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ti potkuistaa. Jopa Miles Davisin Fred-
die Freeloader svengaa freesisti näillä 
opein.

The Snuts tekee saman indierockille. 
Skotlannin Whitburnin kasvatti saa soi-
ton rullaamaan tarttuvan remuisasti lau-
laja-kitaristi Jack Cochranen johdolla. 
Tuhti jytinä muistuttaa hieman mahti-
saundi-Kasabiania, mikä on iso plussa.

Paul Weller on monille yhä The Mod-
father. On Sunset onkin peribrittiläistä si-
nisilmäsoulia. Tyyliniekan omin tapa 
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K
aukomaille! Mat-
thieu Saglion sel-
lo soi eksotiikkaa. 
Se kytkee musii-
kin Välimeren 
kulttuureihin. El 

camino de los vientos tu-
lee iholle hivelevin soin-
nein pohjoisafrikkalai-
sen sykkeen sulautuessa 
klassiseen ja jazzin etno-
beatiin.

Balance hakee stabii-
lia olotilaa nimensä mu-
kaisesti. Trion muusikot 
kuuntelevat toisiaan in-
tuitiivisesti, tuloksena 
aisteihin hiipivää dy-
naamista ääniosaamista. 
Soitin on väline ja pää-
määrä ajatustenvaihdos-
sa, voisi kolmikon dog-
ma kuulua.

Jean-Louis Matinier ja 
Kevin Seddiki niputtavat 
tyylejä ja tekstuureja sa-
malla palolla. Hanuri ja 
kitara sointuvat yhteen luomusti. Sitä on 
myös ulosanti, maanläheistä ja lämmintä.

Tango sytyttää. Tuomari Nurmio ja Wolf-
gang Haffner tutkivat orkestereineen il-
maisumuotoa sydän edellä. Suomityylissä 
petetään, surraan ja kaivataan, saksalais-
näkemys taas on salonkikelpoista askel-
lusta. Molempi parempi.

Sam Gendel tulkitsee jazzstandar deja 
omintakeisesti. Efektoitu saksofoni ja 
koneet tuottavat kasarimaisesti ujelta-
vaa fuusiota, jota alataajuustaituroin-

tehdä musiikkia on yhdistää värejä isos-
ta paletista hyvässä seurassa, kuten The 
Style Councilin Mick Talbot todistaa läsnä-
olollaan.

Early James erottuu persoonallisella 
äänellään. Alabamalainen rohisee uskot-
tavasti esikoisellaan, joka suo juurihoitoa 
folkista kantriin. Vetovoimaa lisää se, että 
levy tehtiin Nashvillessä The Black Keys 
-pomo Dan Auerbachin omalle labelille. 
Vastaavalle ilmaisulle yleisöä 1960-luvul-
la haali Gordon Lightfoot. Kanadalainen 
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on ohittamaton ikoni alalla, mikä kuu-
luu uusimmaltakin mies ja kitara -soolo-
albumilta – muuta ei tarvita.

Fadhilee Itulya kytkee kenialaista pe-
rinnettä nykyhetkeen. Kitaristi ammen-
taa Länsi-Kenian omutibo-tyylistä. Sen 
myötä Kwetu keinuu lempeästi etno-, 
funk- ja soulmuudeissa. Tradition ydin 
taas soi hypnoottisissa isukuti-perkus-
sioraidoissa. Ssewa Ssewa on 22-kielisen 
janzi-harpun taituri. Ugandalainen luo 
Kampalan groovea, jossa solistin samet-
tiset rekisterit pohjustetaan muhkealla 
alataajuusmurinalla ja elektroakustisella 
säestyksellä.

Lapin kamariorkesteri työstää Outi Tar-
kiaisen sävellyksiä John Storgårdsin 
johdolla. Maa, kevään tytär ja Saivo säh-
köistyvät kontrasteista. Virpi Räisänen 
ja Jukka Perko generoivat latausta alku-
voimaisesti. Mezzosopraano ottaa Gaian 
hahmon pannen aavat järisemään, sak-
sofonisti taas muovaa herkkävaistoisesti 
kuvallista sävelkieltä.

Gloriæ Dei Cantores tulkitsee Arvo Pär-
tin Stabat Materin. Massiivinen kuoroteos 
kääntyy amerikkalaislaulajilta yllättä-
vän minimalistiseksi. Salve Reginaankin 
ujutetaan vokaalien rinnalle lähinnä ur-
kujen huiluääniä ja sivuutetaan mahdol-
lisuus jousiorkesterin möyhennykseen.

Mats Eilertsen Trio ja Trio Media-
eval sen sijaan ottavat kaiken irti audio-
spektristä. Memorabiliassa naiskuoron 
eteeriset skaalat nostetaan toiseen potens-
siin meditatiivisella huoulla sekä Mats 
Eilertsenin ja Thomas Strønenin bassotaa-
juustaiteella.

Jori Huhtala profiloituu kontrabasis-
tiksi, vaikka sähköbasso on kuulemma 
miehen ykkösleka. Talambossa hän pää-
seekin irrottelemaan estoitta vaihtuvil-
la miehityksillä. Nelikielisten lisäksi ar-
senaali venyy sormioista ohjelmointiin, 
mikä lataa sointiin ennalta arvaamatto-
mia tasoja. Samalla levy kasvaa ulos ole-
tuksista, rikkaaksi musiikiksi ilman jazz- 
ja fuusioleimoja.

Antti Lötjönen tukeutuu kontrabas-
soon nimikkodebyytillään. Quintet East 
ammentaa perinteestä mutta tähyää etu-
horisonttiin. Monipuhallinsektio heittää 
hillittömiä irtopalloja, ja liideri suo tilaa 
myös patteristin säkenöinnille.

Sama klikki suorastaan liekehti Lonnas-
sa 2019. We Jazzin liveplatat vahvistavat 
käsitystä, että jazz on usein parasta yleisön 
edessä. Heijastusvaikutus kannustaa par-
hauteen myös muita. Esimerkiksi Alder Ego 
Ateneumissa ja Oaagaada Lonnassa erottu-
vat herpaantumattomalla paahdollaan.

Eva Krusen kontrabasso puhuu läm-
mintä kieltä. Sen ympärille köynnösty-
vät harmonisesti oboe, saksofonit, piano 
ja rummut. Orgaanisen saundin kruu-
naa tiimin vähän on paljon -lähestymis-
tapa.

Maxence Cyrin hioo pianominimalis-
mia, vaikka loi maineensa irtiotoilla tek-
noa myöten. Aurorassa hän täydentää 
sointia paikoin jousitriolla. Omimmillaan 
maestro on kuitenkin kytkiessään saun-
diinsa sähköt. Silloin piano asettuu konei-
den jatkumoon tyylikkäästi.

Benjamin Moussay on Louis Sclavis’n 
pianisti. Promontoire syntyi kuitenkin 
yksin, ja se peilaa tarkkaan Moussayn 
sielua. Yhtäällä draamaa sävellyksiin tuo 
vuorikiipeilyharrastus, toisaalla korostuu 
kuvallisuus, onhan soitteita improvisoitu 
myös Jean Renoir’n ja Danny Boylen elo-
kuviin.

Misceo viittaa nimenä ideaan miksata 
jazzia ja klassista. Artturi Rönkän piano-
jazztrio ja Joasia Cieślakin jousiduo tuot-
tavat yhdessä eleganttia fuusiota termin 
avarimmassa merkityksessä. Puinen soin-

ti täydentää tiheän jännitteistä kokonai-
suutta.

Trió Kontrasztissa Stevan Kovacs Tick-
mayer (pianot, sormiot, elektroniikka) do-
minoi äänikuvaa, vaikka kollegat tilansa 
ottavatkin. Nimi Cryptic Scattered Images 
of Time Forgotten on enne: kohkaaminen 
ei päästä kuuntelijaa helpolla. Se, joka 
sinnittelee uusintakierroksille, palkitaan 
kuitenkin freeseillä visioilla, joista riittää 
rattoa pitkäksi ajaksi.

The Weeknd eli Abel Makkonen Tes-
faye retkutti monia alku-urallaan – sehän 
kuulostaa aivan Michael Jacksonilta! Af-
ter Hours muistuttaa hetkittäin idoliyh-
teydestä, mutta tuotanto on jotain muuta. 
Sähköinen sielupop ei yllä aivan edelli-
sen Starboy-albumin puhtiin, mutta hie-
noja aksentteja väläyttelevässä saundis-
sa on yhä jujua.

Norah Jones oli pop silloinkin, kun hän 
tulkitsi Hank Williamsin veroisia roots-je-
huja. Ravi Shankarin tyttäreksi häntä ei 
tunnistaisi nytkään. Kissamaisesti venyt-
televä levy soi tutun hunajaisesti, ameri-
cana siellä jossain taustalla.  n


