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ESIPUHE
ietin lokakuussa 2010 kolme päivää

Vatikaanin kirjastossa. Olin suunnitellut tutkivani
1500-luvulta peräisin olevia paavin kuoron kuorokirjoja, joihin on koottu kuoron sen ajan keskeistä ohjelmistoa. Minua kiinnostivat erityisesti kokoelmiin
sisältyvät Giovanni Pierluigi da Palestrinan teokset. Ensimmäisellä vierailullani tilasin uuden tietojärjestelmän kautta kokoelman CS22, joka
on peräisin 1560-luvulta. Noin viidentoista minuutin päästä jostain
Vatikaanin holveista kannettiin eteeni kirjatelineeseen valtava kirja,
joka oli noin 65 cm korkea, 45 cm leveä ja kymmenisen senttiä paksu.
Tärisevin käsin avasin paksut nahkakannet ja kauhukseni pöydälle varisi pieniä, 450 vuotta vanhoja paperinpaloja. Ikivanha musteen happamuus oli vuosisatojen aikana tehnyt tehtävänsä ja varsinkin mustat
nuotinpäät olivat nyt reikiä paperissa.
Niin kuin Olli Jalonen sen ilmaisi: tuntui kuin vuosien tuuli olisi
humissut suoraan lävitseni. Jotenkin se, että hyvin tuntemani teokset
olivat alun perin tällaisia rapistuvia esineitä, oli hämmentävää. Minä
tunsin ne joko kuulokuvina, ääninä tai sitten moderneina editioina,
meidän aikamme esineinä. Tähän hämmennykseen tiivistyy renessanssimusiikin ihme. Se on historiallisesti vanhaa, peräisin ihan toisenlaisesta maailmasta kuin omamme. Mutta silloin kun sitä esitetään, se
lakkaa olemasta vanhaa ja muuttuu ääniksi omassa ajassamme. Sitä
esittävät meidän maailmamme muusikot ja sitä kuulevat tämän ajan
musiikinystävät. Siinä on jotain, joka ylittää vuosisatojen kuilun ja
kiehtoo ja puhuttelee meitä.
Jostain syystä renessanssiajan musiikki on valunut musiikkielämämme marginaaliin. Soivan musiikin historia päättyy liian usein
vuoden 1700 paikkeille. Sitä varhaisemman musiikin lyöminen laimin
on yhtä hölmöä kuin Shakespearen näytelmien tai Michelangelon
veistosten kuittaaminen jonkinlaisena todellisen taiteen esinäytökse-
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nä. Renessanssikauden monimuotoista ja korkeatasoista musiikkia
on säilynyt valtavasti ja se kuuluu
eurooppalaisen kulttuuriperinnön
ytimeen siinä missä Shakespeare
tai Michelangelokin.
Tämän musiikkijuhlan takana
ovat pitkälti sen esiintyjät. Kokonaisuus perustuu mitä suurimmassa määrin talkootyölle. Tästä
kiitän jokaista, joka on kantanut
kortensa kekoon. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa Paavalin seurakunnalle siitä monipuolisesta ja
merkittävästä tuesta, jota se on festivaalillemme osoittanut. ToivomPalestrina.
me, että tämä festivaali luo vahvan
pohjan vuosittaisille renessanssimusiikkijuhlille täällä Paavalinkirkossa. Käyköön vuosien tuuli lävitsemme vapaana ja raikkaana!

Kari Turunen
taiteellinen johtaja
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Urut

URUT RENESSANSSISSA

N

imenomaan uruille kirjoitettua mu-

siikkia 1400- ja 1500-luvuilta on olemassa hyvin vähän pääosin kahdesta syystä. Ensiksi sävellyksiä hyvin
harvoin osoitettiin millekään tietylle instrumentille.
Säveltäjää ei välttämättä kiinnostanut juurikaan, millä
soittimella hänen teoksensa esitettäisiin. Toiseksi suurin osa kosketinsoitinmusiikista oli improvisoitua. Suhtautuminen oli pragmaattista;
käytettiin niitä lauluääniä ja soittimia, jotka kulloinkin olivat saatavilla.
Urkuja käytettiin kuitenkin renessanssiaikana paljon sekä kirkollisessa että maallisessa musiikissa.
Huomattavan määrän kosketinsoitinmusiikista muodostivat intabulaatiot eli kosketinsoittimelle tai luutulle transkriboidut vokaaliteokset, niin kirkolliset kuin maallisetkin. Tekijänoikeussuojaa ei
kaivannut kukaan. Päinvastoin säveltäjälle oli suuri kunnia, jos muut
vaivautuivat käyttämään hänen tuotoksiaan materiaalina omiinsa. Esimerkiksi Josquinin Mille Regretz ja Dufayn Vergine Bella olivat suosittua viihdettä, hittisävelmiä, jotka kiersivät ympäri Eurooppaa kaikenkarvaisina consort- ja kosketinsoitinsovituksina sekä variaatioteoksina.
Taannoisten tutkimuksien valossa ei ole myöskään mitään syytä epäillä, että renessanssin kirkkomusiikissa ei olisi käytetty soittimia. Myös
uruilla korvattiin tai kaksinnettiin lauluääniä, ne toivat voimaa ja sointia polyfoniseen musiikkiin ja helpottivat intonaatiota. Äänenpaljoutta
arvostettiin, ja komealla musiikilla houkuteltiin ihmisiä messuihin. A
cappella -kultti, aate vokaaliteosten esittämisestä ainoastaan laulajavoimin, on tiedetysti 1800-luvulla syntynyt konsepti, jolla ei ole mitään
historiallista perää (ellei sitten puhuta paavin Sikstiiniläiskappelista).
Urut edustivat jo sydänkeskiajalta lähtien ylivertaista oppineisuutta
ja osaamista. Ne olivat ajan korkein käsityön- ja insinöörintaidon näyte
ja keisarivallan tunnus. Myös renessanssissa urut symboloivat sivistystä,
valtaa ja vaurautta. Ei siis ole ihme, että kun 15. ja 16. vuosisadan vaihteen
tienoilla esiin nousi toinen toistaan taitavampia säveltäjiä, myös urut an-
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Nimiön puupiirros Arnolt Schlickin kirjasta
urkurakentajien ja urkureiden peili, 1511.
saitsivat paikkansa hovien, kaupunkien ja katedraalien kalleimpien aarteiden ja ylpeydenaiheiden joukossa. Kapellin johtajan ja muusikoiden
asema oli arvostettu, mutta urkuri saattoi saada heihinkin nähden erityisaseman. Conrad Paumann aateloitiin 1470 ja Paul Hofhaimer 1515.

Petros Paukkunen

To 16.1.2014 klo 19

MUSIIKKIA
SIKSTIINILÄIS
KAPPELISTA
Ensemble Petraloysio

David Hackston • Teppo Lampela – cantus
Jarno Lehtola • Mats Lillhannus – altus
Paavo Hyökki • Valter Maasalo • Jussi Salonen • Jukka Vaari – tenor
Jussi Lehtipuu • Janne Piipponen
Antti Vahtola • Kai Vahtola – bassus
Ilpo Laspas – urut
Kari Turunen – musiikin johto
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Praeludium
Ilpo Laspas, urut

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26–1594)

Missa Papae Marcelli
Kyrie
Gloria

Guillaume Dufay (n. 1397–1474)

Salve regina
Palestrina

Missa Papae Marcelli
Credo

Josquin des Prez (1450/55–1521)

O virgo virginum
Palestrina

Missa Papae Marcelli
Sanctus

Christóbal de Morales (n. 1500–1553)

Ave regina caelorum
Palestrina

Missa Papae Marcelli
Agnus Dei I
Agnus Dei II (urkuimprovisaatio)
Agnus Dei III
Postludium
Ilpo Laspas, urut

Yle 1 radioi konsertin

8

Musiikkia

PAAVIEN PALVELUKSESSA

P

aavin henkilökohtaisen kuoron, cap-

pella papalen, juuret ovat 1300-luvun Avignonissa. Seitsemän peräkkäistä paavia hallitsi lännen kirkkoa Ranskan
Avignonissa vuosien 1307 ja 1378 välisenä aikana. 1330-luvun puolivälin paikkeilla paavi Benedictus XII (kuvassa)
perusti pienen kuoron, jonka ainoa tehtävä oli toimia paavin kappelien
palvelusten juhlistajana. Kun paavius palasi Roomaan 1300-luvun lopulla, paavin henkilökohtainen kuoro seurasi mukana.
Paavin kuoron laulajat olivat aikansa huippuammattilaisia, joita veti
Roomaan paitsi paavin kuoron musiikillinen status, myös sen tarjoamat edut. Palkka ei sinänsä vetänyt vertoja rikkaimpien ruhtinaiden
maksamiin palkkioihin, mutta Roomassa oli tarjolla eläketurva: joko

Sikstiiniläiskappelista
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elinikäinen jäsenyys paavin kuorossa tai palkkiovirka (jos laulajalla oli
pappisvihkimys) jostain laulajan kotiseudun lähettyviltä. Hyvinkin
itsenäinen laulajisto hallinnoi palkkiovirkapankkia: kun esimerkiksi ranskalainen laulaja kuoli, vapautuneen palkkioviran jaosta vastasi
pohjoinen osakunta, johon kuuluivat ranskalaiset, flaamilaiset ja saksalaiset laulajat. Tällaisen viran toivossa Roomaan aikanaan kulkivat
mitä ilmeisimmin myös Guillaume Dufay, joka lauloi paavin kuorossa Dufay
1420–30-luvuilla ja Josquin des Prez 1480-luvulla.
Josquin des
On kuitenkin selvää, että vaikka kuoron jäsenyyden taustalla oli- Prez
si ollut halu varmistella eläkeansioita, kuoro oli myös musiikillisesti
kiehtova yhteisö. Vaikka kuoron taso pääsi erityisesti 1500-luvun puolen välin paikkeilla heikentymään mahtikäskyllä kuoroon nimettyjen
laulajien takia (normaalikäytäntö oli koelaulu, jossa valinnasta vastasi
koko kuoro), sen riveissä lauloi jatkuvasti aikansa suurimpia virtuoosilaulajia ja suuri määrä merkittäviä säveltäjiä. Kaikkien tässä konsertissa
kuultavien säveltäjien tiet veivät jossain vaiheessa kuoron riveihin ja jokaisen musiikki sai vankan sijansa kuoron ohjelmistossa. Kuoro olikin
mitä suurimmassa määrin eurooppalaisten tyylien sulatusuuni, jossa
säveltäjä-laulajat tutustuivat paitsi kuoron perusohjelmistoon, myös
toistensa teoksiin.
Paavin kuoro oli osa paavin palatsin liturgista koneistoa. Sen tehtävä oli vastata musiikista päivittäisessä messussa sekä palatsin kappeleissa lauletuissa hetkipalveluksissa. Arkipäivinä ja pienempinä pyhinä
kuoron päivä alkoi kello kuusi prima-hetken laulamisella; kello yhdeksän aikaan kuoro lauloi tertian ja sen perään päivän messun; puoliltapäivin oli vuorossa sexta; ja päivä päättyi kello kolmelta yhteen menoon
laulettuihin nonaan, vespereihin ja completorioon. Yölliset palvelukset
matutinum ja laudes laulettiin vain suurimpina juhlapäivinä. Kuoron
sääntökirja vuodelta 1545 herättää henkiin laulajien varhaisaamun tunnelmat:
Aamulla Pietarinkirkon lyötyä viimeisen kerran aloittavat palatsin
kellonsoittajat kellojensa soittamisen. Kellojen soidessa tulee kaik-
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kien laulajien käydä Pyhän Paavalin kappeliin, jossa heidän tulee
ensin rukoilla Jumalan edessä ja sen jälkeen pukea messupaitansa.
Tämän jälkeen viikon vastuullinen sopraanolaulaja aloittaa hiljaisuudessa Isä meidän -rukouksen ja sen jälkeen hiljaisella äänellä
Domine labia mea aperies jne. [Herra, avaa huuleni]. Ja jos joku
laulajista ei ole läsnä priman ensimmäisen psalmin kunnian loppuun mennessä, häntä sakotettakoon kolmella baioccolla.

Valtaosa näistä palveluksista laulettiin paavin palatsin pienissä kappeleissa. Paikalla oli usein vain liturginen henkilöstö ja Euroopan parhaimmiston äänet ja musiikki soivat tyhjissä tiloissa. Tätä heijastaa
myös sakotuskäytäntö ja poissaolotilastot: matalaprofiilisista rukoushetkistä puuttui välillä yli kymmenen laulajaa eikä sakko ollut kovinkaan merkittävä (noin kymmenesosa päiväpalkasta). Näyttävimmät
juhlapalvelukset kuoro lauloi joko Pietarinkirkossa, 1480-luvulla valmistuneessa Sikstiiniläiskappelissa tai muissa Rooman pääkirkoissa.
Näistä palveluksista, samoin kuin ylimääräisistä palveluksista kuten
kardinaalien vihkimyksistä tai hautajaisista, kuorolaiset saivat ylimääräisen palkkion.
Paavin kuoron koko kasvoi tasaisesti sen jälkeen kuin paavit palasivat Avignonin kauden jälkeen Roomaan. Kun Guillaume Dufay lauloi
kuorossa 1420-luvulla, hänen rinnallaan lauloi noin kymmenen muuta
laulajaa; 1480-luvulla Josquin des Preziä ympäröi jo kaksinkertainen
de Morales laulajisto; Kun Cristóbal de Morales lauloi kuorossa 1525–35, kuoron
koko oli noin 25 laulajaa; ja kun Julius III nimitti Giovanni Pierluigi da
Palestrina Palestrinan kuoroon vuonna 1555, oli kuorossa noin 30 laulajaa. Paavin kuoron äänijako on huonommin dokumentoitu, mutta esimerkiksi
vuonna 1533 kuorossa oli seitsemän sopraanoa, seitsemän alttoa, neljä tenoria ja kuusi bassoa. Vuonna 1566 luvut olivat 5S, 5A, 8T, 5B ja
vuonna 1577 puolestaan 6S, 6A, 5T, 7B. Kaikki sopraanot olivat aikuisia miehiä, joko falsetisteja (nykykontratenori lienee lähin vertailukohta) tai 1570-luvulta alkaen myös kastraatteja.
Kuoro lauloi kolmenlaista ohjelmistoa: leijonanosan ohjelmistosta

Paavi Paavali III ojentaa kuoron sääntökirjan kuoronjohtajalle laulajien polvistuessa
taustalla. Sääntökirjan nimiökuva, 1545.
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muodosti gregoriaaninen laulu, mutta sen rinnalla kuoro lauloi myös
improvisoitua kontrapunktia psalmien ylle ja sitä ohjelmistoa, jonka
nykyään tunnemme renessanssipolyfoniana. Kuoron moniääninen
ohjelmisto oli varsin konservatiivista. Tämä saattoi johtua niin Vatikaanin hallitsijoiden musiikillisesta mausta kuin työn rutiininomaisuudesta. Kuoro ei mitä ilmeisimmin juurikaan harjoitellut, joten uusi
ohjelmisto oli aina jonkinasteinen riski. Säveltäjille tämä oli niin haaste
kuin mahdollisuus. Uusia teoksia oli toki hankala saada kuoron vakiintuneeseen ohjelmistoon, mutta jos siinä onnistui, teokset saattoivat pysyä ohjelmistossa viisikymmentä, joskus jopa yli satakin vuotta.
Kaikki konserttimme säveltäjät onnistuivat tässä. Dufay oli yksi niistä
säveltäjistä, joiden teokset muodostavat kuoron ensimmäisen vakiintuneen moniäänisen ohjelmiston 1400-luvun lopulla. Josquinin teokset puolestaan olivat 1500-luvun alkupuolen ohjelmiston kulmakivi.
Morales oli taas yksi siitä kolmikosta (Elgéar Genet’n eli Carpentrasin
ja Costanzo Festan ohella), joka dominoi ohjelmistoa ennen Palestrina-vyöryä 1570-luvulta alkaen. Palestrina onkin sitten luku sinänsä,
sillä hänen asemansa paavin kuoron ohjelmiston valtiaana on säilynyt
vakaana aina meidän aikaamme saakka.
Paavin kuoro poikkesi Rooman ja lähes koko muun läntisen kirkon
kuoroista siinä, että se lauloi paavin palatsin kappeleissa laulaessaan
aina ilman säestystä. Kuoro edusti enkelten ääniä eikä tarvinnut tuekseen soittimia. Tämä totesi käytännössä myös englantilainen jesuiitta
Gregory Martin, joka kuvasi kuoroa vuoden 1575 paikkeilla näin:
The quyer standeth a loft at one side, with voyces like so many belles
tuneable one to an other. No organs because the quyer is so ful for al
partes.
Silloin kun kuoro lauloi paavin palatsin ulkopuolella, on ilmeistä, että
se lauloi myös urkujen säestyksellä. Suurissa palveluksissa Pietarinkirkossa uruilla oli myös osansa ainakin intonaatioiden antajana ja liturgisen musiikin täydentäjänä.

Sikstiiniläiskappelista
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Paavin kuoron laulajat olivat siis kaikki miehiä ja sopraanoina kuultiin
falsetisteja ja kastraatteja. Tämä on luonnollisesti jo suuri ero moniin
nykyesityksiin, mutta myös niin sanottujen korkeiden avainten edellyttämä alaspäinen transpositio vaikuttaa merkittävästi sointikuvaan. Korkean avainyhdistelmän edellyttämästä kvartin tai kvintin alaspäisestä
transpositiosta ei juuri ole epäilyksiä tutkijoiden keskuudessa, mutta
harva esittäjä on ottanut sitä järjestelmällisesti huomioon. Esimerkiksi
Palestrinan tuotannossa näitä korkeilla avaimilla kirjoitettuja teoksia
on runsaasti, ja niiden joukkoon kuuluu monia hänen tunnetuimpia
messujaan ja motettejaan. Tällä transpositiolla on dramaattinen vaikutus: korkeat sopraanostemmat asettuvat jokseenkin modernin kontratenorin alueelle (yleisimmin d1–d2), alttoääni istuu mainiosti korkeille
tenoreille (a–a1), tenoriääni puolestaan vastaa lähinnä modernia baritonia (d–e1) ja bassoääni asettuu aidolle bassoalueelle (F–b). Niinpä
esimerkiksi Missa Papae Marcellin äänijaon radikaalius paljastuu aivan Missa Papae
uudessa valossa: neljä kuudesta äänestä liikkuu valtaosin basso- ja ba- Marcelli
ritonialueella ja luo aivan toisenlaisen tumman sointimaton kuin transponoimattomalla korkeudella.
Se, mitä Ensemble Petraloysio tässä konsertissa esittää, ei ole rekonstruktio 1400–1500-lukujen roomalaisista esityksistä. Rekonstruktio ei itse asiassa olisi edes mahdollista, sillä kuvauksia yksittäisten teosten esityksistä ei ole säilynyt (tästä merkittävä poikkeus on Dufayn
säilynyt testamentti, jossa hän määrittelee tarkasti muutaman hänen
muistokseen vietettävän teoksen vajaan kymmenen laulajan kokoonpanon). Yhtyeen tavoitteena on ennemminkin ottaa vakavasti saatavilla oleva tutkimustieto ja soveltaa sitä nykyiseen esittämisperinteeseen.
Pyrkimys on ennemmin avata ovia kuin sulkea niitä; löytää elementtejä, jotka voisivat rikastuttaa käsitystämme renessanssipolyfoniasta.

KONSERTIN TEOKSISTA

Tämän konsertin kiehtova Salve regina kuuluu Dufayn tuotannon myö- Salve
häiseen kauteen. Se pohjautuu gregoriaaniseen melodiaan, jota Dufay Regina
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O Virgo
Virginum

Ave Regina
Caelorum
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muuntelee ilmeikkäästi
sopraanoäänessä. Teos on
Dufayn myöhäiskaudelle
ominaisesti neliääninen:
sopraanon lisäksi toinen
pää-ääni on toiseksi alin
ääni, tenor. Sen yläpuolella kulkee contratenor
altus (korkea vastatenori)
ja alapuolella contratenor
bassus (matala vastatenori). I moodissa kulkeva
teos on hieno esimerkki
Dufayn taidosta rytmittää
Josquin.
eri jaksoja: liikkeen tuntu
on paikoitelleen kiivas ja
toisaalla lähes pysähtyvä. Kaikessa taidokkuudessaankin teos tavoittaa
jotain oleellista tekstin hellyydestä.
Josquinin O virgo virginum perustuu lyhyeen, ei-liturgiseen Maria-tekstiin. Teos kuuluu todennäköisesti Josquinin varhaisempiin
kuusiäänisiin motetteihin ja löytyy 1520-luvulla kootusta paavin kuoron kuorokirjasta. Sikstiiniläiskappeli kuuluu tämän kirkon tavoin
pyhälle Marialle omistettuihin kirkkoihin ja Maria-moteteille saattoi
sitä kautta olla erityisiä käyttöjä. Cantus firmus -melodia kulkee sopraanossa ja tenoriääni toimii tässä tehtävässä jonkinlaisena apulaisena.
Transponoidussa (g) I moodissa kulkevan motetin painopiste on kuusiäänisen tekstuurin tarjoamassa soinnillisessa voimassa. Josquin käyttää ääniä taiten ja jakaa ne yhä uusiin yhdistelmiin. Erityisen vaikuttava
on jako ylä- ja alaääniin.
Paavin kuoron Maria-motetteihin on saattanut kuulua myös espanjalaisen Cristóbal de Moralesin Ave regina caelorum. Salve reginan
tapaan se kuuluu completoriumin päättäviin antifoneihin, joita varioitiin viikonpäivän, juhlan ja kirkkovuoden ajankohdan mukaan. Mora-

Sikstiiniläiskappelista

15

lesin viisiääninen motetti käyttää aineksenaan gregoriaanista melodiaa,
mutta ei esittele sitä kokonaisuudessaan missään äänessä. Sopraano,
altto, kaksi tenoria ja basso punovat tiivisti imitoivaa kudelmaa ja Morales tavoittaa hienosti tekstin kirkkaan hurmion.
Missa Papae Marcelli on postuumisti saanut sellaisen maineen, jota Missa Papae
se tuskin Palestrinan aikoina nautti. Messu ei vastoin perinteistä ta- Marcelli
rinaa pelastanut katolista kirkkomusiikkia, vaikka sillä olikin osansa
yhdessä pienessä näytelmässä, joka käytiin keväällä 1565. Paavin kuoron päiväkirjojen mukaan kuoro kokoontui 28.4. kardinaali Vitelozzin
kotona esittämään kardinaalikollegiolle uutta kirkkomusiikkia, jotta
sen jäsenet voisivat tarkkailla onko teosten tekstistä mahdollista saada
selvää. Palestrinan lisäksi komissio oli tilannut musiikkia kuultavaksi
myös Vincenzo Ruffolta ja Niccòlo Vicentinolta, mutta näiden osuus
jäi myöhemmässä myytinmuodostuksessa unohduksiin. Tässä myytinmuodostuksessa keskeisessä osassa olivat 1600-luvun alkupuolella
ilmestyneet kirjoitukset, joissa ylistettiin Palestrinan ja Missa Papae
Marcellin osuutta kardinaalikollegion vakuuttajana. Loppusilauksen
myytille antoi säveltäjä Hans Pfitzner oopperassaan Palestrina (1917),
jossa säveltäjä kuvataan vastentahtoisena kirkkomusiikin pelastajana,
jonka messu lopulta pelastaa kuolemantuomiolta.
Palestrina nimesi kuusiäänisen messunsa paavi Marcellus II:n mukaan. Vaikka Marcelluksen paavius ei kestänyt edes kuukautta keväällä
1555, hän jätti selvästi sen verran merkittävän jäljen Palestrinaan, että
tämä nimesi messun Marcelluksen mukaan. Syynä voi olla puhuttelu,
jonka Marcellus piti paavin kuoron laulajille pääsiäisen aikoihin 1555.
Marcellus moitti kuoron päiväkirjojen mukaan laulajia siitä, että nämä
olivat valinneet hartaisiin pääsiäisen palveluksiin asiaankuulumattoman iloiselta kuulostavaa musiikkia ja vaati, että nämä huolehtivat siitä,
että teksti tulee aina ymmärretyksi. Vaikuttaa siis siltä, että Palestrina
palasi Marcelluksen sanoihin kirjoittaessaan messua kardinaalikollegion tilauksesta ja nimesi messun paavin mukaan. Toinen vaihtoehto
on, että messu on sävelletty jo 1550-luvulla ja Palestrina totesi sen soveltuvan hyvin kardinaalien tarpeisiin.

16
Missa Papae
Marcelli:
Gloria
Credo
Kyrie
Sanctus
Agnus Dei
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Itse messu ei kokonaisuudessaan nimittäin poikkea mitenkään ratkaisevasti Palestrinan muista messuista, aivan varhaisimpia messuja
lukuun ottamatta. Ainoastaan sen Gloria- ja Credo-osat ovat uutta,
tekstikeskeisempää tyyliä, jossa Palestrina ryhmittelee kuusi ääntä aina
uusiin ryhmittymiin ja kirjoittaa näille lähinnä homofonista tekstuuria, joissa kaikki teksti lausutaan pääosin yht’aikaisesti. Kyrie, Sanctus
ja Agnus Dei I ovat perinteisempää, virtaavaa tyyliä. Messun päättävän
seitsenäänisen Agnus Dei III -osan läpi kulkee kaksinkertainen kaanon
perinteiseen Cappella Sistina -tyyliin. Messun ensimmäinen säilynyt
versio löytyy paavin kuoron kuorokirjasta CS 22 vuodelta 1565 ja se
julkaistiin ensi kerran Palestrinan toisessa messukirjassa vuonna 1567.
Cappella Sistinan kokoelmissa olevaan painettuun nuottiin on Marcellus-messun ensisivulle joku kirjoittanut: ”Missa valde polcherrima est”,
tämä on erittäin kaunis messu.

Kari Turunen

ENSEMBLE PETRALOYSIO
 Ensemble Petraloysion tarkoitus on nojata
historialliseen tietoon renessanssiajan musiikin esittämiskäytännöistä
ja soveltaa sitä rohkeasti aikamme esitystraditioon. Yhtyeen pyrkimys
on monipuolistaa käsitystämme renessanssiajan kirkkomusiikin esittämisestä ja samalla tehdä oikeutta Palestrinan ja myöhemmin myös
muiden renessanssikauden säveltäjien musiikille. Osin tämä tarkoittaa
suurempaa uskollisuutta nuottikuvalle, mutta osin myös rohkeampaa
irtautumista nuottikuvan tulkitsemisesta kaikkein ilmeisimmällä ja
yksioikoisemmalla tavalla.
Ensemble Petraloysio poikkeaa monista muista renessanssipolyfoniaan erikoistuneesta yhtyestä siinä, että sen riveihin kuuluu myös urkuri: suomalaisten nuorten urkureiden terävimpään kärkeen kuuluva
Ilpo Laspas. Yhtyeen taiteellinen johtaja Kari Turunen viimeistelee par-

Sikstiiniläiskappelista
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Ensemble Petraloysio Paavalinkirkossa.
haillaan tohtoriopintoja Sibelius-Akatemian DocMus-osastolla. Hän
on tutkinut viimeisen kuuden vuoden ajan italialaisen renessanssisäveltäjä Giovanni Pierluigi da Palestrinan musiikin esittämistä 1500-luvun loppupuolen Roomassa.
Yhtyeen nimi tulee Giovanni Pierluigi da Palestrinan toisen nimen
latinannoksesta. Aloysio oli 1500-luvulla normaalikäännös italiankielisille Luigi-nimille ja sen merkityksen katsottiin tulevan frankkilaisesta
Hlodwigista (”kunniakas taistelussa”). Palestrinan suvun talosta löytynyt vaakuna kuitenkin osoittaa säveltäjän tulkinneen nimen toisin.
Petran viite kallioon on siinä säilytetty, mutta Aloysio on kuvattu kukkana. Luigi Bandiera uskoo, että Palestrina yhdisti nimen sanan Loisia arkaaiseen merkitykseen, joka viittaa puutarhakukkaan ja yhdistyy
keskiaikaiseen muusikon symboliin, kukkaan.
www.facebook.com/
EnsemblePetraloysio

Pe 17.1.2014 klo 19

ITALIAN
RUHTINAIDEN
PALVELUKSESSA
Giardino Novo

Anna Villberg • Anneliina Koskinen • Teppo Lampela
Mats Lillhannus • Jukka Vaari • Antti Vahtola

Q consort

Sini Vahervuo • Sunniva Fagerlund
Milja Tiainen • Riikka Holopainen • Petri Arvo
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Adrian Willaert (n. 1490–1562)

Quando fra l'altre donne†
Giaches de Wert (1535–1596)

Scherza nel canto*
Vincenzo Ruffo (n. 1508–87)

El Travagliato

Cipriano de Rore (1515–65)

Ancor che col partire‡
Giovanni Gabrieli (n. 1554–1612)

Canzon prima

Luca Marenzio (n. 1553–99)

O voi che sospirate†
Giovanni Bassano (n. 1561–1617)

Ricercare primo tono
de Wert

Quel rossignol che sì soave piagne†
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–94)

Ricercare prima

Rinaldo Del Mel (n. 1554 – n. 1598)

Standomi un giorno†
Palestrina

Vergine bella
Marenzio

Quel lauro, che fu in me*
Teksti :

†Francesco Petrarca

‡ Alfonso d’Avalos

*Anon.
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I
Petrarca

Willaert

de Rore
Ancor che
col partire
de Wert
Marenzio

Italian ruhtinaiden

RENESSANSSIHOVIEN
VIIHDETTÄ
talialaisen myöhäisrenessansin madri-

gaali oli oikeastaan kahden rinnakkaisen kehityslinjan yhteenkasvun tulos. Toinen perinne koostui yksinkertaisten ja monisäkeisten lauluista esimerkiksi varhaisen 1500-luvun frottolan
ja villanellan muodossa. Näissä muodoissa kansanomaisuus oli
verrattain lähellä ja laulujen sanatkin olivat usein varsin maanläheiset.
Toinen, kontrastoiva perinne viljeli hienostunutta runoutta siinä muodossa kuin italialaiset olivat sitä perinneet varhaisrenessansin
ajoilta ja erityisesti uraa uurtavan Francesco Petrarcan runokielestä.
Kun Petrarcan kirjoitukset nousivat takaisin muotiin 1500-luvun alussa ja saivat paljon jäljittelijöitä, säveltäjät pyrkivät ensin käsittelemään
runoja samassa, oppineessa sävelasussa kuin kirkollisessa musiikissa
käytettiin, eli alankomaalaistyylin vahvasti kontrapunktisen, monien
itsenäisten äänten kudoksena.
Tällaista ihannetta edustaa vielä Adrian Willaert, jonka monumentaalinen nuottijulkaisu Musica Nova vuodelta 1559 sisälsi sekä maallista että kirkollista musiikkia 4–7 äänelle. Huomattavaa on, että tämän kokoelman madrigaaleista kaikki yhtä lukuun ottamatta käyttävät
tekstinä Petrarcan runoja.
Vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla säveltäjät alkoivat kuitenkin
hyödyntää samassa teoksessa piirteitä näistä molemmista perinteistä,
suoremman ja tehokkaamman ilmaisun keinona. Yksi ensimmäisistä
oli Willaertin oppilas Cipriano de Rore, hänkin alunperin alankomaalainen. Roren madrigaalista Ancor che col partire tuli yksi 1500-luvun
suurimmista hiteistä.
Toden teolla tämä uusi hybridityyli nousi esiin vasta seuraavan säveltäjäsukupolven myötä, esimerkiksi Giaches de Wertin ja Luca Marenzion
tuotannossa. Wertin myöhäisissä madrigaalijulkaisuissa löydämme sä-

palveluksessa
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vellyksiä jotka liikkuvat sujuvasti tunnetilasta toiseen, hyödyntäen kaikkia niitä keinoja
jotka olivat renessanssisäveltäjän käytettävissä.
Madrigaali oli useimmiten
verrattain pienimuotoinen sävellys, muutaman minuutin
pituinen lyhyen runon tai runosäkeen esittely. Kuten sakraalimusiikissakin, myös tällä
alalla harrastettiin isojen kokonaisuuksien rakentamista.
Kirkollisen messun maallinen
vastaus, eräänlainen renessanssiajan sinfonia, oli madrigaalisarja, joka koostui useasta
jaksosta ja saattoi venyä hyvinkin mahtipontisiin mittakaavoihin. Oiva esimerkki tästä
Petrarca.
on Rinaldo Del Melin sarja
del Mel
Standomi un giorno, joka Petrarcan sanoja esittäen kuvailee kuoleman
Standomi un
tuomaa menetystä peräti kuuden eri näkökulman kautta.
Instrumentaalimusiikin kehitys 1500-luvulla seuraa melko saman- qiorno
laisia kehityslinjoja. Yksinkertaisesta, vaikkakin usein virtuoosimaisesta tanssimusiikista edettiin kohti hienostuneisiin moniäänisiin rakenteisiin ja soitinmusiikistakin tuli vähitellen taidetta jota kuunneltiin
itsensä vuoksi. Alkoi ilmestyä musiikkia mm. otsikoilla Fantasia, Toccata ja Ricercar. Näiden välisiä yksiselitteisiä eroja ei kuitenkaan ollut,
vaan niitä käytettiin ilmeisesti pitkälti kunkin säveltäjän mieltymysten
mukaan. Sisältö vastasi kuitenkin käytännössä aina vokaalimusiikin
piirissä kehittynyttä moniäänisyyttä, joskus hyödyntäen myös eri soitinten, kuten kosketinsoitinten, erityisominaisuuksia.
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Lopuksi voidaan todeta myös että näiden alueiden välillä ei suinkaan ollut tiiviitä rajoja, vaan madrigaaleissa käytettiin usein soittimia
yhtä lailla kuin kirkoissakin saattoi kuulla muitakin soittimia urkujen
lisäksi. Oletettavaa on, että erityisesti maallisen musiikin kentällä prag
maattisuus oli vahvempi kuin ideologia: hyödynnettiin niitä soittimia
ja muusikoita jotka olivat käytettävissä, pohtimatta liikaa sitä, kuuluiko tämä tyyliin tai muotoon vai ei.

Mats Lillhannus

GIARDINO NOVO

 Giardino novo on vuonna 2012 perustettu lau-

luyhtye, jonka tavoite on tuoda esille renessanssiajan maallista laulumusiikkia. Yhtyessä laulavat kuusi maamme etulinjan vanhaan musiikkiin
perehtynyttä laulajaa. Nimensä yhtye on saanut vuonna 1605 julkaistusta
ja Tanskan kuningas Kristian IV:lle omistetusta madrigaalikokoelmasta.
Sopraano Anna Villberg on perehtynyt monipuolisesti musiikin eri
tyylilajeihin, vanhasta musiikista rytmimusiikkiin asti ja työskentelee
Meri-Helsingin musiikkiopistossa päätoimisena laulunopettajana.

palveluksessa
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Sopraano Anneliina Koskinen on opettanut laulua, kamarimusiikkia ja musiikin teoriaa ja työskennellyt paljon myös teatterissa.
Teppo Lampela on esiintynyt lukuisten kuorojen seka maamme
merkittävimpien orkestereiden solistina. Hänen vokaalinen lahjakkuutensa ja musikaalisuutensa on tehnyt hänestä myös kysytyn opettajan.
Mats Lillhannus on turkulainen, varhaiseen musiikkiin erikoistunut
tenori ja musiikkitieteilijä. Lillhannus on myös ahkera musiikillinen
aloitteentekijä ja on ollut mukana perustamassa, paitsi Giardino Novoa,
myös mm. turkulaiset yhtyeet Camerata Aboensis ja Key Ensemble.
Tenori Jukka Vaarin solistitehtävät ovat liittyneet pääosin renessanssi- ja barokkiajan musiikkiin, erityisesti Bachin ja Monteverdin tuotantoon. Kuoro- ja yhtyelaulukokemusta hänellä on muun muassa Radion
kamarikuorosta, Helsingin kamarikuorosta ja Ring Ensemblestä.
Pianisti ja laulaja Antti Vahtola viihtyy erityisen hyvin kaikenlaisen
kamarimusiikin parissa. Bassona hän on laulanut mm. Radion kamarikuorossa, Helsingin kamarikuorossa, Emo ensemblessä. Taiteellisen
työskentelyn lisäksi Vahtola toimii pianonsoiton lehtorina Musiikkiopisto Juvenaliassa, Espoossa.

Q CONSORT
 Nokkahuiluyhtye Q consort on ensikonsertis-

taan (elokuu 2010) lähtien keskittynyt lähes yksinomaan renessanssimusiikkiin. Tähän päivään mennessä he ovat tutkineet lähinnä flaamilaista 1400- ja
1500-lukujen repertuaaria. Viimeisin ohjelmansa teki kuitenkin matkan renessanssin liikehdintöjen pienempää itäistä janaa pitkin aina Luoteis-Ranskasta Belgian ja Keski/Etelä-Saksan kautta kohti Puolaa. Mukaan on
mahtunut toki myös barokkirepertuaaria ja sen luontevia sovituksia barokkinokkahuiluille. Yhtye on päässyt kiertämään Suomea jo monipuolisesti aina
Karjaalta Porin ja Vaasan kautta Uusi-Kaarlepyyhyn ja Joroisten ja Porvoon
kautta taas pääkaupunkiseudulle. Ehtihän se Islannissakin käväistä kesällä
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2012. Q consort soittaa Amsterdamissa asuvan brittiläisen Adrian Brownin rakentamaa
kokonaisuutta. Q consortin soitinhankintaa
oli tukemassa Valtion säveltaidetoimikunta
(nyk. Taiteenedistämiskeskus).
Sini Vahervuo aloitti musiikkiopintonsa ensin urkuri-isoäitinsä johdolla
pianonsoiton parissa. Siitä tie vei Espoon
musiikkiopistoon ja myöhemmin myös
traversonsoiton pariin. Sibelius-Akatemiasta valmistumisen jälkeen traversonopiskelu vielä jatkuu, ja hän toimii
nokkahuilistina ja huilistina erinäisissä
Q consort.
kokoonpanoissa kuten Ensemble Nylandia, Suomalainen barokkiorkesteri, Opus X ja Storia. Vahervuo opettaa muun muassa Käpylän musiikkiopistossa.
Sunniva Fagerlund on energinen muusiikko, jota kiehtoo eristyisesti vanhan ja uuden musiikin yhdistämisen tuomat mahdollisuudet.
Sunniva on esiintynyt sekä solistina että kamarimuusikkona monissa
vanhan musiikin yhtyeissä. Tällä hetkellä hän soittaa yhtyeissä Bravade
ja Ensemble Recordanza. Hän on toiminut vuodesta 2009 Paraisten
Barokin labyrinteissä -festivaalin taiteellisena johtajana ja myös opettaa nokkahuilunsoittoa Länsi-Helsingin musiikkiopistossa sekä Pietarsaaren Yrkesakademissa.
Milja Tiainen aloitti musiikkiopintonsa nokkahuilulla, ja muiden
soitinkokeilujen jälkeenkin nokkahuilut ovat säilyneet hänen pääsoittimenaan. Kipinä vanhaan musiikkiin syttyi kesäkursseilla Karjaalla, ja
tie vei ammattiopintoihin Helsingin ja Haagin konservatorioihin. Tiainen on syventynyt erityisesti 1500–1700-lukujen taidemusiikin moninaisiin tyyleihin ja muotoihin. Tällä hetkellä hän työskentelee renessanssin consort-musiikin ja ranskalaisen barokin ohjelmiston parissa.
Riikka Holopainen on musisoinut koko ikänsä erinäisin instrumentein. Alusta asti mukana kulkenut piano ja lukioiässä kuvioihin mu-
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Yhtyeen soittimia.
kaan tullut nokkahuilu ovat kuitenkin vieneet mennessään. Musiikkikasvattajaksi ja nokkahuilistiksi Sibelius-Akatemiasta valmistunut
Holopainen löysi unelmiensa työpaikan Ylen klassisen musiikin toimituksesta, joten päivät läpeensä kuluvat musiikin parissa. Tällä hetkellä
sydäntä lähellä on erityisesti yhtyemusisointi Q consortin riveissä.
Petri Arvo on Helsingin ja Amsterdamin opinahjojen kautta päätynyt erikoistumaan vanhoihin puhallinsoittimiin, joista nokkahuilut
ovat olleet pääsoittimena alusta asti. Niiden kautta varhais- ja täysbarokki sekä keskiajan musiikki, mutta erityisesti renessanssimusiikki, on
tullut nokkahuiluperheen eli consortin muodossa erityisen läheiseksi.
Tällä hetkellä jatko-opiskelun syventymiskohteina ovat kurtaali eli
”renessanssifagotti” ja barokkifagotti, jotka ovat omiaan laajentamaan
repertuaaria varhaisbarokin ja täysbarokin kamari- ja orkesterimusiikissa. Vanhan musiikin lisäksi Arvo työskentelee myös nykymusiikin
parissa.

La 18.1.2014 klo 18

MUSIIKKIA
BURGUNDIN JA
F LANDERIN HOVEISTA
Cappella Pro Vocale

Katja Findlay • Virve Karén – sopraano
Anu Arvola-Greus • Helena Vuolteenaho – altto
Mikko Vehkaperä • Markku Vuolteenaho – tenori
Mikko Kolehmainen • Antti Ukura – basso

Petros Paukkunen
urut
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Urkuimprovisaatio
Petros Paukkunen, urut

Guillaume Dufay (n. 1400–1474)

Ave maris stella

Josquin Desprez (n. 1450–1521)

Ave Maria

Josquin Desprez

Adieu mes amours – urut
Jacob Obrecht (n. 1450–1505)

Ave Regina caelorum
Johannes Ockeghem

Intemerata dei mater – urut
Guillaume Dufay

Nuper rosarum flores
Petrus Alamire

Tandernaken – urut
Pierre de la Rue (1452–1518)

Gaude virgo
Josquin Desprez

Vultuum tuum – urut
Jean Mouton (1459–1522)

Nesciens Mater

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
Fantasia in a – urut

28

Musiikkia Burgundin

Zarlinon keskisävelvireinen monokordi.
Le istitutioni harmoniche, 1558.

MUSIIKIN RENESSANSSIN
JUURILLA

T

ämäniltainen konsertti vie meidät

renessanssimusiikin franko-flaamilaisille alkulähteille. Tällä viitataan alueeseen, joka käsittää jotakuinkin
nykyisen Pohjois-Ranskan, Belgian ja Alankomaat.
Musiikin renessanssin syntyä on mahdotonta sijoittaa
yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn hetkeen. Voidaan kuitenkin puhua
merkittävästä kulttuurillisesta virstanpylväästä, kun Satavuotisen sodan laannuttua 1400-luvun alussa englantilainen musiikki alkoi virrata
mannermaalle ja sekoittua hedelmällisesti alankomaalaisiin ja ranskalaisiin polyfonisiin tyyleihin. Runsas terssin käyttö konsonanssina, jota
pidetään yhtenä musiikin renessanssin keskeisimmistä piirteistä, on

ja Flanderin hoveista
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itse asiassa paljolti juuri englantilaista perua. Oktaavi- ja kvinttisoinnit
olivat hallinneet musiikkia 1400-luvulle asti, mutta nyt terssiä alettiin
vähitellen käyttää niinsanottuna lepointervallina, kauniina yhteissointina, joka ei vaatinut jännitteen purkamista, mikä viittaa vahvasti uuden
ajan tonaalisuuden suuntaan. Kyseessä on nykykorvalle itsestäänselvä,
mutta tuohon aikaan hyvin radikaali ilmiö, jota voi verrata kuvataiteiden perspektiiviin kumouksellisuudessaan.
On myös huomionarvoista, että 1400-luvulla aikalaiskirjoittajat havaitsivat uuden tyylin syntymisen. Lähteet osoittavat, että ajan silmäätekevät säveltäjät ja teoreetikot kokivat astuneensa jonkin kynnyksen
yli uuteen aikaan ja pitivät tätä uutta tyyliään aiempaa parempana, ellei
ylivertaisena.
Säveltäjäteoreetikko Johannes Tinctoris (1435–1511) kirjoitti teoksessaan Proportionale musices (n. 1473–74):
Tällä hetkellä musiikin mahdollisuudet ovat lisääntyneet niin mahtavasti, että näyttää olevan olemassa uusi taide, jonka lähde ja alkuperä on englantilaisissa, joiden johdossa seisoi Dunstable. Hänen
aikalaisiaan Ranskassa olivat Dufay ja Binchois, joista suoraan polveutuivat nykyajan Ockeghem, Busnois, Regis ja Caron. He ovat
hienoimpia säveltäjiä, joita olen koskaan kuullut.
Eräässä toisessa opuksessaan Liber de arte contrapuncti (Kirja kontrapunktin taidosta, 1477) Tinctoris sanoo:
Edelleen, on suuren yllätyksen aihe, että ei ole yhtään yli 40 vuotta sitten kirjoitettua sävellystä, jota oppineet pitäisivät esittämisen
arvoisena. Juuri nykyaikana, sen lisäksi että löytyy paljon laulajia
jotka esittävät mitä kauniimmin, on vireässä vaiheessa joko jonkin
taivaallisen vaikutuksen ansiosta tai innostuksesta kovaan työhön
lukematon joukko säveltäjiä, kuten Johannes Ockeghem, Johannes
Régis, Antoine Busnois, Firmin Caron ja Guillaume Faugues, joilla
on ollut kunnia opiskella tätä taivaallista taidetta hiljattain edesmen-
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neiden John Dunstablen, Gilles Binchoisin ja Guillaume Dufayn
johdolla. Näiden miesten miltei kaikki teokset huokuvat sellaista suloutta, että minun mielestäni niitä täytyisi pitää mitä arvollisimpina
ei vain miehille ja sankareille vaan myös kuolemattomille jumalille.
En todellakaan koskaan kuuntele tai tutki niitä olematta sen jälkeen
virkistyneempi ja viisaampi. Samoin kuin Vergilius otti Homeroksen malliksi taivaalliselle Aeneakselleen, niin, kautta Herkuleksen,
käytän minä näitä malleina omille pienille teoksilleni; olen avoimesti
jäljitellyt erityisesti heidän kunnioitettavaa sävellystyyliään konsonanssien sijoittelun suhteen.

Harvoin on historian aikana musiikin ja muiden taiteiden harjoittamiseen ja kehittämiseen suotu niin otollisia olosuhteita kuin renessanssissa. Kun 1400-luvun kuluessa Englannista Italiaan ulottuvalla kauppavyöhykkeellä villa- ja tekstiiliteollisuudella rikastuneet valtiot alkoivat
sijoittaa talouden ylijäämää musiikkikoulujen ja kapellien laajentamiseen sekä kirkkojen rakentamiseen, taidemusiikki nousi myös poliittisesti uudelle tasolle. Ruhtinashovit, katedraalit ja maallistuneet paavit halusivat komeilla ja pönkittää valtaansa taidokkaalla musiikilla ja
lahjakkailla muusikoilla, joita koulutettiin sankoin joukoin Flanderin
kuorokouluissa. Säveltäjät, joita jälkimaailma on nimittänyt neroiksi,
kuten Guillaume Dufay, Jean de Ockeghem ja Josquin Desprez, matkustivat ympäri eurooppaa, liikkuivat enemmän tai vähemmän vaivattomasti ruhtinaiden, kuninkaiden ja muiden mahtimiesten lähimmissä
piireissä tarjoten heille palveluksiaan huomattavan korkeata palkkiota
vastaan. Heitä voidaan humanistisin termein pitää taidehistorian ensimmäisinä suurina individualisteina.
Ranskalais-flaamilainen alue oli 1400-luvulla sivistyksen, taiteen ja
talouden keskus, jossa Burgundin herttua piti poliittista valtaa. Burgundin herttuanhovin kapelli oli aikansa suurimpia ja loisteliaimpia
musiikin ahjoja. Herttua Kaarle Rohkean aikana (1436–1477) kapelliin
kuului peräti 40 muusikkoa, jotka olivat pappeja, laulajia, säveltäjiä, urkureita, opettajia, hallintomiehiä ja kirjureita. Heille maksettiin ruhti-

ja Flanderin hoveista

31

naallisesti palveluksistaan ja heitä puhuteltiin aina arvonimillä sire tai
messire.
Vaikka Burgundin hovi oli eittämättä yksi aikansa tärkeimmistä
sivistyskeskuksista, on kuitenkin kyseenalaista puhua varsinaisesta
burgundilaisesta musiikista tai burgundilaisesta taiteesta. Kyseessä oli
enemmänkin kielellisesti ja maantieteellisesti hajanainen sekakulttuuri
jonka suojelukseen virtasi vaikuttajia ja vaikutteita Ranskasta, Italiasta,
Hollannista Flanderista ja Englannista ja Saksasta. Kun säveltäjät ja
muusikot matkustivat paikasta toiseen, tässä alati laajenevassa tyylien
sulatusuunissa sekoittuivat keskenään flaamilainen ankara, rationaalinen polyfonia ja italialainen melodinen aistillisuus. Hedelmällisen vuorovaikutuksen tuloksena oli uskomattoman rikas säveltaide, joka vielä
tänäkin päivänä hakee taidokkuudessa ja vaikuttavuudessa vertaistaan.

TEOKSISTA JA SÄVELTÄJISTÄ
Guillaume Dufay oli kosmopoliitti, jolla oli laaja ja monipuolinen mu- Dufay
siikillinen, kirkollinen ja lainopillinen koulutus. Hän kuului monien
ruhtinaiden ja paavien tuttavapiireihin, lauloi sikstiiniläiskappelin
kuorossa, toimi diplomaattina mm. Baselin kirkolliskokouksessa 1438,
sävelsi tilauksesta teoksia tärkeisiin valtiollisiin ja poliittisiin tilaisuuksiin, keräsi huimasti elinkorkoja ja nautti aikalaistensa jakamatonta
arvostusta. Humanististen kytköstensä varjolla Dufay voidaan nähdä
musiikissa renessanssin ensimmäisenä johtohahmona samaan tapaan
kuin Francesco Petrarca runoudessa tai Boccaccio kirjallisuudessa.
Tyylillisesti Guillaume Dufay asettuu kiintoisalla tavalla keskiajan
ja renessanssin taitoskohtaan. Vaikka hänen musiikkinsa edustaa jo
platonis-pythagoralaisia ideoita, uudenlaista melodiikkaa ja tonaalisuuten viittaavia harmonisia piirteitä, siinä kuuluu vielä paikoin vahvastikin gotiikan arkaainen karheus. Maria-antifonissa Ave maris stella Ave maris
Dufay käyttää taidokkaasti englantilaissäveltäjiltä perittyä fauxbour- stella
don-tekniikkaa, joka perustuu vierekkäisiin tersseihin ja seksteihin eli
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”pehmeäsointisiin intervalleihin” ja jonka tuloksena on erityisen kauniisti soiva harmoninen sointimatto. Dufay käyttää säkeiden lopukkeissa kuitenkin kaksoisjohtosäveltä, eli niin kutsuttua burgundilaista
kadenssia, joka on selkeästi perua 1300-luvun musiikista.
Nuper rosaSitäkin kiinnostavampi on Dufayn isorytminen motetti Nuper rorum flores sarum flores (Äskettäin ruusunkukat), jonka hän sävelsi Filippo Brunelleschin suunnitteleman Firenzen Santa Maria del Fioren kaksoiskupolin ja kirkon vihkimisseremoniaan 25.3.1436. Tuomiokirkko on
varhaisrenessanssin arkkitehtuurin ja taiteen tärkein monumentti.
Firenzeläisille tuo päivä merkitsi ajanlaskun uutta alkua, vuoden ensimmäistä päivää. Humanisti Giannozzo Manetti kuvaili tapahtumaa
seuraavasti:
Mutta kaikkein pyhintä ehtoollisleipää kohotettaessa kirkon koko
tila täyttyi sellaisesta sulosointujen kuorosta ja sellaisista kaikenlaisten soittimien yhteissoitosta, että tuntui kuin enkelien ja taivaallisen
paratiisin auvosoinnut ja laulut olisi lähetetty taivaasta alas kuiskaamaan korviimme ennenkuulematonta taivaallista ihanuutta.
Minkä vuoksi sillä hetkellä olin niin hurmion riivaama, että oli kuin
olisin nauttinut armoitettujen elämää täällä maan päällä.
Isorytmiikka, joka myös oli paljolti myöhäiskeskiaikainen tekniikka,
merkitsee sitä, että polyfoniassa käytetään eri äänissä samanaikaisesti
eri tahtilajeja ja eri tekstejä, jopa keskenään erikielisiä. Prolaatiot (tahtilajit) muuttuvat usein kesken teoksen, mikä tarkoittaa käytännössä
tahdin pituuden muutosta. Tässä teoksessa vaihtelu kuuluu matalien
äänten pitkissä sävelissä, cantus firmuksessa, jota tenoriäänet laulavat
sanoilla Terribilis est locus iste (Peljästyttävä on tämä paikka).
Tässä Dufayn ehkä suurenmoisimmassa motetissa on kyse sekä tilallisen että soivan arkkitehtuurin yhteenkietoutumisesta. Nimittäin
cantus firmuksen nuottikestojen muutokset muodostavat suhteiston
6:4:2:3, joka on suoraan kytköksissä paitsi sfäärien harmonioihin, myös
raamatulliseen symboliikkaan, sillä juuri nämä lukusuhteet esiintyivät
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Salomonin temppelin mitoissa (1. Kuninkaiden kirja, luku 6). Tämä muodosti
lähtökohdan kristilliselle
rakennustaiteelle ja ajattelulle läpi keskiajan; Salomonin temppeli oli koko
kristillisen kirkon figura,
ja myöhemmät kirkkorakennukset suunniteltiin tässä hengessä. Kun
motetin teemana on yhtä
paljon Neitsyt Marian
kunnioittaminen – kirkko
omistettiin hänelle – kuin
Salomonin
temppelin
vertauskuvallisuus ja sen
lukusuhteisto, kyseessä
on ajatus Mariasta äidillisenä Kristuksen temppelinä (templum maternale).
Mikäpä olisikaan ollut
Firenzen katedraali.
Dufaylle sopivampi sävellysmuoto ilmentämään
platonisella tavalla numerosymboliikkaa kuin isorytminen motetti!
Itse motetissa luvut 2, 4, 7, 14 ja 28 muodostavat moninaisen suhdeverkoston: jokainen motetin neljästä jaksosta käsittää kaksi kertaa 28
brevistä (28 = 4 × 7) ja niiden aikana molemmissa alaäänissä kuullaan
14 nuottia. Salomonin temppelin vihkiäisjuhla kesti neljätoista päivää.
Kaksi ylä-ääntä laulaa (todennäköisesti Dufayn kirjoittaman) latinankielisen runon, jossa on neljä säkeistöä ja jokaisessa säkeistössä seitsemän
seitsentavuista säettä, mikä oli harvinaista keskiajalla, joten seitsentavuisuus on tulosta tietoisesta suunnittelusta ja symbolisesta merkitykses-
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tä. Seitsemän oli myös se luku, joka erityisesti edustaa Neitsyt Mariaa
kristillisessä symboliikassa. Luku neljä puolestaan edustaa temppeliä,
sen neljää seinää, sen alttarin neljää kulmaa, kuten myös Firenzen katedraalin muodossa ristin neljää kärkeä. Neljä kertaa seitsemän (= 28) liittää
mystisesti yhteen temppelin ja jumalanäidin, joka kristuksen synnyttäjänä itsessään symboloi myös kirkkoa kristillisenä pyhättönä.
des Prez
Josquin des Prezin sävellystuotanto muodostaa 1400- ja 1500-lukujen
vaihteen musiikissa kulmakiven samalla tavalla kuin Guillaume Dufay
puoli vuosisataa aiemmin. Vaikka ajan henkeen kuuluikin suurmiesten löytäminen ja korottaminen jalustalle, ei Josquinin aikanaan ja sen
jälkeenkin nauttima valtava arvostus ole taatusti sattuman tulosta. Josquin, joka opiskeli mahdollisesti Ockeghemin oppilaana oli useiden eri
lähteiden mukaan ajan suurin säveltäjä, da Vinciin ja Michelangeloon
verrattava lahjakkuus, ja hänen taiteensa sai määreen ars perfecta (täydellinen taito/taide). Maineikas musiikin painaja Ottaviano Petrucci
omisti Josquinille peräti kolme messujulkaisua, ja hänen musiikkiaan
julkaistiin paljon vielä hänen kuolemansa jälkeenkin. Humanistiteoreetikko Glareanus puhuu opuksessaan Dodekachordon (1547) Josquinista ja hänen musiikistaan toistuvasti:
Lahjakkaiden miesten suuresta joukosta erottuu erityisesti lahjoiltaan, harkitsevuudeltaan ja tuotannoltaan Jodocus a Prato, jota
hänen kotoisella belgian kielellään tavalliset ihmiset kutsuvat herttaisesti nimellä Josquin. Hänen lahjakkuutensa oli joka tavoin monipuolista, niin hyvin varustettua luonnollisella terävä-älyisyydellä ja
elinvoimalla, ettei tällä alalla ollut mitään, mitä hän ei olisi kyennyt
tekemään. Mutta monissa tapauksissa häneltä puuttui tietoon perustuvaa kohtuullisuutta ja arviokykyä, minkä vuoksi eräissä kohdin hän ei lauluissaan pidätellyt eloisan lahjakkuutensa kiihkeyttä
niin täydelleen kuin hänen olisi pitänyt, vaikkakin tämän tavanomaisen vian voi antaa anteeksi hänen muutoin verrattomien lahjojensa vuoksi. Enemmänkin, vaikka hänen nerouttaan ei voi kuvailla
ja voimme ihailla sitä enemmän kuin kohdella sitä sen arvon mu-
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kaisesti, on myös havaittavissa, että ei vain neroudeltaan häntä ole
asetettava muiden yläpuolelle, vaan myös hänen muokkaustyönsä
huolellisuuden vuoksi. Sillä ne, jotka tunsivat hänet, sanoivat, että
hän julkaisi teoksensa vasta paljon harkinnan ja monien korjausten
jälkeen; hän ei myöskään päästänyt laulua julkisuuteen ennen kuin
oli pitänyt sitä itsellään joitain vuosia.
Josquinin tapa vaihtaa työnantajia ja suhtautua näiden vaatimuksiin
muistuttaa kovasti pari sukupolvea myöhemmin eläneen Benvenuto
Cellinin käyttäytymistä. Dokumenttien perusteella Josquinin nerous,
toisten yläpuolelle nuoseminen, tuli esiin jo hänen uransa alkuvaiheessa – seikka, josta Josquin itse oli hyvinkin tietoinen. Uransa aikana
Josquin tarjosi palveluksiaan muiden muassa Ranskan kuninkaille,
Milanon ja Ferraran herttuoille ja paaville. Kaikesta päätellen hän oli
jo vähän yli 30-vuotiaana tavoiteltu säveltäjä, jonka aikaansaannoksista
kilpailtiin. Ferraran herttuan Ercole d’Esten agentti kirjoitti valtiaalleen kirjeessa 1502 seuraavasti.
Täten ilmoitan Teidän Ylhäisyydellenne, että laulaja Isaac on ollut
Ferrarassa ja on muovannut erittäin hyvän motetin ja saanut sen
päätökseen kahdessa päivässä. Tästä voi päätellä luotettavasti, että
hän kykenee säveltämään hyvin nopeasti ja on sitä paitsi hieno mies.
Hänen kanssaan on helppo tulla toimeen ja hän vaikuttaa minusta
sopivalta Teidän Ylhäisyydellenne. Ruhtinas Alfonso kysyi häneltä
minun välitykselläni, josko hän tahtoisi astua Teidän Ylhäisyytenne palvelukseen. Hän vastasi, että palvelisi teitä mieluummin kuin
muita herroja, jotka hän tuntee, ja että hän ei kieltäytyisi nimityksestä. Hän pyysi saada tiedon kuukauden sisällä palkataanko hänet vai
ei, ja me hyväksyimme tämän ehdon saadaksemme aikaa ilmoittaa
Teidän Ylhäisyydellenne näistä seikoista. Olemme luvanneet hänelle
kymmenen tukaattia kuussa, ja hän tyytyy siihen; joten olisitteko
nyt niin ystävällinen ja lähettäisitte meille sanan suostutteko tähän
vai ei. Hän näytti minusta sopivammalta palvelemaan Teidän Yl-
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häisyyttänne kuin Josquin, sillä hän on ystävällisempi kollegoitaan
kohtaan ja säveltää uusia asioita nopeammin. On totta että Josquin
on parempi säveltäjä, mutta hän kirjoittaa vain kun häntä huvittaa
eikä silloin kun häntä vaaditaan, ja hän on pyytänyt 200 tukaattia
palkkaa, kun taas Isaac on tyytyväinen 120:een. Teidän Ylhäisyytenne voi nyt valita näiden kahden välillä miten vain haluaa.

Ave Maria
virgo serena

Vultuum
tuum

Herttua palkkasi Josquinin, sillä se merkitsi ”kruunun asettamista kapellin päälle”, ja hovin koristukseksi kelpasi vain kaikkein paras.
Motetti Ave Maria virgo serena on sävelletty ehkä kardinaali Ascaniolle vuonna 1497, jolloin tämä sairastui vakavasti ja teki toivuttuaan
pyhiinvaellusmatkan Loreton Maria-taloon (Santa Casa). Teos on sävelletty 6. sävellajiin (eli hypolyydiseen moodiin) ja sen tematiikka perustuu miltei kokonaan, ylevän yksinkertaisesti moodin luonnolliselle
heksakordille g–e. Sävellyksen hienostunut levollinen liike, ilmavat oktaavi-imitaatiot eri korkeuksilla ja pehmeät plagaalit lopukkeet C-nuotille heijastelevat taivaallista onnea, rikkumatonta rauhaa ja vapautunutta kiitollisuutta, yhtä lailla kuin tekstin viestinä on Neitsyt Marian
”tahraton puhtaus” (immaculata castitas).
Josquinin varhaisempaan kauteen kuuluvat motettisyklit, joita kutsuttiin nimellä motetti missales. Näitä useimmiten Neitsyt Maria -aiheisia motetteja käytettiin korvaamaan messun ordinarium- ja proprium
osia. Yksittäisiä osia kutsuttiin nimellä loco Introitus, loco Gloria (Introituksen tilalla, Glorian tilalla) ja niin edelleen. Sykli Vultuum tuum
deprecabuntur koostuu seitsemästä osasta, joista kuulemme tänään
uruilla soitettuna osan Mente tota tibi supplicamus (Kaikesta sydämestänne pyydämme) joka on määrätty post elevationem (maljan kohottamisen jälkeen). Vokaaliteosten intabuloiminen, eli sovittaminen kosketin- tai näppäilysoittimelle oli tuiki tavallinen käytäntö renessanssin
ajalla. Erityisesti tässä teoksessa kuuluu italialaisten homofonisten
piirteiden sekoittuminen flaamilaiseen polyfoniaan, josta keskustelimme aikana. Huomiota herättää myös Josquinille tunnusomainen ylä- ja
alaäänten parittelu, jotka ilmestyvät vuorotellen eri rekistereissä.

Adieu mes amours (hyvästi, te
rakkaani) oli 1400-luvulla yksi
monista suosituista maallisista
lauluista, jotka kiersivät viihteenä ympäri Eurooppan hoveja
monenlaisina sovituksina ja variaatioteoksina. Käsillä olevassa
renditiossa Josquin esittelee laulumelodian kaanonin tapaan alaäänissä, joita vastaan ylä-äänet
kuvioivat. Yksinkertainen idea,
mutta taidokkaasti toteutettu.
Josquinin aikalaisista merkittävimpiä säveltäjiä hänen ohellaan oli Ghentissä syntynyt Jacob
Obrecht, joka oli harvoja ajan säveltäjiä, jotka työskentelivät pääosin pohjoisessa kotimaassaan.
Utrechtista hänet tapaa 1476, jolObrecht.
loin Erasmus Rotterdamilainen
oli hänen alaisenaan kuoropoikana. Vuonna 1479 hänestä tuli Bergen
op Zoomin kuoromestari. Cambraissa Obrecht toimi 1484–85 poikien
opettajana, mutta hän joutui vetäytymään virasta, koska hänellä oli vaikeuksia poikien opettamisen ja raha-asioidensa hoitamisen suhteen.
Obrecht tuli tunnetuksi erityisesti messuistaan, joita on säilynyt
kolmisenkymmentä. Motettisävellyksiensä suhteen hänen tyyliään pidetään yleensä vanhahtavana, joka perustuu pitkissä aika-arvoissa kulkevan cantus firmuksen käyttöön. Motetissa Ave regina caelorum (Terve,
taivaiden kuningatar) ei ole kuitenkaan selkeätä kaavamaista rakennetta, vaan sävellys perustuu pikemminkin vapaaseen muotoiluun imitaatioiden ja sekvenssitekniikoiden avulla. Erityisen miellyttävä on pehmeä
homofonen, samettinen sointi, melodiikan hienostunut vähäeleisyys, ja
Obrechtin musiikille luonteenomainen luonnollisuus ja helppous.

Adieu mes
amours

Obrecht

Ave regina
caelorum
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Ockeghem.
Toinen urkuintabulaatio ohjelmassamme on Johannes Ockeghemin
Intemerata upea viisiääninen motetti Intemerata Dei mater (Tahraton JumalanäiDei mater ti). Teos ei perustu mihinkään tunnettuun sävelmään, vaan on rakenteeltaan puhtaasti vapaa luomus. Sen hypofryygisen sävellajin tumma
sointi, matalien ja korkeiden tekstuurien taidokas kontrastointi, melodisten linjojen lomittain aaltoileva jatkuvuus, rauhallisen jalosti etenevä liike sekä Ockeghemille luonteenomainen matalan rekisterin käyttö,
jossa basso laskee jopa suureen C:hen, tekevät teoksesta yhden koko
renessanssikirjallisuuden vaikuttavimmista saavutuksista.
Ockeghem syntyi n. 1410 Mons’issa (flaamiksi Bergen) Hainautin
provinssissa nykyisen Belgian alueella. Toisin kuin monet muut aikansa säveltäjät, Ockeghem pysyi melkein koko elämänsä ajan Pariisin tienoilla, eikä matkustellut juurikaan. Siksi hänen sävellystuotantonsa ei
ikinä päässyt kunnolla kiertoon Italiassa eikä läheisiä kontakteja painajien ja kopistien kanssa muodostunut, mikä lienee pääsyynä siihen, että
Ockeghemin teoksia on säilynyt päiviimme valitettavan vähän. Tästä
huolimatta Ockeghemia voidaan pitää kiistatta aikansa suurimpana
säveltäjänä Dufayn kuoleman jälkeen. Hän ei syyttä palvellut kolmen
peräkkäisen Ranskan kuninkaan kapellimestarina (maître de la chapelle
du Roy) vuodesta 1465 kuolemaansa asti. Kiintoisaa on, että häntä ei
pidetty ainoastaan modernin säveltäjäpersoonan arkkityyppinä , vaan
myös aikansa parhaisiin kuuluvana bassolaulajana (basso contratenorista) ja vieläpä erityisen miellyttävänä ihmisenä. Eräs humanisti Francesco Florio kirjoitti Toursissa 1477 seuraavasti:
Olen varma, ettet voisi olla pitämättä tästä miehestä, sillä niin miellyttävä on hänen persoonansa kauneus, niin huomionarvoisa hänen
puheensa ja käytöksensä vakavuus sekä hänen rakastettavuutensa.
Hän yksin laulajien joukossa on vapaa kaikista paheista ja runsas
hyveissään.
Tuotannon vähäisen säilyneisyyden lisäksi Ockeghemin säveltäjäpersonaallisuuden salaperäisyyttä korostaa hänen musiikkinsa tietyn-
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lainen vaikeus, helppojen ratkaisujen puute, ja yksioikoisen fraasinmuodostuksen välttäminen. Yksittäiset äänet näyttävät itsenäisiltä,
jatkuvilta, eivätkä tuntuisi noudattavan imitaatioon, sekvensseihin,
motiiveihin ja toistoihin perustuvia organisaatiotapoja. Äänet etenevät juurikaan keskeytymättä ja ilman yhteyksiä toisiinsa kuin planeetat omilla radoillaan. Ne ovat lähes samanarvoisia nopeuden, kuvioituksen ja funktion suhteen. Ockeghemilla on toki perinteisiä messuja
ja muita sävellyksiä, jotka perustuvat aiempiin teoksiin tai kirkollisiin
sävelmiin, mutta hänelle ominaisena pidetään ennen kaikkea abstraktia ilmaisua, jossa musiikki vain omia salaisia liikelakejaan noudattaen
luo kulkunsa, alati uudistuvan etenemisensä, ja jonka rakennusperiaatteet vain Ockeghem yksin tunsi. Tämä kaikki tekee Ockeghemista
hyvin (ehkä turhankin) salaperäisen, ja samaan aikaan uskomattoman
kihelmöivän hahmon.
Ranskalainen Jean Mouton oli merkittävä säveltäjä ja pedagogi. Hän Mouton
opetti muiden muassa Adrian Willaertia, ja häntä voidaan pitä yhtenä niin kutsutun venetsialaisen koulun perustajista. Venetsialaisesta
koulusta meille ovat jo tuttuja satasen vuotta myöhemmin Andrea ja
Giovanni Gabrieli, Claudio Merulo, eikä vähiten maineikas säveltäjä ja
1500-luvun kiistatta merkittävin musiikkiteoreetikko ja -filosofi Gioseffo Zarlino, joka puolestaan oli Willaertin oppilas.
Mouton toimi hänkin ranskan kuninkaallisten palveluksessa ja
nautti aikalaistensa suurta arvostusta. Hänen musiikilleen italialaisilla
tyylipiirteillä oli vahva vaikutus, mikä kuuluu hänen myöhäisemmissä teoksissaan hallitsevana soinnullisuutena. Italiassa homofoninen ja
akordaalinen (ts. soinnullinen) ajattelu oli ollut pitkään enemmän pinnalla kuin flaamilaisilla alueilla, etenkin maallisissa sävellyksissä, kuten
madrigaaleissa ja frottoloissa.
Kahdeksanääninen motetti Nesciens Mater on kaanonkirjoittami- Nesciens
sen tour de force. Siinä kaksi neliäänistä kuoroa kulkevat kaanonissa Mater
neljän tactuksen (ts. kahden tahdin) etäisyydellä toisistaan. Kyseessä
on kahden itsenäisen kuoroyksikön yhteensulauma, jossa ensimmäinen imitoi toista kvinttiä ylempää lähes täydellisesti. Jos kuoro-osuu-
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det laulettaisiin erikseen,
syntyisi kaksi identtistä,
eri korkeudelta laulettua
neliäänistä kappaletta, jotka ovat itsessään järkevää
musiikkia.
Sweelinck
Jan Pieterszoon Sweelinck
seisoo ajallisesti hiukan erillään muista tämän ohjelman
säveltäjistä. Häntä voidaan
pitää alankomaalaisen renessanssin viimeisenä monumenttina, jonka musiikki
asettuu mielenkiintoisesti
Hollannin katolisuuden ja
kalvinistisen uskonpuhdistuksen ristiriitaiseen maiseSweelinck.
maan. Sweelinck nimitettiin
Amsterdamin Oude Kerkin (Vanhan kirkon) urkuriksi vuonna 1577.
Vuosi sen jälkeen koko Amsterdam kääntyi protestanttiseksi ja katolisen kirkon kaniikit ajettiin pois. Kalvinistit pitivät urkumusiikkina
paavillisena piruntyönä (”papistisches Teufelswerk”), joten urkujen soitto kiellettiin liturgian aikana. Oude Kerkin vastavalmistuneet Hendrik
Niehoffin rakentamat urut olisi mielellään hävitetty, elleivät urut ja
kirkkorakennukset olisivat olleet kaupungin omistuksessa. Sweelinck ei
siis koskaan soittanut messuissa (lukuunottamatta ehkä alku- ja loppusoittoja), vaan hänestä tuli stadsorganist, kaupunginurkuri, joka esiintyi
kunnallisissa tilaisuuksissa, opetti oppilaita, konsertoi, järjesti konsertteja, ja hänen erittäin korkean palkkansa maksoivat Amsterdamin varakkaat porvarit. Useat 1600-luvulla tunnetut saksalaiset säveltäjät ja
urkurit saivat koulutuksensa Sweelinckin opissa Amsterdamissa.
Renessanssin näkökulmasta huomio kiinnittyy erityisesti Sweelinckin fantasioihin. Näissä kosketinsoitinteoksissa, joista jotkut ovat
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sävellysteknisesti hyvin kunnianhimoisia, täysrenessanssin vokaalipolyfonia, jonka estetiikan Sweelinck peri pääosin venetsialaiselta Gioseffo Zarlinolta, ja toisaalta alankomainen instrumentaalinen kuviointitekniikka kietoutuvat ennennäkemättömällä tavalla yhteen. Näin on
myös Fantasian in a tapauksessa. Sävellys alkaa ankaralla imitoivalla Fantasia
kuorokontrapunktilla, joka esittelee kromaattisen aiheen ensin yksi in a
kerrallaan, sitten taitavasti peräkkäisinä kaanonpareina. Merkillepantavaa on, että koko 15-minuuttisen teoksessa ei ole juuri ainuttakaan
tahtia, jossa tämä sama kromaattinen aihe ei esiintyisi joko breviksinä,
kokonuotteina, puolinuotteina, neljäsosanuotteina tai kahdeksasosanuotteina. Teoksen kuluessa aika-arvot kiihtyvät, ja sisäinen liikemäärä
lisääntyy, säilyttäen silti tactuksen rauhallisen pulssin. Fantasia, joka on
sävelletty vanhahtavasti fryygiseen moodiin, on varhaisin Sweelinckin
suurista urkufantasioista, jossa italialaisen renessanssipolyfonian arkkitehtoninen mestarillisuus esiintyy vielä puhtaana.

Petros Paukkunen

CAPPELLA PRO VOCALE
 Cappella pro Vocale on oululainen vanhaan

musiikkiin erikoistunut lauluyhtye, joka on aloittanut toimintansa
1996. Laulajilla on vahva musiikkitausta Pohjois-Suomen kuoroissa ja lauluyhtyeissä, ja osalla laulajista musiikki on myös ammattina.
Lauluyhtyeen päämääränä on aina ollut korkeatasoisen moniäänisen
laulumusiikin esittäminen keskittyen ohjelmistossa usein tiettyyn teemaan.
Cappella pro Vocale on konsertoinut Oulun ja ympäristökuntien lisäksi mm. Hetan Musiikkipäivillä Enontekiöllä, Haapaveden Wanhan
Musiikin tapahtumassa ja Haapavesi Folk -tapahtumassa, Sastamala
Gregoriana -Wanhan musiikin päivillä Vammalassa, Suwalkin Hora
Cantavi -festivaaleilla Puolassa sekä Vatikaanissa Roomassa. Elokuus-
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Cappella pro Vocale.
sa 2013 yhtye konsertoi NoMeMus-festivaalilla Ruotsin Söderköpingissä. Konsertti nauhoitettiin myös Ruotsin radioon.
Nimi Cappella pro Vocale on vapaasti suomennettuna esimerkiksi ”äänen kappeli” tai ”huone äänelle”. Se kuvaa yhtyeen vahvaa sidosta
vanhaan kirkkomusiikkiin, pyrkien samalla ilmentämään laulumusiikin monimuotoisuutta.
Cappella pro Vocalen laulajat ovat sopraanot Katja Findlay ja Virve
Karén, altot Anu Arvola-Greus ja Helena Vuolteenaho, tenorit Mikko
Vehkaperä ja Markku Vuolteenaho sekä bassot Mikko Kolehmainen ja
Antti Ukura.
www.cappellaprovocale.net
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PETROS PAUKKUNEN
 Kotkalaissyntyinen Petros Paukkunen aloit-

ti urkujensoiton opinnot 17-vuotiaana yksityisesti Markku Mäkisen
johdolla. Hän on sittemmin opiskellut urkujensoittoa Amsterdamin
konservatoriossa Jacques van Oortmerssenin johdolla ja valmistelee tällä hetkellä A-tutkintoaan Markku Mäkisen ja Olli Porthanin
ohjauksessa. Renessanssimusiikki on hänelle runsaudensarvi, jossa
luonnon kauneus ilmenee puhtaana ja välittömänä. Hän on kokenut
varhaisnuoruudesta asti renessanssimusikin arkkitehtonisen taidokkuuden ja väkevän tunneilmaisun hyvin kiehtovana. Viime vuosina
Paukkunen on syventynyt renessanssin kosketinsoitinmusiikkiin ja
pyrkii tuomaan sen osaksi urkureiden ohjelmistoa ja sivistystä. Hän
on myös työskennellyt erityisesti saksalaisromanttisen urkumusiikin
parissa. Paukkunen on esiintynyt solistina useissa Euroopan maissa
konserteissa ja urkufestivaaleilla.
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KRAKOVALAINEN
PÄÄSIÄISMESSU
Lumen Valo

Titta Lampela • Laura Salovaara – sopraano
Hanna Graeffe • Riikka Noreila – altto
Aaro Haapaniemi • Kari Turunen – tenori
Valter Maasalo • Juha Suomalainen – basso
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Praeludium
Giovanni Gabrieli (1553–1612)
Introitus

Gregoriaaninen
Bartłomiej Pękiel (†1670)

Gloria

Bartłomiej Pękiel
Franciszek Lilius (†1657)
Gregoriaaninen

Graduale

Resurrexit
Kyrie*
Gloria*
Haec dies

Alleluia

Alleluia. Pascha nostrum

Tuntematon Varsovan
tabulatuurista (n. 1580)
Bartłomiej Pękiel

Kyrie

Toccata X

Sequenza

Prosa de Resurrectione
D.N.J.C. Victimae Paschali
Credo

Ohjelma jatkuu
seuraavalla sivulla

* Teoksesta Missa Paschalis

Credo*
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Offertorium
Giuseppe Guami (1540–1611)
Mikołaj Zieleński (n. 1611)

		

Toccata II tono
Motetto in festo
Paschae. Haec dies

Sanctus
Claudio Monteverdi (1567–1643)

Sanctus‡

Elevatio
Adriano Banchieri (1568–1634)

Sonata III,
Fuga grave

		

Claudio Monteverdi
Claudio Monteverdi
Adriano Banchieri
Mikołaj Zieleński
Gregoriaaninen

Benedictus
Agnus Dei

Benedictus‡
Agnus Dei‡
Secondo Dialogo§

Communio

Surrexit Dominus

Regina coeli

Postludium
Andrea Gabrieli (1533–1586)

Regina coeli
Canzon ariosa¶

‡ Teoksesta Messa da Capella a quattro voci,
kok. Selva morale e spirituale, 1640/1641
§ Kok. L’Organo suonarino ¶ kok. Terzo libro di Ricercari, 1596
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MISSA PASCHALIS
onsertin kokonaismuoto noudat-

taa pääsiäismessun rakennetta. Se ei pyri olemaan
rekonstruktio krakovalaisesta myöhäisrenessanssin
messusta. Pikemminkin konserttiohjelmamme rakenne ammentaa latinalaisen messun lähes parintuhannen
vuoden aikana kristallisoituneesta dramaturgiasta keskittyen pääsiäiseen, kristikunnan suurimpaan juhlaan. Musiikki on valittu puolalaisten ja pohjoisitalialaisten – erityisesti venetsialaisten – säveltäjien
tuotannosta.
Mistä tällainen yhdistelmä juontaa juurensa? Suurin osa puolalaisten hovien ja tärkeimpien kirkkojen muusikoista olivat italialaisia,
jotka puolestaan opettivat lahjakkaille puolalaisille muusikoille sävellystä ja eri instrumenttien hallintaa. Luontaisin vaihtoehto myös puolalaismuusikoiden jatko-opinnoille oli suunnata Italiaan. Suuri osa
omana aikanaan julkaistusta puolalaissäveltäjien musiikkista on painettu Venetsiassa, yhdessä tuon ajan kirjapainotaidon tärkeimmistä
keskuksista.
Erityisasemassa oli toki Krakova, maan hallinnollisen ja kirkollisen elämän keskus – jopa senkin jälkeen kun kuninkaan hovi muutti
Varsovaan. Puolalaisten kansallispyhäkkö, Wawelin katedraali Krakovassa, pysyi edelleen niin arkkipiispan istuimen paikkana kuin myös
kuninkaallisten kruunajais- ja hautakirkkona kunniakkaine perinteineen, vaikka kuninkaallisen hovin musiikkielämän kehittyminen teki
Varsovasta pian toisen kulttuurikeskuksen. Taiteen kannalta tärkeitä
keskuksia olivat myös maan monet luostarit, joissa viljeltiin rikasta
musiikkielämää.
Pękiel
Bartłomiej Pękiel oli yksi 1600-luvun alun tärkeimmistä puolalaissäveltäjistä. Italialaisen Marco Scacchin toimiessa Varsovan kuninkaallisen hovin kapellimestarina Pękiel toimi saman kapellin
apulaisjohtajana ainakin vuodesta 1633 ja Scacchin lähdettyä hovista
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pääkapellimestarina vuodet 1649–1655. Franciszek Liliuksen kuoltua
vuonna 1657 Pękiel nimitettiin tämän seuraajaksi Krakovaan Wawelin katedraalin kapellimestariksi, missä hän toimi kuolemaansa asti.
Kaikki Pękielin teokset ovat säilyneet vain käsikirjoituksina – lukuun
ottamatta kaanoneita, jotka painettiin vuonna 1643 Venetsiassa Xenia
Apollinea -nimisessä musiikillisessa liitteessä Marco Scacchin poleemiseen julkaisuun Cribrum Musicum. Hänen sävellystuotantonsa käsittää
lähinnä kirkollista musiikkia: varsin vanhaan tyyliin kirjoitettuja messuja ja motetteja sekä pari uudemman tyylin basso continuolle rakentuvaa motettia. Myös ensimmäinen puolalainen oratorio Audite mortales on Pękielin käsialaa. Tämänpäiväiseen ohjelmaamme valitsimme
sanaliturgiaan kuuluvat ordinarium-osat (Kyrie, Gloria ja Credo) hänen
pääsiäismessustaan.
Jo mainittu Franciszek Lilius oli italialaisen Giglin suvun jälkeläinen
ja teki suuren työn Varsovan musiikkikulttuurin kehittämisessä. Varsovasta, missä hän soitti hoviorkesterissa, hän muutti Krakovaan vuonna
1630: hänet oli nimitetty Wawelin katedraalin kapellimestariksi. Tässä
kaupungissa hän teki päätyönsä säveltäjänä ja musiikinjohtajana. Liliuksen sävellyksiä on säilynyt parisenkymmentä kappaletta, jotka ovat
pääsääntöisesti kirjoitettu käyttäen prima prattica -tekniikkaa. Vaikka
tänään kuultavassa graduaalissa Haec dies onkin arkaaisia kaikuja, se
katsoo jo myös uuteen aikaan: alton ja basson duetto on rakennettu
basso continuon päälle ja laulustemmoissa on runsaasti varhaisbarokille ominaista diminuutiota.
Liliuksen sukuun kuului myös muita ajan puolalaisen musiikkielämän vaikuttajia, mm. Roomassa syntynyt Wincenty Lilius (Vincenzo
Gigli), joka toimi kuningas Sigismund III:n palveluksessa Krakovassa ja Varsovassa. Vuonna 1604 hän julkaisi kokoelman kuninkaallisen
hovin jäsenten monikuoroisia teoksia, mukana myös yksi hänen oma
12-ääninen motettinsa. Samaa sukua oli myös Szymon Lilius, yksi aikansa parhaista urkurakentajista Puolassa.
Mikołaj Zieleńskin elämästä tiedetään valitettavan vähän. Missä
olosuhteissa hänen musiikilliset kykynsä on havaittu, jäävät arvailujen
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Lilius
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Zieleński
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varaan. Sen sijaan hänen
säilynyt tuotantonsa todistaa poikkeuksellisesta taituruudesta. Onpa
häntä nimitetty parhaaksi
puolalaiseksi säveltäjäksi
ennen Chopinia. Aikalaishistorioitsija Szymon
Skorowolski, kertoi Zieleńskin kuuluneen siihen
joukkoon puolalaissäveltäjiä, jotka olivat saaneet
koulutuksensa Roomassa:
in media Roma exercitati.
Vaikka hänen opintojensa
kestoa ei voida määritellä, on mahdollista esittää
Sigismund III.
hypoteeseja, keiden johdolla hän mahdollisesti on opiskellut tai ainakin keiden mestareiden
teoksia hän on tutkinut sekä missä Italian musiikkielämän sisäpiireissä
hän on liikkunut. On selvää, että Zieleński vähintään tutki Palestrinan
teoksia – ellei ollut suoraan jopa hänen opissaan. Olivathan Palestrinan
sävellykset nostettu Trenton kirkolliskokouksessa sakraalin moniäänisyyden esikuvaksi. Hän on varmasti tutustunut myös venetsialaisen
koulun tärkeimpiin edustajiin, mm. Andrea ja Giovanni Gabrieliin.
Tästä todisteeksi käy vaikkapa upea kolmikuoroinen Magnificat ja se
tosiasia, että hänen säilynyt tuotantonsa painettiin nimenomaan Venetsiassa. Luultavasti jopa varhaisen barokin ensimmäiset säestyksellisen yksiäänisyyden yritykset (esim. Caccini ja Galilea: Le nuove musiche, 1601) olivat hänelle tuttuja. Eräissä hänen sooloäänelle ja uruille
kirjoittamissaan communioissa voi aistia jo tämänkin tyylin piirteitä.
Mikołaj Zieleńskin koko säilynyt tuotanto sisältyy kahteen mittavaan kokoelmaan, jotka sisältävät koko katolisen kirkkovuoden mes-
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suja varten offertoriumit ja communiot. Ne julkaisi vuonna 1611 Venetsiassa Jacob Vincentius, yksi aikansa maineikkaimmista painotaloista.
Kokoelmien kansilehdeltä on luettavissa, että Zieleński oli Puolan primaksen ja arkkipiispan Wojciech Baranowskin hovin säveltäjä, urkuri
ja kapellimestari. Baranowskin tiedetään olleen musiikkia rakastava
kirkonmies ja hänen aloitteestaan Zieleński kirjoitti kokoelmansa.
Offertoria totius anni (Koko vuoden offertoriumit) sisältää 56 seitsemän- tai kahdeksanäänistä sävellystä, joiden esittämistä oli tarkoitus
rikastuttaa soittimilla. Näiden Gabrielin Sacrae Simphoniae -kokoelman teoksille läheistä sukua olevien sävellysten lisäksi kokoelmasta
löytyy jo edellä mainittu 12-ääninen kolmikuoroinen Magnificat. Venetsian vaikutus näkyy siis kokoelmassa vahvana.
Communiones totius anni (Koko vuoden communiot) käsittää 57
kappaletta, joiden äänimäärät vaihtelevat yhdestä kuuteen – yleensä
riippuen juhlan arvokkuuden asteesta. Valtaosa kappaleista on taidokkaita motetteja, joiden tyylissä on selkeä viittaus Palestrinaan – tosin
toisinaan ornamentein maustettuna. Tästä kokoelmasta ovat peräisin
myös mestarin tänään kuultavat sävellykset. Communiones-kokoelmansa loppuun säveltäjä lisäsi vielä kolme instrumentaalifantasiaa, joiden
tyyli noudattelee pitkälti vokaalisävellysten kontrapunktisia ihanteita.
Puolalaisen renessanssiajan kosketinsoitinmusiikin lähteistä Varsovan tabulatuuri noin vuodelta 1580 antaa meille kuvan 1500-luvun
liturgisesta urkumusiikista ja alternatim- eli vuorottelukäytännöstä
kuoron ja urkujen kesken. Suurin osa kappaleista on tuntemattomien
säveltäjien tekemiä, kuten myös tänään kuultavan pääsiäissekvenssin
urkusäkeistöt. Mielenkiintoinen jäänne sekvenssin tekstissä on säe Credendum est magis, joka vuonna 1570 julkaistussa Trenton kirkolliskokouksen jälkeisessä messukirjassa poistettiin ilmeisesti juutalaisvastaisuutensa vuoksi. Puolaan muutos ei liene heti juurtunut.
Muutama sana lienee paikallaan myös ohjelmamme venetsialaisista
mestareista. Giovanni Gabrieli, urkuri ja säveltäjä, edustaa venetsialaisen koulukunnan kulminaatiota kaikessa komeudessaan. Venetsiassa
syntyneen Gabrielin varhaisista vaiheista ei tiedetä paljoa. Hän opiskeli

Motetto
in festo
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Surrexit
Dominus
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A. Gabrieli todennäköisesti setänsä Andrea Gabrielin johdolla. Tämä saattoi myös
huolehtia sukulaispoikansa kasvatuksesta, kuten voisi päätellä vuonna
1587 julkaistun Concerti-kokoelman omistuksesta, jossa Giovanni kuvaa itsensä olevan Andrealle vain ”hiukan vähemmän kuin oma poika”.
Sittemmin Giovanni Gabrieli opiskeli Orlando de Lassuksen johdolla Münchenissä, missä oleskeli vuoteen 1579 asti. Lassuksen vaikutus
Gabrielin tyylin kehitykseen oli ratkaiseva. Vuoteen 1584 mennessä
Gabrieli oli palannut Venetsiaan, missä hänestä tuli Pyhän Markuksen
kirkon pääurkuri Claudio Merulon jätettyä virkansa. Vuotta myöhemmin hän peri myös setänsä viran kirkon seremonioiden pääsäveltäjänä
ja musiikinjohtajana. Gabrielin ura lähti vielä korkeampaan nousuun,
kun hän sai myös Scuola Grande di San Roccon urkurinviran. Samoin
kuin San Marconkin viran hän piti tämän työnsä kuolemaansa asti.
San Rocco oli rikkain ja maineikkain kaikista Venetsian veljeskunnista; musiikillisen elämänsä loistossa se jäi kakkoseksi vain itselleen Markuksen kirkolle.
Setänsä kuoltua Giovanni Gabrieli ryhtyi myös julkaisemaan tämän musiikkia, joka muutoin olisi todennäköisesti joutunut kadoksiin.
Huolimatta suuresta maineestaan Andrea Gabrielilla ei ollut suurempaa kiinnostusta julkaista musiikkiaan, mutta Giovanni arvioi edeltäjänsä teokset niin arvokkaiksi, että ne pitää saada julkaistuksi ja näin
yleiseen tietoisuuteen.
San Marcon kirkkomusiikkielämällä oli jo pitkä historia yhtenä
Euroopan loisteliaimmista ennen kuin Gabrieli astui virkaansa. Hän
kuitenkin nosti tason vielä korkeammalle, mikä teki hänestä yhden arvostetuimmista säveltäjistä koko maailmassa. Hänen kokoelmansa Sacrae symphoniae (1597) julkaiseminen sai aikaan monien muusikoiden
vaeltamisen Venetsiaan. Heitä tuli ympäri Eurooppaa opiskellakseen
kuuluisan mestarin johdolla. Huippuun kehittämänsä monikuoroisen
kirkkomusiikkityylin lisäksi Gabrieli tutustutti oppilaansa italialaisten moderneimpiin ja intiimimpiin madrigaaleihin. Kaikki ideat levisivät kulovalkean tavoin huippuoppilaiden, kuten Heinrich Schützin
ja Hans Leo Hasslerin, mukana kauas pohjoiseenkin. Venetsialainen
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Todellisen ristin kulkue San Marcon aukiolla.
Gentile Bellinin maalaus, 1496.
monikuoroisuus oli suurta muotia myös Puolan hovissa ja kirkoissa.
Giovanni Gabrieli keskittyi lähes kokonaan kirkollisen vokaali- ja
instrumentaalimusiikin kirjoittamiseen. Maallisen musiikin osuus on
verrattain suppea ja se on kokonaan peräisin nuoruusvuosilta. Gabrieli
oli mestari hyödyntämään musiikissaan Venetsian San Marcon poikkeuksellisia akustisia olosuhteita niin dynaamisten kuin stereofonistenkin efektien luomiseen monikuoroisissa teoksissaan. Kosketinsoitinmusiikissaan hän nojaa vahvasti setänsä edustamaan venetsialaiseen
traditioon, kuten tänään kuultavasta toccatasta ilmenee. Andrea Gabrielin Canzon ariosa oli yksi aikansa suosituimpia kosketinsoittimelle
kirjoitettuja canzoneita pohjautuen Clément Jannequinin chansoniin
Alouette (Leivonen).
Luccan kaupungissa syntyneen Giuseppe Guamin varhaisista vaiheista tiedetään kovin vähän. Hänen on täytynyt saada kuitenkin nuorena melko hyvä musiikillinen pohjakoulutus, sillä vuonna 1561 hän
liittyi Venetsian Markuksen kirkon muusikoiden joukkoon. Siellä hän
opiskeli sellaisten nimien kuin Adrian Willaert ja Annibale Padovano
johdolla. Vuonna 1568 hänet nimitettiin Baijerin hovin urkuriksi, missä hän oli kontaktissa myös Orlando de Lassuksen kanssa. 1570-luvun
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alkupuolella hän palasi kuitenkin takaisin Italiaan ja vuodet
1579–1582 hän toimi kotikaupunkinsa Luccan katedraalin
urkurina. Vuonna 1585 hän
toimi Genovassa maestro di
cappellana. Vuonna 1588 hänet nimitettiin Venetsian San
Marcon pääurkurin virkaan.
Kirkossa oli siis kaksi urkuria,
joiden velvollisuuksiin kuului
myös säveltäminen maestro di
cappellan valvonnassa. Tuohon aikaan maestro di cappella
oli maineikas Gioseffo Zarlino. Zarlinon kuoltua Guami
Banchieri.
palasi Luccaan – ehkä pettyneenä siitä, ettei tullut valituksi Zarlinon seuraajaksi. Luccassa hän toimi katedraalin urkurina aina kuolemaansa asti. Guami on myös toisen
ohjelmassamme esiintyvän säveltäjän Banchierin opettaja.
Guamin kirkkomusiikkiteosten tyyli muistuttaa paljon Willaertin
ja Cipriano de Roren sekä myöhemmin Lassuksen sävelkieltä. Maallisessa vokaalimusiikissaan hän oli äärimmäisen edistyksellinen kromatiikan ja rohkeiden modulaatioiden käytössä. Instrumentaalimusiikin
joukosta mainittakoon canzonat soitinyhtyeille, jotka edustavat uusinta
venetsialaista makua.
Toccata
Tänään kuultava lyhyt Toccata on ainoa Guamin säilynyt urkukapII tono pale ja toimii ohjelmassamme ajan tapaan äänenantona kuoron offertorium-motettiin.
Banchieri
Bolognassa syntynyt ja kuollut Adriano Banchieri oli italialaisen myöhäisrenessanssin ja varhaisbarokin tärkeä vaikuttaja. Hän toimi säveltäjänä,musiikkiteoreetikkona,runoilijana ja urkurina.Vuonna 1578 hän liittyi
benediktiineihin ja antoi luostarilupauksensa kolme vuotta myöhem-
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min, jolloin muutti
etunimensä Tommasosta Adrianoksi.
Opettajansa
Giuseppe Guamin
vaikutus hänen tyylinsä on vahva.
Orazio Vecchin tavoin Banchieri
oli
kiinnostunut
madrigaalitaiteen
hyödyntämisestä
dramattisiin
tarkoituksiin.
Erityisesti Banchieri
kehitti ns. madriMonteverdi.
gaalikomediaa eli
madrigaaleista muodostuvaa sarjaa, joka kertoo tarinan, mutta johon
ei oopperan tapaan liity näyttämöllistä toimintaa. Lisäksi hän on yksi
canzonettojen – madrigaalien kevyemmän version – tärkeimmistä säveltäjistä. Banchieri paheksui aikansa monodisteja heidän vallankumouksellisista harmonisista pyrkimyksistään. Tämän hän ilmaisi eritoten
teoksessaan Moderna Practica Musicale (1613).
Vuonna 1605 Banchieri julkaisi kokoelman erityisesti liturgian palvelukseen soveltuvaa urkumusiikkia nimellä l’Organo suonarino. Kokoelman maineesta kertoo se, että siitä ilmestyi vuoteen 1638 mennessä
ainakin kuusi uusintapainosta.
”Messukokonaisuutemme” ehtoollisliturgiaan liittyvät ordinarium-osat päätimme valita Venetsian niin kirkko- kuin muutakin musiikkielämää paljon rikastuttaneen Claudio Monteverdin neliäänisestä
messusta, kokoelmasta Selva morale e spirituale. Monteverdiä pidetään
varhaisbarokin ajan suurimpana säveltäjänä. Monissa hänen teoksissaan on paljon vaikutteita myös renessanssin ajan musiikista, kuten

Secondo
Dialogo
(l’Organo
suonarino)
Monteverdi.
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
(Selva
morale e
spirituale)

56

Krakovalainen

myös tänään kuultavissa sävellyksissä.
Lapsuudessaan Monteverdi opiskeli musiikkia kotikaupunkinsa
Cremonan katedraalin kuoromestarin johdolla. On päätelty, että oppitunnit olivat yksityisiä, koska kirkonkirjoissa ei ole mainintaa Monteverdin osallistumisesta katedraalin kuoron toimintaan. Monteverdin
ensimmäiset julkaistut teokset olivat vuosina 1582 ja 1583 sävellettyjä
motetteja ja madrigaaleja. Tuolloin Monteverdi oli vasta 15-vuotias, joten hän oli ihmelapsi. Vuonna 1587 syntyivät Monteverdin ensimmäiset maalliset madrigaalit, ja tämän jälkeen hän ryhtyi etsimään töitä
kotikaupunkinsa ulkopuolelta.
Vuonna 1590 Monteverdi aloitti työt Mantovan hovissa laulajana
ja gambistina. Vuoteen 1602 mennessä hän oli kohonnut hovin kapellimestariksi. 40-vuotiaaksi asti Monteverdi työskenteli pääasiassa
madrigaalien parissa, saaden valmiiksi lopulta yhdeksän madrigaalien
kirjaa. Viides madrigaalien kirja (1605) nousi kiistelyn kohteeksi, kun
Giovanni Artusi syytti kyseistä teosta modernin tyylin ”karkeuksista”.
Monteverdi puolustautui viidennen kirjan esipuheessa ehdottaen musiikin jakamista kahteen virtaukseen, joita hän nimitti termeillä prima
prattica ja seconda prattica – vanhaan, renessanssikontrapunktin sääntöihin pohjaavaan ja uuteen, vapaampaan ilmaisuun.
Koska madrigaalien yksinlauluosuudet, monodit, painottivat selkeitä melodisia kulkuja, helppotajuisia italiankielisiä tekstejä sekä hillittyä
säestystä, oli Monteverdille siirtyminen oopperan pariin luonnollinen
askel. Monteverdi kirjoitti kaikkiaan 18 oopperaa, joista vain kolme on
säilynyt.
Monteverdin suurimpana työnä pidetään usein teosta Vespro della
Beata Vergine (Autuaan Neitsyen vesperit, 1610). Siinä hän yhdistää
mariaaniset liturgiset tekstit poikkeuksellisen teatraaliseen ilmaisuun.
Vuonna 1613 Monteverdi nimitettiin Venetsian San Marcon kapellimestariksi, missä hän palautti edeltäjänsä Giulio Cesare Martinengon
retuperälle jättämän kuoron ja soittajien musiikillisen tason ennalleen.
Monteverdi olikin palkattu kirkkoon juuri siksi, että musiikki saataisiin palautettua entiseen loistoonsa vuonna 1609 tapahtuneen toisen
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kuuluisan säveltäjän, Giovanni Crocen, kuoleman jälkeisen taantuman
jäljiltä. Tässä virassa hän kirjoitti runsaat määrät musiikkia liturgiseen käyttöön niin vanhemmassa kuin uudemmassa tyylissä. Venetsian-kauden myöhäisvuosilta ovat peräisin myös tänään kuultavat Monteverdin sävelet.
Monteverdi vihittiin papiksi vuonna 1633, mutta samaan aikaan hän
toimi monella rintamalla, mm. oopperan parissa. Lyhyen sairastelun
jälkeen hän kuoli Venetsiassa marraskuussa 1643 ja tuli haudatuksi
omaan seurakuntakirkkoonsa, Santa Maria Gloriosa dei Frariin.

LUMEN VALO

 Kahdeksasta laulajasta koostuva lauluyhtye

Lumen Valo esiintyi ensimmäisen kerran helmikuussa 1993. Yhtye on
sen jälkeen vakiinnuttanut asemansa yhtenä suomalaisen vanhan musiikin liikkeen edelläkävijänä. Yhtyeen ohjelmiston ytimen muodostaa
renessanssiajan säestyksetön vokaalipolyfonia, mutta yhtye tekee säännöllisiä poikkeamia niin keskiajan kuin oman aikamme musiikkiin.
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Lumen Valon kuusi viimeisintä CD:tä on julkaistu yhtyeen oman Sigillum-levymerkin alla.
www.lumenvalo.fi

MARKKU MÄKINEN

Markku Mäkinen opiskeli urkujen- ja cemba-

lonsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja Amsterdamin konservatoriossa.
Hän on menestynyt kansainvälisissä urkukilpailuissa (Alkmaar 1997,
Kotka 2002) ja konsertoinut ja levyttänyt eri puolilla Eurooppaa sekä
solisti- että kamarimusiikkitehtävissä. Vuodesta 2002 hän on opettanut Sibelius-Akatemiassa ja mestarikursseilla.
Markulle renessanssimusiikki merkitsee paratiisia, jonka hedelmät
paljolti odottavat vielä löytäjäänsä. Renessanssipolyfonia sfäärien harmoniaa heijastavassa puhtaudessaan kohottaa sielun kohti taivasta.
Toisaalta ajan tanssimusiikin maanläheisyys muistuttaa aikakauden
inhimillisestä ja aisti-iloja korostavasta luonteesta.

www.organum.fi
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KEVÄT 2014
Su 26.1. klo 19

Pyhän Henrikin legenda. Gregoriaaninen lauluyhtye Schola Sancti Henrici. Levyn julkistamiskonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
La 8.2. klo 18

Kuoromusiikkikonsertti. Erik Westberg ja kuoro, Ahjo Ensemble (Paavo Hyökki), Kaari-ensemble (Saara
Aittakumpu). Yhteistyössä Suomen Kuoronjohtajien liitto
ry:n kanssa. Ohjelma 10 €.
La 1.3. klo 18

Kamarikuoro Värinän ensikonsertti. Syksyllä 2013 perustettu 30-henkinen sekakuoro esittää 1900-luvun pohjoismaisen kuoromusiikin mestareiden teoksia: mm.
Sibelius, Kuula, Mäntyjärvi, Nørgårdi, Alfvén ja Nystedt.
Kuoroa johtaa Noora Hirn. Liput 15/10 €.
Su 2.3. klo 19
Kevään sointuja. Kamariyhtye Camerata Amoroso
laulusolisteinaan Tia Svanberg, sopraano, ja Marko Orvo,
baritoni, toivottavat kevään tervetulleeksi valoisien ja iloisten barokkisävelten myötä: mm. Caldara, Händel ja Vivaldi.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
To 6.3. klo 19
Songs of Farewell. Kamarikuoro Somnium Ensemble, johtaa Tatu Erkkilä. Parry, Bruckner, Lauridsen. Vapaa
pääsy, ohjelma 8 €.

www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html
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PAAVALINKIRKOSSA
Ke 12.3. klo 19
Organum-seura 50 V. -juhlakonsertti. Edoardo M.
Bellotti (Milano), urut. Frescobaldi, Storace, Rossi, Pasquini,
Froberger, Kerll, Muffat, Fontana. Vapaa pääsy. Ohjelmakirja
20 €, ohjelma 10/5 €.
Pe 14.3. klo 19
Organum-seura 50 v. Thomas Trotter (Birmingham), urut. Harris, Hurford, Weir, Reubke, Tschaikovsky,
Elgar. Vapaa pääsy. Ohjelmakirja 20 €, ohjelma 10/5 €.
La 22.3. klo 19 & su 23.3. klo 19

Kaksi Kari Tikan pienoisoopperaa: Judit &
Tuuli puhaltaa. Pia Freund, sopraano • Ville Rusa-

nen, baritoni • Hannu Jurmu, tenori • Maria Nurmela, tanssi
• Maisa Tikka, ohjaus • johtaa Kari Tikka • Janne Teivainen,
valot • tuotanto Aleksanterin teatteri. Liput 20/28 €.
Ti 25.3. klo 19

Bengt Johansson 100 vuotta. Ahjo Ensemble

kuoroa johtaa Paavo Hyökki. Konsertissa oppilas kohtaa
opettajansa, kun ohjelmassa kuullaan säveltäjän harvoin esitettyä tuotantoa rinnan hänen opettajiensa Leevi Madetojan
ja Selim Palmgrenin teosten kanssa. Liput 15/10 €.
Pe 18.4.

J. S. Bach: Matteus-passio.Kirsti Valento-Laine,
sopraano, Hannele Aulasvuo, altto, Tuomas Katajala, tenori,
Elja Puukko, basso, Graduale-kuoro, Graduale-orkesteri
joht. Seppo Välimäki. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html

Renessanssimusiikkijuhlat
Koittaa
jälleen
Paavalinkirkossa
15.–18.1.2015
..–..


Väliaikana seuraa Auroren verkkosivuja
www. renessanssimusiikkijuhlat.fi
ja Facebookia
www.facebook.com/
renessanssimusiikkijuhlat

