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Teksti Susan Heikkinen, Pariisi | Kuvat Markku Niskanen

Kapellimestari Susanna 
Mälkki sai metkan 
haasteen. Piti valmentaa 
maallikko ymmärtämään 
nykymusiikkia.

Anna senvalua!

 J
os  arkkitehtuuri  on  kivettynyttä 
musiikkia, kuten säveltäjä Pierre 
Boulez on sanonut, illan konsert-
ti  ei  voisi  olla  sopivammassa  ra-
kennuksessa. Pariisin Pompidou-
keskuksen suureen saliin asettuu 
kaksitoista  muusikkoa  tummis-
sa puvuissa ja kirjavissa solmiois-

sa. Boulez’n 1977 perustama nykymusiikkior-
kesteri Ensemble Intercontemporain juhlistaa 
konsertilla merkkivuottaan. E

L Taiteelli-
nen johtaja 
Susanna Mälk-
ki harjoittaa 
pariisilaista 
Ensemble In-
tercontempo-
rainia.



Miten minä olen tänne eksynyt – kevyen 
musiikin sekakäyttäjä, jonka korviin on 
vain joskus vahingossa kantautunut nyky-
musiikkia, tuota käsittämätöntä epätahtis-
ta kakofoniaa?

Susanna Mälkki, 38, astelee rivakasti ka-
pellimestarin korokkeelle, kumartaa ja 
nostaa katseensa 400-päiseen pariisilais-
yleisöön. Luulen sulautuvani tähän kaiken-
ikäiseen ja -näköiseen joukkoon, mutta silti 
minusta tuntuu kuin Mälkki katsoisi tiukas-
ti aivan suoraan juuri minuun. Sellaisella 
koepapereita jakavan luokanopettajan kat-
seella. No niin. Tätä vartenhan olet opiskel-
lut. Kohta nähdään, mitä olet oppinut.

 Helsinki, kaksitoista päivää aiem-
min. Töölöläiskodin ovi avau-
tuu ja kohtaan opettajani en-
simmäistä kertaa. Tehtävä 

innostaa Mälkkiä, vaikka hän onkin ensin 
epäröinyt – ehtisikö hän toteuttaa roolinsa 
harkiten ja hyvin? Aika on kortilla, sillä syk-
syllä 2006 hän aloitti kolmivuotisen kauden 
maineikkaan Ensemblen taiteellisena joh-
tajana. On lähes täyspäiväinen hallintotyö, 
paljon uusien teosten opettelua, vierailuja 
muita orkestereja johtamaan. Reissaamis-
ta kahden maan välillä ja asunnonetsintää 
Pariisista.

Niinpä hän on vilkaissut levyhyllyään ja 
auttanut minua valmistelemaan omatoimi-
sen opinto-ohjelman, jonka on määrä hui-
pentua Ensemblen maaliskuiseen konsert-
tiin Pariisissa. Hän ojentaa minulle kaksi 
tuntia kotiläksyjä:

Marc-André Dalbavie: Ciaccona (2002).
Magnus Lindberg: Arena 2 (1996).
Ivan Fedele: Richiamo (1993–94) ja Duo en 

resonance (1991).
György Ligeti: Melodien (1971), Chamber 

Concerto (1969–70), Piano Concerto (1985–
88) sekä Mysteries Of  The Macabre (1996).

Dalbavien, Lindbergin ja Fedelen levytyk-
set ovat totuttelua Pariisin konsertin ääni-
maailmaan. Ligeti taas on ”mestarillinen 
muuten vaan, hienoa nykymusiikkia”. Li-
säksi hän suosittelee lukemiseksi haastat-
telukirjaa Pierre Boulez’sta, nykymusiikin 
kiistattomasta suurmiehestä. Koska Hel-
singin Musica Nova -festivaali on sopivas-
ti käynnissä, ohjelmaani on merkitty myös 
kolme konserttia.

Poistuessani kertaan vielä saamiani 
kuunteluohjeita:

”Mene lattialle makaamaan ja anna sen 
valua sisään.”

”Älä odota mitään, vaan unohda ennak-
ko-oletus siitä, mitä musiikki on.”

”Ei ole väärää assosiaatiota!”
Ja se tärkein:
”Et saa uuvuttaa päätäsi näillä. Et saa 

kuunnella liikaa kerralla.”

Opettaja ja oppilas keskustelevat.  
Pyykin kuivattamisesta saunassa  
ja muista assosiaatioista.

SH: Ciacconassa rekka ulvahtaa tyytäten 
ohi. Välillä jouset aaltoilevat maiseman 
avaraksi, se on kuin tuuli viljapellolla tai 
vihreillä nummilla. Isot kuulat alkavat pu-
toilla maahan ja pompahtelevat raskaasti. 
Jokin kimakka tähdenlento kirkastuu kai-
ken muun keskeltä. Mutta se ei nousekaan 
pääosaan, vaan sammuu melkein heti.

SM: Kuulostaa ihan fantastiselta, ihanal-
ta. Musiikissa on suuntia, ja asiat lähtevät 
kehittymään tai ovat kehittymättä, tulee 
vihjeitä jotka sitten etenevät tai ei. On haus-
kaa, jos olet tavallaan seurannut sitä musii-
killista liikennettä. Usein kuulijaa ohjaste-
taan kuulemaan sitä tai tätä. Ihmisille tulee 

sellainen olo, että teos pitää kuulla samal-
la tavalla kuin ammattilaiset sen kuulevat. 
Siksi on tärkeää, että jokaiselle annetaan 
oma tapa ottaa se vastaan.

SH: Arena 2:ssa siimasykkyrät viuhuvat 
ilmassa, paljon ihastuttavia pieniä hiiriä 
vipeltää jännittyneillä lihaksilla. Kutinaa, 
syyhyä. Duo en resonancessa korkeat pia-
nonkoskettimet lirisevät kuin pikku ke-
vätpuro pienessä ikkunassa, joka avautuu 
muiden soittimien väliin. Ligetin kamari-
konsertossa olen ensin suolla itikkaparves-
sa, sitten keskellä biisonilauman jytinää, 
sitten keskellä pulputtavaa puluparvea. 
Ja kolmas osa on hieno: rytmit nakuttavat 
kuin ripustaisi märkää pyykkiä saunan na-
ruille. Joka vaatteesta tippuu oma pisaroi-
den rytminsä lauteita vasten, välillä rytmit 
kohtaavat ja erkanevat taas omikseen.

SM: Olet tajunnut sen just. Se on nimen-
omaan tehty sellaiseksi mekaaniseksi lei-
kiksi.

SH: Mutta yritänkö turhaan kääntää ny-
kymusiikin kieltä kirjoitetuksi suomeksi? 
Ja kääntäisikö jokainen sen eri tavoin kui-
tenkin?

SM: Jotkut viisaat ovat sanoneet, että jos 
musiikin voisi verbalisoida, sitä ei tarvittai-
si. Musiikki on olemassa juuri siksi, että on 
niin paljon sellaista, mitä ei voi pukea sa-
noiksi.

SH: Vaikkei ole vääriä assosiaatioita, on 
kai kuitenkin jotain, mitä säveltäjä yrittää 
sanoa?

SM: Pitäisi olla… en minäkään aina sitä 
ehkä löydä. Se on kyllä aika hyvä kysymys. 
On paljon, mikä menee meikäläiseltäkin yli 
hilseen. Mutta yritän kyllä aina ymmärtää, 
ja esittäjänä teen kaikkeni, jotta se kuulos-
taisi ymmärrettävältä.

SH: Mutta kaipasin kokonaisselityksiä. 
Halusin oivaltaa, mistä teokset kertoivat. 
Mutta tulee vain irrallisia assosiaatioita. 
Päätin yrittää luopua siitä ahaa-elämyksen 
etsimisestä. Päätin ettei minun tarvitse oi-
valtaa, kertooko sävellys rakastumisesta vai 
sodasta vai aikuiseksi kasvamisesta.

SM: Niin, että onko se enemmänkin tila 
kuin stoori.

 Rumuudesta,  
kauneudesta  
ja sekoamisesta.

SH: Radion sinfoniaorkesterin konsertti al-
koi piinalla. Kimakka ääni tinnitti Jovanka 
Trbojevicin teoksessa Orgone Accumulator 
(2006). Se kuului kauan samalla kun muu 
orkesteri aloitti. Ja se sai aikaan päänsäryn. 
Se tai Finlandia-talon kahvi. Joka tapauk-
sessa päähän sattui koko teoksen ajan. Oli 
lohduttavaa, että Helsingin Sanomien krii-
tikkokin myöhemmin kirjoitti, että ääni 
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E

L Itikkasuo Inarissa.

L Pakoputken pu-
dottanut formula-
auto.

L Lapsen raivokohtaus.

”Ei ole väärää 
assosiaatiota!”

Susanna Mälkki 
sanoo.



– klarinetin E-sävel – junnasi painajais-
maisesti ja pitkään. Mikähän on kaunista 
nykymusiikissa? 

SM: Ensin pitäisi määritellä kauneus. 
New York on omalla tavallaan todella kau-
nis, mutta eihän sitä kuulukaan verrata La-
pin tuntureihin. 

SH: Tarvitseeko musiikin olla kaunista?
SM: Sitä sietää pohtia. Elämme kauhis-

tuttavan rumassa ja ahdistavassa maail-
massa, joten kuuluuko taiteen ilmentää 
sitä vaiko tarjota joku lepopaikka? Ehkä 
voisi ajatella, että jonkinlainen ratkaisu 
taiteessa täytyy olla. Ei ole kauhean raken-
tavaa, että esitetään vain sitä hirveyttä, ja 
sitten on vielä masentavampaa. Esittäjänä 
huomaan, että jos joutuu tekemään töitä 
ahdistavan musiikin kanssa, niin kyllä se 
vetää mielen matalaksi. Se vaikuttaa, vaik-
ka kuinka ajattelisi, että nämä ovat vain 
ääniä. Hirvittävän traagisia teoksia kuten 
Šostakovitšin sinfonioita en halua tehdä 
 liian usein. Olisi vastuutonta esittää niitä 
ilman, että kulkee läpi sen kärsimyksen. Si-
tä ei viitsi tehdä ihan joka viikko.

SH: Entä mikä nykymusiikissa on kau-
nista?

SM: Esimerkiksi Ligetin levyllä, jonka an-
noin, on valtavan kauniita tekstuureita ja 
värejä ja sointimattoja, jotka pikkuhiljaa 
muuttavat muotoaan. Ja esimerkiksi Kai-
ja Saariahon musiikissa on tosi paljon kau-
neutta. Mutta sellokonserttoa en ole vielä 
kuullut, kerro siitä.

SH: Notes on Light (2006) esitettiin Orgo-
ne Accumulatorin jälkeen. Ehkä olin vielä 
sen klarinetti-E:n vaikutuksen alaisena. Ai-
nakaan kauneus ei ihan ilmiselvästi käynyt 
päälle. Miksi melkein kaikki nykymusiikki 
kuulostaa a) epävireiseltä b) kaikki samalla 
tavalla epävireiseltä?

SM: Olet oikeilla jäljillä. Kun tavoitellaan 
abstraktiota – ja nyt en puhu Saariahosta – 
kaikki helposti valitsevat tietyn tavan vält-
tää harmoniaa. Jotkut löytävät oman sä-
velkielen. Mutta jos kuuntelet esimerkiksi 
Mozartin aikalaisia, niin kyllähän siellä 
on sama ilmiö. Sen ajan kaikki musiikki 
voi kuulostaa hyvin samantapaiselta, mut-
ta Mozartia on koskettanut jokin erityinen 
enkelinsiipi, se on jotain enemmän. Ja sit-
ten sanoisin, että Finlandia-talo ei ole hy-
vä paikka kuunnella Saariahoa. Yläsävelet 
eivät soi, se on vähän kuin olisi galleriassa, 
jossa on huonot lamput.

SH: Konsertin viimeinen teos oli Eero Hä-
meenniemen Neljäs sinfonia (2004). Miksi 
sävelten kieli yhä viestii minulle niin mo-
nessa nykymusiikkiteoksessa vain outout-
ta, uhkaa, hulluutta, sekoamista ja mieli-
puolisuutta?

SM: Tuo on aika yllättävää. Hämeennie-
mihän tuntee esimerkiksi intialaista mu-

siikkia hyvin, tunnistitko mitään kaukoele-
menttejä?

SH: En, huomasin, että väsyin. Ajatus kar-
kasi monessa kohtaa.

SM: Joo… konsertit ovat usein oikeasti 
 liian pitkiä. Mitä modernimpaan aikaan 
tullaan. Ilmaisu on niin mielettömän tii-
vistä. Se puolentoista, kahden tunnin ru-
peama on vähän sillä rajalla. Sata vuotta 
sitten sävellettiin sinfonioita, jotka voivat 
kestää tunnin. Nykyään 15 minuutin kap-
pale on jo pitkä.

SH: Viimeisten aplodien kohinakin oli le-
poa korville. Tai ei oikeastaan korville vaan 
sielulle. Aplodikohinassa maailma ei tun-

nu keikkuvan sekoamisen partaalla. Ei tule 
ahdistuksen painetta musiikista, sitä vies-
tiä ei tarvitse torjua koko ajan. Mutta seu-
raavan päivän konsertissa oli ripaus huu-
moria. Pianisti Juhani Lagerspetz näppäili 
Jukka Tiensuun Mind-konsertossa (2000)  
flyygelin kieliä sormillaan. Olin havaitse-
vinani vitsikkyyttä.

SM: Tiensuun musiikki on kivaa, se on 
leikkisää ja siinä on positiivista energiaa. 
Mikään ei estä sinua menemästä siihen 
suuntaan, voit jättää ne ahdistavat teokset 
ja etsiä jotain kivaa.

Virtsasta  
ja Windows- 
käyttöjärjestelmästä.

SH: Avantin konsertissa säveltäjä Perttu 
Haapanen oli ottanut sopraano Helena 
Juntusen yhdeksi instrumentiksi Ladies 
Room -teokseen (2006–07). Ja ilmiömäisen 
skaalan Juntunen äänestään irrotti, kun 
hän siirtyi salamannopeasti tyttömäisestä 
lepertelystä klassiseen ooppera-aariaää-
neen. Mutta silti. ”Naamasi vääntynyt varsi, 
oksettava nauru suussasi lilluen kuin rak-
koa pakottava lapsen virtsa”, lauloi kuvan-
kaunis Juntunen melkein yökkäillen. Olit 
katsomossa itsekin. Oliko se parodiaa?

SM: Oi, se oli aivan fantastisen hieno 
esitys. Tuollaista musiikkia ei kovin mo-
ni pysty laulamaan. Minulle ei tullut paro-
dia mieleen, toisaalta olihan kappaleessa 
huumoria mukana, kun se yhdisteli kaik-
kea, siinä otettiin etäisyyttä kaikkeen. Mut-
ta sitä en osaa sanoa, oliko teos juuri sillä 
hetkellä tosissaan vai ei…

SH: Niin, tuli mieleen, että maallikko-
kin voi läiskiä abstraktin taulun ja mennä 
täydestä taiteilijana. Mutta nykymusiikki-
teosta ei tuosta vaan saa syntymään, kos-
ka se vaatii ammattitaitoa joka portaalta: 
säveltäjän pitää osata kirjoittaa partituuri, 
kapellimestarin lukea sitä, soittajien soit-
taa soittimiaan.

SM: Niin, siinä on paljon enemmän filtte-
reitä välissä. On silti musiikkia, joka ei tun-
nu sanovan mitään. Kyllä sitä tapahtuu.

SH: Mutta Fedelen Richiamosta, jonka 
kuuntelin kotona tietokone soittimena, 
löysin kivan jipon. Sinfonisten äänien rin-
nalla toistui tasaisesti metka elektroninen 
ääni, suhahtava maiskaus. Se oli kuin ystä-
vä, joka seurasi koko ajan mukana, vaikka 
musiikissa tuli koko ajan uutta ja outoa vas-
taan. Olipa hienoa, että säveltäjä on sijoit-
tanut sävellykseen jotain noin kummallista 
elektronista ääntä, maiskahtavan ystävän! 
Sitten huomasin tietokoneen näytöllä välk-
kyvän viestin. ”Usb-laitetta ei tunnistettu.” 
Maiskh. ”Yksi usb-laitteista on vikatilassa, 
eikä Windows tunnista sitä.” Maiskh.
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”Voit jättää 
ahdistavat  

teokset ja etsiä 
jotakin kivaa.”

L Eksynyt vasikka.

SM: Mutta kun alkaa ottaa kaiken todes-
ta, eikö se ole aika hienoa? Joka paikassa 
voit ruveta näkemään merkityksiä. Ajattelet 
eri tavalla, koska havainnoit eri tavalla.

Keskittymisestä  
ja korianterista.  
Toruja.

SH: Ligetin teosten kohdalla tuli keskitty-
misongelma. Päätin keskittyä kotikonser-
tissani aivan täysillä, mutta en täysin on-
nistunut lopulta yhdenkään kappaleen 
kohdalla. Ajatus karkaili. Koko koulutuk-
seni haaste on ihan selvästi siis silkka kes-
kittyminenkin. Melodienista en saanut mi-
tään otetta.

SM: No sehän onkin sellainen kappale, 
sehän vain valuu… se ei edes tipu vaan se 
vain valuu. Kuuntelitko ne kaikki kerralla 
vai?

SH: Öh, joo. 70 minuuttia Ligetiä, yhte-
nä päivänä.

SM: Minähän sanoin, että sinun ei pidä 
tehdä niin.

SH: Pidin kyllä taukoja…
SM: On tuo aikamoinen rupeama. Onko 

tässä nyt vaara, että tämän jälkeen et taa-
tusti mene yhteenkään nykymusiikkikon-
serttiin?

SH: Tämäkin tahti kuulostaa siis hurjal-
ta? Olisihan yhdessä päivässä ehtinyt kuun-
nella vaikka kaikki nämä teokset ja konser-
tit.

SM: Minuuttimääräisesti, niin. Mutta 
jos maistat elämäsi ensimmäistä kertaa ko-
rianteria ja sitten syöt viikon tai kaksi viik-
koa kaikissa ruuissa korianteria, niin on-
han se nyt vähän too much… vaikka se onkin 
tosi hyvää. Sille pitää antaa tilaa. Minäkin 
kuuntelen tosi mielelläni jotain simppeliä 
popmusiikkia välillä.

SH: Mutta Ligetin konsertot olivat hyviä! 
Ei tullut ahdistusta, että haluaisin taukoa. 
Se oli miellyttävää.

SM: Hmph.
SH: Mietin musiikille käyttötarkoitusta, 

en osaa vieläkään ottaa sitä sellaisenaan. 
Voisiko tämän musiikin ”tahtiin” polkea 
kuntopyörää, lenkkeillä… no ei todella-
kaan. Ehkä joogata voisi?

SM: Hirveän hauska ajatus joogata Li-
getin tahdissa, siinä voisi päästä omituis-
ten ihmisten joukkoon aika nopeasti, jos 
ilmoittaa sen harrastuksekseen…

Uteliaisuudesta.  
Miksi setä haistelee  
rumpuja?

SH: Finlandia-talon konsertissa havaitsin 
yleisössä ainakin kolme lasta. Uskaltaisin-

ko minä tuoda lapseni nykymusiikkikon-
serttiin? Jos on tottunut perinteisiin lasten-
lauluihin…

SM: Ja sitten murskataan tämä ihana 
maailma, vai?

SH: Niin, voiko se olla liian pelottavaa 
lapselle, kun se minullekin on häiritsevän 
outoa välillä?

SM: Lapsilla ei ole ennakkoluuloja. Usein 
voi olla jopa niin, että Mozart saa lapset 
haukottelemaan, mutta nykymusiikkikon-
sertissa he ovat silmät lautasina, koska se 
on niin jännää ja hullunkurista.

SH: Eikös Ensemble Intercontemporain 
järjestä koko ajan lastenkonsertteja Parii-
sissa?

SM: Ja sitten lapsia tulee kuuntelemaan 
harjoituksia. Opettajat osaavat valmistella 
lapset etukäteen. He näkevät soittimia eh-
kä ensimmäistä kertaa elämässään, eivätkä 
ole ehkä koskaan ennen käyneet konsert-
tisalissa. Se omituinen musiikki saattaa-
kin olla se tuttu elementti kaiken tämän 
muun seassa. Joku koululainen kysyi ker-
ran, että ”miksi setä haistelee rumpuja?” 
Kun patarumpali virittää rummut, hänen 
täytyy laittaa pää aivan niiden lähelle, että 
hän kuulee.

SH: Kun sinfoniaorkesterin ohjelmistoon 

tulee nykymusiikkia, soittavatko muusikot 
sitä mielellään?

SM: Riippuu siitä, miten tottuneita he 
ovat. Muusikoilla on kaikilla oma ammat-
tiylpeytensä, ja yhtäkkiä voi tuntua, että ve-
detään matto alta. Silloin puolustusmeka-
nismi voi olla, että nyt inhoan tätä.

SH: Suosittelemassasi kirjassa Conver-
sations with Boulez säveltäjä sanoi, että on 
uteliaisuuden puutetta ja laiskuutta, jos 
musiikin ammattilaiset vieroksuvat nyky-
musiikkia.

SM: Se on myös itsekästä! Ei musiikki ole 
muusikoita varten, vaan muusikot ovat mu-
siikkia varten. Se, että soittaa vain sitä, mis-
tä tykkää, on kyllä ymmärrettävää, mutta 
hirveän lapsellista. Silloin ei oikein näe ko-
konaisuutta. Jos ei ollenkaan pidä tärkeänä 
sitä, että pysyy ajan tasalla, on sekin… miten 
sanoisin sivistyneesti… nössöä. Enhän mi-
näkään riemusta hyppien johda mitä tahan-
sa. On paljon sellaista, josta en pidä. Mutta 
sitten taas on tosi paljon hienoa nykymusiik-
kia, josta ihmiset myös jäävät paitsi, koska 
he eivät halua kuulla siitä mitään. Uteliai-
suus on evoluution kantava voima!

SH: Kuinka näin on päässyt käymään, et-
tä valtaosa ihmisistä ei piittaa nykymusii-
kista, siis yleisen määritelmän mukaan 
alle sata vuotta vanhasta vakavasta musii-
kista?

SM: 1900-luvun alusta lähti tiettyjä pro-
sesseja liikkeelle. Tavoiteltiin absoluuttis-
ta abstraktiutta. Touhu meni ehkä vähän 
ekstreemiksi välillä, provosoivaksi ja hir-
veän teoreettiseksi. Tavallaan piti käydä 
siellä umpikujassa. Tahallista rumuutta ja 
kaikkea sellaista. Mutta 1950-luvun jälkeen 
on pikku hiljaa palattu takaisinpäin. Nega-
tiivinen mielikuva voi olla peräisin yhdes-
tä ainoasta kokemuksesta. Ihan kuin nyky-

taiteen museosta näkisi vain yhden 
työn.

 Elitismistä.

SH: Ranskan kulttuuriministeriö rahoittaa 
Ensemble Intercontemporainia. Sehän on 
nykymusiikkiorkestereiden maailmane-
liittiä.

SM: On.
SH: Ovatko nykymusiikin esittäjät koko 

vakavan musiikin eliittiä?
SM: Avasit ison laatikon. Elitismi on Suo-

messa hirveän arkaluontoinen asia. Ensin-
näkin minusta on hassua, että taiteessa 
kunnianhimon pitäisi olla jotenkin huo-
nompi kuin muilla aloilla. Eihän kukaan 
halua mennä katsomaan surkeaa jalka-
palloa, eikä kukaan halua, että Kimi Räik-
könen on keskinkertainen ajaja. Kaikki ar-

”Uteliaisuus  
on evoluution 

kantava voima!”

L Kuunvalo koralliriutalla.
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vostavat sitä, että urheilijat ovat maailman 
parhaita. Mutta sitten taiteessa pitäisikin 
olla tavismeininki! En ymmärrä sitä logiik-
kaa. Minkä takia ei saisi pyrkiä mahdolli-
simman hyvään?

SH: Kokevatko nykymuusikot itse olevan-
sa eliittiä?

SM: Toisia parempia ihmisiä? Eivät!
SH: Mutta eikö voi sanoa myönteisessä 

mielessä olevansa eliittiä, kun on kehittä-
nyt alansa huippuun?

SM: Asiat voisi tehdä paremmin, kaiken 
pitäisi kuulostaa koko ajan paljon parem-
malta. Mutta ehkä se on juuri se tietynlai-
nen mielenlaatu, josta on kysymys. Ihan 
hyvä ei ole tarpeeksi, vaan pitäisi olla prii-
mapriimaa.

SH: Elitismi on herkeämätöntä itsekriit-
tistä pyrkimystä parempaan?

SM: Ehkä se on jokin semmoinen… idea-
lismin ja perfektionismin kerho. 

 Susanna Mälkin tahtipuikko ko-
hoaa ensimmäisen kerran. Pom-
pidou-keskuksen suuri sali kes-
kittyy Arnulf Herrmannin Anklang  

.1/.2:een (2004), sitten Dalbavien La marche 
des transitoires’iin (2004) ja Lindbergin Ju-
bilees-sovitukseen (2002–03).

Mälkki jättää sormenjälkeään maailman 
musiikilliseen maisemaan, taiteellisena joh-
tajana hänellä on kautensa ajan suurin val-
ta Ensemblen ohjelmistoon. Herrmann on 

kiinnostava tulevaisuuden nimi. Muita kon-
sertin säveltäjiä yhdistää, että he ovat aiem-
min tehneet yhteistyötä orkesterin kanssa.

Yleisö näkee keskittyneestä kapellimes-
tarista vain siron sulavat liikkeet, ponin-
hännän ja pienet kultaiset korvarenkaat. 
Kapellimestarilla itsellään taas on tunto-

sarvet, joilla hän aistii yleisön keskittymi-
sen. On palkitsevaa tuntea, että koko sali 
kuuntelee tarkkaavaisesti.

Fedelen Ali di Cantorin (2004) viimeiset 
liverrykset hiipuvat ja 30-vuotias Ensemb-
le Intercontemporain nousee ylös. Mälkki 
ottaa aplodit vastaan vaatimattomasti ko-

rokkeelta sivussa. Taas hän tuntuu katsovan 
suoraan minuun, mutta nyt sympaattisella 
huumorilla.

Pääsinkö läpi? Reputinko kurssin? Kon-
sertin aattona pariisilaisessa kahvilassa 
hän kyllä oikeastaan jo oli sanonut, mitä 
oppilaaltaan toivoo.

”En varmaan tule reputtamaan sinua, 
saat osallistumispalkinnon. Itse asiassa 
minua vain kiinnostaa, miten kirjoitat täs-
tä kaikesta. Että onko tästä jäänyt mitään 
jälkeä.” SK

Susanna Mälkki johtaa Radion sinfoniaor-

L Säveltäjä Ivan Fedele terveh-
tii Ensemble Intercontemporai-
nia kenraaliharjoituksissa.

L Saippuakuplat nurmikon yllä.

”Ehkä eliitti  
on idealismin ja 
perfektionismin 

kerho.”




