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TIIVISTELMÄ

Tämä taiteellis-toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee Candela-jousikvartetin
Erkki Melartin –projektia, johon kuului Melartinin jousikvartettojen esittäminen
ja tutkiminen. Projektin taustalla oli halu tutustua tähän harvoin esitettyyn
teoskokonaisuuteen ja sen tuominen konserttiyleisön tietoisuuteen.

Kirjallisessa osiossa kuvaillaan opinnäytetyön prosessia, luonnehditaan ja
analysoidaan kvartettoja sekä perehdytään niiden historiaan. Työprosessiin kuului
teosten omaksuminen ja niihin syventyminen niin soittamalla, kuin tutustumalla
erityyppisiin lähteisiin. Teosten soittamisen kautta saatu kokemus oli kirjallisen
opinnäytteen tärkeimpiä lähteitä.

Projekti huipentui jousikvartettojen esittämiseen kahdessa konsertissa. Konsertit
pidettiin Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen kamarimusiikkisalissa
13.12.2006 ja 14.2.2007.

Opinnäyte jäsentää prosessia harjoittelun alkuvaiheista konsertin toteutukseen.
Pohdinnassa kuvaillaan oppimista neljän soittajan näkökulmasta. Kunkin
kvartetin jäsenen tuntemukset ja mielipiteet koottiin haastattelulla.
Opinnäytetyössä perehdytään myös Melartinin elämänvaiheisiin sekä
tarkastellaan jousikvartettoja historiallisesta ja analyyttisesta näkökulmasta.
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ABSTRACT

This artistic thesis describes the project by the Candela string quartet, where the
quartet analysed and performed all string quartets by the composer Erkki
Melartin. The project was motivated by the desire to become acquainted with this
body of work rarely performed, and raising it to the consciousness of the concert-
going public.

The written part of the thesis describes the process of realising the project,
discusses and analyses the quartets, and studies the history of them. The working
process consisted of the learning and internalisation of the pieces both by playing
them, as well as studying different written sources for them. The actual
experience gained by playing the quartets constitutes the most important singular
source for the written portion of our thesis.

The project reached its culmination in the performance of the quartets in two
concerts. These took place in the Faculty of Music Chamber Music Hall of the
Lahti University of Applied Sciences on Dec. 13, 2006, and Feb. 14, 2007.

The thesis analyses the whole span of the project, starting from initiation of the
rehearsing the pieces, and ending at the concert performances. The discursive
section of the thesis deals with the experiences of the musicians. The emotional
and intellectual responses to the works of each individual player were recorded
via interviews. The thesis adds to these the review of the composer's biography,
as well as the excursions in the historical and analytical aspects of the string
quartets.
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1 JOHDANTO

Erkki Melartin on Suomen musiikinhistorian tuotteliaimpia säveltäjiä. Silti vain

muutama hänen teoksistaan on saavuttanut suuren yleisön suosion. Kvartetotkin

kuuluvat Melartinin harvemmin esitettyihin sävellyksiin. Jousikvartettina

haluamme tehdä tunnetuksi näitä teoksia, sillä mielestämme ne ansaitsisivat

merkittävämmän aseman etenkin suomalaisessa kvartettokirjallisuudessa.

Tyyliltään kansallisromanttisia kvartettoja on helppo lähestyä niin soittajana kuin

kuulijanakin. Teosten soittamisen kautta saatu kokemus on kirjallisen

opinnäytetyön tärkeimpiä lähteitä.

Tämä taiteellis-toiminnallinen opinnäytetyö on Candela-jousikvartetin yhteinen

kamarimusiikillinen päättötyö, jossa käsitellään Erkki Melartinin neljää

jousikvartettoa. Opinnäytetyön kirjallisessa osassa reflektoimme kvartettojen

syntyhistoriaa ja jousikvartettojen rakenteita. Jäsennämme prosessia teosten

harjoittelun alkuvaiheista konsertteihin sekä kuvailemme oppimista yksilöinä ja

ryhmänä. Projekti huipentui teosten esittämiseen kahdessa konsertissa Lahden

ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen kamarimusiikkisalissa, 13.12.2006 ja

14.2.2007. Molemmissa konserteissa soitimme kaksi kvartettoa

numerojärjestyksessä.

Kirjallinen työ on jaettu neljään osioon. Elina Mattila analysoi jousikvartettoja ja

kuvailee kvartettojen yhteisiä piirteitä luvussa 4. Jennika Pohjola kirjoittaa

säveltäjän ja teosten historiasta, sekä katsastelee kvartettojen reseptioita luvussa 3.

Minä, Pia Sundroos, hoidan yhdessä Anette Grevbergin kanssa projektin

käytännön järjestelyjä. Kirjalliset osiomme keskittyvät opinnäytetyön prosessiin.

Kuvailemme eri kannoilta projektin kulkua ja sen myötä oppimiamme asioita.

Minä kirjoitan johdannon luvussa 1 ja kuvailen prosessia käytännön näkökulmasta

luvussa 2. Anette pohtii prosessia haastattelulomakkeiden pohjalta meidän

kaikkien analyyttisesta näkökulmastamme luvuissa 5 ja 6.
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2 PROSESSI

2.1 Opinnäytetyön idean synty

Ajatus yhteisestä opinnäytetyöstä syntyi ensi kerran keväällä 2006. Olimme

soittaneet jousikvartettina jo pari vuotta. Muutaman kuukauden tauon jälkeen,

oltuani opiskelijavaihdossa Tanskassa syyskuusta 2005 huhtikuuhun 2006,

mietimme yhdessä mihin uusiin haasteisiin seuraavaksi tarttuisimme.

Yhteistyömme toimi hyvin ja olimme valmiita jatkamaan

kamarimusisointiamme siitä mihin syksyllä jäimme. Se, että kaikki kvartetin

jäsenet olivat opintojensa loppuvaiheessa, eikä kenelläkään vielä ollut selkeää

opinnäytetyösuunnitelmaa, herätti meissä ajatuksen. Kuinka hienoa olisikaan

yhdistää energiamme ja tehdä opinnäytetyö yhteisestä intohimostamme,

kamarimusisoinnista, neljän hengen voimin kvartettina! Soittaminen on aina

ollut meille neljälle se kaikista tärkein asia opinnoissamme. Halusimme tuoda

sen esiin myös opinnäytetyössämme. Päätimme siis keksiä aiheen, josta

yhdessä työstäisimme taiteellis-toiminnallisen opinnäytetyön.

Jousikvartettokirjallisuuden suuri kirjo sai meidät miettimään monenlaisia

vaihtoehtoja. Mestariteoksia jousikvartetille on sävelletty klassismin ajoilta

nykypäivään asti. Tuo sinfoniaorkesterin runkona pidetty kokoonpano on niin

monipuolinen ja harmonisesti hyvin soiva instrumentti, että sille on moni

säveltäjä onnistunut säveltämään mestariteoksia..

Ensimmäinen konkreettinen ajatus oli, että perehtyisimme pohjoismaisiin

säveltäjiin ja heidän kvartettotuotantoonsa. Syventyisimme joka pohjoismaan

kiinnostavimpiin kamarimusiikkisäveltäjiin, soittaisimme heidän teoksiaan ja

tekisimme niitä siten enemmän tunnetuiksi. Kun aloimme tutustua

kohderyhmäämme cd-levyjen ja nuottien avulla, huomasimme nopeasti kuinka

laajasta musiikin alueesta olikaan kyse. Eri maiden säveltäjien liittäminen yhteen

järkevään ja perusteltuun kokonaisuuteen oli vaikeaa. Totesimme, että

perehtyminen joka maan musiikinhistoriaan enemmän kuin pintaraapaisuna,
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vaatisi jo sinällään huomattavasti suuremman työpanoksen kuin mitä

opinnäytetyöhön kuuluu. Niinpä päätimme supistaa maantieteellistä aluettamme

Suomen rajojen sisäpuolelle.

Suomen musiikkihistoriahan on meille jo valmiiksi suhteellisen tuttu ja läheinen

aihepiiri. Päätimme ottaa selvää vähemmän tunnetuista kvartetoista. Siinä

vaiheessa törmäsimme Erkki Melartinin neljään jousikvartettoon. Ihastuimme

kaikki ensi kuulemalla aluksi kolmanteen kvartettoon ja halusimme ehdottomasti

liittää tämän teoksen opinnäytetyöhömme. Muihin suomalaisiin kvartettoihin

tutustuttuamme totesimme, että tunnetuimmat ja soitetuimmat teokset ovat

saavuttaneet asemansa hyvin perustein. Emme varsinaisesti löytäneet muita niin

sanottuja unohdettuja helmiä, mitä ehkä yritimme etsiä, löydettyämme tuon

Melartinin kolmannen kvarteton. Melartinin kvartetot kokonaisuutena alkoivat nyt

kiinnostaa yhä enemmän. Niissä oli jotain kansanomaisen kaunista, mikä viehätti

meitä. Tutustuminen kvartettoihin tapahtui kesällä 2006. Melartinin kvartetoissa

heijastui minusta Suomen kaunis kesäinen luonto koivuineen ja liplattavine

järvineen. Usein nyt myöhemminkin kvartettojen kuuleminen muistuttaa minua

tuosta kesästä.

2.2 Aiheesta kiinnostuminen ja siihen tutustuminen

Säveltäjään tutustuminen käy usein helpoiten hänen teoksiaan kuuntelemalla.

Näin teimme myös Erkki Melartinin suhteen. Vaikka Melartinin uskomattoman

laajasta tuotannosta vain murto-osa on levytetty, löysimme helposti levytyksiä

lauluista, pianokappaleista, sinfonioista ja muusta orkesterituotannosta sekä Aino-

oopperasta. Kuuntelemalla Melartinin muuta tuotantoa yritimme päästä sisään

hänen sävelmaailmaansa ja sitä kautta ehkä oivaltamaan jotain uutta

jousikvartetoista. Huomasimme Melartinin käyttäneen muissakin kappaleissaan

samankaltaisia tehokeinoja kuin kvartetoissaan. Monissa teoksissa on jossain

vaiheessa paikallaan oleva tunnelma, joka ilmenee olennaisesti heti

ensimmäisessä kvartetossa. Pyrimme kuuntelemisen kautta tiedostamaan

Melartinin tyylipiirteitä.
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Halusimme myös tutustua Erkki Melartiniin henkilönä ja tietää mitä muuta hänen

elämässään tapahtui niinä vuosina kun hän sävelsi jousikvartetot. Kirjoista

saimme jokin verran tietoa, mutta mikään yksittäinen teos ei tyydyttänyt

tiedonhaluamme. Melartin on sukupolvensa suurista suomalaissäveltäjistä ainoa,

josta ei ole kirjoitettu elämäkertaa. Niinpä suuntasimme Helsinkiin

Kansalliskirjaston arkistoon, josta löysimme Erkki Melartinin veljentyttären, Irma

Melartinin, kokoaman leikekirjan, joka sisältää mm. Erkki Melartinin omia

kirjoituksia, päivälehtien konserttiarvosteluja sekä konserttiohjelmia. Vietimme

kirjastossa kaksi päivää lukien ja kirjoittaen muistiinpanoja. Kansalliskirjaston

aarteet ovat niin hauraita ja arvokkaita ettei niistä saa ottaa valokopioita, joten

jäljensimme mm. kaikki jousikvartetoista löytämämme konserttiarvostelut käsin.

Aika kului kirjastossa pitkälti vanhojen lehtikirjoituksien selventämisessä. 1900-

luvun alussa käytetty lehtipainofontti oli usein hyvin kiemuraista ja epäselvää.

Asiaa ei myöskään helpottanut vanha kieliasu. Mutta salapoliisityö oli silti aika

hauskaa. Meistä tuntui jännittävältä selailla sata vuotta vanhoja tekstejä. Ehkä

löytäisimme jotain historiallisesti merkittävää leikekirjoista. Kirjastossa olisi

voinut viettää vaikka viikkoja lueskellen Melartinin elämänvaiheista. Hänen

henkilöarkistonsa on yksi kirjaston suurimpia yksityishenkilön kokoelmia.

2.3 Tärkeiden kokonaisuuksien muotoutuminen

Melartinin jousikvartetto nro.3 oli ensimmäinen kvartetoista, johon tutustuimme.

Se kuulosti levyllä kesäisen heleältä ja mukaansatempaavalta. Lainasimme nuotit

Sibelius-Akatemian kirjastosta ja aloimme selvittää itsellemme kopioituja

käsinkirjoitettuja nuotteja. Sitä oli kiva alkaa soittaa, vaikka sen ensimmäiset sivut

tuntuivat minusta hyvin hankalilta. Myöhemmin huomasin, että juuri nuo sivut

sisälsivätkin I-viulustemman vaikeimmat paikat Melartinin kaikista kvartetoista.

Harjoittelimme kesällä melkein viikoittain vuorotellen kaikkien meidän

vanhempien kodeissa, mistä löytyi tarpeeksi tilaa soittaa. Pyrimme aina pitämään

harjoituksen, joka jakaantuisi kahdelle päivälle. Tämä tahti tuntui meistä

sopivalta. Näin jaksoimme keskittyä kunnolla soittamiseen. Kesällä harjoittelu oli

totta kai rennompaa, kun kaikilla oli enemmän aikaa eivätkä muut asiat, kuten

opiskelut ja työt, olleet rasitteena samalla tavalla kuin lukuvuoden aikana. Emme
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vielä oikein tienneet, mihin suuntaan opinnäytetyöprojektimme oli menossa. Siksi

otimme harjoitukset päivä kerrallaan emmekä niinkään noudattaneet

minuuttiaikataulua, kuten olemme myöhemmässä vaiheessa joutuneet tekemään.

Kesän aikana ehdimme harjoitella kolmatta sekä toista jousikvartettoa. Kaikki

nuotit löytyivät Sibelius-Akatemian kirjastosta kopioina käsikirjoituksista.

Projektin alkuvaiheissa keräsimme kaikki tietoa ja tutkimme kohdettamme

keskittymättä vielä mihinkään tiettyyn osa-alueeseen. Haalimme kaiken

mahdollisen saatavilla olevan tiedon ja keskustelimme lähteistämme yhdessä

harjoitustemme lomassa ja vaihdoimme tällä tavoin ajatuksiamme. Loppukesästä,

kun olimme keränneet materiaalia parin kuukauden ajan, aloimme alustavasti

suunnitella mitä kirjallisessa opinnäytetyössä käsittelisimme ja kuka mistäkin osa-

alueesta opinnäytteessä kirjoittaisi. Tällöin emme siis vielä olleet käyneet

ensimmäisessäkään seminaarissa, emmekä vielä tienneet mitä kaikkea taiteellis-

toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu. Raapustelimme silti ajatuksiamme

paperille luodaksemme pohjaa tulevalle projektillemme.

Mitä taiteelliseen ohjaukseen tulee, olemme tarkoituksella halunneet ohjata

kappaleitamme itse mahdollisimman pitkälle. Halusimme myös muodostaa

musiikista oman tulkintamme ennen kuin pyysimme ulkopuolista apua.

Konserttien lähestyessä soitimme kvartettoja pari kertaa Pertti Sutiselle ja Esa

Heikkilälle. He antoivat meille hyviä ohjeita asioista, joita itse soittaessa oli

vaikea huomata, kuten balanssista ja joissain erityisen herkissä paikoissa

intonaatiosta, yhtenäisestä vibratosta ja tärkeiden asioiden esilletuomisesta. Siinä

vaiheessa kun jotain teosta on jo soitettu pidemmän aikaa ja musiikki alkaa jo

tuntua tutulta, ulkopuolisen kuuntelijan havainnot ovat usein kullan arvoisia.

Merkille pantavia asioita voivat olla esim. visuaaliset seikat, kuten miltä soitto

näyttää ja kuinka paljon ulkoinen olemus edesauttaa musiikillista sanottavaa, tai

kuinka yhtenäinen tapa kvartetin jäsenillä on soittaa. Jousikvartetin kun pitäisi

parhaimmillaan kuulostaa yhdeltä soittimelta, joka soi joka rekisterissä yhteen

sulautuvalla soinnilla. Sen tavoittelua voisi jatkaa koko lopun elämää.
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Harjoittelu muiden opintojen lomassa kesän jälkeen oli välillä melko haastavaa.

Pidimme asettamastamme konserttiaikataulusta kiinni mutta yhteisen ajan

löytäminen ei aina ollut helppoa. Kun kesällä olimme tottuneet melkein

ajattomaan rentoon harjoitteluun, syksyinen kalenteriaikataulu tuntui alussa

stressaavalta. Harjoitusten pituus lyheni huomattavasti. Joskus harjoittelimme

tunnin, joskus kaksi, ennen kuin jonkun taas piti juosta jonnekin muualle. Mutta

siihen oli totuttava, olihan meillä kaikilla vuoden mittaan paljon muutakin

ajateltavaa kuin tämä opinnäytetyö. Oli hyvä, että asetimme heti syksyllä selkeät

tavoitteet konserttipäivämääristä. Joulukuun 13. esittäisimme kvartetot 1 ja 2.

Helmikuun 14. esittäisimme kvartetot 3 ja 4. Nämä päivämäärät mielessä

keskityimme nyt asioiden priorisoimiseen ja järkevään ajankäyttöön.

2.4 Konserttien valmistelu ja toteutus

Mikä olisi parempi harjoitusmenetelmä esiintymiseen kuin itse esiintyminen?

Olimme soittaneet yhdessä jo monta konserttia muulla ohjelmalla, joten tiesimme

kuinka toimimme ryhmänä esiintymistilanteessa. Uuden kappaleen esittäminen

ensimmäistä kertaa on kuitenkin aina vähän jännittävää. Sitä kannattaa harjoitella

hyvissä ajoin ennen tärkeää tutkintoa tai konserttia. Saimme mahdollisuuden jo

heinäkuussa 2006 esittää kvarteton nro. 3 Kaunialan sotavammasairaalassa,

Kauniaisissa. Esiintyminen sotainvalideille oli vaikuttava kokemus. He ottivat

meidät lämpimästi vastaan. Arvasimme, että heitä miellyttäisi suomalainen,

kansallisromanttinen musiikki. Heidän reaktionsa musiikkiin olivat niin aitoja ja

vilpittömiä, että aivan liikutuimme heitä seuratessamme.

Marraskuussa 2006 meille tarjoutui kaksi esiintymistilaisuutta. Ensimmäinen oli

Helsingissä. Meidät kutsuttiin soittamaan Ruotsalaisen kansanpuolueen 100-

vuotisjuhlanäyttelyn avajaisiin. Soitimme siellä taas 3. kvarteton ja sen lisäksi

hieman muuta ohjelmaa. Toinen esiintyminen oli Turun Sigyn-salissa, Turun

Musiikkiakatemian tiloissa. Tarkoituksena oli luoda pohjaa

ammattikorkeakoulujemme musiikin laitosten väliselle

vierailukonserttitoiminnalle. Turussa esitimme kvartetot 1 ja 2. Joulukuussa
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kävimme Sibelius-Akatemiassa soittamassa 2. kvartettoa Kuhmo 2007 Nuoret

kamarimuusikot -koesoitossa.

Emme halunneet esittää kvartettoja Musiikin laitoksella ennen

opinnäytetyökonserttejamme. Halusimme pitää kiinnostusta yllä ja houkutella

kaikki ne, joita kvartetot kiinnostavat, tulemaan nimenomaan

opinnäytetyökonsertteihin. Uskomme, että strategia toimi aika hyvin. Teimme

poikkeuksen lokakuussa Pekka Miettisen pyytäessä meitä soittamaan muutaman

osan kvartetoista hänen opettamallaan musiikin historian tunnilla. Mutta se olikin

hieman vapaamuotoisempi esiintyminen. Toimimme ikään kuin elävänä, soivana

näytteenä opetuksen ohessa. Sen koommin emme kvartettoja esittäneet ennen

opinnäytekonserttejamme.

Maaliskuussa 2007 esitimme kvartetot 3 ja 4 Savonlinnassa, musiikkiopiston

Melartin-salissa. Savonlinnan Musiikkiopisto viettää tänä vuonna 50-

vuotisjuhlavuotta ja kutsui meidät sen kunniaksi sinne esiintymään osana

musiikkiopiston konserttisarjaa.

2.4.1 Konserttien mainostaminen

Yhteydet Savonlinnan Musiikkiopistoon ja Erkki Melartin-seuraan syntyivät

opinnäytekonserttien markkinointivaiheessa. Halusimme tehdä konserteistamme

julisteen, jossa yhdistyisi jokin Erkki Melartinin maalaus sekä tiedot

konserteistamme. Voiko Melartinin musiikkia kuvailla mikään paremmin, kuin

säveltäjän itsensä maalaama taulu? Ihastuimme Joutsenet-nimiseen maalaukseen,

jota Savonlinnan Musiikkiopisto käyttää Erkki Melartin -kamarimusiikkikilpailun

julisteessa. Oikeudet maalaukseen ovat alun perin Erkki Melartinin

veljentyttärellä, Irma Melartinilla, joka on antanut Savonlinnan Musiikkiopistolle

luvan käyttää maalausta kilpailujulisteessa. Kysyimme Melartin-tutkija Tuire

Ranta-Meyerin kautta Irma Melartinilta lupaa saada käyttää Joutsenet-maalausta

omassa konserttijulisteessamme. Irma Melartin antoi luvan ja näin Savonlinnan

Musiikkiopisto lähetti meille maalauksen sähköisenä versiona.
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Seuraava vaihe oli julisteen suunnittelu. Siihen saimme ammattilaisapua

ystävältämme Johannes Wileniukselta. Parissa tunnissa Johannes loihti

tyylikkään, vuosisadan vaihteen ajan henkeä sykkivän, meidän näköisemme

julisteen Joutsenet-taulusta (ks. liite 1). Julisteet painettiin Lahtikopiossa ja niitä

ripustettiin ympäri kaupunkia. Johannes teki julisteesta myös sähköisen version,

joka toimii sähköpostimainoksena. Julisteemme herätti suurta huomiota ainakin

Musiikin laitoksella. Olemme suurkiitoksen velkaa Johannes Wileniukselle, jonka

ansiosta konserttimme sai niin tyylikkään imagon. Ilmoitimme konserteistamme

myös Etelä-Suomen Sanomiin ja Uusi Lahti -lehteen.

2.4.2 Käsiohjelmat

Halusimme tehdä konserttien käsiohjelmat julisteen tyylin mukaisiksi.

Yhdistimme niihin joutsenen maalauksesta ja koetimme säilyttää ohjelman

ulkoasussa saman tyylin, jonka Johannes oli mainoksiimme luonut (ks. liitteet 2 ja

3) Itse teksti on eräänlainen tiivistelmä meidän kaikkien kirjallisista osa-alueista.

Alussa esittelemme opinnäytetyötä ja konserttia, sitten kerromme hieman taustaa

säveltäjästä, teosten historiasta ja lopuksi itsestämme. Emme halunneet paisuttaa

käsiohjelman tekstiä. Halusimme sen pysyvän mielenkiintoisena ja yksinkertaisen

tyylikkäänä. Vältimme myös kvartettojen luonnehtimista liikaa teoreettiselta

kannalta. Koska kappaleet olivat valtayleisölle ennestään melko tuntemattomia

teoksia, halusimme yleisön itse muodostavan kvartetoista oman riippumattoman

mielipiteensä ilman monimutkaisia, analyyttisiä selvityksiä kappaleiden kulusta.

Säästimme sen osion kirjalliseen opinnäytetyöhön. Tavoitteena oli myös tehdä

käsiohjelma mahdollisimman lukijaystävälliseksi, jotta myös muut kuin

musiikinopiskelijat ja -ammattilaiset saisivat siitä jotain irti. Musiikin laitoksen

opinto-ohjaaja Marjo Leppä auttoi meitä käsiohjelmien viimeistelyssä ja niiden

kopioimisessa.
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2.4.3 Konsertit

Ensimmäisessä konsertissa 13.12.2006 soitimme kvartetot 1 ja 2. Tunnelma oli

koko päivän odottava ja hieman kihelmöivä. Olimme suunnitelleet sitä päivää niin

kauan, että halusimme kaiken osuvan kohdalleen. Harjoittelimme edellisinä

päivinä paljon yhdessä. Soitimme monia kohtia kvartetoista hitaasti ja tarkasti,

kuunnellen intonaatiota ja keskittyen yhteissoittoon. Konserttipäivänä

harjoittelimme yhdessä vain noin tuntia ennen konserttia kamarimusiikkisalissa.

Tunnustelimme akustiikkaa ja mietimme tuoliemme sijaintia toisiinsa nähden.

Musiikin laitoksen kamarimusiikkisalissa jousisoitinten äänen resonointiin voi

vaikuttaa merkittävästi vaihtamalla paikkaa tai soittimen suuntaa. Varsinkin

sellon ääni alkaa humista, jos sen kaikukopan suuntaa suoraan puuseinää päin.

Ääni saa puuseinästä kimmokkeen ja alkaa pyöriä salissa. Siitä seuraa uskomaton

matalien äänten kaiku ja täydellinen puuro yhteissoitossa, kun väliäänet hukkuvat

kimeän viulun ja matalan mörinän pyörteisiin. Kokeilimme useita eri asetelmia

tilassa, ennen kuin löysimme hyvän paikan aivan salin perältä.

Konserttiin saapui paljon tuttuja, vaikka monet kiinnostuneet eivät ehtineet

joulukiireiltään. Kannustavalle yleisölle on aina kiva soittaa. Konsertti meni

kaiken kaikkiaan hyvin. Elina oli sovittanut meille Erkki Melartinin joululaulun

Yön keskellä tähtönen loisti, jonka soitimme lisänumerona.

Toinen konsertti oli Erkki Melartinin 70-vuotiskuolinpäivänä 14.2.2007. Silloin

soitimme kvartetot 3 ja 4. Olo ei ollut lainkaan samalla tavalla jännittynyt kuin

ensimmäisessä konsertissa, vaikka yleisöä oli toisessa konsertissa enemmän.

Konserttitilanne oli meille jo tuttu. Yleisössä oli monia, jotka olivat myös olleet

ensimmäisessä konsertissa. Tällä kertaa soitimme lisänumerona Menuetto-

scherzandon Melartinin ensimmäisestä kvartetosta. Näin Erkki Melartinin neljä

kvartettoa saivat ensiesityksensä Lahden ammattikorkeakoulussa. Jennikan

perheestä koostuva ”Pohjolan tekniikka- tiimi” taltioi kummatkin konsertit dvd-

levylle Anders Pohjolan editoimana.
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2.5 Projektin loppuvaiheet

Kevään koittaessa aloimme tosissamme työstää opinnäytetyön kirjoittamista.

Ainakin minulle kokonaiskuva prosessista selkeni huomattavasti toisen konsertin

jälkeen. Tarvitsin tapahtumaketjuun jonkinlaisen päätöksen, jonka jälkeen pystyin

jäsentämään omia ajatuksiani ja syventymään niihin. Konserttien jälkeen olo oli

varmasti kaikilla lähinnä helpottunut. Suurin työ oli tehty. Sen jälkeen

kirjoitimme tekstimme valmiiksi. Luimme toistemme kirjoituksia ja

kommentoimme niitä. Yritimme saada opinnäytetyöstämme mahdollisimman

yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka sen kirjoittamiseen osallistuikin neljä henkilöä.

Candela-kvartetti
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3 ERKKI MELARTIN JA KVARTETTOJEN SYNTYHISTORIA

3.1 Säveltäjän elämänkaari

3.1.1 Lapsuus ja kouluvuodet

Pienenä pahaisena hänen suurin huvinsa oli istua tätinsä luona
piaanon alla ja kuunnella hänen soittoaan tai tanssia soiton mukana
punaisissa housuissaan ja punainen tonttulakki päässä. Ja hänen
ilonsa oli rajaton, kun kotiinkin vihdoin saatiin vanha taffelipiaano!
(Krohn 1919, 250.)

Erik (Erkki) Gustaf Melartin syntyi Karjalan laulumailla Käkisalmen

maalaiskunnassa helmikuun 7. päivänä 1875 (Tuomisto 2000, 114). Hän peri

taiteelliset lahjansa vanhemmiltaan. Isä Oskarilla oli kaunis lauluääni ja äiti, joka

kuoli heti Erkin synnyttyä, oli kiinnostunut taiteesta ja kirjoitti runoja. Jonkin ajan

kuluttua Oskari nai edesmenneen vaimonsa hyvän ystävän Maria Walleniuksen ja

Erkki Melartin sai uuden rakastavan ja huolehtivan äidin. (Krohn 1919, 248–249;

Ranta-Meyer 1992, 24.)

Lapsena Melartinin pää oli aina täynnä uusia ajatuksia ja keksintöjä. Erityisen

innostunut hän ja hänen sisarensa olivat näyttelemisestä ja ohjelmistoon kuuluikin

useita Topeliuksen satunäytelmiä. Melartinin ollessa neljävuotias kotiin hankittiin

taffelipiano ja tästä salaperäisestä leikkikalusta hän tapaili sointuja sekä etsi

säveliä. (Marvia 1965, 382.)

Karjalan sävelet olivat tulleet Melartinille tutuiksi jo kehdosta asti. Jylhä ja

salaperäinen luonto jätti leimansa häneen ja antoi virikettä hänen mystiikkaan

taipuvalle mielelleen. Lapsuusaikana luonnossa kasvaminen oli muovannut

hänestä mietiskelijän, etsijän, joka tahtoi väsymättömästi ponnistella eteenpäin.

(Krohn 1919, 248.) Hän pysyi etsijänä koko elämänsä ajan ja hänen varttuessaan

sävelien etsimisen lisäksi toiseksi päämääräksi tuli totuuden etsiminen (Marvia

1965, 382). Melartinin kerrotaan olleen "herkkä, hiukan surumielinen ja
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haaveileva poikanen, jolle oli tyypillistä rakkaus luontoon, unohtuminen omaan

mielikuvitusmaailmaan sekä uskonnollisten aiheiden pohdiskelu" (Ranta-Meyer

1992, 27).

Nuorena Melartin sairastui reumakuumeeseen ja sai siitä sydämeensä läppävian,

jota ei siihen aikaan osattu parantaa (Tuomisto 2000, 114). Hänen heikko

terveytensä haittasi koulukäyntiä huomattavasti ja hän joutui usein olemaan poissa

koulusta pitkiäkin aikoja, mutta sisukkaana luki aina toisia kiinni ja kuului

luokkansa parhaimpiin (Marvia 1965, 382). Hän aloitti koulukäyntinsä

Käkisalmen alkeiskoulussa vuonna 1885 (sitä ennen hän oli jonkin aikaa

opiskellut yksityisesti Käkisalmen kansankoulunopettajan luona) ja jatkoi sitten

Savonlinnan reaalilyseossa 1889 (Ranta-Meyer 1992, 28–29).

Ollessaan reaalilyseossa kuudennella luokalla hänellä ilmeni vakavan

sydänsairauden oireet, ja lääkäri Edgren uskoi hänen elävän enää vain muutaman

vuoden (Salmenhaara 1996, 192). Melartin-tutkija Tuire Ranta-Meyer on

Melartinia koskevia dokumentteja tutkiessaan tullut siihen tulokseen, että väitteet

Melartinin koulunkäynnin jäämisestä kesken ja omistautumisesta jäljellä olevana

elinaikanaan musiikinopiskelulle ovat pelkkiä legendoja. Hänen isänsä oli

myöntynyt jo ennen sairauden ilmenemistä hänen toiveilleen musiikinopiskelusta.

Melartin oli kuitenkin halunnut ensin kirjoittaa ylioppilaaksi. Tämä haave jäi

toteutumatta juuri sydänvian vuoksi, ja hän keskeytti koulunkäyntinsä joulun

tietämillä vuonna 1901. (Ranta-Meyer 1992, 32.)

Savonlinnassa Melartin asui vuokralaisena Juvosen perheessä, jossa hänellä oli

mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Sen lisäksi että hän kävi säännöllisesti

pianotunneilla ja harjoitteli ahkerasti, hän pääsi musisoimaan yhdessä perheen

muiden jäsenten kanssa. Savonlinnassa hän myös tutustui musiikkiin käymällä

konserteissa. (Ranta-Meyer 1992, 30–31, 35.)
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3.1.2 Opinnot Helsingin musiikkiopistossa 1892–1899

17-vuotiaana Melartin kirjoittautui syksyllä 1892 Helsingin musiikkiopistoon,

jossa hän sittemmin opiskeli aina vuoteen 1899 asti. Helsingissä hänelle avautui

aivan uusi maailma ja hänen ympärillensä muodostui tiivis kaveriporukka, johon

kuuluivat Akseli Törnudd, Selim Palmgren ja Jalmari Finne. (Salmenhaara 1996,

192–193.)

Martin Wegelius, musiikkiopiston johtaja ja opettaja, ohjasi tarkasti lahjakkaan

Melartinin opintoja (Marvia 1965, 383). Martinista ja Erkistä tuli läheiset ystävät

huolimatta siitä, että he olivat hyvin erilaiset. Melartin oli varovainen ja

hienotunteinen, kun taas Wegeliuksen musiikilliset periaatteet olivat

patriarkaaliset ja ankarat. Heillä molemmilla tosin oli yhtä vahva työtarmo.

(Dahlström 1982, 87.) Melartinista Wegelius löysi "kiistattoman lahjakkuuden

mutta myös sukulaissielun ja kuuliaisen oppipojan, jonka luonteenpiirteet ja

persoonalliset ominaisuudet” vastasivat hänen ihanteitaan (Ranta-Meyer 1992,

75).

Melartinin opiskeluaikana kotiväelle kirjoittamissa kirjeissä tulee usein ilmi,

kuinka hänen opiskeluaan haittasivat erilaiset sairaudet, kuten keuhkotulehdukset,

lavantauti ja myöhemmin keuhkotuberkuloosi. Hän opiskeli kuitenkin

antaumuksella ja voi vain ihmetellä, mistä hän sai voimat sellaiseen nopeaan

edistymiseen. (Tuomisto 2000, 114; Marvia 1965, 383.) Tämän kiteyttää Krohn

seuraavassa sitaatissaan:

Elämä on ollut hänelle kuin suoranainen lahja, ja kuolema, jota
vastaan hän alituisesti on saanut taistella, on ollut se voima, joka on
kirkastanut ja syventänyt häntä sekä ihmisenä että taiteilijana (Krohn
1919, 258).

Ensimmäisinä opiskeluvuosinaan Melartinilla oli pääaineenaan pianonsoitto, jossa

hänen opettajanaan toimi kevätlukukauden 1897 loppuun asti Ingeborg Hymander

(Ranta-Meyer 1992, 37–38). Pianonsoiton lisäksi Melartinin opintoihin kuului

musiikin teoria, harmonia-oppi, kontrapunkti ja säveltapailu, joissa hänen

opettajanaan toimi Martin Wegelius (Salmenhaara 1996, 193). Wegelius oli hyvin
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tarkka musiikillisen yleissivistyksen ja musiikin teorian hyvästä hallinnasta,

minkä takia kesti pitkään ennen kuin Melartin sai ryhtyä varsinaisiin

sävellysopintoihin. "Ja måtte jag nu mycket hastigt hinna undan dessa

förberedande arbeten, som ändå äro lika nödvändiga som grammatik för en

författare." (Ranta-Meyer 1992, 40–41.)

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Melartin vaihtoi pääaineekseen musiikin

teorian ja säveltämisen, joka oli kiinnostanut häntä eniten jo monia vuosia.

Melartin oli useat kesät Wegeliuksen kesähuvilalla jatkamassa opiskeluja. Tämä

oli todellinen osoitus "gubbenin" kiinnostuksesta ja halusta nopeuttaa Melartinin

edistymistä. (Ranta-Meyer 1992, 40–41.) Syyslukukaudella 1894 alkoi

pianopedagogiikan kurssi. Melartin halusi ryhtyä ansaitsemaan antamalla

pianotunteja musiikkiopiston yhteydessä olevassa alkeiskoulussa, koululaisille

tarkoitetussa osastossa. Hän oli myös aidosti kiinnostunut pianopedagogiikasta.

(Ranta-Meyer 1992, 38–39.)

Kevätlukukauden 1896 jälkeen ja hänen ensimmäisen kvartettonsa julkisen

esittämisen myötä Melartin oli jatko-osastolainen, jolla oli musiikkiopiston

virallinen oppimäärä suoritettuna. Wegelius oli vahvasti sitä mieltä, että

Melartinin olisi suunnattava katseensa ulkomaille jatko-opintoihin, jotta hänen

taitonsa vielä kehittyisivät ja jotta hän kypsyisi valmiiksi taiteilijaksi kokeneen

mestarin ja ulkomaisen, rikkaan musiikkielämän vaikutuksesta. (Ranta-Meyer

1992, 45, 52, 75.)

Viimeisen musiikkiopistovuoden aikana Melartin sävelsi ahkerasti, nousten usein

jo kuuden maissa aamulla ylös ehtiäkseen työskennellä mahdollisimman pitkään.

Wegelius oli erittäin tyytyväinen oppilaansa työtarmoon ja tuloksiin. (Ranta-

Meyer 1992, 62.) Melartin toi musiikkiopiston kypsyysnäytteeseen vuonna 1899

uuden E-duuri-viulusonaatin op.101, jonka hän oli kielloista huolimatta säveltänyt

sairasvuoteella (Salmenhaara 1996, 193). Sonaattia ei päivälehdissä enää

1 Viulusonaatti on kuitenkin unohdettu lähes kokonaan säveltäjän kuoleman jälkeen, vaikka se on

ollut hänen ehkä esitetyin kamarimusiikkiteoksensa (Ranta-Meyer 1992, 74).
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arvosteltu oppilastyönä, vaan merkittävänä taideteoksena. Sen esittäminen päätti

Melartinin seitsenvuotiset musiikkiopisto-opinnot. (Ranta-Meyer 1992, 65–66.)

3.1.3 Opiskeluvuodet Wienissä 1899–1901

Melartin sai valtiolta apurahaa ulkomaan opiskeluille ja hän lähti Wieniin vuonna

1899 (Ranta-Meyer 1992, 74). Orkesterimusiikin saloihin hän perehtyi

kontrapunktikon ja mestarillisen yksityiskohtien hiojan, harmoniaopin ja

sävellyksen professorin Robert Fuchsin luona. (Ranta-Meyer 1992, 80;

Salmenhaara 1996, 193).

Soinnutus ja orkesterin käsittely olivat Wegeliuksen opetuksen heikko kohta,

eivätkä hänen oppilaansa saaneet siihen juuri lainkaan harjaannusta. Kosketus

orkesterimusiikkiin oli opiskelijoilla muutenkin hyvin hatara, johtuen osittain siitä

ettei musiikkiopistossa ollut siihen aikaan orkesteritoimintaa monien tärkeiden

orkesterisoitinten puututtua opetusohjelmasta. Tyypillistä oli siis, että oppilastöinä

tehtiin lähinnä yksinlauluja, piano- ja viuluteoksia sekä kamarimusiikkia. (Ranta-

Meyer 1992, 77–78.)

Melartinin kirjoittamista kirjeistä saa sen käsityksen, että hänen mielestään Fuchs

oli hyvin ystävällinen ja tyytyväinen häneen ja siihen, kuinka nopeasti hän

omaksui soinnutuksen periaatteet. Melartin piti häntä myös hienona ja

monipuolisesti sivistyneenä henkilönä. Fuchsin konservatiivinen maku, hänen

nihkeytensä Melartinin käyttämiä äkkinäisiä modulaatioita kohtaan sekä hänen

vaatimuksensa tyylin puhtaudesta, mutta toisaalta hänen laajakatseisuutensa ja

ennakkoluulottomuutensa hämmensivät ristiriitaisuudessaan Melartinia. (Ranta-

Meyer 1992, 81, 99.)

Ensimmäisen opintovuoden pääteos oli huomiota herättänyt toinen jousikvartetto,

g-molli (1900). Vasta kvarteton valmistuttua opintojen pääpaino siirtyi

varsinaisiin orkesteriopintoihin (Ranta-Meyer 1992, 82).
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Melartin teki kaksi matkaa Italiaan ulkomailla opiskellessaan, mutta eri lähteissä

väitetylle tiedolle, jonka mukaan hän olisi opiskellut estetiikkaa ja taidehistoriaa

Baselin yliopistossa, ei Melartin-tutkija Ranta-Meyerin mukaan ole löytynyt

vahvistusta. (Salmenhaara 1996, 194.)

3.1.4 Vuodet opiskelujen jälkeen

Melartinin palattua kotimaahan ahkeran opiskeluajan jälkeen Wegelius kiinnitti

hänet opettajaksi musiikkiopistoon vuosiksi 1901–1907 opettamaan pianonsoittoa,

musiikinteoriaa ja kenraalibassoa (Marvia 1965, 380, 385; Ranta-Meyer 1992,

106). Jo varsin iäkäs Wegelius ajatteli pidemmälle, koska hänen toivomuksena

oli, että Melartinista tulisi aikanaan hänen seuraajansa Helsingin musiikkiopiston

johtajana (Marvia 1965, 380, 385).

Opiskelun jälkeisiin vuosiin sijoittui niin ikään Melartinin ensimmäinen

sävellyskonsertti, jossa hän itse johti yliopiston juhlasalissa maaliskuun 7. päivänä

1903 muun muassa ensimmäisen sinfoniansa. Tämä konsertti oli Melartinille

todella tärkeä merkkipaalu säveltäjänuralla, mutta sitä se oli myös suomalaisessa

kulttuurielämässä. Suomalaisten säveltäjien kädestä ei ollut syntynyt vielä

montakaan sinfoniaa. Yleisö oli innostunut, ja Melartin sai myrskyisät

suosionosoitukset. (Ranta-Meyer 1992, 115–116.)

On huomionarvoista, että kymmenen vuotta nuorempi Melartin toi sinfoniansa

julkisuuteen melko samaan aikaan Sibeliuksen kanssa. Hän pysyi kuitenkin,

päinvastoin kuin monet muut suomalaiset säveltäjät, varsin vapaana Sibeliuksen

vaikutuksesta. Ensimmäisen konsertin jälkeen hän piti sävellyskonsertteja kahden

vuoden välein 1905 ja 1907. Molemmissa konserteissa Melartin toi esille uuden

sinfonian. (Salmenhaara 1996, 194–195.)

Melartin kiinnitettiin Viipurin musiikkiystävien orkesterin johtajaksi vuosiksi

1908–11 (Salmenhaara 1996, 197). Hän ei tyytynyt olemaan pelkästään orkesterin

johtaja, vaan perusti myös orkesterikoulun yhdessä innokkaan musiikkimiehen

Karl Th. Hällströmin ja hänen vaimonsa Esterin kanssa. Melartinin johtamassa
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koulussa orkesterin jäsenet antoivat opetusta omissa soittimissaan ja Melartin itse

opetti musiikinteoriaa. (Salmenhaara 1996, 198.) Hänen aikanaan

musiikkiharrastus laajeni Viipurissa ja orkesterin taso kohosi selvästi (Tuomisto

2000, 115).

3.1.5 Melartin Helsingin musiikkiopiston johtajana

Martin Wegelius, Melartinin tärkeä opettaja ja kannustaja, kuoli vuonna 1906,

mutta Melartin ei voinut silloisen huonon terveytensä vuoksi astua hänen

saappaisiinsa (Salmenhaara 1996, 199). Vasta hyvien Viipurin vuosien jälkeen

hän otti haasteellisen tehtävän musiikkiopiston johtajana vastaan ja suostui työhön

koevuodeksi (Tuomisto 2000, 115). Melartin kirjoitti ystävättärelleen Helmi

Krohnille: "Niin kauniisti vetosivat Wegeliuksen toivomuksiin,

velvollisuudentuntooni ja opiston tukalaan asemaan ja ties mihin kaikkeen.

Hyvästi minun hiljainen työrauhani ja minun kultainen vapauteni!" Koevuosi

venyi kuitenkin kokonaiseksi elämäntyöksi 1911–36. (Salmenhaara 1996, 199.)

Melartinin tavoitteena oli alusta asti jatkaa Wegeliuksen työtä, mutta hyvin pian

hän oli maininnut, että haluaisi laajentaa musiikkiopistoa täydelliseksi

konservatorioksi, jonka opetusohjelma kattaisi koko taidemusiikin kentän

(Dahlström 1982, 96). Johtajana oleminen sitoi Melartinia hyvin paljon.

Musiikkiopiston edelleen kehittäminen muodostui hänen yhdeksi tärkeimmäksi ja

myös rakkaimmaksi tehtäväkseen. (Marvia 1965, 387.) Melartinin odotettiin

ottavan vastuulleen myös teorianopetuksen, orkesteri- ja kuoroharjoitukset

(Dahlström 1982, 85).

Keväällä 1914 Melartin teki tutustumismatkan Euroopan eri kaupunkien

konservatorioihin ja kävi ottamassa mallia niiden opetuksen järjestelyistä

(Salmenhaara 1996, 200). Hän teki uuden matkan vuonna 1923, ja tämän matkan

jälkeen Helsingin musiikkiopisto organisoitiin uudelleen konservatorioksi vuonna

1924 (Salmenhaara 1994, 304; Salmenhaara 1996, 201). Suurelta osin Melartinin

ansiota oli myös se, että konservatorion tilaongelmaan saatiin ratkaisu.

Konservatorio sai vuonna 1931 aivan oman uuden rakennuksen eduskuntatalon
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naapurista Pohjoiselta Rautatienkadulta (Salmenhaara 1996, 202). Konservatorion

muuttumista edelleen Sibelius-Akatemiaksi, musiikkikorkeakouluksi

professuureineen vuonna 1939 Melartin ei enää ollut näkemässä. Professorin

arvonimen hän tosin oli saanut 1919 (Salmenhaara 1996, 204).

Johtajana Melartin oli tunnollinen, kannustava ja lähetti jopa kirjeitä yksityisille

opiskelijoille. Sävellysopettajana hän opetti kokonaisen säveltäjäsukupolven.

(Salmenhaara 1996, 201.) Hänen vaatimaton, sydämellinen olemuksensa teki

opettajan ja oppilaan suhteen erittäin läheiseksi, yhteistyön luottamukselliseksi

(Marvia 1965, 394). Helvi Leiviskä on kertonut opettaja Melartinista seuraavalla

tavalla:

Prof. Melartin ei ollut ainoastaan erittäin hauska opettaja, vaan
myöskin hyvä opettaja sanan vaativimmassa merkityksessä.
Muistamme, että hänen tunneilleen ei suorastaan kehdannut mennä
osaamatta läksyään. Asianlaita ei ollut näin siitä syystä, että
olisimme pelänneet hänen suuttuvan ja kiukustuneena ehkä lyövän
nyrkkiä pöytään – sillä tämähän oli kerta kaikkiaan meidän
mielikuvituksemmekin ulkopuolella – vaan siitä, että hänen
olemuksensa kaikessa hyväntahtoisuudessa oli jotain sanomattoman
velvoittavaa ja samalla jotain niin luottamuksellista meitä oppilaita
kohtaan, että häpesimme, jos meidän oli tunnustaminen itsellemme,
ettemme olleet tuon luottamuksen arvoisia. Me kunnioitimme
suuresti opettajaamme. (Dahlström 1982, 121.)

Melartin lähti vuoden 1933 lopulla pitkälle, aina Egyptiin ja Intiaan ulottuvalle

valtameripurjehdukselle m/s Gripsholmilla. Matkan suuret rasitukset olivat

hänelle ylivoimaisia ja paluumatkalla kevättalvella 1934 hän sai

halvauskohtauksen, josta hän kuitenkin toipui. Heikon terveyden takia hän joutui

vähentämään työtaakkansa konservatoriossa, ja marraskuussa 1936 hän luopui

konservatorion johdosta. (Marvia 1965, 387–388.) Hän teki työtä ja sävelsi

ahkerasti loppuun asti, vaikka oli hyvin heikossa kunnossa. Helmikuun 14.

päivänä 1937 hän kuoli omassa talossaan Pukinmäellä (Tuomisto 2000, 123).

Testamentissaan Melartin oli toivonut, että konservatorio ottaisi hänen

sävellyskäsikirjoituksensa ja mahdollisuuksien mukaan painattaisi ne. Sävellykset

ovat kuitenkin jääneet järjestämättä ja painamatta. Suurin osa piano- ja

laulutuotannosta on julkaistu. (Salmenhaara 1996, 204.)
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3.2 Melartinin säveltäjäpersoona ja tuotanto

Vuonna 1912 Melartin hankki huvilan Pukinmäeltä ”luomistyönsä tyyssijaksi”. Se

oli Melartinille mieluisa koti, jonne hän vuosien mittaan keräsi vaikuttavan

määrän taide-esineitä, kirjallisuutta, muistoesineitä, ikoneja, postimerkkejä ja ex

libriksiä, joita hän myös itse teki. (Tuomisto 2000, 116, 118–119.)

Vuosien varrella Melartinin luona asui lyhyemmän tai pidemmän ajan useita

henkilöitä, ja vierailemassa kävivät sukulaiset, tuttavat ja taiteilijaystävät.

Melartinin suojatti, musiikkiopistossa laulua opiskeleva tenoribaritoni Tuure Ara

(1903 – 1979) asui hänen luonaan pitkään 1920-luvulla ja he esittivät usein

yhdessä Melartinin lauluja. (Salmenhaara 1996, 200, 454; Tuomisto 2000, 119–

120.) Melartinin on kerrottu soittaneen hyvin pehmeällä ja hillityllä otteella.

Tuomisto epäilee, että nykyiset pianistit tuskin soittavat hänen sävellyksiään

samalla tavalla (Tuomisto 2000, 119).

Melartin matkusti hyvin paljon ja häntä kiinnostivat vieraat kulttuurit. ”Parhainta

on kotona, siksi täytyy matkustaa, hän kirjoitti.” (Tuomisto 2000, 125.) Hän

esiintyi konserttisäestäjänä ja johtamassa omia sävellyksiään kotimaassa ja

ulkomailla, mm. Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Pietarissa, Moskovassa,

Riiassa, Amsterdamissa ja Berliinissä. Vuonna 1923 hän johti Berliinin

filharmonikkoja omassa sävellyskonsertissaan. (Maasalo 1969, 8; Salmenhaara

1994, 305.)

Melartinissa yhdistyi monen alan lahjakkuus: hän oli aikansa kulttuuripersoona,

älykkö ja hänellä oli laaja kielitaito. Häntä kiinnosti erilainen kirjallisuus ja

proosa, runous alkukielellä sekä käännöksinä olivat hänelle tuttuja. Hän luki

matkakirjoja, filosofisia, uskonnollisia ja teosofisia kirjoja, kuin myös oman

aikansa kirjallisuutta ja klassisia mestariteoksia. Häntä kiinnosti antroposofia,

valokuvaus, eksoottisten kukkien kasvattaminen ja kuvataide. Melartinin teosofis-

idealistista maailmankatsomusta kuvastaa hänen julkaisemansa pieni

mietelmäkirja Minä uskon (op.159, 1928). (Marvia 1965, 396; Salmenhaara 1994,

305; Salmenhaara 1996, 196.)
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Erkki Melartin maalasi paljon omaperäisiä, väkevätunnelmaisia maalauksia, jotka

olivat kahdesti esillä hyvän menestyksen saaneissa näyttelyissä (Marvia 1965,

396; Salmenhaara 1996, 196). Säveltäminen ja maalaaminen olivat hänelle todella

lähellä toisiaan. Hänellä oli tapana sanoa: ”kun maalaan, niin sävellän – ja kun

sävellän, niin maalaan.” (Marvia 1965, 396.) Monissa hänen painetuissa

nuoteissaan oli hänen maalaamansa kansikuva (Tuomisto 2000, 118).

Melartin oli mukana myös monissa säveltaiteen luottamustehtävissä, kuten valtion

säveltaiteellisen asiantuntijalautakunnan jäsenenä (1918–37), Helsingin

kaupungin musiikkilautakunnan varapuheenjohtajana (1819–25), Kordelin-säätiön

taidejaoston jäsenenä (1928–32), ja hän oli mukana perustamassa säveltäjien

tekijänoikeustoimistoa Teostoa vuonna 1928 toimien sen ensimmäisenä

puheenjohtajana aina kuolemaansa asti. (Tuomisto 2000, 119.) Hän kuului myös

aloitteentekijöihin perustettaessa Suomen musiikkipedagogien (nykyisin

musiikinopettajain) liittoa, jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi hänet valittiin

1925 (Salmenhaara 1996, 201–202).

Melartin sairasteli elämänsä aikana paljon ja joutui keskeyttämään työtään

musiikkiopistossa moneen otteeseen. Sairastaessaankaan hän ei malttanut olla

säveltämättä, ja työ suorastaan auttoi häntä voittamaan sairaudet. (Salmenhaara

1996, 195.) Melartin kärsi myös univaikeuksista, mutta hän ei ollut ihminen, joka

valitti, vaan hän hymyili ja oli ystävällinen. Hän ei torjunut ketään luotaan, ja

hänen optimisminsa tarttui lähellä oleviin ihmisiin. (Marvia 1965, 394–395.)

Marvian mielestä Melartin ei anna oman kohtalonsa kuvastua sävelin, vaikka

hänen musiikkinsa on herkkä kaiku hänen omasta sisäisestä elämästään. Melartin

oli kansallisromanttinen raikas lyyrikko ja melodikko, joka peitti tuskansa syvään

kaihomieleen. (Marvia 1965, 395, 397.) Hänelle oli ominaista pulppuava

melodisuus ja eloisa värikäs soinnutus (Dahlström 1982, 87).

Tyylinäkemykseltään Melartin oli avoin uusille virtauksille, ja sen johdosta monet

aikakauden kansanväliset ja modernit virikkeet vaikuttivat hänen sävellystyyliinsä

ja rikastuttivat sitä ohi perinteisen kansallisromantiikan. Hän saattoi käyttää

sävellyksissään säveltajunnan hämärtävää vapaatonaalisuutta, ja myöhemmin hän



21

eteni ajoittain impressionismiin ja ekspressionismiin. Melartin hyväksyi

atonalismin tehokeinona, mutta ei järjestelmällisenä tyylinä. Näin kuuluukin

hänen napakka aforisminsa: ”kokosävelasteikko on käyttökelpoinen, ellei se ole

säveltäjän koko sävelasteikko.” (Salmenhaara 1996, 204–205.)

Melartin loi yhtenä tuotteliaimpana suomalaisena säveltäjänä muiden tehtäviensä

ohessa 189 opusta, yhteensä noin tuhat teosta käsittävän, sävellysteknisessä

mielessä ammattimaisesti hallitun, kaikkia taidemusiikin muotoja edustavan

tuotannon (Salmenhaara 1996, 191–192). Tuotannon voi jakaa kahteen

pääalueeseen: taiteellisesti kunnianhimoiseen suurimuotoiseen musiikkiin ja

kevyenpään salonkityyliä lähentelevään käyttömusiikkiin (Hako 2000, 125).

Merkittäviä teoksia ovat muun muassa 6 sinfoniaa, (7. ja 8. sinfonia jäivät

keskeneräisiksi), sinfoniset runot, orkesterisarjat, Jalmari Finnen librettoon

sävelletty ooppera (Kalevala-mysteeri) Aino, ensimmäinen suomalainen kokoillan

baletti, Sininen Helmi, ja viulukonsertto. Melartin sävelsi lisäksi

näytelmämusiikkia sekä runsaasti lasten ja nuorten musiikkia, sovitti karjalaisia

kansanlauluja (Salmenhaara 1994, 305–307; Melartin Cd.) ja sepitti myös joitakin

iskelmiä nimimerkillä Eero Mela (Tuomisto 2000, 115). Hänen tuotantoonsa

sisältyy yli 300 yksinlaulua ja noin 350 pianosävellystä, joista merkittävimmät

ovat Surullinen puutarha sekä Fantasia apocaliptica (Tuomisto 2000, 121).

Kamarimusiikilla ei ollut Melartinin tuotannossa keskeistä asemaa. Neljän

jousikvarteton lisäksi hän on säveltänyt muun muassa kaksi viulusonaattia,

muutamia pieniä viulu- ja sellokappaleita, jousitrion op. 133 ja puhallintrion

op.154. (Maasalo 1969, 9; Salmenhaara 1996, 489.)

Aino-oopperaa miettiessään hän kirjoitti Helmi Krohnille seuraavasti: ”Hullua

musiikkia kai tästä tulee ja kyllä kai kilvan tullaan sitä muun muassa sanomaan

epäsuomalaiseksi ja epäsointuisaksi ja epämusikaaliseksi. Piu pau! Minä kirjoitan

sen oman nokkani mukaan enkä välitä muusta – en yhtään mitään!” (Krohn 1945,

99.)
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Parhaimmillaan Melartin on lyyrisissä, kuvailevissa ja ohjelmallisissa

sävellyksissä (Marvia 1965, 391). Hänet on luonnehdittu ”suppeiden rakenteiden

mestariksi ja pikkukappaleita tuli ”kuin hihasta ravistamalla” (Tuomisto 2000,

115, 121). Taidemusiikin suuret muodot sen sijaan olivat Melartinille hiukan

vaikeampia, mutta on hänellä myös paljon hienoja suurimuotoisia teoksia (Marvia

1965, 391). Melartinia on luonnehdittu säveltäjänä pikemminkin kuumeiseksi

etsijäksi kuin lopulliseksi löytäjäksi (Hako 2000, 125).

Maasalo mainitsee, että Erkki Melartinin tuotanto sisältää myös paljon heikkoja

sävellyksiä, jotka hän sävelsi rahan takia ja ilmeisen kritiikittömästi. Harmillista

on, että Melartin sai suuren suosion juuri näitten heikkojen

salonkimusiikkisävellysten kautta, mikä on osittain vahingoittanut hänen

mainettaan vakavasti otettavana säveltäjänä. (Maasalo 1969, 9.) Hänen

tuotantonsa ongelmaksi jää myös sen tyylillinen epäyhtenäisyys, joka antaa

hänelle hieman eklektisen leiman (Salmenhaara 1994, 307).

3.3 Jousikvartettojen syntyhistoria ja vastaanotto

3.3.1 Jousikvartetto nro 1 (1896)

Toukokuun 22. päivänä 1896 Helsingin musiikkiopiston oma opettajista

muodostettu kvartetti Kihlman, Sante, Dahlström ja Fohström esitti kolme osaa

Melartinin ensimmäisestä kvartetosta musiikkiopiston 37. oppilasnäytteessä.

Tämä oli Melartinin ensimmäinen julkinen esiintyminen sävellysopiskelijana

(Melartin cd; Ranta-Meyer 1992, 45). Kvarteton perinteisten muotoratkaisujen ja

tavanomaisen klassis-romanttisen lähtökohdan vuoksi se jää kuitenkin lähinnä

näytteeksi hänen ahkerista opinnoistaan (Ranta-Meyer 1992, 46; Salmenhaara

1996, 489).

Ensimmäinen osa, Allegro, on rohkea ja dramaattinen. Toinen osa, Menuetto

scherzando, on hyvin suppea viehättävine melodioineen kun taas kaihoisia ja

romanttisia tunnelmia löytyy hitaasta osasta, Andantesta. Andante on kvarteton
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laajin osa ja sisältää myös lyyrisiä, soinnillisesti rikkaita ja innoittuneita jaksoja.

Finaali on vauhdikas ja rytminen. (Ranta-Meyer 1992, 47–50.)

Kvartetto sai myös päivälehdissä huomiota ja Karl Flodin, Nya Pressenin kriitikko

oli sitä mieltä, että Sibeliuksen ensiesiintymisen jälkeen ei musiikkiopiston

näytteissä ollut ollut yhtä merkittävää säveltäjädebyyttiä (Ranta- Meyer 1992, 51).

Melartin ryhtyi vuonna 1899 säveltämään toista, c-molli kvartettoa mutta hylkäsi

sen ja siirsi kvartetosta aineistoa ensimmäiseen sinfoniaansa (Salmenhaara 1996,

589).

3.3.2 Jousikvartetto nro 2 (1900)

Tämä nuoren säveltäjämme tuote on kaunis ja arvokas ja osoittaa
säveltäjässä suurta musikaalista aistia ja verrattain suurta säveltäjäkykyä
(Päivälehti 12.2.1901, Kansalliskirjaston arkisto COLL.530.39).

Kvartetto kuului suuriin Wien-opiskeluajan teoksiin ja siitä tuli hänen

läpilyöntiteoksensa (Ranta-Meyer 1992, 88; Salmenhaara1996, 193). Kantaesitys

tapahtui kesäkuussa 1900 Wienin konservatoriossa (Marvia 1965, 384; Ranta-

Meyer 1993). ”Kvartetten gick utmärkt. De spelade som englar. Fuchs

omfamnade mig och glädjen var stor. Den största fröjden för mig var att allt

klingade precis som jag hade tänkt och beräknat, särdeles hvad klangen beträffar –

inga öfverraskningar. – Måtte det så fortgå!” (Ranta-Meyer 1992, 88-89.)

Melartin oli itse tyytyväinen teokseen, ja tammikuussa 1901 se esitettiin Berliinin

Tonkünstlervereinin järjestämässä suomalaisessa kamarimusiikki-illassa.

Musikalische Rundschaun kriitikko piti kvartettoa merkittävänä teoksena ja

varsinkin kahta viimeistä osaa erityisen puhuttelevina. (Ranta-Meyer 1993.) Se

esitettiin myös Pietarissa, Moskovassa, Riikassa, Lontoossa ja Kööpenhaminassa

(Salmenhaara 1996, 193).

Temaattisesti ja muotoratkaisultaan se on esikoiskvartettoa itsenäisempi

(Salmenhaara 1996, 490). Sen tunnelmat ovat paikallaanpysyviä ja yleissävy

poikkeuksellisen lyyrinen. Melartin on onnistunut luomaan todella hienopiirteisiä
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ja puhuttelevia melodioita. Ensimmäisessä osassa, Allegrossa, on voimakasta ja

rohkeaa profiilia. Toisessa osassa, Adagiossa, Melartin on täyttänyt melkein

tuhlailuun asti hienoja laajakaarisia melodioita. Intermezzo on ilmeeltään hyvin

scherzomainen ja soinnillisesti varsin rikas. Finaalin heikkouksia ovat tyylillinen

poikkeaminen edeltävistä osista ja kudoksen liiallinen tiheys. Soinnista jää sen

vuoksi puuttumaan ilmavuutta ja läpikuultavuutta. (Ranta-Meyer 1992, 91, 94, 96,

97.)

3.3.3 Jousikvartetto nro 3 (1902)

Melartinin kvartetti op.36 oli erinomaisen nautittava teos. Siinä oli
jousisoitinmusiikille niin välttämätöntä taituruutta, mitä raikkainta
rytmielämää ja luontaisesti jatkuvaa melodiaa. Erikoinen melankolisuus
vallitsi molemmissa ensi-osissa, huolimatta edellisen allegro-vauhdista,
sen sijaan säihkyvä leikkisyys finalessa antoi kvartetille vapauttavan
lopun. (Kirjallisuus ja taide – konservatorion 3 konsertti,
Kansalliskirjaston arkisto COLL.530.39.)

Kesällä 1902 valmistui Melartinin kolmas kvartetto ja sen kantaesittivät Helsingin

musiikkiopiston kvartetti Novácek, Laurén, Lichtenberg ja Schneevoigt keväällä

1903 (Ranta-Meyer 1993; 21.4.1903 Uusi Suometar, Kansalliskirjaston arkisto

COLL.530.39).

Melartinin uudessa kvartetissa ilmenee pulppuava mielikuvitus, muodon
sirous ja tekotavan taituruus. Se on lennokkaasti kirjoitettu,
yhdenmukainen ja ehjä huolimatta siitä, että se on jaettu kuuteen eri osaan.
(21.4.1903, Uusi Suometar, Kansalliskirjaston arkisto COLL.530.39.)

Osat esitetään attacca, ja kvartetto voidaan siten mieltää sarjaksi. Teos on

kauttaaltaan valoisa, ja siinä on rikkaita, rytmisiä vivahteita pohjoismaisesta

kansanmusiikista. Ensimmäinen osa, Allegro moderato, on valoisa ja laulava.

Toinen osa on sähäkkä Presto, joka keskeytyy välillä rubatomaiseen resitatiiviin

ja fuugaan. Kolmas osa on Andante, jonka välitaite on viehättävä

kansantanssimainen allegretto. Sitä seuraa surumielinen Intermezzo, jonka jälkeen

tulee Flodinin mielestä ”erityisen syvätunteisuudessaan ja sisäistyneisyydessään
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kvarteton onnistunein osa, Adagio” (Ranta-Meyer 1993). Viimeinen osa on

vauhdikas Scherzo.

3.3.4 Jousikvartetto nro 4 (1910)

Oopperansa Ainon harjoituksia odotellessa Melartin aloitti neljännen kvarteton

säveltämisen. Se oli tarkoitettu varmistamaan jalansijaa Pietarin

musiikkielämässä, jonka hän oli saanut g-molli kvartettonsa kautta. Tämän hänen

ehyimpänä pidetyn kvartettonsa ensiesitys tapahtui kuitenkin yksityistilaisuudessa

Tanskassa. Sieltä Melartin kirjoitti heinäkuussa 1910 äidilleen:

Kööpenhaminassa soitettiin suuren seurueen kuullen ensi kertaa
viimeisin jousikvartettoni, jonka sävelsin talvella Pietaria varten. Se
soitettiin hyvin. Ihastus oli suuri. (Ranta-Meyer 1993.)

Pietarin-esitys tapahtui vasta saman vuoden joulukuussa. Kvartetto soitettiin

yleisön pyynnöstä kuukautta myöhemmin uudestaan, ja se sai uusintaesityksessä

vieläkin suuremman suosion. Suomessa kvartetto esitettiin vasta maaliskuussa

1912 musiikkiopiston konsertissa. ”F-duuri kvartetossa on sen suppeudestaan

huolimatta kvaliteetteja, jotka nostavat sen g-molli- kvarteton rinnalle yhdeksi

ehyimmistä Melartinin kamarimusiikkiteoksista. (Ranta-Meyer 1993.)

Ensimmäisessä osassa, Moderatossa, on monipuolista rytminkäsittelyä ja runsasta

nyanssien vaihtelua. Pääteema on laulava, kun taas sivuteema on nopeampi ja

tanssillisempi. Toisen osan, Scherzon, tulisessa tempossa esiintyvä pääteema on

rytminen, riemullinen ja reipas. Sen täydellinen vastakohta löytyy trion

pelkistetyssä, kuulaassa tunnelmassa. Kolmas osa, Andante, on kvarteton laulavin

osa ja Melartin saa sen ”pääteemasta ja sen kromaattisista käänteistä aikaan

sydäntäsärkevän sävelilmeen” (9.1912, Kansalliskirjaston arkisto COLL.530.39).

Finaali on kuudestoistaosissa tai trioleissa kiemurteleva perpetum mobile, jonka

päälle on välillä sijoitettu laulavampia melodioita. ”Tässä itsessään lyhyessä

osassa on eloa ja – säveltäjän yleensä surunvoittoisen musiikin nähden – aivan

harvinaista pontta ja voimaa, joka yhtämittaisena kohoutuu viimeiseen loppuun
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asti” (9.1912, Kirjallisuutta ja taidetta – Erkki Melartinin 4.s jousikvartetti op.62,

Kansalliskirjaston arkisto COLL.530.39).

4 JOUSIKVARTETOT SUURENNUSLASIN ALLA

4.1 Jousikvartetto nro 1, op 36 nro 1, e-molli (ks. liite 4)

Melartinin ensimmäisen jousikvarteton neljä osaa noudattavat kaikki melko

tarkkaan perinteisiä muotorakenteita. Ääriosat ovat sonaattimuotoisia, toinen ja

kolmas sen sijaan laulumuotoisia. Kvarteton kaikki osat sisältävät runsaasti

imitaatiota, niin melodioissa kuin säestyksellisemmissä aiheissa.

Ensimmäinen osa, Allegro, alkaa kahden tahdin mittaisella alttoviulun ja sellon

esittämällä johtosäkeellä. Viulujen soittama pääteema, harmonisessa e-mollissa,

on aktiivinen ja päättäväinen. Se sisältää monenlaisia rytmisiä aiheita, kuten

synkooppeja, trioleja sekä pisteellisiä rytmejä. Sivuteema on luonteeltaan

laulavampi ja rytmiltään tasaisempi. Sävellajina on aiolinen h-asteikko; se ei siis

sisällä harmoniselle mollille ominaista ylinousevaa sekuntia, mikä siten luo

levollisemman tunnelman. Kiihkeän lopputeeman sävellaji on H-duuri. Teemalle

ominaista ovat pisteelliset rytmit; muutamia temponvaihtelujakin esiintyy.

Lopputeema huipentuu koko kvartetin unisonoon, jossa moduloidaan H-duurista

h-molliin. Kehittelyjakso sisältää paljon pää- ja sivuteeman motiiveja, myös

duurimuunteisena sekä inversiona, esitettynä vuorotellen joka soittimella.

Kertausjakson jälkeen alkavaa koodaa edeltää tahdin kenraalitauko. Kooda alkaa

seitsemän tahdin mittaisella koko kvartetin kiihtyvällä unisonolla, jonka

materiaali on peräisin sivuteemasta. Myös lopputeeman materiaalia kerrataan.

Loppua kohden tempo kiihtyy vähitellen; viimeiset neljä tahtia ovat tempossa

quasi Presto ja ne ovat jälleen koko kvartetin unisonoa.

Toinen osa on Menuetto-scherzando. Se sisältää menuetin sekä trion, jonka

jälkeen menuetti kerrataan. Molemmat taitteet ovat kehysmuotoisia, eli

kokonaismuodoltaan se on kolmikehys. Menuetin sävellaji on E-duuri; trio kulkee
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puolestaan e-mollissa. Taitteet ovat muutenkin kontrastoivia: menuetin teema on

nopeahko ja tanssillinen kun taas trion teema on lyyrisempi ja nuottiarvot ovat

pidempiä. Myös melodian kaarros on erilainen. Menuetissa melodia kulkee ensin

alas- ja sitten ylöspäin; triossa päinvastoin.

Kolmas osa on variaatiomuotoinen Andante 4/4-tahtilajissa. Sen teema on laulava

ja pehmeä ja sävellajina on valoisa A-duuri. Variaatioita on kahdeksan, joista

toinen, kuudes ja kahdeksas ovat mollivariaatioita. Neljäs variaatio on tahtilajissa

6/4 ja kuudes puolestaan tahtilajissa 6/8. Tempo kiihtyy neljännessä ja

viidennessä variaatiossa; kahdeksas puolestaan on alkutempoa hitaammassa Lento

misterioso –tempossa. Variaatiokeinoina ovat etenkin melodinen variaatio sekä

karaktäärivariaatio. Myös erilaisten soinnutusten ja soitinnusten avulla saadaan

aikaan erityyppisiä tunnelmia.

Finaali, Presto, on jälleen sonaattimuotoinen ja e-mollissa. Se alkaa 23 tahdin

johdannolla, jossa esitellään pääteeman ensimmäinen aihe sekä sivuteemaa

muunneltuna dooriseen moodiin. Leikkisässä pääteemassa melodia kulkee

imitaationa stemmasta toiseen. 6/8-pulssia sekoittaa ajoittain etenkin

sellostemmassa esiintyvät hemiolit. Sivuteeman esittelee alttoviulu; säestyksessä

päällekkäin soivat triolit ja duolit. Lyhyen välikkeen jälkeen alkavassa

synkooppien hallitsemassa lopputeemassa tahtilajiksi tulee 2/4, ja musiikki etenee

kolmen tahdin säkeissä. Toisen viulun alaspäin liikkuvat kolmisoinnut ovat

lainauksia sivuteeman toisesta säkeestä.

Kehittelyjakso alkaa g-mollissa pääteemasta tutuin motiivein. Vähitellen

moduloidaan es-mollin kautta f-molliin. Sello soittaa sivuteeman, joka alkaa

mollimuunnoksena f-mollissa, mutta jatkuu F-duurissa. Retransitiossa

ensimmäinen viulu puolestaan soittaa sivuteeman toisen säkeen alaspäin liikkuvaa

kolmisointua. Sello soittaa dominanttiurkupistettä, joka valmistaa paluuta

pääsävellajiin. Koodan materiaalit ovat peräisin pääteeman ensimmäisestä

säkeestä ja sivuteeman toisesta säkeestä. Tempo kiihtyy, mutta loppumetreillä

palataan vielä muistelemaan sivuteemaa hitaammassa Andante-tempossa.

Viimeiset tahdit ovat kuitenkin jälleen Prestoa.
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4.2 Jousikvartetto nro 2, op 36 nro 2, g-molli (ks. liite 5)

G-mollikvarteton ensimmäinen osa, Allegro energico, on sonaattimuotoinen. Se

alkaa kahden tahdin kohosäkeellä, jonka kolmen sävelen asteittain alaspäin

liikkuva kuvio esiintyy myöhemmin muun muassa kertausjaksossa ja koodassa.

Pääteema sisältää modaalisuutta, mutta samalla basso etenee kromaattisesti

alaspäin. Sivuteema on rinnakkaissävellajissa B-duurissa. Sen aineksia esiintyy

myöhemmin välikkeessä inversiona. Osan erikoisuus on laajahko lopputeema b-

mollissa. Siinä sello toistaa kahden tahdin mittaista ostinatoa, ja viulut soittavat

kansanlaulutyyppistä aiolista melodiaa. Soitettuaan ostinatoa 27 tahtia sello siirtyy

soittamaan b-urkupistettä vielä 15 tahdin ajaksi.

Kehittelyjakso alkaa äkkimodulaatiolla b-mollista d-molliin. Tässä lopputeeman

ostinaton motiivit muodostuvat tärkeiksi kehittelyaiheiksi. Osa pääteemaa esiintyy

a-mollissa ja osa sivuteemaa Es-duurissa. Jakso sisältää myös hurjan

kiihdytyksen, jossa moduloidaan tiuhaan. Retransitiossa pääteeman säestykselliset

motiivit valmistavat paluuta kertausjaksoon. Koodassa esiintyy pääteemasta tuttu

alaspäin liikkuva kvartti sekä lopputeeman ostinaton muunnoksia. Koodan

huipennus on kiihdytys, joka päättyy koko kvartetin unisonona toistamaan

johdannon motiiviin.

Toinen osa, Adagio, on viisitaitteinen laulumuoto. Se alkaa kohosäeparilla, jonka

melodia esiintyy sittemmin pääteeman taustalla sekä toisen välikkeen ja koodan

rakennusaineena. Päätaitteen rauhaa huokuva teema esiintyy kolmesti,

ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla As-duurissa; keskimmäinen päätaite-

esiintymä alkaa H-duurissa, mutta moduloi kesken säettä As-duuriin.

Levottomampi sivutaite esiintyy päätaite-esiintymien välissä kahdesti, cis-

mollissa ja f-mollissa. Taitteita ei kerrata sellaisenaan, vaan ne ovat aina hieman

erinäköiset. Esimerkiksi päätaitteella on joka kerralla hieman edellistä

liikkuvampi bassolinja sekä uudenlaisia rytmisiä säestysaiheita. Taitteet esiintyvät

myös eri nyansseissa, mikä jo muuttaa tunnelmaa melkoisesti. Taitteiden välissä

on kaksi välikettä, jotka molemmat sisältävät modulaatiota enteilevän

dominanttiurkupisteen. Ne ovat kuitenkin muuten hyvin erilaiset: ensimmäinen
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välike, jonka melodia on laskeva, soitetaan hiljaisessa nyanssissa. Toisen

välikkeen edetessä puolestaan intensiteetti kasvaa mittavasti ja tempo kiihtyy.

Kolmas osa, Intermezzo, on kolmikehysmuotoinen Allegro robustamente e vivace,

joka koostuu scherzomaisesta päätaitteesta, hitaammasta triosta sekä päätaitteen

kertauksesta. Päätaite on vauhdikas, ja 5/8-tahtilaji luo taitteelle

kansantanssimaisen tunnelman. Se alkaa g-mollissa, mutta päätyy lopulta G-

duuriin. Niinikään viiteen menevä trio muistuttaa sen sijaan surumielistä

kansanlaulelmaa. Se on tempoltaan hitaampi ja sävellajeina ovat h-molli sekä

doorinen h-asteikko.

Finaalia edeltää Recitativo-osa. Nimitys on sikäli erikoinen, että yleensä

resitatiivilla tarkoitetaan soitinmusiikissa tavallisesti yhden soittimen

puheenomaista rubatoa. Tässä resitatiivissa on kuitenkin koko ajan tasainen

pulssi, vaikka tempo vaihtuukin tiheästi, ja osa perustuu lähinnä edellisistä osista

poimittujen lyhyehköjen motiivien toistamiseen vuorotellen jokaisessa

stemmassa. Resitatiivi päättyy ensimmäisen viulun kadenssiin, josta jatketaan

finaaliin atacca, eli ilman taukoja.

Finaali, Allegro risoluto, on iloinen päätös kvartetolle. Sen pääsävellaji on G-

duuri, ja muutkin pidemmän aikaa esiintyvät sävellajit ovat duureja. Mollia

esiintyy vain parinkymmenen tahdin ajan osan kehittelyjaksossa. Teemat eivät ole

selkeästi vastakkaisia, vaan ne ovat kaikki melko hilpeitä ja tanssillisia. Pääteema

on lennokas ja rytmillisesti hauska; se sisältää esimerkiksi nopeita trioleita.

Sivuteema on fugato, jossa teemaesiintymän tunnistaa sen aloittavasta trillistä.

Kehittelyjakso alkaa transition kertauksella, johon pian liittyy pääteeman

aineistoa. Transition aineistoa esiintyy myöhemmin myös erilaisina tonaalisina ja

rytmisinä variaatioina. Kertausjaksossa sivuteema laajenee merkittäväksi fugato-

taitteeksi. Osa päättyy koodaan, jossa pää- ja lopputeemat asetetaan päällekkäin.

Koodassa tempo kiihtyy, ja sen lopussa on aaltoileva stretto.
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4.3 Jousikvartetto nro 3, op 36 nro 3, Es-duuri (ks. liite 6)

Kolmas jousikvartetto on muodoltaan sangen vapaa teos. Se jakautuu kuuteen

osaan, jotka esitetään atacca. Kaikki osat ovat kehysmuotoisia, ja ne koostuvat

kontrastoivista taitteista, joiden erilaisuutta korostaa monissa tapauksissa

muuttuva tempo tai sävellaji. Koko kvarteton punainen lanka on kuitenkin teema,

eräänlainen motto, joka toistuu kokonaisuudessaan tai lyhyempänä muistumana

lähes kaikissa osissa.

Kvarteton avaa valoisa Allegro moderato –osa. Pääteema Es-duurissa ja

sivuteema c-mollissa ovat molemmat laulavia, mutta vastakkaiset sävellajit sekä

eri säestyskuviot tekevät teemoista erilaiset. Pääteeman taustalla soi tasaisesti

kahdeksasosanuotit; sivuteemaa koristavat tanssillisemmat rytmit, kuten

pisteelliset rytmit ja daktyylit. Lopputeeman sävellaji on C-duuri.

Kuudestoistaosineen ja nopeine triolineen se on osan vikkelin osio.

Kehittelyjakso jakautuu kolmeen taitteeseen. Ensimmäinen taite rakentuu

pääteeman motiiveista, joita esiintyy esimerkiksi mollimuunteisena sekä

inversiona. Toinen taite koostuu lähinnä aiheista, jotka on poimittu esittelyjakson

transitiosta ja sivuteemasta. Kolmannessa taitteessa tempo ensin kiihtyy ja sitten

rauhoittuu; kertausjaksoon siirrytään ensiviulun lyhyen kadenssin jälkeen.

Kvarteton motto esiintyy ensimmäistä kertaa ensiosan kertausjakson ja koodan

rajakohdassa tempossa Andante. Se tulee täysin uutena elementtinä kertausjakson

päätteeksi; sen jälkeen tulee kuitenkin varsinainen kooda

dominanttiurkupisteineen ja kiihdytyksineen.

Toinen osa alkaa sähäkällä Prestolla. Sivutaitteena on improvisaationomainen

resitatiivi, jota seuraa ankaran tyylin mukainen fuuga (ks. liite 7). Resitatiivi on

mietteliäs sellosoolo, jota alttoviulu säestää tremololla. Sello myös aloittaa

fuugan, jonka teeman erityispiirre on toisen tahdin ensimmäiselle iskulle osuva

molliasteikon korotettu neljäs sävel. Tämä erikoinen muunnesävel takaa sen, että

teema jatkossakin on helposti tunnistettavissa myös paksun satsin keskeltä. Sellon

esitettyä duxin, alttoviulu imitoi kvinttiä korkeammalta comesina. Sello aloittaa

samalla kontrasubjektin. Seuraavaksi mukaan tulee toinen viulu ja lopulta
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ensimmäinen. Teema esiintyy 14 kertaa, alttoviulu soittaa sen peräti viisi kertaa,

ensiviulu puolestaan vain kahdesti. Kontrasubjekti on teemaesiintymien mukana

koko fuugan ajan. Välillä se kulkeutuu soittimelta toiselle kesken säkeen, niin että

yksi soitin soittaa kontrasubjektista vain muutaman, joskus ainoastaan yhden

äänen. Fuuga loppuu mahtipontiseen strettoon, jonka jälkeen palataan alun

Prestoon. Osan eri taitteiden teemat ovat sukua toisilleen; Preston ja fuugan

teemat alkavat samantapaisesti ja alun motiivia esiintyy myös resitatiivissa sekä

prestotaitteen säestyskuvioissa.

Kolmannessa, Andante-osassa jo ensimmäisestä osasta tuttu motto on päätaitteen

teema. Siitä esiintyy myös mollivariantti, jonka ensiviulu, alttoviulu ja sello

soittavat kaanonina. Sivutaite on viehättävä kansantanssimainen Allegretto, jonka

leikillistä teemaa säestävät pitkät urkupisteet. Seuraava osa on surumielinen

Intermezzo tempossa Moderato allegretto e poco rubato. Sen päätaite muistuttaa

kaihoisaa kansanlaulua. Sivutaitteessa alttoviulun ja sellon soittamat sitkeät

kahdeksasosakuviot myötäilevät viulujen mietteliästä teemaa.

Intermezzoa seuraa Adagio, jolle leimansa antavat tiuhaan vaihtuvat, sangen

erikoiset soinnut sekä pidätykset ja monet modulaatiot. Sivutaite on Andantino,

jossa motto esiintyy muunneltuna kolmijakoiseksi ja mukana on myös ensiosan

pää- ja sivuteemoista, sekä toisen osan fuugasta poimittuja aiheita. Ensiviulun

kadenssin jälkeen alkaa päätaitteen kertaus, jonne nivoutuu myös muistuma

motosta. Osa päättyy B-duuriin, ja tässä sävellajissa edetään myös teoksen

finaaliin, jossa 27 tahdin johdantoa hallitsevasta B:stä muodostuu

dominanttiurkupiste osan pääsävellajille, Es-duurille.

Kvarteton finaalina on vauhdikas Scherzo ja trio –yhdistelmä tempossa Vivace.

Scherzotaitteen teema on jo entuudestaan tuttu, se on nimittäin toisen kvarteton

ensiosan sivuteema hieman muunneltuna tanssillisempaan muotoon. Trio

rinnakkaissävellajissa on päättäväisempi vastine leikkisälle scherzolle. Koodan

alussa törmäämme jälleen kvarteton motto-aiheeseen, jota tällä kertaa myötäilevät

scherzon rytmiset ja motiiviset aiheet. Scherzo päättyy monien muiden osien

tavoin mahtavaan kiihdytykseen, joka lopulta vielä rauhoittuu viimeisten tahtien

ajaksi. Kahdeksantoista tahdin toonikaurkupiste vahvistaa lopun tuntua. Sekä
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scherzossa että triossa esiintyy viulujen sekä alttoviulun soittamia rinnakkaisista

sekstisoinnuista muodostuvia kulkuja.

4.4 Jousikvartetto nro 4, op 62 nro 1, F-duuri (ks. liite 8)

Omaperäisen Es-duurikvarteton jälkeen Melartin palaa F-duurikvartetossa jälleen

perinteiseen neliosaiseen muotoon - osatkin ovat luonteiltaan ja muodoiltaan

lähempänä klassista kvartettoa. Yhteinen piirre Es-duurikvarteton kanssa on

kuitenkin teoksen eri osissa toistuva motto, joka luo osien välille ilmiselvän

yhteyden. F-duurikvartetossa motto on lyydisessä moodissa. Se toistuu kaikissa

osissa; ensimmäisessä osassa se on vain parin säkeen pituinen teemanpoikanen,

mutta joka osassa se laajenee ja saavuttaa lopulta finaalissa tärkeän temaattisen

aseman. Motto esiintyy osasta riippuen kolmi- tai tasajakoisena (ks. liite 9).

Neljännen kvarteton ensimmäinen osa, Moderato, on sonaattimuotoinen ja sen

hallitseva tahtilaji on 5/4. Osa alkaa kahden tahdin johtosäkeellä, jonka

toonikaurkupiste jatkuu laulavan ja melko rauhallisen pääteeman taustalla. D-

duurissa kulkeva sivuteema on puolestaan luonteeltaan nopeampi ja

tanssillisempi. Lopputeema on kolmijakoinen ja d-doorisessa moodissa. Myös

lopputeeman taustalla soi pitkä toonikaurkupiste. Kehittelyjakso jakautuu selvästi

kolmeen taitteeseen. Ensimmäistä ja viimeistä taitetta hallitsevat pitkät

urkupisteet; keskimmäinen sen sijaan moduloi parin tahdin välein sävellajista

toiseen. Kaikki taitteet alkavat hiljaisesta nyanssista, mutta kasvavat pikkuhiljaa

voimakkaiksi kliimakseiksi. Toisessa ja kolmannessa kehittelytaitteessa nyanssin

kasvaessa myös tempo nopeutuu. Kertaustaitteessa kaikki teemat ovat F-

sävellajeissa; pää- ja sivuteema F-duurissa ja lopputeema f-doorisessa. Koodassa

toistuvat kehittelyjaksosta tutut tehokeinot, eli urkupiste, nyanssin kasvaminen

pianosta fortissimoon, sekä tempon kiihtyminen. Kooda huipentuu koko kvartetin

unisonoon, jonka jälkeen kvarteton motto esitetään ensimmäistä kertaa parin

säkeen pituisena.

Toinen osa on kehysmuotoinen Scherzo g-mollissa. Päätaite, tempossa Allegro

vivace, on veikeä duurin ja mollin välinen rytminen kisailu, johon yhtyy
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myöhemmin laulava pitkälinjaisempi melodia. Motto esiintyy ennen päätaitteen

koodaa molemmilla kerroilla. Hitaamman sivutaitteen sävellaji on G-duuri. Se

alkaa hyvin pelkistetysti: kymmenien tahtien pituisten urkupisteiden päälle

soitetaan pentatonista teemaa ensin pizzicato ja myöhemmin jousella. Pikkuhiljaa

mukaan liittyy uusia teemoja ja tunnelma kiihtyy. Sivutaitteen loppua kohden

päätaitteen motiivit tunkeutuvat mukaan, johdatellen musiikin takaisin päätaitteen

kertaukseen.

Kolmas osa, Andante, on niin ikään kehysmuotoinen. Pitkät urkupisteet hallitsevat

a-mollissa kulkevaa päätaitetta ja sen kertausta. Urkupisteiden päällä soivat

melodiat sisältävät paljon kromatiikkaa. Päätaite päättyy ensimmäisen viulun

kadenssiin, josta siirrytään moton kautta F-duurissa kulkevaan

hitaampitempoiseen sivutaitteeseen. Myös sivutaitteen jälkeen siirrytään moton

kautta päätaitteen kertaukseen. Lopussa motto esiintyy vielä koodan paikalla

mollimuunteisena.

Finaalin aloittaa juhlavasti alkuperäissävellajiin palannut motto. Andante-

tempossa ja F-duurissa pysytään kuitenkin vain seitsemän tahdin ajan, sillä

yhtäkkiä sello aloittaa vauhdikkaan kuudestoistaosia sisältävän teeman f-mollissa,

tempossa Allegro. Kahdeksan tahdin jälkeen mukaan tulee alttoviulu, sitten toinen

viulu ja lopuksi ensimmäinen. Tästä kehkeytyy perpetum mobile –tyyppinen osa,

jossa nopea kuudestoistaosa- tai triolikuvio soi jossakin stemmassa koko osan

ajan. Osa sisältää ensi- ja jälkiosion, molempien osioiden kertaukset sekä koodan.

Rytmisten kuvioiden päälle sijoitetaan ajoittain laulavampia aiheita.

Motto, joka tähän asti on esiintynyt vain muutaman säkeen mittaisena, kasvaa

jälkiosiossa parisikermäksi ja siitä tulee osion merkittävin teema. Se esiintyy

molemmilla kerroilla imitaation kera, ensin As-duurissa ja kertauksessa F-

duurissa. Myös ensiosio on kertauksessa F-duurissa alun f-mollin sijaan.

Kertaukseen siirrytään mahtipontisen Des-duurisoinnun kautta. F-duurin

alennetulle kuudennelle sävelelle rakennettu sointu toimii tässä maantieteellisen

soinnun tavoin ja purkautuu ensimmäisen asteen kvarttisekstisointuun. Sama

rakenne esiintyy osan koodassa. Kertaustaite sisältää kaksi kiihdytystä, joista
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jälkimmäinen johdattelee musiikin nopeahkoon koodaan. Se sisältää pääosion

avausteeman ja toisen laulavamman teeman sekä moton materiaalia.

4.5 Kvartettojen yhteisiä piirteitä

Erkki Melartinin jousikvartetoissa on paljon kansanmusiikinomaista materiaalia.

Monet tärkeät teemat ovat modaalisia, molliteemat usein aiolisessa moodissa.

Muista moodeista yleisin on doorinen, mutta esimerkiksi F-duurikvarteton toisen

osan triossa esiintyy miksolyydistä moodia ja kvarteton kaikissa osissa toistuva

motto on lyydisessä moodissa. Hieman modaalisen vaikutelman antavat myös

teemat, joissa ei esiinny johtosäveltä. Tästä esimerkkinä on e-mollikvarteton

finaalin sivuteema. Joitakin pentatonisiakin melodioita löytyy, esimerkiksi

kolmannen ja neljännen kvarteton scherzoista. Pitkät urkupisteet ja etenkin

kvinttiurkupisteet, kuten myös viidellä jaolliset tahtilajit, luovat mielikuvia

kansanmusiikista. Toisaalta samaan aikaan esiintyy välillä runsaastikin

kromatiikkaa, ja esimerkiksi bassolinjan eteneminen kromaattisesti alaspäin lienee

eräänlainen Melartinin tavaramerkki. Omaleimainen sointi syntyy, kun

kansanlaulumaiseen, välillä modaaliseenkin teemaan yhdistetään kromaattinen

bassolinja, tai kun esimerkiksi kvinttiurkupisteen päälle rakennetaan kromaattisia

melodiakulkuja (ks. liite 10).

Melartin käyttää sävellyksissään runsaasti muunnesointuja ja ennen kaikkea

maantieteellisiä sointuja eli ylinousevia sekstisointuja. Näistä suosituimpia ovat

saksalainen ja ranskalainen sekstisointu. Usein alennetulla kuudennella sävelellä

esiintyy myös tavallinen duurikolmisointu, jolla on kuitenkin maantieteellisen

soinnun teho. Näiden sointujen avulla moduloidaan joskus kaukaisiinkin

sävellajeihin. Monissa taiterajoihin osuvissa modulaatioissa, kuten menuetti- ja

scherzotyyppisten osien pää- ja sivutaitteen välissä, Melartin käyttää sen sijaan

usein siirtymänä yhden ainoan sävelen toistoa. Siirtymäsävel kuuluu molempien

taitteiden sävellajeihin, mutta vaihtaa modulaatiossa funktiota. Esimerkiksi Es-

duurikvarteton scherzossa siirtymäsävel g on Es-duuripäätaitteen terssi ja c-

mollivälitaitteen kvintti. Samalla tällainen siirtymä on keino, jolla luodaan

eräänlainen tauko taitteiden välille, ilman että musiikki kuitenkaan pysähtyy.
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Imitaatio on tärkeä rakennusmateriaali kaikissa kvartetoissa. Monesti teemojen

motiiveja imitoidaan säestysäänissä, ja joskus itse teemakin rakentuu kokonaan

imitaatiosta, kuten esimerkiksi e-mollikvarteton finaalin pääteema. Monessa

tapauksessa kaikki neljä soittajaa imitoivat vuorotellen samaa motiivia. Myös

kaanonia esiintyy esimerkiksi Es-duurikvarteton Andante-osassa ja F-

duurikvarteton ensiosassa. Lisäksi käytössä on ahtokulkua ja inversiota (ks. liite

11).

Jousikvartetoista löytyy myös paljon niin sanottuja tehokeinoja, joita Erkki

Melartin näyttää käyttäneen taajaan. Joissain tapauksissa ne saattavat tuntua jopa

maneerinomaisilta. Esimerkiksi tiheään toistuvat pitkät kiihdytykset tuntuvat

välillä hieman kuluneelta tehokeinolta. Neljännen kvarteton ensimmäisessä osassa

on jo kehittelyjaksossa kaksi pitkää kiihdytystä, ja osan loppuun mahtuu vielä

kolmas. Lähes kaikkien muidenkin nopeahkojen osien lopussa on kiihdytys tai

äkillinen temponmuutos nopeampaan suuntaan. Monesti loppukiihdytyksen

jälkeen palataan vielä hitaampaan tempoon loppusointujen ajaksi. Useimmat osat

päättyvät kahteen pitkään loppusointuun, ja paria poikkeusta lukuun ottamatta

soinnut ovat V7 ja I.

Kolmen neljäsosan ja kuuden kahdeksasosan tahtilajeissa esiintyy runsaasti

hemioleja. Kolmijakoisissa tahtilajeissa se tarkoittaa kahden tahdin jakautumista

kahden iskun sijaan kolmeen ja 6/8-tahtilajissa vastaavasti tasajakoisen tahdin

jakautumista kolmeen iskuun, ikään kuin kolmeksi neljäsosaksi. Näissä

tahtilajeissa esiintyy myös duoleita ja kvartoleita, jotka sekoittavat perussykkeen

tuntua.

Useimmat osat eivät ala suoraan teemalla, vaan alussa on jonkinlainen johdanto.

Tavallisesti johdanto on kahden tai neljän tahdin mittainen kohosäe tai

kohosäepari, mutta laajempiakin johdantoja esiintyy, esimerkiksi e-molli- ja Es-

duurikvartettojen finaaleissa. Toisessa kvartetossa kaikki osat, resitatiivia lukuun

ottamatta, alkavat johdannolla, ja muissakin kvartetoissa vähintään kaksi osaa

alkaa tällä tavoin.
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Sonaattimuotoisissa osissa sivuteeman esittää useimmiten eri soitin kuin

pääteeman. Tämä tehostaa teemojen vastakkaisia luonteita. Myös

laulumuotoisissa osissa eri soittimet esittävät vastakkaiset teemat. Ensiviulu saa

soitettavakseen eniten teemoja; monissa tapauksissa vastakkaisen teeman esittää

alttoviulu tai sello, jotka näin ollen saavat soitettavakseen enemmän ja

merkittävämpiä sooloja, kuin esimerkiksi toinen viulu.

Sonaattimuotoisten osien lopputeemat ovat usein melko laajoja. Esimerkiksi

ensimmäisen kvarteton finaalissa sekä toisen kvarteton avausosassa lopputeemat

ovat pitempiä kuin pää- ja sivuteema yhteensä. Laajat lopputeemat tekevät

esittely- ja kertaustaitteista pitkiä; näissä tapauksissa kehittelyjaksot ovat

puolestaan suppeahkoja.

Kvartettojen satsissa stemmat menevät usein ristiin, niin että esimerkiksi

alttoviulu soittaa välillä jopa oktaavia korkeammalta kuin toinen viulu. Sello soi

joskus korkeammalta ja ensimmäinen viulu vastaavasti matalammalta kuin muu

kvartetti. Kyseessä on joissain tapauksissa äänenkuljetuksen vuoksi tehty ratkaisu,

mutta useimmiten syynä lienee ollut säveltäjän halu löytää mitä erilaisimpia

sointivärejä. Ensimmäisen ja toisen viulun stemmat liikkuvat monesti kaukana, yli

oktaavin etäisyydellä, toisistaan. Satsi on kvartetoissa tavallisesti paksuhkoa;

taukoja ei soittajille juurikaan suoda. Pariääniä esiintyy runsaasti myös hiljaisissa

paikoissa, joissa ohuempi satsi kenties edesauttaisi ja helpottaisi nyanssin

toteuttamista laadukkaalla soinnilla. Pariäänet, joilla kaksinnetaan jokin muussa

stemmassa jo esiintyvä ääni, vaikuttavat jopa vähän tarpeettomilta. Koko kvartetin

unisonoa esiintyy jokaisessa kvartetossa, usein voimakkaissa kohdissa

kiihdytyksen kera. Paljon unisonoa on myös kolmen ja etenkin kahden soittimen

kesken. Joskus tuntuu siltä, että unisonoa käytetään myös tilanteissa, joissa

ainakin yhdelle soittimelle olisi yhtä hyvin voinut kirjoittaa taukoa.

Kvartettojen eri osien välillä on havaittavissa motiivista yhtenäisyyttä.

Esimerkiksi e-mollikvartetossa kaikki teemat, finaalin lopputeemaa lukuun

ottamatta, sisältävät neljän sävelen asteittaisen nousun tai laskun. F-

duurikvartetossa teemojen yhteisiä piirteitä ovat sivusävelet ylös- ja alaspäin.
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Teemojen motiiveja käytetään myös taitavasti hyväksi välikkeissä ja kehittelyissä

sekä muiden teemojen säestyksissä.

5 POHDINTA

Erkki Melartinin säveltäjäpersoonan ja musiikin tutkimisen ohella tärkeä

näkökulma on myös se, miten kvartetin jäsenten kokemukset ja tuntemukset ovat

muotoutuneet tämän projektin parissa. Neljän erilaisen ihmisen visioidessa ja

työstäessä uuden projektin eri vaiheita syntyy paljon arvokasta vuorovaikutusta -

mielipiteiden ja luovien ideoiden vaihtoa. Tässä luvussa tarkastelen lähemmin tätä

näkökulmaa.

Kvartetin haastatteleminen oli luonnollisin ja helpoin tapa saada luotettavaa tietoa

jokaisen kvartetin jäsenen - itseni mukaan lukien - henkilökohtaisesta

näkökulmasta projektiin. Haastattelu tapahtui kirjallisessa muodossa.

Kysymyksissä on otettu huomioon sekä yksilöllinen työskentely että

ryhmätyöskentely kvartettina. Vastauksista peilautuu jokaisen omat mielipiteet,

tuntemukset ja kokemukset sekä konsertteja edeltävät ja niiden jälkeiset

odotukset/tunnelmat. Kysymykset keskittyvät suurimmaksi osaksi soittoon

liittyviin asioihin, mutta niissä käsitellään myös opinnäytteen suunnittelua ja

kirjallisen osan työstämistä osana prosessia. Viittaan myöhemmässä tekstissä

haastateltujen vastauksiin käyttämällä lyhenteitä (P) = Pia Sundroos, (J) = Jennika

Pohjola, (A) = Anette Grevberg ja (E) = Elina Mattila. Kysymykset ovat

ryhmitelty osa-alueittain; yleiset mielipiteet ja käsitykset projektista, muusikon

yksilöllinen harjoitteluprosessi, kvartettityöskentely, suhde Melartiniin ja teoksiin

ja kokemukset konserteista. Näin ollen kysymysten vastaukset tarkentuvat

käsittelemään aina tiettyä työprosessin osa-aluetta, mutta soveltuvat silti myös

kokonaisvaltaisemman tarkastelun ja pohdinnan kohteeksi.

Haastattelukysymykset ovat liitteessä numero 12.

Kysymysten eri osa-alueiden funktioita voi kuvata seuraavanlaisesti. Yleiset

mielipiteet ja käsitykset projektista: käsittelee projektia yleisemmin. Muusikon

yksilöllinen harjoitteluprosessi: selvittää jokaisen soittajan henkilökohtaista
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soitannollista panosta projektissa. Kvartettityöskentely: esittelee ryhmän yhteistä

työskentelyä, kehittymistä, keskinäistä kommunikaatiota ja harjoittelumenetelmiä.

Suhde Melartiniin ja teoksiin: heijastaa soittajien mielipiteitä säveltäjästä ja

teoksista ja sitä miten nämä käsitykset ovat saattaneet muuttua projektin aikana.

Tässä otetaan huomioon sekä jokainen stemma että kokonaisuus. Kokemukset

konserteista: kuvaa soittajien näkemyksiä ja elämyksiä itse taiteellisesta

lopputuloksesta ja sen saavuttamisesta.

5.1 Yleiset mielipiteet ja käsitykset projektista

Taiteellis-toiminnallisen opinnäytetyön toteuttaminen projektiluontoisesti sopi

hyvin kvartettimme työskentelymenetelmäksi. Olimme entuudestaan ystäviä

keskenämme ja tottuneita työskentelemään soiton parissa ja esiintymään yhdessä

ryhmänä. Puitteet olivat siis hyvät työskentelyn aloittamiseksi tutussa

työympäristössä. Myös ohjaajamme olivat meille tuttuja, joten heidän puoleensa

oli helppoa kääntyä tarpeen vaatiessa.

Projektin teema itsessään, syventyminen yhden säveltäjän teoskokonaisuuteen, oli

meille kaikille uusi ja mielenkiintoinen tutkimuskohde. Tutkimalla itse

säveltäjäpersoonaa, hänen kvartettojaan ja myös jonkin verran hänen muuta

tuotantoaan, opimme Melartinista paljon. Uutta oli myös yhdistää tässä

mittakaavassa kirjallinen tutkimus ja konsertit yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi.

Täten opimme myös työskentelemään yhdessä aivan uudella tasolla.

”Soittaessa avautuu välillä uusia ikkunoita”(P). Jotta olemme kyenneet

säilyttämään kiinnostuksemme projektia kohtaan, mielenkiintoamme ovat

ruokkineet useat eri tekijät. Sen lisäksi että olemme ”sukeltaneet Melartinin

kiehtovaan maailmaan ” perehtymällä säveltäjään useasta näkökulmasta, itse

jatkuva luova toiminta on ollut suurin kipinä ja innoittajamme. Voimme mieltää

koko projektin kaikkine työosa-alueineen luovaksi prosessiksi, projektin idean

synnystä suunnitteluun, harjoitteluun, kirjoittamiseen ja esittämiseen. Juuri

soittaessa luovuus ilmenee vahvimmin sekä yksilönä että ryhmänä. Jokainen

meistä kokee tärkeäksi hioa ja monipuolistaa omaa ja ryhmän tulkintaa ja siten
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etsiä erilaisia lähestymistapoja, uusia piirteitä, vivahteita ja sävyjä musiikista.

Kaikki edellä mainittu toteutettiin kunnioittaen säveltäjän kädenjälkeä mutta myös

tuomalla soittoon Candelan sointia. Luovat keskustelut ovat oleellinen osa

työskentelyämme ja ideoiden syntyä ”…ryhmänä voi keskustella nuottien takaa

piilevistä tunnelmista ja tunteista”(J).

Projektin varrella jouduimme kaiken mukavan ohella myös kohtaamaan haasteita

ja ratkomaan ongelmia, sekä käytännönläheisiä että taiteellisia. Käytännönläheiset

kysymykset olivat esim. miten aikatauluttaa yhteinen harjoittelu neljän ihmisen

välillä, kun kaikki ovat kovin kiireisiä ja yhteistä harjoitteluaikaa oli silti pakko

löytää. Luonnollisesti olemme joutuneet tekemään kompromisseja, eivätkä

ajankohdat harjoituksille aina ole olleet kaikille optimaaliset. Joskus harjoitusten

epäsäännöllisyys ja periodiluontoisuus on ollut hyvästä, joskus taas pahasta. Myös

kirjallisen osion työnjako oli aluksi vaikeaa, mutta tilanteen selkiytyessä asiat

alkoivat sujua.

Melartinin käsinkirjoitetut nuotit osoittautuivat yllättävänkin suureksi työmaaksi,

mikä meistä kaikista oli hieman turhan työlästä ja toimintaa hidastavaa.

Jouduimme käyttämään paljon aikaa notaatioteknisten asioiden tulkitsemiseen

johtuen siitä, että alkuperäismerkinnät eivät olleet aina johdonmukaisia yhden

stemman sisällä, eri stemmojen kesken tai partituurin ja stemman välillä. Notaatio

oli paikoittain epäselvää, kaikkine hyppyineen ja töherryksineen ja esim. sivun

käännöt sijoittuvat aina ”väärään paikkaan” musiikin jatkuvuutta ajatellen.

Taiteellisesta näkökulmasta haasteellista oli omaksua kvartetot eri piirteineen ja

teknisine vaikeuksineen niin eri aikataululla ja saada ”oudosti” sävelletyt, hieman

kömpelöt, ei-jousisoitolliset paikat kuulostamaan sujuvilta ja soivalta musiikilta.

Haasteellista saattoi olla myös saada suuret kokonaisuudet, joissa toistui sama

materiaali useaan otteeseen, kuulostamaan aina vain raikkailta, monipuolisilta ja

mielenkiintoisilta loppuun saakka. Myös ”... jatkuvassa, täydellisen intonaation

tavoittelemisessa kvartettina on haastetta kerrassaan”(P), jos ei ilmeikkyydestä ja

soinnista haluta tinkiä.
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Erityisen mukavia asioita projektissa ovat olleet hauskassa seurassa yhdessä

tekeminen, yhteisten tavoitteiden saavuttaminen ja yhdessä kehittyminen

soittajina. Myös konserttikokemukset ovat meillä kaikilla tässä avainasemassa.

Arvostamme kaikki yleisön osoittamaa kiinnostusta Melartinin musiikkia ja

kvartettiamme kohtaan ja kaikkea sitä palautetta, mitä olemme saaneet yleisöltä.

On erityisen mukavaa ja myös tärkeää, että yleisö on voinut nauttia soitostamme

ja musiikistamme ja olemme siten voineet tarjota kuulijoille elämyksen. ”On ollut

mukavaa huomata omat kykynsä onnistumisen kautta”(J) ja ”...upeaa, miten

onnistuneen lopputuloksen jälki näkyy yleisön reaktioissa ja tuntuu meidän

soittajien sisällä helpotuksen ja onnen sekoituksena”(A).

5.1.1 Yksilöllinen ja kvartetin yhteinen työskentely

Henkilökohtaiseksi työskentelyksi kaikki ovat maininneet oman stemmansa

harjoittelemisen ja omaksumisen. Tämä vaatii luonnollisesti myös yhdessä

soittamista, musiikillisen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Jokainen on kantanut

myös vastuun omasta kirjalliseen osioonsa perehtymisestä ja kirjoittamisesta.

Yhdessä olemme taas lähinnä keskustelleet ja suunnitellet kaikkia opinnäytetyön

osa-alueita, varsinkin konserttien toteuttamista ja kirjallisen työn sisältöä.

Olemme keräilleet ja tutkineet materiaalia, käyneet kirjastossa ja lukeneet

toistemme tekstejä kirjallista työtä varten. Olemme olleet toistemme käytettävissä

koko ajan. Yhteistoiminnan fokus on kuitenkin väistämättä ollut suurimmaksi

osaksi soitossa, eli varsinaisessa kvartettojen harjoitteluprosessissa, musiikillisten

kokonaisuuksien luomisessa ja yksityiskohtien hiomisessa.

5.1.2 Ulkopuolinen neuvonanto ja ohjaus

Ulkopuolista neuvonantoa ja ohjausta kvartettimme on lähinnä tarvinnut

kirjallisen osion toteutuksessa; miten rajata, muokata ja jakaa osa-alueet neljän eri

kirjoittajan kesken. Konserttien taltioinnissa meillä on ollut loistava ”Pohjolan

tekniikkatiimi” käytettävissä ja hienon julisteen teossa olemme turvautuneet
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ammattilaiseen. Melartin-seuran puheenjohtaja Tuire Ranta-Meyer on myös ollut

meille avuksi monessa käytännön asiassa. Soitannollisen osuuden puolesta

olemme työskennelleet hyvinkin itsenäisesti kvartettina. Muutaman ohjauskerran

jälkeen; ”…palautteessa kommentoidaan meidän osaamista ja miten olemme

suoriutuneet tehtävästä”(J). ”Neuvot lähinnä rohkaisevat meitä kuuntelemaan

tarkemmin ja toteuttamaan ja tarkentamaan niitä elementtejä, mitkä ovat jo

olemassa meidän soitossamme”(A).

5.2 Muusikon yksilöllinen harjoitteluprosessi

Yksilöllinen harjoittelu on oleellinen osa prosessia ainakin jokaiselle itselleen ja

myös kokonaisuus muodostuu sen kautta selkeämmin”...yhteinen harjoittelu on

tehokkaampaa, kun kaikki osaavat stemmansa”(E). ”Kun kaikki osaavat

stemmansa hyvin, reagoiminen muitten soittoon on helpompaa”(J). Jokaisella

meistä on omat menetelmänsä omaksua ja harjoitella stemmansa, riippuen mikä

funktio stemmalla milloinkin on. Olen myös halunnut osata stemmani hyvin, jotta

saisin itseni kuuluvin sieltä väliäänestä, enkä tavallaan jäisi ääriäänien

jalkoihin”(J). Vaikeat paikat harjoitellaan helpommiksi seuraavaa harjoituskertaa

varten. Tärkeitä yhteisiä piirteitä yksilöllisessä harjoittelussa ovat kuitenkin: 1)

hyvän ”soundin ” luominen, jotta oma ääni kantaa, myötäilee musiikillista linjaa

ja soi osana ryhmää oikean karaktäärin puitteissa, myös ”kömpelösti”

sävelletyissä kohdissa ja toteuttaen mahdollisimman pitkälle säveltäjän

alkuperäisnotaatiota esim. kaaritusten ja artikulaation suhteen. Tämä pätee sekä

solistisiin että säestyksellisiin osuuksiin. 2) Rytminen tietous ja tarkkuus ja sen

harjoitteleminen, jotta yhteissoitossa voi keskittyä ja herkistyä kuuntelemaan

myös muita ja sopeutumaan elävään musiikkiin. 3) Intonaatiota harjoitellessa

pyritään ensin saamaan oma intonaatio kohdalleen, jotta voi yhteisharjoituksissa

avata korvat ”harmoniselle kuuntelulle”.

Soitannollistekniseltä kannalta viulistit mainitsevat sormitusten merkityksen myös

soundin ja intonaation tukipilareina omaksumisprosessissa. ”Ei-viulistisiin

paikkoihin olen kokeillut eri sormituksia löytääkseni parhaiten soivan

version”(P). 2. viulu taas mainitsee yksinkertaiset ja mataliin asemiin sijoittuvat
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sormitukset, ns.varmat sormitukset, mitkä toimivan parhaiten, sillä”…jos kaikki

soittaisivat aina hienoilla sormituksilla, joita käyttäisi soolokappaleissa,

intonaatio heittäsi enemmän”(J).

Eri kvartettojen harjoitusmenetelmien ja omaksumisen eroavuuksista mainitaan

esim. ”Ne kvartetot, joita työstimme lyhyemmän ajan vaativat enemmän

henkilökohtaista harjoittelua” ja ”ehkä alkupään kvartetot olivat vaikeampia

saada kuulostamaan hyvältä”(E) ja ”Joitakin kvartettoja oli pitempi aika työstää

mutta lyhyen ajan sisään omaksuminen vaati vain yksinkertaisesti erilaista

asennoitumista, onneksi jokaisessa kvartetossa oli eri vaikeudet”(A).

Vastauksista kävi ilmi, että aikaa on totisesti käytetty harjoittelemiseen, mutta että

sitä ei ole ikinä liikaa. Projekti on monen kohdalla lisännyt harjoittelun määrää ja

olemme ajoittain joutuneet tinkimään oman henkilökohtaisen soitonopiskelun

ajankäytöstä.”...stemmat harjoittelen myös muiden takia”(J). Konserttien

lähestyessä jokainen meistä on harjoitellut yhä ahkerammin sekä yksilönä että

ryhmänä.

5.3 Kvartettityöskentely

5.3.1 Soittajan rooli ja näkemys ryhmässä

Jokaisella meistä on kvartetissamme vahva rooli omalla tavallaan. Erilaisuutemme

on vahvuutemme. Tuomme siten erilaisia ”mausteita” soittoon. Meillä on

kuitenkin useasti samankaltaiset musiikillis-esteettiset ihanteet. Tämä seikka

mahdollistaa sen, että pystymme luomaan yhtenäisen soinnin ja muodostamaan

ryhmälle ominaisen ilmeen soittoon.

Ääriäänillä ja väliäänillä on luonnollisestikin eri funktio ryhmässä, vaikka

solistiset ja säestävät roolit vaihtuvatkin aina ajoittain teoksen sisällä. Ääriäänillä

on usein solistisia tehtäviä ja 1. viulu pyrkii ”liidaamaan”(P) ryhmää kun siihen

on tarvetta. Väliäänet taas toimivat usein tukipilareina ja moottoreina, jotta
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kokonaisuus soolojen kanssa olisi täyteläisempi. ”Musiikillinen vastuu on kaikilla

mutta hetkittäin jollakulla voi olla merkittävä tehtävä ylläpitäessä jotain tiettyä

elementtiä musiikissa, oli se sitten esim. urkupiste, rytminen komppisyke tai

laulava soolo”(A).

Kaikki ovat kokeneet, että he ovat saaneet tuoda näkemyksiään esille ja näin olen

voi väittää, että kvartetissamme myös vallitsee tietynlainen taiteellinen

demokratia. ”Jotta pitkäjänteinen yhteistyö toimisi, on henkilökemioiden

natsattava yhteen ja kaikkien oltava avoimia toisiaan kohtaan”(P). Kaikilla on

ollut aika vapaat kädet projektin kuluessa koskien taiteellista ilmaisua. Jokaisella

meillä on tosin oma tapamme esittää näkemyksemme - jollain vahvempi kuin

toisella. Tähän vaikuttaa persoonallisuus ja aktiivisuus tuoda ideoitaan ja

mielipiteitään esille harjoituksissa. Mitä ahkerammin näkemystään ajaa ja seisoo

sen takana, sitä luultavammin idea toteutetaan, esittipä sen miten tahansa. ”Joku

esittää ideansa ikään kuin ehdotuksena, toinen varovaisena tuumiskeluna, kolmas

kenties vaatimuksena”(E). ”Jos jotain tulee mieleen, niin sanon sen ääneen”(P).

5.3.2 Kehitys kamarimuusikkoina ja kvartettina

Yksilöinä koemme kaikki, että projekti on ainakin alitajuisesti kehittänyt

muusikkouttamme runsaan kamarimusisoinnin ansiosta. Kvartettisoitto opettaa

muiden huomioonottamista, kuuntelemista, kompromissien tekemistä, matkimista,

seuraamista, vastuun ottamista, omien ideoiden esille tuomista, muiden ideoiden

vastaanottamista. Se rohkaisee yksilöä ottamaan omaa tilaa ja myös hakemaan

vaihtelevuutta omaan soittoon, mutta samalla myös sulautumaan yhteiseen

sointiin. Yhdessä soittaminen opettaa soittajan tunnistamaan oleelliset elementit

kudoksesta – mitä painottaa milloinkin omassa soitossaan ja stemmassaan.

”Kamarimuusikko on musiikillinen kameleontti – yhdestä soittajasta löytyy

musiikillinen laaja värikirjo, mutta silti soittaja-minä on tunnistettavissa”(A).

Kvartetin kehitys, uudet ulottuvuudet ja mahdollisuudet soitossa taas näkyvät

luottamuksessa soittajien kesken ja kyvyssä reagoida muiden soittoon. ”Soittaessa

voi luottaa siihen, että kaikki hoitavat osuutensa hyvin ja jos jotain tapahtuu,

pääsemme yhdessä takaisin kartalle”(E). Pitkän yhteistyön jälkeen oppii uudella

tapaa aistimaan mitä ympärillä tapahtuu. Tämä ”…helpottaa yhteissoittoa ja
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nopeuttaa harjoittelemista”(P). Kvartetti on myös oppinut työskentelemään

itsenäisemmin ja hiomaan yksityiskohtia: ”…olemme kvartettina kehittyneet

paljon yksityiskohtien esille tuomisessa, erilaisten nyanssien, karaktäärien ja

vivahteiden käytössä. Haarukka pianon ja forten välillä on suurentunut”(J).

5.3.3 Kvartetin keskinäinen kommunikaatio

Harjoituksissa kvartetin tapa kommunikoida painottuu verbaaliin

lähestymistapaan. Joskus keskustelu saattaa olla hyvinkin intensiivistä ja

”tiimihengen” ohella myös erimielisyydet ovat luonnollinen osa työskentelyä.

Silloin on vain kyettävä tekemään kompromisseja ja löytämään musiikillisen

kokonaisuuden kannalta toimivia ratkaisuja. Projektin aikana ei ole ollut

tilannetta, mistä emme, eri mielipiteistä johtuen, olisi selvinneet keskustelemalla

tai tutkimalla eri vaihtoehtoja.

”Luomme yhteiset soitannolliset raamit verbaalisesti, joiden puitteissa jokainen

voi sitten suorittaa oman non-verbaalisen taiteellisen panoksensa”(A). Monet

asiat soitossa ovat tarkkaan harkittuja, ja niiden takaa löytyy paljon yhteistä

pohtimista, vertailua ja kokeilua. ”Jos yritämme keksiä ratkaisun johonkin

pulmaan, selvitämme sen ensin puhumalla ja sitten kokeilemalla soittaen”(E).

”Keskustelemme hidastuksista, artikulaatiosta, tempoista, karaktääreistä,

tauoista, lähdöistä ja nyansseista. Niistä keskustellaan yleensä, jos joku on sitä

mieltä, että ne voisi tehdä paremmin jollain toisella tavalla”(J). Monet edellä

mainituista asioista tulevat tietenkin myös luonnostaan jolloin niistä ei tarvitse

keskustella. Monet asiat luonnistuvat myös spontaanisti omalla painollaan”(A).

Sovituita asioista pidetään yleensä kiinni, jos ne ovat oleellisia esim. balanssin,

karaktäärin, puhtauden tai rytminkäsittelyn takia. Kokeilemme kuitenkin aina eri

vaihtoehtoja ja päätämme sitten mikä vaihtoehto meistä tuntuu parhaimmalta ja

luonnollisimmalta soittaa. Melartinin käsinkirjoitetun nuottikuvan ollessa niin

epäselvä ja epäjohdonmukainen olemme siitäkin syystä joutuneet selvittämään

asioita puhumalla paljon enemmän kuin ehkä aiemmin. ”...asiat jotka

merkkaamme kynällä nuottiin ovat harkittuja ja sovittuja. Harjoituksissa heräävät

ajatukset ovat spontaaneja, kuten mitä oudoimmat assosiaatiot mitä musiikista
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löytyy”(P). Konserttitilanteet ovat kuitenkin aina olleet virkistävän spontaaneja

tapahtumia. ”Suurin osa tulkinnallisista jutuista on ollut ennalta sovittuja mutta

konserttitilanteissa saamme spontaania meininkiä soittoomme”(E).

5.4 Suhde Melartiniin ja teoksiin

Melartin oli kaikille kvartetin jäsenille varsin tuntematon säveltäjä. Projektin

kautta syvennyimme sekä säveltäjäpersoonaan että hänen musiikkiinsa myös

laajemmin. Tutustumalla Melartinin elämään ja tuotantoon tietoutemme hänestä

kasvoi ja meille muodostui yhä positiivisempi käsitys hänestä säveltäjänä. Jo

projektin alkumetreillä kuunnellessamme hänen musiikkiaan löysimme uusia

mielenkiintoisia piirteitä, mitkä kiehtoivat meitä.”…olen yllättynyt positiivisesti.

Joukossa on paljon unohduksiin jäänyttä laadukasta musiikkia”(E).

”Ensimmäinen asia, joka Melartinin musiikissa viehätti, oli suloisten aiheiden

yksinkertaisuus. Sellaiset kohdat Melartinin musiikissa antavat mielestäni

parhaan kuvan säveltäjästä”(P). Opimme arvostamaan säveltäjää ja hänen

työtään aivan uudella tavalla, mikä myös lisäsi ylimääräistä intoa ja kipinää

projektin tekemiseen ja harvinaisten helmien esittämiseen. ”Melartin-projekti on

tutustuttanut minut iloisempaan ja toiveikkaampaan sointimaailmaan verrattuna

yleisesti ottaen suomalaiseen, hieman melankolisempaan perussävyyn

musiikissa”(A). ”Tuntuu todella oudolta, että hän on niin unohdettu vaikka oli

niin tärkeä persoona Suomen musiikkielämässä ja musiikkikoulutuksen

kehittäjänä”(J).

Omaksuessa yhden tietyn säveltäjän teoksia on varsin oleellista tuoda esille

säveltäjän sävelmaailman eri karaktäärejä. Melartinin musiikissa

mielikuvienkäyttö on ollut kvartettityöskentelyssä rikasta, ja oppimalla tuntemaan

Melartinin tyyliä on helppo luonnehtia sitä mahdollisimman värikkäästi neljän

soittajan näkökulmasta. Kvartetot ovat erilaiset, mutta niissä on vahvasti samoja

piirteitä. Niissä näkyy kuitenkin selkeästi Melartinin vahva kehitys kvartetto-

säveltäjänä.
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Soittajat kuvaavat kvartettoja mielenkiintoisiksi, haasteellisiksi (sekä esittäjälle

että kuuntelijalle), hieman kokeileviksi ja kontrastoiviksi; sisältäen sekä valoa ja

mystiikkaa että vauhtia ja rauhaisuutta. Kvartetot sisältävät vivahteikkaita

tunnelmia, iloista ja raikasta energisyyttä, kansanomaista leikkisyyttä sekä heleitä

ja herkkiä sävyjä.

Koska kvartetin on ollut mahdollista tutustua kaikkiin neljään kvartettoon, on

luonnollista, että projektin aikana jokaiselle soittajalle on muodostunut vahva

käsitys siitä, mikä kvartetoista, tai mitkä osat niistä ovat hänelle mieluisimpia.

”Nro 3. siinä on kaikki hyvät ainekset. Monipuolista soitettavaa. Se tuntuu eniten

harkitulta kokonaisuudelta”(P). ”Suosikkini on kolmas kvartetto, sillä se on niin

valoisa ja koska harjoittelimme sitä kesällä 2006, se tuo aina mieleen kesäloman

2006. Muita suosikkejani ovat tosien ja neljännen kvarteton scherzot, koska ne

ovat niin hauskoja”(E). ”Kolmonen on hyvin raikas ja tykkään siitä. Mielestäni

nelonen on kuitenkin paras. Se on raikas, mutta samalla vähän mysteerinen.

Neljännen kvarteton scherzo-osa on minusta aivan mahtava”(J). ”Ehdottomasti

kolmonen, se istuu hyvin, siinä on sooloja ja sitä on yksinkertaisesti niin ihana

lähteä soittamaan jo heti alusta”(A).

5.4.1 Eroavuudet ja samankaltaisuudet

Neljän kvarteton välillä on aika ilmeisiä sekä musiikillisia että soittimellis-

teknisiä eroavuuksia stemmoittain. Nämä seikat näyttävät olevan vahvasti

kytköksessä Melartinin kehitykseen jousikvartettosäveltäjänä. Ensimmäiset

kvartetot ovat kokeilevampia ja sisältävät paljon enemmän soinnillisia haasteita,

sekä teknisessä toteutuksessa että musiikillisesti mielenkiintoisten linjojen

ylläpitämisessä. Ne ikään kuin luovat pohjan tulevalle - 3. ja 4. kvartetoille, joissa

ei enää tarvitse ratkaista ei-jousisoittimellisten paikkojen mysteerejä ja pyrkiä

ylimääräisin keinoin elävöittämään sävellystä.

1. viulu ja alttoviulu kuvaavat säveltäjän kehitystä oman stemmansa kautta

lähinnä musiikillisesta näkökulmasta. ”Myöhemmät teokset ovat harkitumpia ja

ehkä jossain määrin syvällisempiä”(P). ”Melartin kirjoittaa 1. kvartetossa
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turhankin mahtipontista” harmoniatäytettä” puhtauden kustannuksella. Toisessa

on taas itseään toistava pitkä Finaali. 3. ja 4. kvartetto ovat soittajalle helpompia

ja miellyttävämpiä lähestyä”(A). 2. viulu ja sello taas viittaavat sekä

konkreettisesti tekniseen puoleen että myös itse musiikkiin. Kaikki ovat toki

kohdanneet sen, että 3. ja 4. kvartetto soivat helpommin mutta varsinkin 2.

viululle on ollut oleellista, miten hänen stemmansa on soitettavissa 1. ja 2.

kvartetossa; miten sen saa kaikkine hankaline kaksoisäänineen, hyppyineen ja

juoksutuksineen soimaan mahdollisimman hyvin ryhmässä. ”Toisessa viulussa ei

ole ollenkaan loogisesti kirjoitettu stemma.. Se ei ole ollenkaan viulistisesti

kirjoitettu....tuntuu kuin kaikki jäljelle jääneet äänet olisi tungettu toiselle

viululle”(J). Sellolle taas kehitys yksipuolisesta bassolinjan ja kvinttiparin

soittamisesta, kohti vaihtelevuutta ja merkittäviä sellosooloja on merkki säveltäjän

kehityksestä. Tämä lisää myös soittajan mielenkiintoa soittaa omaa

stemmaansa.”...teknisesti alkupään kvartetot ovat epämukavampia esim. lukuisten

pariäänten vuoksi” ja ”jo toisessa kvartetossa sellostemma on

monipuolisempi”(E). Eroavuuksista huolimatta kvartetot sisältävät paljonkin

toistuvia piirteitä ns. ”melartinismeja”. Nämä Melartinille ominaiset piirteet ovat

kvartetin mielestä esim.; tiettyjen sävelkulkujen toistuminen (jopa lainattuna

suoraan toisesta teoksesta), jotkin toistuvat rytmit, kansanmusiikista tullet

vaikutteet ja varsinkin lukuisat kiihdytykset voimakkaissa paikoissa.

5.4.2 Yhden teoskokonaisuuden työstäminen ja esittäminen

Yhden säveltäjän teoskokonaisuuden esittämisessä yleisölle on ollut paljon hyviä

puolia, mutta myös haasteita. Melartinin hieman harvinaisempi status

suomalaisena jousikvartettosäveltäjänä oli kvartetin eduksi. Kvartettina on

helpompaa soittaa jotain harvinaisempaa tuotantoa, mikä on yleisölle uusi

mielenkiintoa herättävä elämys. Kvartetin syvällinen perehtyminen säveltäjään ja

teoksiin aikaansaa sen, että jokainen soittaja tietää ja tuntee musiikin, sen

syntytaustan ja sisäiset rakenteet perin pohjin. Tällöin soivasta kokonaiskuvasta

muodostuu eheä, harkittu ja uskottava. Kvartettojen esittäminen kronologisessa

järjestyksessä luo jo itsessään linjaa säveltäjän kehitykselle ja tuo siten tietynlaista

jatkuvuutta esityksiin, mutta osoittaa myös samalla miten kovin eritasoiset
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sävellykset ovat keskenään. ”Haasteellista konserteissa oli säilyttää pitkä linja,

kokonaisuuden punainen lanka”(P). ”…luoda kaksi mielenkiintoista

konserttia”(J). ”...ylläpitää jatkuva ”tuoreus” soitossa ja siten koskettaa myös

yleisöä”(A). On myös aina riski, että fokusoidessa yhteen säveltäjään

monipuolisuus esitysten ilmaisussa kärsii ja kvartettisoiton kehittämiseen ei tule

uusia ulottuvuuksia. ”Esittämällä konsertissa vain yhden säveltäjän teoksia,

kvartetti ei pysty tuomaan esille niinkään monipuolisuuttaan, mutta sitä

suuremmissa määrin perehtymistä tietyn säveltäjän musiikkiin”(E).

Löydettyämme kvartetot kvartettimme on vahvasti halunnut puolustaa Melartinin

asemaa suomalaisena kvartettosäveltäjänä. Melartinin aikakaudelta ei ole juuri

Sibeliuksen ohella montakaan tunnettua suomalaista jousikvartettoa, mikä tietysti

herättää kysymyksen miksei tällaisia suomalaisia teoksia esitetä enempää –

edustavathan ne juuri suomalaista kansallisromantiikkaa. ”Kvartetot sisältävät

paljon kansanlauluvaikutteita, joten mielestäni ne kuulostavat hyvin suomalaiselta

musiikilta”(E). ”Ne sisältävät kaikki hienoja melodioita ja tunnelmia ja tuovat

esiin toisenlaisen kuvan suomalaisesta musiikista ja suomalaisesta luonteesta kuin

esim.. Sibelius, jonka musiikin on hyvin pitkälle ajateltu tuovan esille suomalaiset

luonteenpiirteet”(J). ”Minusta Melartinin kvartetoissa heijastuu vuosisadan

vaihteen Suomi ihanalla tavalla ja kvartettoja voisi vaalia vaikka ajan tunnelman

välittäjinä”(P).

5.5 Kokemukset konserteista

Odotukset tulevista konserteista olivat kaikilla melko suuret. Oli odotettavissa,

että harjoitusprosessi ja kahden pitkän konsertin soittaminen olisivat haasteellinen

ja työläs tehtävä. Silti kvartetin määrätietoisuus ja motivaatio työskennellä loi

uskoa siihen, että konserttikokemukset olisivat palkitsevia ja kvartettia edistäviä

kokemuksia. Tunnelma ennen esityksiä oli sekoitus odotusta, jännitystä ja intoa

päästä vihdoin esittämään ja jakamaan uutteran työskentelyn lopputulos.

Opinnäytetyökonsertit olivat meille kvartettina tärkeä osa opintojamme ja

halusimme niiden kautta osoittaa opintomme aikana saavutettua osaamista.

Toivoimme myös esittämämme musiikin olevan uusi kokemus yleisölle.
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”Opinnäytetyökonsertti on myös eräänlainen taidon ja kypsyyden näyte. Halusin

tehdä ne mahdollisimman hyvin”(P).

Ajalla oli tärkeä merkitys valmistautuessa konsertteihin. Ensimmäiseen

konserttiin oli huomattavasti enemmän aikaa valmistautua. Tämä aikaansai sen,

että erilaisiin käytännön järjestelyihin ja yhteiseen harjoitteluun jäi enemmän

aikaa ja kvartetin oli myös mahdollista esittää Turussa ”ennakkoon” ensimmäisen

konsertin ohjelma. ”Koska olimme esittäneet ohjelman jo kuukautta ennen

Turussa, tuntui, että ohjelma on hyvin hanskassa”(E). Samalla taas ensimmäistä

konserttia saatettiin jännittää hieman enemmän, koska ei voitu tietää minkälainen

siitä tulee. Toisen konsertin suhteen tuli taas hieman kiire. ”Toinen konsertti tuli

joululoman jälkeen tosi äkkiä, emme ehkä ihan olleet käsittäneet kuinka vähän

harjoitteluaikaa jää joululoman jälkeen”(E). Toisaalta ensimmäisestä konsertista

saavutettu hyvä kokemus toi toiseen esitykseen paljon enemmän rentoutta ja

varmuutta verrattuna ensimmäiseen konserttiin. Tästä syystä tiesimme mitä

odottaa ja pystyimme harjoittelemaan ja valmistautumaan tehokkaasti toiseen

konserttiin myös aikataulun luoman paineen alaisina. Olo oli siis kaikesta

huolimatta rauhallinen vaikkakin täynnä odotusta. ”Siinä vaiheessa oli jo

saavutettu tietty rutiini”(P). ”Varmaan se kokemus ensimmäisestä konsertista toi

luottamusta ja intoa lisää harjoitella toista konserttia varten”(J).

Molemmista konserteista jäi päällimmäiseksi mieleen kamarimusiikkisalissa

vallinnut miellyttävä tunnelma. Yllättävänkin runsaasta yleisömäärästä välittyi

mielenkiinto teoksia kohtaan ja positiivinen vastaanotto sai kvartetin soittamaan

yhä paremmin. Aiheen valintamme siis miellytti yleisöä. ”Yleisöä oli molemmissa

konserteissa kiitettävä määrä mikä heti loi juhlavan tunnelman konsertteihin”(E).

”…koin saavani yleisöltä vastakaikua. Konserttitilanne oli lämmin ja miellyttävä.

Tilanne ei missään vaiheessa tuntunut opintojen suorittamiselta”(P). Myös

konserttien onnistuminen oli tärkeä osa konserttien jälkipuintia. ”Tuntui, että

konserttipäivinä latasi itseensä suuren määrän energiaa, joka sitten pääsi

mukavalla tavalla purkautumaan esityksissä ja niistä jäi hyvä onnistumisen

tunne”(A). ”Oli mukava huomata, että voi onnistua niin hyvin konserteissa ja että

voi nauttia esiintymisestä vaikka olisi välillä vähän hermostunut”(J).
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Melartin-projekti oli suuri etappi kvartettityöskentelyssämme. Suunnittelimme ja

toteutimme yhdessä kokonaisuuden. Esiintymistaitomme kehittyivät aiempiin

esiintymisiin nähden. Meillä on aina ollut hyvä ”fiilis ja keskittyminen”(J)

soittaessa mutta kuuntelulle herkistyminen esiintymistilanteessa, missä kaikki on

”elävää” on nykyisin kehittyneempää. ”Pystymme mielestäni olemaan enemmän

läsnä esiintyessämme eikä keskitytä vain oman stemman soittamiseen”(J).

”Pystymme tarpeen vaatiessa paikkailemaan hetkittäisiä kömmähdyksiä ja

heittäytymään ja toteuttamaan jonkun spontaanin idean”(A). Neljän kokonaisen

kvarteton soittamisen kautta ymmärrys jokaista kvartettoa kohtaan vahvistui.

”...aiemmissa konserteissa jonkun säveltäjän yksittäiset esittämämme kappaleet

ovat ehkä jääneet hieman pinnallisiksi. Harvoin paneudun esittämiini kappaleisiin

näin syvällisesti kuin nyt olen tehnyt”(P). ”Melartin-konserteissa taustalla oli

ennen kaikkea halu tehdä tunnetuksi esitettävää musiikkia…koska Melartin-

konserttimme olivat tärkeä osa meidän opintojamme, halu näyttää kaikkein

parasta osaamistamme oli suurempi kuin ennen”(E). Taiteellis-toiminnallisen

opinnäytetyön toteutus oli hieno päätös kvartettimme soitannolliselle opinpolulle

koulussa.

6 LOPPUSANAT

Kvartetin taival kohti yhteistä taiteellista päämäärää on ollut värikäs ja

kokemuksellisesti rikas prosessi. Pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö on vahvistanut

ja hitsannut soittajat saumattomammin yhteen. Samalla keskinäinen musiikillinen

kommunikaatio on syventynyt ja luottamus toisiin on kasvanut. Tämän

kokemuksen myötä uskallamme ottaa riskejä, tarttua uusiin haasteisiin ja tuoda

julki omia musiikillisia näkemyksiä rohkeammin kuin ennen. Olemme kehittyneet

musiikillisesti ja ottaneet ison askeleen kohti itsenäisempää muusikkoutta

yksilöinä ja etenkin kvartettina. Projekti on inspiroinut meitä asettamaan

itsellemme korkeampia tavoitteita sekä opettanut suhtautumaan

ennakkoluulottomasti tuntemattomiinkin teoksiin.

Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä toimivan kamarimusiikkikokoonpanon

kanssa tekee vaativastakin projektista hauskan. Haluamme rohkaista myös muita
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innokkaita kamarimuusikkoja toteuttamaan vastaavanlaajuisia

taiteellistoiminnallisia opinnäytetöitä.
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LIITE 4

Jousikvartetto nro 1, op. 36 nro 1, e-molli

I Allegro (sonaattimuoto)

Esittelyjakso (tahdit 1-86)
- johtosäe (1-2)
- pääteema (3-25)
- transitio (26-40)
- sivuteema (41-56)
- lopputeema (57-86)

Kehittelyjakso (tahdit 87-167)
Kertausjakso (tahdit 168-246)

- johtosäe (168-169)
- pääteema (170-185)
- sivuteema (185-201)
- kooda (202-246)

II Menuetto (kolmikehys)

Menuettotaite (tahdit 1-33)
- pääosio (1-16)
- sivuosio (17-24)
- kertausosio (26-33)

Triotaite (tahdit 34-84)
- johtosäe (34-37)
- pääosio (38-53)
- sivuosio (54-69)
- kertausosio (70-80)
- kooda (81-84)

Menuettotaitteen kertaus

III Andante (variaatiomuoto)

Teema (tahdit 1-16)
I variaatio (17-32)
II variaatio (33-48)
III variaatio (49-64)
IV variaatio (65-80)
V variaatio (81-96)
VI variaatio (97-112)
VII variaatio (113-128)
VIII variaatio (129-146)
Kooda (147-165)

IV Presto (sonaattimuoto)

Esittelyjakso (tahdit 1-149)
- johdanto (1-23)
- pääteema (24-55)
- transitio (56-76)
- sivuteema (77-95)
- välike (95-102)
- lopputeema (103-149)
- codetta (145-149)

Kehittelyjakso (tahdit 150-205)
- retransitio (190-205)

Kertausjakso (tahdit 206-299)
- pääteema (206-221)
- sivuteema (222-241)
- lopputeema (242-265)
- kooda (266-299)



LIITE 5

Jousikvartetto nro 2, op. 36 nro 2, g-molli

I Allegro energico
(sonaattimuoto)

Esittelyjakso (tahdit 1-104)
- kohosäe (1-2)
- pääteema (3-18)
- transitio (19-36)
- sivuteema (37-56)
- välike (57-63)
- lopputeema (63-104)

Kehittelyjakso (tahdit 105-171)
- 1. Taite (105-127)
- 2. Taite (128-141)
- 3. Taite (142-158)
- retransitio (159-171)

Kertausjakso (tahdit 172-288)
- kohosäe (172-173)
- pääteema (174-191)
- transitio (191-202)
- sivuteema (203-221)
- lopputeema (222-259)
- kooda (260-288)

II Adagio (viisitaitteinen
laulumuoto)

Päätaite (tahdit 1-29)
- kohosäepari (1-4)

Sivutaite (tahdit 30-45)
Päätaitteen 1. kertaus (tahdit 46-
62)
Sivutaitteen kertaus (62-81)
Päätaitteen 2. kertaus (82-99)

III Intermezzo - Trio
(kolmikehys)

Päätaite (tahdit 1-80)
- kohosäepari (1-4)
- pääosio (5-25)
- sivuosio (26-53)
- kertausosio (54-68)
- kooda (69-80)

Sivutaite, trio (tahdit 81-138)
- kohosäe (81-82)
- pääosio (83-98)
- sivuosio (99-114)
- kertausosio (115-130)
- kooda (131-138)

Päätaitteen kertaus

Resitatiivi (41 tahtia)

IV Allegro risoluto
(sonaattimuoto)

Esittelyjakso (tahdit 1-101)
- kohosäe (1-2)
- pääteema (3-19)
- transitio (20-36)
- sivuteema (37-67)
- lopputeema (67-101)

Kehittelyjakso (tahdit 102-168)
Kertausjakso (tahdit 169-322)

- pääteema (169-185)
- transitio (186-202)
- sivuteema (203-248)
- lopputeema (249-268)
- kooda (269-322)



LIITE 6

Jousikvartetto nro 3, op. 36 nro 3, Es-duuri

I Allegro moderato
(sonaattimuoto)

Esittelyjakso (tahdit 1-56)
- pääteema (1-16)
- transitio (17-24)
- sivuteema (25-40)
- välike (41-48)
- lopputeema (49-56)

Kehittelyjakso (tahdit 57-98)
- 1. taite (57-73)
- 2. taite (74-85)
- 3. taite (86-98)

Kertausjakso (tahdit 99-168)
- pääteema (99-112)
- transitio (113-120)
- sivuteema (121-128)
- välike (129-136)
- lopputeema (137-

144)
- motto (145-158)
- kooda (159-168)

II Presto (kehysmuoto)

Päätaite (tahdit 1-68)
- kohosäepari (1-8)
- teema (9-65)
- välinivel (65-68)

Sivutaite (tahdit 69-231)
- resitatiivi (69-157)
- fuuga (158-231)

Kertaustaite (tahdit 232-280)
- pääosio (232-271)
- kooda (272-280)

III Andante - Allegretto
(kehysmuoto)

Päätaite (tahdit 1-17)
- ensiosio, motto (1-8)
- jälkiosio (9-17)

Sivutaite (tahdit 18-43)
Päätaitteen kertaus (tahdit 44-51)

IV Intermezzo (kehysmuoto)

Päätaite (tahdit 1-12)
Sivutaite (13-41)
Päätaitteen kertaus (41-54)

V Adagio – Andantino

Päätaite (tahdit 1-24)
Sivutaite (25-52)
Päätaitteen kertaus (53-64)

VI Scherzo – Trio (kehysmuoto)

Päätaite (tahdit 1-123)
- johdanto (1-27)
- pääosio (28-49)
- sivuosio (50-99)
- kertausosio (100-123)

Sivutaite, trio (tahdit 124-205)
- kohosäe (124-127)
- pääosio (128-143)
- sivuosio (144-175)
- kertausosio (176-191)
- välike (192-205)

Päätaitteen kertaus (tahdit 206-
284)
Kooda (tahdit 284-333)
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Kvartetto nro 3, Es-duuri: II Presto-Fuga
tahdit 9-15

Vln. I

motiivi

tahdit 157-169 (Fuga)

Vla.

Vc.

motiivi

dux
korotettu neljäs sävel

Vla.

Vc.

comes

kontrasubjekti

Vln. II

Vla.

Vc.

dux

kontrasubjekti kulkeutuu
äänestä toiseen

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

comes
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Jousikvartetto nro 4, op. 62 nro 1, F-duuri

I Moderato (sonaattimuoto)

Esittelyjakso (tahdit 1-70)
- kohosäe (1-2)
- pääteema (3-22)
- transitio (23-27)
- sivuteema (28-41)
- välike (42-50)
- lopputeema (51-66)
- codetta (67-70)

Kehittelyjakso (tahdit 71-138)
- 1. taite (71-86)
- 2. taite (87-110)
- 3. taite (111-138)

Kertausjakso (tahdit 139-204)
- pääteema (139-144)
- sivuteema (145-152)
- lopputeema (153-168)

Kooda (tahdit 178-204)
- motto (198-204)

II Scherzo (kehysmuoto)

Päätaite (tahdit 1-123)
- pääosio (1-31)
- sivuosio (32-55)
- kertausosio (56-91)
- motto (92-99)
- kooda (100-123)

Sivutaite (tahdit 124-260)
Päätaitteen kertaus (tahdit 261-379)

III Andante (kehysmuoto)

Päätaite (tahdit 1-56)
- kohosäe (1-4)
- ensiosio (5-13)
- jälkiosio (13-44)
- välike (45-56)

Sivutaite (tahdit 57-91)
- motto (57-58)
- sivutaitteen teema (69-

88)
- motto (89-91)

Päätaitteen kertaus (tahdit 92-121)
- kohosäe (92-93)
- jälkiosion kertaus (94-

109)
- kooda (110-118)
- motto (118-121)

IV Andante – Allegro (nelitaitteinen
laulumuoto)

Motto (tahdit 1-7)
Ensitaite (tahdit 8-167)

- ensiosio (8-109)
- jälkiosio (110-167)

Jälkitaite, kertaus (tahdit 168-323)
- ensiosio (168-217)
- jälkiosio (218-294)

Kooda (295-323)



Kvartetto nro 4, F-duuri
I Moderato, tahdit 198-204
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Vln. I

II Scherzo, tahdit 92-99

Vc.

III Andante, tahdit 57-58 tahdit 117-118

Vln. I

motto mollimuunteisena

IV Allegro, tahdit 110-143

Vln. I

Vc.

Vln. I

Vc.

Vln. I

Vc.

Vln. I

Vc.

Vln. I

Vc.



Kvartetto nro 2, g-molli: I Allegro energico, tahdit 3-10
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Vln. 1

Vc.

pääteemassa modaalisuutta

f energico

f

Vln. 1

Vc.

f marcato

2

kromaattinen bassolinja

Kvartetto nro 4, F-duuri: III Andante, tahdit 37-44

Vln. 1

Vc.

kromaattinen melodia

kvinttiurkupiste

Vln. 1

Vc.



Kvartetto nro 1, e-molli: I Allegro
tahdit 3-6
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Vln. I

pääteema

f marcato sfz 3
3

tahdit 102-105

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

pääteeman materiaalia ahtokulkuna

f 3

f

f

f marcato

tahdit 151-155

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

pääteeman materiaalia inversiona

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.
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Yleiset mielipiteet ja käsitykset projektista:

1. Kuvaile lyhyesti ja ytimekkäästi muutamalla sanalla mikä on ollut projektin
aikana

A) uutta
B) tuttua
C) mielenkiintoista
D) tylsää
E) haasteellista/työlästä
F) luovaa
G) erityisen mukavaa

2. Mitkä tämän projektin työosa-alueet ovat olleet mielestäsi täysin itsenäistä,
henkilökohtaista työskentelyä ja mitkä taas ovat olleet kvartetin yhteistä
työskentelyä?

3. Mihin asiaan/asioihin olet tarvinnut ulkopuolista ohjausta/neuvonantoa?

Muusikon yksilöllinen harjoitteluprosessi:

1. Kuvaile yksilöllistä harjoitteluprosessiasi.
     A) Miten olet harjoitellut stemmaasi?
     B) Onko harjoittelumenetelmissäsi ollut eri kvartettojen suhteen eroavuuksia?
     C) Koetko, että jokin kvartetoista on ollut helpompi/haasteellisempi omaksua
muihin verrattuna? Miksi?

2. Miten oleelliseksi koet oman henkilökohtaisen harjoittelun osana juuri tätä
projektia?

3. Onko tämä projekti ajallisesti vaikuttanut harjoittelutottumuksiisi? Miten olet
suhteuttanut ajankäytön?

Kvartettityöskentely:

1. Kuvaile ”rooliasi” kvartetissa, koetko, että sinulla on vahva sellainen?

2. Vallitseeko mielestäsi kvartetissa demokratia?

3. Vastaako yhteisesti saavutettu lopputulos omia visioitasi projektista? Oletko
saanut tuoda esille omia ideoitasi ja näkemyksiäsi?

4. Oletko pitkän ja tiiviin yhteistyöskentelyn kautta havainnut/löytänyt
      A) itsessäsi uusia ulottuvuuksia/ piirteitä/ mahdollisuuksia
kamarimuusikkona?
      B) kvartetissa uusia ulottuvuuksia/piirteitä/mahdollisuuksia?

     Mikäli olet, perustele miten ne ilmenevät.
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5.  Painottuuko näiden teosten harjoitteluprosessi mielestäsi verbaaliin vai
nonverbaaliin lähestymistapaan/ Mikä on sanallisen ja sanattoman
kommunikaation merkitys kvartettisoitossa juuri tässä kyseissä tapauksessa?

6. Minkä tyyppiset asiat ovat mielestäsi olleet spontaaneja ja mitkä taas
sovittuja/harkittuja kvartettityöskentelyssä?

7. Oletko tyytyväinen työskentelymenetelmiin?
     A) Mikä on toiminut hyvin?
     B) Mitä asiaa/asioita muuttaisit?

Melartin ja teos:

1. Onko suhtautumisesi/käsityksesi Melartinin musiikkiin ja säveltäjäpersoonaan
muuttunut tämän projektin kautta? Jos on, perustele miten ja miksi?

2. Minkälaisia adjektiiveja käyttäisit kuvaillessa kaikkia kvartettoja
kokonaisuutena?

3. Onko sinulla lempiteosta kvartetoista? Perustele valintaasi.

4. Kuvaile stemmaasi.
      A Onko kvartettojen välillä suuria musiikillisia ja soitannollisteknisiä
eroavuuksia?
      B) Löytyykö samoja toistuvia piirteitä ja elementtejä ”melartinismeja”?

5.  Kuvaile hyviä/haasteellisia puolia yhden säveltäjän teoskokonaisuuden
työstämisessä ja esittämisessä.

6. Mitkä seikat/piirteet Melartinin kvartetoissa aikaansaavat sen, että kvartetot
ansaitsevat suuremman huomion suomalaisessa kvartettokirjallisuudessa?

Konsertit:

1. Minkälaiset odotukset sinulla oli tulevista konserteista?

2. Sujuiko valmistautuminen
      A) ensimmäiseen
      B) toiseen konserttiin mielestäsi suunnitelmien mukaisesti?

3. Kuvaile esityksiä, miten sinä koit ne. Mikä jäi päällimmäisenä mieleen?

4. Koetko että esitykset erosivat tosistaan jollain tapaa? Mikäli koet näin, niin
kuvaile miten ja miksi.

5. Vertaa Melartin-konsertteja kvartetin aiempiin esiintymisiin ja kuvaile
mahdollisia eroavuuksia/samoja piirteitä. Uutta/tuttua?


