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Johtaja Atso Almila
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Missa Choralis (1984), kantaesitys
Kyrie
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Credo

Leonid Bashmakov
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Viulukonsertto no 2 (1983),
kantaesitys
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Einojuhani Rautavaara
1928-

Sinfonia no 5 (1985-86)

Konsertti päättyy noin klo 21.00

Manfred Gräsbeck on syntynyt vuonna
1955. Hän on opiskellut Suomessa mm.
Tuomas Haapasen ja Seppo Tukiaisen
johdolla sekä ulkomailla ensin Pariisis-
sa Christian Ferrasin ja sitten Kiovan
Tsaikovski-Konservatoriossa prof. Olja
Parhomjenkon johdolla. Manfred
Gräsbeck on osallistunut myös useille
kesäkursseille, joissa opettajina ovat
toimineet mm. Tätjana Bogozeva ja
Igor Bezrodnyi.
Vuonna 1917 hänvoitti yhdessä ruotsa-
laisen viulistin Kjell Lysellin kanssa
Västeråsin viulukilpailun.
Manfred Gräsbeck tunnetaan viulisti-
na, jolla on laaja repertuaari, ja kiinnos-
tuksestaan uuteen musiikkiin. Hän on
mm. kantaesittänyt Hans Eklundin ja
Kalevi Ahon viulukonsertot. Solistina
Manfred Gräsbeck on esiintynyt run-
saasti kotimaassa sekä Pohjoismaissa,
Ranskassa, Puolassa ja Neuvostoliitos-
sa.

Atso Almila (s. 1953) suoritti kapelli-
mestaridiplomin Sib elius-Akatemiassa
vuonna 1979. Kaksi wotta myöhem-
min hän saavutti jaetun ensimmäisen
palkinnon yhdessä Jukka-Pekka Saras-
teen kanssa pohjoismaisissa kapelli-
mestarikilpailuissa Norrköpingissä.
Vuosina 1977-82 Almila johti Sibelius-
Akatemian kamarikuoro Cantemusta.
Vuodesta 1982 lähtien hän on toiminut
Suomen Kansallisteatterin kapellimes-
tarina. Hän on vieraillut johtajana
maamme eri orkestereissa sekä poh-
joismaissa. Syksystä 1987 alkaen hä 1i
on kiinnitetty Tämpereen kaupungin-å
kesterin kapellimestariksi.
Paitsi lahj akkaana kapellimestarina Al-
mila tunnetaan myös säveltäjänä. Hän
on sävellänyt mm. kamari-ja näyttämö-
musiikkia sekä kontrabasso- ja huilu-
konserton, jotka edustavat hänen laaja-
muotoisia teoksiaan. Hänet tunnetaan
myös ansiokkaana musiikkiohjelmien
toimittajana sekä radiosta että televisi-
osm.

Kamarikuoro Camena, joht. Olli Vehkavaara



Tällä hetkellä hän toimii päätoimisesti
Suomen Kansallisoopp eran ensimmäi-
senä konserttimestarina.

Kamarikuoro Camena perustettiin 1979.
Sen johtajana on toiminut vuodesta
1980 musiikkiluokan opettaja Olli Veh-
kavaara. Muutamaa poikkeusta lu-
kuunottamatta kuoron jäsenet ovat
tamperelaisia. Ammatillinen jakautu-
ma painottuu selvästi opettajiin, sillä
heitä on kuorosta noin puolet.
CAMENA on konsertoinut Tämpe-
reella toistakymmentä kertaa. Suunnil-
leen puolet konserteista on ollut kirk-
kokonsertteja. Kuoro on konsertoinut
myös Harjavallassa, Kauhajoella ja
Lahdessa. Muutama wosi sitten CA-
MENA pistäytyi Ruotsin Norrköpin-
gissä ja teki pitkähkön retken Pariisiin
ja Ranskan Keskiylängölle. Ranskassa
konsertoitiin kirkoissa ja annettiin kou-
lulaiskonsertteja. Kesällä 1986 CAME-
NA osallistui Unkarin Debrecenissä
Bela Bartok -kuorofestivaaliin, jossa
CAMENA sij oittui sekakuoroj en fi naa-
lissa 3. sijalle.

Matti Murto
Missa Choralis (1984)

Maffi Murto (1947) opiskeli Tampereen
musiikkiopistossa 1966-70 ja Sibelius-
Akatemiassa teoria- ja sävellyslinjalla
I9'70-76. Hän suoritti diplomitutkin-
non pääaineenaan musiikin teoria,
minkä jälkeen hän jatkoi sävellysopin-
tojaan Aulis Sallisen ja Kalevi Ahon
johdolla. Matti Murto kertoo teokses-
taan seuraavaa:
"Sävelsin Missa Choralis -tokseni vuon-
na 1984 osallistuakseni sillä Kuopiossa
järj estettyyn valtakunnalliseen kirkko-
musiikin sävellyskilpailuun, jossa teos
sai 2. palkinnon. Missa Choralis on ra-
kenteeltaan ns. ordinarium-teksteille
pohj autuva sävellyskokonaisuus, j ohon
kuuluu normaalisti viisi osaa: Kyrie
(Herra armahda), Gloria (Kunnia),

sessa. Orkesteri tulee mukaanja yhdes-
sä solistin kanssa suorittaa useita soitto-
tapa ja -tyylikokeiluja, ikäänkuin ha-
kien oikeata etenemistietä. Muuntelu-
leikki tuntuu hyvältä, joten se jatkuu
muotoutuen yhdeksäksi erityyliseksi
muunnelmaksi. Alussa esitetyn astei-
kon sävelet toimivat vuorollaan kunkin
muunnelman pohjana. Muunnelma-
jakso vastaa klassisen konserton ensim-
mäistä osaa. Viimeisen muunnelman
rajun orkesterivälikkeen avulla siirry-
tään "hitaaseen osaan", jossa mystisesti
väräjävän orkesterin yllä sooloviulu
piirtää milloin hauraita milloin rajusti
aksentoituja linjojaan. Tämä suppea
osa päättyy orkesterin lyhyeen nou-
suun. Seuraa virtuoosinen kadenssi, jo-
hon solistin ohella osallistuvat lyömä-
soittajat. Kadenssi johdattaa perintei-
sen tanssilliseen ja taiturillisuutta vaati-
vaan finaaliin. Rytmisesti oikukkaan
teeman esittiiä ensin sooloviulu, jonka
jälkeen teema hyppelehtii orkesterin 1ä-

hes kaikissa soittimissa. Ilonpidon kes-
keyttiiä intensiivinen muistuma 1. osan
alkupuolelta. Tänssillinen elementti pa-
laa entistä voimakkaampana, mutta sen
keskeyttää jälleen aluksi soitetun astei-
kon peilikuva. Kiihtyvä kooda päättää
solistille varsin vaativan teoksen.

Leonid Bashmakov

Credo (Uskontunnustus), Benedictus
(Siunattu) jaAgnus Dei (Jumalan karit-
sa). Olen käyttänyt kuitenkin messussa-
ni vain kolmea ensimmäistä osaa (Ky-
rie, Gloria ja Credo), kysymyksessä on
siis ns. lyhyt messu (Missa Brevis).
Messun sävellystyö tai rakenne noudat-
taa vanhaa keskiaikaista käytiintöä; sen
melodisina aiheina on käytetty vanhoja
suomalaisia Piae Cantiones -melodioita
cantus firmuksena hieman samaan ta-
paan kuin keskiajan suurilla mestar' '$a
'oli tapana. - I
Vaikka messun teksti ja sen teemamate-
riaali pohjautuu keskiaikaiseen traditi-
oon, olen melko vapaasti yhdistiinyt sii-
hen oman aikamme sävellysteknisiä
keinovaroja: vapaatonaalisuutta, 6-ää-
nislä harmoniaa, puhekuoroa, kentfå-
tekniikkaa jne... Toisaalta olen käytfii-
nyt siinä myös vanhaa kvartti- ja kvintti-
organumia saadakseni teokselle kaipaa-
maani vanhaa keskiaikaista kirkkolau-
lun sointia. Luonnollisesti myös kont-
rapunktisella imitaatiotekniikalla on te-
oksessa keskeinen osuus."

Leonid Bashmakov
Viulukonsertto no 2 (1983)

Teoksensa sanallinen esittely kuulijalle
on tek[jän kannalta usein pulmallinen
ja kiusallinen tehtävä. Kaukaa haettu
vertaus - voidakseen kertoa kasvatta-
mansa puun rakenteesta ja elämästä
puutarhuri sahaa puun poikki, mutta ei
näe juuri muuta kuin sen, mitä on
tiennyt ennestään. Hän ei pysty selittii-
mään, miksipuun latva on sen muotoi-
'1 1 kuin on, puun syntymisen mystee-
1,.ä hän tuntee vain oman osuutensa.
Hän ei olisi edes osannut ennustaa
puun elinikää, mikäli se olisi jäänyt
pystyyn. Siispä jätän halukkaille tutki-joille mahdollisuuden älylliseen
analyysiin ja kuulijoille tilaisuuden
emotiopohjaisen vaikutelman saami-
seen ja esitän suppean "matkakuvauk-
sen" sävellyksen alusta sen loppuun.
Aluksi solisti soittaa, joka säveltä erita-
voin värittäen, ylöspäisen synteettisen
asteikon, jonka molemmat nelisäveli-
köt ovat identtisiäjajoka toimii läpikäy-
vänä sävelvalikoimana lähes koko teok-

Matti Murto Leonid Bashmakov


