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KONSERTTI:Keski-Pohjanmaan taa normaaliolojenpaluuta
Kamariorkesteri: Sakari Oramo, .ja taiteen yhdessä kokemis-'kapellimestari,Otl¡.Mustonen;-'- .ta.' .-'

piano:SiriBnnder,W.A.Mozárt, Kamariorkesterinkonsert-
A. Dvorak.StriimiSnellman- sa- tia kotona kuunnellessa tuli
lista 29.4. se,aan 

-otteeseen 
mieleen,-

Kevättä, kasvavaa varoa ja :ltå:iT""ffiäü:i :iffi
lämpöäkin oli ilmassa Kes- instrumentti. Tämätuli esil-
ki-Pohjanmaan Kamarior- le erityisesti Mozartin pia-
kesterin myös suoratoisto- nokonsertossa A-duuri KVV
na toteutetussa konsertis- 488. Monin osin koin strii-
sa. Pandemiasta voi koittaa missä flyygelin soinnin ja
etsiähyviâkinpuolia. Ulko- tekstuurinalokkeetjalyhyet
maísen matkustuksen rajoi. äänet koviksi, pistemäisiksi
tusten myötä on meillä Kok- ja irrallaan oleviksi. Erityi
kolassa mahdollisuus saada sesti tämä tuli esille hitaas-
vieraaksi aivan huippuluo- sa Adagio-osassa, jossá pia-
kan taiteilijoita, kuten nyt- nonlinjajasoir¡tituntuipai
kin voitiin todeta. koin jäämosaiikkimaiselta.

Kamariorkesterinkonsert- Konserton.alun Allegrossa
tien zuoratoistotaito on koro- saatün ihailla selkeää artiku-
na-aikana huimasti kehitty- laatiota, jämerää rakennetta
nyt, jâ toki pieni onnellisten sekäJousien linjakastaja il-
määrä pääsi nytkin paikan mavaalämpöä.
pääl1e. Konsertti etäkoke-' OlliMustosensuvereenija
muksena on silti vain kor- kimmoisa ote oli omimmil-
vike konsertin oikealle luo- laan finaalin leikkisyydessä
mukokemisetle. Vaikka ko- ja muuntelun vivahteikkais-
tona olisi pehmeä sohva, sa ryöpsäyttelyissä. Orkes.
ruuhkattomatväliaikakah. terinpuhaltajathyppäsivät
vit ja vaikka kuinka hyvä . tyylikkäästi mukaanvikke-
kuvan- ja äänentoisto, niin lään karuselliin huolimatta
elämyksentasollaetäyhteys suurista etäisyyksistä. So-
jää aina pienemmäl(si. Strii- listin ja orkesterin yhteistyö
min kautta ei musiikkia ja kautta teoksen oli toimivaa.
yhteistä tilaa vói hengittää. pieni, mutta innostunut ylei-
Vaikka suoratoisto on nyt ja sö sai bomtksena muunnel-
tulevaisuuêessakin tärkeä maisen ja helmeiievän yli-
ja arvokas apukeino, täytyy määräisen Olli Mustoselta.
vain toiveikkaana ja jo hie-
man kärsimättOmdná o¿ot- JOs MOZARTIN konsertòn fi-

Kapellimestari Sakári Onmo.

rtaali toi jo mukanaan raik-
kaan tuulahduksen ja au-
ringonsäteen, niin Dvorakin
Jousiserenadi E- duuri op 2z
avasi ovet selálleen kohti va.
loa ja lÈimpöä. Dvorak sävelsi
teoksen suuren innoituksen
vallassa vajaassa kahdessa
viikossa. Voi¡iain kuvitella
saliyleisön eläimystä paikan
päällä, kun etänäkin sai heti
teoksen alusta alkaen iloita
orkesterin soinnin täyteläi-
syydestä ja sitkosta.

Kamariorkesterin yksi
hienoimmista ominaisuuk- .

sista onkin juuri sen kyky
Iuoda kunkin òäveltäjän ja
sävellyksen mukaan oma
sointinsa. Sakari Oramo toi
tulkinnassaan esille hyvin
paljon herkkyyttä ja lyyri-
syyttä sekä pieniä nyans-
seja. Niiden kautta fräasien
rakentelu sai esille erityistä
tenhoa sekä valon ja varjon

MARKKU

vaihtelua.
Toisen osan Valssissa

tarkka ja soljuva äänenkul-
jetus sekä detaljityö rukivat
mainiosti melodista materi-
aalia. Osan lopussa kuultiin
häkellyttävän upea diminu.
endo ennen päätössointu-
ja. Jousiserenadin ja koko
konsertin keskiöön itselle-
ni nousi Larghetto, jossa in-
tensiteetti ja herkkyys yh-
distyivät hienoiksi kaariksi.
Taisipa alttoviulujen trillien
mþtä jo kevätpöriäisetkin
olevan jo hereillä. Finaali
kokosi kaikki teoksen'ele-
mentit ja kutsui mukaansa
böömiläiseert ilonpitoon,

Konsertin lyhyt avauste-
os Siri Branderin Elegie toi-
mi romanttisena ja sieluk-
kaana johdantona illan mat-
kalle kohti valoaja - kesää.

Karl Pappinen
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