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Tomi Leino Trio Vaasassa

Oopperoita suorina lähetyksinä

Onnea on, kun tulet nähdyksi ja voit kokea olevasi
olemassa.
Koreografi Mia Malviniemi

Helsinki Milanon La Scalan ja
usean muun oopperatalon esityksiä voi nähdä suorina lähetyksinä
Suomessa. Oopperakokemuksia
voi kokea Bio Rexin elokuvakeskuksissa Espoon Sellossa, Hämeenlinnan Verkatehtaassa ja Kajaanissa.
Suorien lähetysten lisäksi ooppe-

roita nähdään valkokankaalla myös
nauhalta. Myöhemmin tarkoituksena on välittää myös konsertteja
sekä suuria urheilutapahtumia.
Sopimukseen kuuluvat myös
Barcelonan, Madridin ja Pariisin
oopperatalot, Münchenin oopperafestivaali sekä Salzburgin festivaali.

Vaasa  Tomi Leino Trio esiintyy tänään Vaasassa. Yhtyeen
muodostavat maamme eturivin
blueskärkeä edustavat kitaristi ja
laulaja Tomi Leino, basisti Markus
Duus sekä rumpali Mikko Peltola.
Ahkerasti keikkaileva trio on yksi
harvoista ammatikseen toimivista

alan yhtyeistä Suomessa. Svengaavan trion musiikki pohjautuu
vahvasti perinteiseen urbaaniin
bluesiin. Triolta on myös ilmestymässä uusi bluesin laajaa kirjoa
esittelevä levy Here I am, jonka
materiaalia kuullaan tänään klo 20
Kaffehuset Augustissa.
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Onni syntyy kohtaamisesta
Koreografi Mia Malviniemen onni-trilogian toinen osa on valmistumassa ensi-iltaan
Laura Kurko-Kauranen
Vaasa Koreografi Mia Malvi-

niemen uusi teos on nimeltään
Varjon tällä puolen. Se on hänen
onnellisuutta käsittelevän teossarjansa toinen osa.
Ensimmäinen, Hyvää päivää,
nähtiin Vaasassa vuonna 2008.
– Sen jälkeen jäi moni asia vielä kaihertamaan. Haluan keskittyä onni-teemaan vähän enemmän ja miettiä, mistä se ihmisillä koostuu ja käsitellä eri näkökulmia, Malviniemi kertoo.
Ensimmäisessä osassa nähtiin arkipäiväisiä, hetkellisiä hyvän olon hetkiä. Uudessa teoksessa taas ystävyys ja vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa on
keskiössä.
– Ihmiselle on todella tärkeää, että on joku, joka on kiinnostunut ja läsnä. Onnea on,
kun tulet nähdyksi ja voit kokea
olevasi olemassa.
Kolmessa teoksessa pääsee
paremmin syventymään ja kehittämään myös liiketeemoja.
Malviniemen lisäksi teoksessa tanssii Jaana Saaranen. He
ovat yhdessä kehittäneet liikemateriaalia jo yli vuoden ajan.
He tapasivat aluksi kerran kuukaudessa ja muun muassa kontakti-improvisaation avulla kehittivät liikettä.
– Halusin tässä tutkia myös,
miten pitkä prosessi vaikuttaa
tekemiseen ja olen huomannut,
että se on ollut antoisaa, Malviniemi sanoo.
Saaranen tanssi myös Malviniemen Hyvää päivää -teoksessa ja yhteistyötä oli jo opiskeluaikoina 1990-luvulla Teatterikorkeakoulussa. Sitten tiet veivät eri suuntiin, Saarasesta tuli
opettaja ja Malviniemestä koreografi. Molemmat ovat kuitenkin viime vuosina muuttaneet pääkaupungista Vaasaan.
Malviniemi halusi teokseen
ehdottomasti elävää musiikkia.
Muusikkona on Stefan Lindblom, joka on säveltänyt musiikin ja esittää sen sähkökitaralla,
-bassolla ja afrikkalaisella sormipianolla.
Lindblom on aikaisemmin
työskennellyt paljon teatterin
parissa, muun muassa. Wasa

Puccinin Il trittico
ensi kertaa
kokonaisena
Helsinki Giacomo Puccinin
kolmeosainen ooppera Il trittico nähdään kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa Suomen kansallisoopperassa.
Oopperan ensi-ilta on perjantaina. Kaikki esitykset johtaa Mikko Franck.
Il tritticon eli Triptyykin
muodostavat keskenään erilaiset yksinäytöksiset teokset Suor Angelica, Il tabarro ja
Gianni Schicchi, joista kaksi jälkimmäistä on esitetty aiemmin
kansallisoopperassa eri yhteyksissä.
Puccini tarkoitti teokset yhdessä esitettäväksi, vaikka niillä ei ole varsinaista yhteistä
teemaa.
Suor Angelica (Sisar Angelica) kuvaa aviottoman lapsensa
kuolemaa surevaa, luostariin
paennutta naista, joka ajautuu
epätoivoiseen tekoon.
Il tabarro (Viitta) on puolestaan dramaattinen kertomus
syrjäytetyn aviomiehen mustasukkaisuudesta.
Kolmannessa tarinassa siirrytään tragediasta komedian
puolelle, sillä Gianni Schicchi
on velmu renessanssiveijari, joka junailee rikkaan vainajan
omaisuutta itselleen.
Oopperassa on erikoinen
ohjaajaratkaisu, sillä Suor Angelican ohjaa Johanna Freundlich, Il tabarron Katariina Lahti
ja Gianni Schicchin Ville Saukkonen.

Ateneumissa on esillä Suomi kutsuu - Aho & Soldan -näyttely, joka
esittelee modernin Suomi-kuvan rakentajien Heikki Ahon ja Björn
Soldanin kuvia. Kuvassa autoja tulvavedessä Helsingin Rautatientorilla vuonna 1937. kuva: kirsi halkola

Ateneum esittelee Ahon
poikien Suomi-kuvaa
STT
Helsinki Helsinki tulvi vuon-

na 1937 melkein yli äyräidensä.
Muutamaa vuotta myöhemmin
nuoret miehet ojensivat kätensä natsitervehdykseen Mannerheimintiellä. Muun muassa nämä historialliset tapahtumat on
taltioitu valokuvina, joita esittelee Ateneumin taidemuseossa
avautunut näyttely Suomi kutsuu - Aho&Soldan.
Kirjailija Juhani Ahon pojat
Heikki Aho ja Björn Soldan perustivat vuonna 1925 yhteisen yrityksen, joka tuotti tilaustyönä valokuvia ja dokumenttielokuvia.
Hohdokkaan maineen nope-

Jaana Saaranen ja Mia Malviniemi tutkivat uudessa tanssiteoksessa kahden ihmisen välistä kommunikaatiota ja ystävyyttä. kuva: Ilona Moilanen

Teaterissa. Nyt hän tekee musiikin ensimmäistä kertaa nykytanssiteokseen.
– Se on erilaista, ja olen oppinut katsomaan tiettyjä asioita.
Lindblom on säveltänyt teemoja ja kokonaisia kappaleitakin, mutta myös improvisaatiolla tärkeä rooli esityksessä.
– Seuraan, reagoin ja kommunikoin tanssijoiden kanssa.
Myös koreografiaan kuuluu
improvisaatiota.
– Meillä on kuitenkin selvät säännöt, miten improvisoidaan ja mihin ollaan menossa.
Koreografiassa on tiettyjä etappeja ja jaksoja, joiden välissä tapahtuu improvisaatiota. Siten

syntyy hyvä rakenne, jonka sisällä voi sitten tapahtua yllätyksellisiä asioita, Malviniemi
sanoo.
Teoksessa on myös teatteriilmaisua. Varjoteatterina nähdään katkelmia Tove Janssonin
kirjasta Vaarallinen juhannus.
– Halusin nostaa varjoteatterin pääosaan Miska-hahmon,
sillä hän etsii kovasti itseään,
eikä ole kovin onnellinen, Malviniemi sanoo.
Valosuunnittelijana on Katja
Muttilainen.
– Olen itsekin tanssinut yli
20 vuotta, joten puhun samaan
kieltä tanssijoiden ja koreografin kanssa, Tampereella asuva
Muttilainen sanoo.

Koreografin assistenttina on
Nanna Rahikainen.
Teoksesta on ollut kaksi
avointa harjoitusta.

– Haluan avata prosessia
myös tanssia tuntemattomalle yleisölle. On mielenkiintoista kuulla, mihin he kiinnittä-

vät huomiota, Mia Malviniemi
sanoo.
Varjon tällä puolen, ensi-ilta
Draama-salissa 18.5. kello 19.

Pohjanmaallakin pärjää
Laura Kurko-Kauranen
Vaasa Koreografi Mia Mal-

viniemen Malviniemi company on toiminut tämän vuoden
alusta saakka.
– Oma tuotantoryhmä selkiyttää tuotantokuviota, hän sanoo.
Ryhmä työskentelee produktiokohtaisesti. Onni-teemasta
on tulossa kolmas osa, ja sen lisäksi Malviniemi suunnittelee

ulkoilmateosta Merenkurkun
saaristoon.
Liki 20 vuotta freelancerina työskennellyt Malviniemi
muutti pääkaupungista Vaasaan vuonna 2008. Hän on tyytyväinen, että tanssitaiteilijana
on pystynyt jatkamaan työtä
ihan kuin ennenkin. Hän tekee
koreografioita myös teattereille, viimeksi Herttin tähäre -revyyseen Seinäjoen kaupungin-

teatteriin.
Malviniemi on myös seuraavan Kokkolan talvitanssi -tapahtuman taiteellinen johtaja.
Malviniemi iloitsee, että tanssin saralla on ollut viime vuosina kovasti kasvua.
– Pohjanmaan tanssin aluekeskus perustettiin ja täällä on
paljon esityksiä ja vierailuja.

Hotellinjohtajasta taiteilijaksi
Vaasassa esittäytyvä Elvi Rangell jätti Palace-hotellin ja kouluttautui kuvataiteilijaksi
Anne Laurila
Vaasa 2000-luvun alussa hel-

sinkiläinen Elvi Rangell päätti katsoa, onko elämässä muuta
kuin hotellibisnes.
Hän oli toiminut 12 vuotta hotellialalla, josta 10 vuotta maineikkaan hotelli Palacen toimitusjohtajana Helsingissä.
– Yhtenä päivänä olin hotellinjohtaja, joka tiesi ”kaiken”.
Seuraavana päivänä olin taidekoulun oppilas, joka ei tiennyt yhtään mitään, ei edes sitä,
kummalle puolelle paperia hiilellä piirretään, kiiltävälle vai
karhealle.

Rangell kouluttautui kuvataitelijaksi Taidekoulu Maassa
ja Alfa-Art-taideoppilaitoksessa
Helsingissä.
Hän valmistui vuonna 2007.
– Sen jälkeen onkin näyttelyjä
ollut tiuhaan tahtiin.
Rangell on osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin eri puolilla Suomea.
Nyt Ars Wasassa esillä oleva
näyttely on hänen neljäs yksityisnäyttelynsä ja ensiesiintyminen Vaasassa.
Rangell maalaa öljyväreillä
kankaalle, isolle tai pienelle.
– Värit ja kankaan koko valikoituvat sattuman ja tunnelman mukaan. Pienen maalauk-

sen teko on toisaalta rankempaa, kun pieneen tilaan pitää
saada mahtumaan kaikki. Toisaalta ison työn tekeminen on
hidasta, koska maalaan useita
kerroksia. Sen vuoksi värit ovat
aina erilaisia, sillä lopullinen
väri syntyy näistä kerroksista.
Never Say Never -näyttelyssä
valtaosa maalauksista hehkuu
punaisen eri sävyjä vaaleasta
oranssista tummaan, rusehtavan punaiseen.
Parinkymmenen aivan tuoreen maalauksen joukossa on
vain kolme vanhempaa työtä,
jotka ovat harmaansävyisiä.
– Punainen kausi alkoi viime
vuonna, mutta minulla ei ole
mitään käsitystä, mistä se tuli. Sitä ennen minulla oli harmaa kausi. Minusta harmaa on
kuningasväri, kun sen sekoittaa perusväreistä. Harmaa on
myös pirullinen, koska sitä ei
pysty täsmälleen samanlaisena toistamaan seuraavana päivänä, Rangell naurahtaa.
Värit ja tunnelma ovat pääosissa Rangellin ei-esittävissä
maalauksissa.
– Värit ottavat minut valtaansa. Ne tulevat sisimmästäni ja
muuntuvat maalauksessa tunnelmaksi ja usein eräänlaiseksi
maisemaksi. Joskus katsojat näkevät niissä omia, tärkeiksi ko-

kemiaan maisemia. Näyttelyssä Virossa eräs ihminen väitti,
että olin aivan varmasti vieraillut hänen kesämökillään, koska
maiseman sävyt siellä ovat aivan samanlaiset kuin yhdessä
taulussani. Ihmiset katsovat taidetta omista lähtökohdistaan.
Hän toteaa, että hänen maalauksensa vaativat katsojalta aikaa.
– Ne ovat hitaita saapumaan
katsojan sieluun. Mutta kun ne
kerran sinne saapuvat, ne antavat joka kerta aina hiukan
enemmän itsestään.
Rangell sanoo rohkeasti, että
esittävä taide ei ole hänen juttunsa.
– Todellisuuden kopioiminen
ei minua kiinnosta. Haluan antaa tilaa sattumalle. Värimaalaaminen on minusta kaikista
rankin muoto, koska se kaikki
tulee minusta, mitä kankaalle
syntyy.
Never Say Never – Elvi Rangellin näyttely Ars Wasassa, Hovioikeudenpuistikko 3, 4.6.2011
saakka.
Näyttelyn avajaisissa tänään
11.5. klo 19–21 laulaa baritoni Clemente Franciosi. Hän on kiinnitettynä Roomassa kahteen oopperataloon, joissa molemmissa
hän laulaa La Traviatan Giorgio
Germontin osan.

Kipinän kevätnäytöksissä
800 tanssijaa
Vaasa Vaasalainen tanssikou-

Tänä keväänä Kipinällä on
käynyt viikoittain noin tuhat
tanssijaa, joista noin 800 esiintyy näytöksissä.
Päivän aikana nähdään Kipinän tanssilajien koko kirjo: lastentanssia, nykytanssia, hiphoppia, breakdancea,
housetanssia,
latindancea,
showjazzia, balettia. Näytöksessä nähdään myös street-, discoja showtanssien SM-koreografioita sekä Kipinän erikoiskoulutusryhmien esityksiä.

Nykytanssi
päättää
Kansallisbaletin
kevään

rusta vieraileva, mutta vaasalaissyntyinen Ola Eckerman
(basso). Ohjelmistossa on jazzstandardeja ja evergreenejä.
Konsertti alkaa pub
O’Malley’sissa torstaina kello 19.

lu Kipinän kevätnäytöksen pidetään sunnuntaina Vaasan
kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä. Kevätnäytöksen
nimi on Neljä vuodenaikaa.
Esityksiä on kolme, klo 14,
16.30 ja 19. Ensimmäisessä näytöksessä esiintyvät tanssikoulun nuorimmat harrastajat,
3-vuotiaasta eteenpäin, toisessa näytöksessä lapset ja nuoret
ja päivän viimeisessä näytöksessä nuoret ja aikuiset.

Helsinki Kolme uutta kotimaista nykytanssiteosta päättää Suomen kansallisbaletin
kevätkauden. Kantaesityksensä vielä ennen kesää saavat
Virpi Pahkisen Korona, Mammu Rankasen Taivaaseen juurtunut puu ja Johanna Nuutisen X-it.
Kansainvälisesti menestynyt
Virpi Pahkinen on tätä nykyä
asettunut Tukholmaan. Hänen
teoksensa Koronan musiikin
on säveltänyt slovenialainen
Borut Krzisnik, jonka sävelmaailma on tuttua muun muassa Peter Greenawayn lyhytelokuvasta A Life in Suitcases.
Mammu Rankanen tutkii koreografiassaan Taivaaseen juurtunut puu muun muassa japanilaista tila-aika-käsitettä.
Kansallisbaletin tanssija Johanna Nuutinen on valinnut
teokseensa kolmen nykysäveltäjän luomaa äänimateriaalia.
Koreografi on itse suunnitellut
puvut ja lavastuksen.
Nykytanssi-illan ensi-ilta on
19. toukokuuta ja muut esitykset 21. ja 23. toukokuuta Alminsalissa.

Clark Jakobsson
Quintet
torstaijazzeilla
Vaasa Jazz Clubin torstai-

Jokaisen työn kanssa tulee epätoivon hetki, jolloin tuntuu, ettei tämä
etene, tämän Red Saharankin, sanoo Elvi Rangell. Kuva: Anne Laurila

asti ansainneen Aho&Soldanin
asiakkaita olivat pääasiassa suomalaiset yhtiöt kuten Fazer, Outokumpu ja Arabia. Lisäksi yritys teki matkailuelokuvia, joilla
houkuteltiin turisteja 1930-luvun Suomeen. Sota-aikana se
kuvasi sotamateriaalia.
Ateneumin näyttelyssä nähdään valokuvien lisäksi dokumenttifilmejä ja suloisia Suomi
kutsuu -matkailuelokuvia.
Veljesten eri sukunimet johtuvat siitä, että Heikin äiti on Juhani Ahon vaimo Venny ja Björnin
äiti taas Vennyn sisar Tilly, jonka kanssa kirjailijalla oli suhde.
Näyttely jatkuu 4. 9. saakka.

jazzeilla soittaa Clark Jakobsson Quintet. Siinä soittavat
Clark Jakobsson (tenorisaksofoni), Mats Granfors (piano), Stefan Brokvist (rummut) ja Tu-

WSOY:n
kirjailijoiden
luottomies
Harri Haanpää
eläkkeelle
Helsinki WSOY:n kaunokirjallisuuden kustantaja Harri
Haanpää jää eläkkeelle. Kirjailijoiden luottomies jättää kustannustalon näillä näkymin lomakauden jälkeen.
Haanpää on yhtiön pitkäaikainen kustannuspäällikkö.
Tältä paikalta hänet siirrettiin
kustantajaksi taannoin yhtiön uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Toiseksi kustantajaksi Haanpään rinnalle nimitettiin Yleisradion ohjelmapäällikkönä työskennellyt Harri
Virtanen.
Monelle kirjailijalle Haanpää
on ollut suurena tukena. Hänellä on ollut läheinen yhteistyösuhde esimerkiksi Jari Tervon kanssa.
Toissa viikolla ruotsalaisyhtiö Bonnier ja Sanoma ilmoittivat, että Bonnier ostaa WSOY:n
yleisen kirjallisuuden liiketoiminnan Sanomalta. Haanpään siirtyminen eläkkeelle on
myynti-ilmoituksen jälkeen ensimmäinen merkittävä henkilöuutinen WSOY:stä. Uutinen
tuskin jää ainoaksi.
Haanpään lähdöstä eläkkeelle kertoi keskiviikkona ensimmäisenä Yle.

