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Kielellistä saastetta

Pääkirjoitus
Haagalainen 4.10.2006

Monet joukkoliikennettä käyttävät ovat
tahtomattaan joutuneet viime vuosina
kuuntelemaan epäasiallista kielenkäyt-
töä. Ylenpalttinen karkeiden vahvistus-
sanojen lisääminen tavalliseen puhee-
seen tuntuu kanssamatkustajista häm-
mentävältä ja kiusalliselta.

Ilmiö ei koske pelkästään busseja ja
junia, mutta toisin kuin avoimessa tilas-
sa, niissä ei pysty siirtymään kuuloetäi-
syyden päähän puhujasta. Yksittäisen
matkustajan ei ole syytä ryhtyä kommen-
toiman puhetta. Karkeaan kielenkäyttöön
ei silti pidä turtua ja hiljaisesti hyväksyä
osaksi normaalia kieltä.

Kielenkäytön kehitykseen vaikuttanei-
den syyllisten tai karkeuksia puheessaan
jatkuvasti viljelevien ryhmien etsiminen
on hyödytöntä. Aiheesta keskustelun pi-
täisi keskittyä hyväksyttävien arvojen
korostamiseen ja keinoihin, joilla voim-
me vähentää kielellisen saasteen levittä-
mistä.

Ranskalais-suomalainen
Vapaat Äänet -kulttuurin-
vaihtoprojekti on pikkuhil-
jaa tulossa teini-ikäiseksi;
tänä syksynä vietetään
konserttisarjan kymmen-
vuotisjuhlallisuuksia. Va-
paita Ääniä on kuultu sään-
nöllisesti Länsi-Helsingis-
säkin. Taidokkaita ranska-
laisia ja suomalaisia muu-
sikoita ja heidän yhteis-
työstään kumpuavia uusia
musiikillisia tiloja voi jäl-
leen kuulla Kanneltalossa
torstaina 5.10. klo 19.00,
kun lavalle astelevat jousi-
kvintetti Quatuor IXI sekä
kotimainen harmonikka-
taituri Veli Kujala.

Ranskalainen Quatuor
IXI ponnistaa kahdesta pe-
rinteestä, sekä klassisesta
musiikista että modernista
jazzista. Kokoonpano on
soittanut pitkään klassisena
jousikvartettina ja tottunut
työstämään ja kehittämään
ääntä klassisen kirjoitetun
musiikin vaatimin ehdoin.
Toisaalta kvartetti on myös
omaksunut jazzorkesterin
rytmisen dynamiikan tajun,
ja ennen kaikkea improvi-
saation taidon. Quatuorin
soittajille – Régis Huby
(viulu), Iréne Lecoq (viu-
lu), Guillaume Roy (altto-
viulu) ja lain Grange (sel-
lo) – improvisaatio ei tar-
koita niinkään musiikilli-
sen teeman ja soolo-osuuk-
sien vaihtelua, vaan dialo-
gia solistin ja muiden ää-

nien välillä.
Quatuor IXIn uusinta

materiaalia voi verrata
seikkailuun, jossa jazz liit-
tyy nykymusiikki-ilmai-
suun: nuottipaperista syn-
tynyt musiikki sekoittuu
taitavasti improvisoituun
kieleen ja kollektiivinen
sulautuu yhteen murskaa-
matta yksilöllistä.

Quatuor IXI on vieraillut
Suomessa kerran vuonna
2004 Pori Jazzin Ultra Mu-
sicissa, tuolloin omalla
konsertilla ja yhdessä tans-
kalaisen Sound of Choice -
yhtyeen kanssa. Helsingin
Sanomien jazzkriitikko
Jukka Hauru kirjoitti tuol-
loin tanskalais-ranskalai-
sesta konsertista: ”Siinä oli
lopultakin sitä uljasta mu-
siikillista selkärankaa ja
ajatusta siksi, että jazzin,
konserttimusiikin, etnon ja
rockin rajoja rikottiin.”

Kanneltalon konsertista
erityisen Quatuor IXI -kei-
kan tekee harmonikkavir-
tuoosi Veli Kujala, joka
liittyy konsertin loppupuo-
lella mukaan yhteissoit-
toon hurmaavine harmo-
nikkasaundeineen.

Kahdeksanvuotiaana har-
monikansoiton aloittanut
Veli Kujala on kehittynyt
suomalaisen nykymusiikin
eturivin solistiksi. Hän vai-
kuttaa myös etnomusiikin
kentällä mainiolla Pipoka-
yhtyeellään sekä hilpeässä
Gourmet-jazzsektetissä.

Ranskalaista
uutta musiikkia
Kanneltalossa

C’est nouveau!


