
Maurice Ravelin arvoi-
tusta selvitetään Kannelta-
lossa Kamari 21-konsertis-
sa 7.4. klo 19. Omaperäinen
ranskalais-säveltäjä asusti
Belvédère-talossaan kuuden
siamilaisen kissansa kanssa,
innostui kepposista, leikeistä
ja mekaanisista leluista,
luonnosta, puutarhanhoidos-
ta sekä hyönteisistä. Keikari-
mainen säveltäjä oli aina

tarkka asustaan ja herätti
huomiota jopa taidepiireissä
epäkonventionaalisilla kra-
vattivalinnoillaan. Vaikka
Ravel elikin vilkasta sosiaa-
lista elämää, jäi hän silti
mysteeriksi jopa ystävilleen
ja kollegoilleen. Hänen tiet-
tävästi pitkäaikaisimpiin ys-
täviinsä lukeutunut viulisti
Hélène Jourdan-Morhange
totesikin: "Hän rakasti lintu-

jen tarkkailua, mutta hänen
sydämensä kuului kissoille."

Ravel mainitaan usein
Debussyn tavoin impressio-
nismista puhuttaessa ja sä-
veltäjän musiikissa onkin
hahmotettavissa piirteitä se-
kä impressionismista että
modernismista. Ravel itse
kuitenkin karttoi näitä leimo-
ja, impressionismikin oli hä-
nestä enemmän kuvataitei-

den määrittelyyn sopiva ter-
mi.

Ravel arvosti sekä monia
aikalaisiaan ja suhtautui into-
himoisesti Wagneriin. Hän
käytti omassa sävellystyös-
sään aineksia aasialaisesta
musiikista tai vaikkapa
jazzista. Vaikutteet sekoittui-
vat hänen musiikissaan toi-
nen toisensa kustannuksella
sävellyskaudesta riippuen.

Ravelin maailmaan joh-
dattavat Kanneltalossa kon-
sertissa teokset Gaspard de la
nuit, jota pidetään yhtenä
vaativimmista soolopiano-
teoksista, myöhäistuotan-
toon kuuluva Sonaatti viulul-
le ja sellolle, jonka valmistu-
minen vei peräti neljä vuotta,
unkarilaiselle viulistille
omistettu Tzigane (viulu ja
piano) sekä pianotrio a-mol-
li. Säveltäjän teoksia tulkitse-
vat Kanneltalossa Sara Ete-
lävuori (viulu), Martti Rou-
si (sello) ja Roope Grön-
dahl (piano).

Kanneltalo, Klaneettitie
5, tiistai 7.4. klo 19. Liput
10/8 €, varaukset puh. (09)
31012000 sekä Lippupalvelu
(www.lippupalvelu.fi)
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Pääkirjoitus
Haagalainen 1.4.2009

Ihmisten kohdatessa keskustellaan usein
kiireestä. Jatkuva kiireentunne rasittaa. Hallit-
seeko kalenteri tosiaan meitä, emmekä me ka-
lenteriamme? Vai onko kiireestä tullut itsetar-
koitus?

On ymmärrettävää, että elämässä on aika
ajoin tilanteita, joissa on pakko tehdä monia
asioita lyhyessä ajassa, aikataulujen alaisena.
Hektisiä tilanteita ei voi aina välttää. Lapsiper-
heen vanhemmat ovat työn ja kotiasioiden
vaatimusten paineessa. Yrittäjä joutuu ponnis-
telemaan täyttääkseen asiakkaan tiukan aika-
taulun tilauksen.

Filosofi Maija-Riitta Ollila on todennut kii-
reen olevan vaikutusvallan puutetta omaan
elämään. Omilla valinnoilla voi löytää kana-
van kiireettömyyteen. Filosofi tarjoaa lääk-
keeksi uskallusta erottaa tärkeät ja vähemmin
tärkeät asiat toisistaan. Ajatus on analysoinnin
arvoinen.

Vaihtoehto
kiireelle

Maurice Ravelin 
arvoitusta selvittämässä

Kamari 21: Säveltäjä ja kissa

Maurice Ravel Pyry Mikkosen näkemyksen mukaan.

hopeinen korvakoru
Riistavuoren puistosta,

puh. 050 543 4194

LÖYTYNYTTietoa Etelä-Haagasta, uutisia,
tapahtumia ja keskustelupalsta:

www.kaupunginosat.net/etelahaaga
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