
Konsertin hienoin ja viimeistellyin esitys oli Ernst Chaussonin Pianokvartetto A-duuri. Sen esitti kamarimusiikkiyhtye Belle 
Étage. Pianokvartettiin kuuluvat Vyacheslav Grikurov, viulu, Oleg Larionov, alttoviulu, Nikolai Matveev sello ja Maria 
Kamchilina-Larionova, piano. 
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Kaukalinnassa jo yhdeksäs 
puutarhakonsertti

Tuula Uusitalo

Pietari ja Mariinski ovat tuottaneet loistoluokan 
laulajia ja soittajia, niin että Kaukalinnan puu-
tarhakonsertinkin kaltaisille tapahtumille tulee 
sieltä hienoja esiintyjiä. Eivätkä muutkaan esiin-
tyjät jääneet jälkeen – päin vastoin. Hyvät taitei-
lijat vetävät puoleensa toisiaan. 

Yhdeksäs kerta – ja ensi vuonna kymmenes. Koke-
muksen voima alkaa näkyä, tämä yhdeksäs konsertti oli 
sekä monipuolinen että tasapainoinen. On jo perinteitä, 
kuten Timo-Juhani Kyllösen Taivas on sininen ja 
valkoinen ovien avauksineen. Niin sen pitääkin alkaa. 
Jälleen vanhasta aiheesta oli uusi versio. 

Lintuja ja norppia 
Konsertti lähti muutenkin liikkeelle supisuomalaisia 
lauluja muunnellen. Pyydettiin aurinkoa paistamaan ja 
viriteltiin lintutunnelmaa. Sopraano Eilamaria Les-
kinen liversi Oskar Merikannon Kun päivä paistaa. 
Ilmari Hannikaisen muunnelmat Miksi laulat lintuseni 
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Galina Sidorenko on pietarilainen mezzosopraano.
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-kansanlaulusta saivat hauskan ilmeen. Montakaan sa-
naa ei laulussa tarvittu, Leskisen koloratuurilaulu val-
loitti kuulijat. 

Näin päästiin varsinaiseen lintuosuuteen eli Kyllösen 
harmonikkasäesteiseen Lintuimprovisaatioon, jossa 

mahtavaääninen talitintti riehaantui kerta kaikkiaan. 
Esityksensä alussa Kyllönen sanoi aikovansa käydä 
vuoropuhelua oikeiden lintujen kanssa. Ja mitä ta-
pahtui! Yleisön iloksi paristakin vaahteranlatvasta kuu-
lui ihmetteleviä viserryksiä: Mikä uusi lintu tänne nyt 
on tullut, heidän puistoonsa? Sen huomattuaan Kyl-
lönen hiljensi soittokonettaan antaen linnuille puheen-
vuoron ja nämä käyttivät sen. Seurasi autenttinen 
keskustelu lintujen ja improvisoivan säveltäjän välillä. 
Sellaista ei joka paikassa kuulekaan. 

Tässä kohden on aiheellista puhua Kyllösen viimeai-
kaisesta saavutuksesta, Savonlinnan oopperajuhlilla 
vastikään esitetystä Norppaoopperasta. Hän on kulu-
neen vuoden aikana tehnyt tämän koko perheen oop-
peran pitkänä ja lyhyenä versiona, joista lyhyempi esi-
tettiin Savonlinnan oopperajuhlilla. Norppalaulun pi-
temmän version kantaesityksen saimme kuulla Kau-
kalinnassa. 

Kyllösen tyttäret Aurora ja Olivia esittivät Norppa-
laulun. Maria Kamchilina-Larionova säesti pianolla 
sitä, kuten monia muitakin lauluja. Korkean luokan pia-
nistit näyttävät olevan varsinaisia musiikin altruisteja. 
He säestävät ja tukevat aina kun tarvitaan ja kääntävät 
lehteäkin. Puutarhakonsertin tyyppisessä, suuressa 
määrin onnellisiin yhteensattumiin tukeutuvassa mu-
siikkitilaisuudessa se on kullan arvoista. Ilman tällaista 
yleistaitajaa konserttitapahtuma olisi hukassa. 

Yksi Savonlinnaan Norppaoopperan äänettömistä 
tähdistä mukana oli tanssija-akrobaatti Kristiina Jan-
hunen. Hän antoi esitykselle ja koko konsertille muis-

Kyllösen tyttäret Aurora ja Olivia esittivät Norppa-laulun. Savonlinnan oopperajuhlien Norppaoopperan äänettömistä 
tähdistä oli mukana tanssija-akrobaatti Kristiina Janhunen. 

On jo perinteitä, kuten Timo-Juhani Kyllösen Taivas on 
sininen ja valkoinen ovien avauksineen.
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tettavan lisän. Ehkä jotain samantapaista voisi olla myö-
hemminkin? Alku uudelle perinteelle? 

Gershwinin aariat My man is gone now ja Sum-
mertimen esittäjänä oli Eva Comét intialais-ruotsa-
lainen sopraano. Ne säteilevät kesän lämpöä. Kun Juha 
Kotilainen lauloi Eva Cométin kanssa dueton Bess You 
is My Woman now, lämpö siirtyi myös yleisöön. 

Eva Comét jäi konsertin jälkeen opettamaan laulua 
Juha Kotilaisen kanssa seuraavalla viikolla tapahtuvalla 
korkean tason musiikkikurssilla. 

Kamarimusiikkia ja aarioita 
Konsertin hienoin ja viimeistellyin esitys oli Ernst 
Chaussonin Pianokvartetto A-duuri. Sen esitti kamari-
musiikkiyhtye Belle Étage, joka viime kesänä esiintyi 
vajaamiehityksellä triona, mutta tällä kertaa kvartettina. 
Pianokvartettiin kuuluivat Vyacheslav Grikurov, viu-
lu, Oleg Larionov, alttoviulu, Nikolai Matveev sello ja 
Maria Kamchilina-Larionova, piano. Soitto oli upeaa ja 
ajateltua. Haastetta tällaisessa puutarhakonsertissa 
kuitenkin riittää. Ajattelin, että pitäisi kuulla näiden 
soittajien esityksiä myös huonetilassa ja osittain se 
toteutuikin musiikkikurssin päätöskonsertissa. Lario-
novit jäivät nimittäin opettamaan musiikkikurssilaisia, 
jonka päätöskonsertti oli huikaiseva. 

Väliajan jälkeen mezzosopraano Galina Sidorenko 
esitti Rimski-Korsakovin Aaltojen laulun ja aarioita 
Bizet'n Carmenista. Juha Kotilainen lauloi Car-
menista Escamillon aarian ja myös dueton Sidorenkon 
kanssa Maria Kamchilina-Larionovin säestämänä. Ko-

meatahan se oli kaiken kaikkiaan. 
Espanjalaiset tyylipiirteet ovat selviä, kiehtovia ja 

houkuttelevat jäljittelyyn. Jokaisessa säveltäjässä nä-
kyy olevan pieni espanjalainen. Rodion Schedrinin In 
the Style of Albeniz eli Albenizin tyyliin on sekin 
kunnianosoitus espanjalaiselle kansanmusiikiille, joka 
on siis päätynyt Albenizin sävellysten kautta Schedri-
nin musiikkiin. Sen soittivat Oleg Larionov ja Maria 
Kamchilina-Larionova. 

Camille Saint-Saensin ooppera Samson et Dalila on 
vasta tulemassa tutuksi suomalaisille.  Dalilan aarian 
kuulimme sopraano Galina Sidorenkon, Oleg Lario-
novin ja Maria Kamchilina Larionovan yhteisesi-
tyksenä. 

Viihdettä ja kansanlaulua 
Nuori mies, Samuli Kakko äitinsä Elinan (tiedättehän 
Elina Kakon, kemiläisen ajatusjoogapiirin vetäjän, 
jonka kirjoituksia on tässäkin lehdessä) säestämänä 
lauloi erikoisella pehmeällä äänellään Toivo Kärjen ja 
Reino Helismaan Täysikuun, Eden Abhezin, David 
Fortetin ja Carole Bayer Sagerin Nature Boyn sekä 
Albert Testan ja Tony Renizin The Prayerin. 

Pia Rask ja Olli Knuth ystävineen esittivät otsikolla 
Suomalaisia sävelmiä Kuulasta Kärkeen venäläisin 
maustein. Pariskunnan ystäviin kuului Kaisa Kuula-
Bullat, joka esitti Toivo Kuulan lauluja sillä etuoi-
keudella, että hän oli sukua säveltäjälle. Pia Rask soitteli 
pientä matkaharmoonia ja lauloikin oikein tömäkästi, 
kansanlaulaja kun oli. Olli Knuth piti huolta venäläisistä 
mausteista. Hän nimittäin soitti balalaikkaa ja rie-
mastutti kuulijoitaan hihkaisemalla juuri oikeassa pai-
kassa. Yleisökin sai laulaa, norppateeman mukaisesti 
hoilasimme yhdessä Juha Vainion Vanhojapoikia viik-
sekkäitä. 

Eilamaria Leskinen sai jälleen Maria Kamchilina-
Larionovan säestäjäkseen ja yhdessä he esittivät Lasse 

Kun Juha Kotilainen lauloi Eva Cométin kanssa dueton 
Bess You is My Woman now, lämpö siirtyi myös yleisöön. 
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Samuli Kakko lauloi Toivo Kärjen säveltämän ja Reino 
Helismaan sanoittaman Täysikuun tunnelmallisesti eläytyen.



Mårtensonin Myrskyluodon Maijan. Sellainen her-
kistää suomalaisen kuulijan sydämen jos mikä. Kol-
mekymmenluvun suuri hitti, jota vielä omassa lapsuu-
dessanikin soitettiin usein radiossa on Theo Mac-
kebenin Goethen runoon säveltämä Warum. Tämä tun-
teellinen ikivihreä sai heiltä kauniin tulkinnan. 
Ja Kyllösten voittokulku jatkuu… 
Timo-Juhani Kyllösen Trio no 3 oli aikanaan tilattu 
Juvenalia-kamarimusiikkikilpailuun ja oli siellä pakol-
lisena mumerona. Nyt sen esitti kolmikko Vyacheslav 
Grikurov, viulu, Nikolai Matveev, sello ja Maria Da-
nial, piano. 

Sitten alkoikin varsinainen temperamentin purkaus. 
Kyllönen soitti harmonikallaan Aram Hatšaturjanin 
Miekkatanssin. Se on alun perin sävelletty ksylofonille, 
mutta haitari on monipuolinen soitin ja pystyy kor-
vaamaan melkein minkä tahansa instrumentin.

Lakmé on Léo Delibesin ooppera, joka valmistui 
vuonna 1883 ja sen tapahtumat sijoittuvat Intiaan. Ky-
seisen oopperan Kukkaisduetto Aurora ja Olivia Kyl-
lösen esittämänä oli todellista kukkaismusiikkia, kau-

nista ja hyväntuulista. 
Viimeisenä kappaleena on tainnut joskus ennenkin 

olla Milaja suomeksi Rakkaani. Se on laadultaan mus-
talaisromanssi. Sellaisissa liioitellaan joka suuntaan ja 
lujaa. Sen taidon Kyllönen osaa hyvin ja tästä tulikin 
piste i:n päälle. 

Konsertti onnistui niin hyvin kuin tällainen vapaa-
muotoinen tilaisuus voi onnistua. Aurinko paistoi koko 

Pia Rask (piano) ja Olli Knuth ystävineen esittivät otsikolla 
Suomalaisia sävelmiä Kuulasta Kärkeen venäläisin 
maustein. Vasemmalla Kaisa Kuula-Bullat.

K
u
va

 T
e
rt

tu
 S

e
p
p
ä
n
e
n

VIA POSITIVA 3/201328

Kaukalinnan musiikkikesä 2013

Iloisia ilmeitä onnistuneen konsertin  jälkeen. Taiteilijat vasemmalta Pia Rask, Kaisa Bullat, Maria Danial, Eilamaria Leski-
nen, Galina Sidorenko ja Maria Kamchilina-Larionova.
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Ensi kertaa puutarhakonsertissa: 

Eva Comét, on ruotsalais-intialainen dramaattinen sopraano ja pedagogi. Comét on myös asunut useita 
vuosia Suomessa. Hän teki näyttämödebyyttinsä Iloisen Lesken Hanna Glawarina Porin oopperassa. 
Vuonna 2008 hän suoritti pedagogiopintonsa ja vuonna 2009 hän sai Voice-tutkintotodistuksensa parhain 
mahdollisin arvosanoin Metropolian ammattikorkeakoulusta. 
Keväällä 2009 hän antoi debyyttikonserttinsa Suomen Kansallisoopperassa Helsingissä. Eva Comét on 
esiintynyt Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Hän on tehnyt läheistä 
yhteistyötä Suomessa asuneen yhdysvaltalaisen professori George Buckbeen (1931– 2012) kanssa ja 
saanut monia uusia rooleja kuten Sieglinde, Turandot ja Tosca. 
Viimeisten viiden vuoden aikana Eva Comét on työskennellyt aktiivisesti, jotta ooppera olisi kaikkien 
saatavilla. Oopperatuotantojaan hän on vienyt Suomessa ja Ruotsissa pieniin kaupunkeihin sekä myös 
maaseudulle. 

Galina Sidorenko, pietarilainen mezzosopraano on yksi merkittävimmistä nykyajan venäläisen musiikin 
tulkeista. Galina Sidorenkon ohjelmistoon kuuluu musiikkia laidasta laitaan: oopperarooleista ja 
oratorioista musikaaliin, chansoniin, uuteen musiikkin ja jazziin. Hän on esiintynyt maailman johtavissa 
oopperataloissa Mariinski-teatterissa, La Scalassa, Teatro Realissa ja konsertoinut tunnetuimpien 
orkesterien solistina. Hänen ohjelmistoonsa kuuluvat mm. Figaron häiden Cherubino, Unissakävijän 
Teresa, Patarouvan, Polina, Hofmannin seikkailujen Nicklausse, Reininkullan Frika ja Carmenin nimirooli. 
Palkintoja: Galina Sidorenko on mm. voittanut Coast of Hope (1998, Bulgaria) ja kuningatar Sonjan 
kilpailun (2001, Norja), hän on finalisti 1999 Placido Domingon "Operalia-99"-kilpailussa Puerto Ricossa 
(USA). Vuonna 2006 Galina Sidorenko sai Venäjän kunnioitettu taiteilija -arvonimen.

Eilamaria Leskinen, sopraano on opiskellut yksinlaulua pääasiassa oman toimensa ohella opettajinaan 
oopperalaulaja Anita Välkki ja professori Jorma Hynninen. Hänen ohjelmistoonsa kuuluu operetti-, 
musikaali- ja oopperamusiikkia, klassista ja kevyempääkin laulumusiikkia sekä kirkkomusiikkia. Leskinen 
on esiintynyt aktiivisesti omin konsertein eri puolilla Suomea ja Virossa pianistien ja 
orkesterikokoonpanojen kanssa sekä laulanut solistina Händelin Messias-oratoriossa. 

Pia Rask valmistui musiikin maisteriksi 2000 Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutus-
ohjelmasta. Raskin uraan on kuulunut toimiminen laulusolistina ja harmooninsoittajana. Hän on 
monipuolinen muusikko-toimittaja, tiedottaja ja tutkija. Näiden lisäksi Rask on toiminut kansanmusiikin 
opettajana. Hänen opetustyöhönsä ovat kuuluneet kansanlaulu, musiikin teoria, yhtyesoitto, harmoonin-, 
haitarin- ja pianonsoitto. Hän on ollut tuomarina mm. Olavinlinnan Balladi-kilpailussa 2003. Hän on tehnyt 
työtä myös lastenmusiikin alalla: Rask on ollut lastenmusiikki-toimittaja ja -tuottaja. Rask on tehyt 
runsaasti opinto- ja kenttä- ja konserttimatkoja eri maihin.
Pia Raskin tutkijantyöhön on kuulunut Suomen romanien musiikkiperinteen tallentamista. Rask toimi 
musiikillisena ohjaajana Hämeenlinnan kaupunginteatterin näytelmässä Mustalaisleiri muuttaa 
taivaaseen. Hän sai Etelä-Savon taidetoimikunnnan työskentelyapurahan vuodelle 2010.

Olli Knuth on balalaikan soittaja Hän on myös opettanut balalaikan soittoa ja johtanut Helsingin 
balalaikkaorkesteria. Hän kuuluu Shaika–Balalaika-yhtyeeseen ja balalaikayhtye Kalinkaan.

Samuli Kakko on 21-vuotias laulaja, näyttelijä ja muusikko. Hän aloitti 6-vuotiaana klarinetin soiton 
Länsi-Pohjan musiikkiopistossa, Kemissä, ja vaihtoi kolme vuotta myöhemmin instrumentikseen viulun. 
10-vuotiaana hän sai ensimmäisen pääroolinsa Oliver Twist -musikaalissa, jonka jälkeen hän työskenteli 
Kemin kaupunginteatterin iltanäyttelijänä useissa eri produktioissa. Samuli on työskennellyt myös Kemin 
kaupunginorkesterissa sekä lukuisissa muissa yhtyeissä ja orkestereissa. Tällä hetkellä Samuli opiskelee 
musiikkiteatteria Lahden ammattikorkeakoulussa, pääaineenaan laulu. Esiintyjänä Samuli on positiivinen 
ja valoisa. Hän hallitsee erilaiset tyylilajit, aina Andrea Bocellista Madonnaan. Tulevaisuudessa Samuli 
näkee itsensä opiskelemassa Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa, sekä työskentelemässä levyttävänä 
pop-artistina.

Elina Kakko on musiikkipedagogi ja hän työskentelee Länsi-Pohjan musiikkiopistossa, Kemin 
työväenopistossa ja projektiluontoisesti myös Kemin kaupunginteatterissa.
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ajan. Pelkästään silmäilemällä selvisi, että nyt saa-
vutettiin yleisöennätys. Mainittakoon vielä, että Lassi 
Räisänen viihdytti mahdolinilla yleisöä ja että mukana 

olivat jälleen Marjatan musiikkimatkalaiset. 
Saapahan nähdä mitä kymmenennellä kerralla ta-

pahtuu?

Kaukalinnan musiikkikesä 2013


