Erik Bergman
Birds in the Morning Op. 89
HUILISTI-lehden numerossa 1/
2012 aloittamani sarja suomalaisten huilukonserttojen
esittelemiseksi pääsee johdannon jälkeen käyntiin. Ensimmäisenä teoksena sarjassa
esitellään Erik Bergmanin
(1911–2006) konsertto huilulle ja orkesterille, “Birds in the
Morning” vuodelta 1979.

J

oskus 1980-luvun alussa Lahti
Sinfonian konsertissa kuulin ensimmäistä kertaa elämässäni
nykymusiikkia. Ohjelman sijoitetun
Bergmanin huilukonserton “Birds in
the Morning” solistina oli luonnollisesti Mikael Helasvuo, orkesteria taisi johtaa Ulf Söderblom. Istuen lähes
ensimmäisellä penkkirivillä silloisessa Lahden konserttitalossa, pystyin vaivatta seuraamaan solistin työskentelyä. Erikoiset ja minulle ennen kuulemattomat asiat – ei niinkään itse konsertto – syöpyivät mieleeni tuosta esityksestä: oudot ja hauskankin kuuloiset imaisut, vihellykset ja nakutukset,
joita Helasvuo tuotti huilustaan. “Tällaista on siis uusin musiikki”, muistan ajatelleeni, “ja se on pakko olla
aika hienoa kun Helasvuokin soittaa
sitä ihan vakavalla naamalla”.
Vaikka edellä mainittu konsertti oli
allekirjoittaneen ensikosketus aikamme musiikkiin, ei kymmenvuotiaan
huilistinalun korville Bergmanin sävelkieli tuntunutkaan vieraalta, pikemminkin hyvin tuttavalliselta ja –
jopa hämmentävän luonnolliselta.
Konserton linnut kun tuntuivat pitävän vain hauskaa aamun sarastaessa.
Kolmen vuosikymmenen päästä voi
helposti todeta, ettei Birds in the Morning ole mitään tiukkapipomodernismia. Vaikka teokseen sopisikin hyvin
määritelmä “ensimmäinen oikeasti
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Sen lisäksi konsertosta löytyy läppien kolistelua, putken sisään hengittelyä ja ääntelyä, multifoneja, neljäsosasävelaskelia, flatterzungea, glissandoja, whistle toneja ja flageoletteja. Vaikka konsertto on otsikoitu englanniksi,
ovat esitysohjeet saksaa ja italiaa, paikoin sievästi sotkeentuen: “con violenza, ohne reale Tonhöhe” (“väkivaltaisesti,
ilman määrättyä äänenkorkeutta”). Teos on orkestroitu kohtuullisen suurelle kokoonpanolle, perusjousiston lisäksi tarvitaan
yhteensä 21 muusikkoa puu- ja vaskipuhaltimiin sekä lyömäsoittimiin.
Birds in the Morning on Bergmanin atribuutti vahvistamaan huilun
roolia soitinten siivekkäänä. Linnut
edustivat säveltäjälle paitsi lentämisen,
myös vapauden metaforaa – ennen
huilukonserttoa ne ovat pääosassa hänen kahdessa, Solveig von Schoulzin
teksteihin kirjoitetussa teoksessaan,
mieskuorolaulussa Svanbild (“Joutsen”) sekä baritonille, laulusolisteille, lyömäsoittimille ja celestalle sävelletyssä teoksessa Fåglarna (“Linnut”).
Konserton kolmea osaa ei ole nimetty. Ensimmäinen alkaa pitkällä essävelellä, josta huilu pian irtautuu liverrelläkseen kuvioitaan. Se jättää jälkensä orkesteriin, joka värisee huilun tavoin erilaisia ilmaisukeinoja
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to”, on säveltäjän aiemmin harjoittama, välillä ankarakin serialismi
antanut tilaa kypsälle ja
mielikuvitusrikkaalle kolorismille. Vapaapulsatiivinen sekuntinotaatio korostaa improvisatorisuutta
tehden vaikutelmasta sattumanvaraisen, mutta konserton muoto ja rakenne on silti hallittu ja jäsennelty.
Konserton soolohuiluosuus sisältää
kokonaisen joukon uusia soittotekniikoita, joita ei juuri oltu viljelty suomalaisessa huilukirjallisuudessa aiemmin. Kun efekteille ei vielä 1970luvun lopussa ollut vakiintuneita määritelmiä eikä niitä edes tunnettu kovin laajalti, selittää Bergman ne parhaan kykynsä mukaan partituurissa.
Määritelmät voi ymmärtää, vaikka partituurin kieliasu on paikoin virheellinen eivätkä ohjeet ole aina aivan yksiselitteisiä. Esimerkiksi “Zwerchfellstoss ins Rohr mit Zungenknall”
(“pallea-impulssi putkeen kieli-iskun
kera”) kirjoitettaisiin nykyisin yksinkertaisesti “Tongue ram”.

Esimerkki 1: konsertto alkaa soolohuilun yksinäisellä es3-äänellä, johon jouset yhtyvät.
pian huilu jättäytyy pois liverrelläkseen jousten klusterin päällä. Notaatio määrittää harjoitusnumeroiden välissä käytetyn ajan pituuden sekunteina.

Esimerkki 2: Soolohuilu kutoo toisessa osassa kontrabasson taustajyrinän päälle multifoni-akordisarjan. Jakso syntyi säveltäjän ja
kantaesityksen solistin Mikael Helasvuon yhteistyönä.
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Esimerkki 3: Soolohuilulla riittää tekemistä kolmannessa(kin) osassa: erilaiset soittotekniikat seuraavat toisiaan välillä päällekäin limittyen. Symbaalin (Ptto. sosp.) tremolo kihisee
alla, pikkurumpu (c. rull.) ja temppeliblokit (Temple bl.) reagoivat huilun tekstuurin kanssa.
Nuottiesimerkit © Fennica Gehrman. Kirjallisuutta: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen säveltäjäsivut, www.fimic.fi; Lauri Otonkosken teosesittely, CD-levy Finlandia FACD385;
Partituuri, alkup. Edition Pan 104 (1987), nyk. Fennica Gehrmanin katalogissa.
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käyttäen. Alkuhetki on Bergmanin
mukaan “uinuvia mahdollisuuksia
kätkevää salaperäistä hiljaisuutta”. Aamun valojen ja varjojen silmien eteen
avautuva leikki kuuluu musiikissa erilaisten vastakohtien päällekäinasetteluina ja yksittäisten sooloäänien mukaantulona. Valaistuksen jatkuvasti
muuttuessa osan ilmapiiri tihentyy sen
loppua kohden.
Toinen osa alkaa soolohuilun yksinäisellä meditaatiolla. Sorninoidut
jouset luovat osaan suljetun tunteen,
kunnes kontrabasson jyrinä ja lautasten kihinä houkuttelevat soolohuilusta esiin irrationaalisen multifoni-akordisarjan, joka syntyi säveltäjän ja Helasvuon yhteistyönä. Jakso on vaikuttavuudessaan (ja oikeasti huilulle istuvana) konserton eräänlainen huipentuma. Osa loppuu sen alun tunnelmiin.
Kolmannessa osassa “soolohuilu
heittäytyy taiturimaiseen pakoon”,
kun improvisatoriset lyömäsoitin- ja
puhallinosuudet leimuavat jousten hälyisten kenttien päällä. Kaikki johtaa
lopun huipennukseen, jossa huilun
kivuttua neliviivaiseen des-säveleen
muu orkesteri purkautuu ekstaattisesti tutti. Lauri Otonkoskea lainaten:
“Aamun usvasta nousee jokin, jonka
häikäisy päättää teoksen.”
Bergmanin konsertolle antama viitekehys kertoo yksinkertaisuudessaan
teoksesta kaiken oleellisen: “Birds in
the Morning symboloi mietteitä ja
mielikuvitusta aamun sarastaessa.”
Tärkeä rooli konserton synnyssä oli
ennakkoluulottoman huilistin aktiivisuus – kahden muun 1970-80 -lukujen taitteen suomalaisen huilukonserton (Meriläinen, Englund) lailla, syntyi Bergmanin huilukonsertto Mikael
Helasvuon huilutaiteen innoittamana.
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