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Nykymusiikin rajat venyvät Musica nova Helsingissä 1.-12.2.2017
- Suomen suurin nykymusiikkitapahtuma on julkistanut ohjelmistonsa
Open Spaces -teemaa kantavalla festivaalilla uuden klassisen rinnalla soi
entistä vahvemmin kokeellinen elektroninen musiikki. Festivaalin päävieraina
loistavat residenssisäveltäjäksi saapuva, hollantilainen Grawemeyer-palkittu
Michel van der Aa, amerikkalainen säveltäjä ja kitaristi Tyondai Braxton,
festivaalin taiteellisen johtajan André de Ridderin stargaze-kollektiivi,
perkussionisti ja säveltäjä Lukas Ligeti sekä Dawn of Midi -triosta tunnettu
amerikkalainen säveltäjä ja rumpali Qasim Naqvi.
Space-sanan eri merkitykset heijastuvat konserteissa läpi ohjelmiston.
”Teema viittaa paitsi fyysisiin tiloihin ja musiikillisiin ilmiöihin, myös
avoimuuteen ja erilaisten musiikillisten tilojen yhteen tuomiseen. Se on tärkeä
vertauskuva sille, miten koen tämän päivän musiikin ja toimintakentän
kehittyvän”, festivaalin tuore taiteellinen johtaja, saksalainen André de Ridder
sanoo.
RSO:n avajaiskonsertissa orkestraaliset ja modernin elektronisen musiikin
elementit kohtaavat amerikkalaisen Tyondai Braxtonin teoksen
kantaesityksessä. Arvostetuille Warp- ja Nonesuch-merkeille levyttänyt
Braxton tunnetaan sävellystensä lisäksi instrumentaalirock-yhtye Battlesin
entisenä jäsenenä. Hän esiintyy Novassa myös soolona.
Konsertissa kuullaan myös festivaalin residenssisäveltäjäksi saapuvan,
hollantilaisen Grawemeyer-palkitun (2013) Michel van der Aan Spaces of
Blank. Klassisen musiikin keskeisenä uudistajana tunnetun, uutta
tietokoneohjelmointia, filmi- ja näyttämöohjausta teoksissaan hyödyntävän
Van der Aan 3D-ooppera Blank Out saa Suomen ensi-iltansa festivaalilla.
Lisäksi hänen teoksensa Hysteresis kuullaan Tapiola Sinfoniettan
konsertissa.
Fyysinen esitystila on keskeisessä roolissa festivaalin toisena päivänä.
Teosto-palkitun (2016) Antti Auvisen uusi sävellys tuo big bandin ja
syntetisaattorin soimaan Kampin Kauppakeskukseen ilmaiskonserteissa.
Sähköinen Nova G Livelabissa
Novan ensimmäinen viikonloppu 3.–5.2. on omistettu sähköiselle musiikille,
jonka eri puolia festivaali esittelee Helsinkiin hiljattain avatussa G Livelabissa.

Sunnuntain Super-Nova-tapahtumassa lavalle kiipeää de Ridderin johtama
kokeellinen stargaze-kollektiivi. Poikkitaiteellinen ryhmä esittää
brooklyniläisen Dawn of Midi -trion rumpalina tunnetun, Novassa säveltäjän
ominaisuudessa vierailevan Qasim Naqvin uuden teoksen sekä vasta
julkaistun Preamble-teoksen kokonaisuudessaan. Stargazea kuullaan myös
Suomi-jazzin ykkösrumpali Teppo Mäkysen kanssa ainutlaatuisessa
yhteiskonsertissa, jossa he tulkitsevat uusiksi skotlantilaisen downtempo-duo
Boards of Canadan kulttimaineeseen nousseen Hi Scores -EP:n.
Sunnuntaina tehdään kunniaa myös toiselle elektronisen musiikin pioneerille,
brittiläiselle kokeelliselle tuottajalle ja muusikolle Matthew Herbertille. Hänen
tuore albuminsa on julkaistu kirjamuodossa. Tapahtumassa ääneen luettava
teksti on kuvaus siitä, minkälainen albumi se olisi. Tekstin lukija vahvistetaan
myöhemmin.
Viikonlopun aikana koetaan lisäksi saksalaisesta IDM-duo Mouse on Marsista
tunnetun Jan St. Wernerin improvisointia sisältävä esitys tuoreesta Felderteoksesta yhdessä Korvat auki Ensemblen kanssa.
Niin ikään ensikertaa Suomessa esiintyy täältä lähtöisin oleva, kotimaassaan
Australiassa merkittävää uraa tekevä Erkki Veltheim. Viulistina, säveltäjänä
ja poikkitaiteellisena esiintyjänä työskentelevä Veltheim esittää Novassa
kantaesityksen sooloteoksestaan. Häneltä kuullaan uusi teos myös
defunensemblen konsertissa WHS Teatteri Unionissa, jossa kokeellinen pop
ja nykymusiikki kohtaavat laulaja-lauluntekijä Islajan ja defunin
yhteisesiintymisessä.
Tilallisuuden teema soi vahvana Uusinta Ensemblen G Livelab -esityksessä.
Konsertin nuorten pohjoismaisten säveltäjien teokset perustuvat heidän
lähiympäristössään tehtyihin kenttänauhoituksiin.
Säveltäjävieraana Lukas Ligeti
Uuden musiikin klassikkosäveltäjän, György Ligetin, perintö on isossa
osassa päätösviikonlopun ohjelmistossa. Kunniavieraaksi saapuu György
Ligetin poika Lukas, joka on kulkenut omia polkujaan musiikkimaailmassa niin
säveltäjänä, esiintyjänä kuin jazzrumpalinakin. Lukaksen teoksia kuullaan
viikonlopun aikana omassa konsertissaan, sekä Avantin ja Kamus-kvartetin
tulkitsemina.
Festivaali esittelee György Ligetin tunnetuimpia teoksia, kuten kuoroteos Lux
Aeternan, hänen tärkeimpien oppilaidensa musiikkia, sekä muita merkittäviä
säveltäjiä, joiden tyylissä voi nähdä hänen vaikutuksiaan.
Gérard Griseyn teoksista Suomen ensiesityksiä
Tärkeä nykymusiikin kaanoniin kuuluva säveltäjä ohjelmistossa Ligetin ohella
on ranskalainen Gérard Grisey, jota pidetään niin kutsutun spektrimusiikin
oppi-isänä. Griseyn tunnetuin teos, kulttimaineeseen kohonnut Les espaces
acoustiques kuullaan Suomessa nyt kokonaisuudessaan ensi kertaa. Myös
hänen Le Noir de L’Étoile -teoksensa saa Suomen ensiesityksen

lyömäsoitinensemble Osuman tulkitsemana. Kamus-kvartetti esittää Griseyn
suurteoksen Vortex Temporum ja Veli Kujala harmonikkateos Passacaillen.
Konserttien lisäksi järjestetään luentoja ja taiteilijatapaamisia, joiden tarkat
tiedot päivittyvät nettisivuille www.musicanova.fi.
Musica novan liput ovat myynnissä konserttikohtaisesti, tarkat myyntitiedot
osoitteesta www.musicanova.fi.
Festivaalilla kuultavat kantaesitykset:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sauli Zinovjev: Batteria, Radion sinfoniaorkesteri, joht. André de Ridder
Tyondai Braxton: TELEKINESIS, Radion sinfoniaorkesteri ja Helsingin
kamarikuoro, joht. André de Ridder
Erkki Veltheim: Ganzfeld Experiment, Erkki Veltheim, viulu ja elektroniikka
Erkki Veltheim: The Continuity Hypothesis, defunensemble
Perttu Haapanen: uusi teos, Paavali Jumppanen, piano
Qasim Naqvi: uusi teos, stargaze, joht. André de Ridder
Tiina Myllärinen: Railo, Helsingin kamarikuoro, joht. Nils Schweckendiek
Jarkko Hartikainen: Habitus, Tapiola Sinfonietta, joht. Mario Venzago

Lisätiedot, pressikuvat, akkreditointi:
- www.musicanova.fi/media
- Tiedotus: Creatika / Saara Oranen ja Terhi Aaen,
tiedotus@musicanova.fi, 0445661903
Musica nova Helsinki kuuluu Euroopan merkittävimpiin nykymusiikin tapahtumiin.
Joka toinen vuosi järjestettävä festivaali esittelee kiinnostavinta kotimaista ja
kansainvälistä uutta musiikkia. Musica nova Helsinki perustettiin vuonna 1981
nimellä Helsinki Biennale. Festivaalin taiteellisena johtajana toimii kapellimestari
André de Ridder. Pääjärjestäjät ovat Helsingin juhlaviikot, Helsingin
kaupunginorkesteri, Suomen Kansallisooppera, Tapiola Sinfonietta ja Yleisradio.

