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NÄYTTELYT

Oululaisten taiteilijoiden Su-
vi Mannosen ja Riikka Konti-
on (kuvassa maalaus Siunattu) 
näyttely Pyhät Naiset on esil-
lä galleria Patinassa Jyväsky-
lässä (Kauppakatu 3) 2. loka-
kuuta saakka. Näyttely koostuu 
2011–2013 maalatuista teoksis-
ta, joiden teema nousee erilai-
sista naiskuvista sekä pyhyyden 

kokemuksesta taiteessa.
Taiteilijoita yhdistää omien 

sanojensa mukaan kauneu-
den kaipuu ja pyhän tuominen 
maalausten kautta arkitodelli-
suuteen. He ovat myös yhdessä 
vetäneet taidetyöpajoja ikäih-
misille.

Galleria on avoinna ma–pe 
kello 10–17, la 10–14. 

Pyhät Naiset
galleria Patinassa

Aivoista voi lukea musiikkia
JYVÄSKYLÄ
Aino Martiskainen

K
aikki tietävät, että ryt-
mikäs musiikki saa ai-
kaan sormien napu-
tusta tai jalalla tapu-
tusta. Tutkijat pystyvät 

nyt näkemään myös sen, mitä 
aivoissa silloin tapahtuu.

Jokin aika sitten Jyväskylän 
yliopiston Monitieteisen musii-
kintutkimuksen huippuyksikkö 
yhdessä Helsingin yliopiston, 
Aalto-yliopiston sekä tanska-
laisten ja isobritannialaisten 
yhteistyökumppanien kanssa 
kehitti uuden tutkimusmene-
telmän. Sen avulla ensimmäistä 
kertaa pystytään tutkimaan sitä, 
miten aivot käsittelevät musiik-
kia aidossa kuuntelutilanteessa.

Aiemmassa tutkimuksessa 
selvisi, että musiikki aktivoi 
laajoja alueita: kuuloaivokuo-
ren, motorisen eli liikeaivokuo-
ren, limbisen eli tunteita sääte-
levän järjestelmän, pikkuaivot 
ja otsalohkon.

Uusissa tutkimuksissa ryhmä 
halusi selvittää, mitä eroja ja sa-
mankaltaisuuksia on erilaisen 
musiikin käsittelyssä. Yksikön 
johtaja Petri Toiviainen ker-
too, että koehenkilöille soitet-
tiin muun muassa rockia, ba-
rokkia ja jazzia.

–!Löysimme eron lauletun ja 
instrumentaalimusiikin välillä. 
Jos musiikissa on sanat, vasen 
aivopuolisko keskittyy niiden 
käsittelyyn, ja musiikin proses-
sointi siirtyy enemmän oikealle 
puoliskolle. Toinen päähavainto 
oli, että jos musiikissa on selkeä 
pulssi, se aktivoi liikeaivokuor-
ta enemmän, Toiviainen kertoo.

Voimakas rytmi tai groove voi 
saada ihmisen liikkumaan. Tut-
kijoiden koehenkilöt ovat liik-
kumatta pienessä putkessa ai-
voskannerissa, mutta liikealueet 
aivoissa aktivoituvat silti.

Mukana on tutkijoita aivotut-
kimuksen, psykologian ja tie-
totekniikan aloilta. Tulokset 
vastaavat aiempia tutkimuksia, 
mutta tilastotiedettäkin hyödyn-
tävän uuden menetelmän ansi-

osta ne ovat entistä tarkempia.
–!Aivotutkimuksen ongel-

ma on, että aivot tekevät niin 
paljon asioita. Musiikkiin liit-
tyvän kaivaminen sieltä seasta 
on haastavaa.

Ensin valitaan musiikki, sen 
jälkeen analysoidaan se tieto-
konealgoritmien avulla. Kap-
paleessa täytyy olla vaihtelua, 
eikä se saa olla koehenkilölle 
liian tuttu, jotta valmiita odo-

tuksia ei olisi. Analyysin selvit-
tämiä musiikin piirteitä verra-
taan aktiviteettiin, joka mitataan 
Aalto-yliopiston laboratoriossa 
kappaletta kuuntelevan aivoista. 
Tutkijat pystyvät jopa melkoisel-
la varmuudella tunnistamaan 
kuunnellun kappaleen aivovas-
teita katsellessaan.

–!Se ei ole ihan ajatusten, mut-
ta ainakin aivojen lukua, Toivi-
ainen sanoo.

Seuraavia tutkimuskohteita on 
musiikin emootiosisältö, eli piir-
teet, jotka aktivoivat mielihyvää 
käsitteleviä alueita. Toinen aihe 
vertaa muusikon ja ei-muusikon 
aivovasteiden eroja.

Yksi tutkimuksen tärkeä so-
vellusala on musiikkiterapia ja 
-kuntoutus. On jo tiedossa, että 
masennus-, aivohalvaus- ja de-
mentiapotilaat hyötyvät musii-
kista, ja jos opitaan tietämään 

miksi, kuntoutuksesta voidaan 
tehdä tehokkaampaa.

Toiviaisen oma asiantuntijuus 
on tietokoneanalyysissä, ja li-
säksi hän koordinoi tutkijoiden 
yhteistyötä.

–!Tietyssä mielessä taiteet ja 
luonnontieteet lyövät tässä kättä. 
Tämä ei silti ole koko totuus. Em-
me väitä, että pystyisimme selit-
tämään musiikin koko subjektii-
visen kokemuksen, hän korostaa.

Tiede: Jyväskylän yliopistossa tehdään uraauurtavaa tutkimusta.

”
Jos musiikissa 
on sanat, vasen 

aivopuolisko 
keskittyy  
niiden käsittelyyn.

Uusi tutkimus ”ei ole ihan ajatusten, mutta ainakin aivojen lukua”, johtaja Petri Toiviainen Jyväskylän yliopiston Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksiköstä sanoo. Toivi-
ainen ja tohtorikoulutettava Iballa Burunat ovat mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään, miten aivot reagoivat musiikkiin.

LAURA HAKALISTO

Voi näitä  
tiistai-iltoja
ROCK
Paradise Lost ja Outshine 
Tanssisali Lutakossa 10.9.2013

 
Usein on niin, että ulkomaan 
elävien konsertit osuvat kes-
kelle viikkoa. Tämä muuttaa 
konsertin luonnetta. Keikka-
yleisö saapuu paikalle eri-
koisjoukkojen täsmällisyy-
dellä. Tupa on täysi yleensä 
kymmentä minuuttia ennen 
pääesiintyjän lavalle nousua. 
Autoileva väki ei myöskään 
intoudu samanlaiseen hur-
mokseen kuin viikonlop-
pua vastaanottava perjan-
tai-yleisö.

Tähän kun lisätään vielä se, 
että illan pääesiintyjän fani-
kunnan keski-ikä alkaa olla 
lähempänä neljää- kuin kol-
meakymmentä, niin konsert-
tielämyksen kuvailuun käy-
vät paremmin sanat rauhalli-
sen arvostava, kuin eläimel-
lisen riehakas.

Goottimetallin legenda, 
brittiläinen Paradise Lost 
odotutti keskisuomalais-
ta yleisöä 25 vuotta ennen 
kuin yhtye nähtiin näillä 
main. Tiistai-iltana Jyväs-
kylän Tanssisali Lutakkoon 
oli saapunut ajankohdasta 
huolimatta mukavasti ylei-
söä, mutta fanien ihmetyk-

seksi metallilegendan neit-
sytvierailu ei ollut loppuun-
myyty.

Iltamien lämmittelyn epä-
kiitollinen tehtävä oli langen-
nut ruotsalaiselle, rouhean 
raskasta rockia soittavalle 
Outshinelle. Tummaa me-
lodista soittoa lanannut ne-
likko soitti komeasti, mutta 
kovin vähäeleisesti.

Paradise Lostin tuotannossa 
on mistä valita. Yhtyeen tuo-
rein albumi Tragic Idol tuu-
pattiin ulos jo viime vuonna, 
joten levynjulkaisukiertuees-
ta ei voitu enää puhua. 

Setti polkaistiin käyntiin 
Draconian Times -albumin 
avausraidalla Enchantment. 
Tuoreempaan tuotantoon 
painottuvaa keikkaa ryy-
ditti pari junttausta bändin 
alkuhämäristä. 

Erikoisinta setissä lienee 
se, että Paradise Lost ei soit-
tanut yhtäkään kappaletta 
käänteentekevältä Icon-le-
vyltä (1993) tai alkutuotan-
non genreä määrittäneeltä 
Gothicilta (1991).

Paradise Lost esiintyi Luta-
kossa tyynesti nautiskellen. 
Ihmeellistä kyllä, soundeis-
sa olisi ollut jonkin verran 
parantamisen varaa. Basso 
pörisi ajoittain häiritseväs-
ti ja soolokitara oli miksattu 
merkillisen pintaan rytmi-
kitaraan verrattuna.

Laulaja Nick Holmes tuntui 
jonkin verran työlääntyneel-
tä keikan ajankohtaan, mai-
niten useaan otteeseen, että 
koetetaan nyt pistää bileet 
pystyyn tiistaista huolimatta.

–!Voi näitä tiistai-iltoja, hän 
lopulta huudahti, kun yleisö 
ei mylvinyt riittävän äänek-
käästi Faith Divides Us –!Dea-
th Unites Us -kappaleen alla 
keikan loppusuoralla.

Yleisö vaikutti olevan silti 
tyytyväinen. Paradise Lostin 
keskituotanto koostuu niin 
rautaisesta biisimateriaalis-
ta, että vähemmästäkin tulee 
hyvälle mielelle. Ihan kelpo 
bileet tiistaiksi.
PETJA SAVOILA

PARADISE LOST

Lutakon 
settilista

 ! Enchantment 
 ! Erased 
 ! Hallowed Land 
 ! Soul Courageous 
 ! Honesty in Death
 ! Pity the Sadness 
 ! Praise Lamented Shade 
 ! One Second
 ! In This We Dwell 
 ! As I Die 
 ! Tragic Idol 
 ! Requiem 
 ! Encore: The Rise of Denial 
 ! Faith Divides Us - 

    Death Unites Us 
 ! The Last Time

Universaali vaeltaja ja tupien trubaduuri
KIRJAT
TAPIO MATTLAR (TOIM.)
Marja Mattlar –  
Musiikkiura omin päin
Omakustanne 2013. 329 s.

Marja Mattlarista kertova teos 
on valoisa voimatarina.

Aviomies Tapio Mattlarin 
toimittama laaja kirja esittelee 
hienon, mutta suurelle yleisöl-
le melko tuntemattoman laula-
jattaren, joka vieroksuu yleisiä 
myyntiehtoja ja niiden mukai-
sia myönnytyksiä.

Tehdäkseen sitä, mikä on rak-
kainta ja mikä tulkitsee aidoim-
min omaa. 

Mattlar on lyyrisen taiteelli-
sen linjan folk-muusikko, in-
tiimi, kansallinen ja univer-
saali: persoonallisuuden ja 
yhteisten sieluntuntojemme 
heijastaja.

Yhteisyyttä moneen suuntaan 
ilmentää Mattlarin rinnastumi-
nen yhtä hyvin suomalaiseen 
kansansoittoon ja taidelyriik-
kaan kuin viime vuosikym-
menten folkin ihmisyysjulis-
tukseen – kuten Joan Baeziin, 
rauhantrubaduuriin – ja edel-
leen ranskalaiseen chansoniin, 
folkin modernimman aallon 

piirteisiin ja kamarimusiik-
kiin tai mielestäni jopa kirk-
kolauluun ja soitannolliseen 
draamaan.

Toisekseen akustisen laulel-
man tekijää yhteistyöhön as-
ti ilahduttaa se, että rockyhtye 
Trio Niskalaukaus on menesty-
nyt hänen kappaleillaan, jotka 
tekijän itsensä levyttäminä ovat 
pysytelleet marginaalissa. 

Persoonallisesti hän visuali-
soi musiikin ja runon häitä, luo 
fantasioita ja koskettaa kuuli-
jaa selkein ja välittömin värein. 
Esityksissä on maanlikeistä tai-
vasta, metsänpeittoa ja kirkka-

utta, yöntumma aamutähdistö. 
Yhteys. 
 
Omillaan Marja Mattlar on 
kylän- ja kadunihmisten tru-
baduuri, hiljaisten kohtaus-
paikkojen tähti. Massafooru-
min vierastus kuultaa mietis-
kelevän syvässä ja tummassa ja 
myös linnunherkän korkealla 
värähtävässä tyylissä, jota osu-
vasti valitut sovittaja-tuottajat 
ja kanssamuusikot levytyksissä 
seuraavat ja laajentavat.

Levyfirmat, radiokanavat ja 
muut markkinatahot eivät ole 
kovin kiinnostuneita ei-kaupal-
lisesta laulajalyyrikosta. Paitsi 
äänitteitään myös 60-vuotisjuh-
lan kunniaksi julkaistun kirjan 
hän antaa toteuttaa subjektiivi-
sen laatunsa motiivein, ilman 
ulkopuolista kustantajaa ja lä-
hitärkeiden työkontaktien tu-
kemana. 

Marjan elämä hahmottuu, ei 
niin maatilan emännän, jota hän 
myös on, kuin ja ennen muuta 
muusikon-tien kronologiana, 
esiintymis- ja levytystavoittei-
den huomattavan tinkimättö-
minä toteutuksina.

Vierellä seurataan työpäivä-

kirjaa, ystävien ja muusikko-
tovereiden mietteitä ja yleisön 
ja tiedotusvälineiden reaktioi-
ta. Vähempi erityisesti viimeksi 
mainittuja tosin riittäisi. Ylirun-
sas siteeraaminen tekee kirjan 
raskaaksi lukea, vaikka palaut-
teiden esittely sinänsä kuuluu 
asiaan. 

Kirja kiertää lapsuuden Lapista 
Helsinkiin ja erityisesti pitkä-
aikaiseen kotipaikkaan Harto-
lan Vuorenkylään. Suomalaisen 
bisneskosiskelun sijasta Marja 
poikkeaa suuremmitta pyrky-
ryyksittä mutta merkittävin saa-
vutuksin varsinkin Ranskassa 
ja Belgiassa, esiintymässä ja le-
vyttämässä. Esikoisalbumin ot-
sikkokin on Pariisi–Vuorenky-
lä (1993).

Kernaasti laulaja ja lukija käy-
vät kotoisen Suomen tupaillois-
sa, kylätapahtumissa ja vähän 
isommissa kekkereissä, joissa 
niissäkään yleisö ei tarvitse kor-
vatulppia eikä tulilientä. 

Istutaan runollisen, yksi-
näisen, kaipaavan, ajattelevan 
ja kehtolaulunomaisen kan-
sanperinteen välittömyydessä. 
Viivähdetään bändittömissä ja 
yhteisyyden henkeä luovissa 

tässä ja nyt -hetken laulelma-
tunnelmissa.

Mattlarin äänen folk-suosiolli-
sista nyansseista, trenditeennäi-
syyttä kaihtavasta visuaalisesta 
mietteliäisyydestä, kauneudesta 
ja yleensä tunteellisuudesta pu-
hutaan kirjassa paljon, ja palau-
tetoistojen keskellä myös kuu-
lijoiden mentaliteettia kuvasta-
vin ja välistä virkistävin kom-
mentein.

Teksti on niin ihastunut ai-
heeseen ja kuvatun taiteen vai-
kutukseen, että se tarttuu. Lu-
kijalle on spontaania hakea levy 
soittimeen: Polku (2007).

Kuulen loistavan albumin. 
Aistin polut entisin, mutta en-
kö myös uusin silmin lauluja 
katsovin korvin.    
TEPPO KULMALA     

Marja ja Tapio Mattlar ovat tavatta-
vissa Athenis Finlandiae -tapahtu-
massa pidettävässä kirjan julkista-
mistilaisuudessa Jyväskylän yliopis-
ton Musica-rakennuksessa tänään 
kello  12–12.30.

Marja Mattlar esiintyy yhtenä solis-
tina myös  Syksyn sylissä -konsertissa 
yliopiston juhlasalissa kello 18–20.15.  
Liput 12/10/8 e.

Marja Mattlar esiintymässä Zonnebeken kulttuuritalolla Belgiassa 
1995. Kirjan kuvitusta.

BART VANOUTRIVE

EUROPEAN PRIZE

Arkkitehti Marco Casagrande 
(kuvassa) voitti European Pri-
ze for Architecture -palkinnon.

Tunnustus myönnetään ark-
kitehdille, joka on töillään an-
tanut merkittävän panoksen in-
himillisen ympäristön raken-
tamiseen.

Turussa 1971 syntyneelle Ca-
sagrandelle palkinto tuli yllä-

tyksenä.
–!En tiedä tarkasti, miksi mi-

nä sain palkinnon. Käsittääkseni 
tällä kertaa haluttiin palkita ra-
dikaalisti poikkeava arkkitehti.

Palkintoa hallinnoivat "e 
Chicago Athenaeum: Museum 
of Architecture and Design ja "e 
European Centre for Architectu-
re Art Design and Urban Studies.

Marco Casagrandelle 
merkittävä arkkitehtipalkinto

LAUKAA

Järvilinnan taidekeskuksessa 
Vihtavuoressa alkaa 14.9. tai-
teilijatapaamisten sarja, jossa 
taiteilijat kertovat työstään ja 
keskustelevat yleisön kanssa.

Sarjan aloittaa kaksi Järvilin-
nan omaa taiteilijaa, kuvanveis-
täjä Tapani Kurttila ja muotoi-
lija, kuvanveistäjä Kristian Ve-
näläinen. Heidän töitään on 

syyskuun esillä myös Jyväsky-
län taiteilijaseuran vuosinäyt-
telyssä Holvissa. 

Tapahtuma järjestetään joka 
kuukauden toisena lauantaina 
Järvilinnan Huvilassa kello 10–12. 
Syksyn muut taiteilijatapaamiset 
ovat 12.10., 9.11. ja 14.12. Samalla 
voi tutustua Järvilinnaan ja taitei-
lijoiden työpajoihin.

Taiteilijatapaamiset
alkavat Järvilinnassa

KANSALLISTEATTERI

Kansallisteatterin pienel-
lä näyttämöllä Helsingis-
sä esitetään tänä syksynä 
näytelmää Vuosisadan 
rakkaustarinat, joka pe-
rustuu taiteilijapariskunta 
Märta ja Henrik Tikkasen 
omakohtaisiin kirjoihin.

Kantaesitys oli keski-
viikkona. Näytelmää näh-
dään 30.12. asti.

Kaisa Korhosen ohjaa-
massa näytelmässä on 
Tikkasten tarinan lisäksi 
tulkinnat Märta Tikkasen 
vanhempien sekä toisten 
isovanhempien liitoista.

Sadan vuoden ajanjak-
solle ulottuva teos pui pa-
risuhteiden kipupisteitä 
sekä menneitä sukupolvia, 
joita ihmiset kantavat ai-
na mukanaan niin hyvässä 
kuin pahassa, sanoo Kor-
honen.

Märta Tikkasen runote-
os Vuosisadan rakkausta-
rina (Tammi, 1978) oli ai-
kansa kohukirja. Kirjassa 
Tikkanen kuvaa Henrik 
Tikkasen alkoholismia ja 
itsekeskeisyyttä sekä suu-
ren rakkauden vaikeutta.

Sukupolvien
rakkaus-
tarinoita


