Pedaali:

Pianismi
taiteena -kirja
on tutkielma
esittävän taiteen
teoriasta.

Samuil Feinberg

Pianismi taiteena
Keväällä 2013 aloimme keskustella pianisteille suunnattujen
kirjojen vähyydestä ja laadusta. Esiin nousi Samuil Feinbergin
vuonna 1965 julkaistu teos Pianismi taiteena (Pianizm kak iskusstvo), joka vielä nykyäänkin on erittäin pätevä katsaus venäläiseen pianismiin, joka on Suomessa hyvin arvostettua. Venäläinen koulukunta on vaikuttanut monen suomalaisen pianistin
soittoon mitä suurimmissa määrin.

Samuil Feinberg (1890–1962)
Samuil Feinbergin nimi on hyvin tunnettu niin
Venäjällä kuin myös muualla maailmassa. Loistava pianisti, säveltäjä ja pedagogi Feinberg oli
Neuvostoliiton näkyvimpiä musiikkivaikuttajia
1900-luvun alkupuolella. Pianistina hän tuli tunnetuksi ennen kaikkea Bachin ja Skrjabinin teosten tulkitsijana; aikalaiset kertoivat, että Feinbergin
Skrjabin-soitto oli lähempänä säveltäjän omaa
esiintymistyyliä kuin kenenkään muun pianistin.
Säveltäjä-Feinberg oli 1910–1920-luvun näkyvimpiä venäläisiä modernisteja – Prokofjevin, Stravinskin ja nuoren Šostakovitšin rinnalla.
Pianismi taiteena -kirja on tutkielma esittävän taiteen teoriasta. Ainutlaatuiseksi kirjan tekee Feinbergin harvinainen kyky nähdä pienetkin yksityiskohdat isojen kokonaisuuksien osina. Hänen
kirjassaan pianismin taide näyttäytyy selkeänä,
johdonmukaisena systeeminä. Kirjoittajan rohkeat, paradoksaalisetkin johtopäätökset pohjautuvat
loogisiin syy-seuraus-suhteisiin.
Hänen pohdintansa ovat ennen kaikkea suuren
taiteilijan pitkän elämäntyön tulos – ja sellaisina
samanaikaisesti sekä yleviä että käytännönläheisiä.
Hänen näkemyksensä musiikista ja pianismista
on sekä harvinaisen laajakatseinen että yllättävän
nykyaikainen. Feinberg välttää venäläisille muusikoille niin tyypillisen romanttiskeskeisyyden, mikä
hyvin todennäköisesti johtuu hänen modernistisäveltäjän taustastaan. 2000-luvun Suomessa hänen
jo 1960-luvulla julkituomansa ajatukset sopivat
täydellisesti suomalaisen musiikkimaailman pluralistiseen avarakatseisuuteen.

Moni suomalainen pianisti on opiskellut Venäjällä/Neuvostoliitossa, ja venäläisen koulukunnan jälki suomalaisessa pianonsoiton opetuksessa on kiistaton. Mutta tähän mennessä ainoa
venäjänkielinen pianonsoiton kysymyksiä käsittelevä, suomeksi
käännetty kirja on Heinrich Neuhausin Pianonsoiton taide. Se
on loistava teos, joka kuitenkin esittelee venäläisen tradition
jokseenkin yksipuolisesti. Monet Neuhausin ajatuksista eivät ole
enää kovin ajankohtaisia – hänen omat musiikkijuurensa ovat
vahvasti romanttisessa pianonsoiton traditiossa.

Alkuteos: Pianizm kak iskusstvo
Suomentajat: Kiril Kozlovsky
ja Juhani Lagerspetz
Koko: 145 X 210 mm
Sidottu, kovakantinen,
noin 550 sivua
Kirjastoluokka: 78
ISBN 978-952-7040-16-4
Ilmestyy: Syksyllä 2014

Kirjan sisällöstä
Kirjaan sisältyvät
seuraavat aihepiirit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Johdanto
Sovitus
Esittäjän yksilöllisyys
Säveltäjän merkintöjen rooli
Ammattilainen ja harrastaja
Musiikillisen kuvan kaksoiselämä
Tulkinnan kaksi lajia
Esittäjän luova vapaus

Tyyli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esityskäytäntöjen muutos
Beethoven ja Chopin
Skrjabin
Konkreettiset ja abstraktit elementit musiikissa
Weber
Schumann
Sergei Prokofjev
Tyylin etsiminen. Traditio ja tottumus
Esimerkit
Virtuositeetti
Venäläisen pianismin tyyli

Sointi:
•
•
•
•
•

Pianon soinnin erityisyys
Äänen tuottaminen ja eleet
Soinnin kontrolli ja liikkeiden säästeliäisyys
Pianistin liikkeet ja jousisoittimien jousitukset
Melodinen ekspressiivisyys ja keinot sen saavuttamiseen pianolla

Tekniikka:
•
•
•
•
•
•

Yleiset tekniset huomiot
Taistelu hidastavia tendenssejä vastaan
Ryhmitykset ja lenkit
Positionaalinen soitto. Sormitukset
Teoksen työstäminen ja treenaus
Harjoitus

• Tavoitteet ja keinot. Käsitteistö
• Jalkapedaali ja pedaali koskettimistolla
• Laulupedaali

Rytmi ja syke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notaatio ja elävä rytmi
Kuoro – yhteisöllinen ja yksilöllinen rytmin tulkitseminen
Pianokonserton muoto
Esittämisen vapaudesta
Hyväksyttävien rytmisten poikkeamien rajat
Vapaan tulkinnan lait
Etydi – Bachista Lisztiin, Rahmaninoviin ja Skrjabiniin
Rytmin riippuvuus sykkeestä
Ajan säilyttämisen periaate
Tarkoitukselliset rytmiset poikkeamat
Musiikillinen ja kertomuksellinen aika
Tilan ja ajan tendenssit musiikissa
Teema ja johtoaihe
Rytmisen pulssin tasapaino
Harhakäsitykset sykkeestä
Runo- ja musiikkirytmin perusteet
Tahdin vahvat ja heikot iskut

Musiikin ja runouden yhteys:
• Musiikin ja runouden vastakkaiset elementit
• Eufonia ja musiikki runoudessa
• Runouden elementtien merkitys pianismissa

Loppusanat

Gina Misiroglu

Vastausten kirja
lapsille (ja vanhemmille)

Gina Misiroglu
Kirjasarjan kirjoittaja Los Angelesissa asuva Gina
Misiroglu kirjasi sarjaa varten muistiin satoja kysymyksiä, joita muun muassa hänen omat lapsensa
esittivät hänelle, ja kokosi kysymykset vastauksineen kirjasarjaksi. Misiroglu on monipuolinen
kirjailija, joka on kirjoittanut muun muassa populaarikulttuuria, Amerikan historiaa ja yleisiä aiheita käsitteleviä tekstejä sekä elämänkertoja. Hän
on työskennellyt myös useiden elokuvien parissa.
Misiroglun kirjoja ovat kustantaneet muun muassa
Warner Bros ja Worldwide Publishing.

”Sanotaan, että lapset ovat

kuin sieniä, jotka imevät itseen-

Vastausten kirja lapsille (ja vanhemmille) on kuusiosainen kirjasarja, josta löytyy vastaukset lähes kaikkiin 4–12-vuotiaiden
lasten esittämiin, hankaliinkin kysymyksiin. Ja kysymyksiähän
lapsilla riittää, sillä kyselemällä he oppivat hahmottamaan maailmaa ja saavat tarpeellista tietoa kyetäkseen toimimaan yhteiskunnassa.
Lasten tiedonjano on kyltymätön ja heidän uteliaisuutensa
vailla vertaa. Aikuisten tehtävä on tyydyttää tämä oppimishalu
joko vastaamalla kysymyksiin itse tai ohjaamalla lapsi oikean tietolähteen luo, jos kysymys ylittää oman tietämyksen.
Kirjasarja on laadittu lasten mielikuvitusta silmällä pitäen, ja
se sisältää lähes 800 kysymystä vastauksineen kaikista mahdollisista lasten mieliä kaihertavista aiheista. Sarja auttaa vanhempia
korvaamaan tyypilliset ”Siksi” tai ”Niin se asia vain on” tai ”En
tiedä” -vastaukset aikuisiakin kiinnostavilla yksityiskohtaisemmilla vastauksilla.
Kirjasarjaa voi pitää oivana lähteenä, jonka avulla pääsee alkuun vaikeidenkin aiheiden käsittelyssä. Lapsille ja nuorille se
taas toimii erinomaisena ajanvietteenä ja antaa eväitä esitellä
kiintoisaa knoppitietoa kavereillekin.

1. Ihmeellinen avaruus keskittyy
muun muassa Maa-planeettaa,
Kuuta, Aurinkoa, ja maailmankaikkeutta koskeviin kysymyksiin. Tiedätkö
esimerkiksi, miksi tähdet vaikuttavat
tuikkivan tai kuinka suuri Maapallo on?
Osaatko nopeasti määritellä kääpiötähden? Miksi taivas on sininen? Kirjasarjan ensimmäisen osan avulla voit
tutkia universumin ihmeitä ja tarkastella muun muassa säähän liittyviä
ilmiöitä (Mikä on hurrikaani? Lumivyöry? Salama? Ukkonen?).
ISBN 978-952-7040-10-2
noin 64 sivua

2. Kasvien ja eläinten ihmeellinen
maailma kertoo kaikenlaisista
kasveista ja kaikenkarvaisista
eläimistä, joista lapset kiinnostuvat
jo hyvin nuorina. Monilla kiinnostus
säilyy läpi elämän. Kirjasta löydät
selkeän vastauksen esimerkiksi
kysymykseen ”Mikä on fotosynteesi?”
tai ”Mikä on maailman hitain eläin?”
(Laiskiainen!) Kaikkien aikojen suurin
planeetallamme elävä eläin taas on
sinivalas.
ISBN 978-952-7040-11-9
noin 72 sivua

3. Maailman ihmiset ja politiikan
ihmeet vie sinut matkalle maailman
ympäri tarjoten vastaukset mieltä
askarruttaviin kysymyksiin, kuten
mikä on maailman pienin valtio (Vatikaani) ja mikä vastaavasti suurin
(Venäjä). Tässä kirjassa kerrotaan
myös erilaisista kulttuureista, selitetään miksi ihmisillä on erilaisia uskontoja, miksi kaikki eivät puhu samaa
kieltä tai miksi maailmassa on sotia?
ISBN 978-952-7040-12-6
noin 56 sivua

Alkuteos: The Handy Answer Book for Kids
(and Parents)
Suomentajat: Tuula Nuikka, Annukka Kolehmainen
ja Heli Janhunen
Koko: 190 X 245 mm, sidottu, kovakantinen
Kirjastoluokka: 03
Ilmestyy: huhtikuussa 2014

sä valtavan määrän sekalaista

tietoa hirmuisella vauhdilla. Osa
tästä pikaoppimisesta voidaan

selittää fysiologisella kehityksellä, mutta tiedonjanoon vaikut-

taa myös kyky ihmetellä ja olla

kiinnostunut. Vaikka tämä taito
onkin erityisesti lasten ominaisuus, se ei katoa aikuisiltakaan.
Jos olemme onnekkaita, tun-

nemme koko elämämme samaa

riemua uusien asioiden oppimista
kohtaan.”

Kirjailija Gina Misiroglu

4. Ihmeelliset vempaimet sekä matematiikan ja mittakielen salat vie
meidät teknisten laitteiden maailmaan ja paljastaa esimerkiksi sen,
miten röntgenkuvaus tai sukellusveneet toimivat. Lisäksi kirjasta saa
vastauksen numeroita, mittayksiköitä ja ajanmääreitä koskeviin kysymyksiin. Vastauksista on apua myös
koulussa.

5. Ihmeellinen ihmiskeho keskittyy
lukuisiin kehossa tapahtuviin muutoksiin, joita lapsi kokee matkallaan aikuisuuteen. Lisäksi kirja käsittelee kehon
perustoimintoja, kuten sitä, miten
lihakset toimivat ja miksi nivelet paukkuvat. Kirjassa ei myöskään häpeillä
kertoa hiestä, finneistä, känsistä,
oksennuksesta, röyhtäisyistä tai
hikasta.

ISBN 978-952-7040-13-3
noin 72 sivua

ISBN 978-952-7040-14-0
noin 56 sivua

6. Arjen ihmeitä keskittyy arkielämää
koskeviin kysymyksiin, kuten ”Miksi
minun on tultava toimeen sisarusteni kanssa?” ja ”Miksi on pakko
käydä koulua?”. Lisäksi kirjassa autetaan lapsia määrittelemään perheen
jäsenten eri rooleja ja selitetään
totuuden puhumisen ja kohteliaisuuden merkitystä. Tässä osassa
annetaan vastauksia myös lasten
mieliä kaihertaviin kysymyksiin
esimerkiksi avioerosta, vanhenemisesta ja kuolemasta.
ISBN 978-952-7040-15-7
noin 64 sivua

10 Heiki Vilepin
lastenkirjaa
Vilep lastenkirjallisuuden luomisesta:

Heiki Vilep
Heiki Vilep on Tartossa vuonna 1960 syntynyt virolainen vapaa kirjailija, runoilija
ja muusikko. Hänen perheeseensä kuuluvat vaimo ja viisi lasta. Virossa Vilepiltä
on julkaistu yli 30 lasten- ja nuortenkirjaa
sekä lukematon määrä runoja. Heiki Vilep
on Virossa erittäin tunnettu myös lastenlaulujen sanoittajana.

Suomentajat: Mika Keränen,
Petteri Aarnos, Gea Karja, Jaana
Palanterä ja Tea Saarinen
Piirrokset: Ott Vallik, Kristina Viin,
Kait Kübar
Koko: 160 X 230 mm
Sidottut, kovakantiset
Kirjastoluokka: 03
ISBN 978-952-7040-00-3
ISBN 978-952-7040-01-0
ISBN 978-952-7040-02-7
ISBN 978-952-7040-03-4
ISBN 978-952-7040-04-1
ISBN 978-952-7040-05-8
ISBN 978-952-7040-06-5
ISBN 978-952-7040-07-2
ISBN 978-952-7040-08-9
ISBN 978-952-7040-09-6
Ilmestynyt: marraskuussa 2013

"Lapsille kirjoittaminen kasvattaa, se auttaa
selventämään asioita ja jälleen kerran huomaat, miten kokonaisen ongelmien vyyhdin saa purettua auki yhden hauskan lasten
runon avulla. Monimutkaisten asioiden yksinkertaistamisen kautta moni asia näyttäytyy
itsellekin toisenlaisena ja merkittävästi ymmärrettävämpänä."
"Lapsille kirjoittaessa ei myöskään tule kiusausta salata tai valehdella mitään, kuten
esimerkiksi aikuisten romaaneja kirjoittaessa
usein käy. Lasten maailma on valoisa, puhdas
ja suora. Se on toki mielikuvitusrikas, mutta
äärettömän luonnollinen."

Kaappipeikot

Tahtoisin olla

978-952-7040-00-3
Sivuja: 48

978-952-7040-08-9
Sivuja: 56

Jani on hieman laiska siivoamaan, ja
lelut lojuvat hujan hajan pojan huoneen
lattialla. Eräänä yönä Jan kokee elämänsä
seikkailun Kaappipeikkojen yrittäessä
valloittaa Janin huoneen. Miten täydeltä
kaaokselta vältytään? Miten jännittävät
tapahtumat vaikuttavat Janin elämään?
Hauska ja jännittävä kertomus sisältää
myös oivan opetuksen siivoamisen ja
järjestyksen tärkeydestä.

Runoja lapsille ja aikuisille. Aiheina
elämän ihanat, jännittävät ja vähän
herkemmätkin hetket lumiukkojen
rakentelusta tietokoneiden maailmaan ja äidin kunnioituksesta eläinten
seikkailuihin.

Kaappipeikot ovat
täällä taas

Hei!

978-952-7040-01-0
Sivuja: 64

Villit Kaappipeikot sekoittavat tällä kertaa
Janin sedän Pietarin elämää. Pietari on
suuren rakennusfirman johtaja, mutta
paikkojen kunnossa pitäminen ja siivoaminen eivät jaksa kiinnostaa häntä. Myös
hänen työntekijänsä alkavat vähätellä
siivoamista, ja seuraukset ovat melkoiset.
Miten taistelu Kaappipeikkoja vastaan
lopulta päättyy?

Kaappipeikot
planeetta X:llä
978-952-7040-02-7
Sivuja: 56
On vuosi 2427, ja kaukaisille planeetoille lentäminen on jokapäiväistä puuhaa. Hessu ja Ossi
ovat matkalla vanhempiensa luokse lomanviettoon K-7-planeetalle. Matka on pitkä, ja pojat
puuhaavat aikansa kuluksi monenlaista, mutta
eivät jaksa välittää omien jälkiensä siivoamisesta. Siivottomista oloista voimansa saavat
Kaappipeikot ottavat avaruusaluksen komentoonsa, ja alus ohjataan Planeetta X:lle, jolla
peikot ja pojat kohtaavat paikallisia asukkaita
kenties kohtalokkain seurauksin...

978-952-7040-09-6
Sivuja: 56
Lisää kiehtovia runoja kaikenikäisille. Runojen teemat liittyvät vahvasti
perheeseen ja perhe-elämään. Runoja
lukiessa voi kuulla sanojen rytmikkyyden, ja ne ovatkin parhaimmillaan
ääneen luettuina.

Hiljaisuuden äänet
978-952-7040-03-4
Sivuja: 48
Mitä tapahtuu, kun kovasta metelistä
nauttiva Matias joutuu paikkaan, jossa
ympärillä on vain hiljaisuutta? Matias
saa pian kokea, että hiljaisuudessa
ääniä vasta onkin. Hän kohtaa monta
erikoista ääntelijää ja oppii nauttimaan
myös elämän hiljaisemmista hetkistä.

Nukku-Matin
höpöjutut

Vaaleanpunainen
prinsessa

978-952-7040-06-5
Sivuja: 64

978-952-7040-05-8
Sivuja: 48

Matildan vanhemmat eivät kiireiltään
ehdi kertoa tytölle iltasatuja. Onneksi
Nukku-Matti saapuu paikalle ja unihiekan
heittämisen sijasta ryhtyykin kertomaan
mitä mielikuvituksellisimpia ja hullunkurisia tarinoita, joista löytyy aina myös pieni
opetus. Nukku-Matin tarinoissa hauskat
ja surullisetkin tapahtumat yhdistyvät
kauniiksi saduiksi.

Noiduttu kaupunki
978-952-7040-07-2
Sivuja: 48
Kirjassa on viisi jännittävää ja mystistä
satua kaikenikäisille lukijoille. Kirjan
sadut on järjestetty niin, että ne
vaikeutuvat loppua kohden eli ensimmäinen satu sopii kaikkein nuorimmille ja viimeinen on tarkoitettu lähinnä
vanhemmille, mutta yksikään satu ei
tietenkään ole lapsilta kielletty.

Prinsessa on tottunut aina saamaan
kaiken mitä haluaa. Eräänä päivänä
hän kuitenkin kyllästyy siihen, mitä
hänellä jo on tai mitä kaupasta saisi,
ja hän lähtee leikkimään kyläläisten
kanssa. Nukkejen ja kylän lasten
kanssa leikkiessään hän oppii monta
tärkeää asiaa.

Janin seikkailut
Varjomaassa
978-952-7040-04-1
Sivuja: 56
Jani on pieni poika, joka rakastaa kaupungin
valojen katsomista ja ikkunoiden takana
elävien ihmisten elämien pohtimista.
Pimeää hän pelkää niin paljon, että kun iltasadut on kerrottu, pitää huoneen ovi jättää
raolleen. Eräänä yönä Jani saa tehtävän,
jota hän lähtee suorittamaan Varjomaahan,
jossa kaikki maailman varjot asuvat. Tapahtumarikas seikkailu kutkuttaa mielikuvitusta
ja auttaa Jania pääsemään eroon peloistaan.

Lector Kustannus Oy
Mustankivenkatu 2 E 89
00980 Helsinki
Puh.: 041 513 7155
info@lector.fi
www.lector.fi

Hei!

Kaappipeikot planeetta X:llä

Hiljaisuuden äänet

Nukku-Matin höpöjutut

Tahtoisin olla

