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Esipuhe
Lasse A Lehtonen, Heikki Mäenpää ja Pirkko Yamashita

Pianotaiteilija Izumi Tateno täyttää 77 vuotta.
Ikävuotta arvostetaan suuresti Japanissa, koska sen uskotaan olevan tärkeä
ikä, joka kertoo hyvästä eletystä ja hyvää enteilevästä elämästä. Tokiossa toukokuussa 2012 käynnistynyt Izumi Tateno Festival huipentuu hänen syntymäpäivänään marraskuussa 2013 Tokiossa pidettävään konserttiin, jossa taiteilija
soittaa kolme hänelle omistettua pianokonserttoa yhdessä suomalaisen La
Tempesta -kamariorkesterin kanssa. Ottaen huomioon maailmanluokan taiteilijan merkittävän elämäntyön myös suomalaisella musiikkikentällä on meillä
Suomessa erityisesti aihetta huomioida hänen merkkivuottaan.
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Prologue
Lasse A Lehtonen, Heikki Mäenpää ja Pirkko Yamashita

Piano artist Izumi Tateno turns 77 years.
This age is greatly appreciated in Japan because it is believed to be an important
age that reflects a good life in both the past and the future. The Izumi Tateno
Festival, started in Tokyo in May 2012, culminates on his birthday in November
2013 in Tokyo. There the artist has a concert in which he plays three concertos
dedicated to him together with the Finnish La Tempesta chamber orchestra.
Considering the extensive lifework of this world-class artist even the Finnish
music scene has a specific reason to celebrate.
Translation: Antti Pyykkönen, Heikki Mäenpää and Pirkko Yamashita
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舘野泉 77歳アニバーサリー記念誌
序
ラッセ・レヘトネン、ヘイッキ・マエンパー、山下ピルッコ
ピアニスト 舘野泉氏は今年77歳になる。日本では、この年齢は喜寿としてこれま
での無事息災とこれからのさらなる健康を祝う大切な年とされている。2012年5
月に東京でスタートした舘野泉フェスティバルであるが、今年11月の彼の誕生日
に彼のために書かれたピアノ協奏曲3曲をフィンランドのラ・テンペスタ室内オー
ケストラと共に演奏するコンサートで、それは頂点を迎える。舘野泉という世界
的芸術家のこれまでのフィンランドにおける業績を振り返ると、このフィンラン
ドの地でも彼の記念すべき年を祝うことは当然のことと思う。
（訳）下村 有子
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Izumi Tateno
SJY:n kunniajäseneksi
Heikki Mäenpää

Maailmanluokan pianistin uraa juhlistetaan Suomessa ja Japanissa
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry (SJY) on kutsunut kunniajäsenekseen pianotaiteilija Izumi Tatenon hänen täyttäessään 77 vuotta. Suomessa, mutta erityisesti Japanissa suurta arvonantoa nauttivan pianotaiteilijan pitkä karriääri
konserttipianistina jatkuu edelleen intensiivisenä. Hänen uusi uransa vasemman käden pianistina on herättänyt alusta alkaen valtavaa kiinnostusta sekä
kerännyt kiitosta Japanissa ja kaikkialla muuallakin missä hän on konsertoinut.
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Izumi Tateno, Honorary Member
of the Finnish-Japanese Society
Heikki Mäenpää

The world-class piano artist’s career celebrated in Finland and Japan
The Finnish-Japanese Society (SJY) has invited piano artist Izumi Tateno to
become an honorary member as he turns 77 years. The artist, who is greatly
appreciated in Finland, but especially in Japan, still continues his long and
intensive career as a concert pianist. His new career as a left hand pianist has
been of huge interest in Japan and all other countries where he has performed.
Translation: Antti Pyykkönen
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舘野泉氏をフィンランド日本協会の名誉会員に
ヘイッキ・マエンパー

フィンランド日本協会は、ピアニスト舘野泉氏に名誉会員の称号を贈ることに
した。フィンランドで、また特に日本でその名を馳せているピアニスト舘野泉
氏は、今年77歳を迎える。脅威的ともいえる3000回以上に及ぶコンサートを
含む舘野氏の長いキャリアは、今現在も熱く続いている。左手のピアニストと
いう彼の新境地は、その初めから、日本のみならず世界各地で彼のコンサート
を訪れた人々に大いなる関心と感謝の気持ちを呼び覚ましてきた。
（訳）下村

有子
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Puheenjohtaja
Olli Juvosen tervehdys
Arvostettu pianisti Izumi Tateno täyttää tänä
vuonna 77 vuotta. Numero on Japanissa onnennumero. Tapahtumaa vietämme myös Suomessa
konserttien ja seminaarin merkeissä. Tämä julkaisu
on myös arvostuksemme symboli.
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry ja sen jäsenet
ovat olleet monissa aiemmissa tapahtumissa
mukana konserttien ja tapahtumien järjestäjänä.
Yhteistyömme alkoi pian Tatenon saavuttua
Suomeen 60-luvun puolivälissä. Silloinen SJY:n
pitkäaikainen Japanissa syntynyt ja asunut
puheenjohtaja Arvo Savolainen tapasi hänet ja auttoi häntä monissa Suomeen
liittyvissä käytännön asioissa.
Izumi Tateno aloitti konsertoimisen Helsingin konservatoriossa Japanin Suurlähetystön myötävaikutuksella 1970-luvulla. Tatenon suosion ja tunnettavuuden
kasvaessa 1980-90-luvuilla hän alkoi pitää konsertteja Finlandia-talossa. Hän
on ollut useissa SJY:n järjestämissä tilaisuuksissa soittamassa.
Tampere-talossa tammikuussa 2002 tapahtuneen halvaantumisen jälkeen hän
alkoi soittaa vasenkätisesti. Ihailen hänen haluaan, sitkeyttään ja kykyään kehittää taitojaan tilanteeseen sopeutuen. Tässä meille kaikille on oppimista.
Vuonna 2005 SJY:n täyttäessä 70 vuotta yhdistys järjesti Helsingin konservatoriossa Izumi Tateno -konsertin, jossa hän soitti mieliinpainuvasti vasemmalla
kädellä.
Keväällä 2012 pitkäaikaisen puheenjohtajamme Pirkko Yamashitan saadessa Japanin Suurlähettilään residenssissä kunniamerkin Izumi Tateno juhlisti
tilaisuutta soittamalla flyygeliä. Allekirjoittanut on myös päässyt nauttimaan
Tatenoiden järjestämästä kotikonsertista, joka oli kuin sadusta.
Arvostamme kovasti sitä, että yhdistyksemme kunniajäsenellä Izumi Tatenolla
on ollut aikaa yhdistyksellemme, vaikka hän on ollut kiireinen erilaisten konserttitapahtumien kanssa. Kunnioitamme hänen panostaan musiikkimaailmaan, ystävyyttään suomalaisia kohtaan ja yhteistyötä yhdistyksemme kanssa.
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Olemme iloisia mahdollisuudesta järjestää sekä symposium että konsertti elokuussa 2013 Helsingissä.
Olli Juvonen
Puheenjohtaja
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry

Suomalaisen musiikin festivaalin osallistujia Japanissa 1990-luvulla.
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Suurlähettiläs
Kenji Shinodan tervehdys
Minulle on suuri ilo, että maailmanluokan pianistin,
Izumi Tatenon 77 –vuotisjuhlavuoden konsertti
järjestetään täällä Suomessa, Tatenon toisessa
kotimaassa. Haluan esittää hänelle tässä yhteydessä
sydämelliset onnitteluni.
Ajallisesti jo sinänsä merkittävien 77 vuoden
kuluessa Tateno on kokenut hyvin raskaita haasteita.
Niiden voittaminen näkyy hänen syvässä
intohimossaan musiikkiin. Erityisesti Izumi
Tatenon tinkimättömät ja täydellisyyttä hipovat
tulkinnat Sibeliuksen sävellyksistä vetoavat suureen
yleisöön mikä antaa asiantuntijoillekin aihetta jatkuvaan ihailuun.
Japanin suurlähetystö on ollut mukana järjestämässä monia Tatenon konsertteja viimeisten vuosikymmenien aikana. Olen kuullut, että esityksissä olleet
kokevat Tatenon olevan maidemme välisen vuorovaikutuksen symboli. Koska
Tateno on musiikin avulla pitänyt ansiokkaasti yllä Suomen ja Japanin välisiä
suhteita, Japanin valtion myönsi hänelle vuonna 2008 Japanin Nousevan Auringon ritarikunnan kunniamerkin kultasätein ja ruusukkein, mitä arvostettiin
laajalti. Vielä tänäkin päivänä, 77-vuotiaana Tateno jatkaa Japanin ja Suomen
välisten suhteiden vahvistamista ja valloittaa upean musiikkinsa avulla ihmisiä
ympäri maailman. Uskon, että en varmastikaan ole ainoa, johon hänen tarmokkuutensa on tehnyt syvän vaikutuksen.
Toivon, että Tatenon 77-vuotisjuhlavuosi, japaniksi ”Kiju” (ki=riemu,
ju=siunaus), on sananmukaisesti täynnä riemua ja uskon, että hänen musiikkinsa tulee vielä pitkään soimaan kirkkaana Suomen ja Japanin välillä.
Kenji Shinoda
Japanin Suomen-suurlähettiläs
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Suurlähettiläs
Jari Gustafssonin tervehdys
Izumi Tateno, Suomen ja Japanin välisen kulttuurin
sillanrakentaja
Izumi Tateno on yksi merkittävimmistä taiteilijoista,
joka on yhdistänyt suomalaista ja japanilaista
kulttuuria. Pianisti ja hänen vuosikymmeniä
jatkunut uransa on tunnustettu molemmissa
maissa kunniamerkein.
Tokion taideyliopistosta valmistunut Tateno muutti
1960-luvulla Suomeen, jossa hän sai pian
tunnustusta lahjakkaana muusikkona. Suomessa ollessaan hän
työskenteli ja esiintyi suomalaisen klassisen musiikin merkkihenkilöiden, kuten
kapellimestari Jorma Panulan ja Helsingin kaupunginorkesterin Pekka Karin
kanssa. Suomessa asuessaan hän keräsi tunnustusta myös muualla Euroopassa
sijoittuen palkintosijoille arvostetuissa kilpailuissa.
Tateno on jakanut osaamistaan myös suomalaisille. Vuonna 1968 hän otti vastaan opettajanviran Sibelius Akatemiassa ja antoi täten suuren panoksen Suomen muusikoiden koulutukseen ja kehitykseen. Työ Suomen ja Japanin ystävyyssuhteiden edistämiseksi on jatkunut myös Tatenon perustettua Japanin
Sibelius-seuran ja luennoiden Kalevalasta ja suomalaisesta musiikista ympäri
Japania Kalevalan 150-vuotisjuhlavuonna. Lisäksi hän on toiminut Oulunsalo
soi -musiikkijuhlien taiteellisena johtajana vuosikymmenen ajan.
Tatenon lahjakkuus on tunnustettu Japanissa aina keisariperhettä myöten. Hänen soittotaidoistaan vakuuttunut hallitsijaperhe kutsui hänet keisarinpalatsiin
vierailulle, jossa keisarinna Michiko esitti Tatenolle Sibelius-tulkintansa. Tateno
opetti keisarinnalle Suomen luonnon rauhasta sekä eleganssista ja kehotti keisarinnaa tavoittelemaan samaa henkeä soitossaan.
Musiikillisen lahjakkuutensa lisäksi Izumi Tatenolla on muita ihailtavia ominaisuuksia. Vuoden 2002 sairauskohtauksen seurauksena hän menetti oikean
käden soittotaidon, ja moni olisi varmasti luovuttanut siinä pisteessä. Sen sijaan
Tateno, osoittaen japanilaista yamatodamashia tai perisuomalaista sisua, on
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nostanut yhden käden pianon soitannan uuden musiikillisen kiinnostuksen
kohteeksi. Esimerkillään hän on rohkaissut ja inspiroinut lukuisia ympäri maailman, ja tätä nykyä hänelle sävelletään erityisesti yhden käden pianoteoksia.
Nykyisin Tokiossa asuva taiteilija jatkaa Suomen ja Japanin ystävyyssuhteiden
parantamista konserttisarjalla, joka huipentuu hänen 77-vuotisjuhlakonserttiinsa tämän vuoden marraskuussa. Haluan onnitella Izumi Tatenoa hänen
merkkivuotenaan ja samalla kiittää häntä mittavasta työstä maidemme kulttuurisuhteiden parissa. Toivon sydämellisesti, että hänen työnsä jatkuu vielä
monta vuotta.
Jari Gustafsson
Suomen Japanin-suurlähettiläs
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Izumi Tatenon ura
Izumi Tateno (s.1936), japanilainen pianotaiteilija, on asunut Suomessa vuodesta 1964 lähtien. Hän valmistui Tokion taideyliopistosta erinomaisin arvosanoin
vuonna 1960 ja kaksi vuotta myöhemmin Japanin musiikkikriitikot valitsivat
hänet maansa lupaavimmaksi nuoreksi pianistiksi. Vuonna 1968 Tateno sai
toisen palkinnon arvostetussa Olivier Messiaen -pianokilpailussa Ranskassa.
Izumi Tatenon yli 50 vuotta kestänyt pianistin ura jatkuu edelleen intensiivisenä. Tähän mennessä hän on soittanut lähes 3500 konserttia eri puolilla
maailmaa. Euroopan ja kotimaansa Japanin lisäksi hän on konsertoinut mm.
Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kiinassa, Intiassa, Australiassa, kaukoidän maissa
sekä Etelä-Amerikassa. Tatenon poikkeuksellisen laaja konserttiohjelmisto, joka
sisältää lähes 100 pianokonserttoa, ulottuu barokista aikamme säveltäjien teoksiin. Izumi Tateno on levyttänyt tähän mennessä jo yli 130 LP- ja CD-äänitettä,
joiden joukossa on myös merkittävä kokoelma suomalaisen pianomusiikin
keskeisiä teoksia. Suurimman osan näistä Tateno on julkaissut nuottikokoelmina japanilaiselle musiikkikustantamolle. Hänen konserttiesiintymisensä ja
levytulkintansa ovat saaneet runsaasti arvostusta ja palkintoja.
Izumi Tatenon pianistin ura katkesi dramaattisesti 2002 tammikuussa kesken
konsertin viimeisen teoksen. Vakavan aivoverenvuodon seurauksena oikea puoli
halvaantui. Erinomaisesti sujuneesta kuntoutumisesta huolimatta oikean käden
hienomotoriikka ei palautunut Tatenoa tyydyttävälle tasolle. Niinpä hän päätti
harjoitella itselleen kokonaan uuden vasemman käden ohjelmiston, joka on
kasvanut jo huomattavan laajaksi. Tästä ohjelmistosta Tateno on ehtinyt tehdä
jo yhdeksän CD-äänitettä.
Vuonna 2007 Tateno perusti Japanissa nimeään kantavan säätiön, jonka tehtävänä on kerätä vasemman käden ohjelmistoa ja kartuttaa sitä tilaamalla säveltäjiltä uusia teoksia.
Tällä hetkellä Izumi Tateno on erittäin kysytty pianisti Japanissa, mutta viime
aikoina hän on vieraillut säännöllisesti myös mm. Saksassa, Itävallassa, Unkarissa ja Ranskassa, joissa hän soittaa soolokonserttien ohella orkesterisolistina mm. Ravelin ja Brittenin vasemman käden konserttoja sekä Pehr Henrik
Nordgrenin, Takashi Yoshimatsun ja Toshi Ichiyanagin Tatenolle säveltämiä
pianokonserttoja. Tatenon yhteistyö säveltäjien kanssa tuottaa koko ajan uusia
teoksia vasemman käden ohjelmistoon, kuten edellä mainitut konsertot. Näiden lisäksi hän on kantaesittänyt jo yli 40 uutta vasemmalle kädelle sävellettyä
soolopiano- ja kamarimusiikkiteosta.
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Tatenon uusi ura vasemman käden pianistina on herättänyt alusta alkaen Japanissa valtavaa kiinnostusta. Hänestä on tehty ja tehdään jatkuvasti TV-dokumentteja, radio- ja lehtihaastatteluja, sekä kirjoja. Vuonna 2009 Izumi Tateno
sai vastaanottaa Japanin keisarin myöntämän korkean kunniamerkin Order of
the Rising Sun ja marraskuussa 2012 Tatenolle myönnettiin Japanin arvostetuin
musiikkipalkinto Tounen General.
Tokiossa on parhaillaan menossa toukokuussa 2012 alkanut Izumi Tateno Festival, 16 konsertin sarja, joista jokaisessa Tateno soittaa eri ohjelman vasemmalle
kädelle sävellettyä musiikkia. Festivaali huipentuu 10. marraskuuta 2013 Izumi
Tatenon 77-vuotissyntymäpäivänä pidettävään konserttiin, jossa suomalainen
kamariorkesteri La Tempesta soittaa Tokiossa Tatenon kanssa kolme pianokonserttoa.
Izumi Tateno toimi kymmenen vuotta 1998 perustetun Oulunsalo Soi -musiikkijuhlan taiteellisena johtajana. Viimeiset 23 vuotta hän on toiminut Japanin
Sibelius-Seuran sekä 10 vuotta sitten perustamansa Japanin Deodad de Severac
-seuran puheenjohtajana.
Lähde: Izumi Tatenon Curriculum vitae 2013
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Pieni omaelämäkerta
Izumi Tateno

Izumi Tateno ja hänen isänsä naapuruston sushiravintolassa.

Synnyin 10. marraskuuta 1936 Tokion Meguron kaupunginosan Midorigaokassa. Isäni Hiroshi (sellisti) on syntyisin Tochigin prefektuurin Mamadan kaupungista, äitini Mitsu (pianisti) taas on syntynyt Sendaissa, mutta kasvanut Muroranissa Hokkaidōlla. Molemmat opiskelivat Musashinon musiikkikoulussa.
Onot, jotka olivat äidin puolen sukua, olivat ennen Meiji-uudistusta vastanneet
Sendain Daten valtakunnan nō-teatteriesityksistä seitsemän sukupolven ajan.
Isoäitini oli soittanut viuluakin, mutta oli halunnut opettaa äidilleni koton ja
shamisenin soittoa, jolloin tämä oli tarinan mukaan vältellyt inhoamiaan oppitunteja piiloutumalla kaappiin. Muroranissa lähellä äidin kotia sijaitsi leipomo,
jonka leivät olivat todella hyviä. Leipomon omistaja oli luonteeltaan käsityöläisihminen ja hänen padassa paistamansa leivät olivat kuulemma lyömättömiä,
mutta syystä tai toisesta hän vaihtoi vaimoa tämän tästä. Hänen tyttärensä, joka
oli äitini leikkikaveri, kertoili kuulemma ylpeillen, että ”meidän tämänkertainen
äiti on hyvä gidayū-balladeissa ja on äänittänyt levynkin”.
Isoisäni Makoto oli silmälääkäri. Hänet tunnettiin kuulemma yhtenä Japanin
kolmesta parhaasta silmäkirurgista, mutta hänellä oli paha tapa kiipeillä ylös
puhelinpylväisiin hieman kuppia otettuaan, ja perheen vielä elellessä Muroranissa paikallisen poliisiaseman konstaapelilta tuli usein ilmoituksia, että tohtori
21
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Ono on jälleen kiivennyt puhelinpylvääseen eikä suostu tulemaan alas. Hän
teki vaimolleen kymmenen lasta, äitini etunenässä, ja kuoli sitten alle kuusissakymmenissä. Isoäidillä oli tapana nurista, että ”Makoto on niin epäreilu. Hän
sanoi rakastavansa minua vaikka kuinka, mutta ottikin ja meni suoraa päätä
Tuonelaan”. Omat vanhempani soittivat nuorempina kamarimusiikkia, ja isäni
on ollut jopa mukana pianotriossa Susumu Nagain kaltaisten nimien kanssa,
mutta myöhemmin he perustivat yksityisen musiikkikoulun nimeltä Futaban
musiikki-instituutti, ja opettivat siellä pianoa, selloa ja muita soittimia.
Sinä yönä jona synnyin, isäni oli teatterissa soittamassa Schillerin Rosvojen
taustamusiikkia, ja tultuaan takaisin hän löysi kuulemma kotoa pötköttämästä
vastasyntyneen, jonka naama oli vihreä ja pitkä kuin kurkku. Midorigaokan kodissamme kävi usein vanhempieni nuoria muusikkoystäviä ja teatterinuorisoa,
ja kuulemani mukaan siellä olisi käynyt myös Jūkichi Uno, joka ei tuolloin vielä
ollut kuuluisa, harjoittelemassa jotakin näytelmää. Se taisi olla melkoinen joukkio innokkaita ja uteliaisuudesta pakahtuvia nuorukaisia. Isä oli koko elämänsä
sitä mieltä, ettei ole ihanampaa tapaa viettää elämäänsä kuin musiikkia tehden.
Ensimmäisen lapsen syntymän johdosta isäni sisko kirjoitti siveltimellä paperille nimiehdotukset Takichi ja Tamekichi. Johtuen kuulemma muuten melko
vähäpuheisen äitini vastustuksesta nimekseni tuli lopulta Izumi (”Lähde”),
mutta olisikohan minusta tullut pianistia jos nimeni olisi ollut Takichi (”Paljon
hyvää onnea”) tai Tamekichi (”Onnen vuoksi”) Tateno? On aika hauskaa pohtia,
olisiko niin käynyt, ja minkä tyylistä taidetta olisin päätynyt tekemään.
Ensimmäisen matkani tein alle yksivuotiaana kun vanhempani ottivat minut
mukaan konserttimatkalle Hokkaidōlle. Siltä matkalta on Hakodaten satamassa otettu valokuva. Siihen aikaan saarelle mentiin ensin höyryjunalla ja sitten
laivalla, joten matkan on täytynyt olla melko rankka. Junan puksuttaessa halki
Iwaten ja Aomorin vuorten sekä linnut että lapset kerääntyivät kuulemma junan
ruokalaan kilpailemaan viimeisistä ruoantähteistä. Perillä, vanhempieni ollessa
NHK:n Sapporon studiolla esiintymässä, tämä pieni kurkku oli istunut äänitarkkaamon puolella itkemässä. Ikuisesti paikasta toiseen vaeltavan muusikon
surkuteltava kohtalo oli jo iskostunut syvälle sieluuni matkan aikana. Kuuntelin
keskiöisin tarkasti Sendain talomme ohi raskaasti jylisten pyyhältävän höyryveturin pillin päästämiä sydäntävihlovia ulvaisuja. Veikö sen tie kauas pohjoiseen?
Kuvittelin, että päädyin tuon jylinän viemänä Pohjolan perukoille asti. Äänessä
piilee voimaa, joka voi viedä ihmisen sielun mukanaan kauas pois.
Aloitin pianonsoiton virallisesti viidennen elinvuoteni viidennen kuun viidentenä päivänä. Mutta en sano, että se olisi syy, miksi pidän tangosta. (Tateno
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viittaa tässä Itä-Aasiassa viidennen kuun viidentenä päivänä vietettävään niin
sanottuun lohikäärmeveneiden juhlaan, tango, nykyisin Japanissa 5.5. vietettävä lasten päivä, kodomo no hi. Suom. huom.) Isäni kuunteli usein bambuneulaisella gramofonilla tangoa ja liikuttui katsoessaan flamencoa, ja joskus
kotiin tullessaan näytti meille lapsille, miten nuo tanssit oikein sujuvat. Hän oli
hauska mies. Vauvana minuun teki syvän vaikutuksen kappale nimeltä Zigeunerweisen. Olin oikea lukutoukka, ja kuulemma kun kerran uppouduin tarinan
maailmaan, en huomannut vaikka joku olisi huutanut nimeäni vieressä suureen
ääneen. Pääni oli aina kallellaan, niin että isäni oli kuulemma ihmetellyt, että
mitä ihmettä tuo poika oikein miettii. Niinpä hän opetti minulle pianonsoittoa
sovittamalla musiikin tahtiin improvisoituja tarinoita. Koska olin lapsi, jolla oli
taipumusta vaipua mielikuvitusmaailmoihin ja myötäelää niiden iloja ja suruja,
tarinankerronta oli kuulemma palkitsevaa myös kertojalle. Naapurustossamme
kävi eräs setä esittämässä kuviin perustuvia kamishibai-tarinoita, ja aina kun
hän tuli tekemään kierrostaan taiko-rummut paukkuen, olin ensimmäisenä
paikalla. Hän kuitenkin hätisti minut aina tieheni sanoen, että lapset, jotka eivät
osta karkkia, saavat alkaa laputtaa. Siksi katselin aina esityksiä kauempaa. Minulle ostettiin kirjoja ja nuotteja silloinkin, kun perheemme rahat olivat tiukilla,
mutta taskurahaa en ole koskaan saanut.
Alakouluun mennessäni olin kertoman mukaan sanonut kotiin tullessani, että
”äiti, meidän koulussa kansallislaulu alkaa desistä” (alennettu d). Ero johtui
siitä, että koulun säestykseen käytetyt urut olivat epävireessä ja niiden sävelkorkeus liian matala. Voisin kuvitella, että moisesta kuullessaan senaikainen
armeijakerhomme olisi raivonnut, kuinka kehtaamme laskea kansallislaulun
arvokkuutta kokonaista puolella sävelaskeleella, mutta en tiedä suuttuivatko
he siitä vai eivät. Koulun piano oli musiikkiluokassa toisessa kerroksessa, ja se
varastettiin kerran sodan jälkeen. Yöllä oli satanut lunta ja vartija löysi maasta
polkupyörän peräkärryn jäljet. Ne johtivat pommisuojaan, jonne pianokin oli
piilotettu. Koko tapaus oli aivan naurettava, ja varkaiksi paljastui lähistöllä
asuva mieskaksikko. He olivat kantaneet pianon aivan kahdestaan alas toisesta
kerroksesta, mikä oli melkoinen temppu.
Viimeisen sotavuoden huhtikuussa talomme sai Tokion ilmapommituksissa
suoran osuman ja paloi maan tasalle. Itse kyyristelimme silloin vain parin metrin päässä sijaitsevassa kurjassa pommisuojassa. Edes tuhoutuneesta pianostamme jäljelle jääneen rautakehikon näkeminen ei tuntunut kovin surulliselta,
mutta Saiyukin, Kenji Miyazawan Tuulen Matasaburōn, ja muiden rakkaiden
kirjojeni palaminen poroksi oli sydäntäraastavaa. Sodan viimeiseksi muutamaksi kuukaudeksi meidät evakuoitiin Tochigin prefektuurin Aidajūssa sijaitsevan
Omoigawa-joen varrelle. Pianoa siellä ei tietenkään ollut. Siihen maailmanaikaan taloon, jossa soitettiin pianoa, heiteltiin mutaa sisään – jopa Tokiossa! Nuo
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kuukaudet, joina aamu alkoi vierailulla riisinjumala Inarin pyhättöön, joina kävin alakoulua jossa oli vain kaksi luokkaa, ylempi ja alempi, joina juoksenneltiin
paljain jaloin riisipeltojen ja istutusten lomassa ja joina nukuttiin ja herättiin
samassa huoneessa silkkitoukkien kanssa, ovat elämässäni mittaamattoman
tärkeää ja (positiivisella tavalla) painavaa aikaa.
Sodan loppua seuraavana vuonna, Tokiossa joka muistutti vielä silloin lähinnä
karrelle palanutta tasankoa, järjestettiin maanlaajuinen koululaisten musiikkikilpailu. Kaamean sodan lopun jälkeisen sekaannuksen keskellä päätettiin järjestää musiikkikilpailut koko maan lapsille. Tällaisissa asioissa näkyvät mielestäni Japanin parhaimmat puolet. Olin silloin alakoulun neljännellä luokalla, ja
pääsin Debussyn Lasten nurkkauksella toiselle palkintosijalle. Muistan, kuinka
ennen omaa soittovuotoani Hibiyan Kōkaidō-salin palkintojenjakotilaisuudessa olin täysin uppoutunut leikkeihini, ja kun minun tuli lopulta vuoro soittaa
palkittu kappaleeni, tajusin kesken esityksen, että minulla on aivan kaamea
pissahätä. Niinpä debyyttikonserttini Japanin tuon ajan kaikista arvostetuimman musiikkisali Hibiyan Kōkaidōn parrasvaloissa päättyi niin, että soitettuani
Golliwog’s Cakewalkin ryntäsin salamana etumustani pidellen näyttämön takahuoneeseen. Seuraavana vuonna soitin ensi kertaa orkesterin kanssa. Soitimme
Haydnin konserton no. 2 D-duurissa. Sitä seuravana vuonna soitin Paderewskin

24

________Izumi Tateno 77

Izumi Tateno poikansa Jannen ja veljensä Eijin kanssa.
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Muunnelmat ja pääsin ensimmäiselle sijalle. ”Esitys oli runollinen, ja Tateno
soitti jokaisen Pohjolan melankolisuutta ylistävän variaation selkeästi erottuvalla tyylillä”; näin kuului tuomari Takeo Muratan arvio. Alakoulussa olin aivan
lyhyimmästä päästä, pituusjonossa aina lyhyimmän paikalla eli ensimmäisenä,
eivätkä jalkani ylettyneet pedaaleille, joten käytin soittaessani tohveleita, joiden
alle oli ommeltu paksut huopakangaspalat. Aivan kuin viime vuosien läskipohjakenkiä käyttävillä tytöillä! Minusta otettiin kuvaa uutisiinkin.
Alakoulun viidennestä luokasta alkaen opiskelin Noboru Toyomasun johdolla.
Sodanjälkeisen Japanin niukkuuden keskellä opettajankaan kotona ei ollut kuin
nuotteja ja piano. Opettaja piti minua hyvänä kuin omaa lastaan, mutta minulla
ei ole muistikuvia siitä, että hän olisi opettanut minulle omiin vahvuuksiinsa
kuuluneita Bachia tai Mozartia. Miksiköhän? Kotonamme oli muun muassa
maailman suurten musiikkiklassikoiden nuottikirjoja, ja lumouduin todella Bartókin ja Milhaud’n, Szymanowskin ja Stravinskin jännittävistä pianoteoksista.
Kun Midorigaokan kotimme läheisen junaradanylityspaikan ylitti, saapui
Jiyūgaokan aseman edustalla sijaitsevaan mustaan pörssiin. Minua oli kielletty
pyörimästä sielläpäin, mutta koska paikka oli kiinnostava, menin sinne joka
päivä. Isäni kanssa tungimme joskus täyden junan seisomapaikoille mennäksemme ostamaan maalle asti perunoita ja vihanneksia, ja koulussa olin hulluna
pesäpalloon ja sumopainiin. Vaikka kyse oli materiaalisen niukkuuden ajasta,
tuo aikakausi näyttäytyy muistoissani jotenkin hyvin valoisana ja huolettomana,
ja olen sitä mieltä, että sain viettää todella onnellisen lapsuuden. Sodanaikaista
henkistä nälkiintymistään parantaakseen ihmiset kerääntyivät toteuttamaan
erilaisia kulttuurisia projekteja, oli kyse miten triviaalista asiasta tahansa. En
kykene unohtamaan tuon aikakauden tunnelmaa, jossa musiikki sai mieleni palamaan innostuksesta – vaikka esitykset olisikin järjestetty huonolla akustiikalla
varustetussa salissa eikä edes soittimia ollut tarpeeksi. Tänäkin päivänä minun
esitystoimintani lähtökohtina ovat se jälki, jonka musiikki syvästi jätti nuoreen
sydämeen sekä ajatus siitä, että musiikkia on mahdollista tehdä missä vain, jos
vain kokoaa soittimet ja ihmiset.
Katkelma vuoden 2001 40. taiteilijajuhlavuoden ohjelmasta
Käännös: Joonas Kirsi ja Lasse A Lehtonen

www.izumi-tateno.com/essay/essay001.html
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Hearnin uni, Enkūu–n taito
Säveltäjä Ichirō Hirano

Kirjoita essee Izumi Tatenosta – mikä kauhistuttava tehtävänanto minunlaiselleni untuvikolle.
Kohtalonomaisten sattumusten kautta olen säveltänyt Tatenolle kaksi tilaustyötä. Dueton viululle ja pianolle nimeltä Seirei no umi ~ Based on Lafcadio
Hearn’s Dream ja soolopianokappaleen vasemmalle kädelle, Hohoemi no ki ~ 11
Faces after Enkū~. Näihin kappaleisiin liittyy kiinteästi kaksi Japanissa elänyttä
historian henkilöä: Lafcadio Hearn, joka tunnetaan ehkä paremmin japanilaisella nimellään Yakumo Koizumi, ja Edo-kaudella elänyt vaeltajamunkki Enkū.
Minulle he näyttäytyvät 2010-luvun Japanissa prisman nimeltä Izumi Tateno
heijastamina.
Seuraava kirjoitus on kaukana kaikenkattavasta teoriasta pianisti Izumi Tatenosta, mutta se kertoo, kuinka eräs säveltäjä sai inspiraation luoda kaksi kappaletta. Haluan kulkea tätä spiraalinmuotoista reittiä uudelleen yhdessä lukijoiden
kanssa, eteen ja taakse ajassa, harhaillen sinne tänne.
Ensikohtaamiseni Tatenon vasemman käden esityksiin oli 6. helmikuuta 2011,
Izumi Hall Osakassa. Konsertti juhlisti Tatenon 50-vuotista taiteilijauraa. Michio
Mamiyan Wind Wrought – Offertorium, Yasuo Sueyoshin Ainu danshō, Coban
Kinenju, Takashi Yoshimatsun Tender Toys Suite. Kuuntelin näitä varta vasten
hänelle luotuja kappaleita, vimmaa ja hellyyttä, jotka ihmeellisellä tavalla yhdistyvät hänen soitossaan. Se herätti minussa seuraavanlaisen mielleyhtymän:
Puussa piilevän buddhaluonnon esiin veistäjä
Alkujaan menin konserttiin, koska vain viikkoa aiemmin Tatenon poika Janne
Tateno oli toiminut konserttimestarina erään oman teokseni esityksessä, ja siinä
yhteydessä sain häneltä pyynnön säveltää heille dueton viululle ja vasemman
käden pianolle. Heti saatuani pyynnön mielessäni jo jonkin aikaa hautunut
teksti muistui taas mieleeni – Yakumo Koizumin teos, joka englanninkielisessä
maailmassa tunnetaan nimellä Glimpses of Unfamiliar Japan. Ollessaan kesällä
Obon-juhlan aikaan matkalla Izumosta itään, Koizumi näki matkansa päätepisteessä, eräässä onsenissa Tottorin Hamamurassa unen.
Kelttiläistä lastenlaulua hyräillyt, mystinen ”Izumon nainen”. Pitkät mustat
hiukset, jotka muuttuivat sinisiksi aalloiksi, taivaanrantaan saakka ulottuvaksi
suureksi mereksi. Heräämishetkellä korvissa kuuluva meren pauhu, vuoroveden
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mukana avomerelle matkaavien henkien kuiske...
Meri ja laulu, kelttiläisyys ja Izumo, erillisten ”toisten” sulautuminen yhteen –
nämä ajatukset johdattivat minua sävellystyössäni, jonka aloittamisen kanssa
osui yksiin se maaliskuun 11. päivä, jota Japani ei koskaan unohda.
Hearn saapui Japaniin kiihkeän modernisaation kynnyksellä ja kamppaili sitä
vastaan keräämällä ylös paikallista kansanperinnettä. Hän ei ainoastaan toiminut kirjurina vaan myös samaistui vahvasti japanilaiseen sielunmaisemaan ja
ymmärsi sitä. Teoksessaan A Living God hän välittää myös muulle maailmalle
ensi kertaa sanan tsunami ja japanilaisten kunnioituksen ja pelon meren voimaa kohtaan Inamura no hi -tarinan kautta. Tarina perustuu vuonna 1854 sattuneeseen Ansei-Nankain maanjäristykseen ja sitä seuranneeseen tsunamiin.
Ahkeroin sävellyksen parissa kesän, ja ensiesitys kuultiin 11. joulukuuta 2011
Tokyo Bunka Kaikanissa pidetyssä Izumi ja Janne Tatenon yhteiskonsertissa.
Isän vasemmalla kädellä pianosta kutsumat sävelet olivat kuin väreitä veden
pinnalla ja pojan viulun sointi kuin henkien huokauksia, heidän keskinäinen
vuorottelunsa kuin elämän aallot, jotka taukoamatta hyökyvät rantaan.
Seirei no umi olikin myös kiitokseni japanilaista kulttuuria kuvanneelle ja kuolemaansa asti Japanissa eläneelle Yakumo Koizumille ja Tatenon kanssa pitkään,
jo Kwaidan-balladeista alkaen, yhteistyötä tehneelle suomalaiselle säveltäjälle,
nyt jo edesmenneelle Pehr Henrik Nordgrenille.
Aika siirtyä taaksepäin. Olin juuri saanut luovutettua Jannelle vasta valmistuneen Seirei no umin ensiversion, mutta ei aikaakaan, kun uutiset Kiin niemimaata elokuussa 2011 koetelleista rankkasateista saavuttivat minutkin, ja
Izumilta itseltään tuli sähköposti, jossa pyydettiin tällä kertaa pianokappaletta.
Sillä hetkellä, kun luin viestin, mieleeni palasivat ne mielikuvat, joita hänen
konserttinsa kuuleminen ensimmäisellä kerralla herätti.
Buddhapatsaiden veistäjähän on Enkū! Yhtäkkiä käsitin asian.
Enkū oli Edo-kaudella elänyt vaeltava munkki. Hän oli menettänyt nuorena äitinsä Nagaragawa-joen tulviessa, ja vietti elämänsä vaeltaen pääasiassa Minon,
Hidan ja Owarin alueilla, mutta pisimmillään hänen matkansa ulottuivat etelässä Iseen ja Yamatoon, pohjoisessa aina Tsugaruun ja Matsumaeen, Ezoon asti.
Hän jätti jälkeensä noin 120 000 puusta kaiverrettua buddhapatsasta, jotka
esittivät Buddhan lukemattomia ilmenemismuotoja. Yhteistä niille kuitenkin
oli, että vaikka ne ensivilkaisulta saattoivatkin näyttää karkeatekoisilta, kaikki
inhimilliset tunteet rumista kauniisiin sisällään pitävää, lempeää hymyä hymyilevä Buddhan hahmo tuntui nousevan esiin itse puusta.
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Kulkiessaan Enkū näki buddhaluonnon kaikkialla luonnossa ja kuvasi tätä
veistoksissaan. Niistä välittyvä yhtäaikainen ankaruus ja lempeys ja ne lukuisat
teokset, joita eri henkilöt olivat Tatenolle laatineet, linkittyivät mielessäni toisiinsa mitä luonnollisimmalla tavalla.
Tällaisten mielikuvien vallassa säveltämisestä tuli yritys veistää esiin pianon
sisällä piilevä ”Buddha”. Aloitin työt loppukeväästä, ja Enkūn kuolinpäivänä,
15. heinäkuuta 2012, sävellys oli valmis.
Hohoemi no ki koostuu 11 osasta, joissa Enkū kussakin kohtaa matkallaan
Buddhan eri kasvot: vuorilla, lintuna, vedessä, petona, kuussa, kylässä, kukassa,
hyönteisissä, tulessa, paholaisena ja joessa. Matkalla vuorilta joelle nämä kaikki
ilmenemismuodot kietoutuvat yhteen.
Kun olin saanut tämän melkein itsestään yhdessä hujauksessa syntyneen teoksen nuotit lähetettyä Tatenolle, alkuperäistä aikataulua aikaistettiin puolella
vuodella. Marraskuun 29. päivä järjestetty Tounen General Music Awards
-juhlakonsertti oli lähtölaukaus, ja joulukuun 8. päivä Tokyo Bunka Kaikanissa
teos sai joillakin ohjelmamuutoksilla virallisen kantaesityksensä. 14. päivä joulukuuta kuultiin vielä Berliinin Japanin suurlähetystössä maailman kantaesitys
– tapahtumat seurasivat toisiaan, ja teosta esitettiin laajemmalla kuin koskaan
kuvittelin.
Hearn ja Enkū. Kun asiaa hieman miettii, molemmat kietoutuivat matkoillaan
lähtemättömästi mukaan paikallisiin kohtaloihin, kokivat aitoja kohtaamisia
ihmisten kanssa, ja sitä kautta pystyivät tuomaan myös kirjoituksiinsa ja veistoksiinsa jotain aidosti universaalia. Tateno, joka muusikkona ei ole keskittynyt
taistelemaan musiikin maailman vakiintuneiden käsitysten ja auktoriteettien
kanssa vaan pikemmikin kulkenut omaa, luonnollista tietään, vertautuu mielessäni heihin.
Tatenon omaleimainen ääni, jota hän on hionut jo niistä ajoista, kun hän vielä
soitti molemmilla käsillään, saa jo yhdenkin nuotin ylittämään vedenpintaa kiirivän väreen lailla itsen ja toisen, idän ja lännen väliset rajat ja koskettaa ihmissieluja kaikkialla, samaan tapaan kuin Hearnin uni. Hänen kauttaan maailman
musiikki saa Japaninkin ilmakehän väreilemään.
Niin kuin Enkūn kädet työstivät puuta ja nostivat aihiosta esiin tuoreen puun
tuoksun ja Buddhan kasvot, Tateno tekee saman musiikille. Teokset, joita lukuisat säveltäjät ovat häntä varten säveltäneet, ovat Tatenon Buddha-veistoksia.
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Yhden konsertin jälkeen edessä siintää aina uusi, siniseen usvaan verhoutunut
horisontti. Se kiehtoo meitä ja antaa toivoa tulevasta.
Tänäänkin tapahtuu uusia kohtalonomaisia sattumuksia, kun saamme kuulla
Haruna Miyaken, Yoriaki Matsudairan, Mieko Shiomin, Yasuo Sueyoshin ja
Takashi Yoshimatsun teokset. Hyvin lähellä konserttiamme, Tokion kansallismuseossa, Hidasta löydetyt Enkūn veistokset kylpevät hiljaisina valossa omalla
näyttämöllään.
(25.1.2013)
3.3.2013, Hidarite no ongakusai Vol. 4 -konsertin ohjelmaa mukaillen
Käännös: Kati Mäntysalmi
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ハーンの夢、円空の手。
平野一郎

私のような若輩に、舘野泉氏についてのエッセイを、という恐ろしい打診。
不思議な縁に恵まれ、これまで私は氏のために２つの委嘱作品を書いた。
ヴァイオリンとピアノ（左手）のデュオ曲〈精霊（せいれい）の海 〜小泉八
雲（ラフカヂオ・ヘルン）の夢に拠る〜〉、ピアノ（左手）ソロ曲〈微笑ノ
樹（ほほえみのき） 〜円空（えんくう）ニ倣ヘル十一面〜〉。縁を音に結ば
せたのは、わが風土に生きた2先人、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と
佛師（ぶっし）・円空。私にとって彼らは、2010年代日本の今此処に、舘野
泉というプリズムを透して現れた妙なる幻影、啓示と触発の一群れだった。
以下の駄文、ピアニスト・舘野泉論には程遠いが、一作曲家が如何に着想を
喚起され、一双の作品を宿すに至ったか、その螺旋状の軌跡を追って、時の流
れを行きつ戻りつ、ゆらゆらと綴ってみたい。
私が舘野氏の左手による演奏と初めて直に接したのは2011年2月6日大阪・
いずみホール、演奏生活50周年を記念した演奏会『彼のための音楽を彼が弾
くVol.4』。間宮芳生〈風のしるし・オッフェルトリウム〉、末吉保雄〈アイ
ヌ断章〉、Coba〈記念樹〉、吉松隆〈優しき玩具たち〉…紛う事なく彼の為
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に産まれた曲目に耳を澄ませ、烈しい精神と柔らかい慈愛の奇跡的な共存を感
じながら、氏の音と姿にいつしかこんな連想を抱いていた。
そもそもこの演奏会に私が伺ったのは、一週前の2011年1月30日、拙作モ
ノオペラ〈邪宗門（じゃしゅうもん）〉 にてコンサートマスターをみごと務
められたご子息ヤンネ舘野氏から、終演後の一席で「ヴァイオリンと左手ピ
アノの新作を」と依頼を受けての事。新作デュオ の打診を聞くや、以前から
心に留まる文章がふと頭に浮んだ。小泉八雲著『知られざる日本の面影』所
収「日本海に沿って」の一節。夏は盆、精霊舟（しょうりょうぶね）の頃、
出雲から東へと海に沿う旅の終り、鳥取・浜村温泉の海辺宿で八雲が見た、
一夜の夢。
ケルトの子守唄を口ずさむ謎めいた”出雲の女”、その長い黒髪が渦を巻い
て青波に変じ、遥か天空に届く大海原となる。夢から醒めた”私”の耳には、
現世（うつしよ）の海の轟きが…佛海（ホトケウミ）の引潮に乗って沖へと還
りゆく精霊たちのざわめきが聴こえる…。
海と歌を縁としてケルト／出雲という彼我が融け合うこの一節に導かれ、新
作デュオに取り掛かった頃、あの2011年3月11日が来た。
ハーンは猛烈な近代化の世にあってその流れに抗いつつ、海を畏れ尊ぶ日本
の民の心根に鋭く深く共振し、”稲村の火”の伝説を通じてTSUNAMIという
言葉を世界に伝えた人。春に着手した本作を、いつにも増して重い筆に悶えつ
つ夏の終りにようやく完成、初演は2011年12月11日東 京文化会館、『ヤン
ネ舘野＆舘野泉デュオリサイタル』にて。泉氏の左手から滴るピアノの雫が波
紋を呼び、精霊の吐息の様なヤンネ氏のヴァイオリンに受け継 がれ、途切れ
そうになる音楽を互いに繋ぎ留めながら、絶えることのない生命の波を織り重
ねてゆく。聴きながら私の耳は、奪われても奪われぬ魂の歌を追って いた。
〈精霊の海〉は、わが風土を終（つい）の棲処（すみか）とした小泉八雲、
並びに〈怪談〉シリーズはじめ舘野氏が長年共同されたフィンランドの作曲
家・故ノルドグレン氏、その両先達への、後代の日本人からのささやかな返
礼でもあった。
再び時は戻る。〈精霊の海〉が完成し、京都にてヤンネ氏に出来たての草
稿を手渡し、帰宅して息つく間もなく日を跨いだ2011年9月2日未明、紀伊
半島を襲う豪雨のニュースが届く中、泉氏から「今度はピアノソロを！」と
いうメールが飛び込んだ。それを読んだ瞬間、初めて氏の演奏を聴いた時の
想念が、俄に甦った。
樹の裡（うち）に隠れた佛（ホトケ）を彫り起こす佛師
その佛師は「円空」だ！という不思議な啓示が、何処からともなく訪れた
のだ。
円空とは、江戸前期に生きた美濃國（みののくに）出身の遊行僧。幼くし
て長良川の氾濫に母を亡くした円空は、同じ河辺に入定（にゅうじょう）す
るまでの生涯に亘り、美濃・飛騨・尾張を中心に、南は伊勢・大和、北は津
軽・松前、果ては蝦夷國（えぞのくに）まで遍歴し、実に12万体を数える夥
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（おびただ）しい神佛像を彫ったと謂う。”鉈彫（ナタボリ）”とも称され
る一見荒削りの木像群は千変万化の佇まいを見せるが、しばしば樹そのもの
から湧き出たような微笑（ほほえみ）がその顔（かんばせ）に零れる。単な
る優しい笑みではない、怨嗟（えんさ）から歓喜（かんぎ）へ、生類のあら
ゆる業（ごう）をも包み込む微笑。
風土の万象に”佛”を見出し地神供養して歩いた円空、その彫像に浮ぶ厳
しくも慈しみ深い於母影（おもかげ）（とりわけ高賀の一木三像、左手に水
瓶抱える十一面観音）。「左手の音楽祭」はじめ、厖大な新作を触発しつつ
人々の内へ広がり沁みる舘野泉氏の音と姿に、それは私の中で、いとも自然
に重なった。
こうした心象に導かれ、作曲もまた、いわばピアノの中に知られず潜む”
佛”を彫り起こそうとする営みとなった。晩春に取り掛かり2012年7月15
日、円空入滅の日に完成した。
〈微笑ノ樹〉は、11の面から成る。山（ヤマ）ノ佛（ホトケ）に始まり、
鳥（トリ）水（ミヅ）獣（シシ）月（ツキ）里（サト）花（ハナ）蟲（ムシ）
火（ヒ）鬼（ヲニ）、そして河（カハ）ノ佛へ。山に発し里を経て河へと至る
曲折の旅路に彼僧が出遭う、有象無象（うぞうむぞう）に垂迹（すいじゃく）
した”佛”の顔が、ひとつまたひとつと結ばれていく。
ひとりでに、あっという間に産まれ出た本作の譜を舘野氏に送るや、当初の
予定は急遽半年早められ、11月29日東燃ゼネラル音楽賞受賞記念演奏を皮切
りに、2012年12月8日東京文化会館にて曲目変更しての日本初演、14日在ベ
ルリン日本大使館での世界初演と矢継ぎ早に上演が重なり、想像以上の反響を
惹起し続けている。
ハーンと円空。思えばそのどちらもが、旅に生きながら地の運命に深く寄
り添い、人々の心底に響き合っては、真の普遍を言葉や彫像に 謳わせた人。
楽壇の固定観念や権威主義と”闘う”というより、ひたすら自然体で超越し
て来た舘野氏の歩みは、彼らの営みに深く通じている、と私は確かに感 じて
いる。
両手の頃より絶え間なく磨き抜かれた舘野氏の音色、そのたった一音の波
紋から、さながらハーンの夢の如く、彼我の境をやすやすと越えて、東西の
心を繋ぐ精霊の歌が響く。氏を通すと、世界の音楽が日本の大気を、切に震
わせるのだ。
もはや何ものにも捉われない舘野氏の左手からは、まさしく円空の手がそう
であったように、樹に隠れていた”佛”たちが、赤子のような無垢の薫りと共
に、次から次へと飛び出してくる。彼の為に何十もの作曲家が宿した数限りな
い新作は、そのひとつひとつが舘野氏の彫った”佛”なのだ。
しかも、この壮大な「左手の音楽祭」の向こうにまだ果てず、青色に霞んだ
水平線が広がっている。夢の世界の無限に似たその広がりに、私たちの魂は魅
せられ、大切な希望を託しているのだと思う。
今日もまた、新たなる縁の結び目。三宅榛名、松平頼曉、塩見允枝子、末吉
保雄、吉松隆各氏の作品が上演される。
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演奏会場の程近く、東京国立博物館では、〈微笑ノ樹〉作曲の折に訪ね歩
いた飛騨の”円空”たちが、鄙（ひな）を離れた晴れの舞台に、光を浴びて
佇んでいる。
（2013年1月25日）
2013年3月3日『舘野泉〜左手の音楽祭Vol.4』プログラムに寄せて
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Hienosti meillä on klaffannut
Jorma Panula

Tutustuimme Izumi Tatenoon hänen muutettuaan Suomeen 1964. Koska Izumilla oli tuolloin vapaata aikaa, tokaisinkin kerran hänelle: ”Tuu opettamaan
meidän neljää kakaraa”.
Niinpä hän sitten vieraili meillä viikoittain opettamassa pianonsoittoa. Pianotuntien jälkeen syötiin yhdessä. Muistan, kun hän toi kerran ison tynnyrin
sakea, jonka sitten hiljakseen nautimme. Hän opetti lapsiamme pitkään.
Izumi toi meille myös aivan originaalia, autenttista japanilaista kansanmusiikkia. Nuo vanhat savikiekot olivat todella mahtavia. Varsinkin meidän nuorin
poikamme, joka oli kuusivuotias, kuunteli korvat hörössä pillejä ja vingutuksia
tuntikaupalla.
Sitten hiljalleen aloimme saada konserttihommeleita. Soitimme paljon eri puolilla Suomea. Meillä onkin runsaasti mukavia muistoja näiltä matkoilta, joilla
soitimme pienissä ja suurissa ryhmissä. Ollessani 1970-luvulla Århusissa taiteellisena johtajana kutsuin Izumin sinne ja esitimme mm. Gershwinin Pianokonsertto F-duurin.
Tateno on levyttänyt paljon ja äänittänyt myös runsaasti kantanauhoja Yleisradiolle.
Muistan, kun 1968 teimme levyn, jolla hän soitti Englundin pianokonserton
Helsingin kaupunginorkesterin kanssa.
Tateno on oikein tarkka, mukava muusikko, jonka kanssa on mukava työskennellä. Hän onkin käynyt läpi lähes kaikki mahdolliset säveltäjät, jotka ovat musiikkia pianolle tehneet. Tämän lisäksi Izumi on innokas uuden musiikin viejä.
Vaikka emme ole viime vuosina paljon kohdanneet, olimme vuosi-kaksi sitten
tapaamassa häntä Japanissa. Salit olivat täynnä hänen konserteissaan, joita
kävimme kuuntelemassa.
Izumi Tateno on kertakaikkiaan arvostettu maailmanluokan pianotaiteilija.
Hienosti meillä on klaffannut kaikki rytmit, eipä minulla ole ollut vaikeuksia
häntä solistina seuratessa johtaa sinfoniaorkestereja.
Haastattelun pohjalta kirjoittanut Heikki Mäenpää
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Izumi ja Marja Tateno.
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Uudelle matkalle
Izumi Tateno

Yhdeksäs tammikuuta 2002, soittaessani vuoden ensimmäistä konserttiani
Suomessa Tampereella, olin juuri kumartamassa yleisölle viimeisen kappaleen
jälkeen, kun romahdin yhtäkkiä pitkin pituuttani lavalle. Olin saanut aivoverenvuodon. Oikea puoli ruumiistani halvaantui, eikä kerran tuhoutunut hermosolukko tahdo kuntoutuksesta huolimatta palautua ennalleen. Aika, jona luulin
musiikin hyljänneen minut, oli vaikeaa. Ystäväni yrittivät lohduttaa minua
ehdottamalla, että soittaisin Ravelin konserttoa vasemmalle kädelle, mutta
minun korvissani he vain julistivat sanoillaan elämäni pianistina päättyneeksi.
Painukoot hiiteen kaikki vasemman käden pianokappaleet, ajattelin kurjuuden
vallassa.
Tuosta tilanteesta minut pelasti eräs nuotti, jonka poikani toi mukanaan kotiin
palatessaan oltuaan neljä vuotta Chicagossa opiskelemassa. Se oli Bridgen sävellys Kolme improvisaatiota. Kappale antoi minulle voimaa jatkaa elämääni. Se on
vasemmalle kädelle tehty kappale, jonka Bridge sävelsi eräälle ensimmäisessä
maailmansodassa oikean kätensä menettäneelle ystävälleen.
Sitä soittaessani silmieni eteen avautui sinisen meren aava. Meri velloi, virtasi ja
pärskähteli vaahtopäinä. Tajusin, että paksu jää jonka vankina olin, alkoi sulaa
ja virrata pois. Niin kauan kuin voisin soittaa musiikkia vasemmalla kädelläni,
ei minulta puuttuisi mitään. Kykenisin täydelliseen ja täyteläiseen ilmaisuun.
Ymmärsin ja hyväksyin tämän perinpohjaisesti.

Izumi Tateno P.H. Nordgrenin kanssa.
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Aloittaessani paluukonsertit Tokiossa ja muualla oli vuoden 2004 toukokuu.
Pitkäaikaiset ystäväni Michio Mamiya ja Nordgren kirjoittivat minulle upeita
tuoreita kappaleita. Sillä äärettömällä voimalla, jonka ystävät sekä musiikki
antavat, tein sananmukaisesti paluun lavoille. Olin myös äärettömän kiitollinen
kaikille niille, jotka olivat odottaneet paluutani ja iloitsivat siitä sydäntensä pohjasta. Soittamisesta olin yksinkertaisesti onnessani ja ihastuksissani, ja täysin
sen lumoissa. Olin soittanut pianoa kuusikymmentäviisi vuotta, mutta en ollut
kuvitellutkaan, että kykenisin soittamaan sellaisen luontevan ja täydellisen
keskittymisen vallassa kuin silloin. Taisin olla todella nääntymäisilläni musiikin
puutteeseen.
Seuraavana vuonna 2005 valmistuivat Takashi Yoshimatsun ja Hikaru Hayashin loistavat sävellykset, joita minulla oli ilo soittaa noin neljässäkymmenessä
konsertissa. Erityisesti sydämeeni jäivät CD:ltä Tapiola Visionsia kuunnelleen
kuulijani sanat ”tätä voisin kuunnella aamusta iltaan”. Samana vuonna viulisti
Motoko Katō otti minuun yhteyttä, ja niin palasin Korngoldin pianokvarteton
myötä kamarimusiikin maailmaan. Myös Japanin filharmoninen orkesteri,
jonka kanssa olimme tehneet pitkään yhteistyötä, ehdotti pian yhteisen konsertin järjestämistä. Kun sitten soitimme Ravelin konserton vasemmalle kädelle
Kenichirō Kobayashin johtamana, olin jo tyystin lakannut kiroamasta sävellystä
hornan tuuttiin. Sen sijaan nostin nöyränä hattua tuolle neron kirjoittamalle
mestariteokselle.
Seuraavaksi pääsin tutustumaan Yasuo Sueyoshin ja Kensaku Tanikawan
kirjoittamiin haastaviin ja mielenkiintoisiin teoksiin. Vaikka olen sitä mieltä,
ettei ole hyvä tuoda liiaksi omia kokemuksia puhtaan luomistyön maailmaan,
huomasin Sueyoshin teosta esittäessäni, että siinä oli jotakin henkilökohtaista,
joka minun täytyisi kohdata tavalla tai toisella. Kun sain aivoverenvuodon ja
minut kannettiin sairaalaan, vietin useita päiviä niin sumeassa tilassa, ettei minulla ollut puhekykyä tai minkäänlaista ajantajua. Siitä huolimatta päässäni soi
jatkuvasti sama musiikki kuin rikkinäiseltä äänilevyltä. Kappaleen oli säveltänyt
ranskalainen Séverac. Tämä lähes tiedostamaton kokemus sekä Tuulen tuomat
muistonrippeet ja Pelon muisto sekoittuvat ja kietoutuvat sisälläni toisiinsa
hienovaraisella tavalla, ja päädyn ajatuksissani vaeltamaan päämäärättä unteni
autioilla tasangoilla. Sieltä ajatukseni seuraavat Tasangoilla kaikuvia kelloja
kuka ties minne...
Eräs ajatus oli pyörinyt päässäni aina siitä lähtien kun aloin soittaa vasemmalla kädelläni. Mietin, että kirjoittaisikohan joku minulle tangon. Sellaisen
vaarallisen villin ja intohimoisen, mutta samalla sydämettömän julman kappaleen, jossa ovat selät vastakkain ylpeys ja epätoivo. Vasemmalla kädellä soitet38
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tunahan sellaisesta uskomattomasta teoksesta saisi vielä enemmän irti... Ja
kuinka ollakaan, eräs suomalainen nuorimies nimeltä Kujala sai jotakin kautta
tietää näistä ajatuksistani, ja sävelsi minulle aivan erinomaisen kappaleen. No
entäpä sitten jazz? Tuumiessani, että olisi hienoa kokeilla senkin soittamista
vasemmalla kädellä, Kensaku Tanikawa sanoi minulle näin: ”Alkuaikojen jazzpianotyyleissä, niin kuin stridessä tai boogie woogiessa vasemmalla kädellä oli
tärkeä tehtävä. Kärjistäen voisi sanoa, että vasen käsi oli biisin runko ja oikea
käsi koriste”. Siinähän se! Hienoa!, ajattelin, ja tästä sai alkunsa viisi loistavaa
ja puoleensavetävää sävellystä. Mamiya, Hayashi, Yoshimatsu, Sueyoshi, Tanigawa; korkealaatuiset ja viimeistellyt kappaleet seurasivat toistaan noiden kahden vuoden aikana, ja laajensivat mielestäni suuresti japanilaisen pianomusiikin
horisonttia.

”Tajusin, että jää jonka vankina olin, alkoi sulaa ja virrata pois.”
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Vuonna 1960 pidin debyyttikonserttini samana vuonna taideyliopistosta valmistuttuani, ja soitin toisessa soolokonsertissani sitä seuraavana vuonna ohjelmiston, joka koostui vain maanmiesteni, kuten Akira Miyoshin ja Kishio Hiraon,
säveltämistä kappaleista. Minulle sanottiin, ettei kukaan tulisi kuuntelemaan
pelkkien kotimaisten säveltäjien musiikkia, mutta minusta oli outoa, ettei japanilainen nuorimies, maassa joka on niin kaukana länsimaista, voisi soittaa oman
maansa musiikkia. Nykyään, puoli vuosisataa myöhemmin, maailma on muuttunut, ja musiikin alallakin on luovuttu idän ja lännen vastakkainasetteluun perustuvasta ajattelutavasta. Se, että valitsin tähän toiseen toipumisen jälkeiseen
konserttisarjaani pelkästään maanmiesteni sävellyksiä, ei ollut tietoinen valinta
vaan täysin luonnollisesti muuta kautta syntynyt lopputulos, mikä on mielestäni
erittäin mielenkiintoinen yhteensattuma.
2006, Tatenon toisen soolokonsertin ”Uudelle matkalle” konserttiohjelmasta
Käännös: Joonas Kirsi ja Lasse A Lehtonen

www.izumi-tateno.com/essay/essay003.html

Kesäpaikan ”soittotalo” keskellä Suomen luontoa.
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Neilikoita ja mäntyjä
Eero Tarasti

Izumi Tateno, etäällä ja lähellä
Kulttuurivaikutteet kahden maan tai maanosan välillä eivät siirry automaattisesti, vaan siihen tarvitaan henkilöitä, jotka kantavat niitä muassaan – eikä vain
turisteina, vaan pysyvämpimä maamerkkeinä.
Kun Izumi Tateno saapui Suomeen 60-luvulla, oli hän tietenkin täysin eksoottinen ilmestys, japanilainen joka soitti pianoa klassisella tekniikalla, jollaista
ei ollut juuri kellään tässä maassa. Viikkolehdet tekivät hänestä haastatteluja
ja taiteilijapiireissä hän alkoi tulla tutuksi. Muistan Izumin opiskeluajalta; hän
toimi opettajana Sibelius-Akatemiassa, ja kommentoi pari kertaa kohteliaan
ystävällisesti esiintymisiäni näytteissä. Sittemmin toimin hänelle lehdenkääntäjänä. Kuulin suuren määrän hänen resitaalejaan.
Ohjelmana oli pianokirjallisuuden keskeisiä teoksia Chopinin sonaateista Musorgskin Näyttelykuviin puhumattakaan konsertoista. Erityisen hienoja olivat
Izumin Schubert-tulkinnat, kuten B-duuri- ja A-duuri -sonaateista. Luultavasti
japanilainen ajantaju eroaa länsimaisesta. Schubertin ”taivaallinen pituus”
avautui hänelle erityisen hyvin.
Sittemmin klassisen repertuaarin rinnalle kasvoi suomalaisen musiikin osasto.
Izumi alkoi levyttää kotimaista musiikkiamme; samoin kuin maanmiehensä
Akeo Watanabe, hän toi siihen aivan oman sävynsä. Heino Kasken ja Selim
Palmgrenin impressionismi puhumattakaan Sibeliuksesta soi Izumin käsissä aivan omanlaisena versiona autenttisesta suomalaisuudesta. Kerran myöhemmin,
esitelmöidessäni Koben yliopistossa, tultiin minulle kiittämään Izumin tulkintoja Heino Kasken pianokappaleista, sellaisista kuin Yö autiolla merenrannalla tai
Pankakoski. Kieltämättä suomalaisen pianolyriikan luonnontunteessa on jotain,
joka avautuu erityisesti nimenomaan japanilaisella kuulijalle.
Japanilaisten ja suomalaisten luonnontunnetta on usein verrattu, sama hiljaisuuden kunnioitus, sama pyrkimys ”watching things happen” ts. antaa asioiden
tapahtua niihin puuttumatta, sama luonnon sisäisen järjestyksen kunnioitus,
joka saa jopa Hvitträskin puutarhan muistuttamaan japanilaista. Kun ranskalainen professori ja zen filosofian tuntija Daniel Charles kerran luennoi videon
avulla Ryoanjin puutarhasta, eikä siinä ollut pitkään aikaan mitään ääntä, sattui
amerikkalainen pianoprofessori Charles Rosen astumaan sisään joutuen toteamaan: ”Very quiet lecture”. Tatenoa voisi pitää myös suomalaisittain ”maan
hiljaisena”; tosin hän puhuu suomea erittäin sujuvasti, mutta hän ei useinkaan
antaudu puhetulvan valtaan. Tämä on myös suomalaisten arvostama piirre.
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Silti Suomessa on saatettu vain aavistaa Izumin tekevän maailmanlaajuista uraa
konserttikiertueillaan. Japanissa käyneet kertoivat hänen fan clubistaan siellä ja
miten hän opettaa itse Keisarinnalle pianonsoittoa. Izumin kulttuurisiin maailmanvalloituksiin kuului myös Brasilia. Hän alkoi soittaa ja levyttää maan rajojen ulkopuolella harvoin kuultua riolaista ”pianeiroa” kuten siellä sanotaan eli
Ernesto Nazarethin brasilialaisia tangoja, tuota hänen keksimäänsä musiikin lajia. Joka on soittanut noita vuosisadan vaihteen salonkikappaleita tietää niiden
rytmisen ja pianoteknisen vaikeuden. Mutta Izumille ei mikään ollut teknisesti
vaikeaa. Toisaalta hän innoitti maansa kulttuurin edustajana monia säveltäjiä
tekemään hänelle omistettuja teoksia. Kun Helsingin yliopiston musiikkiseura
HYMS järjesti 1993 Japanin musiikin viikon ja kutsui Helsinkiin suuren määrän
muusikkoja Tokiosta mukana tuli mm. säveltäjä Mishio Mamiya, joka oli omistanut Izumille teoksiaan. Niitä kuultiin nyt Helsingissä, tapahtumassa joka oli
varmasti laajin japanilaisen musiikin esittely pääkaupungissa siihen saakka. Jo
aiemmin Tateno oli esittänyt Pehr Henrik Nordgrenin ohjelmallista pianosarjaa
Korvaton Hoichi japanilaiseen kauhutarinaan. Sanomattakin selvää, ettei teosta
olisi voinut kukaan muu tulkita vakuuttavammin. Izumin konsertit Helsingissä
olivat aina tapahtumia, joilla oli myös diplomaattinen ja kulttuurinen dimensionsa. Muistan hänen pianoiltansa Konservatorion salissa, jonka Japanin lähetystö oli koristanut männyin – ja neilikoin!
Izumi ja hänen puolisonsa Marja os. Holopainen ovat myös ihastuttavia seuraihmisiä. Harva se kerta olemme ottaneet vastaan uutta vuotta yhteisen ystävämme Liisa Aroheimo-Marvian ja Petri Hirvosen salongissa – tai kadun toisella
puolella Tatenoilla.
Izumin siirtyminen vasemman käden repertuaariin on vain syventänyt kuvaa
hänen tulkintataidostaan. Japanissa hänelle sävelletään nyt kilvan uutta ohjelmistoa, mutta myös lajin klassiset edustajat Ravelin konsertosta Brahmsiin
sovitukseen Bachin Chaconnesta ovat olleet unohtumattomia, puhumattakaan
Skrjabinista, tuosta piilevästi vasenkätisestä säveltäjästä.
Izumin uran uusi käänne on esimerkki inhimillisen tahdon peräänantamattomuudesta. Äärimmäisen epätodennäköinen, käyttääkseni filosofi Hannah
Arendtin käsitettä, voikin olla realiteettia. Tuntemieni japanilaisten muusikkojen ja oppineiden joukossa, sellaisten kuin Yoshihiko Tokumaru, Masao Yamaguchi, Shuhei Hosokawa ja muut, Tateno erottuu jalona, ylväänä shogun-hahmona, hänet voisi hyvin kuvitella asumassa linnassaan satakieliportaiden – ja
tietenkin kymmenien flyygelien ympäröimänä. Olen saanut kuulla, että Tateno
on myös kirjoittanut musiikista ja estetiikasta; niitä varmasti luettaisiin myös
hänen toisessa kotimaassaan Suomessa, jos niitä alkaisi ilmestyä – erityisesti
nyt hänen juhlavuotenaan.
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Hieman menneisyydestäni
Izumi Tateno

Tahtoisin luoda lyhyen katsauksen menneisyyteeni.
Virallinen debyyttini järjestettiin syksyllä 1960, samana vuonna jona valmistuin Tokion Taideyliopistosta, Daiichi Seimei Hōru -salissa. Sali sijaitsee aivan
kanaalin vieressä Hibiyassa, Tokion sydämessä, ja se oli siihen aikaan Hibiyan
Kōkaidō-salin ohella yksi kaupungin arvostetuimmista konsertointipaikoista.
Soitin Enescun kolmannen sonaatin (ensimmäisenä Japanissa), Schumannin
Fantasian, Rahmaninovin preludin no. 4 ja Prokofjevin toisen sonaatin. Odotin
esityspäivää niin kiihkeästi, että vietin koko edeltävän viikon vaellellen päämäärättömästi konserttisalin edustalla. Kielsin itseltäni myös suuresti rakastamani
alkoholin; siinä oli varmaankin kyse jonkinlaisesta valmistautumisseremoniasta. Myöhemmin tajusin, ettei sellaisessa ole mitään järkeä, ja päätin lopettaa
moisen itsekieltäymyksen loppuiäkseni.
Toisessa konsertissani vuotta myöhemmin koko ohjelmisto oli maanmiesteni
käsialaa. Soitettaviksi olivat valikoituneet Akira Miyoshin, Kishio Hiraon ja
Yoshinao Nakadan sonaatit sekä Kōji Takun sonatiini. Sali tuli täyteen ja sain
kiittäviä arvioita. Akira Miyoshi, Michio Mamiya ja Akio Yashiro olivat nuoruuteni jumalia, Yoshinao Nakadasta nyt puhumattakaan.
Kolmas konserttini oli vuoden kuluttua. Muistan soittaneeni es-mollipreludin
ja fuugan Bachin Das wohltemperierte Klavier I:stä. Sen koommin en Bachia
soittanutkaan, ennen kuin vasta neljäkymmentäyksi vuotta myöhemmin palatessani lavoille vasemmalla kädellä soittavana pianistina. Sittemmin olen
kuitenkin jatkanut hänen musiikkinsa parissa, joten soittokertoja on luultavasti
kertynyt jo useampia satoja.
Neljäs konserttini oli Messiaenin Vingt regards sur l’enfant-Jésusin Japanin
ensiesitys. Teoksen sävyt ja rytmit olivat herkkiä, silmissäni alkoi sumeta ja
aloin voida pahoin. Minusta tuntui, etten voisi rauhoittua ennen kuin saan puserrettua esityksen ulos itsestäni. Tapauksessa riitti puhuttavaa myöhemminkin. Muun muassa Yoshio Hachimura, jonka kanssa olimme silloin läheisissä
väleissä, oli lyönyt ystäviensä kanssa vetoa siitä, kykeneekö Tateno painamaan
muistiinsa kokonaista kaksi tuntia kestävän modernin kappaleen nuotit vai ei.
Ohjelmiston valitseminen on todella rankkaa mutta palkitsevaa työtä. Pidän
itse vieläkin 1969 Tukholman ja Oslon soolokonserteissa soittamani ohjelmistosta, joka koostui Skrjabinin kolmannesta pianosonaatista, Bartókin teoksesta
Ulkoilmassa, Akio Yashiron sonaatista sekä lopuksi Ravelin Gaspard de la nui43

Izumi Tateno 77________

tista. Oslon konserttisalin kokonaisen seinän täyttävä jättiläismäinen Munchin
seinämaalaus on myös jäänyt lähtemättömästi mieleeni.
Itse asiassa, jos mukaan ei lasketa niitä kahta vuotta, joina en kyennyt aivoverenvuodon takia soittamaan, olen Taideyliopistosta valmistuttuani joka vuosi
viidenkymmenenkahden vuoden ajan järjestänyt soolokonsertin Tokiossa. Myöhemmin olen konsertoinut samalla ohjelmistolla myös Osakassa, Sapporossa
ja Fukuokassa, ja kun mukaan laskee muiden muassa seitsemän illan pituiset
konserttisarjat, joissa soitin kaikki Schubertin sonaatit, taitaa esitysten määrä
nousta melkoisiin lukemiin. Mukaan mahtuu sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Maallikoille tämä saattaa olla vaikeaselkoista, joten selvennän hieman.
Tässä puhumani soolokonsertit ovat itsenäisiä performansseja, eivät niitä muusikolta tilattavia konsertteja, joita esitetään viidestäkymmenestä sataan kertaan
vuodessa. Ohjelman saa tietenkin päättää itse, mutta sen lisäksi sitä on itse
vastuussa myös esityksen rahallisesta menestyksestä, kuten esitystilan hankkimisesta, ohjelmalehtisten tekemisestä, julisteiden laatimisesta ja myymisestä
ynnä muusta sellaisesta. Vastineeksi pääsee kuitenkin soittamaan juuri sitä,
mitä itse todella haluaa.
Tyynenmeren sodan loppuvaiheilla ollessani kahdeksanvuotias talomme Tokion Kaminogessa sai ilmapommituksessa suoran osuman ja paloi maan tasalle.
Niinpä sain viettää sodan loppumista edeltävät kuukaudet Tochigin prefektuurissa Aidajūssa sijaitsevalla maatilalla. Piano meni palossa eikä kenkiäkään
ollut, mutta silti nuo kuukaudet ovat jääneet lähtemättömästi mieleeni nostalgian sävyttämänä kulta-aikana, josta olen todella kiitollinen. Kylän alakoulu
oli isomman koulun toimipiste, ja oppilaita siellä oli hädin tuskin kymmentä
enempää. Asuimme silkkiaitassa, ja illalla kun kaikki muut nukahtivat, saattoi
kuulla silkkitoukkien liikehtivän. Joskus jokin harmiton käärmekin luikerteli
ylhäällä kattoparrujen päällä, ja räystäillä loikoili joukko kyitä paistattelemassa
auringossa. Minäkin ajattelen olevani kuin silkkitoukka, joka alkaa liikehtiä yön
pimetessä. Jo viidenkymmenen vuoden ajan olen syönyt musiikkia kuin mulperipuun lehtiä. Tuleekohan siitä lopulta silkkirihmaa? En tiedä, tahdon vain
jatkaa syömistä. Mieleeni tulee katkelma eräästä Shuntarō Tanikawan runosta.
Emme me elä eloon jäädäksemme
Emme elä kuolemaa välttääksemme
(...)
Ruumiissa, jonka on joskus kuoltava
piileksii eloisasti elävä sydän,
surut ja ilot vuoroin kokeva
elämän kierrossa matkaava
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Juuri nyt minulla on ilo järjestää kuudestatoista konsertista koostuvia Vasemman käden musiikkijuhlia. Olen nuoresta lähtien ajatellut, että muusikko on
käsityöläinen, ja pidän omista käsistäni. Puuhatessani käsilläni tasaisesti joka
päivä olenkin tullut jo seitsemänkymmenenviiden vuoden ikään. Puhun yllä
musiikista vasemmalle kädelle, mutta minusta itsestäni ei juuri tunnu siltä, että
soittaisin pelkästään vasemmalla kädelläni tai että tekisin jotakin erikoista. Se
mitä teen on vain musiikkia.
Eivät pelkästään japanilaiset, vaan myös suomalaiset, islantilaiset, argentiinalaiset, amerikkalaiset ja muunmaalaiset säveltäjät ovat kirjoittaneet ja kirjoittavat
minulle yhä aivan loistavia teoksia. Myös Itävaltalaiset, armenialaiset ja virolaiset säveltäjät ovat luvanneet kirjoittaa kappaleita vasemmalle kädelle, vaikka
ne eivät vielä tämänkertaiseen konserttiin ehtineetkään. Tehtävää on vielä paljon näiden kuudentoista konsertin loputtuakin. Tahdonkin kiittää lämpimästi
Suomen Japanin suurlähetystöä, joka on tukenut kaikkia sarjan konsertteja,
sekä acex-CLASSICSia, Yamaha Oy:tä sekä Izumi Tateno Fan Clubia heidän
tarjoamastaan yhteistyöstä.
Päivä, jona pidin paluukonserttini vuonna 2004, oli toukokuun kahdeksastoista.
Outoa kyllä, se oli myös isäni muistopäivä. Kirjoitin silloin ohjelmalehtiseen
olevani yli kaiken kiitollinen siitä, että sinä vuonna 90 vuotta täyttänyt äitini oli
kuulemassa konserttia. Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen viime vuoden elokuussa 97 vuoden korkeassa iässä. Tuohon konserttiin uuden teoksen kirjoittanut
Nordgrenkin jätti maailman huolet jälkeensä joitakin vuosia sitten. Päivä, jona
saavutan seitsemänkymmenenseitsemän vuoden rajapyykin on Izumi Tatenon
juhlavuoden viimeinen päivä. Mitä sen jälkeen on luvassa? Saamme nähdä.
Kirjoitettu kesäkuussa 2012
Käännös: Joonas Kirsi ja Lasse A Lehtonen

www.izumi-tateno.com/essay/essay010.html
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Izumi Tateno – ainutlaatuinen
pianisti ja kulttuurivaikuttaja
Seppo Kimanen

Tateno Trio. Yoshiko Arai (vas.), Izumi Tateno ja Seppo Kimanen.

Pianotaiteilija Izumi Tatenon merkitystä Suomen ja Japanin välisiin kulttuurisuhteisiin on lähes mahdotonta yliarvioida. Muutettuaan Suomeen 1960-luvun
alussa hän alkoi pian muodostaa siltoja synnyinmaansa ja adoptoimansa uuden
asuinmaan välille. Tatenon toiminta ei ole rajoittunut vain pianonsoittoon,
vaan hän on myös musiikin tutkija, säveltäjien ja esiintyjien promoottori sekä
tuottelias kirjoittaja. Hän teki Suomea tunnetuksi Japanissa jo paljon ennen
nykyaikaista digitaalista tiedonvälitystä tai suoria lentoyhteyksiä.
Esittämällä japanilaista pianomusiikkia Suomessa ja suomalaista Japanissa
hän on nostanut esiin säveltäjiä, jotka muutoin olisivat jääneet vain pienten
piirien tietoisuuteen. Hänen konserttinsa ja levytyksensä ovat tuoneet kuuluville Suomessa jo unohdettuja mestareita, kuten Heino Kaski, Erkki Melartin
tai Selim Palmgren. Toisaalta hänen yhteistyönsä elävien säveltäjien kanssa on
esimerkillistä.
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Muistan erityisesti Tatenon 1970-luvun alussa Sibelius-Akatemian salissa pitämän konsertin, jonka ohjelmistona oli pelkästään suomalaista nykymusiikkia.
Se jäi mieleeni yhtenä sen vuosikymmenen kiinnostavimmista, eikä vähiten
siksi, että Einojuhani Rautavaara ja muut sen ajan mestarit olivat paikalla ja
vuoron perään esittelivät itse omat sävellyksensä kuulijoille. Yhdessä Tatenon
inspiroituneiden tulkintojen kanssa tilaisuudesta tuli lumoava katsaus ajankohtaiseen suomalaiseen säveltaiteeseemme. Luulen monen pianistin jälkeenpäin
harmitelleen, etteivät olleet itse keksineet niin toimivaa ideaa.
Merkittävä suhde elävään säveltäjään muodostui kolme vuotta Japanissa opiskelleen PH Nordgrenin ja Izumi Tatenon välille. Yli 30 vuotta jatkunut yhteistyö
synnytti useita hienoja teoksia. Vuonna 1972 Nordgrenin soolopianolle kirjoittama Miminashi-Hoichi aloitti 5 vuoden aikana kirjoitetun 10 balladin sarjan
japanilaisista kauhutarinoista. Tatenon tilauksesta syntyi vielä vuonna 2004
seestynyt kappale vasemmalle kädelle Kwaidan II. Tilatessaan uusia sävellyksiä Tateno on tehnyt uraauurtavaa työtä. Vähitellen hän on saanut seuraajia
muista suomalaisista pianisteista ja siten hänen työnsä hyödyttää laajemminkin
maamme säveltaidetta. Edes vakava sairaus ei ole pysäyttänyt Tatenon halua
tilata ja tulkita uusia sävellyksiä. Hänen ansiostaan myös lukuisat japanilaiset
säveltäjät ovat kirjoittaneet inspiroituneita teoksia, joista useat aivan viime
vuosina vasemmalle kädelle. Pitkäkestoinen ja tärkeä suhde on ollut esimerkiksi
erinomaisia teoksia synnyttänyt suhde säveltäjä Michio Mamiyan ja Tatenon
välillä. Viime vuonna sai kantaesityksensä Toshi Ichiyanagin 5. pianokonsertto
vasemmalle kädelle ja sen mainiona solistina toimi jatkuvasti uutta ahkerasti
opiskeleva, ikinuori maestro Tateno.
Oman lukunsa muodostaa Tatenon kyky muodostaa suomalaisten ja japanilaisten muusikkojen välille toimivia yhtyeitä. Hänen ansiostaan monet parhaista suomalaisista muusikoista pääsivät konsertoimaan Japanissa. Helsingin
kaupunginorkesteri, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ja muut suuret kokoonpanot tekivät laajoja kiertueita Nipponin saarilla. Vuosien myötä Tatenon
ehtymättömältä näyttänyt tarmo on synnyttänyt myös festivaaleja niin Suomeen
kuin Japaniin. Niissä kansainvälisten nuorten muusikkojen yhteistyö on ollut
kaikille osallistujille antoisaa. Tatenon monipuolista uraa leimaavat myös hänen
ansiokas työnsä opettajana sekä kirjoituksensa ja kirjansa, joissa Suomi ja Japani esiintyvät näkemyksellisen ja herkkävaistoisen kynän ikuistamissa rooleissa.
Tapasin Izumin ensi kertaa 1960-luvun puolivälissä Joensuun kulttuuriseminaarissa. Hän oli silloin ollut vasta pari vuotta Suomessa, mutta pian musiikkipiireissä alettiin puhua, että maahan on muuttanut etevä aasialainen pianisti.
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Olin juuri opettelemassa Šostakovitšin sellosonaattia ja kaipasin partneria, jonka kanssa voisin soittaa sen. Kuultuani Tatenon tulleen paikkakunnalle, menin
kysymään suostuisiko hän tutustumaan teokseen ja käydä sen läpi kanssani.
Hän ei silloin vielä tuntenut teosta, mutta opetteli sen parissa päivässä. Olin aivan ällistynyt, kuinka upeasti hän soitti jo ensimmäisellä kerralla. Myöhemmin
havaitsin, että Izumi on nopea omaksumaan uusia kappaleita ja sitä paitsi tavattoman ahkera. Laajan ohjelmiston salaisuus ei ole taidossa soittaa ”prima vista”,
ensi näkemältä, vaan omistautumisessa huolella jokaiseen uuteen tehtävään.
Ensikonsertissani vuonna 1969 Tatenon taitava pianismi Pjotr Tšaikovskin orkesterikappaleessa ”Rokokoomuunnelmat” vaikutti ratkaisevasti konsertin onnistumiseen. Kun vuonna 1970 avioiduin viulisti Yoshiko Arain kanssa, muuttui
suhteeni Izumiin erityisen läheiseksi. Sain häneltä monenlaista henkistä tukea
ja neuvoja, joista monet kohdistuivat myös puolisoni kanssa perustamani Kuhmon Kamarimusiikin alkuvuosien hankaluuksien voittamiseen. Yhdessä Ralf
Gothónin ja amerikkalaisen Edward Auerin kanssa Izumi Tateno oli Kuhmon
Kamarimusiikin alkuvuosien suosituimpia pianisteja.
Oli luonnollista, että aloimme myös soittaa yhdessä pianotriona. Aluksi esiinnyimme vain Kuhmon Festivaalilla, mutta myöhemmin kymmenen vuoden
aikana tekemämme kiertueet laajenivat kaikkialle Suomeen, Norjaan ja Japaniin. Tateno Trio sai usein loistavia arvosteluja, mutta ennen kaikkea kuulijat
pitivät japanilais-suomalaisesta yhtyeestämme, jonka konsertteja seurasi lähes
poikkeuksetta uusintakutsu. Vielä viime kesänä tapasin erään iäkkään kuhmolaisen musiikinystävän, joka spontaanisti muisteli, kuinka suuresti Tatenon trio
innosti hänet ja monet muut kuhmolaiset ikuisiksi kamarimusiikin ystäviksi.
Jokseenkin puoli vuosisataa on kulunut siitä, kun Izumi Tateno asettui asumaan Suomessa. Sinä aikana Japanin ja Suomen poliittiset, kulttuuriset ja
kaupalliset suhteet ovat kehittyneet läheisiksi ja luonteviksi. Tässä prosessissa
Izumi Tateno on ollut keskeisiä vaikuttajia sekä näyttämön parrasvaloissa että
kulisseissa. Ainutlaatuisella ihmisellä on jo ollut ainutlaatuinen ura. Jatkukoon
se yhtä komeana!
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Izumi Tateno ja hänelle monista levytyksistä tuttu Sibeliuksen flyygeli Ainolassa.
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Keskellä suomalaista luontoa mestari latautuu.
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Izumi Tateno 77 merkkivuosi 2013
Pääyhteistyökumppanit:

Scandinavia-Japan
Sasakawa Foundation
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Kiitämme yhteistyöstä:

Marja Tateno
Suomen Japanilaisten Yhdistys ry
Japan Arts / Mika Ito
Tokyokan / Norio Tomida
Yukako Uemura
Joonas Kirsi
Kati Mäntysalmi
Kuniko Shimomura
Kumi Shimozaki
Jussi Lähde
Elizabeth Asikainen
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Annankatu 24
00100 Helsinki, Finland
Puh./Tel +358-9-622 5553
Fax +358-9-622 5552
e-mail tokyokan@kolumbus.fi
www.tokyokan.fi

Open: Mon-Fri 10-18
Sat 10-15
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Kangasala onnittelee Izumi Tatenoa,
”Kesäpäivä Kangasalla” -pianomuunnelmien mestaria.

Kangasala congratulates Izumi Tateno,
great master of "Kangasala Summer Day" piano variations.

『カンガサーラの夏の日』ピアノ版の巨匠である舘野泉氏へ
カンガサーラよりお祝いを申し上げます。

www.kangasala.fi
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”Soittaessani silmieni eteen avautui sinisen meren aava.
Meri velloi, virtasi ja pärskähteli vaahtopäinä.
Tajusin, että paksu jää jonka vankina olin,
alkoi sulaa ja virrata pois.

Otsikkoteksti

Niin kauan kuin voisin soittaa musiikkia vasemmalla kädelläni,
Ingressi
ei minulta puuttuisi mitään.
Kykenisin täydelliseen ja täyteläiseen ilmaisuun.
Leipäteksti
Ymmärsin ja hyväksyin tämän perinpohjaisesti.”
Izumi Tateno: Uudelle matkalle
Käännös: Joonas Kirsi ja Lasse A Lehtonen

「弾いてみると蒼い大海原が現れた。
水面がうねり、漂い、爆ぜて飛沫をあげているようだった。
自分が閉じ込められていた厚い氷が溶けて流れ去るのが分かった。
音楽をするのに左手だけあればなにひとつ不足はしない。
充分にして十全な表現が出来る。そのことをしっかりと納得した。」
舘野泉

「新たな旅へ」第2回リサイタルでのプログラムより

Etkö saa yhdistykseltä sähköpostia?
Ilmoita
sähköpostiosoitteesi
(suomijapani@
SJY:n julkaisuja nro 12
suomi-japani.net)
niin
pysyt
ajan tasalla
Julkaisija: Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry (SJY)
yhdistyksen
tapahtumista!
ISBN 978-951-97223-4-4 (nid.)
ISBN 978-951-97223-5-1 (PDF)
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