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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro gradu –tutkielmani käsittelee pohjoisintialaista taidemusiikkia ja taidemuusikoita
Nepalissa. Tutkimukseni tarkoitus on esittää, miten ja miksi nepalilaiset taidemuusikot
harrastavat tätä musiikinlajia, joka ei nykypäivänä nauti enää kuningasperheen
suosiota eikä turvaa muusikoille varmaa elantoa.
Tutkimukseni on perusluonteeltaan etnografinen yleisesitys Nepalin
taidemusiikkikulttuurista. Esittelemällä fyysistä ja sosiaalista ympäristöä
taidemuusikoiden näkökulmasta pyrin osoittamaan muusikoiden kulttuuriidentiteettiin vaikuttavia seikkoja.
Aineistoni perustuu keväällä 2003 Nepaliin tekemääni kenttätyömatkaan, jonka aikana
haastattelin kuuttatoista nepalilaista taidemuusikkoa ja keräsin muuta aineistoa
osallistuvan havainnoinnin kautta.
Aineistoa olen analysoinut identiteettitutkimuksen keinoin pyrkiessäni kuvaamaan
niitä identiteettikonstruktioita, joiden takia taidemuusikko aloittaa ja jatkaa tämän
musiikinlajin harjoittamista. Analysoidessani muusikoiden puhetta ja ajatuksia
taidemusiikista, olen muodostanut taidemuusikon hypoteettisen ”keskiarvon”,
ideaalityypin, joka kuvaa muusikon todennäköistä uraa ja ajatusmaailmaa.
Ideaalityyppiä olen käyttänyt myös aineistoni analyysimetodina etsiessäni
muusikoiden puheesta löytyviä yhtäläisyyksiä.
”Musiikin kielioppi” on diskurssi, joka on nepalilaisten taidemuusikoiden identiteetin
keskiössä. Tällä kieliopilla he tarkoittavat tietyntyyppistä taidemusiikin sisään
rakentuvaa järjestelmää, joka on kaiken musiikin perusta. Taidemusiikki korostuu
erikoistietona, jonka hallitseminen on sellaista kulttuurista pääomaa, jota muiden
musiikinlajien edustajien on mahdotonta saada. Kielioppi perustuu vahvasti myös
taidemusiikin uskonnolliseen perusluonteeseen.
Toinen tärkeä diskurssi on ”musiikillinen ympäristö”. Tämän käsitteen kautta
nepalilaiset taidemuusikot vertailivat omaa musiikillista ympäristöään Intian
vastaavaan. Intia nähdään taidemusiikin ”paratiisimaana”, kun taas Nepalissa on hyvin
vaikea tienata elantoaan pelkän taidemusiikin alueella.

Näiden olennaisimpien käsitteiden kautta nepalilaiset taidemuusikot luovat itselleen
vahvan ryhmäidentiteetin, me-hengen, jonka avulla he selviävät musiikkikulttuurien
muutoksen ristipaineessa.
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1. JOHDANTO

Kuvitelkaamme, että edessämme on nepalilainen taidemuusikko. Hänen soittimensa on
sitar, tuo länsimaissakin tunnettu luuttusoitin, jota George Harrison soitti muutamalla
Beatlesin levyllä. Tämä muusikko on pukeutunut kurtaan, eräänlaiseen mekkoon, jota
käyttävät niin naiset kuin miehetkin. Muusikko edustaa tiettyä traditiota, nepalilaisten
taidemuusikoiden ryhmää. Tästä varmistuaksemme meidän ei edes tarvitse kuulla hänen
soittavan, sillä hän esittelee itsensä paikallisena taidemuusikkona. Nepalissa
taidemusiikki eli śāstriya sagīt on pohjoisintialaiseksi tai hindustanilaiseksi usein
kutsuttua musiikinlajia, joten tiedämme mihin lokeroon voimme hänet musiikillisesti
aluksi sijoittaa.

Tässä muusikossa meitä kiinnostavat muutamat aivan tietyt kysymykset: Mikä on hänen
paikkansa tämän päivän nepalilaisessa yhteiskunnassa? Miksi hän on muusikko? Miten
hänestä on tullut sellainen? Ilman tällaisia kysymyksiä hänen hahmonsa jää meille
mielikuvaksi, joka on kovin yksiulotteinen. Siihen ei kuulu muusikkomme
menneisyyttä, nykyisyyttä, tulevaisuutta tai mitään niitä asioita, joiden pohjalta
muodostamme syvempiä käsityksiä tarkastelemamme musiikkikulttuurin sisällä
vaikuttavista ilmiöistä. Muusikko pitäisi siis saada yhdistettyä maahan, musiikkiin,
muihin ihmisiin ja niihin monisyisiin sosiaalisiin verkostoihin, joiden osa hän
väistämättä on.

Pyrin tässä pro gradu -työssäni hahmottelemaan sen monimutkaisen yhteiskunnalliskulttuurisen verkoston ääriviivoja, jossa nepalilaisen muusikon ”ideaalityyppi”
musiikillisesti
nepalilaisten

toimii.

Ideaalityyppi

taidemuusikoiden

on

eräänlainen

”keskiarvo”;

kenttätyössä

yhdistelmä

useamman

kohtaamieni
muusikon

ominaisuuksista, ajatuksista sekä niistä sosiaalisista suhteista, joita heidän ympärilleen
on hahmotettavissa. Ideaalityypin käsitteen olen lainannut sosiologiasta Max Weberiltä,
joka käytti tätä termiä luodessaan metodologiaa sosiologiselle tutkimukselle (esim.
Weber 1990). Muodostamaani ideaalityyppiä olen käyttänyt myös aineistoni analyysin
metodina; etsiessäni taidemuusikon ideaalityyppiä olen pyrkinyt löytämään aineistostani
ne selkeät taidemusiikkikulttuuriin vaikuttavat seikat, joiden pohjalta muusikkous
muotoutuu. Etsiessäni ideaalityypin erilaisia ilmenemismuotoja olen saanut aineistosta
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helpommin ymmärrettävän ja käsiteltävän. Tällaisen ideaalityypin kautta toivon
pystyväni pureutumaan Nepalin taidemusiikkikulttuuriin kokonaisvaltaisesti, mutta silti
tavoitellen nimenomaan yksilön, yksittäisen muusikon, musiikillisen toimijuuden
näkökulmaa. Ideaalityypin käsitteen ja siihen perustuvat päätelmät olen luonut keväällä
2003 Nepaliin tekemäni kenttätyömatkan aineiston perusteella: matkallani keräsin
tutkimusaineistoa haastatteluin, osallistuvan havainnoinnin ja lukuisten epävirallisten
keskustelujen avulla. Ideaalityyppi on kuitenkin koostettu oikeiden ihmisten oikeista
mielipiteistä. Tutkimuksessani puhuvat kaikki haastattelemani muusikot, vaikka olenkin
myöhemmin pyrkinyt tiivistämään heidän ajatuksiansa helpommin käsiteltävään tai
esitettävään muotoon. Kun puhun nepalilaisesta taidemuusikosta, tarkoitan nimenomaan
tätä itse muodostamaani tulkintaa kentällä kohtaamieni muusikoiden ajatuksista ja
teoista.

Koko tutkimukseni on luonteeltaan etnografinen – Nepalin taidemusiikkia ei ennen ole
tutkittu, ja muodostaessani kuvaa taidemuusikosta olen lähestynyt kenttää nimenomaan
fyysisen ympäristön ja sosiaalisten verkostojen kautta. Tutkimukseni otsikossa
mainitsemallani Suurella Kulttuurilla viittaan Intian ja Nepalin erilaisiin tilanteisiin
kuitenkin saman musiikkilajin ja –kulttuurin edustajina. Intia nähdään hindustanilaisen
taidemusiikin ”alkukotina” ja edelleenkin nepalilaiset muusikot kadehtivat Intian
parempaa ”musiikillista ympäristöä”. Myöhemmin työssäni käsittelenkin konkreettisesti
Intian ja Nepalin eroja taidemusiikin kentällä tavalla, jolla haastattelemani muusikot
siitä puhuivat.

Teoreettisena työkaluna olen käyttänyt identiteettitutkimusta, jonka avulla olen pyrkinyt
pääsemään tutkittavien maailmaan: kuinka muusikoista on tullut muusikoita, millaiset
syyt tähän ovat vaikuttaneet, miten he kokevat muusikkoutensa ja tulevaisuutensa
ammattinsa harjoittajina? Muusikkoudesta ja sen tutkimisesta etnomusikologisesta
näkökulmasta on kirjoittanut aikaisemmin esimerkiksi Bruno Nettl (1983, 279-289).

Työssäni käytetyt keskeisimmät termit ja käsitteet olen selittänyt lyhyesti erillisessä
osiossa (katso liite 1). Tämän selitysosan tarkoituksena on toimia apuna lukijalle. Olen
pyrkinyt siinä selittämään paitsi käyttämäni vieraskieliset sanat ja termit, myös käsitteet,
joita olen tulkinnut omalla tavallani ja kenttätyöaineistoni pohjalta. Itse tekstissä olen
kursivoinut selitetyn sanan, kun käytän sitä ensimmäisen kerran.
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1.1 Tutkimuksen taustaa

Kiinnostuin

pohjoisintialaisesta

eli

hindustanilaisesta

taidemusiikista

ollessani

vapaaehtoistyössä Nepalissa vuosina 1998-1999. Paikallisessa ympäristöjärjestössä
tekemäni työn ohessa etsiydyin paikallisen sitartaiteilijan, Gyanu Radha Gorkhalin
oppiin. Matkani intialaisen musiikin mielenkiintoiseen ja monimutkaiseen maailmaan
oli alkanut. Myöhemmin olen opiskellut intialaista musiikkia kesällä 2000 Rotterdamin
konservatoriossa Hollannissa, opettajanani Panit1 Budhaditya Mukherjee sekä
kenttätyömatkani yhteydessä Nepalissa vuonna 2003 aikaisemman opettajani Gyanu
Radha Gorkhalin sekä amerikkalaisen Steven Landsbergin johdolla. Suomessa soitan
hindustanilaista musiikkia Shankara -nimisessä yhtyeessä. Orkesteritovereideni kanssa
olen konsertoinnin lisäksi myös käynyt kouluissa ja yliopistoissa soittamassa ja
luennoimassa pohjoisintialaisesta musiikista ja taidemusiikkikulttuurista.

Tämän tutkimuksen pyrkimys selvittää "eksoottisen" musiikkikulttuurin perinteitä ja
käytäntöä tai ajatusmaailmaa oman, länsimaisen taidemusiikkiperinteemme tai nykyisen
vahvasti esillä olevan populaarimusiikin asemasta on nykypäivänä jokseenkin
harvinaista. Tutkimusote on sidoksissa vanhempiin etnomusikologisen kenttätyön
konventioihin, esimerkiksi Merriamin mallin mukaan (ks. Merriam 1964) toteutettuihin
tutkimuksiin. Ennen kenttätöihin lähtemistä ajattelin, että olen lähdössä tutkimaan
nimenomaan kulttuurisen eliitin perinnettä. Lähtökohtanani oli tästä johdettu hieman
vanhahtavakin ajatus siitä, että taidemusiikin ymmärtäminen vaatii koulutusta.
Aineistostani nouseekin esiin diskurssi, jossa esitetään taidemusiikin olevan kaiken
musiikin perusta, niin sanottu ”musiikin kielioppi”2. Kuitenkin taidemusiikin yleisö ei
välttämättä ole tämän musiikin asiantuntijoita, eikä sitä heiltä erityisesti vaaditakaan.
Muusikot toteavat usein, että mitä enemmän taidemusiikista tietää, sitä enemmän siitä
nauttii. Haastatteluiden pohjalta en saa perusteltua ajatusta, että taidemusiikki olisi vain
rikkaiden harrastus. Nepalin hallitus ei lainkaan tue taidemusiikkia. Näin koko
1

Panit tarkoittaa mestaria tai maestroa. Hindustanilaisesta taidemusiikista puhuttaessa hindumuusikot
voivat saada arvonimen panit, muslimimuusikot taas käyttävät sanaa ustād.
2
Musiikin ja kielen analogia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tai ongelmaton. Katso lisää ”musiikin
kieliopin” selityksestä liitteessä 1.
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musiikkikulttuurin

ylläpitäminen

jää

yksittäisten

ja

yksityisten

toimijoiden

harrastustehtäväksi. Sen seurauksena moni taidemuusikko elääkin opetustyöllä ja
muiden

musiikinlajien

soittamisella.

Kuten

tulen

myöhemmin

osoittamaan,

taidemusiikin harrastus ja arvostus romahti Rana-pääministerien valtakauden loputtua
1951,

jolloin

taidemusiikki

menetti

merkittävimmät

mesenaattinsa

ja

työmahdollisuutensa. Viisikymmentä vuotta on tämä musiikinlaji ollut lähes
tuntematonta, sillä uusia muusikoiden tarvitsemia tukijoita tai yleisöä ei ole juuri ollut.
Viimeisten vuosien aikana on kuitenkin ollut nähtävissä selkeää muutosta tilanteeseen.
Taidemusiikki saa jälleen arvostusta, ja opiskelua tukemaan on perustettu useita
instituutioita ja esiintymispaikkoja.

Kenttätyön tekoon en siis lähtenyt ajatellen toteuttavani tutkimustani Merriamin
synkronisen mallin mukaan, vaan enemmänkin modernin etnomusikologian käytäntöjen
pohjalta, jotka korostavat diakronista tarkastelutapaa ja erilaisten yhteiskunnallisten
suhteiden laajaa huomioimista - tässä tapauksessa taidemusiikkikulttuurin erityisyyttä.
Kuitenkin tutkimuksessani koetan yhdistää synkronista ja diakronista tutkimusotetta,
pyrkien

mahdollisimman

laajaan

käsitykseen

musiikkikulttuurin

ja

kulttuuri-

identiteettien muotoutumisesta. Merriamin mallia onkin myöhemmin täydennetty
muiden etnomusikologien, antropologien ja sosiologien toimesta, jolloin on
muodostunut kokonaisvaltaisempi malli kulttuuriseen ymmärrykseen (ks. esim. Moisala
1991a, 119). Tämänkaltaisen laajennetun tutkimusmallin mukaan toimiminen antaa
kokonaisemman kuvan musiikista kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tulenkin osoittamaan,
kuinka nimenomaan historian ja laajojen sosiaalisten verkostojen huomioon ottaminen
tukee tässä tutkimuksessa musiikkikulttuurin laajempaa ymmärtämistä kuin puhdas
synkroninen

ote,

joka

keskittyisi

enemmän

nykytilanteen

esittelyyn

ilman

perusteellisempaa ilmiöiden taustojen selvittelyä.

1.2 Aikaisempi tutkimus

Vaikka hindustanilaista eli pohjoisintialaista taidemusiikkia on tutkittu ja teoretisoitu
mittavasti läpi vuosisatojen (ks. esim. Jairazbhoy 1995; Rowell 1998), Nepalin
tilannetta ei kukaan ole aikaisemmin eritellyt. Useimmiten Nepalin, Pakistanin ja
Bangladeshin taidemusiikki ohitetaan olankohautuksella – sehän on sitä samaa
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musiikkia

kuin

Intiassakin.

Vaikka

musiikillisesti

ja

historiallisesti

Nepalin

taidemusiikki voidaankin helposti niputtaa yhteen edellä mainittujen valtioiden kanssa,
musiikin käytännöt, merkitys kulttuurissa sekä muusikon rooli ja koko musiikillisen
kentän sosiaalinen organisaatio poikkeavat selvästi toisistaan. Vaikka itse olenkin
tutkinut tilannetta vain Nepalissa, en epäile etteikö Pakistanissa ja Bangladeshissa
tilanne olisi myös näin. Jatkotutkimuksiin on siis selvästi aihetta myös näissä maissa.

N.A. Jairazbhoyn teos The Rāgs of North Indian Music. Their Structure & Evolution.
(1995) on yksi parhaista ja arvostetuimmista hindustanilaisen musiikkikulttuurin
yleisesityksistä.

Kirja

on

selkeä

mutta

myös

yksityiskohtainen

tutkimus

pohjoisintialaisen taidemusiikin maailmasta, ja toimii myös minulla arvovaltaisimpana
tämän musiikinlajin historian ja teorian lähteenä.

Pirkko Moisala on tehnyt väitöskirjansa Cultural Cognition in Music. Continuity and
Change in the Gurung Music of Nepal (1991) Nepalin musiikista. Hän keskittyy erään
Nepalin etnisen ryhmän, gurungien musiikkiin, vaikkakin käsittelee hieman myös maan
laajempaa

musiikillista

kenttää.

Nepalilaisen

musiikin

ja

yhteiskunnan

kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen tämä kirja on omiaan, mutta ei tarjoa
taidemusiikista sen enempää tietoa. Moisala on kirjoittanut myös useita artikkeleita
nepalilaisesta

musiikista

ja

musiikintutkimuksesta,

joita

hyödynnän

tässä

tutkimuksessani. (ks. Moisala 1993; 2000.)

Lisäksi Nepalin lukuisista eri musiikkikulttuureista ovat tutkimusta tehneet mm.
Ingemar Grandin (1989; 1997), Gert-Matthias Wegner (1986; 1988; 2002), Paul D.
Greene (2002), Franck Bernède (1997) sekä Carol Tingey (1994; 1997), joiden teoksia
ja artikkeleita olen lukenut saadakseni parempaa kokonaiskuvaa Nepalin musiikillisesta
tilanteesta. Kukaan näistä tutkijoista ei kuitenkaan keskity taidemusiikkiin, joten näistä
kirjoista saatu tieto on enemmänkin asettanut tutkimani taidemusiikin kontekstiinsa kuin
hyödyttänyt sitä ensisijaisina lähteinä.

Tässä pro gradu –työssäni tukeudun hyvin vahvasti amerikkalaisen Daniel M.
Neumanin kirjaan The Life of Music in North India. The Organisation of an Artistic
Tradition (1990). Kirja esittelee taidemusiikin sosiaalisen organisaation Intiassa,
ottamatta

juurikaan

lähtökohdakseen

varsinaisesti
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musiikillista

aineistoa

musiikkikulttuurin tutkimisessa. Oma työni ei tietenkään ole yhtä mittava yleisesitys
Nepalin tilanteesta, mutta seurailee Neumanin viitoittamaa polkua ottamalla esiin hyvin
useat

seikat,

ulkomusiikillisetkin,

pyrkimyksessä

ymmärtää

hindustanilaista

taidemusiikkikulttuuria ja muusikon roolia yhteisössä ja yhteiskunnassa. Neumanin
kirja perustuu hänen tekemälleen usean vuoden kenttätyömatkalle Intiaan, jonka aikana
hän itse opiskeli taidemusiikkia ja samanaikaisesti keräsi aineistoa haastatteluin,
konserttikäynnein sekä epävirallisempien keskustelujen ja osallistuvan havainnoinnin
avulla.

Se

on

loistava

musiikkiantropologinen

yleisesitys

pohjoisintialaisesta

taidemusiikista ja siihen liittyvistä prosesseista, muusikkoudesta ja musiikillisessa
ympäristössä kasvamisesta. Luettuani Neumanin kirjan vasta oman kenttätyömatkani
jälkeen huomasin tietämättäni lukeutuneeni jo alusta lähtien hänen ”oppipoikiinsa”
seuratessani

samankaltaisia

ajatuksia

musiikkikulttuurin

yhteisöllisen

ja

yhteiskunnallisten roolien tärkeästä huomioonottamisesta tutkimusta tehdessä.

1.3 Tutkimusongelma, aineisto ja tutkimusmenetelmät

Pro gradu –työni tutkimusongelmina ovat kysymykset nepalilaisten taidemuusikoiden
muusikkoudesta ja heidän musiikillisesta identiteetistään: Mitä muusikot ajattelevat
taidemusiikista? Miten he ovat kiinnostuneet alun perin taidemusiikin soittamisesta ja
miksi he sitä edelleen soittavat? Kuinka muusikon uralle lähdetään? Kuinka muusikko
näkee tulevaisuutensa muusikkona?

Tällaisten kysymysten kautta pyrin pureutumaan muusikon ajattelutapoihin ja siihen
todellisuuteen, jonka puitteissa heistä tulee muusikoita ja jonka raameissa he
ammattiaan harjoittavat. Pyrkimykseni on siis tulkita muusikkouteen liittyviä
identiteettikonstruktioita, joiden rakenteet ja perustukset ovat mielestäni rakentuneet
myös hyvin konkreettisten ilmiöiden, tapahtumien ja olosuhteiden vuorovaikutuksesta.
Minua kiinnostaa erityisesti se, miten muusikot suhtautuvat esittämäänsä musiikkiin.
Taidemuusikoilla ei ole viime vuosien aikana ollut kovinkaan helppoa, ainakaan
taloudellisessa mielessä, mutta silti tämän musiikinlajin harrastus ja toiminta on
jatkuvassa

kasvussa.

Osittain

pyrin

tässä

työssäni

nostamaan

esiin

taidemusiikkikulttuurin erityisyyden, jollaisena se muusikoiden puheessa ilmenee.
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Tämän musiikin erityisluonteen vuoksi muusikot jatkavat työtään taidemuusikoina,
vaikka työmahdollisuudet näyttäisivätkin olevan vähäisiä ja tulevaisuus epävarmaa.

Aineistonani ovat pääosin ne 16 haastattelua, jotka tein kenttätyömatkani aikana
nepalilaisten taidemuusikoiden kanssa. Haastattelut kestivät puolesta tunnista yli
kahteen tuntiin – haastattelumateriaalini on siis mielestäni opinnäytetyön tarpeisiin
riittävän laaja ja monipuolinen.

Tutkimustani varten olen lukenut myös mahdollisimman monia tekstejä, jotka sivuavat
Nepalin taidemusiikkia. Kenttätyömatkani aikana kävin myös paljon konserteissa,
soittotunneilla ja tapahtumissa, joissa tapasin muusikoita myös epävirallisemmissa
olosuhteissa. Haastattelujeni lisäksi käytin siis eräänä tutkimusmenetelmänäni
osallistuvaa havainnointia, joka vei minut syvemmälle taidemusiikkikulttuurin sisään.
Tutkimani

musiikkityylin

taidemusiikkitapahtumiin
muusikoiden

puhetta

konkreettinen

katsojana
osittain

ja

opiskelu

kuulijana

myös

heidän

auttoi

omasta

ja

osallistuminen

minua

ymmärtämään

näkökulmastaan.

Oman

musiikinopiskeluni myötä tapasin muusikoita ja pystyin keskustelemaan heidän
kanssaan harjoittelumetodeista, esiintymistilanteista ja myös musiikin teoreettisemmasta
puolesta ilman, että heidän olisi tarvinnut selittää kaikkia perusasioita alusta alkaen.
Soitto-opiskeluni antoi minulle tietynlaista uskottavuutta myös tutkijana – informanttini
pitivät omakohtaista kokemusta tutkimastani musiikista hyvin tärkeänä ja vastasivat
auliimmin kysymyksiini kuullessaan minun opiskelevan taidemusiikkia paikan päällä
Nepalissa. Näin tutkimuksessani onkin myös näkyvissä oma osallisuuteni taidemusiikin
kentällä, mutta katson sen tuovan työhöni lisää perspektiiviä nimenomaan muusikoiden
käytännön toimijuuden suhteen.

Pyrkiessäni selvittelemään muusikoiden identiteettiä ja heidän muusikkouteensa
vaikuttavia

tekijöitä,

olen

selvittänyt

muusikoiden

mahdollisuuksia

toimia

taidemuusikoina. Tämä luo pohjaa heidän ajattelunsa ymmärtämiselle ja antaa minulle
mahdollisuuden tehdä erilaisia tulkintoja heidän ajatusmaailmastaan nimenomaan
tukeutuen musiikin fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, siihen tilaan tai paikkaan,
jossa muusikko toimii.
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Työni on siis peruslähtökohdiltaan ja aineistoltaan etnografinen esitys Nepalin
taidemusiikin kentästä; esittelemällä kenttätyöhön perustuvia tulkintojani fyysisestä ja
sosiaalisesta todellisuudesta Nepalin taidemusiikkikulttuurissa pyrin luomaan pohjan
muusikkouden tarkastelulle myös abstraktimmalla tasolla. Muusikoksi tulemiseen ja
ammatissa toimimiseen on löydettävissä tiettyjä elementtejä, jotka vaikuttavat tämän
ammatin valintaan ja siinä toimimiseen. Niitä yhdistellessäni pyrin luomaan kuvan
nepalilaisen taidemuusikon ideaalityypistä keskelle sitä fyysistä ympäristöä, sosiaalista
organisaatiota sekä konkreettisen musiikillisen toiminnan kenttää, jossa hän toimii.
Kenties ideaalityyppini kertoo jotain yleismaailmallisesta muusikkoudesta, niistä
lukemattomista mahdollisuuksista, tapahtumista sekä kytkennöistä, joiden kautta
ihminen muusikon uralle lähtee ja tässä ammatissa toimii sekä jakaa musiikillista
tietouttaan jälkipolville.

Kenttätöihin lähtiessäni tutkimuskysymykseni olivat muotoutuneet niiden ajatusten
mukaisesti, joita olin omaksunut lähinnä kymmenisen vuotta vanhoista Nepalin
taidemusiikkia koskevista teksteistä (ks. esim. Sattaur & Wegner 1993). Tämän vuoksi
koetin kenttätyöni aikana kartoittaa muusikoiden historiatietoisuutta ja käsityksiä
taidemusiikin ”kansallisista juurista”, mutta nämä kysymykset osoittautuivat olemaan
liian kompleksisia varsinaisiksi tutkimusongelmiksi. Kysymysteni aiheet eivät olisi
luodanneet varsinaista muusikkoutta sillä intensiteetillä, johon olen tässä työssä
pyrkinyt. Silti nämä kysymykset merkitsevät osaltaan rajoja ja tuovat konkreettista
tietoutta ja työkaluja nepalilaisten taidemuusikoiden identiteetin selvittelyyn.

Muusikoille historiatietous ei näyttäydy kovin tärkeänä – pääasia on oman opettajan
oppien jatkaminen, oman tyylin kehittäminen ja viime kädessä taiteellinen vapaus, jolla
on tosin historiallinen pohja mutta elää kuitenkin vahvasti nykypäivässä. Samanlainen
tilanne on minun nähdäkseni tämän päivän Intiassa. Historiallisten perusasioiden
ymmärrys tukee silti ymmärrettävästi kulttuurisen kokonaiskuvan muodostamista, joten
sen lyhyt selvitys on paikallaan. En kuitenkaan lähtenyt Nepalin arkistoihin penkomaan
vanhoja käsikirjoituksia tai käyttämään paljoa energiaa uuden tiedon tuottamiseen
historiallisista taidemusiikkiin liittyvistä tapahtumista. Olen silti koonnut tähän työhöni
pienen historiallisen yhteenvedon käsiini saamistani lähteistä. Näin pyrin tuomaan
taidemusiikin

historialliset

kontekstit

kutakuinkin

käsitellessä.
11

ymmärrettäviksi

nykypäivää

Mitä tulee musiikin ”alkuperään” tai sen kansallisiin juuriin, käsittelen tätä aihetta
enemmän luvussa 3.2. Varsinaiseksi tutkimusongelmaksi tietyn musiikinlajin todellinen
tai myyttinen alkuperä sopisi kuitenkin paremminkin hyvin paljon laajempaan
tutkimukseen.

Taidemusiikin elitistisyys oli myös kysymys, jonka hylkäsin liian kompleksisena
varsinaiseksi tutkimusongelmaksi. Rahasta tai arvoasemista puhuminen oli lähes
kaikille

muusikoille

kovin

arka

paikka.

Molemminpuolisen

luottamuksen

saavuttamiseksi olisi kenttätyömatkani ollut syytä olla paljon pidempi. Olen tässä
tutkimuksessani kuitenkin pohtinut tätä seikkaa useampaan otteeseen, eniten luvussa
3.4, jossa käsittelen varsinaisesti aineistostani esiin nousseita ajatuksia taidemusiikin
elitistisyydestä.

Käytän työssäni paljon vierasperäisiä sanoja, sillä nepalin kieltä kirjoitetaan nk.
devanagari-merkistöllä,
translitteraatiotapoja

ja

joka
näin

on

peräisin

myös

sanskritin

”hyväksyttäviä”

kielestä.

Nepalin

käytäntöjä

on

kielen
useita.

Kenttätyöaikanani en oppinut nepalin kieltä niin hyvin, että olisin oppinut kirjoittamaan
sujuvaa devanagaria. Tämän vuoksi suurin osa nimistä ja paikoista on kirjoitettu kuten
ne kuultuna meidän merkistöllämme kirjoitettaisiin. Tämä on myös kohtuullisen
vakiintunut standardi esimerkiksi Nepalin englanninkielisissä lehdissä. Useimmiten
kirjoitusasu myötäileekin tämän vuoksi englanninkielen ääntämystä (ts. sangeet =
sangīt). Olen mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt säilyttämään alkuperäisen kielen
lausumiseen viittaavan kirjoitusasun käyttämällä Times_Norman –fonttia, joka
mahdollistaa mm. nasaaliäänteiden ja pitkien vokaalien käytön kirjoituksessa.
Käyttämäni erikoismerkit ovat seuraavat:
ā (eli viiva vokaalin päällä) = pitkä vokaali
ś = sh
 = nasaaliäänne
 = nasaaliäänne, mutta hieman ”pehmeämpi”
 = lausutaan kuten ś, mutta ei yhtä vahvana
 = terävä äänne, kieli kitalaessa (melkein kuin d)
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ĩ = vokaalin nasaaliäänne

Osan termeistä olen kirjoittanut suomenkieliseen asuun, sillä keskeiset hindustanilaisen
musiikin teoreettiset käsitteet, kuten raaga ja taala, ansaitsevat mielestäni
suomennoksen. Näin olen tässä tutkimuksessani käyttänyt translitteraatiossa kolmea eri
tapaa: 1) termien suomentaminen, 2) ”virallinen” translitteraatio sekä 3) suhteellisen
vakiintunut paikallinen translitterointi ilman lausumiseen viittaavia erikoismerkkejä.

1.3.1 Taidemusiikin määrittely

Käytän tutkimuksessani paljon termiä taidemusiikki, joka kaipaa määrittelyä.
Taidemusiikki on yleisesti tunnettu termi, ja sen sekoittaminen länsimaisen
taidemusiikin

vastaavaan

määrittelyyn

on

ongelmallista.

Kun

puhun

tässä

tutkimuksessani taidemusiikista, tarkoitan sillä nimenomaan pohjoisintialaisen eli
hindustanilaisen tradition Nepalissa toteutettua muotoa. Eteläisen Intian karnaattinen
perinne ei ole koskaan ulottunut Nepaliin, joten koko tämä suuri musiikinlaji ja
musiikkikulttuuri jää tämän työni ulkopuolelle. Erittelen siis seuraavassa tarkoittamaani
taidemusiikin

käsitettä

siksi,

ettei

sitä

sekoitettaisi

esimerkiksi

länsimaisen

taidemusiikin taustalla vaikuttaviin ajatusrakennelmiin tai eri taidemusiikkikulttuurien
aikaisempaan tutkimukseen.

Tutkimani musiikkikulttuuri pitää tavalla tai toisella joka tapauksessa erottaa
kansanmusiikista tai populaarimusiikista. Tässä tutkimuksessa en tee eroa niinkään
musiikkianalyyttisin keinoin, vaan hyvin aineistolähtöisesti: Jos informantti on sanonut
soittavansa taidemusiikkia, en sitä lähde kyseenalaistamaan. Näin lähtökohtanani onkin
ollut muusikoiden itsensä käyttämä musiikinlajinimitys ja se distinktio, jonka he itse
tekevät nepalilaisten musiikkikulttuurien välille.
Oman ongelmansa termistöön tuo tekemissäni haastatteluissa käytetty kieli: śāstriya
sagīt on termi, jota taidemuusikot käyttävät puhuessaan musiikistaan omalla
äidinkielellään

eli

nepaliksi.

Kun

haastateltavat

käänsivät

tämän

termin

haastattelukielelle eli englanniksi, puhuivat he klassisesta musiikista (eng. classical
music). Esimerkiksi myöhemmin tutkimuksessani esiteltävä Nepalin klassisen musiikin
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yhdistys on siis nimenomaan taidemusiikkia promotoiva yhdistys, vaikka olenkin tässä
työssä suomentanut yhdistyksen nimen suoraan englannista. Mielestäni suomenkielinen
termi ”klassinen musiikki” viittaa liikaa länsimaisen klassisen musiikin traditioon, joten
olen päätynyt käyttämään tätä hieman vähemmän latautunutta sanaa taidemusiikki.
Vaikka śāstriya sagīt onkin siis muusikoiden itsensä käyttämä termi musiikistaan
heidän omalla kielellään haastateltaessa, katson kuitenkin paremmaksi suomentaa sen
taidemusiikiksi. Tämän vuoksi yritän eritellä seuraavassa kaikki tähän termiin liittyvät
viittaukset ja konnotaatiot, jotka siihen minun mielestäni liittyvät. Pyrkiessäni
määrittelemään termin sisällön mahdollisimman yksityiskohtaisesti koetan välttää
tämän termin mahdollisia poliittisia ulottuvuuksia – informanttien oman kulttuurin
käsitteiden muokkaaminen länsimaisen tieteen kielelle ei ole koskaan ongelmatonta.
Uskoakseni parannan kuitenkin näin myös tutkimukseni luettavuutta.

Ensimmäinen askel määrittelyssäni on sijoittaa taidemusiikkikulttuuri Nepalin
laajemmalle musiikilliselle kentälle, jota Pirkko Moisala (1993; 2000) on selvitellyt
artikkeleissaan. Hänen mukaansa Nepalin musiikki voidaan jakaa ammatillisten kastien
musiikkiin, etnisten ryhmien musiikkiin, taidemusiikkiin sekä uuteen kansalliseen
musiikkiin (Moisala 2000, 696).

Kasti määrittelee vielä nykyäänkin suuresti henkilön sosiaalisen statuksen ja
valtasuhteet, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä, vaikka järjestelmä lakkautettiin
Nepalissa virallisesti 1951. Nepalissa on kolme ammatillista muusikkokastia: damāīt,
gāinet sekä bādit. Kaikki nämä kastit sijoittuvat sosiaalisen ja taloudellisen arvoasteikon
alapäähän. Monet näiden kastien edustajista välttävät nykyään oikeaa kastinimeään ja
ovat siirtyneet muiden kuin perinteisten ammattiensa pariin. Damāīt ovat muusikoita,
mutta nykypäivänä ammatiltaan myös räätäleitä ja satunnaisia peltotyöläisiä. Heidän
musiikillaan on paitsi viihdytystarkoitus, myös tärkeä funktio häiden yhteydessä
soitettavana musiikkina, joka vaikuttaa suotuisasti avioliiton onnistumiseen. Gāinet ovat
kierteleviä trubaduureja, joiden tehtävänä on ollut viihdyttää kyläyhteisöjä ja toimia
tiedonlevittäjinä laulutekstiensä avulla. Gāinet ansaitsevat edelleenkin elantonsa
enimmäkseen esittämällä musiikkia, mutta toimivat myös sekatyöläisinä. Bādit taas
kalastavat ja tekevät käsitöitä musiikinteon lisäksi. (Moisala 2000, 697-700.) Bādit
tunnettiin aiemmin myös prostituution harjoittajina (Wegner & Widdess 2002, 760).
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Näiden ammatillisten kastien musiikkia ovat ansiokkaasti tutkineet mm. Carol Tingey
(1994), joka tutki damāīmuusikoita, sekä Mireille Helffer (1977) ja Hans Weisethaunet
(1997), jotka ovat keskittyneet gāinemuusikoihin.

Nepalin eri etnisten ryhmien musiikki on etnomusikologisesti laajalti tutkimatonta
aluetta. Katmandun laakson newareiden musiikista on kuitenkin tehty paljon tutkimusta,
kuten Wegner (1986; 1988) sekä Grandin (1989). Katmandun laakson ulkopuolella
elävien etnisten ryhmien musiikista sen sijaan on tehty tutkimusta ainoastaan
gurungeista (Moisala 1991). Nepalin yli kolmenkymmenen muun etnisen ryhmän
musiikkiperinteet vaatisivatkin vielä paljon analyyttistä työtä. (Moisala 2000, 700.)
Muutamien etnisten ryhmien musiikkiperinnettä on tallennettu äänitteille, kuten ItäNepalin rai-kansan3 ja Pohjois-Nepalin sherpojen4 musiikkia.

Nepalin etniset ryhmät voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: eteläisen Nepalin
indoarjalaisiin

ja

pohjoisen

tibetoburmalaisiin

kansoihin.

Näiden

kansojen

musiikkiperinteet kuvastavat tätä jakoa, vaikkakin paikallisia eroja löytyy runsaasti.
Pohjoisessa suositaan pentatonisia asteikoita ilman puolisävelaskelia, kun taas etelässä
käytetään enemmän heptatonisia asteikoita. (Ibid, 700.)

Nepalin uusi, kaupungeissa tuotettu ja massamedian välityksellä leviävä kansallinen
musiikki voidaan jakaa kolmeen luokkaan: lok gīt, ādhunik gīt sekä rārīya gīt. Lok gīt
eli ”uudet kansanlaulut” yhdistelevät sävelmiä, rytmejä ja instrumentteja useilta eri
maan etnisiltä ryhmiltä. Sanoitukset käsittelevät usein rakkautta ja ihastumista. Ādhunik
gīt muistuttaa hyvin paljon hindielokuvien musiikkia, joka lainailee taas vahvasti
länsimaista

orkesterisovitustraditiota.

Sanoitukset

kertovat

myös

useimmiten

vastakkaisten sukupuolten edustajien kohtaamisista. Uusimmat ādhunik gīt –lajit ovat
ottaneet vaikutteita myös länsimaisesta rockista ja rapista. Rārīya gīt on taas
musiikinlaji, joka käsittelee sanoituksissaan patrioottisia aiheita ja kansallisia
symboleita kuten luontoa ja kulttuuria ihailevaan sävyyn. Rārīya gīt –orkesterit ovat
hyvin suuria jousi- ja vaskisektioineen. Nykyään rārīya gīt on menettänyt aiempaa

3

Rai Songs and Rituals. Tuottanut Gert-Matthias Wegner. Cd-levy (eh1).
Music of the Sherpa People I ja II. Tuotanto Eco-Himal ja Gert-Matthias Wegner 1999. 3 cd-levyä
(eh2).

4
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poliittista merkitystään. Kaikki nämä musiikinlajit luotiin ja valjastettiin valtion
”kansallisen yhtenäistämispolitiikan” käyttöön. Monikulttuurisen valtion yhteisen
identiteetin luomiseen käytettiin siis eräänä tärkeänä keinona myös musiikkia. (Ibid,
705.)

Seuraavan taidemusiikin määrittelyn olen luonut itse selventäessäni omia ajatuksiani
tutkimastani

musiikkikulttuurista,

mutta

sen

taustalla

vaikuttavat

varmasti

etnomusikologian yleisemmät konventiot ja ajatusmallit (esim. Nettl 1983), kuten myös
pohjoisintialaista taidemusiikkia käsittelevät yleisteokset (esim. Neuman 1991;
Jairazbhoy 1995; Holroyde 1972; Wade 1997). Määrittelyni on siis omaan käyttööni
tarkoitettu ja omin sanoin esitetty, mutta perustuu tietenkin lukemaani ja oppimaani
sekä etnomusikologiasta että itse pohjoisintialaisesta taidemusiikista. Näin ollen
määritelmä ei suinkaan ole kovin staattinen tai päätelmiltään lopullinen. Tähän työhöni
se antaa silti tarpeeksi tarkan kuvan käsitteestä, jota käsittelen lähes joka sivulla. Termi
on myös muuttunut ja saanut uusia ulottuvuuksia oman kenttätyöni ja aineiston
analyysini yhteydessä. Tämän vuoksi viittaan määrittelyni eri kohdissa niihin lukuihin,
joissa kyseistä päätelmää käsitellään laajemmin. Näissä luvuissa termin määritykset
asetetaan varsinaisiin konteksteihinsa, joista määrittely alun alkaen on noussut.

Taidemusiikilla

tarkoitan

siis

tutkimuksessani

musiikkia,

jolla

on

seuraavat

ominaisuudet:

1) Traditiotietoisuus. Tällä tarkoitan hindustanilaisen musiikin satoja vuosia pitkää
traditiota, käytäntöjä ja kehitystä, joista jokaisella muusikolla on hieman erilainen
käsitys. Muusikot katsovat joka tapauksessa edustavansa tiettyä musiikillista ja
kulttuurista traditiota, johon kuuluvat tietynlainen musiikillinen tyyli, modaalinen
järjestelmä, ajatusmallit sekä instrumentaatio. Etnomusikologisessa tutkimuksessa
hindustanilaisen musiikin traditiota ovat käsitelleet esimerkiksi Neuman (1990) tai
N.A. Jairazbhoy (1995). Traditiotietoisuuteen palaan vielä luvuissa 2.2 sekä 3.2,
jossa käsittelen muusikoiden näkemyksiä taidemusiikin alkuperästä.
2) Teoria, jota on erityisesti kehitelty kyseisen musiikinlajin tarpeisiin. Tällä
tarkoitan teoriaa, joka on vaatinut pitkän erikoistumisen sekä itse soivaan musiikkiin
että sen filosofisten ja esteettisten ideaalien muotoutumiseen. Hindustanilaisen
musiikin teoriasta on suullisesti kulkeutuvan tiedon lisäksi paljon kirjallisia lähteitä.
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Vanhimmat kirjalliset esitykset esimerkiksi raagateoriasta ovat n. 800-luvulta
(Jairazbhoy 1995, 16). Hindustanilaisen musiikin teoriaa ovat tutkineet ja esitelleet
teoksissaan mm. Patrick Moutal (1991) ja N.A. Jairazbhoy (1995). Aiheesta
enemmän luvussa 2.2.
3) Se sisältää jälkipolville siirtämiseen tarkoitettuja muitakin menetelmiä kuin
muistinvaraisuuden. Vaikka hindustanilainen musiikki välittyykin yhä edelleen
ensisijaisesti guru-shishya –tradition eli mestari-oppipoika –suhteen avulla, on
tämän musiikinlajin tarpeisiin kehitetty erityinen sargam -notaatio. Tämän hyvin
preskriptiivisen nuotinnossysteemin kehitti intialainen musiikintutkija ja teoreetikko
V.N. Bhatkhande 1900-luvun alkupuolella. (Jairazbhoy 1995, 36-39.) Varsinainen
hindustanilaisen taidemusiikin nuotinnosjärjestelmä on siis hyvin nuori. Tämän
notaatiojärjestelmän tarkoituksena ei olekaan esityskäytännön ohjaaminen tai
rajoittaminen, vaan se toimii ainoastaan muusikon muistin apuvälineenä. Tällä
taidemusiikkimääritelmäni kohdalla tarkoitankin nimenomaan pitkälle kehittynyttä
ja erikoistunutta guru-shishya –traditiota sekä gharānā –koulukuntakäytäntöä (ks.
esim. Neuman 1990, 30-58 guru-shishya; 145-167 gharānā). Hyvin kiinteä ja tärkeä
oppilas-opettajasuhde on mahdollistanut perinteen siirtymisen lähes identtisenä
sukupolvelta toiselle. Tällöin voidaan mielestäni puhua pitkälle erikoistuneesta
suullisen perinteen lajista, joka pyrkii nimenomaan säilyttämään traditionsa
mahdollisimman muuttumattomana. Näin tahdon korostaa taidemusiikkikulttuurin
erityistä pyrkimystä muodostaa tietynlaisia vahvoja sosiaalisia konstruktioita, jotka
toimivat tämän päämäärän hyväksi. Guru-shishya –järjestelmästä ja gharānoista
lisää luvuissa 2.4.1.1 ja 2.4.1.2

4) Se vaatii asiantuntevan yleisön juuri pitkien perinteidensä ansiosta. Tällä
tarkoitan sitä, että usean sadan vuoden aikana kehittynyt taidemusiikki vaatii myös
yleisöltä paljon. Vaikka Intiassa ja Nepalissakin ehkä yleisesti ajatellaan musiikin
toimivan

yleisinhimillisenä

kommunikaatiokanavana,

on

musiikkia

harrastamattoman silti mahdotonta ymmärtää kaikkia tämän musiikinlajin vivahteita
ja retoriikkaa. Varsinkin Intiassa yleisö, hieman liioitellen,

katsoo siis osittain

velvollisuudekseen olla koulutettuja ja perillä musiikin hienouksista, ennen kuin he
katsovat olevansa ”oikeutettuja” menemään konsertteihin (vrt. Neuman 1990, 6980). Musiikista nauttiminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi koulutusta, ja Nepalissa
asia onkin hieman toisin kuin Intiassa. Nepalilaiset taidemuusikot korostavat, että
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musiikin laajempi ymmärtäminen auttaa siitä nauttimisesta myös uskonnollisten
aspektien kautta, vaikka esteettistä nautintoa musiikista voikin saada kuka tahansa.
Tähän kysymykseen palaankin vielä useaan otteeseen luvussa 3.

5) Virtuoottisuus. Tällä viittaan siihen, kuinka vuosisataiset perinteet ja soitinten
kehitystyö ovat johtaneet tilanteeseen, jossa instrumentin suvereeni hallinta on
välttämättömyys ennen kuin voi saada osakseen tunnustusta ja työmahdollisuuksia.
Sooloinstrumentin soittajalle tai laulajalle tämä on vielä tärkeämpää kuin ns.
säestyssoittimien (kuten tabla, sārangī tai käsiharmoni) taitajille5. Näitä kysymyksiä
käsittelee esimerkiksi Neuman (1990, 92-94). Nepalissa suuremman kilpailun
puuttuessa tämä ei ole niin itsestään selvää, mutta muusikoiden puheessa vilahtelee
tämänkaltainen kilpailudiskurssi, jossa muusikon arvostusta mitataan nimenomaan
hänen musiikillisten kykyjensä kautta, ja vähemmän virtuoottisia mutta silti
menestyneitä muusikoita katsotaan hieman karsaasti. Aihetta käsittelen hieman
laajemmin luvussa 3.3.

Onko siis niin, että jos siis taidemuusikko kokee itsensä tietyn perinteen jatkajana, hän
automaattisesti luokittelee itsensä sellaiseen kategoriaan, joihin muilla, asiaan
vihkiytymättömillä ei ole asiaa? Näin he eivät esimerkiksi arvostaisi kansanmuusikkoa,
vaikka hän teknisesti olisikin samanarvoinen soittimen käsittelyssä, sillä hänen
yhteiskunnallinen statuksensa tai henkilöhistoriansa koulutuksineen ja opettajineen ei
ole samanarvoinen. Samaten taidemusiikkikulttuurin ulkopuolella oleva muodostaisi
käsityksen siitä sisäpiiristä, johon hän ei pääse. Tämä käsitys voisi olla hyvinkin
negatiivinen, sillä joillekin, vaikkapa köyhien kansanmuusikkokastien jäsenille
taidemusiikki voi olla saavuttamatonta salatiedettä, jota heillä ei ole koskaan
mahdollisuutta oppia. Niin he stereotypisoivat taidemuusikot yhdeksi homogeeniseksi
ryhmäksi, joka toteuttaa heille käsittämätöntä musiikinlajia, ja samalla vahvistavat omaa
identiteettiään kansanmuusikoina, tärkeinä omien yhteisöidensä tulkkina. Kuten Martin
Stokes (1994, 5.) esittää, musiikki on sosiaalisesti merkittävää suurelta osin juuri siksi,
että se tarjoaa keinot joiden kautta ihmiset tunnistavat identiteettejä ja paikkoja sekä
rajat jotka niitä erottavat.
5

Nykypäivänä tosin myös nämä perinteiset säestyssoittimet voivat toimia soolosoittimina. Suuret
mestarit, kuten sārangīnsoittaja Ram Narayan, ovat nostaneet näiden soittimien arvostusta ja edistäneet
niiden hyväksymistä myös solistisiksi instrumenteiksi.
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Käytännössä

nepalilaisten

taidemuusikoiden

suhtautuminen

kansan-

ja

populaarimusiikkiin vaihtelee suuresti. Monet muusikot kertovat tuntevansa lukuisia
virtuoottisia kansanmuusikoita, joita arvostavat. Kuitenkin heidän puheestaan on
selvästi havaittavissa käsitys siitä, että taidemusiikki on kaiken musiikin kielioppi.
Kansanmusiikki on helppoa ja nopeasti omaksuttavaa, mutta musiikin peruskieliopin
tunteminen mahdollistaa pääsyn aivan uusiin sfääreihin. Tätä seikkaa käsittelen
enemmän luvussa 3.1.

1.3.2 Taidemusiikki ja nationalismi

Nepalilainen etnomusikologi ja muusikko Kishor Gurung käsittelee artikkelissaan What
is Nepali Music? (1993, 11) Nepalin ”musiikillista identiteettikriisiä”. Hänen mukaansa
sana ”hindustani” tarkoitti alunperin maantieteellistä Intian hallitsemaa Etelä-Aasian
pohjoisosaa, johon kyllä kuuluivat Bangladesh ja Pakistan, mutta jossa Nepal ei ikinä
ole ollut mukana. Vaikka nepalilainen taidemusiikki jakaakin yhteiset juuret
pohjoisintialaisen musiikin kanssa, ne eivät silti ole enää nykyään yhteneväisiä. Gurung
ei selitä, miten ne eroavat. Hän ehdottaa, että Nepalin taidemusiikkia kutsuttaisiinkin
”raagamusiikiksi”,

sillä

tällöin

vältettäisiin

uskonnolliset

ja

maantieteelliset

sekaannukset, mutta puhuttaisiin silti samasta asiasta. Kysyessäni nepalilaisilta
taidemuusikoilta, eroavatko Intian ja Nepalin taidemusiikit nykypäivänä toisistaan, sain
aika selkeitä vastauksia – eivät eroa. Moni nepalilainen muusikko opiskelee intialaisten
muusikoiden johdolla, ja maisteritutkintojakin käydään suorittamassa Intiassa. Yleinen
näkemys on se, että jokainen soittaa sillä tyylillä, jonka on oppinut, niitä raagoja, joista
eniten pitää ja sellaisessa muodossa, joka on kulloinkin soveliainta. Taidemusiikin
ajatus säilyy myös, vaikka sen soittaisi yleisölle helpommin omaksuttavassa muodossa,
vaikka kolmessa minuutissa, kuten sitaristi Dhrubesh Chandra Regmi kertoi6. Nepalin
taidemusiikissa ei omien havaintojeni tai tutkimusaineistoni mukaan ole selkeästi
havaittavissa sellaista erityistä kansallista tyyliä, jonka takia koko musiikinlajin nimi
pitäisi vaihtaa. Tämän vuoksi en pidä Gurungin ehdotusta musiikin kutsumisesta
raagamusiikiksi perusteltuna, vaikka se kansallisista tai kansallisidentiteettiä luotaavista
6

Haastattelu Dhrubesh Chandra Regmin kanssa. 10.5.03. Katmandu, Nepal.
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lähtökohdista käsin ajateltuna voisi näin ollakin. Sana kuvaa hyvin nykytilannetta,
mutta kieltää historialliset juurensa ja nykypäivänäkin tapahtuvan kulttuurivaihdon
näiden kahden poliittisesti muodostetun valtion välillä.

Artikkelissaan Where is Shastriya Sangeet? Sattaur ja Wegner taas kirjoittavat (1993,
15), että taidemuusikoita ei kannusteta ammatissaan juuri yleisen intialaisvastaisuuden
takia. Olen kuullut skeptisimpien taidemusiikin kanssa tekemisissä olevien ihmisten
myös sanovan, että Intialla olisi suurempi oikeus kerätä taiteen hedelmät musiikin
saralla kuin Nepalilla, johtuen musiikin historiallisesta ”alkuperästä”. Pitää muistaa, että
kaikki musiikki on kuitenkin syntynyt jossakin erilaisten vaiheiden kautta, käynyt läpi
lukemattomia muutoksia, fuusioita ja umpikujia. Mielestäni on mahdotonta antaa kaikki
ansio vain yhdelle valtiolle, varsinkin jos toisesta maasta löytyy yhtä pitkät perinteet
samassa musiikkikulttuurissa ja yhtä pätevät esittäjät ja asiantunteva yleisö. Sama asia
olisi väittää, että ainoastaan afrikkalaisilla olisi oikeus käyttää tulta, koska siellä se
valjastettiin ensimmäisenä kulttuurin käyttöön.

Vuodesta 1993 eli kymmenen viime vuoden aikana taidemusiikin tilanne Nepalissa on
muuttunut ratkaisevasti. Havaitsin muusikoiden kuitenkin suhtautuvan hieman karsaasti
kysymyksiini Nepalin ja Intian taidemusiikin tasoeroista. Tosiasia on kuitenkin se, että
taidemusiikki on saanut paljon hyväksyntää ja uusia harrastajia maassa, eikä
nepalilaisten taidemuusikoiden yleinen mielipide enää suuntaudu etsimään syyllisiä
musiikin

suosion

menetykseen.

Tasoero

kyllä

tunnustettiin

–

tätä

erittäin

mielenkiintoista kysymystä käsittelen vielä luvussa 3.3.

Eräs tärkeä tutkimuksessa huomioonotettava seikka on siis nationalismi. Moisala (2000,
697) arvioi, että taidemusiikki on luultavasti ”liian intialaista” nykypäivän nepalilaisille
ja että yksi sen häviämisen syistä olisi juuri tämä. Tämänkaltaisia ajatuksia esitettiin
enemmänkin kymmenen vuotta sitten, ennen taidemusiikin suosion nousua nykypäivän
Nepalissa. Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että 1950-luvulla alkanut hallituksen
alullepanema ja kontrolloima Radio Nepalin toiminta on yhdistääkseen Nepalin eri
etnisiä ryhmiä valinnut tähän välineeksi enimmäkseen nimenomaan populaarimusiikin.
Uusi nepalilainen kansallinen musiikki, jota valtiojohtoisissa laitoksissa luodaan, on
tyylillisesti hyvin erilaista kuin mikään Nepalin alueella elävän etnisen ryhmän
musiikki. Lähinnä se muistuttaa intialaista filmimusiikkia. (Moisala 1993, 142.) Jos
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taidemusiikin ajatellaan olevan liian intialaista, on kummallista, miten esimerkiksi
intialaistyyppisten elokuvasävelmien on ajateltu yhtenäistävän kansaa ja tukevan
kansallistunnetta. Radio Nepal ei kerää eikä äänitä sellaisinaan maaseudun
kansanlauluja. Jos koelaulajan ääni ja sävelmä miellyttävät äänitteen tuottajaa, laulu
päätetään äänittää ja studiomuusikot luovat siihen uutta kansallista kulttuuria kuvaavat
nepalinkieliset sanat ja studiosovituksen. Näin uudelleensovittamalla ja -sanoittamalla
eli kansallisen kulttuurisuunnitelman sanoin "yhdistämällä uutta ja vanhaa" etnisiä
sävelmiä käytetään kansallisen yhtenäisyyden ja identiteetin vahvistamiseen. (Ibid,
142.) Tämänkaltainen vanhojen, eri puolilta maata kerättyjen kansanlaulujen
tasapäistäminen ja sovittaminen uudelleen valtion ideologian palvelukseen on omasta
mielestäni folklorismia puhtaimmillaan. Samantyyppistä toimintaa on ollut laajasti mm.
Itä-Euroopan entisissä kommunistisissa maissa, joissa Neuvostoliiton vaikutus on ollut
hyvin selvä. Neuvostoliiton pyrkimys lukuisten eri etnisten ryhmien yhdistämisestä
saman kansallisuusaatteen alle on selvästi analoginen Nepalin kansallisuusaatteen
levittämiselle yhtenäisen kansanmusiikin keinoin. Folklorismista ilmiönä ja sen
hyödyntämisestä politiikan välineenä on kirjoittanut laajemmin esimerkiksi Vesa
Kurkela kirjassaan Musiikkifolklorismi ja järjestökulttuuri. Kansanmusiikin ideologinen
ja

taiteellinen

hyödyntäminen

musiikki-

ja

nuorisojärjestöissä

(1989).

Kaunokirjallisemmin ja tapauskohtaisemmin folklorismia Tshekkoslovakiassa sivuaa
Milan Kundera teoksessaan Pila vuodelta 1974.

Onko yksi taidemusiikin harrastamisen vähenemisen syistä ollut siis juuri nationalismi?
On hyvin mahdollista, että nepalilaisten muusikoiden kiinnostus musiikin tekemiseen
on vähentynyt jos heidän työtään on arvosteltu sen mukaan, miten intialaiset musiikkia
tekisivät. Jos taidemusiikin harrastaminen on siirtänyt muusikot sellaiseen musiikin
kentällä vallitsevaan sosiaaliseen luokkaan, johon he eivät itse tahdo kuulua, ei ole
ihme, ettei taidemusiikin tuottaminen houkuttele uusia yrittäjiä. Mikäli Moisalan (2000,
697) esittämä ajatus taidemusiikin ”liiasta intialaisuudesta” on todellakin ollut yleinen
mielipide Nepalissa, on esiintymisiä varmastikin ollut hankalaa järjestää, edes turisteille
jotka tosin tuskin erottavat nepalilaista tai intialaista taidemusiikkia toisistaan.

Kuten olen todennut aikaisemminkin, kymmenen viimeisen vuoden aikana muusikot
ovat kuitenkin alkaneet suhtautua asiaan hyvin eri tavalla. Kenttätyöni perusteella
tekemieni päätelmien mukaan taidemusiikin yleisöpohja on laajentunut selvästi, ja uusia
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taidemusiikin ystäviä löytyy kaikista kansankerroksista (tätä aihetta käsittelen
myöhemmin luvussa 2.4.3). Enää ei taidemusiikkia pidetä niin intialaisena kuin ennen.
Nepalilainen bāsurī -huilisti Jeevan Ale kertoo, että on joskus tavannut ihmisiä, joille
on hyvin tärkeää kutsua taidemusiikkia nimenomaan nepalilaiseksi7. Onko tämän
kommentin syynä ollut sitten nationalistiset pyrkimykset, on vaikea sanoa, mutta joka
tapauksessa tämänkaltaisia kommentteja en itse aineistostani löytänyt, eikä Alekaan
niihin viitannut puhuessaan nykypäivän tilanteesta. Nepalilaiset muusikot eivät
välttämättä vertaa itseään intialaisiin muusikoihin. Taidemuusikot pitävät itseään
ensisijaisesti taiteilijoina, joille musiikki merkitsee omaa ilmaisuvoimaa, uskonnollista
ulottuvuutta ja kaiken musiikin syvärakenteisiin perehtymistä. Vaikka moni muusikko
haastatteluissa ottikin puheeksi Intian tilanteen taidemusiikissa, kyseessä on
enemmänkin kateus intialaisten muusikoiden laajempiin mahdollisuuksiin suuremmalla
ja ylhäältäpäin tuetummalla kentällä, jollaisena nepalilaiset muusikot Intian näkevät.

1.4 Tutkimuksen kulku ja tutkimusprosessi - kentältä paperille

Työni alussa esittelen ne teoreettiset työkalut, joiden avulla tulen aineistoani
tulkitsemaan. Tärkeimpänä tutkimuskohteenani tässä tutkimuksessa on identiteetti,
jonka

selvittelemiseen

olen

ottanut

avuksi

useamman

henkilön

ajatuksia

kulttuurintutkimuksen kentältä. Tämän jälkeen pureudun keräämääni etnografiseen
aineistoon eritellessäni muusikon ammatinvalintaan mahdollisesti johtaneita ja hänen
elämäänsä konkreettisesti vaikuttavia tekijöitä. Varsinaista ajatusta muusikkoudesta ja
niistä syistä, miksi muusikko tahtoo toimia nimenomaan taidemusiikin kentällä esittelen
luvussa 3, samalla nostaen esiin identiteettitutkimuksen keinoin tehtyä analyysiä.
Tämän jälkeen esittelen luvussa 4 ideaalityypin, joka aineistostani nousee esiin. Tällä
tavoin

pyrin

luomaan

kokonaiskuvan

tämän

pienen

vuoristovaltakunnan

taidemusiikillisesta tilanteesta.

Lähtiessäni kenttätöihin esioletuksenani oli, että taidemusiikki Nepalissa on häviämässä
kokonaan. Tämän ajatuksen olin saanut lähinnä Omar Sattaurin ja Gert-Matthias

7

Haastattelu Jeevan Alen kanssa. 30.03.03. Patan, Nepal.
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Wegnerin vuoden 1993 artikkelista Himal –lehdestä. Tilanne oli kymmenessä vuodessa
kuitenkin muuttunut hyvin paljon, kuten tulen myöhemmin esittämään.

Gert-Matthias Wegner on saksalainen etnomusikologi, joka on asunut Nepalissa yli
kaksikymmentä vuotta. Tätä nykyä Wegner toimii Nepalissa Katmandun yliopiston
musiikin laitoksen johtajana. Hän on myös ollut koko laitoksen perustamisajatuksen
takana. Wegner on tutkinut paljon Bhaktapurin kaupungin musiikkikulttuuria, mutta hän
tietää paljon myös Nepalin muista musiikkikulttuureista. Häneltä sain suurimman osan
paikallisten taidemuusikoiden yhteystiedoista. Wegner auttoi minua muutenkin
kenttätyöni alkuvaiheessa kommentoiden ajatuksiani ja tutkimusongelmiani aina
konkreettisiin haastattelukysymyksiin asti.

Viiden kenttätyökuukauden 16.1.2003 – 11.6.2003 aikana haastattelin Katmandun
laakson alueella viittätoista nepalilaista muusikkoa sekä Gert-Matthias Wegneriä, koska
hän on tablansoittaja ja vahvasti mukana toimijana Nepalin taidemusiikkikentällä.
Jälkeenpäin ajateltuna informanteissani on kuitenkin pahemmanlaatuinen tilastollinen
vääristymä; haastattelin vain yhtä naista, vaikka arvioni mukaan molemmista
sukupuolista löytyy musiikin ammattilaisia yhtä lailla. Tämä vääristymä johtuu osittain
tutkimaani musiikkikulttuuriin liittyvistä käytännöllisistä/käytäntöihin liittyvistä syistä –
naisen

perinteiseen

rooliin

nepalilaisessa

ja

laajemmaltikin

eteläaasialaisessa

yhteiskunnassa ei kuulu niinkään ammatin harjoittaminen vaan enemmänkin kodista ja
perheestä huolehtiminen. Käydessäni konserteissa ja keskustellessani muusikoiden
kanssa, useimmiten miesmuusikot lähestyivät minua kiinnostuneena naisten vetäytyessä
useammin taka-alalle8. Kenttätyömatkani loppuvaiheessa (viikkoa ennen lähtöä
Nepalista) huomasin aineistoni epäsuhtaisuuden, ja lähestyin useita naismuusikoita
puhelimitse haastattelujen toivossa. Valitettavasti aikataulumme eivät enää sopineet
yhteen, ja näin ollen minun onkin tässä pro gradussani tultava toimeen niillä
haastatteluilla, jotka onnistuin tekemään. Toivottavasti tulevaisuudessa pääsen
korjaamaan tätä painotusta totuudenmukaisempaan suuntaan.

8

Nepalissa siis kuitenkin on ammattimaisia naistaidemuusikoita, etenkin laulajia. Nykyään yhä useampi
nainen myös tarttuu sooloinstrumenttiin, kuten sitariin.
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Kaikki haastattelemani muusikot ovat Nepalissa tunnettuja taidemusiikin ammattilaisia.
Otos on siinä mielessä edustava, että haastattelin sekä vanhemman polven muusikoita
että nuoria, myös paljon populaari- ja fuusiomusiikin kentällä toimivia artisteja.
Haastateltavieni mukaan Nepalissa on ammattitaidosta riippuen 10-200 taidemuusikkoa.
Pienempään lukuun lasketaan kuuluvaksi pelkästään ne taidemuusikot, jotka ansaitsevat
elantonsa ainoastaan esittämällä tai opettamalla taidemusiikkia ja jotka ovat myös
kaikkien muusikoiden mielestä virtuoottisia ja hyvin traditiotietoisia. Suurempaan
lukuun lukeutuvat myös ne muusikot, jotka toimivat pääasiassa jollakin muulla alalla,
mutta

kutsuvat

itseään

taidemuusikoiksi

kysyttäessä.

Heidän

musiikillinen

ammattitaitonsa haastattelemieni muusikoiden mukaan ei välttämättä ole kovin hyvä.
Haastattelemistani muusikoista olen koonnut pienet esittelyt, joissa on seuraavat tiedot:
muusikon ikä, syntymä/asuinpaikka, instrumentti, virallinen koulutus, nykyinen
(pää)työpaikka, omat oppilaat, arvio nepalilaisten taidemuusikoiden määrästä ja
nepalilaiset lempiartistit sekä muuta (liite 2). Liite 5 on kartta Katmandun laaksosta,
johon olen merkinnyt koulut ja konserttipaikat.

Haastattelut tein suurimmaksi osaksi englanniksi – assistenttina minulla oli nepalilainen
musiikinopiskelija Katmandun yliopistosta, Pradip Vikram Rana, joka tarpeen tullen
käänsi sekä kysymykset nepaliksi että vastaukset englanniksi. Vaikka englanti ei ollut
siis kummankaan haastattelutilanteen osapuolen äidinkieli, ei mielestäni tästä syntynyt
suuria ongelmia. Kysymäni kysymykset tähtäsivät enemmänkin konkreettiseen
etnografisen

tiedon

saamiseen

ja

tarkentamiseen

kuin

puheen

kenties

diskurssianalyyttiseen tulkintaan. Tosin joitakin yleisiä päätelmiä olen tietenkin tehnyt
myös rivien välistä, mutta nämä saivat alkunsa enemmänkin puheen ulkopuolisista
seikoista tai haastateltavan elehtimisestä tai haluttomuudesta vastata kysymyksiini.

Jokaisen

haastattelun

tallensin

MiniDisk

–nauhurilla,

samalla

kun

kirjoitin

haastatteluiden pääkohtia ylös paperille. Haastattelut olivat teoriassa strukturoituja
(katso liite 3), mutta käytännössä suhteellisen avoimia haastatteluja. Pidin myös
tutkimuspäiväkirjaa,

johon

kirjasin

muita

havaintojani

tutkimastani

musiikkikulttuurista. Haastatteluista olen tehnyt sisällysluettelot suomeksi, osin myös
litteroinut tarkemmin joitakin vastauksia, joita olen käyttänyt tutkimuksessani suorina
lainauksina.
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Haastattelujen

lisäksi

äänitin

osan

taidemusiikkikonserteista,

joissa

kävin.

Kenttätyöjaksoni ajalta minidiskeilleni kertyi konsertteja tai otoksia niistä yhteensä
kahdeksasta eri tapahtumasta. Äänitin minidiskeilleni mahdollisuuksien mukaan myös
muita musiikkiesityksiä (ei siis taidemusiikkiesityksistä). Aineistossani on myös neljä
digitaalisella

videokameralla

nauhoitettua

taidemusiikkikonserttia.

Käymistäni

konserteista olen myös koostanut taulukon, josta selviää konserttien päivämäärä,
konserttipaikka/tapahtuma,

esiintyjät,

ohjelmistö,

yleisön

määrä

sekä

muuta

huomioitavaa (liite 4). Taulukossa eivät ole kaikki kenttätyömatkani aikana
Katmandussa pidetyt taidemusiikkikonsertit, sillä valitettavasti en pitänyt tarkkaa kirjaa
tapahtumista, joihin en itse päässyt. Kaikista konserteista en myöskään saanut tietoa.
Taulukossa on kuitenkin tiedot 27:stä eri tapahtumasta, joissa esitettiin taidemusiikkia.

Valokuvasin kaikki haastateltavani, ja kenttätyömatkani aikana kuljin useimmiten
kameran kanssa muutoinkin joka paikkaan. Näin minulla on paljon kuvia eri
taidemusiikkikonserteista,

henkilöistä

sekä

Katmandun

laakson

elämästä

yleisemminkin.

Valkonaamaisena länsimaalaisena minun oli hyvin helppo mennä kentälle ja saada
arvostetutkin muusikot hyväksymään haastatteluni. Julkisuus ulkomailla on myös
nepalilaisille muusikoille tärkeä ja tavoittelemisen arvoinen asia, eikä hyvää tilaisuutta
positiiviseen julkisuuteen sovi jättää käyttämättä. Muutaman kerran minut esiteltiinkin
ihmisille journalistina, ei tutkijana, enkä tätä väärinkäsitystä välttämättä heti ruvennut
korjaamaan, jos se antoi minulle etuja kuten ilmaisia pääsyjä konsertteihin. Vaikka tämä
onkin ehkä hieman epäeettistä, on myös muistettava ettei minulla ollut virallista,
Nepalin valtiolta haettua tutkimuslupaa. Tutkimusluvan saadakseni olisin joutunut
hakemaan tutkijaviisumia, joka taas on hankalampi saada. Nyt onnistuin sekä tekemään
kenttätyötä että opiskelemaan maassa turistiviisumilla, jonka saa kalenterivuoden aikana
viiden kuukauden ajan, kuukaudeksi kerrallaan.

Joskus haastattelutilanteessa huomasin selkeästi, että informantti pyrkii kertomaan
minulle asioita, joita hän olettaa minun etsivän. Joissakin haastatteluissa tämä
muodostui myös ylitsepääsemättömäksi esteeksi – kahdessa tapauksessa muusikot vain
korostivat omaa paremmuuttaan muihin nähden eivätkä juurikaan suostuneet puhumaan

25

muista asioista. Tutkimuksen kannalta saatu hyöty ja tieto jäi näissä tapauksissa hyvin
pieneksi, joskin molemmat tapaukset olivatkin kokemuksena hyvin arvokkaita.

Kenttätyömatkani aikana nepalin rahayksikön rupian kurssi vaihteli huomattavasti, sillä
alkuvuonna 2003 alkanut Irakin sota aiheutti isoja heilahteluita kansainvälisessä
rahataloudessa. Keskimääräinen valuuttakurssi oli kuitenkin 1 euro = 90 rupiaa. Tämän
kurssin mukaan olen muuttanut tutkimuksessani rupiat euroiksi tai toisinpäin.

1.5 Metodologinen viitekehys

Tutkimuksessani olen pyrkinyt selvittämään siis muusikoiden identiteettiä nostamalla
esiin useita seikkoja fyysisestä ympäristöstä abstraktimpaan musiikilliseen ympäristöön
ja taidemusiikin taustalla piileviin ajatusrakennelmiin. Identiteettitutkimus ei kuitenkaan
ole varsinainen, yhtenäinen teoria. Työssäni olenkin enemmän pyrkinyt poimimaan
erilaisia ideoita siitä, miten muusikoiden identiteettiä olisi mahdollista lähestyä ja
selvittää. Identiteetin selvittämisen tueksi olen siis jo kenttätyövaiheessa muodostanut
päässäni tietynlaista muusikon ideaalityyppiä, joka tutkimukseni edetessä on muuttunut
hyvinkin konkreettiseksi tapaukseksi kentällä kohtaamastani todellisuudesta.

Esittelemäni ideaalityypin muodostaminen pyrkii kuvaamaan sitä monimutkaista
prosessia, jonka vietäväksi muusikko uransa alusta lähtien joutuu. Tämän ideaalityypin
tausta-ajatus piilee siinä, että olen nostanut aineistostani esiin ne samankaltaisuudet,
jotka jokaisessa haastattelussa tavalla tai toisella saavat suuren merkityksen. Näin
ideaalityyppini kumpuaa klassisen sosiologian teorioista, nimenomaan Max Weberin
esittämästä ideaalityypin ajatuksesta (esim. Weber 1990). Ideaalityypin käyttäminen
tutkimuksessa

pyrkii

muodostamaan

tietyntyyppistä

”keskiarvoa”

muusikoiden

ajatusmaailmasta, ottaen huomioon silti fyysisen ympäristön ja musiikin laajemmat
sosiaaliset ja yhteiskunnalliset suhteet.

Pertti Alasuutari (2001, 93-94) esittelee Glaserin ja Straussin (1967) aineistolähtöistä
teoriaa. Tässä teoriassa kerätystä tutkimusaineistosta etsitään ääritapauksia. Aineiston
jakamisen jälkeen pohditaan eroavaisuuksien syitä, ja pyritään jakamaan koko aineisto
näiden äärityyppien mukaan, jolloin jokaiselle tapaukselle muodostuu oma lokeronsa.
26

Tällaisen typologian eri tyypit voi mieltää toisistaan eroaviksi elämäntapatyypeiksi,
jotka tekevät samalla ymmärrettäväksi, miksi ihmiset toimivat tutkimuksen kohteena
olevan asian suhteen eri tavoin. Oman tutkimukseni ideaalityypin muodostamisessa
olen pyrkinyt oikeastaan Glaserin ja Straussin teorian päinvastaiseen käytäntöön –
aineistosta olen etsinyt samankaltaisuuksia, sellaisia ajatuksia tai tunteita, jotka
nousevat esiin kaikilla muusikoilla. Pyrkimykseni ei olekaan muodostaa mitään tiettyjä
tyyppejä, jotka selittäisivät ihmisten erilaisia käyttäytymismalleja, vaan pikemminkin
hahmotella sellainen ”keskiarvo” nepalilaisesta taidemuusikosta, jonka jokainen
haastateltavani voisi hyväksyä. Näin vaikka ideaalityyppi on yleistys kaikista
haastattelemistani muusikoista, se perustuu silti yksittäisiin toimijoihin, joilla jokaisella
on omat vivahde-eronsa näkemyksissään. Suuren haastatteluaineiston takia olen
tutkimuksessani nostanut esiin vain kaikkein selkeimmät yhtäläisyydet, joiden
tarkentaminen voisi olla seuraavissa aihetta koskevissa tutkimuksissa paikallaan.

1.5.1 Identiteetti tutkimuskohteena

Identiteetti on siis eräs tämän tutkimuksen tärkeimmistä käsitteistä. Sen avulla voi
pyrkiä selvittämään taustoja ja ajatusmalleja, joiden pohjalta ihmiset toimivat,
tiedostetusti tai tiedostamattomasti. Musiikintutkimuksessa identiteetin selvittäminen on
tärkeää mielestäni siksi, ettei musiikki muuttuisi irralliseksi ilmiöksi, vaan yhdistyisi
saumattomasti yhteiskuntaan ja sosiaalisiin, myös poliittisiin ilmiöihin. Jotta pääsisin
käsiksi

identiteetin

määrittelyyn

ja

onnistuisin

soveltamaan

sitä

omassa

tutkimuksessani, esittelen ensiksi kirjallisuutta ja ajatuksia, joita aiheeseen liittyy.
Samalla viittaan muutamiin aineistostani esiin nousseisiin kysymyksiin.

Antropologisesti ajateltuna käsite ”kulttuuri” tarkoittaa kollektiivista ajattelun ja
toiminnan tapoja sekä niiden tuotteita, jotka ovat pitkän ajan kuluessa muodostuneet
ryhmän sosiaalisissa kanssakäymisissä. (Kroeber ja Kluckhohn 1952, 181 Moisalan
1993, 138 mukaan.) Identiteetti on kuitenkin käsitteenä nimenomaan yksilön
henkilökohtainen, tiedostettu tai tiedostamaton ajattelutapa. Termi kulttuuri-identiteetti
yhdistää nämä käsitteet, jolloin sanaan sisältyy sekä ryhmän että yksilön toimijuuden
näkökulmat. (vrt. Moisala 1993, 138.)
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Marcia Herndonin määritelmä kulttuuri-identiteetistä on hyvä lähtökohta käsitteen
purkamiseen. Hänen mukaansa kulttuuri-identiteetin voi käsittää ryhmälle tärkeitä
merkityksiä symboloivaksi omakuvaksi, joka muodostuu erilaisten historiallisten
olosuhteiden kuluessa syntyneestä kollektiivisesta traditiosta ja kanssakäymisestä
toisten ryhmien kanssa (Herndon 1988, 135 Moisalan 1993, 138 mukaan). Moisala
jatkaa Herndonin ajatusta esittämällä, että ryhmän kulttuuri-identiteetti muodostuu
kuitenkin viime kädessä yksilöiden identiteetistä, joiden muodostumisessa on
kollektiivisen taustan lisäksi myös yksilölliset perusteet (ibid, 138). Näin tietyn ryhmän
identiteetti on jatkuvasti muuttuva käsite, joka saa ryhmään kuuluvien yksilöiden omien
identifioitumisprosessien kautta uusia muotoja ja vaikutteita.

Pekka Suutari (1997, 76) toteaa, että musiikki ei vain heijasta identiteettejä vaan
muodostaa tilanteita, joissa identiteettiorientaatio toteutuu; se rakentaa identiteettejä.
Toisaalta identiteetin määritteleminen on aina hyvin hankalaa; identiteetti ei ole
staattinen vaan hyvin soljuva ja vaihteleva käsite, joka käsittää useita eri tasoja. Kuten
sosiologi Stuart Hall sanoo, identiteetti on prosessi, joka rakentuu jatkuvasti uusista
osasista, ja sen voimana on pyrkimys sijoittaa minuus (self) ympäröivään kulttuuriin
(Hall 1996, 2. Suutarin 1997, 78. mukaan). On siis turhaa yrittää asettaa ihmisiä tiettyyn
lokeroon, josta heidät voisi aina löytää – ajatukset, tavat ja mielenkiinnon kohteet
vaihtelevat ja muuttuvat. Identiteetin määrittelyssä tai tutkimisessa onkin kyse
enemmän siitä, että hahmotetaan niitä prosesseja, joiden varassa ihminen toimii. Niiden
kautta selviää se, minkälaisista perspektiiveistä hän tarkkailee maailmaa. Nepalilaisista
taidemuusikoista puhuttaessa on identiteetiksi käsitettävä ne prosessit ja ajatusmallit,
joiden mukaan muusikko itsensä identifioi. Muusikon identiteetti koostuu useista
palasista, jotka ovat jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Silti muusikkoudesta on
löydettävissä tiettyjä periaatteita ja malleja, jotka luovat tälle tietylle ryhmälle, joukolle
taidemuusikoita, jonkun yhteisen toiminta- ja ajattelutavan. Tämä ajatus lähenee taas
yhä

enemmän

edellä

esitettyä

kulttuurin

määritelmää

jaettujen

ajattelu-

ja

toimintatapojen prosesseista ja lopputuotteista. Identiteetin muotoutumisen prosessia
voisikin

kuvailla

kulttuurin

muutoksen

prosessiksi

käytännön

toimijuuden

näkökulmasta. Tämä prosessi sisältää samalla myös eron tekemisen tapahtuman, jossa
identiteetti konkreettisesti muotoutuu. Nepalilaisten taidemuusikoiden musiikillinen
toiminta ja mahdollisuudet tukevat identiteetin jatkuvaa kehittymistä ja muotoutumista
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– osin tästä syystä tutkimukseni esittelee myös taidemusiikin konkretiaa, sen historiaa,
tausta-ajatusta, konsertteja, kouluja ja levytysmahdollisuuksia.

Identiteetti on eräs tämän päivän muotisanoista antropologisessa ja sosiologisessa
tutkimuksessa, jopa arkikielessä. Sanalla selitetään eri asioita, ja jokainen ihminen
ymmärtää sen aina hiukan eri tavalla. Seuraavassa hahmottelen hieman, miten tätä
termiä on kulttuurintutkimuksessa käytetty, ja sovellan käsitettä myös omaan
aineistooni.

Hyvin usein identiteettitutkimuksessa on ajateltu, että etninen ryhmä on biologinen,
tiukkarajainen, yhtenäinen kulttuuri ja rajattu vuorovaikutuskenttä. Tätä on kuitenkin
useaan otteeseen kritisoitu voimakkaasti. Nyky-yhteiskunnassa tai aiemminkaan mikään
ryhmä ei ole ollut tiukasti sidoksissa biologiaan tai identiteettiin, joka pysyisi
muuttumattomana aikojen saatossa. On esitetty, että etnisen ryhmän voi käsittää
yhteisönä, joka luo itsestään jonkinlaista kuvaa, tekee symbolisia mutta ei välttämättä
muita eroja ”muihin”. Se ei ole myöskään biologisesti rajattu ryhmä, mutta esittää ja
vahvistaa omaa minäkuvaansa edellisin keinoin. Etniset ryhmät ovat sosiaalisen
organisaation

tuotoksia.

Sosiaalisen

ryhmän

etninen

identiteetti

on

vain

representaatiojärjestelmä, jonka osapuolet itsestään tuottavat suhteessa toisiin. (Barth
1982, passim.)

Omassa tutkimuksessani en ole varsinaisesti pyrkinyt selvittelemään muusikoiden
etnisen identiteetin merkitystä tai vaikutusta heidän ammatinvalintaansa. Aineistostani
selviää kuitenkin helposti, että muusikot tulevat eri etnisistä ryhmistä, eikä tämä ole
heidän musiikilliselle identiteetilleen kovinkaan merkityksellistä. Etninen tausta sitoo
kuitenkin muusikon vielä voimakkaasti nepalilaisessa yhteiskunnassa vaikuttavan
kastijärjestelmän kautta tietynlaiseen sosiaaliseen arvojärjestelmään. Tämän koko
nepalilaisen kulttuurin läpäisevän järjestelmän käsitteleminen laajemmin tässä työssä on
työmääränsä vuoksi valitettavasti mahdotonta.

Yhteistä kaikille taidemuusikoille on heidän nykyinen asumapaikkansa, Nepalin
pääkaupunki Katmandu, sillä se on ainoa paikka, jossa taidemusiikin voi pitää
pääammattina. Haastattelemieni muusikoiden pääosa olikin kotoisin Katmandusta –
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tämä kertoo mielestäni ainoastaan siitä päivänselvästä totuudesta, että taidemusiikista
on vaikea kiinnostua jos sitä ei kuule missään.

Stuart Hall (1999) määrittelee identiteetin tuotantona, joka muotoutuu esittämisessä.
Kulttuurinen identiteetti määräytyy suhteessa muihin, eli ryhmä luo itselleen oman
identiteetin erotuksena erilaisiin kulttuureihin ja identiteetteihin. Identiteetti on itse
asiassa vain näkemys siitä, miten asemoimme itsemme tarinoihin menneisyydestä ja
kuinka ne asemoivat meitä. Kulttuurinen identiteetti on siis jatkuvasti muuttuva,
epästabiili käsite. Ihminen vahvistaa omaa identiteettiään ja kuulumista johonkin
tiettyyn ryhmään luomalla vastakohtapareja, stereotyyppisiä ”me ja muut” representaatiojärjestelmiä. Tämän stereotyyppisen dualismin avainpiirteitä ovat
ensinnäkin

useiden

piirteiden

sulauttaminen

yhdeksi

helposti

käsitettäväksi

kokonaisuudeksi, eräänlaiseksi pahvinukeksi. Tämä on stereotypisoimista. Tämän
jälkeen stereotyyppi halkaistaan kahteen osaan, hyvään ja huonoon. Tämä on
halkaisemista tai dualismia. Näin ikään kuin stereotypisoimisen seurauksena maailma
tulee jaettua ”meihin” ja niihin, jotka edustavat kaikkea sitä, mitä itse ei edusta, oman
maailman peilikuvaksi. (Ibid, 122-125.) Näin Hallin mukaan identiteetin määrittely on
aina me/muut –prosessi eli eron tekemisen tapahtuma.

Pirkko Moisala (1993, 162) täydentää Hallin ajatuksia toteamalla, että ihmisillä voi olla
samanaikaisesti useita kulttuuri-identiteettejä. Jos etninen identiteetti määräytyy etnisen
taustamme mukaan, se ei ole samalla tavalla muuttuva kuin kulttuuri-identiteetti, joka
kehittyy suhteessa alituisessa muutoksessa olevaan kulttuuriin. Sama henkilö voi
kulttuurisesti identifioitua monella eri tasolla, riippuen siitä, missä kontekstissa
identifioituminen tapahtuu. Ihmiset eivät ole vain passiivisia kulttuuri-identiteetin
vastaanottajia, vaan he itse rakentavat ja määrittelevät kulttuuri-identiteettinsä enemmän
tai vähemmän tietoisesti.

Näiden ajatusten ja oman aineistoni pohjalta voisin esittää, että taidemuusikot peilaavat
itseään muusikoina muiden Nepalissa elävien musiikinlajien harjoittajiin. Omaa
suuntautumista nimenomaan taidemusiikkiin perustellaan ”musiikillisella kieliopilla”,
jonka mukaan kaikki musiikki perustuu samoihin sääntöihin, jotka ovat lähtöisin
taidemusiikista.

Taidemusiikki

nähdään

nimenomaan

historiallisena

ja

perustavanlaatuisena ilmiönä, jonka hallitseminen vaatii pitkällistä harjoittelua, itsekuria
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ja hyviä opettajia. Silti useimmat taidemuusikot toimivat myös muiden musiikinlajien
ammattilaisina – fuusiomusiikkia tehdään kaupallisen menestyksen toivossa ja
populaarimuusikot palkkaavat taidemuusikoita tuomaan syvyyttä omiin levytyksiinsä.

1.5.2 Ideaalityyppi aineiston analyysimetodina

Muusikon ideaalityypin kokoamisen tarkoituksena on tuoda nepalilaisen taidemuusikon
”tyypillinen” elämä ja maailma helposti esitettävään muotoon. Haastattelujen
purkamisen ja aineiston analyysin yhteydessä huomasin kuitenkin ideaalityypin
hakemisen myös hyväksi analyysimetodiksi. Laajasta haastatteluaineistosta muutamien
taidemusiikin hallitsevien piirteiden ja muusikoiden yhteneväisten ajatusten esittäminen
stereotyyppisenä

muusikon

ideaalityyppinä

helpotti

huomattavasti

aineistoni

järjestelemistä.

Rauno Huttunen (1999) kirjoittaa, että sosiologian klassikkotutkija Max Weberin
ideaalityyppi on jonkinlainen heuristinen malli, jonka avulla voi ottaa haltuun
todellisuutta. Jokin ideaalityyppi ei sinänsä ole tosi tai epätosi, vaan ainoastaan
todellisuuden aspekti. Huttusen mukaan Weberin tarkoituksena oli kehittää jonkinlainen
sosiaalitieteille tyypillinen metodi, joka eroaisi luonnontieteiden kausalistisesta
selittämisestä. Näin Weberin ideaalityypeillä on siis suhde todellisuuteen, mutta ei
suoraan vaan ideaalityypeistä tehtyjen johtopäätöksien muodossa.

Agnes Heller (1995) taas esittää, että Weberin ideaalityyppi on keinotekoinen luomus,
jota ei tarvitse tulkita, vaikka se onkin konstruoitu määrättyjen tekstintulkinnan
peruslakien pohjalta.

Nepalilaisen muusikon ideaalityyppi muotoutui poimimalla haastatteluaineistosta
suurimmat yhtäläisyydet eri muusikoiden puheesta. Tämä oli yllättävänkin helppoa,
sillä muusikot puhuivat taidemusiikin merkityksestä samoin termein. Kaikki informantit
käsittivät hyvin samalla tavalla esimerkiksi musiikin kieliopin ja musiikillisen
ympäristön, jotka he mainitsivat haastatteluissa. Ideaalityyppiä etsimällä ja sen mukaan
todellisuutta luokittelemalla ja tulkitsemalla sain uusia näköaloja taidemuusikoiden
identiteetin rakentumiseen. Vaikka ideaalityypin hahmottaminen on tutkimuksessani
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metodi, jolla tulkitsen aineistoani, esitän silti ideaalityypin kuvitteellisen, karrikoidun
elämäntarinan nepalilaisena taidemuusikkona tutkimukseni lopuksi eräänlaisena
yhteenvetona taidemuusikon elämästä ja ajattelutavoista.

2. MUUSIKON PAIKKA TAIDEMUSIIKIN KENTÄLLÄ

Tässä luvussa hahmottelen sen fyysisen todellisuuden, jossa taidemuusikko kasvaa,
kiinnostuu musiikista ja ryhtyy toteuttamaan valitsemaansa ammattia. Fyysisen
ympäristön, taidemusiikin tausta-ajatusten ja tämän musiikinlajin historian kautta luon
kuvaa kulttuurisesta ympäristöstä, jossa muusikko toimii. Nämä seikat ovat kaikille
taidemuusikoille yhteisiä, heidän laajemmalla kulttuurisella kentällä sijaitsevan oman
traditionsa puitteita. Olen tässä piirtänyt tietenkin vain todellisuuden ääriviivoja, joiden
sisällä paljon monimutkaisempi kulttuurinen todellisuus sijaitsee. Muusikon identiteetin
rakentumista ajatellen näillä seikoilla on kuitenkin hyvin suuri osa, ne kuuluvat
elimellisesti muusikon elämään. Esittelemällä taidemusiikkitraditiota ja sen fyysistä ja
kulttuurista paikkaa Nepalissa luon perustaa hahmottelemalleni taidemuusikon
ideaalityypille, jonka lopulta esittelen luvussa 4.

2.1 Maa muusikon jalkojen alla

Nepal sijaitsee Etelä-Aasiassa kahden mahtivaltion, Kiinan ja Intian välissä. Pintaalaltaan yli puolet Suomea pienemmässä maassa asustaa noin 23,1 miljoonaa ihmistä
(Statistical Pocket Book 2002, 3). Todellisuudessa asukasluku on varmasti suurempi,
sillä valtiolla ei ole keinoja tarkkaan väestönlaskentaan. Nepal jakautuu kolmeen
selkeään maantieteellisesti eroavaan osaan: etelässä sijaitsee viidakon täyttämä
hedelmällinen alanko, Tarai (tai Terai), joka toimii koko maan ruoka-aittana, maan
keskiosassa kukkulat ja laaksot, jossa myös pääkaupunki Katmandu on, ja pohjoisessa
Himalajan vuoristo, jonka huippuina törröttävät maailman korkeimmista lakipisteistä
kahdeksan mahtavinta. Kaupungeissa asuu 14,2 prosenttia väestöstä, suurimpana
keskittymänä pääkaupunki Katmandu. Nepalin suurimmat etniset ryhmät/kastit ovat
chhetrit (15,8%), bramiinit (12,74%), magarit (7,14%), tharut (5,64%), tamangit
(5,64%) ja newarit (5,48%). (Ibid, 4; 28.)
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Katmandu toimii paitsi kuningaskunnan hallinnollisena myös tietynlaisena kulttuurisena
keskuksena,

suurena

eri

etnisten

ryhmien

välisenä

sulatusuunina.

Nepalin

nelisenkymmentä etnistä ryhmää omine kielineen ja murteineen elävät kaupungissa
rinnakkain lisäten ja muokaten pääkaupungin monikulttuurista ominaisilmettä. Maan
virallinen kieli on nepali. Sitä puhuu äidinkielenään väestöstä 48,98%. Suurimmat muut
kieliryhmät ovat maithili (12,4%), bhojpuri (7,6%), tharu (5,9%), tamang (5,2%) ja
newar (3,7%). (Statistical Pocket Book 2002, 6.)

Katmandu on myös aina ollut kuningasperheen asuin- ja hallintopaikka. Suuret
kuninkaalliset palatsit leimaavat kaupunkikuvaa. Entisaikoina myös taidemuusikot
saivat paikan hallitsijoiden siipien suojassa ja kuuluivat pääkaupungin kulttuurieliittiin.
Taidemusiikkia ei juuri muualla Nepalissa kuulekaan kuin Katmandussa – ainoa
kenttätyömatkalla löytämäni poikkeus oli janakpurilainen muusikko Jeevan Ale, jonka
isä teatterialan ammattilaisena oli tutustuttanut poikansa taidemusiikkiin. Alekin muutti
Katmanduun jo 15-vuotiaana, jolloin hän oli jo tehnyt ammatinvalintansa.

Nepal on koko maailman ainoa hindukuningaskunta. Väestöstä 80,6% on hinduja.
Suurin uskonnollinen vähemmistö ovat buddhalaiset, jotka edustavat 10,7% väestöstä.
(Statistical Pocket Book 2002, 6.) Maassa nykyään vallitseva, jopa suomalaisten lehtien
sivuilta tarkkailtavissa oleva poliittinen kriisi juontaa juurensa kommunistihallintoa
maalle ajavien maoistien ja monarkian välisestä lähes avoimesta sodasta, joka sai
alkunsa vuonna 1996. Kenttätyömatkani aikana helmikuussa 2003 alkanut tulitauko
kariutui elokuussa neuvottelujen osapuolten joustamattomuuteen ajaen maan yhä
syvemmälle tuhoavaan sisällissotaan. Kesällä 2001 vielä virallisesti selvittämättömän
tapahtumaketjun seurauksena suurin osa kuningasperheen jäsenistä murhattiin
palatsissaan. Valtaan nousi kuolleen kuningas Birendran nuorempi veli Gyanendra,
jonka suosio kansan keskuudessa ei ollut alun perinkään kovinkaan mittavaa, eikä hän
tähän päivään mennessäkään ole saavuttanut kansan enemmistön hyväksyntää. Maan
vain neljätoista vuotta vanha demokratia on kriisissä, sillä uuden kuninkaan tavoitteena
näyttäisi olevan enemmän monarkian kuin tavallisen kansan oikeuksien vaaliminen.
Tänä päivänä Katmandun katukuvaa leimaavatkin lähes päivittäiset mielenosoitukset ja
lukuisat, usein toistuvat yleislakot. Kuningas Gyanendran syksyllä 2002 tekemä päätös
erottaa parlamentin vaaleilla valitut jäsenet ja nimittää tilalle omat ehdokkaansa on
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aiheuttanut rajua vastarintaa monipuoluedemokratian puolustajien taholta. Toukokuussa
2004 kuninkaan nimittämä pääministeri erosikin tehtävästään suuren vastustuksen
vuoksi, ja kesäkuussa Gyanendra nimitti pääministeriksi aikaisemmin erottamansa Sher
Bahadur Deuban. Mielenosoitukset eivät kuitenkaan tunnu loppuvan, ja koko maan
poliittinen tulevaisuus onkin hämärän peitossa.

Kaikki tämä vaikuttaa myös taidemusiikkiin, sillä sen historiallinen luonne palatsin
suojissa harjoitettavana taidemuotona ei tunnu nykyisen poliittisen kriisin aikana olevan
enää hallitsijoiden ensisijaisissa ajatuksissa. Jatkuvat lakot ja Katmandussa vallitseva
levottomuus taas aiheuttaa sen, että konsertteja on vaikea järjestää – yleislakkojen
aikana ihmisten liikkuvuus vähentyy minimiin, sillä minkään ajoneuvon ei sallita
liikkuvan kaupungissa, kaikki kaupat ovat kiinni ja ihmisiä kehotetaan pysymään
kotona.

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista. Maan bruttokansantuote vuonna 2002 oli
18 852 rupiaa eli n. 209,5 euroa. (Statistical Pocket Book 2002, 268.) Tämä kertoo
jotakin myös keskimääräisestä nepalilaisen palkasta. Suomessa vuonna 2002
bruttokansantuote henkilöä kohden oli 26 880 euroa eli 2,4192 miljoonaa rupiaa.
(Tilastokeskus 2004.) Joidenkin arvioiden mukaan valtion budjetista yli puolet tai lähes
kolme neljännestä tulee ulkomaisesta avustuksista, loput suurimmaksi osaksi turismista.
Turisteja maahan vetää upea Himalajan vuoristo, etelän viidakot villieläimineen sekä
monimuotoinen kulttuurinen kokonaisuus, johon osana kuuluu tietenkin myös
taidemusiikki. Nepalin hauras poliittinen tilanne ja jatkuva sisällissota on kuitenkin
vähentänyt turistien määrää runsaasti. Tämä aiheuttaakin vielä suurempaa köyhyyttä ja
lisääntyvää katkeruutta maan johtoa kohtaan.

2.2 Muusikon musiikillinen ajatus

Musiikki on Intiassa ja Etelä-Aasiassa yleisemminkin kiinteässä yhteydessä uskontoon
ja

mytologiaan.

Erään

hindulaisen

maailmansyntymyytin

mukaan

koko

maailmankaikkeus on saanut alkunsa OM -äänestä. Tämänkaltainen ajatus on
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johdettavissa

tuhansia

vuosia

vanhasta

Veeda–kirjallisuudesta9.

Intialainen

taidemusiikkiesitys alkaakin nykyään sävelestä, joka soi muuttumattomana koko
kappaleen ajan, ja tähän samaan säveleen esitys myös lopulta päättyy. Maan päällä
tuotettu musiikki on hindulaisen filosofian mukaan taivaallisen musiikin ilmentymää, ja
musiikin tarkoituksena on sekä ylistää että päästä lähemmäs jumalia ja samalla tavallaan
osaksi koko maailmankaikkeuden rakennetta (esim. Rowell 1998, 43-50; Gurung 1993,
8). Taidemusiikin päätavoite ei siis ensisijaisesti olekaan ollut esteettinen, kuten meillä
länsimaissa, vaan musiikilla on ollut ja on edelleenkin pyhä tehtävä kohottaa kuulijansa
tajuntaa (esim. Rowell 1998, 23-34). 1900-luvulla tapahtui murros, joka toi
taidemusiikin konserttisaleihin ”tavallisten” kuulijoiden iloksi. Näin taidemusiikki
onkin hiljalleen sekularisoitunut, mutta on silti säilyttänyt uskonnolliset lähtökohtansa
ja perusfilosofiansa (esim. Sattaur & Wegner 1993, 16-17).

Laulu onkin pyhänä pidetty muoto tuottaa ääntä. Jairazbhoy (1995, 27) kirjoittaa, että
laulua ei suosita ainoastaan sen verbaalisten mahdollisuuksien vuoksi, mutta myös sen
joustavuuden ja ilmaisurikkauden vuoksi. Hindustanilaisesta musiikista kirjoitettaessa
mainitaan usein, että instrumentit on alun perin tuotu tähän musiikinlajiin ainoastaan
imitoimaan ihmisääntä. Vain tietyt soittimet kelpaavat tuottamaan samankaltaista
äänenväriä ja laulutekniikkaa. Tämän vuoksi suurin osa pohjoisintialaisessa
taidemusiikissa käytettävistä soittimista onkin rakennettu niin, että sävelten välit on
mahdollista soittaa portaattomasti, liukuen. (esim. Rowell 1998.)

Intialaisessa taidemusiikissa on kaksi selkeästi toisistaan erottuvaa musiikkiperinnettä.
Hindustanilainen musiikki on pohjoisintialaista, karnaattinen taas eteläintialaista.
Pohjoisintialainen musiikki erottautui eteläisestä muslimivallan aikana, erityisesti
keskiajaksi kutsuttuna ajanjaksona n. 1250-1550, jolloin persialais-arabialaiset
vaikutteet fuusioituivat vanhemman perinteen kanssa hovimusiikissa (esim. Jairazbhoy
1995, 16-26). Eteläisessä Intiassa islam ei kuitenkaan saanut jalansijaa, ja tästä syystä
karnaattista musiikkiperinnettä onkin joskus kutsuttu ”puhtaammaksi” tai ”aidommaksi”
intialaiseksi musiikiksi.
9

Veeda –kirjallisuus on esihindulaisen kulttuurin tärkeimpiä uskonnollisia tekstikokoelmia, joissa
käsitellään mm. maailmankaikkeutta yleensä, jumalia ja musiikkia. Vanhimmat veedatekstit voidaan
ajoittaa ainakin kolme tuhatta vuotta taaksepäin. Intialaisen taidemusiikin voidaan katsoa kehittyneen
näiden tekstien antamista musiikillisista ohjeista. (Rowell 1998, 18-22.)
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Pohjoisintialainen taidemusiikki ei länsimaiseen tapaan perustu harmonioille, vaan
melodian ja rytmin saumattomaan yhteenkietoutumaan ja näiden hienovaraiseen
yhdistelyyn ja tyylittelyyn. Oleelliset osat hindustanilaisessa musiikissa ovat melodia,
rytmi sekä bordunasävel. Borduna tarkoittaa säveltä, joka soi muuttumattomana koko
sävellyksen läpi. Tämä ääni tuotetaan yleensä taanpura- nimisellä luuttusoittimella,
jonka vapaita kieliä näppäillään esityksen ajan. Taala tarkoittaa metriä, syklistä
rytmikaavaa, jonka pohjalta rytmi-instrumentin soittaja tuottaa sävellykseen kuuluvan
rytmin ja improvisoi sen pohjalta. Yleisin rytmisoitin on tabla, joka on käsillä soitettava
rumpupari. Suosittu on myös kaksikalvoinen pakhāvaj- rumpu. Melodia tuotetaan
laulaen tai yleisimmillä luuttusoittimilla joita ovat sitar ja sarod, hieman harvinaisempia
soittimia taas vīnā, bāsurī -huilu ja shahnāī -oboe (esim. Wade 1983, 83-110).

Keskeinen teoreettinen käsite on raaga. Se on sopimus sävelten keskinäisistä suhteista,
eräänlainen vahvasti improvisaatioon perustuva melodinen järjestelmä, joka pyrkii
ilmaisemaan tietyntyyppisiä tunteita tai mielialaa. Jokainen raaga perustuu jollekin
asteikolle, joka sisältää tavallisimmin viidestä seitsemään säveltä10. Tämän lisäksi käsite
sisältää tiettyjä melodisen rakenteen sääntöjä, joita esittäjä pyrkii noudattamaan. Raagan
esittäminen perustuu suurimmilta osin improvisointiin, jossa pyritään tuomaan esiin
raagan perimmäinen luonne. On huomattava, että samaan asteikkoon perustuvat raagat
voidaan esittää lukuisilla eri tavoilla. Ne voivat ilmaista erilaisia mielentiloja, joiden
julkituominen

vaatii

esittäjältä

huomattavaa

taitoa

ja

näkemystä.

Vapaasti

suomennettuna raaga tarkoittaa ”sitä, joka värjää mielen”. Intialaisen klassisen
estetiikan mukaan raagat ovat sidottuja vuorokaudenaikoihin, vuodenaikoihin tai osiksi
jotain festivaalia tai uskonnollista juhlaa, eikä niitä tavallisesti esitetä muina
ajankohtina. Raaga voi kuvastaa majesteettisuutta, herooisuutta tai tuskallista kaipuuta,
se voi olla leikkisä, iloinen tai harras. Raaga voi myös vaikuttaa ulkopuoliseen
fyysiseen maailmaan, kuten esimerkiksi aiheuttaa sateen tai saada tulen syttymään.
(esim. Jairazbhoy 1995, 32-64.)

10

Hindustanilaisen musiikin asteikkojärjestelmästä (thāt) kirjoittaa kattavasti esim. Jairazbhoy (1995, 4664; 90-150).
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Taidemusiikki, kuten kaikki muukin musiikki, kehittyy ja muuttuu ajan myötä. Vaikka
intialaisen taidemusiikin varhaisin historia voidaankin ajoittaa tuhansien vuosien
päähän, keskeiset käsitteet ja teoriat ovat vuosisatojen varrella muuttuneet paljon.
Pysyvää on kuitenkin musiikin sidonnaisuus uskonnolliseen elämään, mytologiaan ja
hallitsevaan yläluokkaan. Nykyään myös ylempi keskiluokka suosii taidemusiikkia yhä
enemmän ja enemmän, ja selkeää taidemusiikinystävien luokkajakoa on yhä
vaikeampaa muodostaa. Taidemusiikki on siirtynyt palatseista konserttisaleihin, joissa
kenellä tahansa, joka kykenee maksamaan pääsylipun hinnan, on mahdollista sitä
kuunnella. Murros tapahtui 1800-luvun puolivälin jälkeen Intiassa brittihallinnon
rohkaistessa

paikallisia

hallitsijoita

länsimaistumaan.

Hieman

myöhemmin

rautatieverkon kehitys, radio ja gramofoniteollisuus toivat musiikkia yhä enemmän
jokaisen ulottuville. (esim. Sattaur & Wegner 1993, 15-17; Jairazbhoy 1995, 23-26.)

Nepalissa maan rajojen avauduttua 1950 –luvulla on länsimainen musiikki tehnyt
tuloaan. Tämä kehitys on kiihtynyt viime vuosikymmeninä, ja usean aloittelevan
nepalilaisen muusikon idolit voivatkin löytyä yhtä hyvin Jimi Hendrixistä kuin nykyisin
hyvin suositusta nepalilaisesta populaarimusiikkiartistista Nabin K. Bhattaraista.
Haastattelemani muusikot olivatkin suurimmalta osin sitä mieltä, että taidemusiikki olisi
kilpailuasetelmassa nimenomaan länsimaisen populaarimusiikin kanssa. Vaikka tämä
varmasti pitääkin osittain paikkansa, katson ennemminkin intialaisen ja nepalilaisen
oman iskelmämusiikin syövän taidemusiikin kannattajakuntaa laajemmassa mielessä.
Länsimainen populaarimusiikki kun on useimmiten kaupunkiväestön rikkaiden nuorten
suosiossa. He taas muodostavat vain osan taidemusiikin potentiaalisesta yleisöstä.

Nepalilaisella taidemuusikolla on tietenkin oma erityinen historiallinen taustansa.
Vuosisatoja vanhat perinteet ja vaikutteet antavat muusikolle musiikillisen lähtökohdan
ja ne keinot, joilla hän voi toteuttaa omaa luovuuttaan. Millä tavoin Nepalissa on sitten
päädytty soittamaan niin kutsuttua pohjoisintialaista taidemusiikkia?

2.3 Muusikko osana historiallista jatkumoa

Nepalin kulttuurielämän kultakausi sijoittuu 1200-1400 –luvuille, jolloin Mallakuninkaat perustivat Katmandun laaksoon kolme kaupunkia: Katmandun, Patanin sekä
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Bhaktapurin. Malla-kuningasperheen jäsenet olivat suuria taiteen suosijoita ja
legendojen mukaan taiteilijoita itsekin. Heidän toimestaan ja ansiostaan muodostui
Nepaliin ensi kertaa taidemuusikoiden yhteisö, jonka pääasiallisena tehtävänä oli
viihdyttää hovia. (Wegner & Widdess 2002, 757.)

Varsinaisesti hindustanilainen taidemusiikki muotoutui kuitenkin Intiassa muslimien
perustamissa hoveissa, ja ensimmäiset varmat tiedot taidemusiikin tulosta Nepaliin
ovatkin 1600-luvulta, jolloin Nepaliin tuotettiin muslimimuusikoita Intiasta (Moisala
2000, 696). Tosin Nepalissa on tähän päivään asti säilynyt yksi osa intialaisen musiikin
teorian vanhimmista käsikirjoituksista, Nātyaśāstrasta, joka voidaan ajoittaa 1300luvulle. Wegnerin ja Widdessin (2002, 759) mukaan viimeistään 1700-luvulla
muslimimuusikot olivat asettuneet Nepalin hoviin pysyvästi.

Kun Nepalin ensimmäinen varsinainen kuningas Prithvi Narayan Shah yhdisti
valloittamalla pienet kuningaskunnat toisiinsa vuoteen 1769 mennessä 27 vuoden
valloitusoperaation päätteeksi, syntyi maantieteellisesti kutakuinkin nykyisen kokoinen
Nepalin valtio. Shah oli kotoisin Katmandun laakson lähellä sijaitsevilta kukkuloilta,
eikä hän tuntenut pääkaupungin taidemusiikkia lainkaan. Niinpä hän ajoi ulkomaalaiset
taidemuusikot kotimaihinsa, koska piti tätä musiikkia liian vaikeana tavalliselle
ihmiselle. On myös esitetty, että Prithvi Narayan Shahin laajentumishaluinen politiikka
ja kauppakiistat johtivat yhteenottoihin naapurivaltioiden kanssa, ja tämän seurauksena
ulkomaalaiset muusikot olisi ajettu pois hovista. (Wegner & Widdess 2002, 759.)

Kauaskantoisimpia seurauksia oli kuitenkin sillä, että Prithvi Narayan Shah asetti
ulkomaalaisille kiellon saapua maahan, ja tämä laki kumottiin vasta 1951, lähes 200
vuotta myöhemmin11. Nepaliin saapui siis muusikoita ja muitakin ulkomaalaisia vain
kutsusta, joten hallitsijoilla on ollut teoriassa täydellinen kontrolli taidemusiikin
kehittymisessä ja leviämisessä. Näin ulkomaiset muusikot saapuivat siis vain hoviin,
kuningasperheen huviksi, ja taidemusiikki jäi muulle kansanosalle hyvin vieraaksi
ilmiöksi.

11

Haastattelu Gert-Mattthias Wegnerin kanssa. 22.02.03. Bhaktapur, Nepal.
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Prithvi Narayan Shahin seuraaja, kuningas Pratap Singh Shah kutsui muusikot kuitenkin
takaisin hoviin täyttämään tehtäväänsä aristokratian taidenautintojen ylläpitäjinä.
Taidemusiikki kukoisti Nepalissa erityisesti Rana-pääministerien aikana 1846–1951,
jolloin Nepalin aristokraatit innostuivat itsekin harjoittelemaan taidemusiikin saloja
Intiasta

tulleiden

opettajien

johdolla

(Moisala

2000,

696).

Rana-perheen

hallintokaudesta puhutaankin Nepalissa yleisesti taidemusiikin kultakautena, sillä
hallitsijaperheen hyvät suhteet Intiaan takasivat mestarimuusikoiden työmahdollisuudet
myös Nepalissa. Tavalliselle kansalle musiikki jäi kuitenkin vieraaksi, sillä sitä esitettiin
edelleenkin vain hoveissa. Kuitenkin myös muut kansanosat kuin vain aristokraatit
hyväksyivät joitain pieniä osia tästä perinteestä, ja vielä tänä päivänäkin tästä on selviä
vaikutteita nähtävissä mm. Katmandun laakson maanviljelijöiden musiikissa (Grandin
1997, 57). Tutkimatta on kuitenkin edelleen, kuinka paljon kulttuurivaikutteita siirtyi
toiseen suuntaan. Nepalilainen musiikintutkija ja muusikko Ram Sharan Darnal on
esimerkiksi

sitä

mieltä,

että

Himalajan

alueen

kansanmusiikki

on

taidemusiikkisävellysten runsaudensarvi ja että vuosisatoja vanhan taidemusiikin
peruselementtejä

on

edelleenkin

löydettävissä

alueen

kansanmuusikoiden

12

repertuaarista .

Rana-pääministerien hallintokautena kuningasperhe oli vallassa vain nimellisesti: heitä
pidettiin käytännössä kotiarestissa, ja he näyttäytyivät kansalle vain suurten
uskonnollisten juhlien tai seremonioiden aikaan. Rana-hallinnon kaaduttua ja kuningas
Tribhuvanin noustessa todelliseen valtaan vuonna 1951 monet muusikot palasivat
kotimaahansa, vaikkakin jotkut heidän jälkeläisensä ja oppilaansa jäivät Nepaliin
ylläpitämään perinnettä. (Wegner & Widdess 2002, 759.)

Tribhuvanin jälkeinen hallitsija, kuningas Mahendra kokeili parlamenttijärjestelmää
maassa muutaman vuoden, mutta siitä syntyneiden ongelmien vuoksi lakkautti kaikki
puolueet ja vangitutti niiden johtohahmot vuonna 1960 asettaen uuden perustuslain
voimaan 1962. Tässä perustuslaissa kaikki valta siirrettiin kuninkaalle. Puoluekielto
kumottiin vasta 1990, jolloin Nepalista tuli perustuslaillinen monarkia. Tätä aikakautta
(1960-1990) kutsutaan nimellä panchayāt- aikakausi. (esim. Pradhan 2003, 11-12.)

12

Haastattelu Ram Sharan Darnalin kanssa. 10.05.03. Katmandu, Nepal.
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Panchayātin aikana kiellettiin ”kansanomaisen” musiikin esittäminen, mikä tarkoitti
sitä, että laulaa ei saanut muilla kuin nepalin kielellä. Nepalin etnisten ryhmien
omakieliset kansanlaulut käännettiin nepaliksi, ja niiden sisältöä muuteltiin ylistämään
Nepalin maaseudun kauneutta ja kansallistunnetta vahvistavia elementtejä painotettiin
sanoituksissa runsaasti. Tämä johtui siitä, että taiteen avulla pyrittiin pönkittämään
kansallista identiteettiä. Jäljet tästä kansallisen yhtenäistämisen musiikkipolitiikasta
ovat edelleen vahvasti näkyvissä. Paradoksaalista kyllä, vaikka ”kansanomainen”
musiikki eli muu kuin nepalinkielinen musiikki ei edelleenkään saa eetterissä
paljoakaan tilaa sen oletetun kansallista identiteettiä rapauttavan vaikutuksen vuoksi,
radio ja televisio tulvivat nykyään intialaisia elokuvasävelmiä sekä intialaisia ja
pakistanilaisia ghazal- lauluja sekä näiden mallin mukaan tehtyjä paikallisia variaatioita.
(Gurung 1993, 10-11.)

Tässä kontekstissa taidemusiikki ei selvinnyt kovinkaan hyvin. Taidemusiikin harrastus
oli ollut pääosin Nepalin yläluokan harteilla, eikä hallituksen mielestä ollut omiaan
muodostamaan koko valtiolle kansallista musiikillista identiteettiä. Taidemusiikkia oli
myös historiallisesti harrastettu ainoastaan pääkaupungissa, eikä sen avulla olisi ollut
mahdollista saavuttaa kaikkia kansalaisia, sillä sen traditiot ja esiintymistavat
poikkeavat suuresti Nepalin eri ryhmien kansanmusiikista. (Wegner & Widdess 2002,
759.)

Taidemusiikkia pidettiin panchayāt –aikakaudella myös ”intialaisperäisenä”, sillä
musiikin Nepaliin tulleet mestarit olivat usein peräisin Intiasta. Kansallisen
yhtenäistämisen musiikkipolitiikka siirsi taidemusiikkia yhä enemmän harvojen
aristokraattien etuoikeudeksi. Kuitenkin taidemusiikki ryhtyi kärsimään arvostuksen
puutetta myös hovissa, sillä samoin kuin kansanomaista musiikkia, myös taidemusiikkia
pidettiin pienten piirien harrastuksena, jolle uudenlaisen, yhtenäisen Nepalin kulttuurin
kentällä ei ollut enää tilaa. (esim. Gurung 1993, 11.)

Taidemusiikin tuominen hoveihin ei ollut kuitenkaan aina vain intialaisten mestarien
harteilla. Vuosisatojen kuluessa myös monet nepalilaiset ansaitsivat paikan palatsin
muusikoina erinomaisten taitojensa avulla. Kulttuurivaihtoa tapahtui molempiin
suuntiin – koska Nepalin musiikillinen kenttä oli kuitenkin hyvin suppea ja hovi
suhteellisen pieni, myös hyvin moni paikallinen mestarimuusikko suuntasi Intiaan
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saadakseen hyödynnettyä taitojansa. (Moisala 2000, 698; Wegner & Widdess 2002,
757-759.)

Näin siis nepalilaisten taidemuusikoiden edustama musiikki on yhtä lailla nepalilaista
kuin pohjoisintialaista perinnettä. Ennen kaikkea se on osa heidän vuosisatoja vanhaa
musiikkikulttuuriaan jota leimaa jatkuva vaihtosuhde intialaisen perinteen kanssa.
Musiikin alkuperän selvittäminen ei tämän tutkimukseni kysymyksenasettelun kannalta
kuitenkaan ole oleellista – kiinnostavampia kysymyksiä ovat esimerkiksi nepalilaisen
taidemuusikon yhteiskunnallinen asema ja status.

Mitä siis tapahtui nepalilaisille taidemuusikoille, kun Rana-pääministerit menettivät
valtansa ja monarkia ryhtyi keskittymään kansallisen identiteetin luomiseen, jossa
”intialaisperäisellä” taidemusiikilla ei ollut sijaa?

Vähän yli kymmenen vuotta sitten Sattaur ja Wegner (1993, 15) kirjoittivat, että
Nepalin taidemusiikki on lähes kokonaan kadonnutta perinnettä. He totesivat ehkä
hieman tilannetta dramatisoidenkin, että nykyään ainoastaan muutama muusikko
soittelee vesitettyjä versioita klassisista raagoista turisteille ravintoloissa ja muutama
työskentelee radiossa. Heidän mukaansa ongelma pohjautui siihen, että rikkaan
yläluokan tuen loppuessa muusikot jäivät tyhjän päälle, ilman esiintymispaikkaa. Heille
ei enää arvostuksen puutteen takia maksettu työstään korvausta, jolla he voisivat itsensä
elättää. Osan syystä Sattaur ja Wegner vierittivät kuitenkin muusikoille itselleen:
muusikot olivat niin keskittyneitä etsimään itselleen rikkaita mesenaatteja, etteivät he
lainkaan ajatelleet vaihtoehtoisia mahdollisuuksia selviytyä ammattimuusikoina.
Taidemuusikon elämä oli siis todellakin jo viisikymmentä vuotta sitten alkaneen
murroksen kourissa: yhtäältä vanha ylläpitäjä – kuninkaallinen hovi – ei enää tarvinnut
heidän palveluksiaan yhteiskunnallisen muutoksen vuoksi, toisaalta muusikot olivat niin
tottuneita mesenaatteihin, etteivät he keksineet muutakaan.

Miten ja miksi muusikkomme kuitenkin jatkaa tämän vanhan musiikinlajin
toteuttamista ja sen esittämistä, jos yläluokan tuki on loppunut eikä työmahdollisuuksia
ole? Taidemusiikki ei Nepalissa ole kuollut traditio, ja taidemuusikoiksi itsensä
identifioivia muusikoita Nepalissa ei ole vaikea löytää. Tilanne ei ole enää niin huono
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kuin vielä 1990-luvun alussa. Kenelle muusikkomme siis nykyään esiintyy? Missä hän
esiintyy? Mistä hän saa koulutuksensa?

2.4. Taidemusiikin nykytilanne Katmandun laaksossa

2.4.1

Muusikoiden opiskelumahdollisuudet

Pohjoisintialaisen taidemusiikin opiskelu on perinteisesti perustunut guru-shishya traditioon,

eli

mestarin

ja

oppipojan

väliseen

tiiviiseen

monivuotiseen

oppimissuhteeseen. Sen merkitys on kuitenkin selvästi vähentynyt modernisoituneessa
Etelä-Aasiassa. Henkilökohtaisen opetuksen rinnalle on noussut useita instituutioita,
yliopistoja ja yksityiskouluja, jotka tarjoavat taidemusiikin opetusta, alkaen perusteista
ja päättyen maisteri- ja tohtoritutkintoihin. (Neuman 1990, 43-58.)

Myös Nepalissa on ollut mahdollista opiskella taidemusiikkia yliopistollisella tasolla
neljässä eri laitoksessa valtiollisessa Tribhuvanin yliopistossa sekä yksityisessä
Katmandun yliopistossa. Lisäksi vakiintuneita ja arvostusta ansainneita yksityiskouluja
löytyy muutama. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yksityiskoulujen määrä on
lisääntynyt räjähdysmäisesti – lähes jokainen muusikko tekee sivutoimenaan
opetustyötä, ja moni on perustanut jopa oman yksityisen opinahjon tätä tukemaan.
Nepalissa ei ole mahdollista suorittaa musiikin maisterin tutkintoa. Opiskeltuaan
kuutisen vuotta jossakin valtiollisessa tai yksityisessä oppilaitoksessa kandidaatin
tutkinnon, on muusikon suoritettava maisteritutkinto jossakin Intian yliopistossa.
Maisterintutkintoa tarvitsee Nepalissa, jos muusikko tahtoo itse ryhtyä opettamaan
yliopistotasolla.

2.4.1.1 Guru-shishya -traditio

Haastattelemieni muusikoiden uralla suurena vaikuttajana heidän muusikkouteensa ovat
toimineet heidän opettajansa. Guru eli opettaja sosiaalistaa oppilaan varsinaiseen
musiikilliseen elämään sen lisäksi, että häneltä saa teknistä oppia. Guru välittää asioita,
joita ei ole mahdollisuutta oppia kirjoista tai musiikkikouluista: tietoa, joka on salaista
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tai esoteerista ja tavan, jolla muusikon pitäisi elää elämäänsä (Neuman 1990, 50).
Haastattelemani naismuusikko Gyanu Radha Gorkhali kertoi13, että Nepalissa gurut
eivät ole enää niin tärkeässä roolissa kuin maassa ennen tai nykyäänkin vielä Intiassa.
Riippuu hyvin paljon opiskelijan omasta itsekurista, miten hyväksi muusikoksi hän
kehittyy, ei niinkään opettajan taidoista. Gorkhali kertoi omasta gurustaan, jota hän
tapasi kutsua ”isäkseen”. Eräänä vuonna Dasaĩ-festivaalin14 aikaan Gorkhalin opettaja
Ganesh Bahadur Bhandari sanoi, että hänen olisi syytä lähteä tosissaan muusikon uralle
eikä vain hoitaa kotia. Hän ei usein ollut halukas opettamaan naisia juuri sen vuoksi,
että nämä jäävät kotiin eivätkä hyödynnä mahdollista musiikillista lahjakkuuttaan. Guru
käski Gyanu Radha Gorkhalin hakea opetustöitä yliopistolta. Gorkhali toteutti
opettajansa toiveen ja on sillä tiellä edelleenkin, kohtuullisen arvostettuna sitarin
opettajana ja muusikkona. Gurun merkitys tässä korostuu nimenomaan tukijana ja
kannustajana. Gorkhali korosti vielä, että kaikki oppilaat eivät kunnioita opettajaansa
niin paljon kuin olisi tarpeen. Tämä aiheuttaa joskus oppilaan ja opettajan välillä
tilanteita, jolloin opettaja ei halua opettaa kaikkea tietämäänsä oppilaalleen.

Huilisti Jeevan Ale yhtyy näkemykseen, että guru-shishya –traditio on kärsimässä
inflaatiota nykypäivän Nepalissa ja Intiassakin. Erääksi syyksi hän mainitsee musiikin
kaupallistumisen15. Vanhan tavan mukaan guru ei välttämättä ota opetuksestaan rahaa,
vaan opettaa mielellään vain oppilaita, joiden katsoo olevan opetuksensa arvoisia.
Oppilaan pitää sitoutua prosessiin, jossa hän omistautuu opettajalleen kokonaan –
oppipojan on syytä asua tämän luona, hoitaa käytännön asioita ja gurun kodin taloutta ja
kuntoa ja vastapalvelukseksi opettaja vihkii tämän taidemusiikin saloihin. Nykyään
lahjakkaan muusikonalun kohtaloksi voi koitua se, että hän tai hänen perheensä ei ole
tarpeeksi rikas hyvän musiikkikoulutuksen järjestämiseen. Pelkällä rahalla ei tosin
tietenkään tule hyväksi muusikoksi, sillä tärkeintä on kuitenkin muusikon oma
harjoittelukuri ja musiikillinen lahjakkuus. Jeevan Ale kertoo historian olevan täynnä
esimerkkejä köyhistä muusikoista, jotka nousevat tähteyteen juuri ahkeran harjoittelun
ja itsekurin ansiosta. Itsekin muistan muutaman tuhkimotarinan, päällimmäisenä kuulun

13

Haastattelu Gyanu Radha Gorkhalin kanssa. 15.03.03. Katmandu, Nepal.
Dasaĩ –festivaali on syys-lokakuussa järjestettävä kymmenpäiväinen festivaali, joka on vuoden tärkein
hindujuhla. Tällöin mm. käydään hakemassa siunaus henkilöiltä, joita arvostaa, tässä tapauksessa siis
musiikilliselta gurulta.
15
Haastattelu Jeevan Alen kanssa. 30.03.03. Patan, Nepal.
14
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sitaristi Ram Chandran tien tähtiin. Nepalistakin löytyy vastaavia esimerkkejä, kuten
tablisti Achyut Ram Bhandarin nousu köyhän maanviljelijäperheen pojasta yhdeksi
maan työteliäimmistä taidemuusikoista16.

Tablisti Achyut Ram Bhandari (vas.) ja sitaristi Gyanu Radha Gorkhali yksityisen musiikkikoulunsa
edustalla 18.08.1998. (Kuva: Hiromichi Okazaki)

2.4.1.2 Gharānā -järjestelmä
Gharānā- eli koulukuntajärjestelmä on pohjoisintialaisessa taidemusiikissa hyvin tärkeä
elementti. Intiassa on edelleenkin hyvin tärkeää, mihin gharānāan kukin muusikko
kuuluu. Historiallisesti gharānāt ovat olleet tiettyjen perheiden tai hovien musiikillisia
”salaseuroja”, joiden saloihin vihkiytyminen on vaatinut kuulumista tiettyyn perheeseen
16

Haastattelu Achyut Ram Bhandarin kanssa. 20.03.2003. Katmandu, Nepal.
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tai sukuun tai näiden mestareiden oppipoikiin ja sitoutumista tietyn tyylin esittämiseen
ja ylläpitoon. Gharānā on siis sekä sosiaalinen ilmiö (jäsenyys yhteisössä) että
kulttuurinen ilmiö (musiikillinen tyyli). (Neuman 1990, 146.)

Gharānāt ovat kuitenkin hyvin abstrakteja koulukuntia – muusikko voi sanoa
kuuluvansa johonkin tiettyyn gharānāan, mutta tosiasiassa tähän ei välttämättä liity
mitään konkreettisen kollektiivista toimintaa. Tärkeää on siis nimenomaan tietyn
musiikillisen tyylin tuottaminen ja sen ylläpito. Varsinainen gharānājärjestelmä sai
alkunsa 1800-luvun puolivälissä, mutta muuttui merkitykselliseksi vasta 1900-luvun
alussa. Massamedioiden yleistyessä kenellä tahansa taas oli mahdollisuutta kuulla ketä
tahansa muusikkoa radiosta, kaseteilta tai levyiltä, ja nykypäivänä gharānāt ovatkin
menettäneet merkitystään juuri tämän seikan vuoksi. Musiikilliset salaisuudet ja
tekniikat paljastuivat laajemmalle yleisölle, ja tarkoin varjellut, vain tietyille yleisöille
esitetyt tyylit ja sävellykset tulivat julki. Nykyäänkin on muusikoita, jotka pyrkivät
mahdollisimman ”puhtaaseen” tietyn tyylin toistamiseen ja kehittämiseen, mutta
varsinaista tiukkaa jakoa pelkkiin gharānoihin on yhä vaikeampi tehdä. (Neuman 1990,
146-167.)

Nepalissa gharānāt eivät ole koskaan olleet kovin merkityksellisiä. Sattaur ja Wegner
(1993, 16) toteavat yksiselitteisesti, että gharānājärjestelmää ei ole koskaan ollut
Nepalissa. Ehkä suurimpana syynä tähän näen sen, että Rana-kaudella eli Nepalin
taidemusiikin kulta-aikaan intialaisia muusikoita kutsuttiin hoviin esiintymään
hallitsijoille. Heidän oppinsa levisivät sitten paikallisten muusikoiden keskuuteen.
Nepaliin ei kuitenkaan saapunut muusikoita vain tietystä gharānāsta, vaan mestarit
edustivat eri tyylejä. Samaten Intiassa opiskelleet nepalilaiset eivät tähdänneet tietyn
tyylin ja tekniikan oppimiseen, vaan menivät hakemaan oppia sieltä mistä saivat. Näin
gharānājärjestelmällä Nepalissa ei ole samankaltaista historiallista kehityskulkua kuin
Intiassa. Haastattelemani muusikot kertoivat usein, minkä gharānān mukaan ovat oppia
saaneet, mutta lisäsivät usein heti perään, että eivät seuraa sitä kovinkaan
fundamentalistisesti.

Haastatteluistani

löysin

kuitenkin

kolme

mainintaa

nepalilaisista gharānoista.

Ensimmäinen on Siromani –gharānā, joka on kuuluisan nepalilaisen muusikon Ganesh
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Lalin perustama koulukunta. Nepalin kuningas palkitsi hänet Siromani-arvonimellä,
joka tarkoittaa kutakuinkin ”mestaria”. Tämän gharānān seuraajia ovat mm. Mohan
Prasad Joshi ja hänen lukuisat oppilaansa, kuten Jeevan Ale tai Suresh Bajracharya.
Jeevan Alen mukaan Siromani gharānā on lähimpänä intialaisista koulukunnista
Gwalior-gharānāa,

jota

usein

kutsutaan

myös

”ensimmäiseksi”

intialaiseksi

gharānāksi17. Gwalior-gharānā on myös yksi tärkeimmistä edelleen selkeästi
vaikuttavista koulukunnista Intiassa.

Toinen maininta nepalilaisesta gharānāsta on sitarkoulukunta nimeltään Regmi-gharānā,
josta minulle kertoi sitaristi Dhrubesh Chandra Regmi. Regmi itse kutsui tätä
koulukuntaa nimellä Dev Chandra-gharānā, joka viittaa gharānān perustajaan, hänen
omaan isoisoisäänsä. Vaikka Nepalin historiassa on ollut taidemusiikkia pidempäänkin,

Dhrubesh Chandra Regmi esittelee sitareitaan kotonaan Katmandussa 10.05.2003.

musiikki kukoisti Regmin mukaan vasta Ranakaudella ja hänen oma isoisoisänsä oli
ollut tätä suuresti edesauttamassa. Hänen mukaansa kaikilla Nepalin sitaristeilla on Dev
Chandra Regmissä se esikuva, jonka vuoksi tätä soitinta Nepalissa ylipäätään soitetaan.
17

Haastattelu Jeevan Alen kanssa. 30.03.03. Patan, Nepal.
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Dev Chandra siis toi Dhrubesh Chandra Regmin mukaan sitarinsoiton maahan Intian
Varanasista (entinen Benares), jossa hän oli toiminut muusikkona aiemmin. Samaan
hengenvetoon Regmi totesi, ettei ole säilyttänyt kovinkaan paljoa tämän gharānān
oppeja. Hänen mukaansa nykypäivän Nepalissa pitää ajatella mainosmaailmaa, ostavaa
yleisöä, eikä kaikkia perinteitä voi yksinkertaisesti säilyttää jos ne eivät myy.
Puheessaan hän kuitenkin usein palasi siihen, että Dev Chandra gharānān sävellykset
ovat niin hienoja ja vaikeita, että hyvin harva on niitä ikinä pystynyt opettelemaan. Tätä
kertoessaan hänen äänestään kuulsi suuri ylpeys18.

Kolmas aineistossani esiintyvä maininta nepalilaisesta gharānāsta tuli tablansoittaja
Hom Nath Upadhyayalta. Hän katsoo olevansa velvoitettu luomaan itse tablistien
”Nepal-gharānāa”, ja edustavansa oikeastaan viidettä sukupolvea tätä koulukuntaa19.
Upadhyayan mukaan oman gharānān voi muodostaa, jos oppii ensin jonkun tietyn
tyylin, mutta käyttää tämän jälkeen aikansa kehittääkseen jotain täysin uutta, jotain niin
persoonallista, ettei sellaista ole missään muualla. Upadhyaya on itse opettanut
kymmeniä ellei satoja tablisteja. Hän opettaa edelleenkin 25 yksityisoppilasta
lopetettuaan 16 vuotta kestäneen opettajan uransa Tribhuvanin yliopistolla. Hän sanoi,
että on kehittänyt vuosien varrella sellaisen tyylin, josta hän oppilaansa on mahdollista
tunnistaa, ennen kuin he kehittävät täysin oman tyylinsä, joka yhdistelee oppeja myös
muilta guruilta. Upadhyaya on kirjoittanut myös tablaoppikirjan, jossa tyyliä kutsutaan
nimenomaan Nepal-gharānān mukaiseksi.
Yleisesti ottaen muusikot eivät kuitenkaan puhuessaan gharānoista kiinnittäneet
kovinkaan paljoa huomiota niiden merkitykseen. Moni haastateltava ohittikin
kysymyksen sanomalla vain, että muusikko seuraa sitä tyyliä mikä hänelle on mieluisin.
Jeevan Ale totesi, että ehkä sata vuotta sitten olisi voinut nähdä jonkun muusikon
seuraavan tiettyä gharānāa, mutta nykypäivänä muusikot saavat oppinsa monelta eri
opettajalta. Varsinainen kuuluminen tiettyyn gharānāan vaatisi Alen mukaan vuosien
opin sellaisen gurun kanssa, joka kieltäisi muiden gharānoiden tyylien opettelun20.
Kaikki on siis kiinni muusikon omista mieltymyksistä eikä historiallisista, traditioon

18

Haastattelu Dhrubesh Chandra Regmin kanssa. 10.05.03. Katmandu, Nepal.
Haastattelu Hom Nath Upadhyayan kanssa. 23.03.03. Katmandu, Nepal.
20
Haastattelu Jeevan Alen kanssa. 30.03.03. Patan, Nepal.
19
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sidoksissa olevista jatkumoista. Vanhat ja kuuluisat gharānāt tunnustetaan, mutta niitä ei
pidetä enää niin merkityksellisinä. Krishna Prasad Ghimire totesi, että kun muusikot
opettavat useita oppilaita, tavallaan muodostuu koko ajan lisää ”nepalgharānoita”. Tällä
hän tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että kun muusikko välittää oppilailleen tyyliä, jonka
hän on itse oppinut ja sitä myöhemmin kehitellyt, automaattisesti muodostuu
tietynlainen linkki aikaisempiin opettajiin21. Tämänkaltainen tapaus on esimerkiksi
edellä mainittu Hom Nath Upadhyaya ja hänen lukuisat oppilaansa. Jonkun muusikon
opettajasuhteet voidaan jäljittää useiden sukupolvien taakse niin, että muusikot ovat
oppineet vain tietyn opettajan johdolla. Vaikka tyyli tietenkin aikojen saatossa kehittyy
jokaisen henkilökohtaisten mieltymysten mukaan, voi musiikista yrittää löytää
jonkinlaista

historiallista

musiikkianalyyttistä

työtä,

linjaa.
jossa

Tämä

kuitenkin

verrattaisiin

vanhoja

vaatisi

enemmänkin

nauhoilla

säilyneitä

musiikkiesityksiä saman löyhän koulukunnan nykyisten edustajien soittoon.

2.4.1.3 Musiikin opetus peruskouluissa

Useat haastatellut muusikot kertoivat, että musiikinopetus nepalilaisissa kouluissa on
olematonta. Ensimmäisten kymmenen oppivuoden aikana musiikkia ei varsinaisesti
opeteta. Esimerkiksi Krishna Prasad Ghimire puhui haastattelussa tästä tosiseikasta.
Hänen mukaansa kouluissa on se ongelma, että mahdolliset musiikilliset lahjakkuudet
jäävät kokonaan löytämättä, sillä opetusta on hyvin vähän.

Taidemusiikkia ei varsinaisesti voikaan opettaa niin lyhyessä ajassa kuin
kouluopetuksessa on mahdollista. Peruskoulun tehtävänä tulisikin
mieluummin olla nimenomaan lahjakkuuksien tunnistaminen ja heidän
ohjaamisensa ja kannustamisensa lisäoppiin22.
Tablisti Rabin Lal Shrestha taas kertoi kadehtien, että Intiassa musiikinopetus aloitetaan
jo ala-asteella pakollisena oppiaineena. Nepalissa yliopistoon musiikkia opiskelemaan
tulevat opiskelijat voivat olla täysin ummikkoja taidemusiikin suhteen, sillä heillä ei ole

21
22

Haastattelu Krishna Prasad Ghimiren kanssa. 09.06.03. Katmandu, Nepal.
Haastattelu Krishna Prasad Ghimiren kanssa. 09.06.03. Katmandu, Nepal.
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mitään aikaisempaa koulutusta taidemusiikissa23. Tämä on turhauttavaa tietenkin myös
musiikinopettajille, jollainen Rabin Lal Shrestha itsekin on. Mikäli Nepalissa olisi
mahdollista opiskella musiikkia jo ala-asteella, olisivat jatko-opinnot musiikissa
helpompia sekä oppilaille että opettajille.

Tämä seikka vaikuttaa tietenkin hyvin vahvasti Nepalin taidemusiikin nykytilanteeseen.
Taidemusiikin opettajat kertoivat usein turhautumisestaan, joka syntyy täysin
aloittelevien muusikoiden opettamisesta. Kyseiselle musiikinlajille kymmeniä vuosia
elämästään omistaneiden muusikoiden on vaikeaa suhtautua muusikonalkuihin, joilla ei
ole minkäänlaista aikaisempaa käsitystä siitä, mitä he ovat ryhtymässä opiskelemaan.
Tämän vuoksi myös hyvin moni muusikoksi opiskeleva keskeyttää opintonsa tai vaihtaa
ainetta. Hyväksi taidemuusikoksi tuleminen vaatii kymmenien vuosien säntillisen
harjoittelun, eikä työmahdollisuuksista silti ole varmuutta.

2.4.1.4 Musiikkikoulut ja oppilaitokset

Nepalissa on kaksi yliopistoa, valtiollinen Tribhuvan University (edesmenneen
kuninkaan mukaan nimetty) sekä yksityinen Kathmandu University. Katmandun
laaksossa voi opiskella musiikkia neljässä varsinaisessa yliopiston laitoksessa;
Tribhuvan Universityn Fine Arts (nep. Lalit Kala) Campuksella, Ladies Collegessa
(nep. Padma Kanya) sekä Ratna Razi Collegessa, jossa oppiaineena taidemusiikista on
vain laulu. Neljäs opiskelupaikka on vasta vuonna 1996 perustettu Kathmandu
Universityn Department of Music, joka sijaitsee Bhaktapurin kaupungissa n. 20
kilometrin päässä Katmandun keskustasta.

Taidemusiikin osuus näiden oppilaitosten opetusohjelmassa on vaihtelevaa, ja riippuu
myös hyvin paljon opiskelijoiden omasta kiinnostuksesta taidemusiikkiin. Moni
muusikon uralle tahtova nuori onkin enemmän kiinnostunut kitaran tai pianonsoiton
opiskelusta kuin sitarin tai tablan soitosta. Yliopistoissa taidemusiikki kuitenkin kuuluu
musiikinopetukseen. Nämä valtiojohtoiset oppilaitokset palkkaavat Nepalin parhaita
taidemuusikoita opettajikseen, mutta pieni palkka ei ole opettajien mieleen. Samaten
23

Haastattelu Rabin Lal Shresthan kanssa. 16.03.03. Katmandu, Nepal.
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opetusolosuhteet eivät saa kehuja muusikoilta eivätkä opiskelijoilta, sillä panostus
taiteiden opetukseen ei yliopistoilla ole kovinkaan suurta.

Oppilaskonsertti Katmandun yliopiston musiikin laitoksen puutarhassa Bhaktapurissa 04.04.2003.
(Kuva: Jutta Keränen)

Yksityisistä vanhin, kuuluisin ja suosituin musiikkioppilaitos on vuonna 1963 perustettu
Kalanidhi Indira Sangeet Mahavidhalaya Patanissa. Koululla on yhteistyösopimus
kahden

intialaisen

yliopiston

kanssa,

joten

musiikin

perustutkintoja

kandidaatintutkintoon asti on mahdollista suorittaa tässä koulussa niin, että nämä Intian
yliopistot hyväksyvät opiskelijat jatko-opiskelemaan omiin kouluihinsa. Koulun entinen
nimi oli Kalanidhi Sangeet Mahavidhalaya, mutta lisäsi nimeensä Indiran osoittaakseen
kunnioitusta Indira Shresthalle, mesenaatille, joka lahjoitti koululle 5 miljoonan rupian
(yli 50 000 euron) arvoisen viisikerroksisen kerrostalon opetuskäyttöön vuonna 1993,
sillä koululla oli ollut jo pitkään taloudellisia vaikeuksia ja se oli jopa joutunut
lopettamaan toimintansa muutamaksi vuodeksi. Rahaa talon kunnostukseen ei ole
kuitenkaan riittänyt – koulun tilat eivät ehkä vastaakaan ensimmäistä ajatustamme
taidemusiikin paikallisittain arvostetuimmasta yksityisestä opinahjosta. Koulun oman
esitteen mukaan koulussa on vuosittain noin 200-300 oppilasta, yhteenlaskettuna kaikki
vuosikurssit. Suurin osa koulun opettajista on kyseisestä koulusta aiemmin
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valmistuneita

muusikoita,

jotka

ovat

hankkineet

kannuksensa

Nepalissa

ammattimuusikoina. Koulu myöntää myös palkintoja ja stipendejä vuosittain koulun
parhaille oppilaille. Opetusohjelmassa on paljon taidemusiikkia, vaikka myös
populaarimusiikin opetusta on runsaasti. Koulun oman esitteen mukaan oppia tarjotaan
seuraavissa aineissa: laulu, kitara, jaltarang, sarod, tabla, kathak-tanssi, huilu, esraj,
sārangī, sitar, viulu, etc. Lopussa jatkuvuutta ilmaiseva etc. viittaa siihen, että opettajia
on vielä muissakin instrumenteissa. Edellä mainitut instrumentit muodostavat kuitenkin
pääosan taidemusiikissa käytettävistä soittimista.

Näiden varsinaisten suurten instituutioiden lisäksi Katmandussa on lukuisia
yksityiskouluja,

jotka

tarjoavat

opetusta

eri

musiikkiaineissa.

Suurin

osa

musiikkikouluista antaa oppia taidemusiikissa, ainakin muutamissa aineissa, vaikka
monet tarjoavat myös opetusta pop- ja jazzmusiikissa sekä länsimaisessa klassisessa
musiikissa.

Nykyään Nepaliin tulee tulvimalla uusia, yksityisiä musiikkikouluja. Suurin osa
musiikilla toimeentulonsa ansaitsevista muusikoista tekee jonkinlaista opetustyötä. Osa
heistä opettaa yksityisesti, osa yliopistossa, osa on perustanut omia musiikkikouluja.
Moni näistä kouluista sijaitsee keskeisellä paikalla Katmandun keskustassa, Bagh
Bazarilla. Bagh Bazaria voisikin kutsua Nepalin taidemusiikillisimmaksi kaduksi, sillä
kerran ohi kävellessäni laskin kouluja olevan useita kymmeniä. Achyut Ram Bhandari
kertoi24, että kadulla on kouluja yli sata, mutta tämä voi myös olla hieman liioiteltua.
Luku kuvaa kuitenkin sitä, että kukaan ei enää tiedä koulujen varsinaista määrää, sillä
oman yksityiskoulun perustaminen on hyvin helppoa. Suuri osa näistä uusista
yksityiskouluista keskittyy kuitenkin populaarimusiikin ja länsimaisten soittimien
opetukseen, koska sille on suurin tilaus Katmandussa. Silti myös taidemuusikot ovat
tässä liiketoiminnassa mukana. Haastattelemistani muusikoista esimerkiksi Prabhu Raj
Dhakal on perustanut oman opinahjonsa juuri Bagh Bazarille25.

24
25

Haastattelu Achyut Ram Bhandarin kanssa. 20.03.03. Katmandu, Nepal.
Haastattelu Prabhu Raj Dhakalin kanssa. 31.03.03. Bhaktapur, Nepal.
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2.4.1.5 Ulkomailla opiskelu

Kuten jo aikaisemmin olen esittänyt, suuri osa nepalilaisista taidemuusikoista tekee
maisteritutkinnon Intiassa. Maisteritutkinto suoritetaan, koska ilman tätä pätevyyttä ei
Nepalista ole mahdollista saada virallista opetustyötä yliopistoilta. Haastattelemistani
muusikoista suurin osa oli suorittanut maisteritutkinnon Allahabadin yliopistossa, ja
yksi Delhin yliopistossa. Useimmiten tämä opiskelu hoidetaan niin, että opiskelija käy
soittotunneilla kotimaassaan oman gurunsa opissa ja menee kerran vuodessa Intiaan
suorittamaan tutkintokokeen, joka mahdollistaa taas seuraavan vuoden virallisen
opiskelun ollen kirjoilla kyseisessä yliopistossa. Allahabadin yliopistolla on opetusta
useissa Intian kaupungeissa, joten tutkinnon on voinut suorittaa esimerkiksi Kolkatassa
(ent. Kalkutta). Muusikot myös kulkevat opettajiensa perässä Intiaan, sillä monet
nepalilaiset muusikot ovat opiskelleet tai opiskelevat edelleenkin intialaisten mestarien
johdolla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vaikka muusikko tapaa opettajaansa
harvoin, kenties vain kerran vuodessa, kutsuu hän silti tätä gurukseen. Useimmiten
Intiassa vietetty aika ei ole yhtäjaksoista, vaan ajoittuu useamman vuoden välille niin,
että Intiassa käydään muutamia kuukausia vuodessa. Kokonaisuudessaan Intiassa
opiskellaan haastattelujeni mukaan korkeintaan kolme-neljä vuotta ennen paluuta
kotimaahan ja siirtymistä ammattimuusikoksi.

2.4.2

Konserttipaikat Katmandussa

Katmandussa on useita paikkoja, joissa taidemuusikko voi konsertoida. Seuraavassa
esittelen näkyvimmät konserttipaikat Katmandussa. Mukana ei ole yksityisten ihmisten
joskus kotonaan järjestämiä konserttitilaisuuksia, kuten ei myöskään sellaisia
tapahtumia, jotka eivät ole säännöllisiä. Listaukseni ulkopuolelle olen jättänyt myös
hotellit, jotka tarjoavat muun musiikillisen ohjelmansa ohella joskus myös hieman
taidemusiikkia.

Suurin osa näistä esiintymislavoista ovat musiikkioppilaitosten tai yksityisten
toimijoiden ylläpitämiä paikkoja, joissa esiinnytään useimmiten ilman palkkaa.
Muusikot tai muusikoiksi aikovat tarvitsevat kuitenkin esiintymiskokemusta, joten
ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan esiintyminen on hyvin yleistä. Haastatteluissa
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muusikot kuitenkin ilmaisivat usein tyytymättömyytensä hyvien konserttipaikkojen
puutteeseen – valtiojohtoisten laitosten järjestämät konsertit ovat nykypäivänä erittäin
harvinaisia ja kuvaavat muusikoiden mukaan hyvin hallituksen välinpitämättömyyttä
taidemusiikkiin. Toisin kuin Intiassa, muusikko ei voi elää pelkästään konsertoimalla,
vaan joutuu tekemään opetustyötä tai harjoittamaan elääkseen jotain aivan toista
ammattia. Taidemusiikin arvostuksen nousua seurataan odottaen, toivoen sen jossakin
vaiheessa vaikuttavan myös konsertointimahdollisuuksiin.

2.4.2.1 Kirateswor Sangeetashram

Kirateswor on ehdottomasti Katmandun taidemusiikin kannalta paras konserttipaikka,
sillä siellä järjestetään vähintään kerran kuussa suosittuja konsertteja, joissa esiintyjinä
ja yleisönä on suuri osa Katmandun taidemuusikoista. Tämä Nepalin klassisen musiikin
yhdistyksen (Classical Music Society) ylläpitämä konserttilava ja musiikkikoulu
sijaitsee Nepalin tärkeimmän hindutemppelikompleksin, Pashupatinathin alueella.

Täydenkuun konsertti Kiratesworilla 16.02.2003. Muusikot vasemmalta: Achyut Ram Bhandari, tabla;
tuntematon, taanpura; Prabhu Raj Dhakal, laulu; Ram Hari Gurung, käsiharmoni.
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Itse konserttilava on toimivan temppelin sisällä, ja konsertit sijoittuvatkin useimmiten
uskonnollisten juhlien yhteyteen. Kiratesworilla järjestetään julkisia tilaisuuksia
vähintään kerran kuussa täysikuun (nep. purnima) aikaan, joka on uskonnollisesti tärkeä
ajankohta sekä hinduille että buddhalaisille. Temppelissä järjestetään myös konsertteja
mahdollisille maahan saapuville ulkomaisille, useimmiten intialaisille vieraille.

Kiratesworin taidemusiikkikonserttien yleisön joukossa on nykyään myös paljon
ulkomaalaisia. Varsinkin täydenkuun konsertit ovat saaneet sen verran mainetta
Katmandussa, että satunnaiset turistitkin saavat niistä helposti tiedon. Klassisen
musiikin yhdistys, joka toimintaa Kiratesworilla järjestää, perustettiin virallisesti neljän
aktiivisen muusikon aloitteesta 1991. Tätä edelsi viiden vuoden työ rekisteröinnin
saamiseksi

hallitukselta,

mukaan

lukien

paikan

hankkiminen

ja

toiminnan

käynnistäminen. Kiratesworilla järjestetään kerran vuodessa myös kilpailu alle 18vuotiaille muusikoille. Parhaimmillaan palkituista nuorista muusikoista on tullut päteviä
musiikin ammattilaisia, vaikka tätä kilpailutoimintaa onkin pidetty yllä vasta hieman yli
kymmenen vuotta. Kilpailun yhteydessä myönnetään myös stipendejä, joilla kolme
muusikkoa voivat kustantaa vuoden ajan osan musiikinopiskeluistaan. Myös muita
palkintoja jaetaan vuosittain erityisen kunnostautuneille artisteille ja henkilöille, jotka
ovat tavalla tai toisella edistäneet taidemusiikin tietämystä tai arvostusta Nepalissa.

Kirateswor toimii myös musiikinopiskelun puolesta. Klassisen musiikin yhdistys tarjoaa
temppelikompleksissa rauhalliset harjoitustilat muusikoille, joilla ei ole parempaa
paikkaa harjoitteluun. Muusikoiksi tahtovat lapset ja nuoret ohjataan täältä päteville
opettajille. Näin Kirateswor toimii myös tavallaan opettajien välitystoimistona, sillä itse
temppelissä ei varsinaista opetusta ole, eikä sillä ole valtuuksia toimia virallisena
musiikkioppilaitoksena.

2.4.2.2 Thamel ja Pilgrim Bookhouse

Thamel on Katmandussa nykyään se kaupunginosa, johon on keskittynyt suurin osa
turisteille tarjottavista palveluista hotelleineen ja ravintoloineen. Pilgrim Bookhouse on
Nepalin suurin kirjakauppa, jolla on maassa kaksi toimipistettä ja haarakonttori myös
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Intiassa. Kirjakaupassa järjestetään taidemusiikkikonsertteja, jotka on suunnattu lähes
pelkästään turisteille. Yli kymmenen vuotta siellä esiintynyt Shringara Nepal –yhtye,
johon kuuluvat sitaristi Gyanu Radha Gorkhali sekä tablisti Achyut Ram Bhandari (ja
ennen myös sārangīnsoittaja Parashu Ram Bhandari) on konsertoinut sadoille turisteille,
joista osasta on tullut heidän yksityisoppilaitaan Nepalin -matkansa ajaksi. Itsekin
lukeudun tähän taidemusiikista innostuneiden turistien joukkoon. Nykyään Pilgrim
Bookhousessa järjestetään välillä myös erikoiskonsertteja muiden artistien kanssa,
joskin Shringara Nepal –yhtyeen jäsenet ovat aina näissäkin mukana. Haastatellessani
Shringara Nepal –yhtyeen jäseniä, oli selvää etteivät he pitäneet uusien yrittäjien tulosta
turistikaupunginosa Thamelin taidemusiikkimarkkinoille26. Kenttätyömatkani aikana
Thamelissa pidettiin konsertteja myös kahdessa baariravintolassa, Roadhousessa sekä
Full Moon -baarissa. Full Moonissa esiintyivät lähinnä nuoret taidemusiikin opiskelijat,
kun taas Roadhousessa esiintyjinä toimivat enemmänkin jo mainetta ansainneet ja sen
vakiinnuttaneet taidemuusikot. Roadhousessa esitettiin myös tanssia, ja konserteille oli
varattu erillinen soittohuone, kun taas Full Moonissa muusikot soittivat enimmäkseen
kovaääniselle ja päihtyneelle yleisölle. Roadhousen konsertteihin päästäkseen piti
lunastaa kallis (400 rupiaa) pääsylippu, kun taas Full Moonissa esitykset olivat ilmaisia,
turistien

illanvieton

lomassa

tarjottavia

erityisesiintymisiä,

joita

harvemmin

mainostettiin muualla kuin baarin edessä olevalla kyltillä. Thamelissa on muutoin hyvin
eläväinen elävän musiikin kulttuuri, sillä paikalliset yhtyeet esittelevät taitojaan
kymmenissä baareissa ja ravintoloissa muutaman korttelin kattavalla alueella.
Taidemusiikkia harva yrittäjä kuitenkin uskaltaa tarjota asiakkailleen - musiikin hidas
tempo ja kamarimusiikinomainen luonne eivät suosi asiakkaiden rahastamista
iloluontoisen illan juomista. Muistan kuitenkin nähneeni mainoksia yksittäisistä
taidemusiikkikonserteista myös muissa Thamelin alueen ravintoloissa, mutta ne olivat
harvinaisia poikkeuksia.

2.4.2.3 Rastriya Nachghar -kansallisteatteri

26

Haastattelut Gyanu Radha Gorkhalin ja Achyut Ram Bhandarin kanssa. 15. ja 20.03.03. Katmandu,
Nepal.
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Kansallisteatteri perustettiin 1961 edistämään esittävän taiteen mahdollisuuksia
Nepalissa. Taidemusiikkia kuitenkin kuulin siellä harvoin esitetyn viimeisten
vuosikymmenien aikana.

Nykypäivänä kansallisteatterilla järjestetään taidemusiikkitapahtumana säännöllisesti
ainoastaan kerran vuodessa vietettävää suurta Saraswatī Pūjāa. Tämä uskonnollinen
juhla on Saraswatī -jumalan kunniaksi toteutettava konsertti, jossa usein opiskelijat
soittavat opettajiensa johdolla. Saraswatī on hindujumalista koulutuksen, taiteen ja
musiikin jumala. Kansallisteatterin rähjäinen ulkoasu sekä vanha ja hieman
epäkuntoinen äänentoisto eivät luo kaikkein parhainta ympäristöä taidemusiikin
esittämiselle. Yleisönä tosin on suurin osa nepalilaisista muusikoista ja musiikin
opiskelijoista, joten esiintyjille tämä asiantunteva yleisö on paras mahdollinen, kuten
muutamat muusikot haastatteluissa totesivatkin.

2.4.2.4 Narayan Hiti

Narayan Hiti on kuninkaan palatsin alueella sijaitseva pieni temppeli, johon
periaatteessa on vapaa pääsy kaikille, mutta joka suljetaan kuningasperheen vieraillessa
paikalla tiettyjen uskonnollisten juhlien aikana. Sarodisti Mohan Sundar Shrestha on
järjestänyt siellä konsertteja jo lähes 20 vuotta, ja useat muusikot, mm. Rabin Lal
Shrestha kertoivat viettäneensä siellä paljon aikaa pienenä kuunnellen vanhempia
muusikoita ja ottaen vaikutteita heidän soitostaan27. Monelle muusikolle tämä on myös
ollut paikka, jossa he ovat saaneet ensi kertaa esiintyä säestäen muita tai soittaen
sooloinstrumenttia jonkun vanhemman muusikon tuella. Tänä päivänäkin temppelillä
esiintyvät Mohan Sundar Shresthan konserttiin järjestämät artistit kaksi kertaa kuussa
aina

ekhadashin28

aikaan.

Temppelin

sisällä

on

mikrofoni,

josta

johtaa

äänentoistojärjestelmä kuninkaan palatsiin. Halutessaan kuningasperhe voi siis antaa
taidemusiikin tulvia kotiinsa. Tosin kukaan ei tiedä, toimiiko mikrofoni ja onko toisessa
päässä koskaan kuulijoita. Vuoden 2001 tapahtuneen kuningasperheen murhan jälkeen
27

Haastattelu Rabin Lal Shresthan kanssa. 16.03.03. Katmandu, Nepal.
Ekhadashi on hinduille uskonnollisesti merkittävä, kaikelle tekemiselle suotuisa päivä (eng. auspicious
day). Esimerkiksi häät pyritään pitämään tällaisina päivinä. Ekhadashia juhlitaan 11. päivänä ennen ja
jälkeen uudenkuun eli kaksi kertaa kuukaudessa.
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ei varsinaisessa palatsissa ole tietojeni mukaan käynyt paikallisia taidemuusikoita
esiintymässä. Näin Narayan Hitiin sijoitettu konserttiympäristö jää kuningasperheen
ainoaksi keinoksi kuunnella tahtoessaan taidemusiikkia ilman, että heidän tarvitsisi
poistua palatsistaan.

2.4.2.5 Royal Nepal Academy

Vuonna 1957 perustettu Royal Nepal Academy on Nepalin konserttipaikoista suurin ja
kenties arvostetuin. Siellä järjestetään useimmiten kaikki suurimmat konsertit, sillä
konserttisaliin mahtuu satoja ihmisiä. Ulkomaalaisten artistien konsertit tai vaikkapa
kerran vuodessa järjestettävä Jazzmandu –festivaali vetävät salin täyteen musiikin
ystäviä. Kuuluisan nepalilaisen laulajan ja taidemusiikin taitaja Nara Raj Dhakalin
ollessa työkykyinen toimi hän Royal Nepal Academyn johtokunnassa järjestäen kerran
kuussa taidemusiikkikonsertteja Akatemian pienessä salissa. Hän kuitenkin luopui
vanhetessaan tehtävästään jo useampia vuosia sitten. Silti tätä kuninkaallista
akatemiaakin vaivaa sama ongelma kuin useimpia Nepalin konserttiympäristöjä –
äänentoiston laatu on hyvin huono ja koko rakennus rapistuu pikku hiljaa. Nara Raj
Dhakalin järjestämissä kuukausittaisissa konserteissa oli rakennuksen 200 ihmistä
vetävä sali yleensä puolillaan29.

Akatemian palkkalistoilla on useita taidemuusikoita – musiikintutkija ja muusikko Ram
Sharan

Darnal

tekee

tutkimusta

Nepalin

eri

musiikkikulttuureista

ja

moni

taidemuusikko toimii akatemian muusikkona esiintyen erilaisissa tilaisuuksissa ja
tehden äänitteitä pyydettäessä.

Muusikoiden työtehtäviin Royal Nepal Academyssä kuuluu myös monen muun
musiikinlajin esittäminen kuin vain taidemusiikin, joten muusikoiden on oltava hyvin
monipuolisia. Tällaisia akatemian palkkaamia muusikoita ovat mm. Achyut Ram
Bhandari ja Suresh Bajracharya.

29

Haastattelu Rabin Lal Shresthan kanssa. 16.03.03. Katmandu, Nepal.
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Musiikintutkija Ram Sharan Darnal kotonaan Katmandussa 10.05.2003.

2.4.2.6 Śukrabār –konsertit Patanissa
Śukrabār30 –konsertit järjestetään Patanissa Patanin museon tiloissa, sen sisäpihalla
noin kerran kuussa. Ohjelmassa on usein fuusiomusiikkia, mutta myös joskus puhdasta
taidemusiikkia. Tapahtuman järjestäjäorganisaatio on East Meets West Music Group,
joka myös julkaisee levyjä ja sponsoroi muita musiikkitapahtumia. Kenttätyömatkani
aikana kävin Śukrabār –konserteissa kaksi kertaa, joista ensimmäisenä oli
taidemusiikkia sarodisti Suresh Bajracharyan ja tablisti Gert-Matthias Wegnerin
esittämänä, toisella kerralla etelän rokkia Amerikan malliin. Tapahtumia markkinoidaan
vahvasti ulkomaalaisille turisteille, ja lippujen hinnatkin ovat hyvin korkeita paikallista

30

Śukrabār tarkoittaa nepalin kielessä perjantaita.
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tulotasoa ajatellen. Śukrabār –konserteista julkaistaan myös livelevyjä, joista
ensimmäinen ilmestyi kenttätyömatkani aikana ja sisältää katmandulaisten kansan-,
taide- ja populaarimuusikoiden erilaisten musiikkityylien fuusioita, soittimina mm.
sārangī, huilu, akustinen kitara ja erilaiset perkussiot.

Śukrabār –konsertti Patanin museolla 21.02.2003. Muusikot vasemmalta: Gert-Matthias Wegner, tabla;
Suresh Bajracharya, sarod; Bishnu Bahadur Manandhar, taanpura.

2.4.2.7 Kalanidhi Indira Sangeet Mahavidhalaya

Jo aiemmin esitellyssä musiikkikoulussa järjestetään oppilaskonsertteja kerran kuussa,
jokaisen koulun lukukauteen kuuluvan kuukauden viimeisenä perjantaina. Esiintyjinä
ovat koulun oppilaat sekä usein erityisesiintyjänä joku arvostettu paikallinen
taidemuusikko. Konsertteja on järjestetty nyt nelisen vuotta, ja ne täyttävät koulun
kattoterassin esiintymissalin kohtuullisen täyteen musiikin opiskelijoita, ammattilaisia
ja taidemusiikista muutoin kiinnostuneita henkilöitä. Äänentoisto, kuten lähes kaikissa
muissakin konserttipaikoissa, on huono ja epävarma. Konsertissa käydessäni
tapahtuman alku viivästyi muutamalla tunnilla, sillä äänentoistolaitteistoa ei saatu
toimimaan. Lähes kaikki haastattelemani muusikot muistivat kuitenkin mainita tämän
oppilaitoksen osana Katmandun mahdollisia konsertointipaikkoja.

59

2.4.2.8 Pashupati Sangeet Mahavidhalaya

Pashupatinath on Nepalin tärkein hindupyhäkkö. Laajan temppelikompleksin alueella
toimii musiikkikoulu Pashupati Sangeet Mahavidhalaya (Pashupatin musiikkiakatemia),
jossa saa oppia yleisimpiin taidemusiikki-instrumentteihin sekä laulamiseen. Opettajina
tässä oppilaitoksessa on mm. kuuluisa tablisti Hom Nath Upadhyaya. Käsittääkseni
koulussa voi opiskella myös uskonnollisten bhajān-laulujen esittämistä, vaikka
perinteisesti laulut opitaankin suullisesti niissä uskonnollisissa tilaisuuksissa, jolloin
niitä yleisesti lauletaan. Musiikkikoulu on virallinen, rekisteröity oppilaitos, mutta
haastatteluissani muusikot harvoin mainitsivat mitään sen toiminnasta. Epäilenkin, että
Pashupatinath Sangeet Mahavidhalaya toimii samalla periaatteella kuin Kirateswor
Sangeetashram: temppelikompleksin alueella on tiloja, joita muusikot voivat käyttää
harjoitteluun, mutta enimmäkseen se toimii välittäjäinstituutiona kertoen musiikkia
opiskelemaan tahtoville, mistä opettajia parhaiten löytää ja järjestää heidän välisensä
kontaktit.

Näkymää Pashupatinathin temppelikompleksin yli 16.02.2003. Keskellä virtaa pyhä Bagmati-joki.
Kuvassa näkyvä savu tulee polttohautauksista, joita temppelillä suoritetaan. Vasemmassa
alakulmassa temppelialueen vakituisia asukkaita, apinoita.
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Pashupatinathin temppelillä järjestetään myös konsertteja suurten uskonnollisten juhlien
ympärillä, tärkeimpänä ja suurimpana Mahashivaratri –juhla, Shiva -jumalan kunniaksi
vietettävä festivaali, jolloin paikalle saapuu satojatuhansia pyhiinvaeltajia ympäri EteläAasiaa. Kenttätyömatkani aikana, 28.2.-2.3.2003, pääsin seuraamaan myös tätä suurta
uskonnollista juhlaa. Kaikkein pyhimmän hindutemppelin viereen oli pystytetty teltta,
jossa taidemusiikkia soitettiin kolme päivää lähes keskeytyksettä. Esiintyjinä näiden
päivien aikana olivat lähes kaikki Nepalin taidemuusikot. Myös Kiratesworin temppeli
sijaitsee Pashupatinathin temppelikompleksin alueella.

2.4.3

Konserttien yleisö

Konserttien yleisö on eri esiintymispaikoissa erilaista. Aikaisemmin mainittu
Kirateswor Sangeetashram on ehkä ainoa paikka Katmandussa, jonne kokoontuu koko
taidemusiikin ”kerma”. Sekä muusikot että musiikin ystävät saapuvat paikalle aina
kerran kuussa täydenkuun aikana järjestettäviin konsertteihin sekä joskus tapahtuviin
erikoisvieraiden konsertteihin. Kiratesworilla on paljon myös nuorta yleisöä – tämä
voisi olla yksi merkki taidemusiikkikulttuurin arvostuksessa vähitellen tapahtuvasta
murroksesta. Narayan Hiti -temppelissä taas ei yleisöä juuri ole. Käydessäni
kenttätyömatkallani seuraamassa näitä konsertteja yhteensä kolme kertaa oli yleisöä
maksimissaan - itseni mukaan lukien - alle viisi. Kalanidhi Indira Sangeet
Mahavidhalayassa taas yleisönä oli pääasiassa koulun musiikinopiskelijoita ja opettajia.
Haastattelujeni mukaan paikalle saapuu harvemmin muita taidemuusikoita, ellei
pääesiintyjänä ole joku heistä.

Onko tavallisen ihmisen sitten vaikeampaa ymmärtää taidemusiikkia kuin populaari- tai
kansanmusiikkia? Useat muusikot totesivat, että musiikista voi tietenkin nauttia, vaikkei
taidemusiikin teoria olisikaan hallinnassa. Taidemusiikin teoriaa ja historiaa tunteva saa
kuuntelukokemukseen kuitenkin aivan erilaisia ulottuvuuksia. Krishna Prasad Ghimire
esitti, että ääni on maailmassa hyvin tärkeää, sillä se vaikuttaa paitsi ihmiseen, myös
kaikkeen

muuhun

elävään.

Mitä

enemmän

ymmärtää

taidemusiikista

sitä

kuunnellessaan, sitä paremmin siitä osaa nauttia. Hän vertaileekin musiikin
ymmärtämistä lukemiseen.
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Moni osaa lukea, mutta mitä enemmän tietää kirjallisuudesta ja mitä
enemmän sitä harrastaa, sitä enemmän osaa siitä nauttia ja valikoida
luettavakseen klassikkoja turhanpäiväisen viihteen sijaan31.
Jeevan Alen mukaan konserttien yleisö on, turistit poislukien, yleensä koulutettuja.

Ollakseen hyvä kuuntelija pitää olla koulutusta. Henkilö, jolla ei ole
käsitystä taidemusiikista ja tulee konserttiin, ei ymmärrä siitä mitään.
Pitää olla jonkinlainen käsitys taalasta ja raagoista, muutoin ei ole hyvä
kuuntelija32.
Suuri osa yleisöstä on siis hyvin toimeentulevaa, koska heillä on ollut mahdollisuus
koulunkäyntiin. Toisaalta musiikillisen ymmärryksen voi mahdollistaa se, että on
kasvanut musiikillisessa perheessä tai on muutoin ollut musiikin ympäröimänä.
Nepalilaisen taidemusiikin yläluokkainen leima ei välttämättä olekaan tuulesta
temmattu. Tästä vielä enemmän luvussa 3.4.

Dhrubesh Chandra Regmi kertoi, että konsertit ovat nykyään kovin lyhyitä ja sijoittuvat
lähes aina iltaan. Tämä rajoittaa artistin mahdollisuuksia laajempaan repertuaariin, sillä
taidemusiikki on raagojen myötä sidottu myös vuorokaudenaikoihin. Regmi pohti, että
entisaikaan konsertit kestivät useita tunteja ja ihmiset tulivat niihin sankoin joukoin
ehkä siksi, että heillä oli ennen nykypäivän massamedioita, televisioita ja radioita paljon
enemmän aikaa.

Ennen ihmisillä oli paljon aikaa, sillä ei ollut sähköistä mediaa. Ihmiset
tulivat konsertteihin useiksi tunneiksi kuuntelemaan musiikkia. Nyt
tilanne on täysin päinvastainen, johtuen maailman muuttuneesta
tilanteesta. Ihmisten täytyy tehdä liikaa töitä elättääkseen perheensä. Jos
yrittäisimme sovittaa taidemusiikkia samaa kaavaan kuin 50 tai 100
vuotta sitten, ei se onnistuisi. Maailma on muuttunut33.
Regmi kertoi, että jos hän kävelee keskellä päivää kaupungilla, ihmiset miettivät selän
takana supisten, miksi hän ei ole töissä.

31

Haastattelu Krishna Prasad Ghimiren kanssa. 09.06.03. Katmandu, Nepal.
Haastattelu Jeevan Alen kanssa. 30.03.03. Patan, Nepal.
33
Haastattelu Dhrubesh Chandra Regmin kanssa. 10.05.03 Katmandu, Nepal.
32
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Asiantunteva yleisö arvostaa myös muusikon ammattia enemmän kuin siitä vain vähän
tietävä. Rabin Lal Shrestha vertaili tilannetta Intiaan, jossa muusikoiden mahdollisuudet
ovat paljon parempia. Jos muusikon ammatti voidaankin joskus nähdä tulevaisuudeltaan
epävarmana tai alempiarvoisena ammattina, Intian musiikillinen ympäristö ja sieltä
lähtöisin olevat huippuartistit ovat saaneet suuremmankin yleisön kunnioittamaan tätä
ammattia34.

Neuman (1990, 69) esittää, että selkein esimerkki taidemusiikin sekularisoitumisesta
ajan myötä on nimenomaan sen esittäminen yleisölle. Esiintyessään julkisesti artisti ei
tee musiikkia vain jumalalle tai itselleen, vaan nimenomaan yleisön kulutukseen.
Dhrubesh Chandra Regmi kertoi haastattelussa, että esiintyessään hänen tehtävänsä on
ensisijaisesti miellyttää itseään. Kun miellyttää itseään, miellyttää jumalaa, ja kaikki
paikalla olevat saavat nautintoa35. Achyut Ram Bhandari taas sanoo, että hänelle on
aivan sama, onko konsertissa paikalla paljon yleisöä vai ei, sillä taidemusiikin
päätarkoituksena on nimenomaan päästä lähemmäs jumalaa36.

Molemmat muusikot yhtyvät näkemykseen siitä, että taidemusiikkia on mahdollista
muokata enemmän yleisöä miellyttävämmäksi. Kun kerran populaarimusiikki on
suosittua, myös taidemusiikki voi tehdä myönnytyksiä miellyttääkseen yleisöä ja saaden
näin uusia ystäviä ja tukijoita. Musiikin suosio on suoraan verrannollinen
taidemuusikon elämänlaatuun, kuinka paljon hänellä on työmahdollisuuksia tai kuinka
paljon hän ansaitsee. Dhrubesh Chandra Regmi ilmaisee asian toisin.

Miksi ei raagaa voisi soittaa kolmessa minuutissa? Artistit ovat tehneet
säännöt, artistit voivat ne myös muuttaa. Muutos on kiinni muusikoista.
Miksi ei voisi hyödyntää sitä, että ihmiset pitävät yksinkertaisesta
musiikista? Muusikon eräs velvollisuus on tehdä myös yleisö
tyytyväiseksi37.
On selvää, että populaarimusiikin suosio on tuonut taidemuusikoille eteen ne käytännöt,
joita radio ja muu massamedia suosivat. Radio Nepal on paitsi vähentänyt taidemusiikin
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soittoa ohjelmistostaan, myös lyhentänyt ohjelma-ajan hieman yli viiteentoista
minuuttiin. Jos muusikko tahtoo saada soittoansa eetteriin, hänen on selvittävä tuossa
ajassa ja näytettävä kaikki, mihin hän pystyy.

2.4.4

Muut esiintymismahdollisuudet

Valtiollinen Radio Nepal on työllistänyt taidemuusikoita perustamisestaan, vuodesta
1951 lähtien vaihtelevalla intensiteetillä. Useat taidemuusikot ovat toimineet Radio
Nepalin

palkollisena

vuosia,

nykyään

yhä

vähenevässä

määrin.

Entisaikaan

taidemusiikin ohjelmat olivat puolen tunnin mittaisia, jolloin raagan ja taalan esittelylle
ja artistien haastatteluillekin jäi aikaa. Nykyisin ohjelmat kestävät hieman yli 15
minuuttia. Rabin Lal totesi, että taidemusiikin esittämiselle minimiaika olisi puoli
tuntia, sillä lyhyemmässä ajassa musiikkia ei ehdi kehitellä38. Dhrubesh Chandra Regmi
taas puolestaan oli sitä mieltä, että taidemusiikin perusteet olisi mahdollista esittää myös
lyhyemmässä ajassa. Hän esitti, että artisteilla olisi nyt mahdollisuus muuttaa
taidemusiikin sääntöjä niin, että laajempikin yleisö saisi siitä jonkinlaisen otteen39.
Radio ei enää lähetä konsertteja livenä, ne äänitetään ja sovitetaan ohjelmaan
jälkikäteen. Taidemusiikin lähetyksiä on viime vuosikymmeninä karsittu runsaasti.
Syyksi haastattelemani muusikot esittivät tähän yksinkertaiset markkinataloudelliset
syyt: taidemusiikki ei myy, mutta valtiollisena liikeyrityksenä Radio Nepalin on
tarjottava

ihmisille sitä mitä he haluavat. Radion ohjelmapolitiikka ei saanut

taidemuusikoilta paljoakaan ymmärrystä. Achyut Ram Bhandari kertoi tapauksesta,
jolloin muusikot menivät yhteisvoimin radioon pyytämään lisää lähetysaikaa
taidemusiikille. Radion henkilökunta ja muusikot riitelivät pitkään, mutta kiivaan
keskustelun päätteeksi sovittiin, että Radio Nepal lähettää kuusi konserttia viikossa ja
lisäksi yhden puolen tunnin ohjelman, jossa myös puhutaan musiikista ja haastatellaan
muusikoita. Kun muusikot olivat poistuneet rakennuksesta, radio perui sopimuksen
yksipuolisesti40. Monet taidemuusikot kuitenkin pitävät radiossa työskentelystä. Radion
tilat nähdään mukavina ja laitteet toimivat. Lisäksi nauhoituksissa muusikkoa ei
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painosteta soittamaan nopeasti ja kiireellä, kuten televisiossa, jossa on tiukemmat
tuotantoaikataulut. Vaikka radio ei maksakaan muusikoille kovin hyvää palkkaa, on se
kuitenkin usealle heistä hyvä sivutulo. Tämän vuoksi he tekevät Radio Nepalin kanssa
yhteistyötä, vaikka ovatkin huolissaan ohjelma-ajan vähenemisestä.

Nepalin televisio, joka perustettiin vuonna 1984, ei tänä päivänä kovinkaan paljoa
”loista” taidemusiikin esittelijänä. Lähes kaikki muusikot valittivat siellä saamastaan
huonosta kohtelusta, eikä kehuja saanut myöskään television tapa jättää yllättäen
lähettämättä sovittuja ja nauhoitettuja konsertteja. Rabin Lal kertoi monen ongelman
juontavan juurensa siitä, että televisio maksoi kaikille muusikoille aina saman palkan,
riippumatta siitä, olivatko artistit aloittelijoita vai täysammattilaisia. Huippumuusikot
vaativat isompaa palkkaa, ja tämä johti erimielisyyksiin television johdon kanssa.
Nykyisin säännöllistä televisiotoimintaa taidemusiikille ei enää järjestetä. Syyksi
muusikot sanoivat usein musiikin kaupallistumisen, sillä televisioyhtiökin pyrkii
maksimaaliseen voittoon. Taidemusiikki ei kuitenkaan yhtiön mielestä ole kovin laajan
piirin musiikkia41. Selitys on siis sama kuin radion ohjelmapolitiikan muutoksessa.

Moni nuoren polven muusikko levyttää ja tekee konsertteja nykypäivänä myös
yhdistämällä kansanmusiikkia, populaarimusiikkia ja taidemusiikkia. Jotkut esiintyvät
jazz-yhtyeiden kanssa, toiset taas luovat kokonaan uusia fuusioita esiintymällä rockyhtyeiden tai eri maanosien instrumenteista koottujen esiintyjäryhmien kanssa. Tällaiset
konsertit on hyvin usein suunnattu turisteille, joilla on varaa maksaa paikalliseen
ansiotasoon nähden kalliit liput. Myös moni populaarimusiikissa menestynyt artisti
palkkaa taidemuusikoita soittamaan levyilleen – usein paikallisten iskelmien taustalla
kuullaankin kuuluisien nepalilaisten taidemuusikoiden taidonnäytteitä esimerkiksi
tablan, sitarin tai huilun soitossa. Fuusiomusiikkia kuullaan useimmiten joissakin
Thamelin turistikaupunginosan lukuisista eri ravitsemusliikkeissä. Joskus järjestetään
myös isompia konsertteja, kuten kenttätyömatkani aikana venäläisen kulttuurin
keskuksessa järjestetty Trikaal-yhtyeen konsertti. Tässä konsertissa kuultiin välähdyksiä
maailman eri musiikkikulttuureista: hindustanilaista laulua, sārangīn, didgeridoon ja
rababin soittoa yhdistettynä sähkökitaraan ja –bassoon sekä rumpusettiin. Myös Patanin
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museon Śukrabār -konserteissa saa usein kuulla paikallisten nuorten yhdistelemää
musiikkia

paikallisesta

kansanlaulustosta,

taidemusiikista

sekä

länsimaisesta

populaarimusiikista.

2.4.5

Musiikin tallentaminen

Tänä päivänä Nepalissa on useita levy-yhtiöitä, jotka kustantavat taidemusiikkia.
Suurimman osan näiden yhtiöiden liikevaihdosta muodostaa kuitenkin paikallisten
iskelmälevyjen tuottaminen ja myynti. Jotkut levy-yhtiöt ovat myös tuotantoyhtiöitä,
jotka järjestävät konsertteja, vuokraavat PA -laitteistoja ja toimivat kykyjenetsijöinä
populaarimusiikin saralla. Tämän lisäksi moni yhtiö ylläpitää äänitysstudioita, joissa
paikalliset muusikot voivat käydä äänittämässä levynsä. Monella levy-yhtiöllä on myös
omia levykauppoja turistikaupunginosa Thamelissa, joissa myydään musiikkia laidasta
laitaan, mukaan lukien länsimaista populaarimusiikkia. Liiketoiminnassaan myös
taidemusiikkia tuottavia nepalilaisia levy-yhtiöitä ovat mm. East Meets West Music
Group, Dexo, Music Nepal, Grand Rehearsal, Favourite ja Thamel Music Center.

Dhrubesh Chandra Regmi kertoi, että muusikko tekee levyn vain taloudellisista syistä.
Hänen mukaansa muusikko tienaa n. 70% tuloistaan opettamalla päivät jossakin
musiikkikoulussa ja illat kotonaan yksityisoppilaita. Loput 30% tuloistaan muusikko
ansaitsee tekemällä konsertteja tai myymällä levyjä. Regmin mukaan levyistä saatu raha
ei kuitenkaan ole kuin pieni lisätulo muusikolle, eikä sen varaan uskalla perheensä
elatusta laskea42. Rabin Lal Shrestha taas totesi, että taidemusiikkilevyjen pitää myös
olla suhteellisen populaareja, että ihmiset uskaltaisivat ostaa niitä. Koska taidemusiikin
kuluttajakunta ei muutenkaan ole kovin iso, artisti ottaa ison taloudellisen riskin, jos hän
tekee levyllisen taiteellisesti hyvin kunnianhimoista musiikkia. Hän kertoi omasta
tablasoololevystään, jonka taala eli rytmisykli on hindustanilaisessakin musiikissa
harvinainen 9 ½ iskua/sykli. Tablasoololevyt ovat muutenkin harvinaisia, sillä niiden
ostajakunta on kovin pieni. Levy olikin tehty haastatteluajankohtana jo yli vuotta
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aiemmin, eikä Shrestha ollut löytänyt levylleen julkaisijaa, vaikka olikin tyytyväinen
äänitteen taiteelliseen tasoon43.

Suurin osa haastatelluista muusikoista oli kuitenkin tehnyt äänitteitä. Osa heistä oli
saanut apua ulkomaalaisilta levy-yhtiöiltä, jotka olivat kiinnostuneet artistista tämän
ulkomaankeikkojen yhteydessä, osa taas oli nauhoittanut levyn materiaalin studiossa
omilla rahoillaan ja etsinyt sille julkaisijan myöhemmin. Kokonaisuudessaan
taidemusiikin äänitetarjonta oli mielestäni hyvin pieni, suhteutettuna varsinkin tarjolla
olevien populaari- ja fuusioäänitteiden määrään ja taidemuusikoiden lukumäärään
Nepalissa. Kattavaa luetteloa haastattelemieni muusikoiden tekemistä äänitteistä en
kuitenkaan ole tehnyt. Päätelmän taidemusiikkitarjonnan vähäisyydestä tein ainoastaan
sen perusteella, kuinka niitä oli Katmandun eri levykaupoissa saatavilla.

Muusikolla on kaksi tapaa toimia, kun studiomaster on valmis. Hän voi antaa
masternauhan kustantajalle ja sopia royaltykäytännöstä, jossa muusikko saa tietyn
prosentin jokaisesta myydystä levystä. Toinen vaihtoehto on, että muusikko myy
valmiin masterin suoraan kustantajalle, jonka jälkeen hän menettää kaikki oikeudet
tähän mutta tienaa kerralla paremmin ja varmemmin. Cd-levy maksaa kaupassa
yleisimmin 500 rupiaa (n. 5,55 euroa), josta myydyn levyn muusikolle tilitettävä royalty
on yleensä 100 rupiaa (n. 1,11 euroa). Tämä tuntuu länsimaisittain aika isolta
prosentilta, mutta on huomattava, että levyjen painosmäärä on useimmiten vain
muutama sata kappaletta.

2.4.6

Muusikoiden näkemyksiä tulevaisuudestaan taidemuusikoina

Mikä sitten on taidemusiikin tulevaisuus Nepalissa? Kysyessäni asiaa muusikoilta,
kaikki sanoivat taidemusiikin olevan tällä hetkellä suuressa nousussa. Viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Rabin Lal kertoi, että vielä
kymmenen vuotta sitten nuori yleisö nauroi, kun laulaja aloitti alāpilla44, sillä he eivät
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ymmärtäneet sen tarkoitusta ja se kuulosti heistä huvittavalta. Hänen mukaansa nykyiset
poplaulajatkin osaavat arvostaa taidemusiikkia. He ryhtyvät opiskelemaan sitä
ymmärtääkseen enemmän musiikin perusteita45.

Nepalin hallitus ei myönnä minkäänlaista tukea taidemusiikille. Krishna Prasad Ghimire
totesikin, että jos hallitus myöntäisi taidemusiikille edes viisi prosenttia siitä määrästä,
jolla se tukee urheilua, olisi taidemusiikin tulevaisuudennäkymä paljon kirkkaampi46.

Haastatteluissani lähes kaikki muusikot ottivat tässä vertailukohdaksi Intian, jossa
heidän mukaansa tuetaan taidemusiikkia paljon. Nepalilaisten taidemuusikoiden
mukaan Intiassa musiikkia opetetaan kaikissa kouluissa, ja hallitus jopa maksaa suurille
mestareille, jotta he voisivat ottaa lahjakkaita oppilaita, joilla itsellään ei välttämättä
olisi varaa maksaa koulutuksesta. Intiassa musiikki ymmärretään voimavaraksi, jota
yhteiskunnan kannattaa tukea myös taloudellisessa mielessä – tämän vuoksi Intian
suurlähetystöt ympäri maailmaa järjestävät konsertteja ja tilaisuuksia, joissa muusikoilla
on mahdollisuus näyttää kyntensä. Konserteissa tarjotaan mahdollisuus kaikenikäisille
muusikoille, ympäri maata ja maailmaa47. Nepalilaiset muusikot taas kertovat, että
Nepalin ulkomaanlähetystöt eivät ole lainkaan kiinnostuneita taidemusiikista. Eräs
muusikko sanoikin haastattelussa nauraen, että ulkomailla ollessaan hän itse asiassa
pyrkii mahdollisuuksien mukaan välttämään viimeiseen asti maansa lähetystöjä, koska
siellä häntä pidetään ala-arvoisen ammatin harjoittajana eikä hän saa lähetystön
työntekijöiltä hyvää palvelua tai apua esiteltyään itsensä ammattimuusikoksi.

Vuonna 1991 Nepaliin rekisteröitiin klassisen musiikin yhdistys, jonka tämänhetkisenä
puheenjohtajana toimii Krishna Prasad Ghimire. Kirateswor Sangeetashram on tämän
yhdistyksen perustama ja ylläpitämä. Ghimire itse kertoo, että varsinainen työ tämän
instituution perustamiseen alkoi jo vuonna 1987, ja meni neljä vuotta ennen kuin
tarvittava byrokratia oli saatu valmiiksi. Vuosien työ on Ghimiren mukaan tuottanut
ilman säestystä. Sen katsotaan usein olevan tärkein osuus taidemusiikkiesityksessä, osuus jossa muusikon
todellinen taito tulee esiin.
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hyvää tulosta. Kirateswor on paikka, jossa muusikot voivat osoittaa taitonsa, ja yleisö
voi nauttia esityksistä. Muusikoiksi opiskelevat voivat nähdä esiintyjiä ja konsertit
palkitsevat myös muusikoita, jotka tekevät kovaa työtä taidemusiikin arvostuksen
nostamiseksi48.

Kun Omar Sattaur ja Gert-Matthias Wegner (1993) kirjoittivat artikkeliaan Himal –
lehteen yksitoista vuotta sitten, sälyttivät he osan taidemusiikin häviämisen syistä
muusikoille. Heidän mukaansa muusikot olivat niin tottuneita mesenaatteihin Ranakaudella, että heidän oli sen jälkeen vaikeaa kuvitella mitään muuta musiikilla
ansaitsemisen muotoa. Tämän päivän muusikot eivät kuitenkaan syytä pelkästään
hallituksen häviävän pientä panostusta tai yhteiskunnallisia muutoksia. Rabin Lal
Shresthan mukaan myös muusikolla on vastuuta omasta työtilanteestaan.

Jokainen muusikko on itse vastuussa itsestään. Pitää olla hyvä soittaja,
että saa hyviä tilaisuuksia esiintyä. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana tilanne on koko ajan parantunut, sillä ennen taidemusiikkia
pidettiin vanhojen ihmisten juttuna. Nykyään myös nuoret ovat hyvin
kiinnostuneita siitä. Poplaulajat opiskelevat taidemusiikkia, muusikoita
arvostetaan enemmän. Kiinnostus kasvaa49.
Dhrubesh Chandra Regmi yhtyi Shresthan näkemykseen artistin omasta vastuusta.
Hänen mukaansa nepalilaisilla taidemuusikoilla on se ongelma, että he eivät tahdo tehdä
tarpeeksi työtä rahan eteen. Hän kertoi tuntevansa useita muusikoita, jotka menevät aina
siitä, mistä aita on matalin. Ongelma tulee siinä, että jos muusikko luulee olevansa
tarpeeksi hyvä eikä harjoittele tarpeeksi, hän ei ikinä pysty kilpailemaan tasosta
esimerkiksi intialaisten muusikoiden kanssa. Regmin mukaan Nepalissa on paljon hyviä
taidemuusikoita, mutta heidän pitäisi tehdä enemmän töitä, jotta he ansaitsisivat
kunnioitusta50. Tämä kilpailudiskurssi Intian suhteen tulee esiin useassa haastattelussa,
ja käsittelenkin sitä hieman tarkemmin luvussa 3.3.

Jeevan Ale pohti, että ajat muuttuvat ja musiikki niiden mukana. Ennen soitettiin
dhrupadia, nykyään khyāl-tyyli on ollut suositumpi jo vuosisatoja. Tulevaisuus on aina
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arvaamaton, mutta hän näkee silti Nepalissa tapahtuneen muutoksen, jota hän piti
hyvänä asiana. Ihmiset ovat hänen mukaansa ryhtyneet ottamaan taidemuusikot
enemmän tosissaan kuin ennen, opiskelumahdollisuudet ovat parantuneet ja jopa
konserttien yleisö on paljon paremmin vihkiytynyt taidemusiikin saloihin51.

Kokonaisuudessaan muusikot näkevät taidemusiikin tulevaisuuden valoisana, sillä
kehitys on menossa parempaan suuntaan. Suurimpana ongelmana ja esteenä
taidemusiikin uudelle kukoistukselle nähdään Nepalin hallituksen olematon tuki.
Nepalissa on vielä muutama suuri mestari, joiden opit ja taidot katoavat, jos tarpeeksi
omistautuneita perinteenjatkajia ei löydy. Perinteenjatkajia taas ei löydy, jos ihmiset
eivät kiinnostu taidemusiikista. Krishna Prasad Ghimire totesikin lakonisesti, että
suurilta mestareilta ei voi enää oppia sitten, kun he ovat kuolleet. Jos Nepalin valtio
ottaisi taidemusiikin siipiensä suojaan kuten Intiassa on tehty, musiikki ei jäisi vain
myöhempien sukupolvien keskuudessa kulkevien tarinoiden aiheeksi52.

3. TAIDEMUSIIKIN MERKITYS MUUSIKOILLE

Tässä luvussa perehdyn siihen, mitä taidemusiikki muusikoille merkitsee. Selvitän,
miten taidemusiikki tukee tai muokkaa heidän identiteettiään sekä pohdin kysymystä,
miksi

muusikot

valitsevat

taidemusiikin

ammatikseen

kansanmusiikin

tai

populaarimusiikin sijaan.

Taidemusiikki on alkuperäiseltä luonteeltaan uskonnollista. Kuten luvussa 2.2 esitin,
taidemusiikki ei ole tavoitteiltaan varsinaisesti esteettistä vaan henkistä, pyrkimystä
jumalten yhteyteen ja maailmankaikkeuden rakenteita luotaava keino toteuttaa itseään.
Henkisyys ei toki sulje pois esteettisyyteen pyrkimistä, vaan esteettisyys voidaan nähdä
eräänä oleellisena keinona henkisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikki toimii
rukouksen lailla, eikä sen välttämättä tarvitse tähdätä esiintymiseen tai rahan
ansaitsemiseen. Dhrubesh Chandra Regmi kertoi, että saavuttaakseen jumalten
mieltymyksen pitää ensin miellyttää itseään.
51
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Joskus pitää soittaa rahan takia, joskus maineen vuoksi, mutta maali on
aina sama – toteuttaa itseään, tehdä taidetta, ja näin päästä henkiseen
yhteyteen jumalten kanssa53.
Käytännössä muusikot tiedostavat myös nykymaailman kaupalliset vaatimukset –
elääkseen musiikilla on tehtävä myös ostavaa yleisöä miellyttäviä kompromisseja.
Musiikin perusluonteesta ei kuitenkaan tingitä, sillä uskontoa ja taidemusiikkia ei pysty
erottamaan toisistaan, ne ovat toistensa sisään rakennettuja systeemeitä. Nepalilaiset
muusikot kertoivat haastatteluissani tarinoita konserteista, joissa he vahvasti kokivat
jumalallisen läsnäolon joko muusikoina tai yleisössä. Tällaiset tapaukset ovat harvassa,
ja tapahtuvat yleensä jonkun suuren muusikkomestarin konserteissa.

3.1 Musiikin kielioppi identiteetin keskiönä

Taidemusiikissa on haastattelujeni pohjalta havaittavissa tiettyjä sosiaalisia ja
historiallisia piirteitä, joita ei ole muissa Nepalin musiikkikulttuureissa. Muusikot
valitsevat taidemuusikon ammatin tiettyjen syiden takia, vaikka he kenties tienaisivat
leipänsä helpommin populaarimpien musiikinlajien parissa. Suurin näistä syistä on
”musiikin kielioppi”, joka mielestäni on muusikoiden identiteetin keskiössä.

Haastatteluissa lähes jokainen muusikko puhui taidemusiikista musiikin kielioppina,
jonka omaksuminen auttaa ymmärtämään ja oppimaan kaikkea muutakin musiikkia.

Meidän pitää oppia kielen perusteet, ennen kuin voimme puhua sitä.
Taidemusiikki on musiikin kielioppi. Perusteet pitää oppia, ja kun ne
ovat hallussa, maailma muuttuu. Intiassa ja Nepalissa puhutaan eri kieltä,
mutta musiikki on samaa54.
Dhrubesh Chandra Regmi kertoi aloittaneensa muusikon uransa, koska hänen
vanhempansa harrastivat paljon musiikkia. Pikku hiljaa iän kertyessä hän alkoi
ymmärtää, että taidemusiikilla on se kielioppi, johon kaikki muu musiikki perustuu.
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Hän valitsi taidemusiikin, koska tunsi, että taidemusiikin hallinnalla pystyy
opettelemaan helposti mitä tahansa muuta musiikkia. Regmin mukaan suurimmalla
osalla suosituista populaarimusiikkiartisteista on jonkinlainen menneisyys myös
taidemusiikissa55.

Ajatus musiikillisesta kieliopista esitettiin lähes jokaisessa haastattelussani syynä siihen,
miksi muusikko on aloittanut, jatkanut ja tulee toimimaan edelleenkin nimenomaan
taidemuusikkona. Vaikka moni artisteista musisoikin sivutyönään myös kansan- ja
populaarimusiikin alueilla, he katsovat taidemusiikin olevan pysyvää, jotain sellaista,
joka identifioi heidät vakavasti otettaviksi muusikoiksi ja musiikin ammattilaisiksi.

Veeda -kirjallisuudessa kerrotaan, että sisäinen musiikki – jolle pyhä musiikki antaa
ulkoisen ilmennyksen – on ihmiskunnan äidinkieli ja samalla sielun kieli. Jumalallinen
meissä saa musiikin avulla mahdollisuuden ilmentää itseään aineen tasolla. (Rowell
1998, 23-34.) Tämä ajatus tukee muusikoiden ajatusta suuremmasta kieliopista, joka
yhdistää paitsi kaikkea musiikkia, myös kaikkia ihmisiä musiikin kautta. Intialaisen
taidemusiikin uskonnollista ja henkistä perustaa ovat käsitelleet useat intialaisen
musiikin tutkijat, kuten Lewis Rowell (1998) tai N.A. Jairazbhoy (1995).

Teoksessaan Music and Musical Thought in Early India (1998) Lewis Rowell kirjoittaa
äänen merkityksestä taidemusiikissa. Hän viittaa vanhimpaan kirjoitettuun selitykseen
nāda-brahmāsta, taivaallisesta äänestä, josta intialainen Mataga kertoo 800-luvulle
ajoitetussa teoksessaan. Mataga kirjoittaa, että ilman nādaa ei ole olemassa laulua, ei
skaalojen asteita eikä tanssia. Tästä syystä koko maailma tulee nādan ruumiillistumaksi.
(Rowell 1998, 43.)

Käsitys taidemusiikin uskonnollisuudesta ja siihen liittyvästä kieliopista kulkevat siis
käsi kädessä: yhtäältä musiikin teoria ja taidemusiikin luonne metafyysisenä
kokemuksena esteettisyyteen pyrkimisen sijaan luovat tietynlaiset raamit tämän
musiikin tuottamiselle, ja toisaalta nämä raamit auttavat ymmärtämään paitsi koko
maailmankaikkeutta, myös kaikkea muutakin musiikkia. Neuman (1990, 60) kirjoittaa
kiinnostavasti, että vaikka taidemuusikoiden mielestä musiikki ja jumala ovat yhtä,
55
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musiikki ja uskonto eivät ole. Tällä hän tarkoittaa sitä, että muusikon henkilökohtainen
uskonto ei vaikuta musiikin tuottamiseen, vaan kaikki palvelevat samaa yliluonnollista
tai metafyysistä ajatusta ja filosofiaa.

Nepalilaisten muusikoiden puheessa tämä taidemusiikin sisäänrakennettu kielioppi tulee
esiin joka käänteessä. Muusikoiden mukaan taidemusiikkia opiskelemalla oppii samalla
jotain yleisempää musiikista.

Taidemusiikki on kuin kielioppia. Kun oppii taidemusiikkia ja saa
käsityksen äänestä ja rytmistä, se muodostaa perustan kaikelle musiikille.
Taidemusiikkia ei voi vertailla muihin musiikkeihin – se on muiden
musiikkien perusta56.
Taidemuusikot siis katsovat hallitsevansa sellaista tietoutta musiikista, jota muualta ei
voi löytää. Määrittelemällä taidemusiikin kaiken muun musiikin perustaksi he
korostavat taidemuusikoiden hallitsemaa eksklusiivista kulttuurista tietoa. Ajatus
musiikillisesta kieliopista onkin mielestäni taidemuusikon identiteetin määräävimpiä
tekijöitä.

Stuart

Hallin

ajatusten

mukaan

tätä

voisi

kutsua

eräänlaiseksi

stereotyyppiseksi dualismiksi, jolla luodaan ”me ja muut” –representaatiojärjestelmiä
(Hall 1999, 122-125). Taidemuusikko vahvistaa omaa ammatti- ja kulttuuriidentiteettiään luomalla vastakohtaparin omalle identiteetilleen. Sarakkeessa ”me” ovat
taidemuusikot, kieliopin hallitsijat, ja sarakkeessa ”muut” ne muusikot, joilla ei ole
pääsyä tähän tietouteen. Marcia Herndonin kulttuuri-identiteetin määritelmän mukaan
taidemusiikki toimii tässä esimerkissä tärkeänä ryhmän merkityksiä symboloivana
omakuvana, joka muodostuu kollektiivisesta traditiosta ja kanssakäymisestä toisten
ryhmien kanssa (Herndon 1988, 135 Moisalan 1993, 138 mukaan). Taidemuusikot
asemoivat itsensä tietyn tradition kentälle, hallitsemaan tiettyä kulttuurista pääomaa.
Musiikin kielioppi representoi myös muusikoiden ammattiylpeyttä tietyn tradition
jatkajina, johon pääsy ei ole itsestäänselvyys. Jokainen muusikko suhtautuu omaan
tietouteensa taidemusiikista eri tavoin. Toiset korostavat sen merkitystä kaiken musiikin
lähteenä, toiset sen uskonnollista luonnetta. Jotkut taas näkevät sen henkistä tasapainoa
antavana voimavarana. Musiikin kielioppi sisältää kaikki nämä aspektit. Kuten Moisala
(1993, 138) toteaa, ryhmän kulttuuri-identiteetti muodostuu kuitenkin viime kädessä
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yksilöiden identiteetistä, joille jokaisella on omat, yksilölliset perusteensa. Muusikot
pitivätkin kieliopin käsitettä hyvin laajana. Kielioppi näkyy konkreettisesti myös
kaikessa musiikillisessa toiminnassa ja niistä puhumisessa – yleisöltä odotetaan
perustietoja taidemusiikista, taidemusiikkikonsertit erotetaan huolellisesti kansan- ja
populaarimusiikin konteksteista. Aina muistetaan mainita, jos joku muusikko ei soita
”puhdasta” taidemusiikkia, vaikka fuusiopyrkimyksiä ei suoranaisesti vastusteta tai
katsota alaspäin. Taidemuusikot siis asemoivat edustamansa musiikkikulttuurin
tavallaan muiden Nepalissa harjoitettujen musiikinlajien yläpuolelle, vaikka sen
yleisösuosio onkin maan kaikista musiikkikulttuureista kenties vähäisintä. Koska
massamediat, kuten radio ja televisio eivät nykypäivänä juurikaan välitä taidemusiikkia
kaikelle kansalle, on taidemuusikoiden yhteisö tilanteessa, jossa heidän on taisteltava
ammattiylpeytensä puolesta. Ehkä musiikin kieliopin käsite auttaa taidemuusikoita
pitämään yhtä ja perustelemaan itselleen, miksi ylipäätään kannattaa lähteä perehtymään
tämän musiikkikulttuurin saloihin.

Kulttuuri-identiteetti

on

kuitenkin

jatkuvassa

muutoksessa.

Taidemuusikoiden

identiteettiä vahvasti dominoiva musiikillisen kieliopin käsite saa jatkuvasti myös uusia
merkityksiä samalla kuin se menettää vanhoja. Jokainen muusikko painottaa kieliopissa
hieman eri asioita. Ajan kuluessa kieliopin käsite muuttuu ja todennäköisesti laajenee
entisestään. Uusien muusikkosukupolvien tullessa kentälle vahvoina toimijoina voidaan
nähdä musiikillisen kieliopin käsitteessä aivan uusia identiteettiä rakentavia tai
määrääviä elementtejä.

3.2 Musiikin ”alkuperä” ja musiikillinen ympäristö

Haastattelemieni kuudentoista taidemusiikin ammattilaisen mielestä musiikillisesti ei
voi tehdä eroa Pohjois-Intian ja Nepalin taidemusiikkien välille. Muusikko ja
musiikintutkija Ram Sharan Darnal oli ainoa, joka vihjaisi mahdollisuuteen tehdä
syvempää musiikkianalyysiä raagoista, jos tahtoisi löytää minkäänlaisia eroja. Hänen
mukaansa Nepalin musiikki ammentaa enemmän kansanmusiikista kuin intialainen
taidemusiikki, joka sekin on hänen mielestään lähtökohtaisesti kansanmusiikista
syntynyt ja kehittynyt. Erojen löytäminen vaatisi kuitenkin sekä taide- että
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kansanmusiikkirepertuaarien analyysia molemmista maista, myös historiallisesti – työ,
joka voisi hyvinkin olla useamman tutkijan elämänmittainen projekti57.

Syy selkeiden taidemusiikissa vallitsevien erojen puuttumiseen näiden maiden välillä on
hyvin selvä – maiden välinen musiikillinen kulttuurivaihto on ollut aina vilkasta.
Intiasta on jo satoja vuosia saapunut muusikoita konsertoimaan Nepalin hovissa, ja osa
heistä jäi myös pysyvästi maahan tarjoten oppia halukkaille. Samaten nepalilaiset
taidemuusikot ovat usein ylittäneet rajan toiseen suuntaan työn perässä kulkiessaan.
Nykypäivänä muusikot usein käyvät Intiasta hakemassa lisäoppia, kun he ovat saaneet
nepalilaisilta opettajilta kaiken mahdollisen. Myös nepalilaiset opettajat lähettävät usein
oma-aloitteisesti oppilaansa jatkokoulutukseen Intiaan. Gert-Matthias Wegner totesi,
että eivät nämä muusikot vain yhtäkkiä kiinnostu taidemusiikista, vaan se on osa heidän
vuosisataista kulttuuriaan58. Kuitenkin tilanne nykypäivän Nepalissa ja Intiassa on
hyvin erilainen. Nepalilaiset taidemuusikot eivät kuitenkaan keskity selvittelemään,
mikä taidemusiikin ”alkuperä” on. Heidän ammatillisen toimijuutensa kannalta on
samantekevää, missä satojen tai jopa tuhansien vuosien aikana kehittynyt traditio on
loppujen lopuksi saanut ”virallisen” alkunsa. Näin musiikin alkuperän käsite ei ole
nepalilaisten taidemuusikoiden identiteettiä paljoakaan määräävä elementti. Muusikot
näkevät oman työnsä taidemusiikin parissa nykypäivänä tapahtuvana, ja vaikka koko
musiikinlajin traditiotietoisuus on suuri, historiaa ei pidetä merkityksellisenä nykyisen
ammattilaisuuden kannalta.

Katmandun laakson vaikutusvaltaisella etnisellä ryhmällä, newareilla, on musiikkia ja
tanssia, jolla on paljon yhtäläisyyksiä hindustanilaiseen taidetraditioon. (esim. Wegner
1986; 1988.) Nämä musiikkiperinteet ovat kuitenkin eriytyneet niin monta vuosisataa
sitten, että taidemusiikista puhuttaessa newareiden perinne on mahdollista jättää
huomiotta. Achyut Ram Bhandari esittää, että taidemusiikki on pohjimmiltaan samaa
Intiassa, Nepalissa, Bangladeshissa ja Pakistanissa. Musiikin idea on sama, ja erot ovat
enemmänkin

muusikoiden

henkilökohtaisia

eroavaisuuksia

lahjakkuudessa,

harjoitteluajoissa ja -metodeissa tai mieltymyksissä. Taidemusiikin paikallistaminen ei
tekisi oikeutta musiikille, sillä ”vaikka Shiva- jumalan kerrotaankin syntyneen
57
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legendojen mukaan Nepalissa, eivät nepalilaiset voi vaatia tätä jumaluutta pelkästään
itselleen”59.

Musiikillinen ympäristö on myös lähes kaikissa haastatteluissa toistuva termi, jolla
muusikot viittaavat nimenomaan siihen tapaan ja intensiteettiin, jolla taidemusiikki on
esillä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Yleisesti Intia nähdään maana, jossa asiat ovat
taidemusiikin suhteen paljon paremmin. Siellä valtio tukee paljon musiikin opetusta ja
konsertteja, joka on johtanut tietynlaisen musiikillisen ympäristön muotoutumiseen.
Haastateltavat kertovat, että Nepalin kaduilla ei yksinkertaisesti kuule taidemusiikkia,
toisin kuin Intiassa, jossa myös radio auttaa tehokkaasti taidemusiikkikulttuurin
leviämisessä ja tutuksi tulemisessa.

Kun asuin Kalkutassa maisteritutkinnon suorittamisen aikaan, aamuisin
ulos mennessäni korvani olivat aina nälkäisiä musiikille, koska sitä kuuli
joka puolelta. Kerran tullessani kotiin illalla oppitunnilta, joku soitti
sitaria naapuritalossa. En vain voinut kävellä ohi, vaan oli pakko
pysähtyä ja koputtaa ovelle. Muusikko kutsui sisään ja kuuntelin hänen
harjoitteluaan. Tällaista ei tapahdu Nepalissa, koska musiikkia ei kuule
missään60.
Moni nepalilainen ammattimuusikko on muuttanut Intiaan työn perässä, sillä
mahdollisuudet musiikin avulla itsensä ja perheensä elättämiseen ovat Intiassa
moninkertaiset verrattuna Nepaliin. Musiikillinen ympäristö on muusikoiden mukaan
Intiassa myös tasapuolisempi kaikille riippumatta etnisestä, taloudellisesta tai
sosiaalisesta taustasta. Hyvä muusikko saa töitä, jos musiikkia arvostetaan yleisesti
koko yhteiskunnassa. Mitä kovempi kilpailu, sitä parempi taso. Musiikillinen ympäristö
tukee muusikoita myös henkisesti, sillä jos yleisö osaa arvostaa taidemusiikkia ja sen
soittajia, on heille myös paljon mukavampaa esiintyä. Musiikilliseen ympäristöön
vaikuttaa tietenkin myös yleisön koulutuksen taso. Mitä enemmän yleisö ymmärtää
taidemusiikista, sitä helpompi heidän on arvostaa parhaita muusikoita. Näin musiikin
ammattilaiset joutuvat tekemään paljon enemmän töitä arvostuksen saavuttamiseen kuin
tilanteessa, missä he voivat esittää yleisölleen ihan mitä haluavat kenenkään
huomaamatta. Tällaisella asetelmalla muusikot viittaavat Nepaliin maana, jossa
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taidemusiikin arvostus on ollut vähäistä. Tästä seurauksena aloittelevien muusikoiden
voi olla lähes yhtä helppo saada töitä kuin täysammattilaisten, sillä musiikkia
tuntematon yleisö ei välttämättä erota hyvää ja huonoa muusikkoa toisistaan.

Nepalin musiikillinen ympäristö on siis muusikoiden mielestä paljon köyhempi kuin
Intiassa. Hallitus ei tue taidemusiikkia, ja konserttien järjestäminen ja muu toiminta ovat
lähinnä yksityisten harrastajien ja muusikoiden itsensä harteilla. Intian hyvään ja
kehuttuun musiikilliseen ympäristöön vaikuttaa paljon se tosiseikka, että musiikkia
opetetaan lähes jokaisessa koulussa. Valtiojohtoiset laitokset ja instituutiot kuten All
India Radio tekevät järkkymätöntä työtään taidemusiikin esilletuomiseksi. Muusikoita
tuetaan ja konsertteja järjestetään runsaasti, jolloin muusikon on mahdollista omistautua
kokonaan esiintyvä taiteilijan ammattiin, ilman opetusvelvollisuuksia tai paineita
ansaita elantoansa jollakin muulla työllä. (Neuman 1990, 172-201.) Jälleen
haastatteluissani korostuu tästä aiheesta puhuttaessa vaikutelma Intiasta ”taidemusiikin
paratiisimaana”, jollaisena nepalilaiset taidemuusikot sen lähes aina näkevät.

Huono musiikillinen ympäristö vaikuttaa moneen asiaan Nepalin taidemusiikissa.
Koska konserttipaikkoja on vaikea löytää eikä yleisö ole kovin perehtynyttä musiikkiin,
konsertit ovat lyhyitä ja ajoittuvat pääasiassa iltoihin. Tämä taas rajoittaa soitettavaa
ohjelmistoa raagateorian vuorokaudenaikasidonnaisuuden vuoksi. Dhrubesh Chandra
Regmi pitää konserttien lyhyyttä seurauksena massamedioiden yleistymisestä ja
ihmisten työnteon yliarvostamisesta61.

Muusikot puhuvat musiikillisesta ympäristöstä muodostaen siis dikotomian Intian ja
Nepalin välille. Tämä erilaisten musiikillisten ympäristöjen vaikutukset huomioonottava
diskurssi onkin mielestäni seuraava tärkeä muusikoiden identiteettiä määräävä tekijä.
Vaikka nepalilaiset muusikot katsovat edustavansa samaa traditiota intialaisten
kollegoidensa kanssa, tekevät he selväksi intialaisten paremmat mahdollisuudet toimia
täysipäiväisesti musiikin kentällä. Parempi musiikillinen ympäristö vaikuttaa suoraan
musiikin tasoon. Nepalilaisten muusikoiden puheesta voi irrottaa kaksi musiikillisen
toimijuuden erillistä kenttää, jotka ovat sidoksissa ympäristöön: Yhtäältä puhutaan
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Nepalin sisäisestä tilanteesta, jossa paikalliset muusikot tekevät yhteistyötä, kilpailevat
harvoista työpaikoista ja arvostavat toisiaan saavutetun musiikillisen kompetenssin
kautta. Toisaalta ympäristöä verrataan Intiaan, jolloin Nepalin kenttä muodostaa
vastakohdan ja kilpailuasetelman Intian kulttuurisen pääoman laajuudelle ja
mahdollisuuksille

musiikilliseen

toimintaan.

Tässä

voidaan

jälleen

korostaa

muusikoiden itsensä tekemää ”me ja muut” –luokittelua. Mielestäni tämänkaltainen
asetelma kahden toisistaan selkeästi erotettavan toimijuuden välillä on Hallin (1990,
122-125) ”stereotyyppisen dualismin” toteuttamista selkeimmillään identiteetin
muodostumisessa.

Muusikoille ei välttämättä olekaan tärkeintä se, että heidän käsityksensä Intian
taidemusiikkikentän paremmuudesta Nepalin kenttään olisi absoluuttisesti totta. Tätä
esitettyä totuutta ei haastatteluissani kertaakaan kyseenalaistettu. Tärkeintä on se, että
korostamalla Intian musiikillisen ympäristön paremmuutta Nepaliin nähden saadaan
luotua vahvempi ”me-henki” kuin tilanteessa, jossa molempien maiden muusikot
ponnistaisivat samalta lähtöviivalta. Tämänkaltainen stereotypisointi ei kuitenkaan
uskoakseni

ole

kokonaan

tietoista

–

totuuden

kyseenalaistaminen

ei

vain

yksinkertaisesti ole järkevää, sillä me-henki taidemuusikoiden keskuudessa on vahva jo
nykyisellään. Vaikka muusikot toivovat oman ammatti-identiteettinsä kannalta Nepalin
taidemusiikkikulttuuria paremmaksi, heidän kulttuuri-identiteettinsä kokisi ratkaisevan
muutoksen, jos Nepalin musiikillinen ympäristö yhtäkkiä saavuttaisi samanlaiset
mittasuhteet kuin Intiassa. Selvää on silti, että tämänkaltaiset muutokset eivät ikinä
tapahdu niin nopeasti, etteivätkö taidemuusikot ehtisi niihin sopeutua.

Kokonaisuudessaan dikotomian muodostaminen Intian ja Nepalin musiikillisen
ympäristön käsitteen ympärille tukee siis taidemuusikoiden identiteettikonstruktioita
samalla tavalla kuin musiikillisen kieliopin käsite. Musiikin alkuperän määrittely ei siis
ole muusikoille tärkeää – merkitsevää on ainoastaan taidemusiikin nykytila ja omat
mahdollisuudet

toimia

valitsemassaan

ammatissa.

Muusikon

henkilökohtainen

lahjakkuus on alisteinen ympäristölle, sillä sen esiin tuominen vaatii ympäristön
hyväksyntää ja tukea. Ilman hyvää musiikillista ympäristöä ei taidemuusikko
välttämättä

koskaan

pääse

taidemuusikoiden

ylimpään

maailmanlaajuisesti tunnustetuksi esiintyväksi taiteilijaksi.
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kategoriaan,

kenties

3.3 Muusikoiden näkemyksiä taidemusiikin paikallisesta tasosta

Pyrin haastatteluissani myös kysymään muusikoilta heidän mielipiteitään nepalilaisen
taidemusiikin tasosta. Vastaukset tähän olivat edelleen hyvin yhteneväisiä, ja liittyvät
läheisesti musiikillisten ympäristöjen eroihin. Suurin osa artisteista vertaili nepalilaisten
muusikoiden musiikillista kompetenssia intialaisiin muusikoihin. Yleisesti nähtiin, että
nepalilaisilla on vielä pitkä matka samankaltaisen korkean tason saavuttamiseen.
Poikkeuksia tosin oli – muutamassa haastattelussa mainittiin nimeltä muusikoita, joille
intialaiset (muusikot tai taidemusiikkia tunteva yleisö) ovat tämän musiikkia
kuullessaan tulleet osoittamaan kunnioitusta koskettamalla tämän jalkoja tai vetämällä
itseään korvista suuren kunnioituksen merkiksi. Syyksi Intian ja Nepalin tasoeroille
tarjottiin paitsi erilaista musiikillista ympäristöä, myös Nepalin pienuudesta johtuvaa
kilpailun puutetta. Dhrubesh Chandra Regmi valitti, että paikalliset taidemuusikot
yrittävät vain päästä helpolla. Hänen mukaansa on tietenkin selvää, että Nepalin tilanne
Intiaan verrattuna on erilainen, mutta peräsi myös muusikoiden henkilökohtaista
vastuuta omasta musiikistaan62. Esille tuli myös kriittinen massa –ajatus: Mitä enemmän
muusikoita, sitä enemmän kilpailua. Intian suuret taidemusiikin mestarit kuten Ravi
Shankar, Ali Akbar Khan, Vilayat Khan tai Hariprasad Chaurasia ovat muusikoiden
massasta nousevia huippuja. Intian maantieteellinen laajuus ja väestöpohja luovat
tietenkin suuremmat puitteet taidemusiikin parissa toimiville ihmisille. Yleisöä on
enemmän, kuten myös kouluja ja konsertointipaikkoja, festivaaleja ynnä muita.

Nepalilaiselle muusikolle maassa vallitseva taidemusiikin taso ei kuitenkaan vaikuta
ratkaisevasti muusikon ammatin valitsemiseen. Arvostus ja työmahdollisuudet ovat
loppujen lopuksi kiinni vain omasta lahjakkuudesta, kovasta työstä ja ajasta, jonka on
valmis taiteensa vuoksi uhraamaan. Useat muusikot kertovat esiintyvänsä kuitenkin
ensisijaisesti itselleen ja korkeammille voimille. Taidemusiikki on perusluonteeltaan
pyhää, eikä sitä voi kokonaisuudessaan arvioida musiikillisten tai kaupallisten
standardien mukaan. Toisaalta Jeevan Ale kertoi, että tasoero Intian ja Nepalin välillä
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on juuri se, että Nepalissa ei kukaan voi keskittyä taidemusiikkiin tosissaan, koska tällä
ammatilla ei voi tienata elantoaan. Varsinaisesti muusikoiden laadussa ei siis tietenkään
ole eroa, vaan kyse on siitä ajasta, jonka joutuu käyttämään muuhun kuin musiikin
opiskeluun ja harjoitteluun63. Kuka tahansa lahjakas henkilö voi tulla hindustanilaisen
musiikin mestariksi, jos hänen kasvuympäristönsä tukee hänen musiikillista kasvuaan ja
hän on valmis panostamaan päätoimisesti tämän musiikin harjoitteluun, oli muusikko
sitten mistä maasta kotoisin tahansa.

Dhrubesh Chandra Regmin mukaan nepalilaiset muusikot eivät jaksa harjoitella
tarpeeksi sen vuoksi, että he ovat turhautuneita: Nepalissa ei ole tarpeeksi paikkoja
joissa esiintyä ja näyttää kykyjään64. Kuten edellä, myös tämä syy johtuu pohjimmiltaan
musiikillisen ympäristön erilaisuudesta Intian kanssa – tai pikemminkin hyvän
musiikillisen ympäristön puutteesta.

Monet muusikot korostivat haastatteluissa silti tasa-arvoaan intialaisten muusikoiden
suhteen. Kerrottiin tarinoita opiskeluajoista, jolloin nepalilaiset muusikot joutuivat
olemaan tekemisissä intialaisten taidemuusikoiden kanssa.

Opiskeluaikoinani Kalkutassa muusikot kuulivat meidän harjoittelevan
talossa. He tulivat sisään, esittäytyivät ja kuuntelivat harjoitteluamme.
Tämän jälkeen he tulivat joka aamu taloomme tuomaan teetä
osoittaakseen kunnioitusta65.
Kuten musiikillisen ympäristön suhteen, myös taidemusiikin paikallinen taso on siis
kiinni loppujen lopuksi muusikon omasta itsekurista, lahjakkuudesta ja valmiudesta
omistaa koko elämänsä taidemusiikille. Vaikka Nepalin taidemusiikin kentällä ei
olekaan niin paljoa kilpailua, ei se silti vapauta muusikkoa tai muusikoksi haluavaa
säännöllisestä ja jatkuvasta harjoittelusta.
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Haastattelu Jeevan Alen kanssa. 30.03.03. Patan, Nepal.
Haastattelu Dhrubesh Chandra Regmin kanssa. 10.05.03. Katmandu, Nepal.
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Haastattelu Gyanu Radha Gorkhalin kanssa. 15.03.04. Katmandu, Nepal.
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3.4 Taidemusiikin elitistisyys

Tutkimukseni alkuvaiheessa ajattelin taidemusiikin olevan Katmandun eliitin harrastus
johtuen sen historiallisesta asemasta hovimusiikkina. Musiikki ei kuitenkaan katso
pelkästään kasti- tai syntyperärajoja, sillä taidemusiikin ammattilaisilla on kaikilla
erilaiset lähtökohdat ja henkilöhistoriat. Gert-Matthias Wegner toteaa, että jotkut
gāinemuusikot ovat hyvin arvostettuja muusikoita myös taidemuusikoiden keskuudessa,
vaikka edustavatkin alinta kastia koko maassa, ollen itse asiassa kastittomia66.
Gāinemuusikot ovat nimenomaan kansanmuusikoita, joiden tehtävänä entisaikaan on
ollut toimia kiertävinä trubaduureina levittäen uutisia ja viihdyttäen kyläyhteisöjä.
Nykyäänkin Katmandun laakson ulkopuolelta tulevat gāinemuusikot kiertelevät
pääkaupungissakin ovelta ovelle muutaman rupian toivossa soittaen kansansävelmiä
useimmiten sārangīlla ja laulaen. (esim. Holma 1995, Weisethaunet 1997.) Huonot
opetusolosuhteet taidemusiikkia opettavissa kouluissa todistavatkin, että tämän
musiikkikulttuurin ylhäältäpäin tuleva arvostus on vähäistä. On selvää, että
taidemusiikin

mesenaattien

puuttuessa

koko

taidemusiikkikulttuuri

on

ollut

vaikeuksissa, sillä musiikinlajin jatkuminen on edellyttänyt yksittäisten muusikoiden ja
harrastajien henkilökohtaista työpanosta, eikä rahaa tähän ole ollut viimeisten
vuosikymmenien aikana paljonkaan käytössä. Muutamia harvoja mesenaatteja on toki
vieläkin löydettävissä, eräänä esimerkkinä aikaisemminkin mainittu Indira Shrestha,
joka lahjoitti Kalanidhi Indira Sangeet Mahavidhalayalle viisikerroksisen talon, jotta
taidemusiikin opetustoiminta siellä voisi jatkua.

Monet haastattelemani muusikot kertoivat, että jos perhe on rikas, on musiikkiin
paneutuminen paljon helpompaa kuin muitakin töitä tekevälle artistille. Näin minulle
totesi esimerkiksi Gyanu Radha Gorkhali67. Dhrubesh Chandra Regmin mukaan
taidemusiikin korkeakulttuurinen leima on saanut alkunsa nimenomaan siitä, että sitä on
satoja vuosia tuettu palatsista käsin. Rana-perheen valtakauden loputtua ja palatsin
lopetettua tukensa taidemusiikille eivät ihmiset kuitenkaan päässeet kokonaan irti
ajatuksesta, että taidemusiikki kuuluu hoveihin. Siksi lähes viidenkymmenen vuoden
ajan taidemusiikki oli vain hyvin harvojen ihmisten harrastus, kuten myös sen
66
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Haastattelu Gert-Matthias Wegnerin kanssa. 22.02.03. Bhaktapur, Nepal.
Haastattelu Gyanu Radha Gorkhalin kanssa. 15.03.03. Katmandu, Nepal.

81

tuottaminen. Kuitenkin on huomattava, että tämän päivän muusikoiden esi-isät ovat
soittaneet taidemusiikkia pääasiassa saavuttaakseen uskonnollista pääomaa, eivätkä
mesenaattiensa suosiota68. Achuyt Ram Bhandari jatkoi ajatusta kertomalla, että kuulu
laulaja Nara Raj Dhakal sävelsi laulun, jonka sanoituksessa hallitsevaa Rana-perhettä
pyydetään olemaan kohtelematta hovimuusikkoa ylemmyydentuntoisesti. Bhandari
kysyikin, miksi esimerkiksi hyvin kuuluisa intialainen bāsurī -huilun soittaja
Hariprasad Chaurasia soittaisi vähintään kerran vuodessa täydet 24 tuntia pelkälle
Krishnan kuvalle, jos taidemusiikki olisi tarkoitettu esitettäväksi vain hoville tai
kuninkaalle69. Ajatus tässä on se, että taidemusiikki on kuitenkin luonteeltaan
uskonnollista,

eikä

hallitsijoiden

taloudellinen

tuki

tai

heidän

tarjoamansa

mahdollisuudet voi missään tapauksessa hävittää taidemusiikin perusluonnetta.
Musiikilla kuitenkin puhutaan pohjimmiltaan jumalille eikä konserttia tukeville
ihmisille, vaikka sopivan suhteen löytäminen artistin ja tilaajan välillä onkin ollut
vuosisataisten tarinoiden aiheena.

Yleisön koulutuksen merkityksestä muusikot olivat myös aikalailla samaa mieltä.
Myönnettiin, että musiikista voi tietenkin nauttia vaikkei sen perusteista tai teoriasta
paljoa ymmärtäisikään, mutta samaan hengenvetoon muistutettiin, että kuulija nauttii
sitä enemmän mitä enemmän hän ymmärtää. Musiikkia ymmärtääkseen voi käydä
kouluja, joissa oppii musiikkia, mutta toisille riittää se, että he ovat kasvaneet musiikin
ympäröiminä. Nepalissa taidemusiikkikonserttien yleisö onkin kotoisin Katmandun
laaksosta, sillä taidemusiikin harrastus maan muissa kaupungeissa on minimaalista.

Puhuttaessa muusikoiden koulutusmahdollisuuksista nimenomaan elitismin diskurssin
sisällä,

tulos

on

mielenkiintoinen.

Haastatteluissani

kysyin,

kuinka

kaikilla

kiinnostuneista olisi varaa ostaa kalliita soittimia ja maksaa opettajilleen opetuksesta.
Hyvin usein todettiin ensinnäkin se, että moni nykypäivän nepalilainen muusikko ei ota
rahaa nepalilaisilta oppilailtaan, tai ainakaan yksityisopetus ei ole kovin kallista.
Ulkomaalaisilta turisteilta, jotka tahtovat saada vähän perustietoa jonkin soittimen
hallinnasta, rahastetaan sitten enemmän. Soittimet maksavat tietenkin jonkin verran,
mutta se on kertasijoitus, jonka avulla pääsee jo hyvin pitkälle. Jeevan Ale kertoi, että
68
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Haastattelu Dhrubesh Chandra Regmin kanssa. 10.05.03. Katmandu, Nepal.
Haastattelu Achyut Ram Bhandarin kanssa. 20.03.03. Katmandu, Nepal.
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suurin kynnyskysymys muusikoksi tulemisessa on itsekuri – kuinka paljon on valmis
tekemään töitä taiteensa eteen. On selvää, että taloudellisesti riippumattomilla
muusikoilla on paremmat mahdollisuudet harjoitella useampia tunteja päivässä kuin
niiden, joiden täytyy päivätöidensä jälkeen vasta aloittaa harjoittelu. Pelkällä rahalla ei
toisaalta tule tietenkään hyväksi muusikoksi. Ale itse myönsi toimivansa taidemusiikin
kentällä edelleenkin siksi, että hän sai taloudellista tukea perheeltään70.

Vaikka muusikot kertoivatkin haastatteluissa, että soittimien hinta ei ole ratkaisevaa
ammattia valittaessa, kertoo se kuitenkin aika paljon muusikoiden taustasta. Jos ottaa
koko Nepalin väestön vertailukohteekseen, hyvin harvalla on varaa niinkin kalliisiin
soittimiin kuin sitariin tai tablaan. Nepalissa ei valmisteta instrumentteja, ja ne
joudutaan tuomaan paikallisille muusikoille Intiasta, usein Varanasin kaupungista. Se
tosiseikka, että muusikoilla ei ole ollut ongelmia saada itselleen soittimia, kertoo
tietynlaisesta taloudellisesta riippumattomuudesta - tai ainakin siitä, että tällainen
taloudellinen riski on mahdollista ottaa muusikon uraa tavoiteltaessa.

Monen muusikon tavoitteena on tietenkin tähteys, pysyvä ja arvostettu paikka
taidemusiikin kentällä. Tarinat rikkaista ja kuuluisista muusikoista kiertävät myös
taidemusiikkipiirejä samalla tavalla kuin nuoret unelmoivat poptähteydestä ympäri
maailmaa. Suosio on kuitenkin itse artistista kiinni. Hyväksi muusikoksi tullaan vain
kovalla työllä. Toki menestymiseen tarvitaan usein myös onnenpotkuja, kuten
mahdollisuuksia soittaa kuuluisien muusikoiden kanssa tai matkustaa ulkomaille
konsertoimaan, mutta jos niitä jää pelkästään odottamaan, pääsee tuskin kovin pitkälle
muusikon urallaan. Achyut Ram Bhandarin mielestä taidemuusikko on kuitenkin
arvostetumpi kuin kansanmuusikko. Syyksi tähän hän mainitsi, että kansanmusiikin
opiskelu ei vaadi niin paljoa aikaa tai energiaa. Esimerkkinä hän kertoi, että madalrummulla on 7 erilaista taalaa, joiden oppimiseen ei tarvitse kuin viikon. Tämän jälkeen
on mahdollista säestää lähes kaikkea kansanmusiikkia71.

Taidemusiikin elitistisen luonteen etsiminen on siis hieman harhaanjohtavaa. Vaikka
taidemusiikki onkin historiallisesti ollut yläluokan ja aristokratian harrastus ja huvi,
70
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Haastattelu Jeevan Alen kanssa. 30.03.03. Patan, Nepal.
Haastattelu Achyut Ram Bhandarin kanssa. 20.03.03. Katmandu, Nepal.
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tämän päivän Nepalissa sen elitistinen leima on kuitenkin hyvin himmeä. Elitistisyyden
näkeminen musiikkikulttuurissa on tietenkin yhteydessä kulttuuriympäristöön myös
laajemmin – taidemuusikot eivät kenties näe musiikkiaan elitistisenä, mutta esimerkiksi
gāinemuusikot todennäköisesti pitävät pelkästään taidemusiikin soittimistoa osoituksena
sen yläluokkaisesta luonteesta.

Ainoa selkeästi taidemusiikkiin liittyvä elitistinen piirre Nepalin musiikkikulttuurin
sisällä voisi olla yleisön koulutus, mutta kuten taidemuusikot itse asian kertoivat,
musiikkia kuunnellakseen ei tarvitse olla korkeasti koulutettu. Taidemusiikista saatava
nautinto ei edellytä tutkintoa. Muusikot korostivat kuitenkin koulutuksen merkitystä
musiikin arvostamiselle: mitä enemmän taidemusiikista tietää, sitä helpompi sitä on
arvostaa ja nauttia enemmän.

4. MUUSIKON IDEAALITYYPPI

Olen edellisissä luvuissa hahmotellut nepalilaisen taidemuusikon ideaalityypin
musiikillisen toimijuuden kenttää fyysisen ympäristön, taidemusiikin tausta-ajatusten ja
Nepalin taidemusiikillisen historian kautta. Lisäksi olen hahmotellut taidemuusikoiden
ajatuksia itse musiikin ja muusikkouden suhteen, sitä, minkälaisia syitä ja merkityksiä
taidemusiikki saa muusikoiden mielissä. Pyrin nyt konstruoimaan tietynlaista muusikon
hypoteettista ideaalityyppiä tai -mallia, joka edustaisi nepalilaisen muusikon
”keskiarvoa”. Tämän ideaalityypin esitän karrikoidulla elämäntarinalla, jossa näkyvät
muusikon ympäristön vaatimukset ja hänen todennäköisen väylänsä musiikilliselle
uralle. Samalla tämä ideaalityyppi voisi toimia eräänlaisena yhteenvetona esittämilleni
päätelmille muusikkoon vaikuttavista ilmiöistä – ympäristöstä, yhteiskunnallisesta
tilanteesta, sosiaalisista konteksteista ja käytännön mahdollisuuksista opiskella ja
esiintyä taidemuusikkona. Samalla konkretisoin nepalilaisen taidemuusikon identiteetin
rakentumista.

Muusikkomme syntyy Katmandun laaksossa, jossa hän kuulee jo nuorena useimmiten
uskonnollista bhajān-musiikkia, jota ainakin suurten juhlien ja festivaalien aikaan
kuulee joka kadunkulmassa. Nykypäivänä radio ja televisio tulvivat intialaista,
länsimaista ja paikallista populaarimusiikkia sekä nepalilaista modernia poppia.
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Taidemusiikkia muusikko on kuullut ensimmäistä kertaa radiosta, jossakin konsertissa
tai sukulais- tai ystäväpiirissään, jossa joku harrastaa taidemusiikkia enemmän tai
vähemmän ammattimaisesti.

Lapsena ilmennyt kiinnostus taidemusiikkiin on johtanut muusikon tien ensin
kuuluisalle nepalilaiselle yksityisopettajalle, josta luonnollinen väylä on ollut sitten
nimekkääseen

yksityiskouluun

kandidaatintutkinnon

suorittamiseksi.

Nepalin

peruskouluissa musiikkia ei juuri opeteta, joten hänen koko taidemusiikillisen
tietämyksensä taso on peräisin hänen opettajaltaan ja konserteista, joissa hän käy
aktiivisesti heti kiinnostuttuaan taidemusiikista. Tämän vuoksi hänen ensimmäiset
opiskeluvuotensa voivat olla hankalia riippuen siitä, miten kauan ja intensiivisesti hän
on opiskellut gurunsa johdolla ennen kouluun tulemistaan. Myös taidemuusikon
perheen kiinnostus kaikenlaiseen musiikkiin on ohjannut hänet hakeutumaan musiikin
ammattilaiseksi, sillä perhe ei ole vastustanut hänen suunnitelmiaan taidemuusikon
urasta. Ennemminkin perhe on seissyt täysin lapsensa takana hänen päätöksessään.

Jotta muusikko voisi saada töitä ammattimuusikkona Nepalissa, on hänen täytynyt
hakea jatko-opiskelemaan taidemusiikkia Intiaan, sillä Nepalissa kandidaatintutkintoa
korkeampaa virallista koulutusta ei voi saada. Nepalin eri yliopistoissa opettaminen
edellyttää kuitenkin ylempää korkeakoulututkintoa. Maisteritutkintoa varten hän on
opiskellut kyllä Nepalissa edelleen vanhan opettajansa johdolla, mutta käynyt
tekemässä tutkintoja Intian suurissa musiikkikorkeakouluissa, kuten Allahabadin
yliopistossa. Valmistuttuaan hän ei enää käy opissa ainakaan kovin säännöllisesti, vaan
ryhtyy pikemminkin itse opettamaan ja toimii monipuolisena musiikin ammattilaisena
levyttäen,

esiintyen

populaarimusiikkiartistien

radiossa
levyillä

ja
ja

konserttilavoilla
keikoilla.

Nepal

ja
on

vieraillen
pieni

myös

maa,

ja

taidemusiikkikoulutusta on mahdollista saada vain Katmandun laakson alueella. Tämän
vuoksi opetustöitä ei ole kaikille riittävästi, ja moni muusikko joutuukin hankkimaan
toimeentulonsa myös monista muista lähteistä kuin musiikin saralta. Tämän vuoksi
muusikkomme on opiskeluaikoinaan hankkinut myös toisen ammatin, jota hän ei
mielellään harjoita, mutta joka viime kädessä turvaa hänelle elannon, jos muusikon
toimeentulo ei riitä perheen elättämiseen.
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Muusikon ammatti ei koskaan ole kovin varma, sillä kiinnostus taidemusiikkia kohtaan
ei ole Rana-pääministerien jälkeen ollut Nepalissa kovinkaan suurta. Viimeisen
vuosikymmenen aikana on kuitenkin tapahtunut paljon. Muusikon työtilanne ja
ajatukset selviämisestä tuossa ammatissa näyttävät paljon valoisammilta kuin mitä
tilanne oli 1990-luvulle tultaessa.

Muusikkomme on kuitenkin sitä mieltä, että konsertointimahdollisuuksia on aivan liian
vähän. Hän muisteleekin usein kaiholla vuosien taakse, jolloin Nepalin suuret
muusikkomestarit olivat vielä elossa ja järjestivät suosittuja konsertteja säännöllisesti.
Nykyään hallitukselta ei juuri tukea taidemusiikille heru, ja konsertteja järjestävät vain
asialleen omistautuneet yksityishenkilöt ja musiikki-instituutiot, kuten vuodesta 1991
toiminut

Nepalin

klassisen

taidemusiikkikonsertit

musiikin

kasvattavat

yhdistys.

suosiotaan.

Myös

turisteille

suunnatut

Muusikko

soittaakin

mielellään

turistikonserteissa, vaikka he eivät hänen mielestään olekaan parasta mahdollista
yleisöä. Turistit maksavat kalliit liput, joten muusikkokin tienaa näistä konserteista
enemmän kuin niistä, jotka on järjestetty vapaaehtoisvoimin, jolloin muusikoidenkin
odotetaan esiintyvän ilmaiseksi. Muusikko opettaa myös turisteille mielellään
taidemusiikin tai jonkin taidemusiikki-instrumentin perushallintaa. Ulkomaalaisilta
pyydettävä

opetuspalkkio

useimmiten

vähintään

kaksinkertainen

verrattuna

nepalilaisilta oppilailta pyydettyyn summaan72. Itse asiassa harva muusikko edes
veloittaa nepalilaisilta oppilailtaan maksua, sillä heidän mielestään tällöin kyseessä on
ennemminkin tradition siirto jälkipolville kuin liiketoiminta.

Nepalissa

on

muutamia

paikkoja,

joissa

järjestetään

säännöllisiä

taidemusiikkikonsertteja. Kuninkaan palatsin alueella toimii temppeli, jossa järjestetään
kaksi kertaa kuussa konsertteja uskonnollisina merkkipäivinä. Joka täysikuu konsertteja
järjestetään klassisen musiikin yhdistyksen toimesta Kiratesworin temppelillä, ja nämä
konsertit ovatkin suosituimpia taidemusiikkitapahtumia koko Nepalissa. Paikalle
kerääntyvät paikalliset muusikot sekä musiikin ystävät, ja esiintymässä on maan
taidemusiikkieliitti. Konsertti toimii myös sosiaalisena kohtaamispaikkana – muita

72

Ulkomaalaiset musiikinopiskelijat maksoivat yksityistunneista ainakin sitaristi Gyanu Radha
Gorkhalille ja tablisti Achyut Ram Bhandarille 350 rupiaa/tunti. Paikallisilta he veloittivat 100-150
rupiaa, jos veloittivat ollenkaan.
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mahdollisuuksia tavata lähes kaikkia taidemuusikoita samassa paikassa ei juuri maassa
ole.

Kalanidhi

Indira

Sangeet

Mahavidhalaya

on

yksityinen,

arvostettu

musiikkiakatemia, joka järjestää myös kerran kuussa oppilaskonsertteja. Näissä
tilaisuuksissa on harvoin muuta yleisöä kuin koulun oppilaita ja opettajia, ja
tarkoituksena on enemmänkin antaa nuorille muusikoille mahdollisuuksia esiintyä ja
hankkia kokemusta.

Katmandun ”turistirysässä” Thamelissa järjestetään myös taidemusiikkikonsertteja.
Nämä tilaisuudet on usein suunnattu ulkomaalaisille, ja lippujen hinnat ovatkin yleensä
paikalliseen ansiotasoon nähden liian kalliita. Usein näissä konserteissa vakavaa ja
pitkäkestoista taidemusiikkiohjelmistoa kevennetään kansansävelmin ja mahdollisesti
luodaan myös fuusioita populaarimusiikista ja taidemusiikista. Joskus konsertteja
järjestetään myös kansallisteatterilla ja Nepalin kuninkaallisella akatemialla. Nämä
tilaisuudet ajoittuvat usein suurten juhlien, kuten Saraswatī –jumalan kunniaksi
järjestetyn Saraswatī Pūjā -festivaalin yhteyteen tai ulkomaalaisten muusikoiden
vierailuun. Joka tapauksessa konserttien määrä jää hyvin pieneksi ajatellen nepalilaisten
taidemuusikoiden lukumäärää, jonka muusikko arvelee ammattilaisuuden tasosta
riippuen olevan 15-200. Pienin lukumäärä kuvaa niitä muusikoita, jotka elävät
pelkästään taidemusiikista ja taidemusiikille, ja ovat kaikille Nepalin taidemusiikkia
vähänkään seuraavalle tuttuja. Suurempaan lukuun kuuluvat myös taidemusiikin
opiskelijat ja tätä taidemuotoa hieman satunnaisemmin harjoittavat muusikot, joilla on
usein joku muu leipätyö, josta he elantonsa pääosin ansaitsevat.

Konserteista ei tienaa kovinkaan hyvin, eikä opetustyönkään palkkio ole korkea.
Parhaimmin toimeentulevat muusikot ovat niitä, joilla on ollut mahdollisuus kiertää
ulkomailla esiintymässä ja opettamassa. Levytyksiä tehdään sivutulojen toivossa, ja
Radio Nepal ja harvemmin myös Nepalin televisio palkkaa muusikoita epäsäännöllisesti
muodostaen pienen lisätulon muusikolle.

Konserttien yleisö on, turistit poislukien, yleensä koulutettua. Mitä enemmän
taidemusiikkikonsertin kuulija tietää taidemusiikista, sitä enemmän hän osaa sitä
arvostaa ja nauttia. Suuri osa yleisöstä on siis hyvin toimeentulevaa, koska heillä on
ollut mahdollisuus koulunkäyntiin, ja nimenomaan sellaisessa koulussa, jossa on
musiikinopetusta. Toisaalta musiikillisen ymmärryksen voi mahdollistaa se, että on
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kasvanut musiikillisessa perheessä tai on muutoin ollut musiikin ympäröimänä.
Nepalilaisen taidemusiikin yläluokkainen leima ei välttämättä olekaan tuulesta
temmattu. Taidemusiikin viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut arvostuksen
nousu on tuonut lisää musiikista tietäviä ihmisiä konsertteihin. Myös populaarimuusikot
ovat huomanneet taidemusiikin tärkeyden, sillä opiskelemalla taidemusiikkia ymmärtää
musiikin perusluonteesta jotakin laajempaa.

Musiikillisesti eroa Pohjois-Intian ja Nepalin taidemusiikeista ei voi tehdä. Jokainen
soittaa mieleisiään raagoja sen tyylin mukaan, keneltä on oppinsa saanut. Perinteinen
gharānā– eli koulukunta-ajattelu ei koskaan ole saanut varsinaista jalansijaa Nepalissa,
vaikka joitakin poikkeuksia onkin. Erot ovat siis henkilökohtaisia, eivät kansallisia tai
koulukuntakohtaisia. Sen sijaan musiikillinen ympäristö on erilainen Intiassa ja
Nepalissa. Intiassa taidemusiikki on valtion tukemaa ja arvostettua – taidemusiikkia
kuulee radiosta, konsertteja järjestetään paljon ja musiikkielämää tukemaan on
perustettu instituutioita sekä musiikkikouluja. Nepalissa musiikillinen ympäristö ei ole
kovinkaan suotuisa taidemusiikille. Tänä päivänä, yli viisikymmentä vuotta Ranahallinnon kaatumisen jälkeen taidemuusikko alkaa vähitellen saavuttaa arvostusta myös
muissa kuin muusikkopiireissä.

Nepalissa hallitus, tai monarkia, ei käytännössä enää tue musiikkia lainkaan. Tästä
ainoana poikkeuksena on klassisen musiikin yhdistyksen aloitteesta aloitettu kansallinen
musiikin päivä, jolloin järjestetään paljon konsertteja ja tapahtumia myös taidemusiikin
alueella. Arvostusta voi suoraan mitata summilla, joita esiintymisistä saa – kukaan
nepalilainen taidemuusikko ei tienaa elantoaan pelkästään konsertoimalla, vaan heillä
on oltava muitakin tulonlähteitä kuten opetus tai studiotyöskentely muiden
musiikinlajien parissa. Jos muusikko ei pysty keskittämään resurssejaan esiintymisten
harjoitteluun vaan joutuu tekemään muitakin, ei-musiikillisia töitä, tasoero on selvä
suhteessa niihin ihmisiin, jotka siihen pystyvät. Tämä on ehkä muusikoiden suurin
ongelma Nepalissa. Köyhistäkin lähtökohdista ponnistava muusikko voi menestyä, jos
hänellä vain on mahdollisuus toimia hyvässä musiikillisessa ympäristössä. Nepalilainen
muusikko kadehtii intialaisia muusikoita, joilla on mahdollisuus toimia ammatissaan
paljon helpommin ja monipuolisemmin kuin nepalilaisilla kollegoilla. Hänen mielestään
taidemusiikin arvostuksen nousu nostaisi automaattisesti myös paikallisen taidemusiikin
tasoa. Nepalin pienellä taidemusiikin kentällä ei ole sanottavimmin kilpailua. Tämä
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johtaa helposti siihen, että muusikot eivät jaksa harjoitella tarpeeksi, eikä heillä ole
mahdollisuutta nousta kuuluisuuteen suurten intialaisten muusikoiden rinnalle.

Taidemusiikin katsotaan Nepalissa olevan vanha ja tietoisesti kehitetty systeemi, jonka
hallinnan kautta pystyy tuottamaan myös muuta musiikkia. Taidemusiikin historiallisen
tradition hallinta on tietoutta, sellaista kulttuurista pääomaa, jota muiden musiikinlajien
parissa toimivilla muusikoilla ei ole. Kaiken musiikin kieliopin, musiikin perusteiden,
ajatellaan olevan sisäänrakennettuina taidemusiikkiin.

Musiikin kielioppi tarkoittaa myös sitä, että sääntöjä on syytä kunnioittaa. Musiikin
kunnioitus voi ajaa hyväpalkkaisenkin työn edelle, jos muusikko ei pidä itseään
tarpeeksi pätevänä esiintymään vaativalle yleisölle. Taidemusiikin kieliopin hallinta
vaatii jatkuvaa panostusta musiikkiin. Taidemuusikko pitääkin harjoittelukuria eräänä
tärkeimmistä ominaisuuksistaan.

Uskonnolliset aspektit ovat myös hyvin tärkeitä. Nepalilainen taidemuusikko kokee
esittämänsä musiikin eräänlaisena rukouksena, meditaationa tai pyrkimyksenä
suurempaan ymmärrykseen. Tämä aspekti ei kuitenkaan ole nepalilaiselle muusikolle
hallitseva, vaikka taidemusiikin lähtökohdat ovatkin aina olleet uskonnollisia.
Populaarimusiikin

suosio,

massamedioiden

vaikutus

ja

musiikkiteollisuuden

kaupallisuus ovat sekularisoineet myös taidemusiikkia. Taidemusiikin helposti yli
puolen tunnin mittaiset, rukouksen tavoin toimivat sävellykset eivät taivu kovinkaan
helposti lyhytkestoiseen radioformaattiin. Joidenkin mukaan myös taidemuusikoiden
pitää vastata nykypäivän haasteisiin ja kehittää taidemusiikkia sellaiseen suuntaan, että
se miellyttää paitsi esiintyjää, myös yleisöä. Artistit ovat taidemusiikin taustalla pätevät
säännöt ja käytännöt alun perin luoneet, ja artistit voivat niitä halutessaan myös
muuttaa.

5. LOPUKSI

Tutkimuksessani olen pyrkinyt hahmottamaan, kuinka nepalilaiset taidemuusikot
kokevat oman identiteettinsä muusikoina. Olen koettanut selvittää, merkitseekö
taidemusiikin tuottaminen heille samaistumista tiettyyn musiikkitraditioon. Luoko
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Nepalin taidemuusikoiden ryhmä itselleen ryhmäidentiteetin, jonka kautta he peilaavat
omaa asemaansa yhteiskunnassa?

Tekemäni päätelmät Nepalin taidemuusikoiden elämästä ja identiteetistä ovat tietenkin
vain tulkinta ”todellisuudesta”. Muodostaessani muusikon ideaalityyppiä olen lisäksi
vielä yksinkertaistanut tiettyjä taidemusiikkikulttuurin sisällä tapahtuvia prosesseja ja
vaikuttimia. Ideaalityyppi onkin toiminut tutkimuksessani pääosin vain aineiston
analyysimetodina. Luvun 4. taidemuusikon ideaalityypin esittely onkin syntynyt
tavallaan aineiston analyysin sivutuotteena. Ideaalityypin muodostaminen karsii pois
aineiston poikkeamat ja yksinkertaistaa siten musiikkikulttuurin moninaisuutta, mutta
on helpottanut suuresti haastatteluaineiston käsittelyä. Ideaalityypissä on mielestäni
kuitenkin nähtävissä selkeimmät muusikon identiteettiin vaikuttavat tekijät, joita olen
edellä käsitellyt. Luvussa 3, jossa käsittelin taidemusiikin merkitystä muusikoille olen
pyrkinyt nostamaan esiin myös asioita, jotka jäävät varsinaisen ideaalityypin
ulkopuolelle. Ideaalityyppiä ei olekaan syytä katsoa totuutena kaikista nepalilaisista
taidemuusikoista, vaan eräänlaisena kulttuurisena, ammatillisena ja sosiaalisena
väylänä, jonka kautta muusikko voisi teoriassa kulkea.

Lähdin oletuksesta, että nepalilaiset taidemuusikot luovat identiteettiään esittämällä
musiikkia. Kuten Stuart Hall (1999, 122-125) määrittelee, identiteetti on määrätynlaista
tuotantoa.

Ryhmä,

tässä

tapauksessa

siis

taidemuusikot,

luovat

itselleen

taidemuusikkoidentiteetin erottautuakseen muista muusikoista. Tietyn ammattiryhmän
edustajiksi identifioitumisessa on mukana tiettyjä diskursseja, jotka tuottavat
taidemuusikoiden yhteisön – näitä ovat esimerkiksi musiikin alkuperä, musiikin
kielioppi, musiikin paikallinen taso ja musiikin elitistisyys. Näitä diskursseja olen tässä
työssä käsitellyt nimenomaan muusikoille merkityksellisinä asioina taidemusiikissa.
Jokainen näistä diskursseista nousi myös esiin kaikissa haastatteluissani. Nepalilaisen
taidemuusikon

ideaalityyppiin

olen

tiivistänyt

nämä

identifioitumisprosessit.

Ideaalityypin muodostamista tukee myös ajatus muusikon fyysisen ja sosiaalisen
ympäristön vaikutuksesta identiteetin muotoutumiseen. Ideaalityyppi on kuitenkin
hypoteettinen malli, joka ei kerro elävästä elämästä muuta kuin tulkinnan
”keskiarvosta”. Identiteettitutkimuksen keinoin Nepalin taidemusiikkikulttuuria onkin
helpompi lähestyä kokonaisuutena sen sijaan, että aineisto ”lytistetään” keinotekoiseksi
malliksi. Vaikka siis tässä työssäni ideaalityyppi on toiminut hyvänä analyysimetodina,
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en

käyttäisi

sitä

mahdollisessa

jatkotutkimuksessa,

vaan

suosisin

laajempaa

identiteettiteorioihin tutustumista ja niiden hyödyntämistä uusissa tulkinnoissani.

Tutkimuksessani esitettyjen prosessien ja ajattelutapojen ansiosta taidemuusikoille
syntyy ryhmäidentiteetti, joka voidaan nähdä yhtenä heidän suurimmista kulttuuriidentiteeteistään. Taidemusiikin perusajatukset, historia ja soiva traditio limittyvät
Nepalin paikallishistoriaan ja yleisesti myös paikalliseen musiikinhistoriaan. On selvää,
että taidemuusikot pitävät itseään ensisijaisesti taidemuusikoina esittäytyessään
ulkomaalaiselle tutkijalle. Taidemusiikista vuosien saatossa hankittu tietous nähdään
suurena pääomana, jonakin sellaisena tietona, jonka saavuttaminen vaatii runsaasti
työtä, kuria ja hyviä opettajia. Tämänkaltaisen erikoisosaamisen hallitseminen on
ymmärrettävästi arvostettua ainakin toisten taidemuusikoiden keskuudessa, ja yhä
enenevässä määrin myös ”tavallisen kansan” parissa. Erityisosaamisen korostus oman
muusikkoidentiteetin rakentamisessa näkyy varsinkin musiikillisen kieliopin käsitteessä,
jolla useat muusikot perustelivat kiinnostustaan taidemusiikkiin.

Kenttätöissä ollessani pohdin useaan otteeseen sitä vastuuta, jonka tutkija ottaa
tulkitessaan jonkin toisen, itselleen ulkopuolisen yhteisön identiteettiä. Tulkintojen
tekeminen on hankalaa, vaikka katsonkin onnistuneeni löytämään tiettyjä selkeitä
diskursseja ja piirteitä, jotka yhdistyvät saumattomasti taidemusiikkikulttuuriin
Nepalissa.

Identiteetin tutkiminen on monimutkaista, sillä vaikka antropologit usein pyrkivät emictutkimukseen tutkittavien parissa, tämä ei aina ole mahdollista tai riittävää. Täydelliseen
kulttuurirelativistiseen näkemykseen tutkimuksissa on hankala päästä, sillä ajattelemme
tutkimuskohteitamme usein hyvinkin homogeenisinä yhteisöinä, ja tulkitsemme
aineistoamme sen mukaisesti. Joskus ihmisille on voitu ”osoittaa” heidän identiteettinsä
tai paikkansa yhteisössä, ja aikojen kuluessa nämä merkitykset ovat saaneet paikan
ihmisten mielissä, jonka ansiosta he jatkavat niiden toteuttamista tiedostamattaankin.
Tällainen tiedostettu tai tiedostamaton vallankäyttö onkin tutkijalle usein suurin eettinen
kompastuskivi. Itsekin olen usein tutkimukseni edetessä miettinyt, onko oikein edes
toivoa,

että

taidemusiikkiperinne

nousisi

uudelleen

kukoistukseen

Nepalissa,

mahdollisesti muiden, ”kansanomaisempien” musiikinlajien kustannuksella? Tukeeko
taidemusiikin

tutkiminen

ja

esille

nostaminen
91

yhteiskunnan

eriarvoisuuksia,

kastijärjestelmää, luokkajakoja? Minkäänlaisen identiteetin määrittelyn tekeminen sekä
edellyttää tiettyä valtaa että lujittaa valmiita valta-asetelmia. Tämän vuoksi tutkijalla on
suuri vastuu, johon on suhtauduttava vakavasti. Omassa tutkimuksessani muusikon
ideaalityypin hakeminen on taas sidoksissa ulkopuolisen tarkkailijan tulkintamalliin,
jota kutsutaan taas etic –luokitteluksi. Olen siis työssäni pyrkinyt yhdistelemään näitä
kahta mallia – yhtäältä esittää taidemusiikin kontekstissa vaikuttavia ilmiöitä
sisältäpäin, muusikon omien sanojen kautta, toisaalta poimia aineistostani oman
tulkintani mukaisen ideaalityypin, johon tiivistyvät omasta mielestäni avainkäsitteet
Nepalin taidemusiikista ja muusikon roolista tässä kulttuurissa.

Hallitus ei Nepalissa tue taidemusiikin harjoittamista. Useat muusikot nostivat tämän
asian esiin suurimpana ongelmana koko musiikinlajin tulevaisuutta ajatellen. Haikaillen
katsottiin rajan toiselle puolelle Intiaan, jossa taidemusiikki on nepalilaisten
taidemuusikoiden mielestä suuremmassa määrin yhteiskunnan tukemaa. Muusikoiden
mielestä nimenomaan instituutioiden perustaminen ja työpaikkojen tarjoaminen
muusikoille luo sen kaltaisen musiikillisen ympäristön, jossa luovuus voidaan valjastaa
myöskin

markkinavoimien

käyttöön.

Suositut

artistit

vaikuttavat

suotuisasti

kansantalouteen myymällä levyjä ja esiintymällä konserteissa. Tukemalla musiikin
opiskelua nostetaan esiin lahjakkuuksia, jotka sitten edustavat maansa taide-elämää
myös ulkomailla ja edesauttavat perinteen säilymistä myös jälkipolville. Onko
kuitenkaan Nepalin hallituksen tehtävä edesauttaa tietyn musiikinlajin säilyttämistä ja
suosion kasvua? Voisiko maan johdon myönteinen suhtautuminen tähän musiikinlajiin
saada maan poliittisen järjestelmän lukuisat vastustajat suhtautumaan karsaammin
taidemusiikkiin?

Tämä tutkimukseni jättää siis paljon tilaa jatkotutkimukselle, kuten jo edellisistä
kysymyksistä ilmenee. Ajatus siitä, että hindustanilainen musiikkikulttuuri eroaa
nimenomaan sosiaalisten, ei musiikillisten käytäntöjen kautta Nepalin ja Intian välillä,
olisi mahdollista sovittaa myös Bangladeshin ja Pakistanin taidemusiikkikulttuurien
tutkimiseen.

Samoin

tahtoisin

selvittää

laajemmin

muusikoiden

näkemyksiä

edustamansa musiikkikulttuurin kansallisista tai myyttisistä juurista, ”alkuperästä”.
Tämä kysymys oli pro gradu –työtäni ajatellen liian kompleksinen, sillä sen
selvittäminen vaatisi taidemuusikoiden kanssa tehtäviä syvähaastatteluja ainoastaan
tämän aiheen tiimoilta. Samaten kenttätyömatkallani en omasta mielestäni perehtynyt
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tarpeeksi tarkasti kastin ja etnisen taustan merkitykseen nepalilaisessa yhteiskunnassa –
laajemman oman ymmärryksen kautta olisin varmasti osannut kysyä myös parempia
kysymyksiä muusikoilta tästä aiheesta, joka voi olla heille myös hyvin arka. Koko
nepalilaisen

yhteiskuntajärjestelmän

läpäisevän

kastijärjestelmän

perinpohjainen

huomioonottaminen musiikkikulttuuria tutkittaessa on kuitenkin mittava tehtävä.
Toivoisin kuitenkin, että minulla olisi vielä mahdollisuus selvittää tätä aihetta jatkossa
laajemminkin.

Kenttätyömatkani olisi tietenkin saanut olla vielä paljon pidempi. Viiden kuukauden
aikana mahdollisuus tehdä haastatteluja ja tutustua Nepalin taidemusiikkikulttuuriin
muilla tavoin on rajallinen. Olisin mielelläni haastatellut myös taidemusiikkipiirien
ulkopuolelta tulevia ja siellä olevia ihmisiä, esimerkiksi kansanmuusikoita. Tällöin
olisin saanut paremmin kuvaa esimerkiksi taidemusiikin elitistisestä luonteesta. Nyt jäin
taidemuusikoiden omien mielipiteiden ja kertomusten varaan – ja kuka nyt ensikädeltä
myöntäisi olevansa elitisti? Pidempikestoinen kenttätyömatka olisi mahdollistanut myös
tutustumisen valtiollisiin instituutioihin, jotka eivät kovin mairittelevia lausuntoja
taidemuusikoilta kirvoittaneet. Radio Nepalin suhtautuminen taidemusiikkiin tai Royal
Nepal Academyn toiminta olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe myös tulevaisuudessa.

Selkein tässä työssäni esiin noussut puute on kuitenkin haastateltujen muusikoiden
sukupuolijakauma,
miesmuusikkoa.

sillä

haastattelin

Tämän

puutteen

vain

yhtä

havaitsin

naismuusikkoa
valitettavasti

ja

viittätoista

liian

myöhään.

Jatkotutkimuksessa tahtoisin korjata tätä painotusta totuudenmukaisempaan suuntaan.

Kenttätyön olisin näin jälkeenpäin ajateltuna voinut tehdä myös paremmin. Nepalinmatkani aikana opiskelin samanaikaisesti varsinaisen kenttätyön tekemisen kanssa
Katmandun yliopiston musiikin laitoksella sitarin ja tablan soittoa, nepalin kieltä sekä
antropologiaa. Koska Suomessa en saa sitarin soittoon opetusta, söivät Nepalissa
aktiivinen soittoharjoittelu ja soittotunnit paljon aikaa varsinaiselta kenttätyöltä,
vaikkakin ne kulkivat osittain käsi kädessä. Tämä on luullakseni monen
etnomusikologin ongelma – kuinka yhdistää ”tutkijuus” ja ”muusikkous”? Myös
kielenopiskeluun saisi käytettyä loputtomasti aikaa, eikä silti olisi tyytyväinen omaan
panokseensa. Kunnollisen tutkimusaikataulun laatiminen olisi säästänyt minut monilta
ajankäytöllisiltä ongelmilta.
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Kokonaisuudessaan olen kuitenkin tyytyväinen aikaansaannokseeni. Nyt Nepalin
taidemusiikista ja taidemuusikoista on olemassa yleisesitys, jollaista itse olen kaivannut.
Toivon, että saan vielä tulevaisuudessa mahdollisuuden selvittää kysymyksiä, joihin en
tässä työssä ole onnistunut antamaan vastauksia.
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Haastattelut:

Kaikki haastattelunauhat tekijän hallussa. Aineisto tullaan tallentamaan syksyn 2004
aikana Juminkeko-säätiön äänitearkistoon, Kuhmoon. (ks. http://www.juminkeko.fi.)

22.02.2003 Gert-Matthias Wegner. Bhaktapur, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 1.
mdhaast01)
15.03.2003. Gyanu Radha Gorkhali. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 1.
mdhaast02)
16.03.2003 Rabin Lal Shrestha. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 1.
mdhaast03)
20.02.2003 Achyut Ram Bhandari. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 1.&2.
mdhaast04)
23.03.2003. Hom Nath Upadhyaya. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 2.
mdhaast05)
30.03.2003. Jeevan Ale. Patan, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 2. mdhaast06)
31.03.2003. Prabhu Raj Dhakal. Bhaktapur, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 2&3.
mdhaast07)
06.04.2003 Suresh Bajracharya. Patan, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 3. mdhaast08)
06.04.2003. Santosh Bhakta Shrestha. Patan, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 3.
mdhaast09)
10.05.2003. Ram Sharan Darnal. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 3.
mdhaast10)
10.05.2003. Dhrubesh Chandra Regmi. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT
3.&4. mdhaast11)
11.05.2003. Nava Raj Gurung. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 4.
mdhaast12)
11.05.2003. Mohan Prasad Joshi. Patan, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 4. mdhaast13)
13.05.2003. Raman Maharjan. Patan, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 4. mdhaast14)
17.05.2003. Mohan Sundar Shrestha. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 4.
mdhaast15)
09.06.2003. Krishna Prasad Ghimire. Katmandu, Nepal. (LA/HAASTATTELUT 5.
mdhaast16)
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LIITTEET:

Liite 1. Tutkimuksessa käytettävien termien selitykset. (Suluissa Times_Norman erikoismerkein translitteroitu muoto, jos olen suomentanut termin). Ennen selitystä oleva
sivunumero suluissa viittaa tämän tutkimuksen kohtaan, jossa termi on ensimmäisen kerran
mainittu. Selityksessä mainitaan myös ne sivut, jossa käsittelen kyseistä termiä laajemmin.

Alāp = (s. 67) Alāp on taidemusiikkiesityksen johdanto-osio, jossa esitellään raagan sävelet ja
avataan hiljalleen raagan tyypillisimpiä sävelkulkuja ja erityispiirteitä. Alāp on vapaarytminen, ja se
lauletaan

tai

soitetaan

ilman

säestystä.

Sen

katsotaan

usein

olevan

tärkein

osuus

taidemusiikkiesityksessä, osuus, jossa muusikon todellinen taito tulee esiin. (esim. Wade 1997, 2728.)
Bādi = (s.14) Ammatillinen muusikkokasti Nepalissa. Heidät tunnettiin aiemmin paitsi
muusikkoina, myös prostituution harjoittajina. (esim. Wegner & Widdess 2002, 760.)
Bāsurī = (s. 22) Bambuhuilu, jota käytetään hindustanilaisessa musiikissa. Kuuluisin soittimen
taitaja Intiassa on epäilemättä Hari Prasad Chaurasia.
Bhajān = (s.60) Hindujen devotionaalinen musiikinlaji. Laulujen sanoitukset kertovat
hindulaisuuden jumalista ja mytologiasta. Säestyssoittimina usein tabla ja käsiharmoni. (esim.
Menon 1995, 23-24.)
Damāī = (s. 14) Ammatillinen muusikkokasti. Damāīt ovat muusikoita, mutta nykypäivänä
ammateiltaa myös räätäleitä ja satunnaisia peltotyöläisiä. (esim. Tingey 1994.)
Dasaĩ = (s. 43) Dasaĩ –festivaali on Intiassa ja Nepalissa syys-lokakuussa järjestettävä
kymmenpäiväinen festivaali, joka on vuoden tärkein hindujuhla.
Dhrupad = (s. 69) 1500-luvulla kehittynyt hindustanilaisen musiikin tyyli, legendaarisimpana
esittäjänä Mian Tansen. Dhrupad on pääasiassa laulettua musiikkia. Nykypäivänä dhrupad on
saanut jälleen uutta suosiota taidemuusikoiden keskuudessa. (esim. Wade 1997, 1-10.)
Diskurssi = (s. 6) Puhetapa. Viittaan tällä sanalla omassa tutkimuksessani käyttämääni
haastatteluaineistoon ja sen tulkintaan. Haastattelemani muusikot vastasivat kysymyksiini tietyllä
tavalla, josta on erotettavissa määrätynlaisia puhetapoja. Tutkimuksessani esiin nousevat mm.
”kilpailudiskurssi”, jolla tarkoitan informanttieni puhetta kilpailuasetelmista taidemusiikin kentällä
ja ”musiikin kieliopin diskurssi”, jolla tarkoitan tyyliä ja tapaa, jolla muusikot puhuivat
taidemusiikista musiikillisena peruskielioppina.

Emic/etic

=

(s.

91)

Etnomusikologian

tutkimusnäkökulmia,

lähtöisin

antropologisesta

tutkimuksesta. Emic tarkoittaa sellaista tarkastelunäkökulmaa, jonka avulla tutkija pyrkii
kuvaamaan kohdettaan yhteiskunnan omin silmin, tämän kulttuurin omien arvojen mukaisesti.
Tämä edellyttää useimmiten pitkällistä kenttätyötä tutkittavan kulttuurin parissa. Etic taas viittaa
menetelmään, jossa tutkija taas valitsee ensin teorian ja soveltaa sitten näkemäänsä siihen. Etictutkimuksessa käytetään yleisemmin myös lomakkeita ja tilastoja tutkimuksen apuvälineinä. (esim.
Leisiö 1988, 18.)
Ekhadashi = (s. 56) Nepalin hindujen keskuudessa suotuisa (eng. auspicious) päivä. Ekhadashi on
yksitoista päivää ennen ja 11 päivää jälkeen uudenkuun eli kahdesti kuukaudessa.
Esraj = (s. 51) Jousisoitin. Soittimessa on otenauhat, mutta sitä soitetaan jousella. Soittimessa myös
resonanssikieliä. Esraj on suosittu enimmäkseen Bengalissa, jossa se on erittäin arvostettu
säestyssoittimena. (esim. Menon 1995, 54.)
Folklorismi = (s. 21) Menneiden yhteiskuntien perinteissä vallinneiden muoti-ilmiöiden
elvyttämistä

ja

muuntamista

nykyaikaisen

yhteiskunnan

käyttöön

(Leisiö

1988,

25).

Tutkimuksessani käytän termiä kuvaamaan eri etnisten ryhmien kulttuurien tasapäistämistä yhdeksi
keinotekoiseksi kulttuuriksi.
Gāine = (s. 14) Ammatillinen muusikkokasti Nepalissa. Gāinet ovat kierteleviä trubaduureja, joiden
tehtävänä on ollut viihdyttää kyläyhteisöjä ja toimia tiedonlevittäjinä laulutekstiensä avulla. Gāinet
ansaitsevat edelleenkin elantonsa enimmäkseen esittämällä musiikkia, mutta toimivat myös
sekatyöläisinä. (esim. Holma 1995.)
Gharānā = (s. 17) Gharānā- eli koulukuntajärjestelmä on pohjoisintialaisessa taidemusiikissa hyvin
tärkeä elementti. Intiassa on edelleenkin hyvin tärkeää, mihin gharānāan kukin muusikko kuuluu.
Historiallisesti gharānāt ovat olleet tiettyjen perheiden tai hovien musiikillisia ”salaseuroja”, jonka
saloihin vihkiytyminen on vaatinut kuulumista tiettyyn perheeseen tai sukuun tai näiden
mestareiden oppipoikiin ja sitoutumista tietyn tyylin esittämiseen ja ylläpitoon. Gharānā on siis sekä
sosiaalinen ilmiö (jäsenyys yhteisössä) että kulttuurinen ilmiö (musiikillinen tyyli). (Neuman 1990,
145-167.) Lisää gharānoista tässä tutkimuksessa sivuilla 44-47.
Guru-shishya –traditio = (s.17) Mestari-oppipoika –traditio. Hindustanilaisen taidemusiikin
opiskelun läpäisevä kulttuurinen oppimismalli, jonka avulla musiikkiperinnettä siirretään
jälkipolville. Guru eli opettaja sosiaalistaa oppilaan varsinaiseen musiikilliseen elämään sen lisäksi,
että häneltä saa teknistä oppia. Guru välittää asioita, joita ei ole mahdollisuutta oppia kirjoista tai
musiikkikouluista: tietoa, joka on salaista tai esoteerista ja tavan, jolla muusikon pitäisi elää

elämäänsä. (esim. Neuman 1990, 30-58.) Lisää guru-shishya –traditiosta tässä tutkimuksessa
sivuilla 42-43.
Hindustanilainen musiikki (hindustāni) = (s. 4) Tässä tutkimuksessa: pohjoisintialainen
taidemusiikki. Enemmän hindustanilaisesta musiikista tässä tutkimuksessa sivuilla 34-37.
Ideaalityyppi = (s. 4) Tutkimuksessani luoma hypoteettinen malli nepalilaisen taidemuusikon
”keskiarvosta”.

Ideaalityypin

muodostamista

olen

käyttänyt

myös

tutkimusaineistoni

analyysimetodina. Ideaalityypin käsitteen olen lainannut sosiologiasta Max Weberiltä (ks. Weber
1990).
Jaltarang = (s. 51) Vedellä osittain täytetyt posliinikupit, joita soitetaan tikuilla. (esim. Menon
1995, 82.)
Karnaattinen musiikki (karnātika) = (s. 13) Tässä tutkimuksessa: eteläintialainen taidemusiikki.
Khyāl = (s. 69) Persian kielessä sana tarkoittaa ”mielikuvitusta”. Dhrupadin jälkeen kehittynyt
hindustanilaisen musiikin tyyli. Khyāl lähes korvasi dhrupadin hiljalleen ainakin 1600 –luvulta
alkaen. (esim. Wade 1997 koko kirja; Menon 1995, 95.)
Käsiharmoni = (s. 18) Länsimaisten lähetyssaarnaajien 1800-luvulla Intiaan ja intialaiseen
musiikkiin tuoma soitin. (Menon 1995, 76.)
Madal-rumpu = (s. 83) Nepalilainen kaksikalvoinen sylinterirumpu, käytetään paljon eri etnisten
ryhmien kansanmusiikissa. (esim. Moisala 1991, 134.)
Mahashivaratri = (s. 61) Hindulainen Shiva-jumalaa juhlistava festivaali. Nepalissa tätä festivaalia
vietetään Pashupatinathin temppelillä, jonne saapuu satojatuhansia hindupyhiinvaeltajia ympäri
Etelä-Aasiaa.
Musiikin kielioppi = (s. 6) (eng. grammar of music) Nepalilaisten taidemuusikoiden käyttämä
termi, jolla he tarkoittavat taidemusiikkiin sisäänrakennettua ”kaiken musiikin perustaa”. Timo
Leisiön mukaan musiikin ja kielen yhdistäminen samaan käsitteeseen on problemaattista, sillä
käsitteellä on tällöin liikaa konnotaatioita konkreettiseen kieleen. Hän suosittelikin mieluummin
käytettäväksi termiä ”musiikkioppi”. Kuitenkin haastetteluissani mainittu ”grammar of music”
selittyy parhaiten käännöksellä musiikin kielioppi. Tällöin ”musiikin kielioppiin” kuuluu paitsi
tietynlainen musiikillinen järjestelmä tai säännöstö, myös haastateltujen muusikoiden laajemmat
uskonnolliset ja esteettis-filosofiset viittaukset, jotka ovat taidemusiikin perusajatuksen taustalla.
Tutkimukseni

mukaan

nimenomaan

tämä

musiikin

kielioppi

on

taidemuusikoiden

identiteettikonstruktion keskiössä. Musiikin kieliopista enemmän sivuilla 67-70.
Musiikillinen ympäristö = (s. 5) Nepalilaisten taidemuusikoiden käyttämä termi, jolla he
tarkoittavat yleistä taidemusiikin arvostusta ja mahdollisuuksia toimia taidemusiikin kentällä.

Haastattelujeni mukaan Intiassa on parempi musiikillinen ympäristö kuin Nepalissa. Musiikillisesta
ympäristöstä enemmän sivuilla 70-74.
Nāda-brahmā = (s. 72) Taivaallinen ääni. Hindulaisen maailmankatsomuksen mukaan koko
maailmankaikkeus on saanut alkunsa tästä taivaallisesta äänestä. Maan päällä tuotettu musiikki on
tämän äänen maallista ilmentymää (esim. Rowell 1998, 43.)
Nātyaśāstra = (s. 38) Intialaisen musiikin ja muun esittävän taiteen teorian vanhimpia
käsikirjoituskokoelmia. Nātyaśāstran vanhimmat osat voidaan ajoittaa 400-luvulle (Menon 1995,
131). Nepalissa on säilynyt osa Nātyaśāstran alkuperäisiä kirjoituksia 1300-luvulta (Wegner &
Widdess 2002, 759).
Pakhāvaj = (s. 36) Kaksikalvoinen sylinterirumpu, jolla perinteisesti säestetään dhrupad-esityksiä.
(Menon 1995, 137.)
Panchayāt = (s. 39) ”Neuvosto”. Nepalissa vuosina 1960-1990 vallinnut hallitusmuoto, jossa
kuninkaalla oli itsevaltius ja kaikki puolueet olivat kiellettyjä. (esim. Pradhan 2003, 11-12.)
Padit = (s. 6) Panit tarkoittaa mestaria tai maestroa. Hindustanilaisesta taidemusiikista
puhuttaessa hindumuusikot voivat saada arvonimen panit, muslimimuusikot taas käyttävät sanaa
ustād. (esim. Menon 1995, 165.)
Purnima = (s. 53) Nep. täysikuu.
Raaga (rāga) = (s. 13) Hindustanilaisen musiikin keskeinen teoreettinen käsite. Se on sopimus
sävelten keskinäisistä suhteista, eräänlainen vahvasti improvisaatioon perustuva melodinen
järjestelmä, joka pyrkii ilmaisemaan tietyntyyppisiä tunteita tai mielialaa. Jokainen raaga perustuu
jollekin asteikolle, joka sisältää tavallisimmin viidestä seitsemään säveltä. Tämän lisäksi käsite
sisältää tiettyjä melodisen rakenteen sääntöjä, joita esittäjä pyrkii noudattamaan. Raagan
esittäminen perustuu suurimmilta osin improvisointiin, jossa pyritään tuomaan esiin raagan
perimmäinen luonne. (esim. Jairazbhoy 1995, 32-64.)
Rana-pääministerit = (s. 7) Nepalissa 1846-1951 hallinneet pääministerit, jotka syrjäyttivät
kuninkaan ja asettivat koko kuningasperheen ”kotiarestiin”.
Śāstriya sagīt = (s. 4) Nepalilaisten muusikoiden itsensä käyttämä omakielinen nimitys
esittämästään taidemusiikista.
Suuri Kulttuuri = (s. 5) Tutkimuksessani käytän tätä termiä kuvaamaan nepalilaisten
taidemuusikoiden puheesta löytyvää diskurssia hindustanilaisen musiikin ”alkukodista”, Intiasta, ja
siellä vallitsevasta hyvästä musiikillisesta ympäristöstä.
Sārangī = (s. 18) Jousella soitettava yleisimpiä hindustanilaisen musiikin säestysinstrumentteja.
Siinä on muutamia pääkieliä ja useita kymmeniä resonanssikieliä. Tänä päivänä sārangī voi toimia

myös sooloinstrumenttina. (esim. Menon 1995, 150.) Sārangīsta on myös yksinkertaisempi muoto,
jota käytetään paljon Intian ja Nepalin kansanmusiikeissa.
Sarod = (s. 36) Yksi suosituimmista hindustanilaisen musiikin luuttusoittimista. Sen epäillään
kehittyneen persialaisesta rababista. Soitetaan plektralla. Kuuluisimpia sarodin taitajia ovat
esimerkiksi intialaiset Allaudin Khan ja hänen poikansa Ali Akbar Khan. (esim. Menon 1995, 150.)
Shahnāī = (s. 36) Hindustanilaisessa musiikissa käytettävä oboesoitin. Soitinta käytetään myös
intialaisissa kansanmusiikeissa, kuten myös Nepalissa. Kuuluisin shahnāīn soittaja taidemusiikissa
on nykyisin intialainen Ustād Bismillah Khan.
Sitar

(sitār)

=

(s.

4)

Yksi

suosituimmista

hindustanilaisen

musiikin

kielisoittimista.

Pitkäkaulaluuttu, jossa on 5-7 pääkieltä ja n. 13 resonanssikieltä. (esim. Menon 1995, 153.)
Śukrabār = (s. 58) Nep. perjantai.
Taala (tāla) = (s. 13) Hindustanilaisen musiikin metrinen järjestelmä. Rytmisykli, jonka pohjalta
soittajat improvisoivat taidemusiikkiesityksessä sekä rytmisesti että melodisesti. (esim. Menon
1995, 157-159.)
Taanpura (tamburā) = (s. 35) Pitkäkaulaluuttu, jossa on 4-6 kieltä. Soitinta käytetään bordunan
tuottamiseen

hindustanilaisessa

musiikissa.

Taanpuran

vapaita

kieliä

soitetaan

taidemusiikkiesityksen alusta loppuun muuttumattomana. (esim. Menon 1995, 159-160.)
Tabla (tablā) = (s. 18) Yleisin hindustanilaisessa musiikissa käytettävä rytmisäestyssoitin.
Rumpupari, jota soitetaan sormin ja kämmenin. (esim. Menon 1995, 157.)
Ustād = ks. padit.
Veeda-kirjallisuus (vēda) = (s. 35) Veeda –kirjallisuus on esihindulaisen kulttuurin tärkeimpiä
uskonnollisia tekstikokoelmia, joissa käsitellään mm. maailmankaikkeutta yleensä, jumalia ja
musiikkia. Vanhimmat veedatekstit voidaan ajoittaa ainakin kolme tuhatta vuotta taaksepäin.
Intialaisen taidemusiikin voidaan katsoa kehittyneen näiden tekstien antamista musiikillisista
ohjeista. (Rowell 1998, 18-22.)
Vīnā = (s. 36) Kielisoitinten yleisnimike sanskritin kielessä. Nykyisin sillä viitataan tietyntyyppisiin
kielisoittimiin, kuten Vichitra vīnāan tai Rudra vīnāan. (esim. Menon 1995, 167.)

Liite 2. Haastattelemieni taidemuusikoiden lyhyet esittelyt. Ikä on muusikon ikä haastatteluhetkellä. Syntymäpaikka on myös nykyinen
asuinpaikka, ellei toisin mainita.

Nimi

Ikä

Syntymä /
Asuinpaikka

Instrumentti

GertMatthias
Wegner

43

Saksa /
Bhaktapur

Tabla

Gyanu
Radha
Gorkhali

48

Katmandu

Sitar

Rabin Lal
Shrestha

33

Katmandu

Tabla

Achyut Ram
Bhandari

42

Godavari /
Katmandu

Tabla

Virallinen
koulutus

Opettaja(t)

Nykyinen
(pää)työpaikka

EtnomusikoNikhil Ghosh,
Katmandun
logian tohtori,
Mumbai (ent.
yliopiston
Kielin, Colognen
Bombay),
musiikin
ja Bonnin
Intia.
laitoksen johtaja /
yliopistot.
etnomusikologian
professori, Berlin
Freie Universität.
Kalanidhi
Ganesh
Sitarinopettaja,
Sangeet
Bahadur
Fine Arts
Mahavidhalaya,
Bhandari
Campus,
Bhatkhande
(Nepal),
Tribhuvanin
University,
Ustad Ilias
yliopisto.
Lucknow
Khan
(Diploma),
(Kolkata),
Allahabad
Kishor Ghosh
University,
(Kolkata)
Kolkata (MA).
Allahabad
Sadhuram(?)
Tablaopettaja,
University
Manandhar,
Fine Arts
(Diploma),
Ganesh Raj
Campus,
suorittaa MAGhanta(?),
Tribhuvanin
tutkintoa
Hom Nath
yliopisto. Opettaa
parhaillaan.
Upadhyaya.
myös
yksityiskoulussa.
Rastriya
Hom Nath
Tablaopettaja,
Nachghar (useita Upadhyaya
Fine Arts
instrumentteja)
(Nepal),
Campus,
Allahabad
Chhote Lal
Tribhuvanin
University (MA).
Mishra
yliopisto. Royal
(Varanasi). Nepal Academyn
muusikko.

Omat oppilaat

mm. Buddhalal
Manandhar,
Richard Widdess.

Arvio nepalilaisten
taidemuusikoiden
määrästä + omat
paikalliset
lempiartistit
?
Krishna Narayan
Shrestha (multiinstrumentalisti),
Shambu Prasad
Mishra (tabla)

Muuta

Etnomusikologi,
Katmandun yliopiston
musiikin laitoksen
perustaja.

Koulussa n. 20,
yksityisiä 4-5
(joskus myös
ulkomaalaisia
kuten Lari
Aaltonen).

30-40.
Laxmi Rana (sitar)

Soittaa yhtyeessä
Shringara Nepal yhdessä
tablisti Achuyt Ram
Bhandarin kanssa.

Kouluissa useita,
yksityisiä n. 10.

n. 50.
Uma Thapa (sitar),
Narayan Prasad
Shrestha (sitar),
Hom Nath
Upadhyaya (tabla)

Eräs arvostetuimmista
nuorista tablansoittajista
Nepalissa.

Koulussa useita,
yksityisiä n. 20.

n. 100.
Nava Raj Gurung,
Rabin Lal Shrestha,
Atul Gautam (tabla).

Soittaa yhtyeessä
Shringara Nepal yhdessä
sitaristi Gyanu Radha
Gorkhalin kanssa.

Liite 2. (jatkoa) Haastattelemieni taidemuusikoiden lyhyet esittelyt. Ikä on muusikon ikä haastatteluhetkellä. Syntymäpaikka on myös
nykyinen asuinpaikka, ellei toisin mainita.
Hom Nath
Upadhyaya

59

Katmandu

Tabla

Benares Hindu
University (BA).

Anokelal (?)
Mishra
(Varanasi),
Shambu
Prasad
Mishra
(Nepal).
Mohan
Prasad Joshi
(Nepal).

Tablaopettaja,
Pashupatinath
Sangeet
Mahavidhalaya,
Santa Barbara
University
(USA)
Huiluopettaja,
Kalanidhi Indira
Sangeet
Mahavidhalaya

Nepalissa n. 25
oppilasta (opettaa
ilmaiseksi).

?
Mohan Sundar
Shrestha (sarod,
Suresh Bajracharya
(sarod), Nara Raj
Dhakal (laulu).

Sanoi olevansa ainoa
nepalilainen muusikko,
joka elättää itsensä
pelkällä taidemusiikilla.
Tehnyt myös
tablaoppikirjoja.

Jeevan Ale

35

Janakpur /
Katmandu

Bāsurī
-huilu

Kalanidhi Indira
Sangeet
Mahavidhalaya
(Diploma),
Allahabad
University (MA).

Koulussa useita,
yksityisiä
muutamia.

n. 100, ainoastaan
tusina hyviä.
Mohan Prasad Joshi
(multi-inst.),
Purna(?) Bahadur
Thapa (laulu).

Soittaa myös eri
fuusioyhtyeissä.

Prabhu Raj
Dhakal

34

Katmandu

Laulu

Allahabad
University (MA).

Nara Raj
Dhakal
(Prabhun isä).

Laulunopettaja,
Katmandu
University
Department of
Music, myös oma
yksityiskoulu.

Kouluissa useita.

Prabhun isä on yksi
kunnioitetuimmista
muusikoista Nepalissa.
Nara Raj toimi ennen
myös hovimuusikkona.

Allahabad
University (MA).

Mohan
Prasad Joshi
(Nepal),
joskus myös
muita lyhyen
aikaa.

Sarodinopettaja,
Kalanidhi Indira
Sangeet
Mahavidhalaya,
Katmandu
University
(muutamia
ulkomaalaisia
oppilaita)

Koulussa useita, 6
yksityistä
oppilasta.

n. 200 (n. 100
ammattilaista).
Shambu Prasad
Mishra, Hom Nath
Upadhyaya, Rabin
Lal Shrestha (tabla),
Nara Raj Dhakal
(laulu), Uma Thapa,
Gyanu Radha
Gorkhali (sitar).
n. 50.
Mohan Prasad Joshi
(multi-inst.),
nuoremmista Milen
Tandokar (viulu).

Suresh Raj
Bajracharya

34

Patan

Sarod

Soittaa myös
fuusiomusiikkia eri
yhtyeissä.

Liite 2. (jatkoa) Haastattelemieni taidemuusikoiden lyhyet esittelyt. Ikä on muusikon ikä haastatteluhetkellä. Syntymäpaikka on myös
nykyinen asuinpaikka, ellei toisin mainita.
Santosh
Bhakta
Shrestha

27

Patan

Esraj

Allahabad
University (MA
vuonna 2004).

Mohan
Prasad Joshi,
hetken
Krishna
Narayan
Shrestha.

Royal Nepal
Academyn
muusikko,
freelancemuusikko.

Ei.

Ram Sharan
Darnal

65

Katmandu

Laulu,
Piano,
mandoliini etc.

?

?

Musiikintutkija,
Royal Nepal
Academy.

Ei.

Dhrubesh
Chandra
Regmi

40

Katmandu

Sitar

Delhi University
(MA), suorittaa
tieteellistä
tohtorintutkintoa
samaan oppilaitokseen.

Oma isänsä
Nepalissa,
Uma Shankar
Mishra, Debu
Chaudhuri,
Imrat Khan
(Delhi)

Sitarinsoiton
opettaja ja
luennoitsija,
Tribhuvanin
yliopisto.

Koulussa
muutama, n. 10
yksityisoppilasta.

Nava Raj
Gurung

30

Katmandu

Tabla
(myös
huilu,
kitara)

Radio Nepalin
muusikko,
freelancemuusikko.

Ei.

Allahabad
Ram Hari
University (MA). Gurung (oma
isä).

n. 30.
Soittaa myös
Mohan Prasad Joshi
fuusiomusiikkia eri
(multi-inst.), Hom
yhtyeissä (esim. Vajra).
Nath Upadhyaya
(tabla), Uma Roy
(sarod),
nuoremmista Nava
Raj Gurung (tabla).
?
Kirjoittanut Nepalin
Nararaj Dhakal
musiikista ja soittimistosta
(laulu), Shamba Dev
lukuisia artikkeleita
Sabkota(?), Shambu
nepaliksi.
Prasad Mishra
(tabla), nuoremmista
Gyanu Radha
Gorkhali (sitar),
Achyut Ram
Bhandari (tabla).
n. 100,
Dhrubesh on myös
tosiammattilaisia
ammatiltaan lakimies.
n. 10.
Tekee väitöskirjaa RanaShambu Prasad
kauden taidemusiikista
Mishra, Hom Nath
Nepalissa. Soittaa
Upadhyaya, Achyut
Sukarma-nimisessä
Ram Bhandari
yhtyeessä, myös fuusiota
(tabla), Norbu
joskus.
Sherpa (viulu), Uma
Thapa (sitar),
Mohan Sundar
Shrestha (sarod).
Yli 50.
Soittaa myös eri
Uma Thapa,
fuusioyhtyeissä (mm
Dhrubesh Regmi,
Trikaal).
Gyanu Gorkhali
(sitar), Atul Gautam
(tabla).

Liite 2. (jatkoa) Haastattelemieni taidemuusikoiden lyhyet esittelyt. Ikä on muusikon ikä haastatteluhetkellä. Syntymäpaikka on myös
nykyinen asuinpaikka, ellei toisin mainita.
Mohan
Prasad Joshi

58

Patan

Jaltarang,
sarod,
tabla,
etc.

?

Ganesh Lal
Bhandari.

Raman
Maharjan

31

Kirtipur

Bāsurī
-huilu

Ei taidemusiikkikoulutusta
musiikkioppilaitoksissa.

Prem
Chaudhari,
Mohan
Prasad Joshi.

Mohan
Sundar
Shrestha

56

Katmandu

Sarod

Ei koulutusta
musiikkioppilaitoksissa.

Krishna
Prasad
Ghimire

56

Patan /
Katmandu

Tabla

?

Bhakta
Krishna
Manandhar
(laulu),
Narayan
Prasad
Shrestha
(sarod ja
sitar).
Khali Prasad
Sharma,
Narayan
Prasad
Sharma
(Varanasi).

Kalanidhi Indira
Sangeet
Mahavidhalayan
rehtori ja
opettaja.

mm. Suresh
Bajracharya,
Santosh Bhakta
Shrestha. Lukuisia
muita koulussa.
Yhteensä ollut yli
tuhat omien
sanojensa mukaan.
D.A.V. –koulun
Ei varsinaisia
musiikinopettaja,
taidemusiikkifreelanceoppilaita.
muusikko.

Narayan Hiti –
konserttien
järjestäjä
(kuningasperheen
pyynnöstä
vuodesta 1986),
freelancemuusikko.

Muutamia
yksityisoppilaita.

Nykyisin
sähköinsinööri, ei
enää aktiivinen
ammattimuusikko.

Ei.

?

-

n. 100.
Kaikki vanhemmat
muusikot,
nuoremmista
Santosh Bhakta
Shrestha (esraj),
Suresh Bajracharya
(sarod).
n. 20-30.
Arvostaa omien
sanojensa mukaan
kaikkia yhtä paljon.

On vasta 5 vuotta sitten
aloittanut taidemusiikin
varsinaisen opiskelun.
Soittaa eri yhtyeissä
fuusiomusiikkia.

Alle 200.
Nuoremmasta
polvesta Rabin Lal
Shrestha, Nava Raj
Gurung (tabla).

Nepalin klassisen
musiikin yhdistyksen
perustaja ja nykyinen
puheenjohtaja.

Sokea, hyvin arvostettu
muusikko Nepalissa.

Liite 3. Haastattelukysymykset.

1. Basic facts
a) Name, age, and place where you were born? Where do you live now? Your
instrument?
b) Background of your family, how did you end up becoming a musician? How did
you get introduced with classical music?

2. History
a) Personal history: Where have you studied, who was your teacher, where did this
happen and for how long? Gharana?
b) Do you know other Nepalese musicians? Do you interact with them a lot? Do you
know their teachers? Their instruments, records they have made? How many
classical musicians are there in Nepal? Who's your favourite artist?
c) Do you know about the history of Hindustani music? Have you studied it in school?
What about its history in Nepal? Do you know any books concerning the subject?
d) (Have you heard about the land donations there used to be, when musicians were
paid with land?)

3. Present situation in Nepal
a) Where can you study Hindustani music nowadays in Nepal? Who are the teachers?
Where have they studied? Do you teach yourself? How many students, how much
do you charge? Nepalese, foreign?
b) Places to give concerts? Entry fees? How much they pay? Who hires musicians?
Have you been on tour? With whom? Who paid you and how much?
c) Have you made any records? Where? Do other musicians make records there? Are
there any other studios you know? What kind of places are they?
d) Have you played on radio or TV? National or international channels?
e) How do you see your future as a musician? Is there enough work to do in Nepal?
How do you make your living? Have you received any prices or other kinds of
recognition from somewhere?

4. About identity
a) Do you make difference between classical music in India and in Nepal? / Is there a
thing called Nepalese classical music or do you feel following the Hindustani
tradition? (for example Jazzmandu with Nepalese classical music?) Does everybody
think of hindustani music as Indian origin?
b) Do you play other music than classical music? Why? Do you work in the studio?
With whom do you play?
c) What makes the difference between classical music and folk music or popular
music?
d) Do you think that classical music is popular in Nepal? Why/why not? Is it easy to
become a member of a classical music society?
e) What does classical music mean to you? Does it satisfy you in different way than
other music?
f) Is music your only income or do you have other sources?
g) What about gender - is it difficult to be a musician as a woman, getting jobs or
recognition?

5. About elitism
a) Why did you choose to play classical music? Why didn't you become a folk or pop
musician? Can you play all kind of music? Do you? What did your family think
about when you got involved in classical music? Is there an inside circle of classical
musicians and the audience?
b) Is it expensive to be classical musician? How much did it cost to study music? What
about the instruments? (Who paid them in the first place?) Do you think you make
more money playing classical music than for example folk music?
c) How about your friends, do they play or listen classical music? How about your
family or relatives?
d) Do you like other kind of music than the classical? How about your friends &
family?
e) Do you socialise with people who come to the concerts or are interested in classical
music? Why & how?
f) Can you tell me something about the people who are involved in classical music
scene? Where do they generally come from? Is it possible to say something about
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their castes or social levels? Are they usually from "good families"? Are they richer
than average people in Nepal are? What about ethnicity? What about the audience?

6. Other, misc.
a) Can I use your real name in my thesis?
b) Do you have an email address, how can I contact you from abroad when my
research is finished?

3

Liite 4. Taidemusiikkikonsertit, joissa kävin kenttätyömatkani aikana 16.01.-11.06.2003. Mukana myös konsertit, jotka olen merkinnyt
itselleni ylös, mutta en ehtinyt syystä tai toisesta paikalle. Näitä konsertteja kuvaan kirjaimella X, joka löytyy päivämääräsarakkeesta.

Pvm

Konserttipaikka/
Tapahtuma
24.01. Pilgrim Bookhouse,
Thamel, Katmandu

Esiintyjät

Ohjelmisto

Yleisöä

Muuta huomioitavaa

Gyanu Radha Gorkhali,
Achyut Ram Bhandari.

3

Konsertti nauhoitettu kokonaisuudessaan,
LA/MUSIIKKI 1. ja 2.

?

n. 200

Sur Suddha on eräs Nepalin kuuluisimmista
yhtyeistä. Musiikissaan he sekoittavat
kansanmusiikkia ja taidemusiikkia.
Osa konsertista nauhoitettu,
LA/MUSIIKKI 3. ja 4.

01.02.
X

Shanker Hotel

Sur Suddha

1. Tablasoolo, matta taal
(9 iskua / sykli)
2. Raaga Yaman
?

06.02.

Saraswatī Pūjā
(Rastriya Nachghar)

16.02.

Täydenkuun
konsertti
(Kirateswor)

Tribhuvanin yliopiston
musiikinopiskelijoita ja
muutama heidän opettajistaan.
mm. Mohan Sundar Shrestha,
Achyut Ram Bhandari, Prabhu
Raj Dhakal..

Taidemusiikkia,
kansanmusiikkia, kathaktanssia. Eri esiintyjiä.
Taidemusiikkia, myös
dhrupadia, joka on
harvinaisempaa.

21.02. Śukrabār –konsertti Gert-Matthias Wegner, Suresh
Bajracharya, Buddhalal
(Patan Museum)
Manandhar, Bishnu Bahadur
Manandhar.
28.01. Kathmandu Jazz
mm. Trilok Gurtu, Cadenza,
Festival (Royal
Vajra, Prustaar (näillä
02.02. Nepal Academy)
yhtyeillä joitakin
taidemusiikkielementtejä).

28.01.
02.02.

Mahashivaratri
(Pashupatinath)

mm. Dhrubesh Chandra
Regmi, Atul Gautam, Jeevan
Ale, Gyanu Radha Gorkhali.

n. 300

Osa konsertista nauhoitettu,
LA/MUSIIKKI 5. ja 6.

Wegner esitti länsimaista
n. 70
Konsertti nauhoitettu kokonaisuudessaan,
pianomusiikkia, sitten
LA/MUSIIKKI 8. ja 9.
tablasoolon, jonka jälkeen
sarod-tabla –esitys.
Jatsia, fuusiomusiikkia
n. 300 /
Paljon ulkomaalaisia esiintyjiä festivaalin
(Cadenza on paikallinen konsertti aikana, myös nepalilaista fuusiotaidemusiikkia.
jazz-yhtye, jossa joskus
esiintyy myös nuoria
nepalilaisia
taidemuusikoita).
Taidemusiikkia kolme
20-100 Yleisön lukumäärä on illalta 02.02, kun pääsin
vuorokautta yötä päivää.
paikalle. En saanut ajoissa tietää, että
konsertteja on kolme päivää peräkkäin.

Liite 4. (jatkoa) Taidemusiikkikonsertit, joissa kävin kenttätyömatkani aikana 16.01.-11.06.2003. Mukana myös konsertit, jotka olen
merkinnyt itselleni ylös, mutta en ehtinyt syystä tai toisesta paikalle. Näitä konsertteja kuvaan kirjaimella X, joka löytyy päivämääräsarakkeesta.

Pvm
11.03.
X
14.03.

Konserttipaikka/
Tapahtuma
Patan Museum
Ekhadashi
(Narayan Hiti)

15.03. Roadhouse, Thamel
X
18.03.
Täydenkuun
konsertti
(Kirateswor)
21.03. Śukrabār –konsertti
X
(Patan Museum)
24.03. Roadhouse, Thamel
X
28.03.
Ekhadashi
(Narayan Hiti)
04.04.

Esiintyjät

Ohjelmisto

Yleisöä

Muuta huomioitavaa

Cadenza + paikallisia nuoria
taidemuusikoita.
mm. Mohan Sundar Shrestha,
Rabin Lal Shrestha.

?

?

-

Taidemusiikkia

3-8

mm. Prabhu Raj Dhakal.

?

?

Temppeliin ei saa viedä kameraa tai
nauhoitusvälineitä, joten muutkin
muistiinpanovälineet jäivät ulkopuolelle.
-

mm. Steven Landsberg, Atul
Gautam.

Taidemusiikkia

n. 300

Prustaar- yhtye.

Fuusiomusiikkia, mukana
muutamia paikallisia
taidemuusikoita.
?

?

Ensimmäinen kerta, kun kuulin sitaropettajani
esiintyvän. Osa konsertista nauhoitettu,
LA/MUSIIKKI 11. ja 12.
-

?

-

Taidemusiikkia

4-10

Taidemusiikkia sekä
Bhaktapurin newareiden
perinnemusiikkia.

n. 30

Temppeliin ei saa viedä kameraa tai
nauhoitusvälineitä, joten muutkin
muistiinpanovälineet jäivät ulkopuolelle.
Oma ensiesiintymiseni julkisesti Nepalissa. Osa
konsertista nauhoitettu,
LA/MUSIIKKI 13.

Taidemusiikkia.

Alle 10

Mohan Sundar Shrestha,
Rabin Lal Shrestha
mm. Rabin Lal Shrestha ja
hänen sitaristivaimonsa

Oppilaskonsertti
mm. Lari Aaltonen, Buddhalal
(Katmandun
Manadhar, Prabin Shrestha,
yliopiston musiikin Anna Stirr, Bishnu Bahadur
laitos, Bhaktapur.
Manandhar, Prabhu Raj
Dhakal
13.04.
Ekhadashi
mm. Mohan Sundar Shrestha,
(Narayan Hiti)
Rabin Lal Shrestha.

Temppeliin ei saa viedä kameraa tai
nauhoitusvälineitä, joten muutkin
muistiinpanovälineet jäivät ulkopuolelle.

Liite 4. (jatkoa) Taidemusiikkikonsertit, joissa kävin kenttätyömatkani aikana 16.01.-11.06.2003. Mukana myös konsertit, jotka olen
merkinnyt itselleni ylös, mutta en ehtinyt syystä tai toisesta paikalle. Näitä konsertteja kuvaan kirjaimella X, joka löytyy päivämääräsarakkeesta.

Pvm
16.04.
X
07.05.

Konserttipaikka/
Tapahtuma
Täydenkuun
konsertti
(Kirateswor)
Russian Culture
Centre

Esiintyjät

Ohjelmisto

Yleisöä

Muuta huomioitavaa

?

?

?

-

Trikaal –yhtye

Fuusiomusiikkia,
soittimistoa maailman eri
kolkista. Myös paikallisia
taidemuusikoita mukana.
Tablasooloa.

n. 100

Osa konsertista nauhoitettu,
LA/MUSIIKKI 15.

n. 200

Erikoiskonsertti, joka järjestettiin intialaiselle
tablistille, kun hän oli lomailemassa Nepalissa.
Konsertti nauhoitettu,
LA/MUSIIKKI 16. ja 17.
-

10.05.

Kirateswor

Intialainen tablisti Farukabadgharānāsta.

12.05.
X
16.05.

Ekhadashi
(Narayan Hiti)
Kalanidhi Indira
Sangeet
Mahavidhalaya

?

?

?

Taidemusiikkia.

n. 50

Osa konsertista videoitu,
LA/NEPALVIDEO 1.

16.05.

Täydenkuun
konsertti /
Buddhajayanti
(Kirateswor)

mm. Achyut Ram Bhandari,
Gyanu Radha Gorkhali sekä
koulun
taidemusiikkiopiskelijoita.
mm. Mohan Sundar Shrestha

Taidemusiikkia.

n. 300

Gyanu Radha Gorkhali,
Achyut Ram Bhandari.
Steven Landsberg, Rabin Lal
Shrestha

1. Tablasoolo
2. Raaga Multani
Taidemusiikkia

4

Erikoiskonsertti, sillä Buddhajayanti on
Buddhan syntymä-, kuolin- ja valaistumispäivä
Buddhalaisuuden mukaan. Osa konsertista
videoitu,
LA/NEPALVIDEO 2.
Konsertti videoitu,
LA/NEPALVIDEO 3. ja 4.
Järjestin konsertin omiin syntymäpäiväjuhliini.
Konsertti videoitu,
LA/NEPALVIDEO 5.

19.05. Pilgrim Bookhouse,
Thamel, Katmandu
24.05. Yksityistilaisuus,
New Baneswar

n. 15

Liite 4. (jatkoa) Taidemusiikkikonsertit, joissa kävin kenttätyömatkani aikana 16.01.-11.06.2003. Mukana myös konsertit, jotka olen
merkinnyt itselleni ylös, mutta en ehtinyt syystä tai toisesta paikalle. Näitä konsertteja kuvaan kirjaimella X, joka löytyy päivämääräsarakkeesta.

Pvm
26.05.
X
29.05.
X
10.05.
X

Konserttipaikka/
Tapahtuma
Ekhadashi
(Narayan Hiti)
Fine Arts Campus
Ekhadashi
(Narayan Hiti)

Esiintyjät

Ohjelmisto

Yleisöä

Muuta huomioitavaa

?

?

?

-

Oppilaskonsertti

?

?

-

?

?

?

-

Liite 5. Katmandun kartta, johon olen lisännyt kouluja ja konserttipaikkoja. (Kartta: Berndtson & Berndtson 1996)

