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Saksalaisen Karlheinz Stockhausenin (1928–
2007) Helikopteri-jousikvartetto (Helikopter-
Streichquartett, 1993) on viime vuosikym-
menien tunnetuimpia taidemusiikin teoksia. 
Sen poikkeuksellinen suurellisuus, vaikea to-

teutettavuus ja arkijärjen kannalta tolkuton konsepti ovat 
taanneet teokselle hyvän medianäkyvyyden missä ikinä 
sitä onkaan esitetty tai vain suunniteltu esitettäväksi.

Teoksen kokoonpano on perinteinen jousikvartetti 
sekä neljä helikopteria lentäjineen ja ääniteknikoineen, 
äänen ja kuvan välityslaitteisto, miksaaja ja juontaja 
(ad libitum). Puolituntisessa teoksessa neljä muusikkoa 
soittaa omissa lentävissä helikoptereissaan. Jokaisessa 
kopterissa on kolme mikrofonia, videokamera ja ää-
niteknikko, joka huolehtii soittimen, helikopterin ja 
soittajan puheen äänellisestä tasapainosta. Ääni ja kuva 
välittyvät mikrofonien ja kameroiden välityksellä niin 
sanottuun maakeskukseen, jonka kaiutin- ja videotor-
neista yleisö seuraa teosta juontajan johdolla ja miksaajan 
huolittelemana. Ennen lentoa juontaja esittelee yleisölle 
jousikvartetin jäsenet ja kertoo teknisestä toteutuksesta. 
Lennon jälkeen hän esittelee lentäjät sekä vastaa esittäjien 
ja yleisön yhteisestä keskustelutilaisuudesta tavalla, joka 
tuo mieleen NASA:n astronautteja tutuiksi tekevät tiedo-
tustilaisuudet.

Teos kantaesitettiin 26. kesäkuuta 1995 Amsterdamin 
esittävään taiteeseen keskittyvällä Hollanti-festivaalilla. 
Esittäjinä olivat Arditti-kvartetti ja Alankomaiden Ku-
ninkaallisten ilmavoimien erikoislentoryhmä Grass-
hoppers. Stockhausen itse miksasi ja juonsi esityksen.1

Alankomaalainen elokuvaohjaaja Frank Scheffer 
teki kantaesityksestä ja sen valmisteluista dokumentti-
elokuvan Stockhausenin Helikopteri-jousikvartetto (Heli-
copter String Quartet, Alankomaat & Saksa 1995). Siinä 
nähdään, miten kamarimusiikkiyhtyeen jäsenet tepas-

televat kukin yhteen jo käynnissä olevaan helikopteriin.
Jokaisella on erivärinen, partituurin värisymboliikaa nou-
dattava paita. Samalla säveltäjä selittää teoksensa kulkua, 
kuten paitojen värien merkitystä. Sitten helikopterit am-
paisevat Amsterdamin sataman ylle.

Turvavöin istuimiin köytetyt soittajat sahaavat soit-
timiaan vimmatusti. Jousten liikkuvista tremololinjoista 
koostuva kudos sulautuu saumatta helikopterien root-
torien hälyyn, ja musiikin perussointi rakentuu ylös ja 
alas liukuvien surinalinjojen kovaäänisestä hälymatosta2. 
Jousisoittajat eivät kuule toistensa soittoa vaan soittavat 
kuulokkeista kuulemansa metronomin tahtiin. Paikoin 
joku heistä karjaisee päähän kiinnitettyyn mikrofoniin 
yhteissoittoa ilmentäviä (mutta vain miksaajalle ja ylei-
sölle välittyviä) saksankielisiä numeroita venyttäen ja täri-
syttäen äänteitä lentoääniä jäljittelevällä tavalla.3

Lähtökohtana hämmennys ja epäusko
Näky on hämmentävä. Todellako jousikvartetti soittaa 
lentävissä helikoptereissa? Ääniraita vaikuttaa yksitoik-
koisessa hälyisyydessään ikävystyttävältä ja epämiellyttä-
vältä, mikä sekin herättää epäuskoa: tämän musiikillisen 
kudoksenko takia kaikki vaiva on nähty? Hämmennystä 
ei vähennä tietoisuus siitä, että Helikopteri on vain pieni 
osa 29 tuntia kestävästä ja seitsemälle päivälle jakautu-
vasta Valo-oopperasyklistä.

Samalla dokumentti kuitenkin kiehtoo mieltä, koska 
teoksen konsepti huvittaa surrealismissaan. Nimenomaan 
teoksen perustava idea herättää mielenkiintoa pikem-
minkin kuin sen äänimaailma. Tämä kielii teoksen voi-
makkaasta käsitemusiikillisesta ulottuvuudesta.

Teos ei taivu välittömästi eikä siististi valmiisiin kä-
siteluokkiin tai affektilokeroihin. Se ei ilmennä sellaista 
teoksen oliomaisuutta, johon taidemusiikkiesityksissä on 
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totuttu. Sen sijaan teos tuntuu vaativan kokijaltaan huo-
mattavaa älyllistä ponnistelua. Aistilliseen havaitsemiseen 
liittyvien ulottuvuuksien merkitys tuntuu teosta vastaan-
ottaessa vähenevän – tai ainakin poikkeavan musiikkiin 
yleisesti liitetyistä havaintomuodoista – samalla kun ajat-
teluun ja älylliseen pohdintaan liittyvien ulottuvuuksien 
paino kasvaa eksponentiaalisesti4. Mistä tässä on ky-
symys? Onko tämä musiikkia? Onko teos toteuttamisen 
arvoinen? Onko tällaisessa sävellyksessä mieltä ja jos on, 
niin mistä sitä voisi etsiä? Mitä musiikki on?

Lähestymme näitä kysymyksiä Stockhausenin Heli-
kopteri-jousikvarteton tärkeänä sisältönä. Toisin sanoen 
tarkastelemme teosta ’käsitemusiikin’ näkökulmasta.5 
Lähestymistapamme perustuu ennen kaikkea kuva-
taiteen tutkimuksen piirissä tehdyn käsitetaiteen teo-
retisoinnin musiikintutkimukselliseen käännökseen, 
jossa näkökulmaa sovelletaan äänelliseen ja soivaan 
taiteeseen. Teoksen osalta tarkastelumme pohjaa sen 
partituuriin ohjeteksteineen, säveltäjän muihin teosta 
koskeviin selostuksiin, Arditti-kvartetin levytykseen ja 
Schefferin ohjaamaan dokumenttielokuvaan6. Olemme 
hyödyntäneet myös teoksen eri toteutuksia koskevia 
media-aineistoja, kuten esityksiä käsitteleviä tapahtu-
makuvauksia ja kritiikkejä sekä esityksistä otettuja valo-
kuvia ja audiovisuaalisia tallenteita.

Pureudumme seuraavassa tapoihin, joilla Helikopteri 
haastaa musiikkia ja maailmaa koskevaa ajatteluamme. 
Tarkastelemme ensin käsitemusiikin käsitettä ja tämän 
jälkeen yhtä käsitemusiikille, ja erityisesti Stockhausenin 
teokselle, ominaista piirrettä, jota kutsumme termillä 
käsitteen aineellistuma. Sillä tarkoitamme ideoiden esit-
tämistä konkreettisten symbolien keinoin. Keskeisiä ai-
neellistettavia teoksessa ovat muun muassa ilman, äänen 
suunnan, maailman, kosmoksen ja valon käsitteet. Niin 
ikään teoksen kumouksellinen suhde jousikvartettoperin-
teeseen johdattaa pohtimaan teoksen suhdetta (kamari)-
musiikkiin sekä musiikkiin ihmeen ja käsittämättömän 
metaforana. Lopuksi tarkastelemme Helikopteria mu-
siikkina, joka hahmottuu itse itsensä metaforana, sekä 
pohdimme käsitteellisyyttä musiikin yhtenä ominai-
suutena.

Käsitemusiikki 1
Käsitemusiikki ei muodosta niin suurta diskurssia tai 
perinnettä kuin kuvataiteen piiriin luokiteltava käsi-
tetaide. Käsitemusiikki ei ole musiikintutkimuksessa 
yleisesti käytetty termi eikä käsitemusiikki-nimistä 
genreä tai sävellysten kaanonia ole olemassa.7 Termiä 
on kuitenkin käytetty erilaisissa musiikkin liittyvissä 
yhteyksissä8. Jo 1900-luvun alussa ”ajatus- ja käsite-
musiikki” (saks. Gedanken- und Begriffsmusik) liitettiin 
absoluuttisen ja ohjelmamusiikin välistä erottelua kos-
kevassa keskustelussa sinfonisten runojen kaltaisiin 
sävellyksiin, joilla oli ennalta määrätty ohjelmallinen 
ajatussisältö9. Toisaalta myös niin sanottu absoluut-
tinen musiikki on mielletty käsitteelliseksi: onhan 
nuottikirjoituksen ja esityksen väliselle jaottelulle pe-

rustuvan musiikin yhteydessä aina mahdollista väittää, 
että esitys on vain enemmän tai vähemmän epätäydel-
linen toteutus nuoteissa tai säveltäjän mielessä olevasta 
ideasta10.

Useimmiten käsitemusiikiksi on kuitenkin kutsuttu 
installaatio- ja performanssiluonteisia sävellyksiä, jotka 
perustuvat johonkin yksinkertaiseen ja epätavalliseen 
ideaan, kuten György Ligetin (1923–2006) Sinfoninen 
runoelma (Poème symphonique, 1962), jossa sata eri no-
peudelle säädettyä metronomia hiljalleen sammuu kukin 
omassa tahdissaan11. Tällöin tärkeää on musiikin kokei-
levuus ja epätavallisuus, joka haastaa tavanomaiset mu-
siikkia ja säveltämistä koskevat käsitykset. John Cagen, 
La Monte Youngin, Nam June Paikin, Yoko Onon 
ynnä muiden 60-luvun newyorkilaisten happening-
taiteilijoiden ja kokeellisen musiikin tekijöiden monia 
teoksia – sekä jälkikäteisesti tulkittuna myös esimerkiksi 
Marcel Duchampin musiikillisia ideoita – voidaan juuri 
tässä mielessä pitää käsitemusiikin varhaisina edustajina. 
Niiden voidaan nähdä liittyvän kiinteästi Yhdysvalloissa 
60-luvulla syntyneeseen varhaiseen käsitetaiteeseen, jonka 
keskeinen pyrkimys oli irrottaa taide materiaalisista kah-
leista ja korostaa sen sijaan ideoita, ajatuksia ja käsitteitä 
sekä vastaanottajan roolia teosten merkitysten tavoittami-
sessa. Samalla käsitetaide kyseenalaisti taiteen käsitteen ja 
ravisteli taiteellisten toimintojen suhdetta yhteiskuntaan 
ja kulttuuriin.

Musiikin rooli käsitetaiteellisessa liikehdinnässä jäi 
kuitenkin pieneksi. Partituurimusiikin käytännöistä ir-
tautuvat kokeelliset tai avantgardistiset musiikin muo-
dotkin, kuten Pierre Schaefferin akusmaattinen mu-
siikki tai John Cagen äänen emansipaatio, painottivat 
useimmiten äänen erityisyyttä ja itsenäisyyttä, jolloin 
käsitetaiteelle keskeinen kysymys taiteen ja todellisuuden 
suhteesta, merkkijärjestelmien maailmasta ja representaa-
tiosta, ohittuu12. Kuvaavaa on, että kun fluxus-taiteilija 
Henry Flynt määritteli ensimmäistä kertaa käsitetaiteen 
esseessään ”Essay: Concept Art” (1961), hän antoi mu-
siikille lähinnä analogian tai vastaesimerkin merkityksen 
– sen sijaan että olisi korostanut musiikin käsitetaiteel-
lista potentiaalia13. Varhainen käsitetaide korosti kieltä 
(tekstiä) keskeisenä aineksenaan, ja ilmeisesti Flyntin 
mielestä musiikillinen merkkijärjestelmä oli liian kaukana 
kielestä, jotta se olisi voinut viestiä käsitteellisesti. Mu-
siikki kuitenkin kommunikoi siinä missä muutkin kult-
tuuriset käytännöt, ja omana taiteen muotonaan sillä on 
omat diskursiiviset käytäntönsä ja siten myös käsitetai-
teellinen potentiaalinsa.

Käsitemusiikki-termiä (erit. saks. Konzeptmusik/
konzeptuelle musik) on viime vuosina alettu käyttää uu-
della – edellä esitettyä löyhemmällä – tavalla viittamaan 
2000-luvun taidemusiikkia ja äänitaidetta luonnehtivaan 
sisältöesteettiseen käänteeseen14. Tämä ”uuskonseptuaa-
lisuus” irrottautuu musiikin rakenteisiin ja partituuriin 
keskittyneestä konstruktivistisesta ja modernistisesta 
sävellysestetiikan ja konserttikäytännön perinteestä ja 
pyrkii vastaamaan postmodernin, teknologisoituneen ja 
medioituneen yhteiskunnan, kulttuurin ja taidekentän 
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haasteisiin. Ratkaisevia ovat ideat, joita musiikilla tai ää-
nitaiteella viestitään, sekä eri taiteita ja medioita vapaasti 
yhdistelevä esitystaiteellisuus. Samalla rajat musiikin ja 
äänitaiteen, musiikin ja muun taiteen sekä musiikin ja 
muun kulttuurin välillä ovat tulleet huokoisiksi.

Käsitemusiikki 2
Näitä kumpaakin käsitemusiikin ymmärrystapaa – mu-
siikki perinteisen käsitetaiteen osana ja musiikin sisältöes-
teettinen käänne uutena konseptuaalisuutena – edelleen 
kehittääksemme emme tässä artikkelissa lähesty käsi-
temusiikkia niinkään musiikin lajina, sävellysmuotona 
tai estetiikkana kuin musiikillisen tai äänellisen teoksen 
korostuneena filosofisena ulottuvuutena. Käsitemusiikissa 
tässä tarkoittamassamme merkityksessä korostuu erityi-
sellä tavalla se, mitä filosofi Andrew Bowie on todennut 
musiikin filosofisesta potentiaalista ylipäätään: musiikki 
kykenee tarjoamaan esimerkkejä käsitteellisesti hämmen-
tävistä ilmiöistä ja tilanteista, jotka pakottavat tarkaste-
lemaan kriittisesti siihen asti varmoina pitämiämme ole-
tuksia15.

Käsitemusiikillisesti vahvassa teoksessa sävellyksen ja 
sen ominaisuuksien hienosyisen havainnoinnin ja tun-
neperäisen aistimisen sijaan pääosassa ovat käsitteet ja 
älylliset oivallukset. Äänen sijaan käsitemusiikin tärkein 
materiaali on epätavallinen ja yllättävä idea, ajatus, käsite 
tai kysymys. Teoksen suunnittelu, tekoprosessi tai pelkkä 
teoksen idea on tärkeämpää kuin toteutus, joka on usein 
toisarvoista ja joskus järjetöntä tai mahdotontakin. Sä-
veltäjä voi myös tähdätä ensisijaisesti siihen, että teos he-
rättää mediassa keskustelua. Lisäksi: vaikka käsitetaidetta 
ja käsitemusiikkia ei ole aina tarpeen erottaa toisistaan, 
käsitemusiikkiin liittyy kuitenkin aina jollakin tavalla ni-
menomaan musiikin – soivan taiteen – käsitteen proble-
matisointi.

Valmiin musiikillisen objektin tai esityksen sijaan 
käsitemusiikilliset teokset ovat pikemminkin prosesseja. 
Ne kohdistavat vastaanottajan huomion musiikin käsit-
teeseen ja siihen tapahtumaketjuun, jossa jostakin tulee 
musiikkia. Käsitemusiikki kysyy: mitä ja milloin – millä 
ehdoin – musiikki on? Kiinnittäessään huomiomme mu-
siikin taideluonteeseen ja sen tekemisen ja vastaanotta-
misen ehtoihin käsitemusiikki sysää samalla pohtimaan 
ylipäätään maailman ja todellisuuden hahmottamisen 
ehtoja. Siten käsitemusiikki kyseenalaistaa eli avaa filo-
sofisesti musiikkia, säveltämistä, taidetta ja todellisuutta 
koskevia käsityksiä.

Käsitemusiikillinen teos voi koostua mistä tahansa 
konkreettisesta aineksesta, teokseen liittyvästä informaa-
tiosta ja teosprosessin dokumentoinnista. Se on luon-
teeltaan kokeellista ja muodoltaan usein monitaiteellista 
mixed media -musiikkia, kuten installaatiota, maisemasä-
vellystä, instrumentaaliteatteria, performanssia tai muuta 
esitystaidetta16. Usein teos käyttää hyväkseen ready made 
-ainesta, kuten roskaa tai vaikka helikoptereita. Teos voi 
osallistaa yleisöä tai sen toteutus voidaan ulkoistaa esimer-
kiksi käsityöläisille, kaupalliselle yhtiölle tai armeijalle.

Käsitemusiikilliseen teokseen kuuluu usein äänel-
lisiä, kuvallisia, audiovisuaalisia ja kirjallisia doku-
mentteja teoksen ideasta ja teosprosessista sekä muuta 
teosta koskevaa selostusta ja informaatiota. Tämä 
pätee myös Helikopteriin. Teoksen juontaminen siirtää 
teoksen luonnetta kauemmas ajatuksesta musiikista it-
seriittoisena oliona tai objektina ja enemmän musii-
killisen prosessin piiriin, jossa vastaanotolla on suuri 
rooli.17 Stockhausen myös valmisti teoksesta monen-
laista muuta informaatiota kuten kirjallisia selostuksia. 
Hänen oma yhtiönsä tuotti yhdessä musiikkidokumen-
teistaan tunnetun Schefferin kanssa 77-minuuttisen 
elokuvan, jossa seurataan kantaesityksen valmisteluja, 
harjoituksia sekä itse esitystä18. Mukana on runsaasti 
Stockhausenin haastattelua, jossa hän kertoo teoksesta, 
sen suunnittelutyöstä ja muista ajatuksistaan. Myös 
kantaesityksen muusikot kertovat suhteestaan teokseen. 
Niin ikään teoksen painettu partituuri sisältää monen-
laista informaatiota, kuten parikymmentäsivuisen selos-
tuksen teoksesta esitysohjeineen.

Käsitteiden aineellistumat
Stockhausenin Helikopteri-jousikvartetto edustaa mieles-
tämme sellaista käsitemusiikkia, jossa merkittäviä ovat 
’käsitteiden aineellistumat’ ja symbolinen esittäminen 
(allegorisuus)19. Tämä tarkoittaa sitä, että jotakin yllät-
tävää ideaa, ajatusta, käsitettä tai kysymystä ilmennetään 
epätavallisella, konkreettisella ja aineellisella tavalla. 
Ideoita aineellistetaan kirjaimellisiksi – ja samalla ver-
tauskuvallisiksi – esityksiksi, jotka hämmentävät ajattelua 
ja pakottavat sen liikkeelle. Käsitemusiikki toimii filo-
sofian tapaan todellisuuden tutkimisen muotona, jossa 
käsitteiden tilalla toimivat konkreettiset, aineelliset ja ti-
lassa liikkuvat äänet, kuvat, eleet ja toiminnot.20

Ennen kaikkea Helikopteri loihtii ilmoille – kir-
jaimellisesti ja vertauskuvallisesti – kysymyksen mu-
siikista ilmassa välittyvänä aineksena sekä tilallisena 
taidemuotona, jonka pääparametri on äänen suunta. 
Itse asiassa voidaan sanoa, että Stockhausen tutkiskeli 
kaikissa teoksissaan musiikin (äänen) olemusta eli sitä, 
mitä musiikki (ääni) on fysikaaliselta kannalta ja mitä se 
voisi merkitä filosofisessa tai hengellisessä mielessä. Kai-
kissa Stockhausenin teoksissa akustiikka ja äänianalyysi 
(luonnontiede, teknologia) kohtaavat musiikin syvähen-
kisten ulottuvuuksien pohdinnan (taide, mystiikka).21 
Stockhausenin sävellykset ovatkin aina (mahdollisen 
muun ohella myös) musiikin tarkastelua sinänsä. Mutta 
poikkeuksena toisen maailmansodan jälkeisen musiikin 
modernismin valtavirrasta, jota luonnehti formalis-
tinen ajattelu, Stockhausenin teokset eivät koskaan ole 
pelkkiä sävellysteknisiä kommentteja aikaisempiin sä-
vellysteknisiin ratkaisuihin. Sen sijaan ne ovat pikem-
minkin käsitteellisiä tutkielmia ja musiikin vertaus-
kuvia, ja sellaisina toimiakseen edellyttävät ainakin ti-
lapäisen astumisen musiikin totunnaisten rajojen ulko-
puolelle, jotta abstrahoiva tai vertaileva ote musiikkiin 
on ylipäätään mahdollinen.22
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Ilma, suunta ja maailma
Stockhausenin Helikopteri-jousikvartettoa voidaan pitää 
musiikin ilmassa välittyvän luonteen käsitteellisenä ai-
neellistumana eli kirjaimellisena esityksenä musiikin fy-
sikaalisesta määritelmästä. Teoksen ilmassa lennätettävät 
muusikot konkretisoivat musiikin aineellisen olemuksen 
eli sen, että musiikki on ilman värähtelyä: fysikaalisesti 
tarkasteltuna ääni syntyy soittimen värähtelystä, jota 
ilma (aine) välittää.23 Niin ikään soittoa kuljettavat he-
likopterit – jotka ovat äänilähteitä eli soittimia itsekin – 
voidaan nähdä aineelliseksi esitykseksi musiikkiestetiikan 
ehkä vaikutusvaltaisimmasta musiikin määritelmästä 
”soivasti liikkuvina muotoina” (saks. Tönend bewegte 
Formen)24.

Samalla teos tuo ilmoille – ja varsin suurellisessa 
muodossa – ajatuksen musiikin tilallisesta olemuksesta 
eli musiikin kolmiulotteisuuden ja suuntautuneisuuden. 
Musiikki on ilmassa välittyvää ääntä, jolla on tietty 
suunta ja tilallinen muoto. Ilmassa partituurin mukai-
sesti liikutettavat soittajat ilmentävät käsitystä äänen 

suunnasta musiikin perustavana para-
metrina.

Stockhausenin tapa työstää musiikkia 
tilana ja suuntana ammensi merkittävissä 
määrin elektroakustisen (nauha)musiikin 
estetiikasta. Sama pätee Helikopterin ku-
doksen perustumiseen jousisoittimien 
hälyisiin tremoloihin ja glissandoihin 
sekä helikopterien lapojen samantyyp-
piseen äänimattoon. Jousten tapa jäl-
jitellä roottorien melun säveltasollisia 
nousuja ja laskuja on selkeimmin kuul-
tavissa helikopterien nousussa ja laskussa 
teoksen alussa ja lopussa. Hälyn ja mu-
siikillisen äänen välillä ei ole rajaa heli-
kopterien ja jousien toimiessa toistensa 
äänipeileinä ja vahvistimina. Schefferin 
elokuvaa katsoessa äänen ja kuvan synk-
ronia kiehtoo, koska se tuottaa vaiku-
telman jousisoittimista lentokoppien to-
dellisina moottoreina nostamassa kopit 
ilmaan vimmaisella surinallaan.

Helikopterissa säveltäjä lennättää 
helikoptereiden avulla musiikkia 
(jousisoittajien ja helikoptereiden ääntä) 
kirjaimellisesti siihen suuntaan kuin 
haluaa. Samalla teoksen käyttämä tila on 
säveltäjän aiempia teoksia huomattavasti 
laajempi. Koska ääni välittyy tilassa 
kaikkialle, Helikopterin avoimessa ilma-
tilassa lentävät helikopterit levittävät pe-
riaatteessa äänensä kaikkialle maailmassa 
(maa-ilmassa). Teos luo tilakseen koko 
helikoptereiden äänellisen kantomatkan ja 
enemmänkin. Hiljalleen vaimenevat ääni-
aallot tekevät niin maapallon ilmakehästä 
kuin ylipäätään avaruudesta kirjaimel-
lisesti osan Stockhausenin teosta, kuten 

säveltäjä itsekin vihjaa Schefferin dokumentissa. Teoksen 
musiikki kattaa koko maailman.

Teoksen tämän ulottuvuuden voi ymmärtää ilmen-
tävän kosmologista musiikkikäsitystä. Se liittää mu-
siikin maailmankaikkeuden perimmäiseen järjestykseen, 
sfäärien harmoniaan. Ajatus kaiken musiikin kosmisesta 
perimmäisluonteesta on tuttu muun muassa antiikin 
kosmisesta harmoniaopista, johon juutalais-kristillinen 
perinne lisäsi ajatuksen salatusta jumalasta maailman-
kaikkeuden soivien lukusuhteiden takana. Pythagora-
laisten mukaan emme kuitenkaan kuule tätä kaikkialla 
soivaa kosmista musiikkia, koska olemme niin tottuneet 
siihen – aivan kuten emme huomaa ilmaakaan, jota hen-
gitämme25.

Stockhausenin teoksen taivaalla soiva ja sieltä alas 
välitettävä musiikki voidaan kuulla sfäärien harmonian 
esityksenä, kosmisena valkoisena hälynä, jossa on kaikki 
taajuudet mukana26. Tässä mielessä Helikopteri toimii 
eräänlaisena aiolisena harppuna (tuulikanteleena), joka 
soittaa maailman – olemassaolon – hengitystä27. Tämä 

Helikopteri-jousikvarteton partituurissa ylempi järjestelmä 
osoittaa, miten soittimien äänilinjat risteävät sävelten luo-
massa ilmatilassa haamumelodioita luoden.
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liittää sen myös akustisen ekologian ja kokeellisen mu-
siikin perusväitteeseen, jonka mukaan musiikki voi olla 
mitä tahansa28.

Kuulumaton musiikki 
Stockhausenin teos aineellistaa huomaamattoman – 
kuulumattoman – kosmisen musiikin myös partituurin 
tasolla. Partituurissa kulkee kaksi rinnakkaista musiikin 
kuvausjärjestelmää päällekkäin niin, että molemmissa 
voi seurata kunkin soittimen äänilinjaa värisymboliikan 
avulla (punainen on ykkösviulun, sininen kakkosviulun, 
vihreä alttoviulun ja oranssi sellon stemma).29

Partituurin alemmalla rivistöllä on jousikvartetin 
yksittäisten soittimien äänilinjoista muodostuva tavan-
omainen partituuririvistö. Sen yläpuolella kulkee toinen 
partituuririvistö, joka tuo esille sen, miten eri soittimien 
äänilinjat risteävät jatkuvasti äänenkorkeudellisesti 
teoksen edetessä. Tämä soittimien liikeratoja eri sävel-
korkeuksille perustuvassa ilmatilassa kuvaava partituu-
ririvistö tekee nähtäväksi myös sen, miten kokonaisku-
doksesta, eli soittimien keskenään jatkuvasti risteävistä 
äänilinjoista, voidaan hahmottaa syntyväksi (haamu)-
melodioita, joita säveltäjä itse piti teokselleen tärkeinä. 
Niitä ei kukaan yksittäinen soittaja toteuta sellaisinaan, 
vaan ne rakentuvat soittajien äänilinjojen toisiaan ää-
nentasollisesti lähelle tulevista katkelmista, siten kuin 
säveltäjä itse on asian hahmottanut ja esille kirjoittanut. 
Usein katkelmat koostuvat vain yhdestä säveltasosta. Esi-
merkiksi Nousu-nimisen aloitusjakson (Aufstieg) jälkeen 
alkavan Lento-jakson (Flug) ensimmäisessä tahdissa (tahti 
1) korkein (haamu)melodia muodostuu kahdestakym-
menestäkolmesta peräkkäisestä a1-sävelestä niin, ettei 
mikään soitin toista säveltä kertaakaan peräkkäin, vaan 
sävelen soittaja vaihtuu jokaisen sävelen kohdalla.

Ylempi partituuririvistö tuo siis esille teoksen taian-
omaiset haamusävelmät, joita ei ole sellaisinaan olemassa 
mutta jotka kuitenkin ovat samalla todellisia ja kuulta-
vissa.30 Voi jopa olla, että teoksen kuulokuva eli soiva 
tulos vastaa pikemminkin tätä ylempää partituuririvistöä 
kuin alempaa normirivistöä.31 Siten ylempi rivistö kuvaa 
musiikin ”ihmettä”, kuulumattoman musiikin kuulu-
vaksi tuloa, soivaa tulosta, jota normaalista partituurista 
olisi tavanomaisella partituurin lukutavalla mahdotonta 
hahmottaa.

Kaksoisjärjestelmälle perustuva partituuri tuntuu 
myös kysyvän: Mikä partituuri oikeastaan on, ja mikä 
on sen suhde teokseen? Onko se soitto-ohje vai esitys 
teoksen kuulokuvasta? Kumpi Helikopterin partituuriri-
vistöistä on enemmän musiikkia?

Maailma ja kosmos: ympäristömusiikki
Stockhausenin teos ei luo maailmaa – maailmankuvaa – 
vain äänellisesti vaan myös visuaalisesti. Teoksen video-
projisoinneissa on oleellista, että katsojille hahmottuu, 
kuinka jousisoittajat näkevät helikopterien suurten ikku-
noiden lävitse allaan, edessään ja yläpuolellaan avautuvan 

maailman. Tämä näkemämme kuva maailmasta, jonka 
soittajat näkevät, on jälleen sekä kirjaimellisesti että ver-
tauskuvallisesti ’maailmankuva’. Soittajat soittavat maa-
ilman näkyväksi, ja musiikki toimii sfäärien harmonia 
-ajatuksen tapaan väylänä olemassaolon kokonaisuuteen. 
Mikäli koptereista avautuva näkymä tulkitaan filosofi 
Martin Heideggerin ajatusten valossa, voidaan todeta 
lisäksi, että näkymä osoittaa sen erityisen tavan, jolla 
maailma on uudella ajalla muotoutunut teknologisen 
subjektin (helikopteri ja soittaja) asettamaksi kuvaksi ja 
ihminen muuttunut olevan vastaanottajasta sen esittä-
jäksi, representantiksi.32

Helikopteri-jousikvartetto laajentaa ajatuksen musiikin 
spatiaalisuudesta maksimaalisella tavalla, koska se pyrkii 
ottamaan tilakseen koko maa-ilman. Tämän voi nähdä 
vastaavan Stockhausenin tuotannossaan jo 50-luvulta 
alkaen ilmentämää käsitystä musiikista kaiken kattavana 
globaalina rakenteena, joka yhdistää kaiken olemassa 
olevan toisiinsa rihmaston tavoin eli joka toimii elämän 
itsensä vertauskuvana33. Stockhausenilla olikin tapana 
puhua omasta musiikistaan paitsi tilamusiikkina myös 
avaruusmusiikkina ja kosmisena musiikkina.

Partituurin ohjeiden mukaan maakeskuksen tulisi 
olla sisätilassa auditoriossa, mutta joissakin esityksissä, 
erityisesti säveltäjän kuoleman jälkeen, yleisöllä on ollut 
mahdollisuus valita sisä- tai ulkotila maakeskukseksi. 
Schefferin dokumentissa säveltäjä itsekin vihjaa, että 
teoksen hengen mukaista olisi, jos maakeskuksen katto 
aukeaisi ja yleisö katsoisi helikoptereita suoraan taivaalla 
ja mielellään vielä tähtitaivaalla. Heideggerilta vaikutteita 
saaneen ympäristöantropologi Tim Ingoldin ajatuksia 
mukaillen: avotaivaan alla seurattuna teos korostaa aja-
tusta maailmasta sfäärimäisenä kokonaisuutena, jonka 
keskellä ihminen on, ja joka on vastakohta vain ulkopuo-
lisen näkökulmasta ymmärrettäväksi tulevalle ajatukselle 
maailmasta maapallona.34

Mutta kosmista yhteyttäkin voidaan tuntea lopulta 
vain tietyn paikan ja suhteisuuden avulla. Tässä mielessä 
voimme tarkastella Helikopteria ympäristömusiikkina ja 

Maakeskus Rooman esityksessä 19.6.2009 
(kuvakaappaus IoCero.com-sivustolta, 2009).
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maisemasävellyksenä, joka käyttää tiettyä fyysistä ulkoil-
massa olevaa ympäristöä teoksen materiaalina, esitys-
tilana, kuvauksen kohteena ja kokemuksellisuuden läh-
teenä.35 Ilman ja kehon värähtelyyn perustuvana, koko-
naisvaltaisesti ajallisuuteen, tilallisuuteen, kehollisuuteen 
ja affektiivisuuteen vetoavana taiteen lajina musiikilla on 
usein nähty erityinen kyky herätellä ihmisen ympäristö-
tietoisuutta ja saada tämä kokemaan ekologista yhteen-
kuuluvuutta ympäristön kanssa36.

Teoksen esittäminen eri kaupungeissa eli erilaisissa 
ympäristöissä – muun muassa Pariisissa, Roomassa ja 
Venetsiassa – on korostanut tätä ympäristötaiteellista ja 
maamusiikillista puolta sekä paikallisiin kulttuureihin 
liittyviä ulottuvuuksia. Pariisin esityksessä oli tärkeää 
se, että helikopterit lensivät pitkän matkan Seineä myö-
täillen37. Salzburgin ja Valaisin esityksissä taas korostui 
alppimaisema. Maakeskuksen rakentaminen ulkotilaan, 
tiettyyn paikkaan, kuten Place du Pont Neufille Elysian-
kvartetin Pariisin esityksessä 2013, lisää teoksen kosmista 
ja ympäristötaiteellista puolta mutta myös sen yhteisötai-
teellista ja kulttuurihistoriallista ulottuvuutta. Se liittää 
teoksen kiinteämmin nimenomaiseen paikkaan, jolla on 
omat sosiokulttuuriset ja historialliset merkityksensä.

Auditoriosta ulkoilmaan siirtyminen painottaa vas-
taanottajien yhteyttä ympäristöön, koska se yhdistää 
kuulijan siihen sekä konkreettisella että vertauskuvalli-
sella tavalla38. Abstraktiin kosmokseen sulautumisen tai 
samastumisen sijaan tai ohella kuulija voi sulautua ja sa-
mastua tiettyyn tuttuun ja itselle tärkeään paikkaan tai 
maisemaan, johon hänellä on historiallisia, sosiaalisia ja 
henkilökohtaisia sidoksia, mikä myös saa hänet hahmot-

tamaan kyseisiä sidoksia sekä ylipäätään omaa ympäris-
tösuhdetta uudella tavalla39.

Helikopterin musiikin hälyisyys, kova volyymi, tois-
teisuus ja tilan tuntu tekevät siitä korostuneen hap-
tista: musiikki tunnetaan yhtä paljon kuin kuullaan40. 
Myös tämä on omiaan korostamaan kuulijan yhteyttä 
ympäristöön. Sekä häly että ylenmääräinen teknologia 
viittaavat maailmankuvan ja ympäristösuhteen sekä yli-
päätään havaitsemisen ja maailmassa olemisen tapojen 
rakentuneisuuteen, kuten edellä tuli ilmi. Niiden runsas 
osuus teoksessa voi hahmottaa uuden ajan maailman-
kuvan rakentumista mutta myös luoda kokijassa ympä-
ristöstä vieraantumisen tunteita.41

Koptereilla kohti valoa
Musiikin ilmassa välittyvän luonteen aineellistamisen 
taivaalla soiviksi helikoptereiksi voi edelleen liittää kä-
sitykseen musiikista ihmeen ja käsittämättömän ilmen-
tymänä, transsendenssina42. Teos kirjaimellisesti lentää 
pois, kuten säveltäjä Schefferin dokumenttielokuvassa 
sanoo. Taidehistorioitsija Simon Shaw-Miller on to-
dennut, että Helikopteri-jousikvartetossa musiikki viedään 
konkreettisesti transsendenssiin ja tuodaan sitten takaisin 
maan päälle43. Lentämisen voi nähdä taiteen transsen-
denssia – ”taivaita” tai toisia todellisuuksia – tavoitte-
levan luonteen kirjaimellisena esityksenä sekä vertaus-
kuvana henkisestä kilvoittelusta.

Kuten taiteentutkija Ryan Bishop toteaa, teoksen tek-
nologia tähtää musiikin vapauttamiseen kaikesta maan 
päällisestä aineksesta. Voidaan jopa ehdottaa, että kun 
teknologiaa tällä tavalla käytetään teknologisen tieteen 
raamien ulkopuolella, se sallii heideggerilaisittain sa-
nottuna totuuden paljastumisen: tulee esiin, kuinka tek-
nologinen ajattelutapa toimii olemisenymmärryksenä.44

Vaikka Stockhausen sävelsi Helikopterin itsenäiseksi 
teokseksi (häneltä tilattiin jousikvartetto Salzburgin mu-
siikkijuhlille 1994), hän laati sen samalla osaksi ooppera-
heptalogiaansa Valo: Viikon seitsemän päivää (Licht). 
Tätä 29-tuntista, viikon kestävää seitsemän oopperan 
sarjaansa säveltäjä sävelsi 70-luvulta alkaen 2000-luvulle 
asti. Itse asiassa vuodesta 1977 eteenpäin Stockhausen 
sävelsi koko loppuelämänsä ajan vain kahta jättimäistä 
teosta, Valoa ja Ääntä (Klang)45. Helikopteri muodostaa 
Valoon kuuluvan Keskiviikon (Mittwoch aus Licht, 
1998) kolmannen näytöksen46.

Valo käsittelee ikuista kiistaa todellisuuden erilaisten 
käsittämisen tapojen välillä kehämäisessä rakenteessa, 
jolla ideaalisti ei ole alkua eikä loppua, vaan viikonpäivät 
seuraavat toisiaan ikuisesti (oopperan tulisi ihanteel-
lisessa esityksessä jatkua loputtomiin). Stockhausenin 
mukaan oopperan päähenkilöistä Eeva symboloi ih-
miskunnan uudelleensyntymää musiikissa ja Lucifer ja 
Mikael erilaisia ja toisiaan vastaan mitteleviä käsityksiä 
maailmasta ja elämästä.47 Valo on maailman mytologi-
oissa, uskonnoissa, filosofioissa ja taiteissa perinteinen 
vertauskuva elämälle sekä ihmisen henkiselle vaellukselle 
ja jonkin toisen olemassaolon ulottuvuuden etsimiselle.

Pariisin esitys 5.10.2013 (kuvakaappaukset  
Agence France-Pressen uutisvideosta, 2013,  
ja Julien Mazaudierin videosta, 2013).
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Kommunikaatio ja epäjousikvartetto
Stockhausenin Helikopteri-jousikvartettoa voi pitää luon-
teeltaan antioopperana. Siinä ei ole mukana yhtään lau-
lajaa. Mutta vielä tärkeämpää on teoksen anti-jousikvar-
tettous: se purkaa jousikvartettoon ja ylipäätään kamari-
musiikkiin liitettyjä käsityksiä. Solistisille jousisoittimille 
(kahdelle viululle, alttoviululle ja sellolle) sävellettyä 
jousikvartettoa pidetään länsimaisen taidemusiikin perin-
teessä kamarimusiikin ylimpänä muotona ja kamarimu-
siikillisuuden tiivistymänä.48 Yhteen hioutunut jousikvar-
tetti soittaa yhteen ainutlaatuisen herkässä ja keskitty-
neessä keskinäisen vuorovaikutuksen ja viestinnän tilassa. 
Musiikki on poikkeuksellisen huolellisesti ja älykkäästi 
rakennettua hienovaraisine tehokeinoineen. Yleisö, jos 
sitä on, on suhteellisen vähäistä, ja soittajilla on siihen 
tiivis yhteys. Avainasiana on sosiaalinen ja esteettinen 
mielihyvä, joka yhdessä soittamisesta viriää.49

Tämä juuri kumoutuu Helikopterissa50. Intiimi, hie-
novarainen ja pienimuotoinen on levitetty taivaalle mah-
dollisimman suuriin mittoihin. Soittajat on erotettu 
toisistaan niin, etteivät he voi viestiä toistensa kanssa 
eivätkä kokea yhteissoittamisen nautintoa. Omiin soit-
tokoppeihinsa helikopterin huumaavan hälyn keskelle 
sijoitetut soittajat eivät kuulisi omaakaan soittoaan, ellei 
soittimissa olisi tallan lähelle asennettu mikrofoni, josta 
soittimen ääni välittyy soittajan kuulokkeisiin. Korviin 
kantautuu sen lisäksi vain metronomin kilke, ei toisia 
soittimia. Ainoastaan maakeskuksen miksaaja ja yleisö 
kuulevat kaikkien soittajien soiton – siis yhteissoiton 

– sekä kaikkien helikopterien äänen. Neljästä soittajasta 
tulee yhtä vasta monimutkaisen teknologisen välityspro-
sessin kautta ja he jäävät itse sen ulkopuolelle.

Myös soittajien kommunikoinnista yleisön kanssa on 
tehty mahdollisimman vaikeaa. Soittajat ja yleisö on ero-
tettu kauaksi toisistaan, eikä soitto välity yleisölle suoraan 
vaan vasta teknologisen välittämisen kautta. Toisaalta 
tämä teknologia osaltaan aineellistaa musiikin ilmassa 
kulkeutuvan eli välittyvän luonteen ja herättää kysy-
myksiä musiikista viestintänä ja välittymisenä. Teoksen 
teknologisesti korostunut välitysluonne on vertauskuva 
siitä, miten musiikki tapahtuu ihmisten välillä ja pystyy 
kytkemään kulttuurisesti kaukanakin toisistaan olevia 
ihmisiä toisiinsa. Ja koska musiikki perustuu kosketta-
miseen – ääniaallot koskettavat tärykalvoa, joka vahvistaa 
ja välittää ne edelleen sisäkorvan simpukkaan – musiikki 
kirjamellisesti koskettaa kaikkia kuulijoita.51 Siten yksi-
löiden välittömästä yhteisyydestä erotettu musiikki toimii 
Helikopterissa vertauskuvana sille, mikä voi yhdistää 
kaikki maailman ihmiset ja elolliset olennot toisiinsa.

Teoksen musiikillinen kudos on niin ikään mah-
dollisimman epäjousikvartettomaista ollessaan lähinnä 
helikoptereiden lapojen lentoääntä sekä jousisoittimien 
pyörivää ilmavirtaa jäljittelevää surinaa ja pörinää eli kes-
kenään risteileviä tremologlissandoja. Herää kysymys, 
onko tämä soiva ulottuvuus teoksessa niinkään kiinnos-
tavaa, muuten kuin sen anti-jousikvartettomaisuuden 
kannalta. Aistillisen havaitsemisen sijaan musiikki tuntuu 
etsivän vertauskuvallisia merkityksiä.

Salzburgin esitys 22.8.2003 (kuvakaappaus Bernhard 
Fleischerin dokumenttielokuvasta, 2003).
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Säveltäjä itse puhui mehiläisistä liikkuvina, maagisina 
äänilähteinä, joiden ääntä hän halusi teoksessa jäljitellä, 
mutta rajua tuulen suhinaa muistuttavan äänen voi ym-
märtää myös maailman kosmisena hengityksenä, mihin 
jo viittasimme edellä52. Kuulemme kopterin lapojen ”vii-
paloimaa” ilmaa, ja siinä mielessä ääni kohtaa teoksessa 
oman vääristymisensä, kun välittävä aine, ilma, hajoaa 
paloihin53. Toisaalta turruttava kudos kutsuu opette-
lemaan tarkempaa kuuntelua ja keskittymistä hälyn eri 
taajuuksiin ja sointeihin. Säveltäjä itse on muistellut 
painaneensa korvansa matkustamon seinään, lumoutu-
neensa kuuntelemaan lentokoneen hälyä ja oppineensa 
erottamaan hälykudoksesta spektrin eri taajuuksia ja 
sointeja niin, että kuulokuva muuttui jatkuvasti.54 Teos 
kysyy: Mitä musiikin kuuntelu on? Mikä on musiikin ja 
kuuntelun suhde?

Musiikki itsensä metaforana 
Stockhausen pohti teoksissaan jatkuvasti, mitä on mu-
siikki ja mikä on sen olemus. Musiikin pohtiminen oli 
”suprarationaalia” hamuavalle säveltäjälle ihmeen, käsit-
tämättömän ja selittämättömän edessä olemista.

Musiikki on toiminut metaforana monille järjellä 
selittämättömille tai aistein tavoittamattomissa oleville 
asioille aina antiikin Kreikasta nykypäivään asti. Sitä on 
jopa voitu pitää filosofisena käytäntönä tai filosofian jat-
keena, joka auttaa perimmäisten kysymysten ratkaisemi-
sessa.55 Kuten Bowie on todennut, musiikki tarjoaa yhä 
edelleen tavan luoda affektiivinen suhde asioihin, joiden 
tiedämme vaikuttavan meihin mutta jotka ovat täydel-
lisen hallinnamme ulottumattomissa.56 Tällaisia ilmiöitä 
ovat esimerkiksi kuolema, menetys, kaipaus, katoavuus, 
rakkaus, ilo ja onni mutta myös sellaiset nykyajan pe-
ruskokemukset kuin koko olemassaolomme perustaa 
uhkaavat ympäristöongelmat. Helikopteri-jousikvartetossa 
kyse on tässäkin mielessä suhteestamme koko maailman-
kaikkeuteen, kosmokseen.

Valmiin musiikillisen objektin tai esityksen sijaan kä-
sitemusiikilliset teokset ovat siis pikemminkin prosesseja. 
Ne kohdistavat vastaanottajan huomion musiikin käsit-
teeseen ja kehityskulkuun, jossa jostakin tulee musiikkia. 
Esitimme myös, että käsitemusiikki yleensä ja Helikopteri 
erityisesti tekevät tämän siirtämällä ideoita ja ajatuksia 
konkreettisiksi, aineellisiksi vertauskuviksi. Siksi voidaan 
sanoa, että Helikopteri konkretisoi myös musiikin meta-
forisuuden itsensä.

Pohtimalla musiikin olemusta aineellistuneiden ver-
tauskuvien avulla Stockhausen luo Helikopteri-jousikvar-
tetossaan metaforan metaforan, jossa selittämättömän 
symbolina tyypillisesti ymmärretty ilmiö (musiikki) 
asettuu itse symbolisen merkitsijän (Stockhausenin kä-
sitemusiikki) viittauskohteeksi. Stockhausenin teoksessa 
musiikista tulee näin itse itsensä metafora. Juuri käsite-
musiikkina, musiikin käsitettä pohtivana taiteena, mu-
siikki on aina jossain määrin itse itsensä metafora, jolloin 
musiikin toimiminen ikiaikaisessa roolissaan selittämät-
tömän metaforana siirtyy ikään kuin metatasolle.

Stockhausenin Helikopteri-jousikvartetto ei koostu vain 
siitä, miten kvartetti ja helikopterit äännehtivät ilmassa 
ja mikä välittyy helikoptereihin sijoitettujen äänitekni-
koiden miksaamana alas maanpäällisessä auditoriossa tai 
kaupunkitilassa havainnoitavaksi. Teos koostuu vähintään 
yhtä paljon sen hämmästelystä, tekoprosessista, selityk-
sistä yleisölle ja kaikesta siihen liittyvästä dokumentoin-
nista ja pohdiskelusta, kuten tästä artikkelistamme, ja 
siitä, mitä artikkelin lukija tästä kaikesta ajattelee. Kaikki 
keskustelu, äimistys ja kritiikki, jonka teos synnyttää, on 
osa sitä itseään. Esimerkiksi kun kantaesityksessä mik-
sauspöydän takana istunut säveltäjä selitti parhaillaan ta-
pahtuvaa teosta yleisölle, ei säveltäjän puhe tehnyt teosta 
yhtään ymmärrettävämmäksi rationaalisessa mielessä vaan 
pikemminkin hämmensi kuulijaa entisestään. Helikopte-
rissa tulee kyseenalaiseksi eli kysymyksen kohteeksi – uu-
desta ja oudosta esittämisestään johtuen – myös musiikin 
historiallisessa katsannossa tavanomaiseksi muodostunut 
suhde selittämättömään, kummaan, sanoin tavoittamat-
tomaan tai esikäsitteellisesti affektiiviseen.57 Nimenomaan 
juuri kääntyessään metaforana kohti itseään teos onnistuu 
synnyttämään ilmoille ajatuksia hämmentävän ”Mitä ih-
mettä?” -vaikutelman.

Käsitemusiikki ja puoliolio
Tämän vaikutelman syynä on lisäksi se, että teos haastaa 
liki kaikki perinteisesti taidemusiikkiin liitetyt olioi-
suuden muodot aina partituurin luonteesta konsertti-
käytäntöihin ja äänen ja soittimen suhteeseen. Saksa-
laisfilosofi Hermann Schmitzin käsite ’puoliolio’ pyrkii 
tavoittamaan sellaisia kokemuksellisia ilmiöitä, jotka ovat 
kokemuksesta tuttuja mutta joita ei voida hahmottaa 
ajallisesti ja/tai tilallisesti rajatuiksi olioiksi. Schmitzin 
mukaan puoliolioita luonnehtii ensinnäkin niiden läs-
näolon ja keston katkelmallisuus: jokin on puoliolio, 
jos on mieletöntä kysyä, missä tai miten se on silloin, 
kun se ei ole aktuaalisesti läsnä kokemuksessa. Toiseksi 
puolioliot eivät noudata olioihin liittyvää kolmiosaista 
kausaaliketjua. Puoliolioiden tapauksessa syyn (esimer-
kiksi tippuva kivi), vaikutuksen (kivi osuu maahan) ja 
seurauksen (maa tärähtää, siihen syntyy kuoppa, nousee 
pölypilvi tms.) ketjussa kahta ensimmäistä, syytä ja vai-
kutusta, ei voi erottaa toisistaan. Schmitzin omia esi-
merkkejä puoliolioista ovat muun muassa ihmisääni, 
tunteet, tuuli, kipu, atmosfääri ja melodia.58

Koska musiikki on ajallis-äänellinen ilmiö, on puo-
liolion ensimmäisen piirteen toteutuminen siinä helppo 
nähdä. Helikopteri-jousikvarteton materiaalinen, musii-
killinen ja taiteellinen poikkeuksellisuus voidaan kui-
tenkin nähdä myös huomion tietoisena kohdistamisena 
siihen seikkaan itseensä, että musiikki on metaforisuu-
dessaan aina puolioliomainen ja jo luonteensa puolesta 
vastustaa kiinteästi rajautuvaa objektimaisuutta. On 
lähes mahdotonta ajatella, että teos voisi olla olemassa 
teoksena, taiteena, mitenkään muuten kuin tässä ja nyt.

Miten puolioliomaisuuden toinen ehto toteutuu 
Helikopterissa? Jos musiikin soiva ääni ymmärretään 
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syyksi, on vaikutus musiikin synnyttämä kulttuuris-
historiallisesti ehdollistunut kokemus. Seuraukseksi 
voidaan taas ymmärtää ne erilaiset käsitteellistämiset 
ja toiminnat, jotka musiikin välitön kokemus saa 
aikaan ja joiden myötä, piilevästi tai näkyvästi, kuultu 
musiikki muokkaa omaa kulttuuris-historiallista ym-
märryskontekstiaan. Helikopteri ylläpitää puoliolio-
maisia kokemuksia olemalla asettumatta helposti 
mihinkään ennalta vakiintuneeseen ymmärryskon-
tekstiin. Luodessaan metaforan musiikin metaforisuu-
desta teoksen täytyy jo liki määritelmällisesti välttää 
tavanomaisia musiikin vastaanoton muotoja. Soivan ja 
näkyvän teoksen (syy) ja sen synnyttämien reaktioiden 
(seuraus) välissä ei ole kiinteää tai kattavaa ymmärrys-
kontekstia (vaikutus), joka ohjaisi teoksen kokemusta. 
Voidaan sanoa, että Helikopteri-jousikvartetto on käsi-
temusiikkia, koska se puoliolioittaa sekä musiikin että 

musiikkikokemuksen ja osoittaa näin puolioliomaisten 
kokemusten merkityksen ilmiömaailmassamme yli-
päätään.59

Käsitteellisyys musiikin ulottuvuutena
Mihin käsitemusiikkia sitten tarvitaan? Käsitemusiikki 
kyseenalaistaa käsityksiämme musiikista, osoittaa mu-
siikin rajoja ja reunaehtoja sekä laajentaa musiikin käsi-
tettä. Käsitemusiikki avaa meidät maailmalle nyrjäyttä-
mällä sijoiltaan tavanomaiset käsitykset musiikista, sä-
veltämisestä, konsertista, teoksesta sekä todellisuuden ja 
taiteen suhteesta.60

Olemme puhuneet edellä käsitemusiikista kokeellisen 
musiikin suuntauksena. Käsitemusiikki lienee kuitenkin 
mielekkäintä mieltää musiikin lajin tai perinteen sijaan 
musiikkiteoksen tai -esityksen mahdolliseksi ulottuvuu-

Vuosi
Esittäjät  
(kvartetti, lentoryhmä,  
miksaus, juonto)

Paikka ja tapahtuma Maakeskus

1995 Arditti-kvartetti, Grasshoppers 
(Alouettet), Stockhausen (3 x) 

Amsterdam,  Alankomaat 
(Hollanti-festivaali)

Konserttisali,  
Westergasfabriek

2003
Stadler-kvartetti, Itävallan ilmavoimat 
(Black Hawkit),  André Richard, 
Bernhard Fleischer (1 x)

Salzburg, Itävalta 
(Salzburgin festivaali,  
Stockhausenin 75-vuotisjuhla)

Salzburgin lentokenttä,  
lentokonehalli 7

2007 Braunschweigin kaupunginteatterin 
kvartetti (1 x)

Braunschweig, Saksa  
(Tiedekaupunki 2007)

Braunschweig-Wolfsburgin 
lentokenttä & lentokonehalli 1

2009 Arditti-kvartetti,  Alviso Vidolin, 
Piergiorgio Odifreddi

Rooma, Italia  
(Tieteiden festivaali 2009) 

Konserttisali,  
Parco della Musica

2011 Casal-kvartetti Boswil, Sveitsi

2012 Elysian-kvartetti, Ian Dearden,  
DJ Nihal (4 x) 

Birmingham, Iso-Britannia 
(Lontoo 2012 -festivaali; 
Keskiviikko-ooppera)

Tehdashalli,  Argyle Works & 
ulkotila, Victoria Square

2013 Arditti-kvartetti, Ivan Fedele (1 x) 
Venetsia, Italia  
(Venetsian biennaali,  
nykymusiikin festivaali)

Lidon elokuvapalatsin  
suuri sali

2013
Elysian-kvartetti, Ecureuil- 
helikopterit, Sound Intermedia,  
Franck Ferrand (1 x)

Pariisi, Ranska (Nuit Blanche 
& Monnaie de Paris)

Ulkotila, Place du Pont neuf & 
konserttisali, Conti Palace

2015
Arditti-kvartetti, Air Glaciers, dj/vj 
André Richard, Benjamin Herzog & 
Francesco Biamonte

Leuk/Valais, Sveitsi  
(Forum Wallis, uuden  
musiikin festivaali)

Ulkotila & konserttisali,  
Sosta-halli

Stockhausenin Helikopteri-jousikvarteton esityshistoriaa.
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deksi, joka korostuessaan tarjoaa teokseen relevantin tar-
kastelukulman. Kuten taideteoreetikko Roger Seamon 
ehdottaa, käsitteellisyys voidaan ymmärtää yhdeksi tai-
deteoksen perusulottuvuudeksi mimesiksen, ekspression 
ja muodon ohella. Eri teokset – ja myös kritiikit – pai-
nottavat eri ulottuvuuksia. Käsitteellisen ulottuvuuden 
kohdalla emme intuitiivisesti ymmärrä teosta, vaan jou-
dumme tekemään päättelytyötä ja pohtimaan epävar-
muuden tilassa tulkintoja siitä, mitä konkreettiset ja ai-
nutlaatuiset symboliset esitykset voisivat merkitä ja mikä 
teoksen tarkoitus voisi olla. Käsitteellinen ulottuvuus 
korostaa taiteessa merkitystä, teoriaa ja tulkintaa arvon, 
tekniikan ja artefaktien sijaan, ja siten sitä voidaan pitää 
taiteen filosofisena käänteenä.61

60-luvulta alkaen koko taiteen kenttä on kokenut 
tässä mielessä käsitetaiteellisen käänteen. Tänä päivänä 
itseään käsitetaiteeksi nimeävän taiteen sijaan tyypillistä 
on käsitetaiteen – käsitetaiteellisen ulottuvuuden – le-
vittäytyminen moniaalle taiteen kentässä. Tärkeää tässä 

kehityksessä ovat olleet 2000-luvun esitystaiteellinen 
käänne sekä uudenlaiset kokeellisen taiteen muodot, 
kuten taiteellinen tutkimus. Esitystaiteessa taiteen it-
seensä päin kääntyminen toimii filosofisena rakenteena, 
jolla esittää [sic] kysymyksiä taiteesta ja todellisuudesta ja 
jonka avulla haastaa tavanomaisia maailman esittämisen 
tapoja ja luoda uusia.62

Käsitemusiikkiakaan ei tarvitse ymmärtää omaksi 
musiikin lajikseen. Mihin tahansa taidemusiikilliseen 
teokseen voi sisältyä enemmän tai vähemmän voimakas 
käsitemusiikillinen ulottuvuus. Tyypillisintä se kuitenkin 
on kokeellisen ja esitystaiteellisen musiikin muodoille. 
Tällöin musiikki voi toimia filosofisena todellisuuden 
tutkimisen muotona, jossa käsitteiden tilalla toimivat 
konkreettiset, aineelliset ja tilassa liikkuvat äänet, kuvat, 
eleet ja toiminnot. Käsitemusiikkia on kaikki musiikki, 
jossa musiikin käsite nousee keskeiseksi teoksen teemaksi 
ja joka avautuu merkitykselliseksi kokemuskokonaisuu-
deksi käsitemusiikkina tarkasteltaessa.
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