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Vaikka Nordic Noir eli pohjois-
mainen rikoskirjallisuus kuuluu 
kirjamaailman iskusanoihin, 
maineikkaimmat tekijät ovat 
jo aivan muita nimiä kuin vaik-
kapa muutamia vuosikymme-
niä sitten. Kuinka moni muistaa 
43 dekkaria julkaisseen Maria 
Langin?

– Minulle Maria Lang on ai-
van keskeinen, tunnustaa Åbo 
Akademin emeritusprofessori 
Tage Kurtén, 68, jolta on juuri 
ilmestynyt oma esikoisromaani 
Makten och härligheten (Voima ja 
kunnia). Arvoitus- eli palapeli-
dekkarin perinteestä ponnista-
van dekkarin on julkaissut uu-
sikaarlepyyläinen kustantamo 
Labyrinth Books.  

– Ryhdyin lukemaan Langin 
kirjoja teini-iässä, enkä ole lo-
pettanut vieläkään. Vierastan 
monien nykyisten jännityskirjo-

jen raakuutta. Kiinnostavampaa 
on arkipäiväisyys, josta kumpu-
avat jännitteet ja juonen kaaret.

Kurténin debyytin jännitteet 
ja juonen kaaret alkavat hah-
mottua Tukholman-risteilyn 
paluumatkalla Turkuun. Ryh-
mä Åbo Akademin professoreita 
ja hallintohenkilöitä on pitänyt 
laivaseminaarin. Juonta paljas-
tamatta voi todeta, että suurin 
piirtein samoissa maisemissa, 
joissa Estonia upposi, laivasemi-
naari saa järkyttävän käänteen.

Ennen dekkariaan Kurtén ei ole 
julkaissut kaunokirjallisuutta. 
Mutta hänen tieteellisessä kir-
joitustavassaan on aina ollut 
esseistisiä piirteitä. Vaikka ky-
symys ei ole ollut fiktiosta, se-
pitteestä, kaunokirjallista otetta 
teksteissä on näkynyt. Käsitteitä 
selventäessään Kurtén on kehi-
tellyt rinnalle kertomusta.

Toinenkin yhteys kaunokir-
jallisuuteen löytyy. Kun Kurtén 
1980-luvulla työskenteli Kirkon 

tutkimuskeskuksessa Tampe-
reella, hänen julkaisuihinsa 
kuuluivat Suomen kirjailijat, ju-
malausko ja kirkko sekä Kirkko 
suomalaisessa kulttuurissa. Vaik-
ka nämä julkaisut ovat suomen-
kielisiä ja niitä oli valmisteltu 
yhteistyössä Suomen kirjailija-
liiton kanssa, ne on lähes tyys-
tin unohdettu; silti aihepiiri on 
mitä kiinnostavin ja jatkuvasti 
keskustelua virittävä.

Omalla tavallaan kaunokir-
jallisuuteen on liittynyt sekin, 
että teologisen etiikan ja uskon-
nonfilosofian opetustyössään 
Åbo Akademissa Kurtén järjesti 
säännöllisesti kursseja, joiden 
aiheena olivat kirkon, kristin-
uskon ja kulttuurin suhteet. 
Opiskelijat tarkastelivat aihe-
piiriä kaunokirjallisten teosten 
ja elokuvien valossa.

Åbo Akademin miljöö ei ole 
tyystin tuntematon suomen-
ruotsalaisen kaunokirjalli-
suuden perinteessä, mutta 

runsaasti näitä teoksia ei ole. 
Nykykirjallisuudesta kannattaa 
muistaa erityisesti turkulainen 
Peter Sandström, jonka tuo-
tannosta merkittävän osan voi 
lukea myös suomennoksina.

Dekkareita ei Akademin 
maailmaan ole aikaisemmin 
sijoitettu, eikä dekkari muu-
tenkaan ole järin suosittu la-
jityyppi suomenruotsalaisessa 
kirjallisuudessa. Bo Carpelanin 
suomennoksenakin tunnettu 
Kulkeva varjo kuuluu harvinai-
siin poikkeuksiin; se sijoittuu 
varsinaissuomalaisen pikkukau-
pungin historialliseen miljöö-
seen. Nykydekkareita edustavat 
erityisesti Eva Frantzin ja Ka-
rin Erlandssonin kirjat, joita ei 
suomenkielisellä puolella kovin 
paljon tunneta.

Paitsi arvoitus- eli palapeli-
dekkariksi Makten och härlighe-
ten -teosta sopii väljästi luon-
nehtia myös aateromaaniksi. 
Kysymys on kaiken muun ohella 
siitä, että kymmenisen vuotta 

sitten uuden yliopistolain tultua 
voimaan akateemisessa maail-
massa käytiin ankaraa väittelyä 
muun muassa tulosvastuulli-
suudesta ja kustannusten kar-
simisesta.

– Paineet nousivat jo aikai-
semminkin, Kurtén muistuttaa.

– Tulosvastuullisuus ja esi-
merkiksi liike-elämästä omak-
suttu vahvan johtajan idea 
johtivat monenlaisiin henkilö-
kemiallisiin yhteentörmäyksiin. 
Valtaa saattoi keskittyä liikaa; 
päätöksenteon demokraatti-
set perinteet olivat vaarassa 
unohtua. Kirjailijalle tuo kaikki 
merkitsee yritystä hahmottaa 
ihmisen moraalia ja itseymmär-
rystä. Dekkarissa haluan luoda 
lukuisten henkilöiden vaihtele-
via ja risteäviä näkökulmia, jotka 
samalla rakentavat juonta.

Kaikki tämä väikkyy Kurténin 
dekkarin tapahtumien taustal-
la. Akateemisessa maailmassa 
ei enää oltu kuin Strömsössä. 
Totuus oli armoton.

Murha järisyttää yliopistoa KUKA?

Tage Kurtén

■■Syntynyt Vaasassa 1950.
■■Väitteli Åbo Akademissa 

teologian tohtoriksi 1982.
■■Åbo Akademin teologisen 

etiikan ja uskonnonfilosofian 
professori 1998 – 2015, sitä 
ennen kymmenen vuotta sys-
temaattisen teologian yliopis-
tonlehtorina.

■■Kirkon tutkimuskeskuksen 
tutkijana Tampereella 1983 – 
1988.

■■Julkaissut lukuisia tieteellisiä 
ja yleistajuisia tutkimuksia ja 
artikkeleita. Kaunokirjailijoiden 
elämänkatsomuksia analysoi 
teos Tillit, verklighet och värde 
(Luottamus, todellisuus ja arvo, 
1995). 

■■Asuu Turussa. Naimisissa, 
kaksi tytärtä ja kuusi lastenlasta 
sekä yksi bonuslapsenlapsi.

■■Harrastaa tennistä ja viihtyy 
Nauvon-mökillään erityisesti 
verstashuoneessa.

Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian emeritusprofessori on vuosikymmenten 
varrella julkaissut satoja tieteellisiä tekstejä. Eläkkeellä Tage Kurténin kynä on kääntynyt 
yllättävään suuntaan. Syksyn kirjauutuuksiin kuuluu tuore Turku-aiheinen dekkari.

Pitkän tieteellisen uran luonut Tage Kurtén on debytoinut dekkarikirjailijana. Kurténin romaani sijoittuu muiden muassa kuvassa taustalla olevaan teologisen tiedekunnan kirjastoon.

TS/MIKAEL RYDENFELT

Heli Peltoniemi
Turun Sanomat

Vanhan Raatihuoneen galle-
riassa ja Galleria Harmaassa 
vietetään tänään näyttelyjen 
avajaisia viimeistä kertaa. 
Molemmat Turun kaupungin 
ylläpitämät galleriat muutta-
vat pois, kun Turun Taidehalli 
avautuu Vanhalla Raatihuo-
neella alkuvuonna 2019.

Jatkossa nämä galleriat 
saavat korvaavat tilat Wäinö 
Aaltosen museon studiosta, ja 
niiden nimi todennäköisesti 
muuttuu.

Turun Taidehallista tulee 
nykytaiteen keskus, jonne on 
luvassa näyttelyjen lisäksi ta-
pahtumia, kuvataiteilijoiden 
digitaalinen työhuone sekä va-
lokuva-aiheinen kirjasto. Van-
han Raatihuoneen muuntuessa 
Taidehalliksi sinne muuttavat 
Valokuvakeskus Peri ja Turun 
taiteilijaseura.

Vanhan Raatihuoneen gallerian 
viimeisenä näyttelynä nähdään 
Sauli Sirviön Näköpurppura. 
Härkämäessä kasvanut Sirviö 

(s.1989) on Helsingissä asuva 
taiteilija ja helsinkiläisen SIC-
gallerian perustajajäsen. Hä-
nen peleistä ja larppaamisesta 

vaikutteita saanut yksityis-
näyttelynsä Step into the whole 
new realm nähtiin Titanikissa 
vuonna 2016. 

Vanhan Raatihuoneen galle-
riaan Sirviö tuo ”arkeologisia 
kaivauksia mukailevan veis-
tosmaisen installaation, joka 
rakentuu objekteista, muistiin-
panoista sekä digitaalisista tal-
lenteista”. 

Galleria Harmaa on yhden huo-
neen näyttelytila, joka keskittyy 
mediataiteeseen. Turkulainen 
kirjailija ja kuvataiteilija Hen-
ni Kitti (s. 1985) tuo tilaan vi-
deoesseen ja tekstin, jotka ovat 
syntyneet muutaman edeltävän 
vuoden talvipäivänseisauksen 
aikoihin. Kitin näyttely nimeltä 
21.12 kerrostaa kaikkiaan viiden 
vuoden talvipäivänseisaukset 
kuvin ja sanoin.

Kiitetyn esikoisromaa-
nin Elävän näköiset (WSOY) 
vuonna 2014 julkaissut Kitti 
näkee työskentelynsä evoluu-
tiona, jossa kuvien ja tekstien 
elementit syntyvät yhä uusi-
na muunnelmina. Osittain 
samaan aikaan Galleria Har-

maan näyttelyn kanssa hän 
pitää näyttelyn Helsingissä 
Oksasenkatu 11:ssä Lisa Him-
Jensenin kanssa.

Uusia näyttelyitä avautuu 
tänään myös Brinkkalan galle-
riassa, Galleria Å:ssa (Kasken-
katu 1) ja Titanikissa (Itäinen 
Rantakatu 8). Kaikkiin avajai-
siin voi osallistua osana Tur-
kuArt Afterwork -tapahtumaa, 
josta Turun Sanomat uutisoi 
tiistaina (TS 13.11.).

 6TurkuArt Afterwork -tapahtu-
ma Turun gallerioissa ja museois-
sa tänään torstaina klo 16–20. 

 6Kolmen näyttelyn avajaiset 
Vanhan Suurtorin gallerioissa 
tänään klo 17–19. Vanhan Raati-
huoneen galleriassa Sauli Sirviön 
Näköpurppura esillä 30.12. asti, 
Galleria Harmaassa Henni Kitin 
21.12. -näyttely 30.12. asti ja Brink-
kalan galleriassa Valokuvalöytöjä 
– Gustav Arvidssonin valokuvia 
1910-luvun Turusta 6.1.2019 asti.

Kolmet avajaiset Vanhan Suurtorin gallerioissa

Pysäytyskuva Henni Kitin videoesseestä nimeltä 21.12.

Turun Sanomat 

Ruotsalais-turkkilainen, 
Suomeen asettunut Anni 
Elif Egecioglu (s. 1986)  
on monipuolinen muu-
sikko, jonka ensimmäinen 
sooloprojekti kunnioittaa 
suomenruotsalaisen mo-
dernismin tärkeimmän 
edustajan, Edith Söder-
granin runoja. Yhtyeen 
musiikki vie kuulijan in-
tiimille matkalle, jossa 
sävellykset kohtaavat fu-
turistisen äänimaiseman 
ja improvisaation. 

Anni Elif Egecioglu (s. 
1986) on ehtinyt vaikuttaa 
maamme musiikkikentällä 
jo lähes kymmenen vuotta. 
Laulaja-sellisti-kosketin-
soittaja-säveltäjän tunne-
tuin yhtye Elifantree on 
julkaissut neljä albumia, 
ja viime vuonna nainen 
julkaisi ensimmäisen soo-
lolevynsä Edith nimellä 
Anni Elif. 

Anni Elifin yhtye esiin-
tyy Suomen Jazzliiton 
tuottamalla kiertueella, 
joka tuo kokoonpanon 
perjantaina Flame Jazzin 
vieraaksi Åbo Svenska 
Teaterin Café Tiljaniin. 
Yhtyeessä soittavat sak-
sofonisti Pauli Lyytinen, 
kosketinsoittaja Tuomas 
A. Turunen, sekä kuu-
sikielistä Fender Bass 
VI:ta soittava kitaristi 
Sigurdur Rögnvaldsson. 
Syntetisaattoreita ja rum-
pukoneita sekä perintei-

sempiä soittimia käyttäen 
Anni Elif yhtyeineen luo 
intiimiä tunnelmaa, joka 
imaisee kuulijan sisäänsä.

Useita sävyjä hallitse-
va Egecioglu on ehtinyt 
ennen soolouraansa vai-
kuttaa jo useissa suomalai-
sissa sekä kansainvälisissä 
jazzin, klassisen, popin 
ja kokeellisen musiikin 
rajapinnoilla liikkuvissa 
yhtyeissä. Elifantreen li-
säksi hän on tuttu myös 
Mia Mee, Augur Ensemb-
le, Kauhukakara ja Frank-
FrankFrank -yhtyeistä. 
Kotimaisella Eclipse-le-
vymerkillä julkaistu Edith 
on noteerattu Jazz-Emma 
-ehdokkuudella vuonna 
2017.

 6Flame Jazz: Anni Elif – 
Edith pe 16.11. klo 22 (ovet 
klo 21) Café Tiljan, Åbo 
Svenska Teater (Eerikinka-
tu 13, Turku).

Monipuolinen  
Anni Elif sukeltaa
Edith Södergranin 
maailmaan

Anni Elif tulkitsee Edith 
Södergrania.

Turun Sanomat
 
Sellisti, Turun musiiki-
juhlien uusi taiteellinen 
johtaja ja nouseva kapel-
limestari Klaus Mäkelä 
johtaa Turun filharmo-
nista orkesteria tämän 
viikon konserteissa.  Suo-
mi–Venäjä -nimisessä kon-
sertissa kuullaan Dmitri 
Shostakovitshin ja Erkki 
Melartinin 5. sinfoniat se-
kä Sauli Zinovjevin ener-
ginen ja rytminen Batteria.

Konsertit aloittava Bat-
teria on Yleisradion tilaus-
teos. Kappale kantaesitet-
tiin Musica Nova -festi-
vaalin avajaiskonsertissa 
1.2.2017 Helsingin Musiik-
kitalossa. Sittemmin teos 
on saanut uusintaesityksiä 
muiden muassa Ruotsin 
radion sinfoniaorkesterin 
ja Tampere Filharmonian 
konserteissa kapellimesta-
ri Klaus Mäkelän johdolla.

Säveltäjä kertoo teok-
sestaan: ”Vuonna 2016 sä-
veltämäni Batteria (suom. 
akku, rumpusetti, tykistö) 
jatkaa tutkimusmatkaani 
kohti energistä ja virtu-
oottista musiikkia, mutta 
myös suuntaa ilmaisuani 
kohti ulkomusiikillisem-
pia aiheita. Batterian ryt-
miikka on kauttaaltaan 
vahvasti sidoksissa puls-
siin aina primitiivisestä 
neljäsosasykkeestä kel-
lontarkkaan vääjäämät-

tömään nakutukseen.”
Melartinin 5. sinfo-

nia edustaa suomalaista 
kansallisromantiikkaa. 
Säveltäjä sai vaikutteita 
venäläisestä musiikista. 
Konsertin päättää Shosta-
kovitshin 5. sinfonia, jonka 
yleisö otti heti omakseen 
ja kantaesitys Leningra-
dissa sai hurmioituneet 
suosionosoitukset.

Klaus Mäkelä on muun 
muassa Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin päävie-
railija ja Tapiola Sinfoniet-
tan taiteellinen partneri. 

 6TFO: Suomi – Venäjä 
Turun konserttitalossa to  
ja pe 15.–16.11. klo 19. Verk-
kokonsertti to 15.11. klo 19. 
Kuultavissa myös sivulla ts.fi

Klaus Mäkelä vierailee
jälleen kapellimestarina

Klaus Mäkelästä odotetaan 
seuraavaa suurta suoma-
laista kapellimestaria.

TURKU Mikko Kuoringin näyttely Coral on esillä 
Titanik-galleriassa. Coral on löydetyistä, ostetuista 
ja teetetyistä esineistä koostuva installaatio. 

Kuorinki on käyttänyt teoksen materiaalina kym-
meniä erilaisia esineitä, kuten puuvillanenäliinoja, 
aurinkopaneelia, keramiikkaa, eläinten jyrsimiä puun-
oksia, kaksosrattaita ja synteettisiä hiuksia.

Helsingissä asuva Kuorinki on syntynyt Rovaniemellä 
vuonna 1977. Hän aloitti taiteellisen toimintansa 15-vuo-
tiaana julkaisemalla pienlehtiä ja musiikkia. Nykyään 
hän työstää esineistä ja teksteistä koostuvia installaati-
oita, näyttelykokonaisuuksia ja julkaisuja. Muovaamisen 
ja muokkaamisen sijaan Kuorinki tarrautuu kiinni siihen 
mitä on käsillä, sillä juuri tämä arkipäiväinen, näen-
näisesti merkityksetön, avautuu hänelle mysteerinä. 
Näyttely on avoinna 2. joulukuuta asti. TS

Mikko Kuoringin Coral Titanikissa


