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Ranskalais-japanilainen jousikvartetti konsertoi lauantaina 17.9. 
 

Quatuor iXi  (Ranska, Japani) 
Régis Huby > viulu  
Irène Lecoq > viulu  
Guillaume Roy > alttoviulu 
Atsushi Sakaï > sello 
 
Lauantaina 17.9. klo 16, Kulttuurikeskus Karjalantalo, Kerubin Sali 
Ilosaari  
Järjestää Jazzkerho -76 yhteistyössä Joensuun kaupungin kulttuuritoimen 
kanssa. 
 
Internet-linkit: 
www.vapaataanet.fi  
www.abaloneproductions.com (vain ranskaksi) 
 
Tuottaja:  Charles Gil, charles.gil@kolumbus.fi   050 5716 516    
 
Kiertueen yhteistuotanto: Abalone productions & Vapaat äänet 
Kiertuetta tukevat: Adami, FC M, Institut Francais, Spedidam 
  

Maineikas ranskalainen jousikvartetti Quatuor iXi konsertoi Joensuussa lauantaina 
17.9. Kyseessä on mielenkiintoinen ranskalainen nykymusiikkivierailu. Quatuor iXi 
tekee laajan Suomen ja Baltian maiden kiertueen syys-lokakuussa. Taustalla on 
Suomessa avioliiton kautta asuva ranskalainen musiikkipromoottori Charles Gil, 
joka jo yli 10 v ajan on järjestänyt korkeatasoisia ranskalaisyhtyeiden kiertueita 
Suomessa. Pääasiassa kyseessä on ollut jazz, ja monet konserttivierailut ovatkin 
Joensuussa toteutuneet kauttamme. 



Mutta Charles Gilin "toinen rakkaus" on jazzin rinnalla ollut nykymusiikki, ja 
nimenomaan sellainen, jossa improvisaatiolla on merkittävä osuus. Konsertit ovat 
olleet huippuluokkaa, taiteilijat Ranskassa maineikkaita, meilläkin kuulijat ja 
kriitikot kehuneet vuolaasti. – Tämä ajankohtainen kiertue edustaa ennen kaikkea 
juuri improvisoivaa nykymusiikkia.   

 
Quatuor iXi on sisäistänyt klassisen jousikvartetin pitkän tähtäimen 

kollektiivisen työn merkityksen, sen yhteisen äänen kehittämisen sekä tietenkin 
instrumenttien hallinnan, jota vahvistaa yli kahden vuosisadan aikana 
jousikvartetille kirjoitettu repertuaari. Toisaalta he ovat myös omaksuneet 
jazzorkesterin rytmisen dynamiikan tajun, ja ennen kaikkea improvisaation 
taidon.  

Tässä tapauksessa improvisaatiota ei niinkään käytetä teeman ja soolon 
yhteispelissä, vaan solistin ja muiden äänien vuorovaikutuksessa. Viidentoista 
vuoden yhteistyössään Quatuor iXi on onnistuneesti löytänyt uuden tien. Se 
on seikkailu, jossa jazz liittyy nykymusiikki-ilmaisuun, jossa nuottipaperista 
luettu musiikki sekoittuu taitavasti improvisoituun kieleen ja jossa 
kollektiivinen sulautuu yhteen murskaamatta yksilöllistä. 

Quatuor iXi on vieraillut Suomessa vuonna 2004 Pori Jazzin Ultra 
Musicissa sekä  syksyllä 2006. Silloin jousinelikko soitti kaksi konserttia, joissa 
Veli Kujalan hurmaava harmonikkasaundi liittyi mukaan yhteispeliin.  
 Alkusyksyn kiertueellaan Pariisista saapuva jousikvartetti soittaa 
ensimmäisen kerran Suomessa uuden sellistinsä, japanilaisen virtuoosi Atsushi 
Sakain kanssa. Samalla ilmestyy pitkään odotettu iXi:n uusi albumi ”Cixcircle”.  
 
Lennokas jousikvartetti, mainio Veli Kujala 
”Quatuor iXi vakuutti pari vuotta sitten Pori Jazzissa. Ixin sävelkieli on 
kuitenkin lähempänä modernia klassista kamarimusiikkia kuin jazzia. Uusi jazz 
oli mukana improvisaatioissa, jotka nivoutuivat Kanneltalossakin täysin 
saumattomasti kirjoitetun tematiikan sekaan. 
Jos joku soitti maamerkiksi jotain paperista, muut kommentoivat niitä näitä. 
Interaktio on käsittämätön luontevaa ja luonteeltaan atonaalista. Erityisen 
vakuuttavaa oli rytminen dynamiikka ja iskukyky.  
Jukka Hauru, Helsingin Sanomat  
Quatuor iXi & Veli Kujala Kanneltalossa , lokakuu 2006 
 


