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Anne Tarvainen

Laulaminen liikkeenä
Hahmottelen tässä artikkelissa joitakin kineettisiä, liikelähtöisiä näkökulmia laulamisen tutki-

miseen. Näiden näkökulmien tarkoituksena on viedä lauluäänen tarkastelun ydin äänen juu-

rille ruumiiseen – niihin ruumiin liikkeisiin, jotka ovat laulamista. Laulamista on tarkasteltu

tähän asti usein lähinnä äänenä: millainen on lauluääni, millainen on sen sointi, millainen on
laulajan tapa käyttää ääntä musiikillisesti. Ääntä tuottaviin liikkeisiin ja niiden ilmentämiin

asenteisiin ja tunteisiin on kiinnitetty vähemmän huomiota. Se, että tutkimme lauluääntä, ei

tarkoita, että on ajateltava laulamisen olevan pohjimmiltaan pelkästään ääntä. Yhtä tärkeää

kuin itse ääni ovat ruumiin liikkeet, jotka aikaansaavat äänen. Laulaja on kokonaisvaltaisesti

ja ruumiillisesti läsnä laulamisessaan. Laulajan tietoiset ja tiedostamattomat tunteet sekä asen-

teet ilmenevät ruumiinliikkeissä ja niiden aikaansaamissa äänissä. 

Tanssittua puhetta

Alan Lomax (1968: 222) on todennut, että laulamista voi kuvailla ”tanssituksi puheeksi”. Samat

metriset ja rytmiset seikat ilmenevät tietyn kulttuurin jäsenten laulamisessa ja tanssimisessa.
Lomaxin tekemän tutkimuksen yhteydessä nousi esille ajatus siitä, että musiikki ja laulaminen

ovat toissijaisia kommunikointisysteemejä verrattuna ensisijaisiin systeemeihin, esimerkiksi

liikkeeseen ja kieleen. Hänen mukaansa musiikki opitaan suhteellisen myöhään ja luultavasti

sen oppiminen rakentuu ensisijaisten systeemien varaan. 

Vaikka emme ajattelisikaan laulamisen olevan puheesta ja liikkeestä johdettua toimin-

taa, sen voi kuitenkin kommunikointimuotona nähdä asettuvan puheen ja tanssin välimaas-
toon. Laulajan ruumiissa yhdistyvät liikkeiden musiikillisuus tanssillisuutena sekä liikkeiden

sijoittuminen ruumiiseen puheellisuutena. Sekä tanssia että puhetta on tutkittu liikkeenä, ja

tämä avaa joitakin metodologisia näköaloja myös laulamisen liikkeiden analysoimiseksi.

Ajatelkaamme laulamista tanssina. Suuri osa tuosta tanssista tapahtuu näkymättömissä.

Jäljet tuosta tanssista on kuultavissa äänessä. Mutta tanssi on nähtävissä myös ruumiin pinnalla

esimerkiksi hengityksen liikkeinä. Laulajan käsien, pään ja jalkojen liikkeet ovat myös osa lau-
lamista. Niitä ei voi erotella erillisiksi sisäosien liikkeistä. Esimerkiksi käsieni liikkeet voivat

kokemuksellisella tasolla olla todella olennaisia äänen ”sijoittamisessa” tiettyyn kohtaan
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ruumistani. Varsinaisesti tanssimisesta laulamisen erottaa se, että tanssissa itse liike on huo-

mion kohteena, laulamisessa liikkeen aikaansaama ääni. Mutta onko ääni laulajan itsensä

kokemuksen keskipisteessä? Vai voiko ajatella, että yhtä lailla kuin ääneensä, laulaja kiinnittää

laulaessaan huomiota myös liikkeisiinsä ja muihin ruumiin tuntemuksiin? Johan Sundberg
(1987: 160) on todennut, että ammattilaulajat tulevat ajan kuluessa yhä vähemmän riippuvai-

seksi siitä, miten he kuulevat oman äänensä. Sen sijaan he käyttävät laulaessa apunaan ruu-

miissa erityisesti pään ja rintakehän alueella tuntuvaa äänen aiheuttamaa värähtelyä. He

keskittyvät siis siihen kohtaan laulamista, jossa liike ja ääni ovat yhtä ruumiissa.

Laulamisen ja puheen yhtymäkohtia voi tarkastella esimerkiksi intonaation käsitteen

avulla. Sillä tarkoitetaan yleensä puheen sävelkulkua (Iivonen 1987: 23–26). Tällöin voidaan
ajatella, että laulamisen liikkeet ovat kuin puheen liikkeitä, mutta pidemmälle vietyjä. Erityi-

sesti joidenkin laulaja-lauluntekijöiden esitykset muistuttavat puheenomaista tarinan-

kerrontaa, jossa melodia on kuin laajennettua puheen intonaatiota; ensimmäisenä mieleen

tulevat esimerkiksi Leonard Cohenin tulkinnat. Toisaalta voidaan olettaa, että jo laulun

melodian säveltämiseen ainakin jossain määrin vaikuttavat mielikuvat siitä, miten laulaja

pystyy luonnollisesti intonoimaan melodian. Laulajan tulkitessa laulua melodia konkretisoi-
tuu laulajan ruumiissa. Eri musiikin tyylilajit eroavat paljonkin toisistaan sekä melodioiltaan

että tavoiltaan, joilla laulajan tulee omaksua laulu ruumiiseensa. Kyse on siis myös ruumiin ja

sen liikkeiden kasvamisesta tiettyyn laulutapaan ja tyyliin.

Liikkeiden luonteet

Kun tarkastelemme lauluääntä, tarkastelemme aina siis liikkeen aikaansaama ääntä. Mutta

millaisia ovat itse liikkeet äänenlaatujen, erilaisten äänien tai erilaisten laulutapojen takana?

Millaisia sykäyksiä, vetoja, työntöjä, laajentumisia ja supistumisia ruumiissa tapahtuu laula-

misen aikana? Entä kuinka tietoinen laulaja on itse niistä ja miten hän ne kokee? Nämä ovat

mielestäni ydinkysymyksiä tarkasteltaessa laulamista liikkeellisestä näkökulmasta. Tarkoituk-
sena ei suinkaan ole tehdä tarkkaa analyysiä siitä, miten tietyt lihasryhmät liikkuvat suhteessa

toisiinsa laulutapahtuman aikana. Sen sijaan voidaan selvittää yleisemmin liikkeiden luonteita

ja niiden osuutta laulamisen merkityksenmuodostumisessa ja laulamisen kokemisessa. 

Theo van Leeuwen (1999: 146) pureutuu kirjassaan Speech, Music, Sound muun muassa

puheen äänteiden merkityksiin. Hän toteaa, että ero ”avoimen” ja ”suljetun” eli vokaalien ja

konsonanttien välillä on merkitsevä, koska niiden avulla muodostuu tietynlainen puheen
”virtaus”. Näin esimerkiksi lähtevät syntymään erot rennon ja muodollisen puhetavan välillä.

Robert Hodgen ja Gunther Kressin (sit. van Leeuwen 1999: 146) mukaan monissa kielissä
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epämuodollisuus ilmaistaan jättämällä konsonantteja pois, jolloin puheen virtaus on

vapaampaa. Muodollisuuteen taas liittyy itsehillintä ja kontrolli, joka ilmenee konsonanttien

muodostamina ”plokkeina” puheessa. Tästä esimerkkinä on vaikkapa englannin kielen

ilmaisu ”going to” ja sen rennompi vastine ”gonna”. Koska laulamisen liikkeet ovat sidok-
sissa hengityksen jatkuvaan sisään–ulos-liikkeeseen ja ilman virtaamiseen, esimerkiksi

virtauksen sekä pidättelyn ja päästämisen teemat on tässä yhteydessä mielenkiintoisia. Laula-

misen virtausta tarkastelevan analyysin avulla voimme lähestyä laulajan tulkintaa, hänen

tapaansa elää ruumiillaan laulun sanat ja melodia.

Sundberg (1987: 154–155) toteaa, että tietyn tyyppiset ilmaisulliset liikkeet liittyvät

tiettyihin tunnetiloihin ja laulamisessa nämä liikkeet muuttuvat ääneksi. Tunteiden tarkastelu
ja tulkintojen tekeminen niistä on aina hankalaa. Vaikka liikkeet voivat ilmentää tiettyjä tun-

teita, tunteet ja niihin liittyvät liikkeet eivät ole tarkkarajaisia. Kehityspsykologi Daniel Stern

(1985: 54–56) erottaa toisistaan kategoriset tunteet ja vitaaliaffektit. Ensimmäiset näistä

pitävät sisällään ilon, surun jne. Jälkimmäisiä hän kuvaa dynaamisilla, kineettisillä termeillä,

kuten ”syöksyvä”, ”häipyvä”, ”ohimenevä”, ”räjähtävä” tai ”purkautuva”. Vitaaliaffektit toi-

mivat sekä kategoristen tunteiden aikana että niiden poissa ollessa. Esimerkiksi viha tai ilo voi
”tulvia”, mutta yhtä lailla voi valo tai musiikin aiheuttama nimeämätön tunneaalto ”tulvia”.

Vitaaliaffektit myös ilmentävät lukuisia tapoja, joilla ihminen voi tehdä saman asian, esimer-

kiksi nousta tuolista tai hymyillä. Vitaaliaffekteihin liittyy aistienvälisyys. Ne eivät ole sidok-

sissa minkään tietyn aistin piiriin. 

Abstrakti tanssi ja musiikki ovat Sternin (1985: 56) mukaan hyvä osoitus vitaaliaffektien

toimimisesta. Esimerkiksi tanssi voi paljastaa katsojalleen useita vitaaliaffekteja variaatioi-
neen ilman, että siinä turvauduttaisiin kategorisiin tunteisiin. Eero Rechardtin (1991: 22–23)

mukaan vitaaliaffektit ovatkin yksi musiikin peruselementeistä. Muodot, intensiteetit ja

rytmit, eli aistikokemusten yleisluontoiset ominaisuudet ovat hänen mukaansa kuin abstrak-

teja ”käsitteitä”. Sternin määrittelemät vitaaliaffektit ovat hyvin lähellä ajatusta liikkeiden

luonteista laulamisessa. Niiden avulla voidaan lähestyä esimerkiksi kysymystä tyylistä, joka

hyvin laajasti katsoen voidaan määritellä tekemisen tavaksi. Lomax (1968: 222) toteaa, että
laulutyyli muodostuu muun muassa laulajan asenteesta, hänen tavastaan käyttää energiaa.

Voidaan siis nähdä, että vitaaliaffektien tasolla ilmenevä laulajan energia on yhtä laulajan

asenteen ja tyylin kanssa.

Hallgjerd Aksnes (1998: 175–179) on pohtinut Sternin vitaaliaffektien toimivuutta ylei-

semmin musiikin analysoimisessa ja pitää sitä hyvin lupaavana lähestymistapana musiikillis-

ten emootioiden ja musiikin kineettisten seikkojen tutkimiseen. Aksnes liittää tarkasteluunsa
myös metaforan käsitteen. Hän käsittää musiikin metaforiseksi liikkeeksi metaforisessa tilassa.
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Esimerkiksi laulumelodian kromaattinen, laskeva linja voidaan nähdä surullisuuden musiikil-

liseksi metaforaksi, koska se muistuttaa spontaania äänellistä surun ilmausta. Rechardt (1991:

22) onkin todennut, että Sternin ajatus kokemisen tavasta, joka ei ole sidoksissa tiettyyn

aistiin, on ilmiönä analoginen kielitieteen metaforan ja metonymian kanssa.

Laulajan asenne ja tunne

Kun katson trubaduuria työssään, näen hänen liikehtivän luontevasti. Kun kiinnitän liikeh-

dintään tarkemmin huomiota, huomaan, että liikkumisen tekee luontevaksi juuri sen
tarkoituksenmukaisuus merkityksenmuodostuksen näkökulmasta. Aivan kuin trubaduuri kom-

mentoisi laulamiaan sanoja liikkeillään. Pienellä pään heilautuksella samaan aikaan laulettuun

sanaan tulee kuin itsestään ironinen merkitys. Näin hän (todennäköisesti tiedostamattaan)

merkkaa kuulijalle tiettyjä kohtia kertomastaan tarinasta aivan kuin avainkohdiksi tulkintaan.

Liikkeet ovat osa hänen tulkintaansa, ja ne ohjaavat myös katsoja-kuulijan tulkintaa. 

Laulajan liikkeet, asennot ja lauluääni antavat meille viitteitä muun muassa siitä,
millainen on laulajan asenne ulkomaailmaan, millainen on hänen tapansa suuntautua ympä-

ristöönsä laulutapahtuman aikana ja miten hän kurottautuu itsestään ulospäin kohti muita.

Lauluäänellä viittaan tässä kaikkiin ruumiista kumpuaviin ääniin, eli koko siihen ruumiin

äänimateriaaliin, joka liittyy laulutapahtumaan. John Lyonsin (sit. Iivonen 1987: 45) mukaan

asenneinformaatio – johon kuuluvat intonaation lisäksi myös sanavalinnat, eleet, ilmeet,

äänenlaatu ja muut prosodiset keinot – on ilmauksen tulkinnalle tärkeää. Jos kieliopillis-
semanttinen informaatio ja asenneinformaatio (prosodis-paralingvistinen) ovat ristiriidassa

keskenään, jälkimmäinen voittaa merkityksen muodostumisessa. Iivonen (1987: 45) toteaa,

että tästä on hyvänä esimerkkinä juuri ironinen asenne, joka voi kääntää merkityksen päin-

vastaiseksi.

Iivonen (1987: 45) tuo esille määritelmän, jossa emootiot (tunteet) viittaavat puhujan

sisäiseen mielentilaan (hän on vihainen) ja asenteet puolestaan tietoiseen ulkoiseen käytök-
seen (hän käyttäytyy ystävällisesti). Vaikka emootiot voivatkin olla tahattomia, puhuja voi

myös näytellä niitä tai estää niiden ilmitulon. Asenteet ovat Iivosen mukaan kuitenkin tietoi-

sempia kuin emootiot. Lisäksi hän huomauttaa, että käytännössä asenteiden ja emootioiden

ilmentymiä on vaikea erottaa toisistaan. Tutkittaessa liikkeiden luonteita vitaaliaffektien

näkökulmasta ei olekaan olennaista pystyä irrottamaan esimerkiksi sisäänpäin kääntynyttä

asennetta ahdistuneisuudesta. Myöskään ei ole olennaista tai edes mahdollista sanoa, merkit-
seekö sisäänpäin kääntyneisyys ahdistuneisuutta ylipäätään. Kyse voi olla laulajan ruumiin-

liikkeistä, joita voisi kuvata ”käpertyviksi”, äänen tasolla on kyse ehkä puristeisesta, mutta
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hiljaisesta äänestä. Tästä voidaan tehdä tulkinta sisäänpäin kääntyneestä asenteesta ja kuu-

lija voi kokea sen ahdistuksen tunteena. Saattaa olla, että laulaja kokee saman ahdistuksena

tai surullisuutena – tai ei minään luokiteltavana tunteena. Laulajan asenne ja tunne ovat

kuulijalle aina tulkinnan tulosta.
Sundbergin (1987: 146) mukaan laulajan tunnetyöskentely kuuluu laulamisessa mikro-

intonaation tasolla. Mikrointonaatio-termillä hän viittaa ”pieniin yksityiskohtiin äännön

taajuuskäyrässä”. Makrointonaatiolla Sundberg puolestaan tarkoittaa säveltäjän päättämiä

sävelkorkeuksia melodiassa. Voidaan siis ajatella, että mikrointonaation alueella tulee esille

laulajan tunne ja asenne. Makrointonaatio puolestaan on enemmänkin säveltäjän tunteen ja

asenteen aluetta. Käytännössä näin jyrkkää jakoa ei ole mielekästä tehdä. Esimerkiksi
tapauksissa, joissa laulaja on itse säveltänyt tulkitsemansa kappaleen, voivat säveltäminen ja

tulkitseminen olla laulajan kokemuksessa pikemminkin saman prosessin eri vaiheita kuin eril-

lisiä tapahtumia. Joissakin tyylilajeissa laulajalla on enemmän vapauksia antaa asenteensa ja

tunteensa kuulua äänessä. Niissä laulaja voi käyttää tulkitessaan esimerkiksi erilaisia äänen-

laatuja, kuten käheyttä tai vuotoisuutta sekä erilaisia tapoja lausua sanat, esimerkiksi konso-

nantteja korostaen. Myös äänen voimakkuuden vaihtelut, painotukset ja ajoitukset ovat
tyypillisiä seikkoja, joista voi ”lukea” laulajan asennetta. ”Laulajan asenne” -käsitteen tässä

voidaan katsoa vastaavan Tarja Rautiaisen (2003: 14, ks. myös Frith 1996: 190) käyttämää

”laulajan tahto” -käsitettä.

Pidättely ja päästäminen – esimerkki Björkin äänen 
virtauksesta

Miten käytännön tutkimustyössä voidaan hyödyntää ajatusta laulamisesta liikkeenä? Esittelen

tässä pienen analyysin avulla, miten voimme lähestyä aiemmin mainitsemaani ”virtausta” lau-

lamisessa. Esimerkki on Björkin kappaleesta Cocoon (2001), josta analysoin viisi tahtia viimei-

sestä säkeistöstä. Kappale kokonaisuudessaan kertoo eroottisen tarinan tytön ja pojan intii-

mistä hetkestä, sekä tytön ihmettelystä, kuinka juuri kyseinen poika haluaa jakaa tämän hetken
hänen kanssaan. Viimeisen säkeistön sanat ovat kokonaisuudessaan seuraavat: ”A train of

pearls, cabin by cabin is shot precisely across an ocean / From a mouth… from a… / from a

mouth of a girl like me to a boy… to a / boy… to a boy.” Kirjoitusasu ja jako säkeisiin nou-

dattelevat tässä pääosin levyn kansitekstiä. Keskityn analyysissä toiseen ja kolmanteen

säkeeseen, joissa kuvataan liikettä tytön suusta pojalle. 
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Esimerkki. Björk: Cocoon (3:30–3:48)

Nuotinnoksessa on yhdellä rivillä aina yksi 4/4-tahti, joka on jaettu 1/16-arvoihin

pystyviivoin. Nämä pystyviivat kuvaavat myös kappaleen perussykettä, joka on tasainen.
Taustan rytmit on toteutettu koneilla. Viivojen alapuolella ovat foneettiset äännemerkit,

jotka selventävät tässä äänteiden kestoja ja nivoutumista toisiinsa sekä hengityksiin. Näin lau-

laminen ei näyttäydy erillisten sanojen tai tavujen ääntämisenä vaan yhtenäisinä fraaseina,

joissa hengitykset ja äänteet vuorottelevat. Määrittelen fraasin tässä kokonaisuudeksi, joka

alkaa sisäänhengityksen alusta ja päättyy seuraavan sisäänhengityksen alkuun. Olen nume-

roinut fraasien alut. Vaakaviivat foneettisten merkkien välillä kuvaavat äänteiden kestoja ja
nivoutumisia seuraaviin äänteisiin. Foneettisten merkkien alla on muutamia äänenlaatuun

liittyviä merkintöjä, joista kohta lisää. Laulajan ääni on analysoidussa pätkässä koko ajan
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hieman käheä, joten tätä en ole merkinnyt nuottiin erikseen. En myöskään pureudu tässä sen

kummemmin käheyden merkityksiin tai sen muunteluun kyseisessä osassa.

Analyysi lähtee liikkeelle hengityksen sisään–ulos-vuorottelusta, joka on kaiken laula-

misen pohjana. Nuottikuvaan olen merkinnyt kuuluvat sisäänhengitykset nuolella vasem-
malta oikealle ja uloshengitykset päinvastaisella nuolella. Ensimmäinen sisäänhengitys päät-

tyy pidättämiseen ( | ). Tämä tarkoittaa sitä, että laulaja jää sisäänhengityksen jälkeen

odottamaan hetkeksi ennen kuin alkaa ääntää ensimmäistä äännettään. Ensimmäinen ään-

teiden ketju (sanat: ”from a mouth”) on laulettu pidätellysti (merkintä: / / /). Laulaja pidät-

telee suurehkoa ilmamäärää sisällään todennäköisesti jännittämällä kaulan ja rintakehän ylä-

osan lihaksia, jolloin ääni muuttuu ohueksi. Tulkintaa ilman pidättelystä tukee myös se, että
fraasin lopussa laulaja päästää reilusti ilmaa karkaamaan ulos ”mouth”-sanan lopussa. Ilman

runsaan vuotamisen äännön aikana olen merkinnyt nuottiin katkoviivalla (---). Seuraavassa

fraasissa (”from”) on samanlaista pidättelyä kuin edellisessäkin. Tällä kertaa ilma purkautuu

fraasin lopussa ulos pitkähköllä ja kuuluvalla uloshengityksellä. Seuraava lyhyt fraasi (”a”)

alkaa sisäänhengityksen jälkeisellä pidätyksellä, jossa äänihuulet sulkeutuvat tiukasti. Tämän

jälkeen äänne alkaa alukkeella (< >) äänihuulten poksahtaessa auki. Neljännessäkin fraasissa
(”from a mouth”) on vielä mukana pidättelyä, mutta viidennen fraasin (”of a girl like me”)

aikana ääni muuttuu rennommaksi ja soivemmaksi. Viimeinen analysoitava fraasi (”to a

boy”) onkin laulettu jo kokonaisuudessaan rennolla äänellä. Siinä esiintyy myös hieman vib-

ratoa. 

Myös laulamisen rytmissä ilmenee pidättelyä. Ensimmäinen ja toinen fraasi alkavat

tahdin toisen neljäsosan toisella kuudestoistaosalla, kuin hieman myöhässä. Neljäs fraasi sen
sijaan alkaa heti tahdin toisen neljäsosan alusta. Tämä siirtyminen neljännessä fraasissa

neljäsosaiskulle voidaan nähdä ensimmäisenä merkkinä siitä, että pidättely alkaa vähitellen

purkautua. Myös sisäänhengitys on neljännessä fraasissa lyhyempi kuin ensimmäisessä tai

toisessa kertoen osaltaan sisään–ulos-virtauksen tasapainottumisesta. Tasapainottumisella

tarkoitan tässä sitä, että hengityksen ja äänen sisään–ulos-liikkeet muuttuvat juohevammiksi,

ponnisteisuudesta kohti rennomman olotilan hengitystä ja ääntä. Huomioitavaa on myös,
että viimeisen eli kuudennen fraasin sisäänhengitys on kuulumaton. Emme voi tietää, onko

tämä toteutettu studioteknisesti vai onko laulajan sisäänhengitys todella ollut kuulumaton

tuossa kohtaa. Joka tapauksessa se on sellaisenaan taiteellinen ratkaisu, joka tuo kokonaisuu-

teen mukaan oman merkityksensä.

Sanojen tasolla vajaan lauseen (”from a mouth”) toistaminen, siihen takertuminen, ker-

too pidättelystä. Laulajan ruumiin tasolla tapahtuu ilman ja myös laulun rytmin pidättelyä.
Liikkeiden luonteista voi todeta seuraavaa: Virtaus sisäänpäin eli sisäänhengitykset ovat
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aluksi melko ”kiskovia”. Laulaminen eli ulospäin päästäminen on ”pidäteltyä”. Tämän voi

tulkita niin, että laulaja ikään kuin kokoaa ”asiaa” (ilmaa) itselleen, mutta empii antaa sitä

pois. Loppupuolella laulajan asenne muuttuu vapautuneemmaksi ja äänen virtaus rennom-

maksi. Tämän voi tulkita niin, että ”asia” pääsee vihdoinkin laulajan (”tytön”) suusta
”pojalle”. Hengitysäänen puuttumisen viimeisen analysoitavan fraasin alusta voisi tulkita

ilmentävän tilannetta, jossa ”tytön” ei tarvitse enää hengittää ponnistellen, vaan

(lepo)hengitys ”soljuu” sisään kuulumattomasti.

Tässä hyvin lyhyessäkin analysoidussa pätkässä (noin 18 sekuntia) on paljon informaa-

tiota. Olen esimerkiksi jättänyt melodian tai intonaation tason kokonaan pois, samoin kappa-

leen muut musiikilliset elementit, studioteknisen toteutuksen ja laulajan äänenvärin analysoi-
misen. Näiden tuominen mukaan analyysiin ainakin jossain määrin olisi suotavaa, joskin se

tekisi analyysistä kovin raskaan. Keskityin tässä tarkastelemaan laulajan ruumiin liikkeitä ja

tiloja suhteessa laulun sanoihin ja kappaleen aikaan. Kyse on siis ruumiin rytmeistä sekä sen

tavoista jännittyä ja vapautua. Nämä tavat luovat merkityksiä kytkeytyessään laulun sanoihin

ja musiikin aikaan (kappaleen metriin). Voidaan ajatella, että nämä seikat ovat osa laulajan

tulkintaa ja asennetta. Jotkin näistä seikoista luovat usein toistuessaan myös yleisemmällä
tasolla laulajan persoonallista tyyliä.

Empaattinen tutkija

Tutkija voi kuunnella soivaa tutkimusmateriaalia koko ruumiillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että
hän ei jännity kuulemaan haluamiaan tai etukäteen päättämiään asioita, vaan hän antaa oman

ruumiinsa löytää kosketuspinnan materiaalista. Sanotaan, että laulaminen ja musiikki ylipää-

tään voi liikuttaa ihmistä. Tämän liikkeen tunnistaminen itsessään ja sen tarjoaman kokemuk-

sellisen tiedon käyttäminen tietoisesti hyväksi tutkimuksen teossa on olennaista. Kutsun tätä

kuuntelemisen tapaa empaattiseksi kuuntelemiseksi, koska olennaista siinä on samastuminen.

Sitä voisi kutsua myös fenomenologisen reduktion mukaiseksi kuuntelemiseksi, jossa ulkoiste-
taan tieteiden tarjoamat totuudet ja löydetään tuore asenne kuuntelemiseen. Kyseessä on

Husserlin käsittein intuition, välittömän havainnon löytämisestä ”arkipäivän asenteen”, eli

opittujen mielipiteiden, ennakkoluulojen ja havainnointitapojen alta. (Parviainen 2000: 84.)

Voidaan ajatella, että laulaminen elää ruumiissa. Tutkija voi myös tarjota laulamiselle

alustan omasta ruumiistaan. Imitointi on ikivanha tapa oppia, ymmärtää ympäristöä ja

muita ihmisiä. Imitoinnissa tutkija-laulaja eläytyy toisen laulajan ääneen ja ottaa ruumii-
seensa toisen olemisen tyyliä tietyn luonteisine liikkeineen. Näin hän saa osan toisen laulajan

olemisen tavasta osaksi omaa kokemustaan. Tällä tavoin hän voi ymmärtää toista laulajaa
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ruumiin kokemuksen tasolla. Tämä ymmärrys ei ole koskaan täydellistä, mutta se voi olla

tutkijalle kokemuksena vavahduttava. Rautiainen (2003: 16) toteaa, että laulaja välittää eri-

laisia luonteenlaatuja, jotka kuulija omaksuu ruumiiseensa ja käyttää haluamallaan tavalla.

Tutkija voi käyttää näitä luonteenlaatuja hyvinkin analyyttisiin tarkoituksiin, jos hän pystyy
virittämään itsensä herkäksi ja tietoiseksi omasta ruumiistaan ja sen reaktioista.

Tutkijalla on oma tapansa hahmottaa laulaminen kokemuksellisesta näkökulmastaan ja

toisaalta myös muunlaisen tieteellisen tiedon tarjoamasta näkökulmasta. Nämä hahmottami-

sen tavat eivät ole aina yhtä aikaa käytössä, eivätkä niiden tarjoamat totuudet aina ole edes

sopusoinnussa keskenään. Toisinaan ne ovat täysin sekoittuneet toisiinsa. Laulaminen ei

hahmotukaan selkeäksi ja yhdeksi kokonaisuudeksi, vaan on muuttuva ja moninainen. Tutki-
jan tulkinnat toisten laulajien laulutulkinnoista ovat aina myös riippuvaisia tutkijan omasta

laulullisesta maailmankuvasta, ja siitä, miten paljon hän on valmis avartamaan tuota kuvaa,

miten hän uskaltaa kuulla ja kokea laulamista itselleen uusilla tavoilla. 

Ruumiista ja materiaalisesta

Kun fokusoidaan huomio liikkeeseen, ei voida sivuuttaa kysymystä siitä, millainen on ruumis,

jossa liikkeet tapahtuvat. Millaiseen maastoon ääni sijoittuu ja miten tuota maastoa voi lähes-

tyä? Tutkimuksen teoreettinen ja lähtökohtainen ruumiin malli vaikuttaa esimerkiksi siihen,

miten tutkija ottaa käyttöönsä eri tieteenalojen menetelmiä ja millä tavoin hän purkaa mah-

dollista menetelmien ja teoreettisten ruumiskonstruktioiden välistä kitkaa. Erityisesti se,
nähdäänkö ruumis esimerkiksi biologisena pohjana kulttuurisille käytännöille, täysin kulttuu-

rin tuottamana, vai jonakin tältä väliltä, on tärkeä kysymys.

Mielenkiintoisen näkökulman ruumiista diskursiivisen ja materiaalisen kohtaamispaik-

kana on esittänyt Hanna Väätäinen (2003: 29) väitöskirjassaan, jossa hän määrittelee ”ruu-

miin materiaksi, josta diskurssit tekevät ymmärrettävää, mutta joka ei mahdu tyhjentävästi

sitä koskeviin sanoihin”. Tällaisen näkökulman valossa meidän ei esimerkiksi tarvitse kysyä,
aiheutuuko vaikkapa äänen käheys biologiasta vai kulttuurista, vaan voidaan lähteä selvittä-

mään miten materia ja diskurssit yhdessä muodostavat käheyttä ja sen merkityksiä. 

Muun muassa Julia Kristeva on tuonut kirjoituksissaan esille idean merkin materiaali-

suudesta (van Leeuwen 1999: 128). Kristeva on pohtinut tiedostamattoman materiaalin, jota

hän kutsuu semioottiseksi, purkautumista muuten symboliseen kieleen. Semioottinen on

jotakin erottuvaa, joka tuo kieleen heterogeenisuutta ja tuottaa merkityksenmuodostukseen
musikaalisuutta ja mielettömyyttä (Tuohimaa 1994: 32). Käytännössä semioottinen voi

ilmetä tekstissä esimerkiksi rytmissä, vokaalien soinnissa tai tekstin graafisessa asettelussa
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(Kristeva 1993: 95–96). Rautiainen (2003: 10) toteaa, että ”semioottinen on esikielellinen,

luonteeltaan materiaalinen liikkeen, tilan ja muodon hahmottamiseen perustuva hetki tai

momentti”. Tältä osin Kristevan semioottisen voi nähdä olevan lähellä Sternin määritte-

lemiä vitaaliaffekteja, jotka nekin liittyvät tiiviisti liikkeiden ja muotojen hahmottamiseen.

Lopuksi

Tässä artikkelissa esitellyt näkökulmat ovat vain joitakin mahdollisia lähestymistapoja laula-

misen tutkimiseen liikkeenä. Kineettisestä näkökulmasta tehtävä lauluntutkimus eittämättä
tarvitsee omanlaisiaan tutkimusmenetelmiä, jotka tuovat esille liikkeiden erityisyyden laulami-

sessa. Ideoita ja pohjaa menetelmiin voi hakea esimerkiksi tanssin- ja puheentutkimuksen puo-

lelta. Myös tutkijan luottamus omaan ruumiiseen niin kuulijana kuin laulajanakin on tärkeää.

Laulamisessa välittyy paljon informaatiota, josta voimme tulla tietoiseksi vain tuntemisen

kautta. Leeuwen (1999: 128) toteaa, että ääni ei koskaan vain ilmaise tai representoi, se myös

vaikuttaa kuulijaan. Hänen mielestään näitä kahta aspektia ei tulisi erottaa eikä asettaa tois-
tensa vastakohdiksi.

Myös ääni on liikettä. Se liikuttaa fyysisesti kuulijaansa resonoimalla tilassa ja kuulijan

ruumiissa. Ääni saa kuulijan ruumiin myötäelämään laulajan ruumiin antamissa liikkeissä ja

niiden herättämissä tunteissa. Aksnes (1998: 180–181) toteaa, että voimme ymmärtää

musiikin liikuttavuutta avautumalla musiikin aistillisille, emotionaalisille, luoville ja proses-

suaalisille merkityksille. Hän kehottaa meitä unohtamaan kahtiajaot rakenteelliseen ja emo-
tionaaliseen tai musiikilliseen ja ulkomusiikilliseen. Ne ovat aina läsnä yhdessä. 

Lähteet

Aksnes, Hallgjerd (1998) ”Music and its Resonating Body” – Musical Signification: Between Rhetoric 

and Pragmatics. Toim. Gino Stefani, Eero Tarasti & Luca Marconi. Bologna: CLUEB. Ss. 
173–182.

Frith, Simon (1996) Performing Rites. On the Value of Popular Music. Cambridge: Harvard University 
Press.

Iivonen, Antti & Nevalainen, Terttu & Aulanko, Reijo & Kaskinen, Hannu (1987) Puheen 

intonaatio. Helsinki: Gaudeamus.
Kristeva, Julia (1993) ”Identiteetistä toiseen” – Puhuva subjekti. Tekstejä 1967–1993. Helsinki: 

Gaudeamus. Ss. 85–110.



15

Musiikin suunta  3/2004

van Leeuwen, Theo (1999) Speech, Music, Sound. Houndmills, Basingstoke, Hampshire & 
London: Macmillan.

Lomax, Alan (1968) Folk Song Style and Culture. Washington: American Association for the 
Advancement of Science.

Parviainen, Jaana (2000) ”Fenomenologinen tanssianalyysi” – Askelmerkkejä tanssin historiasta, 

ruumiista ja sukupuolesta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 3(1999). Helsinki: Taiteen keskus-
toimikunta. Ss. 81–97.

Rautiainen, Tarja (2003) ”Laulettu historia: suomalaisuus ja affektit populaarimusiikissa” – 
Lähikuva 3, ss. 8–18.

Rechardt, Eero (1991) ”Minuuden kokeminen musiikissa” – Musiikkitiede 2, ss. 19–33.
Stern, Daniel (1985) The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis and Developmental 

Psychology. New York: Basic Books. 
Sundberg, Johan (1987) The Science of the Singing Voice. Illinois: Northern Illinois University Press.
Tuohimaa, Sinikka (1994) Kapina kielessä. Tutkimus feminiinisen ilmenemisestä kirjallisuudessa. 

Helsinki: Gaudeamus.
Väätäinen, Hanna (2003) Rumbasta rampaan. Vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpa-

tanssissa. Åbo: Åbo Akademi University Press.

CD-levyt
Björk (2001) Cocoon. Levyllä Vespertine. Björk Overseas Ltd./ One Little Indian Ltd. 


