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”Otetaan vaikka bulerias. Se soi joissain tuolla yl-
häällä. Voit hypätä sen kyytiin ja lentää sen syk-
keessä. Ja kun hyppäät pois, jää bulerias soimaan.
Se on ikuinen rytmi.” (kirjasta Flamenco).

Olen harrastanut flamencoa vasta pari vuotta,
mutta tässä ajassa se on ehtinyt viedä minut täysin
mukaansa; nykyisin harjoittelen kuutena iltana vii-
kossa. Ulkopuoliselle on hämmästyttävän vaikea
kertoa, mikä flamencossa tekee siitä vastustamatto-
man, kun taas muut flamencoon hurahtaneet ym-
märtävät sen täysin. Koska flamenco taiteenlajina
ja osana Andalucian kulttuuria ei ehkä ole kovin
hyvin tunnettu, kerron aluksi taustaa tälle harras-
tukselleni ja sen jälkeen omakohtaisia elämyksiä fla-
mencon parista.

Flamenco on varsin nuori taidemuoto, noin pa-
rinsadan vuoden ikäinen; ensimmäinen maininta
siitä sen nykyisessä merkityksessä löytyy vuodelta
1853. Alkuaikojen dokumentit ovat kuitenkin niu-
kat, eikä flamencon musiikillisten muotojen alku-
pistettä ole voitu varmasti osoittaa, esimerkiksi fla-
menco-sanan alkuperästä ja merkityksestä ei ole
yhtenevää mielipidettä. Flamenco on syntynyt an-
dalucialaisten, mustalaisten, juutalaisten ja arabien
kulttuurin yhteensulautumana Cadizin, Jerezin ja
Sevillan alueilla. Usein ihmiset mieltävät flamen-
coksi vain pelkän tanssin. Kuitenkin esimerkiksi
laulu on flamencon taidemuodoista selvästi tanssia
vanhempi ja aiemmin myös tanssia arvostetumpi
muoto. Perinteisesti flamencon ilmaisumuotoja ovat
olleet laulu, kitaransoitto ja tanssi. Nykyisin hyvin
usein mukana ovat myös lyömäsoittimet, tavalli-
simmin cajon. Lisäksi flamencoon kuuluvat käsien
taputukset, palmas, sormien napsutukset, kenkien
koputukset ja tietysti kannustushuudot, jaleos. Fla-
menco on elänyt erilaisia vaiheita: pienestä perhe-
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piiristä laulukahviloihin, teattereihin ja näyttämöil-
le.

Flamencomusiikista

Flamencomusiikkia on hankala nuotintaa. Flamen-
colaulu on usein karheaa, joskus jopa resitoivaa,
äänellä on useita eri vivahteita, laulaessa käytetään
puolisävelaskelta pienempiä mikrointervalleja ja
ennen kaikkea sama kappale on erilainen joka esi-
tyskerta; taiteilijat improvisoivat senhetkisen tun-
nelmansa mukaan. Mahdollinen nuotinnus ei voi
siis olla kuin taltiointi yhdestä versioista. Usein käy-
tetyn sanonnan mukaan flamencolaulussa itä soi
lännessä. Tällöin viitataan flamencossa käytettyyn
fryygiseen asteikkoon ja toisinaan 12-iskuisiin tah-
tikuvioihin. Fryyginen asteikko on ratkaisevan tär-
keä flamencon tunnelman luojana. Toisaalta flamen-
cossa on myös poikkeuksia; kappaleita, jotka pe-
rustuvat duuri/molliasteikkoon tai kahta eri asteik-
koa yhdistäviä lajeja. Flamencolaulussa on erotet-
tavissa syvä laulu, cante jondo, ja tunnelmaltaan
kevyempi ja iloisempi cante chico. Tulkinta, sitou-
tuminen laulun sanomaan ratkaisee aina esityksen
tehon, ei niinkään moitteeton suoritus.

Musiikin analyysin välineistöä on sovellettu lä-
hinnä flamencokitaraan ja nuotinnettua musiikkia
on jonkin verran olemassa. Flamencokappaleissa
kitaristin soolo, falseta, on kielten tulkinta laululle.
Suhteessa lauluun kitara toimii lähinnä säestäjänä,
mutta muutamat tunnetut kitaristit ovat kohotta-
neet sen myös soolosoittimen asemaan. Flamenco-
kitaralle ovat tunnusomaista muista kitaroista poik-
keava tekninen rakenne, klassisesta kitarasta eroava
sointi, harmonian omaleimaiset muodot, monipuo-
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linen oikean käden näppäilytekniikka ja perkussii-
viset keinot soittimen käsittelyssä sekä ylipäätään
rytmiikan vahva asema kaikessa soittamisessa. Näillä
soittotekniikoilla pystytään yhdistämään vahva ryt-
mi pehmeän lyyrisiin melodioihin. Flamencon soit-
tamista klassisen kitaran tekniikalla voikin verrata
flamencon tanssimiseen balettitossuilla.

Flamenco pitää sisällään useita erilaisia tyylejä,
joita voidaan erottaa luokittelutavasta riippuen jopa
yli 50. Perusrytmejä on neljä: solea, siguiriyas, tan-
gos ja fandango, muut ovat periaatteessa näiden va-
riaatioita. Kaikkien näiden hyvä hallitseminen on
mahdotonta ja useimmat flamencon ammattilaiset-
kin hallitsevat todella hyvin vain muutamia flamen-
con tyylilajeja. Flamencossakin on nähtävissä sel-
viä muoti-ilmiöitä, eri tyylilajit ovat suosiossa eri
aikoina.

Tanssi

Flamencotanssia on kuvattu mystiseksi, improvisoi-
duksi, salaperäiseksi tapahtumaksi, mutta sillä on
kuitenkin selkeä metodi, tekniikka ja rakenne ja näin
ollen myös ei-syntyperäinen flamenco voi sitä ope-
tella. Flamenco on perinteisesti soolotanssia. Ryh-
mä- tai parikoreografiat ovat tulleet vasta näyttä-
möflamencon myötä. Sevillanas-paritanssia kaikki
eivät edes laske ”oikeaksi” flamencoksi. Flamenco-
tanssin käsiliikkeille ovat ominaista käsien pyöri-
tykset ranteista kahteen suuntaan käsivarsien pysy-
essä vakaina. Käsien linjat noudattelevat perintei-
sessä flamencossa lähes klassisen baletin linjoja; kä-

sivarret pyöristetään kyynärpäistä ja vartalon ja kä-
sivarsien väliin jää aina ilmaa. Ylävartalo on voi-
makkaasti kannateltu ja rintakehä työntyy jonkin
verran eteenpäin. Modernissa flamencotanssissa
käytetään myös vartaloa monipuolisesti. Flamen-
coa tanssitaan tukevakorkoisilla kengillä, joissa sekä
kärki että kanta ovat täynnä pieniä nauloja. Jalka-
työ koostuu erilaisista iskuista lattiaan: koko jalan
isku, päkiän isku, isku kengän korolla tai kärjellä.
Lisäksi voidaan tehdä erilaisia harjaavia askelia. Is-
kuista muodostetaan erilaisia rytmisiä sarjoja. Tans-
sija rytmittää tanssiaan paitsi jaloillaan, myös kät-
ten taputuksin, sormien napsutteluin sekä lyömäl-
lä kämmenellä reisiin tai rintaan. Naisten tanssissa
myös hame on tärkeä instrumentti, joka jatkaa var-
talon liikettä. Helmoja liikutellaan sekä käsin että
polven nostoin ja myös jaloin potkimalla bata de
cola -laahushametta käytettäessä.

Flamencotanssilla on tietty rakenne. Tanssi al-
kaa sisääntulosta, salidasta, jota seuraa llamada,
eräänlainen kutsu tai merkki laulajalle ja kitaristille
uuden vaiheen alkamisesta. Sen jälkeen tulee laulu-
säkeistö eli letra; laulaja laulaa tanssijalle ja tanssija
tanssii laulun mukaan. Letrat koostuvat markkee-
rauksista, ylävartalon ja käsien tanssista. Säkeistö-
jen välissä on kitaristin soolo, falseta, johon kuulu-
vat hitaat vartalon ja käsien liikkeet ja kauniit asen-
not. Letrojen ja falsetoiden jälkeen seuraa kiihdy-
tysosa, subida, jossa tempoa nostetaan tasaisesti.
Subida päättyy llamadaan, kutsuun. Escobilla, ko-
putusosuus, aloitetaan hitailla koputuksilla, jotka
monimutkaistuvat asteittain. Rytmi kiihtyy kopu-
tusosan aikana ja lopussa esim. solea muuttuu bu-
leriakseksi tai tientos tangokseksi. Toisensa tunte-
vat taiteilijat pystyvät esiintyessään kommunikoi-
maan keskenään, esim. laulaja ja kitaristi tunnista-
vat tietyistä tanssijan liikkeistä valmistautumisen
llamadaan ja näin laulaja tietää olla laulamatta tä-
män usein voimakkaista iskuista koostuvan liikkeen
kohdalla. Flamencoesitykset loppuvat useimmiten
buleriakseen, fin de fiestaan, jossa kaikki tanssivat
pienen improvisoidun tai harjoitellun soolonsa.
Hauskimpia ovat usein kitaristien ja laulajien tans-
siesitykset.

Flamenco harrastuksena

Aiemminkin musiikkia ja tanssia harrastaneena fla-
mencon vaikeus yllätti. Käsien pyöritysten, jalko-
jen koputusten, pään kääntöjen ja hameen käytön
koordinaatio vaikutti aluksi mahdottomalta ja vie-
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läkin usein vaikealta. Tunneilla usein kuultu opet-
tajan kommentti onkin ollut ”jaaha, liian monta
liikkuvaa osaa…”. Vaikeutta lisää se, että esimer-
kiksi kädet ja jalat sekä lantio saattavat liikkua eri
rytmissä. Suurin vaikeus tässä lajissa kuitenkin on
ollut rytmien omaksuminen. 4-jakoisten rytmien
oivaltaminen on vielä varsin helppoa, mutta 12-ja-
koiset rytmit erilaisine painotuksineen ovat täysin
erilaisia kuin mihin perinteisen länsimaisen musii-
kin harrastaja on tottunut. Flamencon määräävin
elementti on kuitenkin juuri rytmi; se pitää soiton,
laulun ja tanssin yhdessä. Tanssija on yksi flamen-
con rytmisistä instrumenteista ja compaksesta, ryt-
mistä putoaminen on melkeinpä pahinta, mitä fla-
mencossa voi tapahtua. Varsinkin koordinaation ja
rytmien opettelu vaatii alussa runsaasti työtä. Fla-
mencon rytmejä aiemmin tuntemattomalle harjoit-
telu vaatii täyden keskittymisen, pienikin keskitty-
misen herpaantuminen vie auttamatta metsään.
Näin flamenco tarjoaa myös hyvän vastapainon työl-
le; mieli on tyhjennettävä arki- ja työasioista ja an-
nettava se flamencon rytmeille. Toki tässäkin lajissa
harjoittelu tekee tehtävänsä, pikkuhiljaa ilokseen
huomaa kuulevansa rytmin ja painotukset ilman sen
kummempaa ponnistelua.

Kuten edellä kävi ilmi, flamencotanssikin nou-
dattelee tiettyä rakennetta; tietyt jaksot seuraavat
toisiaan. Tanssi on kuitenkin jotain aivan muuta
kuin oikein suoritettu liikesarja tai oikein läpiviety
koreografia. Sama pätee varmasti kaikkeen tanssiin,
mutta jotenkin juuri flamencossa se tuntuu koros-
tuvan. Vasta sen jälkeen, kun teknisesti hallitsee liik-
keet, alkaa tanssi. Flamenco ei ole flamencoa ilman
tunnetta ja eläytymistä. Osa rytmeistä on iloisia,
jopa riehakkaita kuten tangos, alegrias ja varsinkin
bulerias, toiset taas vakavia, synkkiä ja sisäänpäin-
kääntyneitä, kuten esimerkiksi solea ja siguiriyas.
Tanssi tarjoaa siten purkautumistien niin ilolle ja
riemulle kuin tuskalle ja ahdistukselle. Flamenco-
tanssija ei tulkitse tarinaa vaan tunteita. Varmasti
siksi sanotaan, että harrastuksena flamencotanssi on
hyvin suosittua maissa, joiden kulttuureihin avoin
tunneilmaisu ei kuulu, esimerkiksi Japanissa ja Suo-
messa.

Ensimmäisenä useimmiten törmään kysymyk-
seen, osaanko käyttää kastanjetteja. Kastanjetit ei-
vät kuitenkaan kuulu perinteiseen flamencoon, vaan
Andalucian folkloreen ja klassiseen espanjalaiseen
tanssiin. Sen sijaan tanssiessa voidaan käyttää viuh-
kaa, jota löyhytellään, pyöritellään, heitellään, sul-

jetaan ja räpsytetään auki tai isoa huivia, jonka jot-
kut liikkeet on lainattu suoran härkätaisteluareenoil-
ta. Miehet voivat käyttää tanssissaan hattua, keppiä
tai vaikkapa pyöritellä käsissään pikkutakkiaan.

Tanssin lisäksi on hyvä opiskella myöskin fla-
mencon rytmejä, esim. palmas-tunneilla, kuunnel-
la musiikkia ja opiskella espanjaa. Espanjalaisten
opettajien tunteja on huomattavasti helpompi seu-
rata, kun on edes hajulla, mistä puhutaan. Tosin
välillä toivoo, ettei ymmärtäisi sanaakaan; palaute
kun aina ei ole pelkkää kehua ja ylistystä. Eikä es-
panjalaiseen temperamenttiin sovi samojen sääste-
ly. Kun jokin menee pieleen, se on fatal (= kauhe-
aa)!!

Flamencoharrastuksen alettua vannoutuneen
klassisen musiikin ystävän levyvalikoima on muut-
tunut täysin. Klassiset levyt ovat saaneet siirron kaa-
pin perälle, enkä tottapuhuen muista, koska olisin
niitä viimeksi kuunnellut. Tietyn sisäänajovaiheen
siirtyminen tosin vaatii ennen kuin musiikkiin al-
kaa päästä sisälle; onhan esimerkiksi länsimainen
klassinen lauluihanne kaukana flamencolaulusta.
Eräs kirurgikollegani pyysikin kerran muutamia
levyjä lainaksi äänittääkseen lomavideonsa taustal-
le flamencomusiikkia. Palaute silloisesta suosikki-
levyistäni oli murskaava: ”Tuokin oli ihan kauhea.
Siinähän se mies ulvoo joka kappaleessa niin kuin
sitä tapettaisiin”.

Flamencotanssia katsellessa aluksi vaikutuksen
teki tanssijoiden käsittämätön jalkatekniikka ja tai-
turuus, ja tietenkin edelleen se on hyvin kunnioi-
tusta herättävää. Tanssijan ei kuitenkaan tarvitse
tehdä taiturimaisia temppuja, jos pystyy välittämään
tanssinsa vahvan tunnelatauksen. Ja toisaalta taidok-
kaimmatkin koputussarjat jättävät kylmäksi, jos
tanssista puuttuu tunne. Samoin flamencolaulussa
iloinen cante chico saa kyllä hyvälle tuulelle, mutta
se mikä aiheuttaa kylmät väreet selkäpiihin ja nos-
tattaa ihokarvat pystyyn on syvä laulu, esimerkiksi
hidas solea tai siguiyrias.

 Flamenco on tulista, ylvästä, turhamaista, roh-
keaa, keimailevaa… Se on voimakasta, intensiivis-
tä tunneilmaisua. Flamencosta lisää oppiessaan huo-
maa myös sen, miten vähän itse asiassa vasta osaa.
Tämä luo kuitenkin onnellisen tulevaisuudenku-
van: flamencoon ei voi koskaan kyllästyä. Seuraava
Tomas Borrasin runo (Outi Böökin suomentama-
na, kirjasta Flamenco) (1) kertoo loput, mitä fla-
mencon tunnelmasta en tällä lyhyellä kirjoituksella
pystynyt välittämään. Mielestäni varsinkin kolme
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viimeistä riviä sisältävät sen, mitä tanssiessa par-
haimmillaan tuntee.

Y ser flamenco es cosa.
Es tener otra carne,
alma, pasiones, piel, instintos
y deseos;
es otro ver el mundo,
con el sentido grande;
el sino en la conciencia,
la musica en los nervios,
fiereza independiente,
alegria con lagrimas,
y la pena, la vida y el amor
sombreciendo;
odiar lo rutinario, el metodo
que castra;
embeberse en el cante,
en el vino y los besos;
convertir en un arte sutil,
y de capricho
y libertad, la vida;
sin acceptar el hierro
de la mediocridad;
poner todo a un envite;
saborearse, darse, sentirse;
vivir! Eso.
Ja olla flamenco, sen on jotakin.
Se on toisenlainen liha,
sielu, intohimot, nahka, vaistot

ja halut;
se on toisenlainen tapa nähdä
maailma, laajassa merkityksessään;
kohtalosta tietoisena,
musiikki selkäytimessä,
kahlitsematonta villeyttä,
iloa kyyneleet silmissä,
ja tuska, elämä ja rakkaus varjostamassa;
inhota rutiinia, kastroivaa järjestelmää;
hurmioitua laulusta, viinistä
ja suudelmista;
muuttaa elämä hienovireiseksi
mielijohteen
ja vapauden taiteenlajiksi,
olla hyväksymättä
keskinkertaisuuden kahletta,
panna kaikki yhden kortin varaan;
nautiskella, antaa itsensä,
tuntea olevansa olemassa; elää!
Sitä on flamenco.
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