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13.1.      
Musiikkitalo klo 17.30 

SIVULLINEN 

Ludwig van (Saksa 1970 © 1969 Westdeutscher Rundfunk, Köln) 

Musiikki: Ludwig van Beethoven
Käsikirjoitus ja musiikin sovitus: Mauricio Kagel
Työtoverit: Joseph Beuys, Günther Boehnert, Carlos Feller, 
Werner Höfer, Mauricio Kagel, Rudolf Körösi, Linda Klaudius-
Mann, Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, José Montes-
Bacquer, Diter Rot, Schuldt, Victor Staub, Otto Tomek, Ferry 
Waldoff, Stefan Wewerka.

Beethovenin talon rekonstruktio, keittiö: Joseph Beuys 
Olohuone ja puutarha: Ursula Burghardt
Puuliiteri: Robert Filliou
Musiikkihuone: Mauricio Kagel
Kylpyhuone: Diter Rot kumppaninaan Rudolf Rieser
Lastenkamari: Stefan Wewerka

Musiikin esittäjät: WDR:n mieskuoro (Herbert Schernus), 
Gesamtdeutsches Kammerorchester
Kapellimestari: Mauricio Kagel
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Ääni: Heinz Garbowski, Ernst Thomas, Otto Ziegler
Naamiot: Horst Bonk, Lothar Noak
Puvut: Gisela Röcken
Tarvikkeet: Claus Velder
Stillkuvaus: Brigitte Dannehl
Kuvaussihteeri: Marty Vlasak
Leikkausapulainen: Rüdiger Laske
Apulaisohjaaja: Wilhelm Bruck
Äänityksen johto: Frank Nüssel
Tuottaja: Victor Staub
Tuotannonjohto: José Montes-Bacquer
Tuottajakumppanit: Günter Herbertz, Holger Lussmann
Kuvaus: Rudolf Körösi
Leikkaus: Manfred Gräter
Ohjaus: Mauricio Kagel
Tuotantoyhtiö: Ifage-Filmproduktion (Wiesbaden) 
Tilaaja: WDR, Westdeutsches Fernsehen (Köln)
Alkuperäinen tuotanto: 23.9. – 9.10.1969, WDR Studio, Köln
Kuvauspaikat: Kölnin ja Bonnin seutu
Alkuperäinen tv-lähetys: 1.6.1970, WDR
Uuden digitaalisen version ohjaus ja remasterointi: Mauricio Kagel, 
29. ja 30.6. ja 3. ja 4.7.2006, Gürtler Multimedia, Neuss (Saksa) 
Digitaalinen käsittely ja editointi: Nina Schmitz

Jaksot: Stefan Wewerka ajaa partaa – Beethoven saapuu Bonniin – 
Beethoven-talon tulisija ja keittiö (Joseph Beuys) – Kylpyhuone: ihrasta 
ja suklaasta valmistettuja Beethovenin rintakuvia – Olohuone (Ursula 
Burghardt) – Musiikkihuone (Mauricio Kagel) – Puuliiteri (Robert 
Filliou) – Puutarha ja pesutupa (Ursula Burghardt) – Kävelyretki Reinin 
rannalla – Laivamatka orkesterin kanssa – Kansainvälinen aamutuoppi 
– Beethovenin jälkeläinen keskellä peltoa – Schuldt kirjoituskoneen 
ääressä – Taikuutta vanhojen esineiden parissa – Lääketieteellisiä 
demonstraatioita – Beethoven "In questa tomba oscura" (Carlos 
Feller, bassobaritoni) – Laboratorio: Klaus Lindemann soittaa pianoa 
– Tarvikemuseo – Kuuluisa pianisti Linda Klaudius-Mann soittaa – 
Eläintarha / WDR:n mieskuoro

Ei väliaikaa. Elokuva päättyy noin klo 19.00.
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Argentiinalaissyntyinen säveltäjä Mau-
ricio Kagel (1931–2008) asui Köl nissä 
vuodesta 1957 ja teki siellä myös useita 
elokuvia. Tunnetuin niistä on televisio-
tuotanto Ludwig van, dadaistinen elo-
kuvaessee, suuri hulluttelu Beethovenin 
200. juhlavuoden varjolla. ”Beethovenin 
musiikkihuone” on kauttaaltaan tape-
toitu säveltäjän nuottilehdillä, ja pianisti 
seuraa nuottiviivoja orjallisesti, mutkia 
ja kulmia myöten. Elokuvassa parodioi-
daan myös juhlavuoden radio- ja tv-oh-
jelmia. Ludwig van on myös tutkielma 
Beethovenista kulutusyhteiskunnan 
tuotteena. 

Vääristyneellä musiikkitulkinnallaan 
Ludwig van välittää meille tunteen 
Beethovenin sävelmaailmasta sellaise-
na kuin kuuro maestro itse olisi saat-
tanut kuulla sen mielessään vuonna 
1826. Lavastussuunnittelijoiksi Kagel 
pyysi keskeisiä moderneja taiteilijoita. 
Beethovenin keittiön loi Joseph Beuys, 
olohuoneen, puutarhan ja pesutuvan 
Ursula Burghardt ja puuliiterin Robert 
Filliou. Dieter Roth vastasi kylpyhuo-
neesta, ja lastenkamarin toteutti Stefan 
Wewerka.

Mauricio Kagelin käsikirjoituksesta: 
"Kuvaajan käytössä ovat koko elokuvan 
ajan mustat solkikengät, tummanhar-
maat polvihousut, vaaleanharmaat pol-
vihousut, vaaleanharmaat hansikkaat, 
kaksi mustaa täysipituista pitsikoris-
teista hihaa, hattu, useita kuulolaitteita, 
muistiinpanopaperia, muistikirja ja kir-
joitusvälineitä".

Musiikkihuoneessa: "Nuottien päistä 
hahmottuu lähes säännöllinen matto-

LUDWIG VAN kuvio, jossa on selittämättömiä kerros-
tumia. Katot, seinät, lattia ja kaikki huo-
nekalut ja esineet on päällystetty Hänen 
musiikillaan. Lähikuvissa on varmistet-
tava, että nuotteja voi aina lukea."

"Lastenhuoneessa kaikki on muutet-
tu niin, että koko lavasteessa ei ole yh-
tään suoraa kulmaa. Kylpyhuoneessa 
sata suklaapäällysteistä rasvasta tai 
marsipaanista tehtyä rintakuvaa on ke-
rätty kylpyammeeseen, joka on äyräi-
tään myöten täynnä vettä. Puutarhassa 
on niin monta pyykkinarua, että niillä 
riippuvasta pyykistä voisi luulla niiden 
edustavan viime vuosisatojen koottua 
pesuintoa."

Elokuvan alussa meistä tulee nykypäi-
vässä vieraileva Beethoven. Astumme 
subjektiivisen kameran johdattelemana 
Ludwigin kenkiin, saavumme Bonniin, 
vierailemme levykaupassa ja palaamme 
Beethovenin synnyinkotiin, jossa on ra-
jattomasti rintakuvia. Vaellamme pitkin 
Reinin rantaa ja nousemme laivaan, jos-
sa etsimme musiikin henkeä mutta ta-
voittelemme vain varjoja.

Siirrytään avoimeen parodiaan taide-
puheesta. Tv-paneelikeskustelussa esiin-
tyvät Mauricio Kagel (Argentiina), Otto 
Tomek (Itävalta), Victor Staub (Sveitsi), 
José Montes (Espanja) ja Heinz-Klaus 
Metzger (Saksa), isäntänä Werner 
Höfer. He pohtivat Beethovenin "vää-
rinkäyttöä", pääsyyllisenä Herbert von 
Karajan. Ludwigin jälkeläisenä esittäy-
tyvää mielipuolta haastatellaan pellolla. 
Bassobaritoni Carlos Feller tulkitsee lau-
lun ”In questa tomba oscura” ja Elly Ney 
soittaa Waldstein-sonaattia. Eläintarhan 
äänet sekoittuvat Fidelion ”Vankien 
kuoroon” ja yhdeksännen sinfonian 
”Oodiin ilolle”.
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Valetieteellisissä jaksoissa etsitään 
eksakteja totuuksia Beethovenin ne-
routeen ja musiikkiin. Tulkinnan energi-
aa hahmotetaan 112 käsitteen (käyrän) 
kautta: lihasjännitystä, tahdon ponnis-
tusta, pulssia, sopimatonta käyttöä, jän-
nityksen huipputiloja, lantionliikkeitä, 
ammattivaivoja, ilmanpaineella toimi-
via kapseleita, epämusikaalisuutta, ha-
vaitsemista, musiikkikorkeakoulua, vali-
tettavia tosi-asioita, sisäistä kirkkautta, 
äänen kerrostumia, subjektiivista tut-
kittavuutta, luurangon suomaa tukea, 
ei-mitattavaa uusiutuvuutta, verenkier-
toa, ammattineuroosien koordinaatiota, 
todellisia kouristuksia, kokeellista reaa-
liaikaa ja demonista akustista vaikutel-
maa.

Mauricio Kagel dekonstruoi Beetho-
venia, romuttaa kliseitä, särkee patsaita, 
pilkkaa tavaramaailmaa, rikkoo juhlase-
remonian ja päästää vallankumouksel-
lisen vapauteen museaalisesta hauta-
kammiostaan.

Antti Alanen


