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BIOGRAFIA

Säveltäjä Markku Klamia kiinnostaa musiikin 
kokonaisvaltainen vaikutus kuulijaansa – 
hänen näkemyksensä mukaan musiikki voi 
avartaa ja hämärtää vastaanottajansa 
kokemusta ympäröivästä tilasta ja ajasta. 
Ajaton, mutta silti aina erilaisiin horisontteihin 
katseensa luova sävelkieli on hänen jatkuvana 
pyrkimyksenään ja kiinnostuksen kohteenaan. 
Universaali ajattomuus ja syvä, pohdiskeleva 
ote musiikkiin, säveltämiseen, ihmiskunnan 
ikuisiin kysymyksiin, yhteiskunnallisiin asioihin 
sekä ympäristön ja luonnon hyvinvointiin ja 
tulevaisuuteen on hänelle tärkeää. 

Markku syntyi Turussa, ja hänen lapsuutensa 
ja nuoruutensa rakkaimpiin muistoihin kuuluu 
vuosikymmenen jatkunut lauluharrastus Turun 
tuom iok i r kon po i kakuo rossa Cho rus 
Cathedralis Iuniorumissa. Turun tuomiokirkon 
lisäksi kuoro teki useita kiertueita Euroopassa 
historiallisissa ja massiivissa katedraaleissa. 
Jo tuolloin Markku alkoi tuntea voimakasta 
kutsumusta musiikkiin paitsi ammattina, myös 
tapana hahmottaa maailmaa ympärillään. 
Opiskeltuaan ensin sävellystä Tuomo Teirilän 
johdolla Turun musiikkiakatemiassa, hän 
viimeisteli sävellysopintonsa Tapio Tuomelan 
johdolla Sibelius-Akatemiassa. Markku on 
osallistunut Suomessa ja Yhdysvalloissa 
säveltämisen mestarikursseille Magnus Lindbergin, Jukka Tiensuun, Kimmo Hakolan, Jouni 
Kaipaisen, Bent Sørensenin, Luigi Abbaten, Anders Eliassonin, David Ludwigin ja Robert 
Patersonin johdolla. 

Markun tuotanto sisältää teoksia laaja-alaisesti eri kokoonpanoille: sooloteoksista kamarimusiikin 
kautta orkesteriteoksiin solistien kanssa, kaksi oopperaa sekä muuta kuoro- ja vokaalimusiikkia. 
Elektroniikan käyttö on toistuva piirre useissa hänen instrumenttiteoksissaan. Vaikka Markku on 
käynyt läpi taidemusiikin säveltäjän perinteisen koulutuksen, hänellä on taustaa myös elektronisen 
musiikin puolella aina nuoruusvuosiltaan 1990-luvun loppupuolelta ja 2000-luvun alusta, jolloin 
hän esiintyi elektronisilla musiikkiprojekteillaan. Nuoruuden ja opiskeluvuosien kuoro- ja 
lauluyhtyeharrastus on saanut jatkoa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Markku liittyi Helsingin 
konservatorion kamarikuoro Auditen riveihin. Hänen jatkuva kiinnostuksensa ihmisäänen laajaan 
ilmaisuskaalaan on johdattanut hänet viime vuosina laajentamaan omaa korkeahkoa tenoriääntään 
ylöspäin kontratenorirekisteriin ja samalla hyvin mataliin säveliin tuvalaisen kurkkulaulun 
innoittamana, jota hän on opiskellut Sauli Heikkilän johdolla. 

Maaliskuussa 2018 kantaesitettiin ensimmäinen pohjoismainen kokoillan nukketeatteriooppera 
Croak, jonka Markku on säveltänyt yhteistyössä Maria Kallionpään kanssa. Oopperan 
ensimmäisessä produktiossa Porin Oopperassa solisteina esiintyivät suomalaisen oopperalaulun 
kärkinimet Joonas Eloranta, Anna-Kristiina Kaappola, Teppo Lampela, Merja Mäkelä sekä Jouni 
Kokora. Kuorona toimi Porin Oopperakuoro ja orkesterina Pori Sinfonietta kapellimestari Nils 
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Schweckendiekin johdolla. Säveltäjät jakoivat yhteistyönsä siten, että kumpikin säveltäjä sävelsi 
itsenäisesti omat kohtauksensa kaksinäytöksisen oopperan molempiin näytöksiin. Ohjaajansa 
Anna Ivanova-Brashinskayan johdolla Croak yhdistää mielikuvituksellisesti venäläisen 
nukketeatteritaiteen tradition nukketeatterivelho Viktor Antonovin ihmisen kokoisiin ja jopa 
suurempiin nukkeihin ja visionääriseen lavastukseen sekä Klamin ja Kallionpään uuteen 
musiikkiin. Libretisti Mikhail Brashinkyn englanninkielinen libretto pureutuu ikuisesti ajankohtaisiin 
ihmiselämän kysymyksiin – jokaisen haluun ja kaipuuseen rakastaa ja tulla rakastetuksi. 
Arvosteluissa Croakia ylistettiin ”erääksi oman aikamme ja maailmamme merkittävimmistä 
nähtävyyksistä.” 

Markku on tehnyt yhteistyötä kansainvälisesti monien merkittävien muusikkojen, kuten Timo 
Korhosen, Shin-ichi Fukudan, Thomas Müller-Peringin, Patrik Kleemolan, Lauri Sallisen, Henrik 
Sandåsin, Alice Teyssierin, Lucy Abramsin, Petrit Çekun, Veli Kujalan, Hanna Kinnusen, Markku 
Laakson, Tuomas Niinisen, Kimmo Rahusen ja Bocheng Wanging kanssa. Esitys- ja 
yhteistyökumppaneita hänen kanssaan ovat olleet myös International Contemporary Ensemble 
(New York), Uusinta-kamariyhtye, Studio for New Music Ensemble (Moskova), Nordlyd-
jousikvartetti (Oslo), Avanti!-orkesteri, Pori Sinfonietta, Helsingin Juniorijouset, Suomen 
ammattikorkeakoulujen kamariorkesteri, Ylioppilaskunnan Soittajat sekä Polyteknikkojen kuoro 
mm. Nils Schweckendiekin, Dima Slobodenioukin, David Searlen, Atso Almilan, Juha Kuivasen, 
Jukka Rantamäen ja Jani Telarannan johdolla. 

Markku on menestynyt orkesteriteoksillaan valtakunnallisissa sävellyskilpailuissa. Vuonna 2004 
hän voitti jousiorkesteriteoksellaan Flow Suomen ammattikorkeakoulujen kamariorkesterin 
sävellyskilpailun ja vuonna 2006 jaetun ensimmäisen palkinnon Ylioppilaskunnan Soittajien 
sävellyskilpailussa orkesteriteoksellaan sight – energy – vague – ocean. Vuonna 2009 hänen 
klarinettikonserttonsa FUME valittiin 2. kansainvälisessä Uuno Klami -sävellyskilpailussa 
tuomariston suosituslistalle. Vuonna 2011 häneltä tilattiin kaksi suurimuotoista teosta Turun 
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan: tunnin mittainen lastenooppera Tulevaisuuden 
retki ja huilulle, elektroniikalle ja videolle sävelletty REPEAT. Markun musiikkia on kuultu ympäri 
maailman Helsingistä Taipeihin ja Buenos Airesista Roomaan monilla festivaaleilla, mm. 
Pohjoismaiset Musiikkipäivät, Musica nova Helsinki, Zagreb Music Biennale, Musiikin Aika, Taiwan 
International Guitar Festival, Tampere Biennale, Atlantic Music Festival, REBUS Festival ja Nuovi 
Spatzi Musicali. 

Kaupallisilla äänitteillä Markun musiikkia ovat julkaisseet kitarataiteilija Patrik Kleemola (hänen 
ensilevyllään Perchitarrasola, Pilfink Recordsin julkaisemana vuonna 2012) sekä Polyteknikkojen 
kuoro (levyllään Kuunteletko sinä, julkaistu 2013). Vuonna 2014 Kuunteletko sinä voitti Suomen 
kuoronjohtajien liiton ja Sulasolin jakaman Vuoden kuorolevyn palkinnon. Markun musiikkia on 
lisäksi saatavilla suoratoistopalveluissa Spotify, Apple Music, YouTube Music, TIDAL, Deezer ja 
Google Play. 

Markun sävellystyötä ovat tukeneet taiteilija-, sävellystilaus- ja työskentelyapurahoin mm. Taiteen 
edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Teoston 
sävellystilaustoimikunta, Madetoja-säätiö ja Sibelius-rahasto. Hän on myös aktiivinen 
musiikkiorganisaatioiden kentällä ja on tällä hetkellä Suomen Säveltäjät ry:n ja Music Finlandin 
hallitusten jäsen, Suomen Musiikkineuvoston hallituksen varajäsen sekä European Composer and 
Songwriter Alliancen (ECSA) Composers' Directory -työryhmän jäsen. Markku on myös mukana 
useissa sävellyspedagogiikan kehittämistä ajavissa hankkeissa ja työryhmissä, kuten sävellyksen 
opiskelun yhdenvertaisuuskysymyksiä tutkiva Yhdenvertaisesti Säveltäen (Sibelius-Akatemia ja 
Suomen Säveltäjät), Opus 1 -verkkosivusto sävellyksen alkuopetukseen (Suomen Säveltäjät ja 
Mutes ry.), Ääneni äärelle -koulutushanke (Suomen Säveltäjät) sekä SäPe-koulutushanke 
(Metropolia-ammattikorkeakoulu). 
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Nykyisin Helsinkiin juurtuneena Markku keskittyy sävellystyöhönsä pääkaupungin urbaanissa 
ympäristössä. Tärkeän vastapainon aikamme jatkuvien keskeytyksien, kasvavan informaatiotulvan 
ja nopeasykkeisen kaupunkielämän arkeen hänelle tarjoavat karut luonnon maisemat, kuten aavat 
merenrannat ja erämaat sekä vanhat metsät. 

Verkkosivut: www.markkuklami.com 
Facebook: www.facebook.com/markkuklami 
Twitter: www.twitter.com/klamimarkku 
Instagram: www.instagram.com/markkuklami

 
Päivitetty 29.12.2019 Lähde: www.markkuklami.com

http://www.markkuklami.com
http://www.facebook.com/markkuklami
http://www.twitter.com/klamimarkku
http://www.instagram.com/markkuklami
http://www.markkuklami.com

