
Urilaisen lyyran jälleenrakennus 
 
Kultainen lyyra Ur:sta löytyi vuonna 1929 ja oli vuoteen 2003 asti Bagdadin museossa. Lyyra oli 
mallikappale, jota ei voinut soittaa. Tämä lyyra on noin 4750 vuotta vanha, eli 750 vuotta vanhempi 
kuin valtavat pyradimidit. 
 
Johdatus 
Andy Lowings päätti huhtikuussa 2003 perustaa ryhmän, joka uudelleen rakentaisi autenttisen 
mutta soitettavan version kuuluisasta Urin harpusta (teknisesti se on lyyra). 
Inspiraatio tähän tuli kiviveistoksista, jotka hän näki Chigagon museossa, sekä Harpa- lehden 
kansikuvana olevasta ikivanhasta harpusta. Koskaan ennen ei näin autenttista jälleenrakentamista 
olla tehty käyttäen oikeita alkuperäisiä sideaineita , Golfilaisia simpukankuoria seka Sumerialiasta 
puuta Irakista. Bagdadin museossa oleva harppu, jolla on härän pää, on usein ollut lehdissä Irakin 
tapahtumien seurauksena.Tämän vuoksi monet ovat kiinnostuneita kuulemaan jälleen rakennetun 
instrumentin soitettavan. Projekti on hyvin ajankohtainen. Ryhmämme haluaisi soittaa teille  tätä 
harppua ja kertoa tarinastaan kaikille. 
 
Jälleenrakennus ryhmä 
Taitoja, joita jälleenrakentamiseen tarvitaan, löytyy yhä. Ryhmäämme kuuluu erittäin kyvykkäitä  
artisaaneja, jotka ovat tarjonneet meille aikaansa ja taitojansa. Tärkeä piirre tässä projektissa on, etta 
soittimen antiikkisuus heijastuu sen autenttisuudessa. Apuna meillä on rakentajia ja neuvojia, jotka 
haluavat ottaa rakentamiseen osaa. British Museum, jossa käymmekin säännöllisesti tekemässä 
tutkimustyötä on myöskin apunamme. Projektiimme kuuluu irakilaisia muusikoita, jopa irakin 
kansallinen sinfonia orkesteri on ottanut meihin yhteyttä. 
Tämä projekti on epä-poliittinen ja hyötyä tavoittelematon 
Haluamme näyttää ja soittaa harppuamme kaikille jotka ovat siitä kiinnostuneita. Tähän mennessä 
meidät on kutsuttu Cambridgeshirehen, Lontooseen, Uuteen-Meksikoon, Washingtoniin, Wieniin ja 
Dubaihin. Vuoden esittämisen ja näyttelyn jälkeen harppu lahjoitetaan sopivalle instituutiolle , 
jonka uskomme arvostavan  ja pitävän siitä hyvää huolta. Nyt harppu kuuluu 
jälleenrakentamiskomitealle, eikä yksityishenkilolle. 
 
Projektimme tarvitsee paljon aikaa ja rahaa onnistuakseen. Komitea on vastuussa rahastonhoidosta. 
British Councilin (Irak) johtaja  on sanonnut virallisesti tekevänsä yhteistyötä kanssamme. Myös 
The National Association of British Arabs, jolla on noin 4000 jäsentä Britaniassa tukee työtämme. 
Tukijamme Irakista hankkivat meille puuta, kiveä ja bitumiinia. Royal Air Force toi sen 
luoksemme Englantiin. Olemme saanneet käyttää British Museumin toimisto tiloja 
tutkimukseemme, sekä Bagdadin museon arkeologisia neuvojia avuksemme. Ryhmämme on todella 
kansainvälinen. West Dean Collegen oppilasryhmä tekee kultaisen härän pään. Nyt etsimme 
soittajia ja esittäjiä, jotka voivat kertoa harpun tarinaa muille.  
Olemme tehneet CDn lyyran, sellon ja klassisen harpun kanssa. 
Pyydämme teitä  tukemaan projektiamme tieto-taidoillanne tai rahallisesti. Jokaisella maailmassa 
on yhteys tähän varhaismusiikin sointuun. 
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