
1

10.11 
Musikhuset kl. 19.00

VÄRLDSUNDERGÅNGENS SUSHIBAR – ISMO ALANKO 
OCH RSO

Susanna Mälkki, dirigent
Ismo Alanko, sång  

Alla sånger är tonsatta av Ismo Alanko till egna texter. Med undantag 
för Risteys är alla arrangemang uruppföranden som beställts av Yle.

Uvertyr             
solist: Mikko Ivars, cello
arr. Olli Virtaperko

Muoviruusuja omenapuissa – Harsoinen teräs      
arr. Osmo Tapio Räihälä

Rauhallista             
arr. Markus Fagerudd

Rakkaudesta           
arr. Juhani Nuorvala

Meidän isä           
arr. Tapani Länsiö

Kun Suomi putos puusta
arr. Timo Hietala        

Hetki hautausmalla 

 
PAUS 20 min
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Kurjet  
Päivän uutinen
arr. Lotta Wennäkoski

Risteys     
arr. Arttu Takalo

Kullankaivajat             
Kuka puhuu            
arr. Kirmo Lintinen

Taivaan tulet       
arr. Markus Fagerudd      

Hullun paperit      
arr. Kimmo Hakola    

Maailmanlopun sushibaari 
arr. Timo Hietala

 
 

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.30. 
Sänds direkt på Internet yle.fi/rso och yle.fi/musiikki. 
Konserten visas också på Yle Teema den 6 januari 2013.
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PÅ VÄG TILL 
VÄRLDSUNDERGÅN-
GENS SUSHIBAR 

Det är svårt att överskatta Ismo Alankos 
inflytande på den finska musiken. Hans 
skala som tonsättare sträcker sig från 
enkla trallar till mera ambitiösa helhe-
ter. Många av hans stycken som först 
låter just som trallar visar sig vara över-
raskande komplicerade och gränsö-
verskridande verk. 

I sin lyrik har Alanko ett stänk av nar-
ren i Shakespeares Kung Lear, dvs. för-
mågan att klä av sig masker med hjälp 
av hurtig humor eller galghumor. Men 
visst kan han också vara både gravall-
varlig och berörande. Ofta när han be-
handlar så pass svåra ämnen som kär-
lek och död, lyckas han undvika alla 
klichéartade blindskär och tränga in i 
den mänskliga naturens allra innersta. 

Ismos första instrument var cellon. 
I tonåren övergick han till elgitarr och 
började skriva egna låtar. Stor upp-
märksamhet fick han slutligen i sam-
band med Hassisen Kones seger i rock-
musikens FM-tävling i klassen för ’den 
nya vågen’. För Hassisen Kone skrev 
han sina första stycken som fått en va-
raktig plats i det nationella undermed-
vetna. Av dem är kanske Rappiolla det 
mest kända. Gruppens skiva Harsoinen 
teräs är den första i Alanko produktion 
som måste betraktas som ett mäster-
verk. Då skivan släpptes var Alanko 22 
år gammal. 

Sielun Veljet, Alankos följande pro-
jekt, hade ett ännu större inflytande på 
den finska musiken än Hassisen Kone. 
Gruppen släppte sin debutskiva 1983 

och vilken måttstock man än tilläm-
par är den ett band i världsklass både 
live och i studio. Det var också ett ras-
tlöst band som helt enkelt inte kunde 
stanna upp – ens då de funnit nyckeln 
till stor popularitet. Under sin livscy-
kel genomgick bandet en enaståen-
de konstnärlig utveckling. I början gav 
Sielun Veljet hejdlöst uttryck för ren 
energi svajande i konstpunkens trans. 
Sedan blev bandet en populär favorit 
ursinnigt gnagande på 80-talets soun-
destetik för att sluta sin karriär i något 
av en etnopunk- och hippieurladdning. 

År 1990 publicerade Alanko en av de 
bästa skivorna i sin karriär. Kun Suomi 
putos puusta kom till mitt i en natio-
nell omvälvning och skivan är som en 
tvärkonstnärlig kabaré om den dåva-
rande ekonomiska krisen (”lama”), där 
sångaren som en cirkusdirektör försö-
ker blicka framåt mot ett framtida eu-
ropeiskt Finland. Narren gör sig igen 
tydligt påmint. Sedan den kom ut har 
åtminstone titellåten platsat som be-
vingat ord i många olika situationer 
börjande med dopningsskandalen i 
Lahtis. 

Alanko har också haft en aktiv so-
lokarriär. Skivan Taitelijaelämää 1995 
och dess titellåt blev oerhört populära 
men inte blev han på den vägen hel-
ler. Många skivor med olika namn har 
kommit ut: Ismo Alanko, Ismo Alanko 
Säätiö, Ismo Alanko Teholla. De har 
alla ett eget sound och egna verksam-
hetsprinciper. Experimentlustan visar 
inga tecken på att avta. På sistone har 
Alanko även utvidgat sin repertoar i 
riktning mot teatern. 

Arttu Tolonen (sammandrag)
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SUSANNA MÄLKKI

Susanna Mälkki är känd som en mång-
sidig dirigent som lika naturligt ställer 
sig i täten för såväl en symfoniorkes-
ter som en ensemble för ny musik eller 
en operaföreställning. Hon avslutade 
sin period som konstnärlig ledare för 
Stavangers symfoniorkester 2005 och 
är numera musikalisk ledare för den 
ansedda franska orkestern för nutida 
musik Ensemble InterContemporain.

Susanna Mälkki studerade orkes-
terdirigering vid Sibelius-Akademin 
för Jorma Panula, Eri Klas och Leif 
Segerstam. Före dirigentstudierna 
hade hon en framgångsrik karriär som 
cellist. Åren 1995–98 var hon en av cel-
losektionens stämledare i Göteborgs 
symfoniorkester.

Susanna Mälkki har dirigerat bl.a. 
Berliner Philharmoniker, Los Angeles 
Philharmonic Orchestra, Chicago 
Symphony Orchestra, Boston Symphony 
Orchestra, San Francisco Symphony 
Orchestra, Concertgebouworkestern i 
Amsterdam, Philharmonia Orchestra 
London samt Wiener Symphoniker. 
Under innevarande säsong gästdiri-
gerar Mälkki bl.a. Nederländernas ra-
diofilharmoniker och Los Angeles 
Philharmonic.  

I april 2011 blev Susanna Mälkki 
den första kvinnan som dirigerat ope-
ra på La Scala-operan i Milano. Efter 
sitt gästspel fick hon omedelbart en 
nyinbjudan till operahuset. År 2010 
dirigerade Mälkki uruppförandet av 
Bruno Mantovanis balett Siddharta på 
Parisoperan och där kommer hon att 
dirigera ytterligare två uppsättningar 

säsongen 2013-14. Till Mälkkis ope-
rarepertoar hör även Thomas Adès 
Powder Her Face, Morton Feldmans 
Neither i Köpenhamn samt Kaija 
Saariahos L’amour de loin och Richard 
Strauss Der Rosenkavalier på Finlands 
Nationalopera. 

 I juni 2010 utnämndes Susanna 
Mälkki till ledamot av Royal Academy 
of Music London.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

 
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift att producera och 
främja finländsk musikkultur. Hösten 
2013 tillträder Hannu Lintu som chefs-
dirigent för RSO. Under säsongen 
2012–2013 är han orkesterns förste 
gästdirigent. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Då Radioorkestern grundades år 
1927, bestod den av tio musiker. På 
1960-talet utvidgades ensemblen till 
fulltalig symfoniorkester. RSO:s chefs-
dirigenter har varit Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Den allra nyaste inhemska musiken 
har en viktig plats i RSO:s repertoar. 
Orkestern beställer och uruppför varje 
år ett flertal nya verk. Till RSO:s upp-
gifter hör också att för Yles arkiv spela 
in all finländsk orkestermusik med fulla 
radieringsrättigheter. Under säsongen 
2012–2013 uruppför RSO sex inhemska 
verk som beställts av Yle. 
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  RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärinspelningen 
av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns skivinspelningar har fått 
prestigefulla pris av bl.a. BBC Music 
Magazine och Académie Charles Cros. 
Skivan med Lindbergs och Sibelius’ vio-
linkonserter med Lisa Batiashvili som 
solist (Sony BMG) fick priset MIDEM 
Classical Awards 2008. Samma år valde 
New York Times en annan RSO-skiva 
med musik av Magnus Lindberg till 
årets skiva.  

 RSO har en regelbunden turnéverk-
samhet. Under säsongen 2012–2013 
företar orkestern tillsammans med 
Hannu Lintu en turné till östra Finland 
samt en Sydeuropaturné. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1, som 
radierar alla orkesterns konserter. Såväl 
de inhemska som de utländska kon-
serterna sänds i allmänhet direkt. På 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) kan man 
lyssna på och se konserterna live med 
hög upplösning.


