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16.3. 
PERJANTAISARJA 11 
Musiikkitalo klo 19.00

METROPOLIS (Saksa 1927)

Frank Strobel, kapellimestari

Tuotantoyhtiö: Ufa
Tuottaja: Erich Pommer
Ohjaus: Fritz Lang
Käsikirjoitus: Thea von Harbou
Kuvaus: Karl Freund, Günther Rittau
Lavastus: Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht
Schüfftan-erikoiskuvaus: Helmar Lerski
Pienoismallikuvaus: Konstantin Irmen-Tschet
Puvut: Änne Willkomm
Veistokset: Walter Schulze-Mittendorf
Pääosissa: Brigitte Helm (Maria / robotti-Maria), Alfred Abel 
(Joh Fredersen), Gustav Fröhlich (Freder), Rudolf Klein-Rogge 
(Rotwang), Fritz Rasp (der Schmale / laiha apuri), Theodor Loos 
(Josaphat), Erwin Biswanger (n:o 11811), Heinrich George (Groth)
Alkuperäismusiikki elokuvateatteriorkesterille: Gottfried Huppertz. 

Vuoden 2010 restauroitu versio (Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung / Deutsche 
Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Berlin), restauroijat 
Martin Koerber, Anke Wilkening, Frank Strobel, 147 min

FILMPHILHARMONIC EDITION
Film by courtesy of Friedrich-Wilhelm-Murnau Stiftung
Music by courtesy of EUROPEAN FILMPHILHARMONIC

Suomennos: Marjukka Eronen
Yle 2010 & 2012

Väliaika noin klo 20.10. Väliajan pituus 20 min. 
Konsertti päättyy noin klo 21.50. 
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METROPOLIS

Saksalainen suuryhtiö Ufa oli sijoittanut 
mykkään Fritz Lang -tieteiselokuvaan 
Metropolis ennätysbudjetin odotta-
en elokuvan tuottavan omansa takai-
sin viimeistään Yhdysvalloissa, jossa oli 
valmiina levityssopimus Paramountin 
kanssa. Vuonna 1927 tuli kuitenkin le-
vitykseen äänielokuva Jazzlaulaja, jonka 
suursuosio ennakoi sitä, että mykkäelo-
kuvan aikakausi oli tulossa päätökseen. 
Metropolista lyhennettiin varmuuden 
vuoksi tunnilla, mutta se jäi silti vaille 
tarvittua kaupallista menestystä.

Metropolis herätti kuitenkin jo tuo-
reeltaan suurta huomiota, ja se jät-
ti unohtumattoman jäljen 1900-luvun 
visuaaliseen muistiin. Sekä Itä- että 
Länsi-Saksassa Metropoliksesta tehtiin 
merkittäviä rekonstruktioita, ja tär-
keimmäksi restauroijaksi nousi Enno 
Patalas Münchenin elokuvamuseos-
ta. Patalasin työ oli pohjana myös 
diskomusiikin supermiehen Giorgio 
Moroderin värirekonstruktiossa. Kun 
Metropolis tuli uusintalevitykseen 
George Orwellin vuonna 1984, eloku-
vasta tuli lopulta myös kaupallinen 
menestysteos, ja sen suosio on kasva-
nut uusien ja yhä uskollisempien re-
konstruktioiden myötä. Metropolis on 
innoittanut kymmeniä, ehkä satoja 
musiikkitulkintoja. Merkittävin niistä 
lienee Kraftwerkin albumi Die Mensch-
Maschine (1978).

Science fiction -elokuvan oli nosta-
nut vakavan arvostuksen piiriin Stanley 
Kubrick. George Lucasin ja Steven 
Spielbergin blockbuster-elokuvat oli-
vat tuoneet lajille uudentasoisia kassa-
menestyksiä. Synkkiä ja vakavia tule-

vaisuudennäkyjä oli maalannut Andrei 
Tarkovski. 1980-luvulla sai läpimurtonsa 
science fiction -elokuvan uusi suunta-
us kyberpunk, ihmisen ja tietokoneen 
rajapintaa tutkaileva tieteisfiktio, sel-
laisissa elokuvissa kuin Blade Runner, 
Videodrome, The Terminator, RoboCop, 
Tetsuo ja The Matrix. Metropolis oli esi-
kuva johtaville taiteilijoille kuten Ridley 
Scott, Tim Burton, Alan Parker (Pink 
Floyd: The Wall), Paul Verhoeven ja 
James Cameron.

Aikalaiskriitikot pilkkasivat Metro-
polista sen teknisten visioiden älyttö-
myyden vuoksi. Sen tehtaiden koneet 
ovat mielettömiä, ne eivät näytä tuot-
tavan mitään, ja ne tuntuvat tekevän 
ihmistyön raskaammaksi, vaikka tarkoi-
tuksena pitäisi olla ihmistyön vähentä-
minen. 

Toisaalta Metropoliksen teknofanta-
siassa on sadun voimaa. Syvällä maan 
alla on työläisten kaupunki, ja ylhäällä 
leikkii kultainen nuoriso: profetia glo-
balisaatiosta? Kaljuksi ajellun orjakan-
san apaattiset rivit marssivat Moolokin 
kitaan, ja herrakansa ohjelmoi robotti-
Marian kauko-ohjattavaksi työläisjohta-
jan jäljitelmäksi. Pidäkkeetön liberalis-
mi johtaa sortovaltaan, ja ihmisjoukko 
purkaa vihansa särkemällä koneita ja 
lietsomalla kaaosta.

Psykologista realismia ei tavoitella 
Metropoliksen tyylitellyissä hahmois-
sa, jotka resonoivat yhtä voimakkaas-
ti tänään kuin valmistumisaikanaan. 
Metropoliksen valtiasta esittävän 
Alfred Abelin kasvoihin voi heijastaa 
Björn Wahlroosin hahmon. Robotti-
Marian (Brigitte Helm) ilmeet ja elkeet 
on kopioinut lavatulkintoihinsa ja mu-
siikkivideoihinsa Madonna. Tiedemies 
Rotwang (Rudolf Klein-Rogge) herättää 
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mielleyhtymiä nykypäivän hakkereihin 
ja autotalleissaan maailmanvalloitus-
keksintöjä tekeviin tietokonevelhoihin. 
Elokuvan heikko rengas on ensirakasta-
jaa tulkitseva Gustav Fröhlich, joka on 
täysin eksyksissä muiden näyttelijöiden 
fantastisen tyylittelyn rinnalla.

Käsikirjoittaja von Harboun ajatus tii-
vistyy lopputekstiin: »Käsien ja aivojen 
välillä ei voi olla yhteisymmärrystä, el-
lei välittäjänä ole sydän». Ohjaaja Lang 
väitti pitäneensä näkemystä lapsellise-
na jo kuvausvaiheessa mutta tunnusti 
olevansa silti 50-prosenttisesti vastuus-
sa siitä. Nykykatsoja voi puntaroida lo-
pun kädenpuristusta kansallissosialis-
min, eurooppalaisen hyvinvointivaltion 
tai sosiaalisen markkinatalouden näkö-
kulmasta.

Metropoliksen arkkitehtoninen nä-
kemys oli mielikuvituksellinen fuusio 
kaikkien aikojen rakennustaiteista al-
kaen Baabelin tornista, zikkurateis-
ta ja pyramideista aina oman aikan-
sa Manhattanin pilvenpiirtäjiin ja art 
deco -muotoilun uusimpiin keksintöi-
hin, joita Metropoliksen itsensäkin ker-
rotaan edistäneen. Robotti-Marian 
synty Rotwangin laboratoriossa tuli esi-
kuvaksi Universalin kauhuelokuville ja 
tieteiselokuvien hulluille tiedemiehille. 
Moniin otoksiin Fritz Lang toi hänelle 
ominaisen kuva-ajattelun iskevää la-
tausta. Ihmisen kamppailu näyttötau-
lun viisareiden kanssa toi mieleen ris-
tiinnaulitsemisen. Veden tihkuminen 
betonin halkeamasta sai pahaenteistä 
voimaa.

Fritz Lang loi Metropoliksesta suun-
nattoman sienen, joka tuntui imevän 
itseensä vaikutteita mitä moninaisim-
mista uskonnoista, taruista ja arkkityy-

peistä. Esimerkiksi Brigitte Helmin kak-
soisrooli tuo mieleen neitsyt Marian ja 
Baabelin porton. Metropoliksessa sekoit-
tuivat levottoman unen tavoin 1900-lu-
vun alun suuret mullistukset: kultainen 
aikakausi, ensimmäinen maailman-
sota, vallankumoukset ja 1920-luvun 
hurja talouskasvu villeine juhlineen. 
Psykologinen realismi hylättiin, ja mitä 
oudoimmat keksinnöt näytettiin tyyli-
tellysti, kitschiä ja korniutta pelkäämät-
tä. Pelkistetty ja naurettava lähesty-
mistapa oli monelle 1920-luvulla outo, 
mutta 1980-luvulla, Andy Warholin jäl-
keisenä aikana, siitä oli tullut useimmil-
le tuttu.

Gottfried Huppertzin mahtava alku-
peräismusiikki käännekohtia korosta-
vine järisyttävine urkutehoineen ko-
rosti elokuvan sinfonista rakennetta, 
jota ilmentävät väliotsikot ”Auftakt 
/ alkusoitto”, ”Zwischenspiel / inter-
mezzo” ja ”Furioso”. Vuonna 2008 
Buenos Airesista kantautui tieto, että 
Argentiinassa oli säilynyt elokuvan pisin 
alkuperäisversio lähes täydellisenä, to-
sin pahasti kolhiintuneena 16 mm:n ko-
piona. Martin Koerber, Anke Wilkening 
ja Frank Strobel rekonstruoivat vuon-
na 2010 Metropoliksen lähes täydelli-
seen mittaansa, ja Strobelin keskeisenä 
apuna olivat alkuperäispartituurin 1028 
tarkkaa synkronikohtaa. Huppertz oli 
säveltänyt musiikkinsa ennen elokuvan 
kuvauksia, ja hän soitti sitä myös kuva-
uspaikalla oikean tunnelman luomisek-
si. Ensi kertaa 80 vuoteen Metropolis ja 
siihen oleellisesti kuuluva musiikki tuli-
vat kuultaviksi alkuperäisessä muodos-
saan.

Antti Alanen
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FRANK STROBEL 

Kapellimestari Frank Strobel on teh-
nyt vaikuttavan uran elokuvamusiikin 
parissa. Orkesterin johtajana työsken-
telyn lisäksi hän on kokenut sovittaja, 
tuottaja ja levytysten tekijä. Strobel on 
muokannut ja johtanut musiikkia myk-
käelokuvien klassikoihin. Lisäksi hän on 
erikoistunut uusien partituurien sovit-
tamiseen ja esittämiseen. 

Vuonna 2001 Strobel johti Berliinin 
elokuvajuhlilla Metropolisin restau-
roidun version ensi-illan, johon Bernd 
Schultheisin oli säveltänyt musiikin. 
Vuonna 2003 Strobel muokkasi ja joh-
ti Prokofjevin alkuperäismusiikin re-
konstruoituun Aleksanteri Nevski -elo-
kuvaan. Levytys toi Strobelille Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik -palkin-
non vuonna 2004. Strobel on työsken-
nellyt lukuisten saksalaisten, englan-
tilaisten ja amerikkalaisten elokuvien 
parissa.

Strobel työskentelee tiiviisti muun 
muassa Oslon filharmonikkojen, 
Berliinin radion sinfoniaorkesterin, 
Lyonin kansallisorkesterin, Wienin 
Konzerthaus -orkesterin, Hannoverin 
radio-orkesterin (NDR) ja Islannin sin-
foniaorkesterin kanssa. Kuluvalla kau-
della Strobel debytoi Ranskan radion 
filharmonisen orkesterin ja Lontoon 
sinfoniaorkesterin johtajana. 

Vuosina 1997–1998 Strobel toimi 
Deutsches Filmorchester Babelsbergin 
ylikapellimestarina. Vuodesta 2000 läh-
tien hän on työskennellyt Berliinissä 
toimivan European FilmPhilharmonic 
-instituutin taiteellisena johtaja-
na. Konserttikiertueet ovat vieneet 

Strobelia ympäri maailmaa ja hän on 
osallistunut lukuisiin musiikkifestivaa-
leihin, joista mainittakoon Berliinin ja 
Wienin festivaalit. 
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari-
na on vuodesta 2003 alkaen toiminut 
Sakari Oramo. Uutena ylikapellimesta-
rina syksyllä 2013 aloittaa Hannu Lintu, 
joka toimii ensin RSO:n päävierailijana 
kaudella 2012–2013. Orkesterin kunnia-
kapellimestari on Jukka-Pekka Saraste, 
joka toimi ylikapellimestarina vuosina 
1987–2001 ja tekee edelleen tiivistä yh-
teistyötä orkesterin kanssa.  

Radio-orkesteri perustettiin vuonna  
1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfo niaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam ja Jukka-Pekka Saraste. 

RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä si-
jalla uusin suomalainen musiikki ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon.  

Sakari Oramon kanssa RSO on levyt-
tänyt mm. Bartókin, Hakolan, Saariahon, 
Resphigin, Kaipaisen ja Kokkosen teok-
sia sekä Launiksen Aslak Hetta -ooppe-
ran ensilevytyksen. Nordgrenin 3. ja 5. 
sinfoniasta julkaistu levytys (Ondine) sai 
ranskalaisen Académie Charles Cros’n 
palkinnon. Magnus Lindbergin klarinet-
tikonserton levytys palkittiin BBC Music 
Magazinen palkinnolla 2006. Lindbergin 
ja Sibeliuksen viulukonsertot sisältä-
vä levy Lisa Batiashvilin kanssa (Sony 

RADION SINFONIAORKESTERI

BMG) sai MIDEM Classical Awards -pal-
kinnon 2008. Samana vuonna New York 
Times valitsi toisen Lindberg-levytyksen 
vuoden levyksi.  

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa ja on 
soittanut ulkomailla yli 300 kon-
serttia. Kaudella 2011–2012 orkeste-
ri esiintyy mm. Bonnin arvostetulla 
Beethoven-festivaalilla ja Amsterdamin 
Concertgebow-konserttitalossa. 

RSO:n kotikanava on YLE Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. 
Konsertteja voi kuunnella ja katsella 
myös ympäri maailmaa RSO:n verkkosi-
vujen kautta (yle.fi/rso).


