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10.1. 3 x CHAPLIN 
Musikhuset kl. 15.00

Frank Strobel, dirigent   

Charlie Chaplin: A Dog’s Life (Ett hundliv, USA 1918)   36 min
USA  1918. Produktionsbolag: Chaplin–First National. Produktion, regi och manus: 
Charles Chaplin. Foto: Roland Totheroh. Andra kameraoperatör: Jack Wilson. 
Scenograf: Charles D. Hall. Musik till ny version (1959): Charles Chaplin. Assistent: 
Charles (”Chuck”) Riesner.  I huvudrollerna: Charles Chaplin (luffaren), Edna Purviance 
(barsångerska), Hunden Mut (Scraps), Sydney Chaplin (ägaren till lunchvagnen), 
Henry Bergman (man på arbetsförmedlingen/storväxt kvinna i danssalongen), 
Charles Riesner (tjänsteman på arbetsförmedlingen/trummis), Albert Austin (tjuv), 
Tom Wilson (polis). Produktionstid: 15.1–9.4.1918. Urpremiär: 14.4.1918. Ursprunglig 
längd: 815 m. (Chaplins 63:e film)
Finsk översättning: Saara Vironmäki

PAUS
 
Charlie Chaplin: How to Make Movies (USA 1918)  16 min 
Filmen blev inte färdig för distribution under produktionstiden. USA 1917. 
Produktionsbolag: Chaplin-First National. Produktion, regi, manus: Charles Chaplin. 
Foto: Roland Totheroh. Spelplats: La Brea Avenue (Los Angeles). I rollerna: Charles 
Chaplin, Albert Austin, Edna Purviance, Henry Bergman, Loyal Underwood, Tom 
Wood, John Rand, Eric Campbell. Övriga medverkande: Toraichi Kono (chaufför), 
Nelly Bly Baker (sekreterare), Tom Harrington (betjänt), Charles Levin (studiochef) - 
som sig själv. Rekonstruktion (1982): Kevin Brownlow och David Gill. 
Musik (1982): Carl Davis.
Finsk översättning: Saara Vironmäki

Charlie Chaplin: The Adventurer (Äventyraren, USA 1917)  20 min 
USA 1917. Produktionsbolag: Mutual. Produktion, regi, manus: Charles Chaplin. Foto: 
Roland Totheroh. Spelplats: Lone Star Studios, Hollywood. I huvudrollerna: Charles 
Chaplin (förrymd straffånge), Edna Purviance (familjeflicka), Henry Bergman (Ednas 
far och hamnschåare), Marta Golden (Ednas mor), Eric Campbell (Ednas friare), 
Albert Austin (betjänt), Toraichi Kono (chaufför), John Rand (en gäst), Frank J. 
Coleman (fet fångvaktare), Loyal Underwood (den lille skäggige gästen), May White 
(yppig dam), Janet Miller Sully, Monta Bell. Urpremiär: 22.10.1917. 562 m /18 fps/ 20 
min. (Chaplins 62:a film) Musik (2001): Carl Davis. Finsk översättning: Petri Griinari
Finsk översättning: Petri Griinari

Paus ca kl. 15.45. Konserten slutar ca kl. 17.00.

FILMPHILHARMONIC EDITION: Film European FilmPhilharmonic Institute Roy Export 
Company S.A.S., Music by courtesy of Bourne Music Co. 
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A DOG´S LIFE

Chaplin regisserade sina sista kortfil-
mer för bolaget First National (1918–
1923). De utgör en höjdpunkt inom 
hans produktion i det mindre forma-
tet och samtidigt ett klart tecken på 
att tiden nu var mogen för att övergå 
till långfilmer. Produktionstiderna blev 
längre och materialet mera komplext 
såväl på det emotionella som på det 
samhälleliga planet. En bredare sam-
hällsvision blir uppenbar i filmerna Ett 
hundliv, På axel gevär och Ulv i fåraklä-
der. Den sistnämnda är Chaplins visuellt 
mest intensiva prestation. I sin grafiskt 
koncentrerade form får den en surrea-
listisk kraft. Grunden till allt var fortfa-
rande Keystoneperiodens urkällor, fil-
merna Pay Day och A Day’s Pleasure där 
Chaplin frossade med bekanta motiv.

Som medtävlare till Paramount-
koncernen grundades år 1917 det mäk-
tiga bolaget First National, som genast 
stolt kunde meddela att de engagerat 
Chaplin, filmkonstens största stjärna. 
Chaplin blev för första gången också 
producent för sina egna filmer. Mitt un-
der kontraktsperioden bildade Chaplin 
år 1919 tillsammans med Douglas 
Fairbanks och Mary Pickford bolaget 
United Artists. Chaplin fortsatte ändå 
att regissera filmer också för First 
National fram till år 1922. Visserligen 
höll Chaplin sig inte över huvudtaget 
till överenskomna produktionstidta-
beller men bolaget var mer än tillfreds 
över enorma succéer som Chaplins poj-
ke (The Kid). 

Ett hundliv hör till Chaplins mest full-
ändade prestationer. Louis Delluc kall-

lade den för ”filmens första fulländade 
mästerverk”. Filmen har snabbt tempo 
och är full av gags men de enskilda sce-
nerna bildar en enhetlig meningsfull 
struktur. Dessutom har filmen en kär-
na med fastare verklighetsförankring 
än någon annan av Chaplins tidigare 
filmer. Den handlar om livet på gatan, 
fattigdom, hunger, prostitution och ex-
ploatering. Utan att det känns konstlat 
och utan att komiken blir lidande drar 
Chaplin en parallell mellan en herrelös 
hund och två människoöden, luffaren 
Charlie och barsångerskan Edna. 

HOW TO MAKE MOVIES

Med skämt i sinnet filmade Charles 
Chaplin den ironiserande ”dokumentä-
ren” How to Make Movies (Hur man gör 
film), men då distributionsbolaget First 
National refuserade den, blev det filma-
de materialet oediterat ända tills Kevin 
Brownlow och David Gill rekonstruerade 
det för en filmfestival i London över 60 
år senare. Vi ser en vis man från östern 
(Albert Austin) som med ett trollslag 
skapar en ny filmstudio för Chaplin. 
Chaplin kommer till jobbet på morgo-
nen, tar emot en stor mängd post och 
sin ”tjänsteuniform”. Chaplin blir irrite-
rad då luffarens skor som tagits ur kas-
saskåpet inte behandlas med tillbörlig 
respekt. Personalen latar sig, ända tills 
larmet går. Bossen är i antågande och 
det sätter sprätt på alla och får dem att 
låtsas arbeta flitigt. Charlie betraktar 
det senast framkallade materialet i la-
boratoriet och repeterar med sina skå-
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despelare, som ses läsa manuskript (i 
verkligheten hade Chaplins stumfilmer 
inga manuskript). Tokroliga scener ses 
vid simbassängen och på golfbanan. 
Här tillfogade Chaplin några av sina 
sista filmade inslag med Eric Campbell 
som en hedersbetygelse till den nylige 
avlidne godhjärtade jätten. 

THE ADVENTURER

Först fyra månader efter The Immigrant 
fullbordade Chaplin Äventyraren, sin 
sista film för Mutual. Detta var det 
dittills längsta uppehållet mellan två 
Chaplinfilmer. Inspelningarna drog ut 
på tiden p.g.a. insjuknade arbetskam-
rater och Charlies egen skaparkris, men 
resultatet hör till Chaplins roligaste. 
Koreografin och den komiska tajming-
en i Äventyraren har en virtuositet och 
flykt som påminner om en balett. 

Uteinspelningarna inleddes vid Sierra 
Madres strand: där filmades en serie 
geniala scener med Charlie där han 
i randig kostym flyr undan sina fång-
vaktare. Han dyker upp ur sanden, slin-
ker som en ål mellan vakterna, täcker 
med sand skorna på en vakt som han 
ser bakom sig och spelar död. I en över-
gångsscen räddar Chaplin i lånad bad-
dräkt två kvinnor från att drunkna. 
Chaplin vaknar med ett ryck och ser 
sin randiga pyjamas och sängens gal-
ler. I festscenen kuttrar Chaplin med 
husets dotter Edna till rivalen Eric 
Campbells förtret. Han retuscherar en 
avslöjande efterlysningsbild så den lik-
nar Campbell. Då Charlie sedan ound-
vikligen avslöjas, maskerar han sig som 

en lampfot, använder sig av skjutdör-
rar och presenterar en fångvaktare för 
Edna bara för att själv smita iväg. 

I komedierna för Mutual var Chaplin 
och Campbell två oförglömliga slags-
kämpar, David och Goljat, en liten man 
flink som kvicksilver och en skräckinja-
gande jätte. Detta var Campbells sista 
framträdande på den vita duken. I mot-
sats till sin rollgestalt var denne 37-åri-
ge skotte en snäll och godlynt man 
med svaghet för glada kvinnor och 
snabba bilar. Han dog i en bilolycka i 
december 1917.

Antti Alanen

FRANK STROBEL

Dirigenten Frank Strobel har gjort en 
imponerande karriär inom filmmusi-
ken. Förutom sitt arbete som dirigent 
är han en erfaren arrangör och produ-
cent samt aktiv inom skivbranschen. 
Strobel har bearbetat och dirigerat mu-
sik till stumfilmens klassiker. Därtill har 
han specialiserat sig på att arrangera 
och framföra nya partitur.  

År 2001 dirigerade Strobel vid film-
festivalen i Berlin premiären på den res-
taurerade versionen av Metropolis, som 
Bernd Schultheis komponerat musiken 
till. År 2003 arrangerade och dirigera-
de Strobel Prokofjevs originalmusik till 
den rekonstruerade filmen Alexander 
Nevskij. Skivinspelningen gav Strobel 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
år 2004. Strobel har arbetat med ett 
stort antal tyska, engelska och ameri-
kanska filmer. 
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RSO:s tidigare chefsdirigenter är Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Utöver de klassisk-romantiska mäs-
terverken ingår en hel del nutida musik 
i RSO:s repertoar. Orkestern uruppför 
årligen ett flertal egna beställningsverk. 
Till RSO:s uppgifter hör även att spela 
in all finsk orkestermusik för radions ar-
kiv och lösa in rättigheterna till dessa 
inspelningar. Under spelåret 2014–2015 
uruppför orkestern fyra verk som be-
ställts av Yle. Därtill består program-
met bland annat av Strauss färgstarka 
tondikter, Sjostakovitjs symfonier samt 
Haydns stora oratorium Skapelsen. 
Orkestern får även gästspel av bland an-
dra dirigenterna Leonard Slatkin, Kent 
Nagano, Herbert Blomstedt och Esa-
Pekka Salonen, sopranen Karita Mattila, 
altviolinisten Tabea Zimmermann och 
pianisten Olli Mustonen. 

RSO har spelat in verk av bland an-
dra Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelat 
Launis› opera Aslak Hetta. Orkesters 
skivinspelningar har fått ett flertal 
pris: bland annat BBC Music Magazine 
Award, Prix de l’Académie Charles Cros 
och MIDEM Classical Award. Skivan 
med violinkonserten och orkesterverk 
av Ligeti hörde till Editor´s Choice i tid-
skriften Gramophone i februari 2014. 

 RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Till höjdpunkterna under 
säsongen 2013–2014 hörde en fram-
gångsrik konsert under chefsdirigen-
ten Hannu Lintus ledning i Musikverein 
i Wien som ingick i orkesterns turné i 
Mellaneuropa. Under spelåret 2014–

Strobel har ett nära samarbete med 
bl.a. Oslofilharmonikerna, Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, Orchestre 
national de Lyon, Wiener Konzerthaus 
Orchester, Rundfunkorchester 
Hannover (NDR) och Islands symfoni-
orkester. 

Under denna säsong uruppför 
Strobel med Orchestre national de 
Radio France Philippe Schoellers musik 
till filmen J’accuse. Därtill gästdirige-
rar Strobel Sydney Symhony Orchestra 
vid konserten Matrix Live som får sin 
Australienpremiär. Utöver filmmusik 
dirigerar han även bl.a. Staatskapelle 
Dresden, Beethoven Orchester Bonn, 
Rundfunkorchester Hannover och 
Tonhalle-Orchester Zürich.

Åren 1997–1998 var Strobel chefs-
dirigent för Deutsches Filmorchester 
Babelsberg. Sedan år 2000 har han 
varit konstnärlig ledare för European 
FilmPhilharmonic Institute som är 
verksamt i Berlin. Han har turnérat 
världen runt och deltagit i ett flertal 
musikfestivaler, bl.a. i Berlin och Wien.  

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) har som 
sin uppgift att producera och befrämja 
inhemsk musikkultur. Hannu Lintu till-
trädde som orkesterns chefsdirigent 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Den ursprungliga Radioorkestern 
grundades år 1927 och bestod då av tio 
musiker. På 1960-talet utvidgades en-
semblen till fulltalig symfoniorkester. 
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2015 framträder orkestern och Hannu 
Lintu i Stockholm och företar en tur-
né i hemlandet. Med dirigenten Joshua 
Weilerstein gästspelar RSO vid EBU-
festivalen i Bukarest. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På RSO:s 
webbsidor (yle.fi/rso) kan konserterna 
avlyssnas live och ses med hög resolu-
tion. En stor del av konserterna televise-
ras också direkt på Yle Teema.


