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10.1. 3 x CHAPLIN 
Musiikkitalo klo 15.00

Frank Strobel, kapellimestari   

Charlie Chaplin: A Dog’s Life (Koiranelämää, USA 1918) 36 min
Yhdysvallat  1918. Tuotantoyhtiö: Chaplin–First National. Tuottaja, ohjaaja ja 
käsikirjoittaja: Charles Chaplin. Kuvaus: Roland Totheroh. Kakkoskamera: Jack Wilson. 
Lavastus: Charles D. Hall. Musiikki uusintalevitysversioon (1959): Charles Chaplin. 
Assistentti: Charles (”Chuck”) Riesner.  Pääosissa: Charles Chaplin (kulkuri), Edna 
Purviance (baarilaulajatar), Mut-koira (Scraps), Sydney Chaplin (lounasvaunujen 
pitäjä), Henry Bergman (mies työnvälitystoimistossa ja nainen tanssisalissa), Charles 
Riesner (työnvälitystoimiston virkailija ja rumpali), Albert Austin (konna), Tom Wilson 
(poliisi). Tuotantoaika: 15.1–9.4.1918. Ensiesitys: 14.4.1918. Alkuperäispituus: 815 m.  
(Chaplinin 63. elokuva)
Suomennos: Saara Vironmäki

VÄLIAIKA

Charlie Chaplin: How to Make Movies 16 min 
(Kuinka tehdään elokuvia, USA 1918)
Elokuva ei valmistunut levitykseen tekoaikanaan. Yhdysvallat 1917. Tuotantoyhtiö: 
Chaplin-First National. Tuottaja, ohjaaja, käsikirjoittaja: Charles Chaplin. Kuvaus: 
Roland Totheroh. Kuvauspaikka: La Brea Avenue (Los Angeles). Esiintyjiä: Charles 
Chaplin, Albert Austin, Edna Purviance, Henry Bergman, Loyal Underwood, Tom 
Wood, John Rand, Eric Campbell (näyttelijöitä), Kono (autonkuljettaja), Nelly Bly 
Baker (sihteeri), Tom Harrington (hovimestari), Charles Levin (studiopäällikkö) – 
kaikki omana itsenään. Rekonstruktio (1982): Kevin Brownlow ja David Gill. 16 min 
Musiikki (1982): Carl Davis.
Suomennos: Saara Vironmäki

Charlie Chaplin: The Adventurer  20 min
(Kahlekarkuri / Seikkailija, USA 1917)
Yhdysvallat 1917. Tuotantoyhtiö: Mutual. Tuottaja, ohjaaja, käsikirjoittaja: Charles 
Chaplin. Kuvaus: Roland Totheroh. Kuvauspaikka: Lone Star Studios, Hollywood. 
Pääosissa: Charles Chaplin (vankikarkuri), Edna Purviance (tyttö), Henry Bergman 
(Ednan isä ja satamatyöläinen), Marta Golden (Ednan äiti), Eric Campbell (Ednan 
kosija), Albert Austin (hovimestari), Toraichi Kono (autonkuljettaja), John Rand 
(vieras), Frank J. Coleman (lihava vanginvartija), Loyal Underwood (lyhyt vieras), May 
White (tukeva rouva), Janet Miller Sully, Monta Bell. Ensiesitys: 22.10.1917. 562 m /18 
fps. (Chaplinin 62. elokuva) Musiikki (2001): Carl Davis.
Suomennos: Petri Griinari

Väliaika noin klo 15.45. Konsertti päättyy noin klo 17.00.

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

Chaplin ohjasi viimeiset lyhytelokuvan-
sa First National -yhtiölle (1918–1923). 
Ne ovat hänen lyhytmuotoisen tuo-
tantonsa huipentuma ja samalla vas-
tustamaton viittaus siihen, että hänen 
oli siirryttävä tekemään pitkiä eloku-
via. Elokuvien valmistusaika piteni ja 
niiden aineisto tuli kompleksisem-
maksi niin emotionaalisesti kuin yh-
teiskunnallisestikin. Yhteiskunnallisen 
vision laventuminen käy ilmi eloku-
vista Koiranelämää, Kivääri olalle vie 
ja Susi lammasten vaatteissa. Viimeksi 
mainittu on Chaplinin visuaalisesti in-
tensiivisin saavutus: graafisessa pel-
kistyneisyydessään se kohoaa sur-
realistiseen voimaan. Kaiken pohjana 
olivat yhä Keystone-kauden alkuläh-
teet: Palkkapäivässä ja Huviretkessä 
Chaplin herkutteli tutulla aineistolla.

Vuonna 1917 perustettiin Paramount 
-konsernin vastustajaksi mahtava First 
National -yhtiö, joka saattoi heti yl-
peänä ilmoittaa saaneensa itselleen 
Chaplinin, elokuvan suurimman tähden. 
Chaplinista tuli ensi kertaa oma tuotta-
jansa. Kesken sopimuskauden, vuonna 
1919, Chaplin perusti yhdessä Douglas 
Fairbanksin ja Mary Pickfordin kanssa 
United Artists -yhtiön. Chaplin ohjasi 
kuitenkin vielä vuoteen 1922 asti eloku-
via First Nationalille. Sovitussa tuotan-
toaikataulussa Chaplin ei alkuunkaan 
pysynyt, mutta yhtiö oli enemmän kuin 
tyytyväinen Chaplinin pojan kaltaisiin 
jättiläismenestyselokuviin.

Koiranelämää on Chaplinin täydelli-
simpiä saavutuksia. Louis Delluc kutsui 
sitä ”elokuvan ensimmäiseksi kokonai-

seksi taideteokseksi”. Se on nopea ja 
tulvillaan gageja, mutta sen yksittäi-
set kohtaukset kiteytyvät yhtenäisek-
si mielekkääksi rakenteeksi, ja samalla 
siinä on vankempi todellisuusydin kuin 
missään Chaplinin aikaisemmassa elo-
kuvassa. Se kertoo katuelämästä, köy-
hyydestä, nälästä, prostituutiosta ja 
riistoista. Ilman väkinäisyyttä ja koo-
misen säihkeen kärsimättä Chaplin vie 
läpi rinnastuksen kulkukoiran ja kahden 
ihmiskohtalon, kulkuri Charlien ja baa-
rilaulajan Ednan, välillä.

HOW TO MAKE MOVIES

Hullutellessaan Charles Chaplin kuvasi 
ivailevan ”dokumenttielokuvan” Kuinka 
tehdään elokuvia, mutta kun First 
National -levitysyhtiö hylkäsi sen, ku-
vattu aineisto jäi editoimatta, kunnes 
Kevin Brownlow ja David Gill rekonst-
ruoivat sen yli 60 vuotta myöhemmin 
Lontoon elokuvajuhlille. Näemme itä-
maisen tietäjän (Albert Austin) loihti-
van Chaplinille uuden elokuvastudion 
taikaiskusta. Chaplin tulee aamulla töi-
hin, vastaanottaa suunnattoman mää-
rän postia ja ”virka-asunsa”. Chaplin är-
tyy, kun kassakaapista tuotuja kulkurin 
kenkiä ei kohdella kyllin kunnioittavas-
ti. Henkilökunta lorvailee, kunnes hä-
lytys pomon tulosta sähköistää kaikki 
simuloimaan työntekoa. Charlie tarkas-
telee viimeksi kehitettyä filmiä labo-
ratoriossa ja harjoittaa näyttelijöitään, 
joiden nähdään lukevan käsikirjoituksia 
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(todellisuudessa Chaplinin mykkäelo-
kuvissa ei ollut käsikirjoitusta). Hassuja 
kohtauksia nähdään uima-altaalla ja 
golfkentällä. Tähän Chaplin liitti viimei-
siä filmattuja otoksia Eric Campbellista 
kunnianosoituksena juuri kuolleelle hy-
väsydämiselle jättiläiselle.

THE ADVENTURER

Kesti neljä kuukautta Siirtolaisesta en-
nen kuin Chaplin sai valmiiksi viimeisen 
Mutual-elokuvansa Seikkailija – tämä 
oli tähän mennessä pisin Chaplin-
elokuvien välinen tauko. Kuvauksia hi-
dastuttivat työtoverien sairastumiset 
ja Charlien oma luova kriisi, mutta lop-
putulos kuului Chaplinin hauskimpiin. 
Seikkailijan liikkeessä ja koomisessa 
ajoituksessa on baletin virtuositeettia 
ja lennokkuutta.

Ulkokuvaukset aloitettiin Sierra 
Madren rannikolla: purkkiin saatiin 
sarja nerokkaita kohtauksia raitapu-
kuisesta Charliesta, joka pakenee van-
ginvartijoita. Hän ilmestyy hiekasta, 
luiskahtelee kuin ankerias vartijoiden 
välissä, peittää takanaan huomaa-
mansa vartijan jalan hiekkaan ja tees-
kentelee kuollutta. Siirtymäjaksossa 
Charlie pelastaa lainattua uimapukua 
käyttäen kaksi naista hukkumasta. 
Herätessään Charlie hätkähtää huoma-
tessaan raidallisen pyjamansa ja sän-
gyn kalterit. Juhlakohtauksessa Charlie 
kuhertelee talon tyttären Ednan kans-
sa kilpakosija Eric Campbellin harmik-

si. Paljastavan etsintäkuulutuskuvan 
hän retusoi Campbellin näköiseksi. 
Väistämättömän paljastumisen tapah-
duttua Charlie naamioituu lampunja-
laksi, käyttää hyväkseen liukuovia ja 
esittelee vartijan Ednalle, vain livistääk-
seen itse tiehensä.

Mutual-komedioissa Chaplin ja 
Campbell olivat Daavid ja Goljat, 
unohtumattomat tappelupukarit: elo-
hopeamainen pikkumies ja hirmui-
nen jätti. Tämä oli Campbellin vii-
meinen esiintyminen valkokankaalla. 
Roolihahmoistaan poiketen tuo hilpei-
siin naisiin ja nopeisiin autoihin mielty-
nyt 37-vuotias skotti oli kiltti ja hyvän-
tuulinen mies. Hän kuoli autokolarissa 
joulukuussa 1917.

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, Ber-
liinin radion sinfoniaorkesterin, Lyonin 
kansallisorkesterin, Wienin Konzerthaus 
-orkesterin, Hannoverin radio-orkeste-
rin (NDR) ja Islannin sinfoniaorkesterin 
kanssa. 

Kuluvalla kaudella Strobel ja Ranskan 
radion sinfoniaorkesteri esittävät maa-
ilman kantaesityksen J’accuse -elokuvan 
musiikista, jonka on säveltänyt Philippe 
Schoeller. Lisäksi Strobel vierailee 
Sydneyn sinfoniaorkesterissa johtamas-
sa Matrix Live -konsertin Australian en-
siesityksen. Elokuvamusiikin ohella hän 
johtaa myös mm. Dresdenin valtionor-
kesteria, Bonnin Beethoven-orkesteria, 

Hannoverin radion sinfoniaorkesteria ja 
Zürichin Tonhalle-orkesteria.

Vuosina 1997–1998 Strobel toimi  
Deutsches Filmorchester Babels-
bergin ylikapellimestarina. Vuodesta   
2000 lähtien  hän on työskennel-
lyt Berliinissä toimivan European 
FilmPhilharmonic -instituutin taiteel-
lisena johtajana.  Konserttikiertueet 
ovat vieneet Strobelia ympäri maail-
maa ja hän on osallistunut lukuisiin 
musiikkifestivaaleihin, joista mainit-
takoon Berliinin ja Wienin festivaalit.  
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiik-
kikulttuuria. Orkesterin ylikapellimesta-
ri on Hannu Lintu, joka aloitti kautensa 
syksyllä 2013. RSO:n kunniakapellimes-
tarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

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

 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2014–2015 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on mm. Straussin värikkäitä or-
kesterirunoelmia, Šostakovitšin sinfoni-
oita sekä Haydnin suurteos Luominen. 
Vieraaksi saapuvat mm. kapellimestarit 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt ja Esa-Pekka Salonen, sop-
raano Karita Mattila, alttoviulisti Tabea 
Zimmermann ja pianisti Olli Mustonen. 

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 

RADION SINFONIAORKESTERI

levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok-
sia sisältävä levy oli Gramophone-lehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kauden 
2013–2014 kohokohtia oli menestykse-
käs konsertti ylikapellimestari Hannu 
Linnun johdolla Wienin Musikvereinissa 
Keski-Euroopan kiertueella. Kaudella 
2014–2015 orkesteri ja Hannu Lintu 
esiintyvät Tukholmassa ja tekevät koti-
maan kiertueen. Kapellimestari Joshua 
Weilersteinin kanssa RSO vierailee 
Bukarestissa EBU-festivaalilla. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksinä 
Yle Teemalla.


