
LEHDISTÖTIEDOTE 3.12.2015 vapaa julkaistavaksi 

Ruma ryhmä sukeltaa musiikissaan pahuuden teemoihin 

Ensiesityksensä saava Tummia tarinoita on kuvallisia elementtejä sisältävä 
musiikillinen kokonaisteos, joka koostuu erilaisista kansanlaulun lajityypeistä: 
eeppisestä runolaulusta, balladeista, arkkiveisuista ja omista sävellyksistä. 
Yhteisenä nimittäjänä ovat hurjat tarinat: sankarit, antisankarit, murhat, teloitukset 
ja tragediat. Näitä tarinoita on tulkitsemassa kaksi tunnettua ja omaleimaista 
laulajapersoonaa, runolaulutohtori Ilona Korhonen ja laulaja-lauluntekijä Pekko 
Käppi. Kokonaisuutta värittää myös uudenlainen yhteistyö muusikoiden ja 
kuvataiteilijan välillä. 

Esityksellään Ruma ryhmä haluaa tuoda esille sen, että nykyaikainen tiedonvälitys 
ja lööppimedioituminen tuo tietoisuuteemme yhä kiihtyvällä tahdilla karmivia 
tarinoita, ihmiskohtaloita ja  perhetragedioita, mutta itse tarinoissa ja traagisissa 
tapahtumissa ei ole mitään uutta – ihminen ja ihmisen luonto ovat aina samat 
julmuuksineen ja epätoivoineen.

Ruma ryhmä etsii soittimistaan ja lauluäänistään uudenlaisia sävyjä ja vie kuulijan 
suoraan tummien tarinoiden ytimeen. Kokoonpano on pohtinut, miten ihmismielen 
rumuutta voi tulkita musiikillisesti. Voiko musiikki itsessään olla pelottavaa ja pahaa 
vai liittyvätkö nämä määreet ennalta annettuihin tietoihin vaikkapa laulujen 
taustalla olevista tarinoista? Ruma ryhmän musiikki sisältää paljon vaikutteita 
vanhakantaisesta suomalaisesta perinteestä ja se on luonteeltaan pitkäkestoista ja 
improvisaatioon pohjautuvaa.

Työryhmässä on mukana kuvataiteilija Anu Välitalo, joka projisoi konsertissa 
liikkuvaa kuvaa. Kuvien aiheet kumpuavat Ruma ryhmän musiikista ja lisäksi 
niiden inspiraationa ovat olleet mm. muinaissuomalaisuus ja erilaiset pahuuden 
teemat.

Tekijöistä 

Pitkän linjan kansanmusiikin ammattilaiset Ilona Korhonen, Pekko Käppi, Lassi 
Logren ja Pauliina Syrjälä ovat yhdistäneet voimansa uudenlaisen produktion 
luomista varten. Kyseiset muusikot ovat tuttuja sooloesitystensä lisäksi monista 
nimekkäistä kansanmusiikkiyhtyeistä kuten Jouhiorkesteri, Värttinä, Freija, Vonkale 
ja Ilona Korhonen Ensemble. 

Ilona Korhonen on kansanmusiikille sisuksiaan myöten antautunut muusikko, joka 
työskentelee kaikenlaisen lauletun musiikin parissa sekä esiintyjänä että 
säveltäjänä ja kuoronjohtajana. Hänen vuonna 2012 tarkastettu taiteellinen 
tohtorintutkintonsa käsitteli Larin Paraskea ja inkeriläistä runolaulua.



Pekko Käppi on vanhaan suomalaiseen musiikkiperinteeseen erikoistunut laulaja-
lauluntekijä sekä savokarjalaisen jouhikon soittaja. Käppi on julkaissut neljä 
täysipituista soololevytystä ja lisäksi hän on soittanut ja laulanut kymmenillä 
äänitteillä yli genrerajojen. 

Lassi Logren on monitaitoinen kansanmuusikko ja opettaja. Häntä kuulee tällä 
hetkellä esimerkiksi yhtyeissä Freija ja Värttinä, lastenesityksessä Satuja Soitosta 
sekä nukketeatteri Sampossa.

Pauliina Syrjälä on tikulla soitettavaan vanhaan kantelemalliin keskittynyt 
kanteletaiteilija, joka tekee aiheesta taiteellista tohtorintutkintoa. Hän työskentelee 
myös kansanmusiikin lehtorina Sibelius-Akatemiassa. 

Taiteen maisteri Anu Välitalo on kuvataiteilija ja kuvittaja, joka toimii monipuolisesti 
taiteidenvälisissä projekteissa visualistina sekä graafisena suunnittelijana.
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Konsertti kuuluu Soiva Akatemia –konserttisarjaan.

Lisätietoja
Ilona Korhonen p. 040 8218762, ilona@aania.fi
Pauliina Syrjälä p. 040 7572898, pauliina.syrjala@iki.fi 


