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Abstrakt 

 
Röd/Blå (AECD1091) är ett album och examensarbete av producent/musiker Pekka 
Tuppurainen och hans kvintett med Magnus Broo, Mikko Innanen, Aki Rissanen och Joonas 
Riippa. Albumet spelades in i januari 2009 och släpptes i april 2010. Projektets första 
utgångspunkt var konceptuell och hade kontrasttänkande, covers på David Bowie-låtar och 
det kalla kriget som en sorts bakgrund. Genomförandet av idén var dock inte problemfritt: 
genom processen uppstod det flera kreativa dilemman och slutresultatet blev ganska 
annorlunda än som tänkt i början av processen. Efter inspelningen tog det flera månader innan 
efterproduktion och mixning av albumet gick i gång ordentligt och själva tankesättet bakom 
produktionsmetoden i bruk (som skulle vägleda det tänkta originalkonceptet till helheten och 
själva slutresultatet) förändrades många gånger. Huvudidén, kontraster, är dock kvar i 
slutresultatet. 

Arbetsgruppen bestod av kreativa människor som är mest vana att jobba med improviserad 
musik och som arbetar ganska impulsivt. Gruppatmosfären var avslappnad och stämningen i 
själva inspelningen var inte prestationscentrerad utan istället kreativ och musikalisk. Denna 
fint fungerande och positiva atmosfär kombinerad med vissa utrustningsproblem (video och 
bild) gjorde att genomförandet av originalkonceptet (i sin helhet) kändes påtvingat och 
onaturligt. Det fanns också ett mångsidigt låtmaterial som hade skickats i förväg till musiker 
och ganska omfattande skriftlig beskrivning av projektets utgångspunkt. Något av det här 
materialet hade förhoppningsvist sjunkit in i undermedvetandet. Att, åtminstone delvis, ge 
avkall på konceptet i inspelningssituationen var mindre problematiskt för medmusikerna än 
för producenten. 

I efterproduktionen kom originalkonceptet, kombinerat med nya tankesätt, som en räddning. 
Konceptet gav grundläggande produktionsverktyg i form av inspiration och som begränsande 
(men kreativt) tankesätt vid genomgången av råmaterialet bestående av 11 timmar 
studiotagningar. Om projektet hade lyckats bättre utan detta bakgrundskoncept återstår att se i 
dess framtida utveckling.  
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Introduktion 
 

I 2006 började jag producera improviserad musik, med rötter i jazztraditionen, för det franska 

skivbolaget Æon1. Æon ägdes och styrdes då av min syster Kaisa och hennes man Damien 

Pousset och hade Harmonia Mundi2 som distributör. För att genomföra uppgiften startade jag 

Ilma Records, ett eget skivbolag. Genom Ilma Records förfogade jag sen över alla rättigheter 

av producerat material till Æon. Samarbetet startades med tre album vilka släpptes samtidigt 

20083. Arbetet med alla tre albumen omfattade inspelning, mixning, mastring, foto och 

omslagsdesign. Allt detta genomförde jag (nästan) själv på grund av att jag inte hade extern 

finansiering. Æon stod dock för tryckkostnader. Baserat på upplevelser och feedback i min 

roll som producent och medmusiker i dessa tre projekt började jag direkt efteråt planera och 

långsamt genomföra ett projekt med namnet Röd/Blå. Resultatet av detta projekt blev ett 

2CD-album och denna examensuppsats, där jag fick möjlighet att i praktiken tillämpa de 

kunskaper jag förvärvat på utbildningen vid KMH. 

Det ursprungliga syftet med Röd/Blå var att sätta ihop de bästa musikaliska elementen från de 

tre tidigare projekten och sammanföra nästan samma musiker i ett nytt elektroakustiskt 

projekt. Viktigt var att ha en kreativ grupp som fungerade bra ihop, både socialt och 

musikaliskt. Min drömidé från början var att bara spela in och arrangera om David 

Bowie/Brian Enos (instrumentala) kompositioner från produktionerna Low (EMI/1977) och 

Heroes (EMI/1977). Men i slutändan bestämde jag mig att sätta ihop en mer mångfaldig 

helhet med koncentration på kontraster i olika former. Jag ville kombinera fritt improviserat 

musik med influenser från jazz, lite mer experimentell pop/rock-, klubb- och nutida musik, 

samt ha ett bärande koncept som lånade inspiration från historiska händelser, både 

musikaliska och politiska, vilka man kunde nästan direkt spegla in i det dåvarande 

samhällsklimatet (2008-2009). 

Följande analys, som skrivs nästan exakt två år efter skivsläppets datum, 

reflekterar över projektets utveckling, produktionstekniker som användes, gjorda val och 

beskriver som hände(r) sen. 

 

 

                                                
1 http://www.aeon.fr 
2 http://www.harmoniamundi.com 
3 Dessa var Aki Rissanen: La Lumière Noire (AECD0870 – solo piano), Verneri Pohjola/Joonas Riippa: Michelin 
Star (AECD0871 – en duo med trummis och trumpetare) och Mikko Innanen: F60.8 (AECD0872 – solo-
saxofon). 
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1. METOD 

1.1 Inspiration 

 

Inom jazzcirklar är det ganska vanligt att man arrangerar om sina favoritlåtar från andra 

artister till passande format för jazzensemble. Eftersom många s.k. standardlåtar skrevs för 

flera decennier sedan brukar detta också fungera för att ge lite nutida atmosfär i akustiska 

jazzsammanhang. Men bland genrer som avantgarde och freejazz, som ofta har någon sort av 

komposition med ändå, är det fortfarande lite mer sällsynt att ha någon ”coverlåt” med, även 

om det ibland har gjorts (oftast med covers tagna från klassisk musik). Trumpetaren Lester 

Bowie är exempelvis en som gjort flera album innehållande moderna poplåtar med sin Brass 

Fantasy-avantgardegrupp (till bl.a. DIW, Atlantic och ECM). Så jag tänkte att man kunde ha 

några coverlåtar med på vår skiva. 

I vårt elektroakustiska men ändå jazzinspirerade sammanhang blev det mer naturligt att välja 

några coverlåtar hämtade från ambienta, och liknande, stilar. Detta snarare än från 

popformatet som har stark melodisk betoning och tydlig refräng eller från klassisk musik som 

inte har haft en så jättestor musikalisk betydelse för mig personligen. Brian Eno och David 

Bowie gjorde tillsammans några, eller bättre sagt många, intressanta kompositioner på 

albumen Heroes, Low och Lodger. Instrumentala kompositioner som t.ex. Sense of Doubt, 

Abdulmajid, Warszawa, Neuköln, V-2 Schneider och Moss Garden har varit av största 

musikaliska betydelse för mig redan från tonåren. Jag kom på att dessa låtar, på grund av 

deras struktur och långa melodiska linjer, var mycket lätta att anpassa till vårt projekt och 

samtidigt tyckte jag att det var väldigt inspirerande för mig att utgå ifrån detta material. Detta 

speciellt eftersom jag har haft ett långvarigt intresse för det kalla kriget och förhållandena på 

1950-1970 -talet i hela världen. Därför störde det inte alls inspirationen att dessa original hade 

inspelats i Berlin på slutet av 70-talet. 

I 2007 och 2008 verkade det lite som att ett nytt ”kallt krig” skulle starta: Bush ville bygga 

sina missilförsvar i Polen och Tjeckien. I Ryssland tyckte Putin att detta lät som kapprustning 

och Ryssland återinförde t.ex. igen sitt långdistans patrullflyg med Tupolev Tu-95 

bombflygplan långt utanför Rysslands gränser. Detta var i nyheterna samtidigt som jag 

planerade projektet och jag tänkte därför att det kunde vara en intressant idé att ha kalla kriget 

som inspirationskälla och bakgrund för hela projektet. Så för att stödja idéen, beställde jag en 

”royalty free” 4CD-box Great Speeches of the 20th Century med politiska tal från 

världshistorien. Man kunde använda dessa tal fritt på inspelningen. 
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Samtidigt började jag samla in inspirerande bildmaterial från Internet, läsa böcker (som t.ex. 

The Memoirs of Richard Nixon (1978) och Jörn Donners Rapport från Berlin (2008)) och se 

på 70-talets ”konspirationsfilmer”. T.ex. Three Days of the Condor (Sydney Pollack/1975), 

All the Presidents Men (Alan J. Pakula/1976), The Parallax View (Alan J. Pakula/1974), The 

Conversation (Francis Ford Coppola/1974), The Manchurian Candidate (John 

Frankenheimer/1962), The Passenger (Michelangelo Antonioni/1975), Day of the Jackal 

(Fred Zinnemann/1973) och Blow Up (Michelangelo Antonioni/1966) var några av de filmer 

jag såg första gången då. Jag upplevde speciellt allt bild- och filmmaterial som väldigt 

inspirerande, i försöket att hitta rätt stämning för kommande studioinspelningar. Jag hade 

redan tidigare köpt Phaidons fotobok John Fitzgerald Kennedy (2003) som har många 

jättefina bilder från kalla krigets tider och mina favoritfilmer redan från tidigare: JFK (Oliver 

Stone/1991) och Thirteen Days (Roger Donaldson/2000) samt dokumentärfilmen The Fog of 

War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (Errol Morris/2003) gav ännu mer 

motivation – i form av nyfikenhet till ämnet. 

Mer konkreta musikaliska idéer var till exempel att försöka tillämpa typiska mixningsmetoder 

som användes mycket i slutet av 70-talet. Jag lyssnade massvis på Talking Heads, Roxy 

Music, Bryan Ferry, Brian Eno, David Bowie, Television, Neu!, The Police, Iggy Pop, Joy 

Division osv. Slapback echo på trummor, chorus och flanger på piano var några av de idéer 

som stannade i slutmixen senare. Jag undvek faktiskt att lyssna på improviserad musik och 

försökte i stället hitta idéer från popvärlden. Måste säga dock att alla dessa nämnda 

inspirationsartister jobbade på ganska experimentella musikaliska fält på flera olika sätt i 

slutet av 70-talet. Och Brian Eno är gemensam nämnare för många av dessa artister. 

 

1.2 Arbetsgrupp 

 

Efter detta inspirationshämtande från bild, film, text och musik var det dags att börja tänka 

hur jag skulle skicka min idéer vidare till medmusikerna. Mina arbetskamrater på 

inspelningen var Magnus Broo (trumpet), Mikko Innanen (sax), Joonas Riippa (trummor) och 

Aki Rissanen (piano). Eftersom mina idéer var baserade på känsla, tanke och bild, var det 

nästan omöjligt att förmedla dessa idéer till andra på ett tydligt sätt. Därför tänkte jag börja 

med att göra en spellista med 30 låtar. Jag skickade låtar till alla och skrev en beskrivning av 

projektet. Vi skulle koncentrera oss på kontraster och spela 4st. Bowie/Eno covers, jag 

nämnde kalla kriget, filmer och mixningsidéer, men försökte undvika all typ av 

tvångsmatande av konceptet. När man jobbar med musiker som dessa medmusiker är, får man 
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bäst resultat genom att låta alla utgå från sig själva, fundera själva, bygga upp sin egen 

uppfattning och inte alltför mycket försöka tvinga in någon i ett specifikt koncept. Så jag 

presenterade konceptet på enklaste sätt, men så att idéerna tydligt kom fram ändå. 

Sociala egenskaper var jätteviktiga för mig när jag samlade ihop gänget. Pianisten Aki 

Rissanen och jag har känt varandra från lågstadiet. Aki är pianovirtuos med examen från 

Sibelius-Akademins jazzavdelning, har blivit prisbelönad på internationella pianotävlingar 

och fått många stipendier. Han är mycket kreativ och kan på väldig kort tid anpassa sig 

musikaliskt till olika musikstilar, är en stödjande och konstruktiv arbetskamrat som har 

fötterna på jorden. Saxofonisten Mikko Innanen (också från Sibelius-Akademins 

jazzavdelning) fick precis ett 3-årigt konstnärsstipendium, har belönats med Finlands största 

jazzpris Yrjö, varit med om att vinna finska jazzgrammisen Emma och var 2011 nominerad 

till Nordiska Musikpriset. Mikko är musikaliskt väldigt oförutsägbar. När han är med blir det 

ofta musikaliskt komplext men samtidigt aldrig tråkigt: i spelsituationen undviker han 

allvaret, men när man diskuterar musik med honom är det på fullaste allvar. På flera sätt 

påminner han om en komiker: när man diskuterar och funderar över jobbet är allt väldigt 

seriöst, men i själva framträdandet är det humor, glädje och överraskningar som gäller. 

Trummisen och multiinstrumentalisten Joonas Riippa är som person motsatsen till Mikko. 

Rolig utanför spelsituationen, väldigt egensinnig när man spelar med honom. Han vägrar att 

spela musik han ogillar, är ändå en väldigt mångsidig musiker och kan spela flera instrument 

på professionell nivå. På sätt och vis hittar han kärnan i all musik och kan både musikaliskt 

och med rösten imitera olika dialekter, musikstilar och ljud på väldig kort tid. Jag gillar i 

honom också det att ljud- och instrumentmässiga detaljer är en sidosak: det är själva musiken 

och samspelet som gäller. Magnus Broo hade jag träffat bara en gång innan inspelningen, men 

han hade spelat med Mikko tidigare. För mig har Magnus varit alltid en av mina 

favorittrumpetare i Europa, mest känd som medlem i Atomic. Han satt in i gänget direkt och 

är en totalt opretentiös/äkta människa som går på känslan. Jag var redan tidigare beundrare av 

hans sound och sätt att placera sig inom ljudspektrumet. Hans trumpetsound låter som trumpet 

ska låta och inte som flöjt, vilket nuförtiden är nästan mer regel än undantag. Men han var lite 

av ett ”wild card” ändå - och det bästa vilda kort jag någonsin spelat med. 

 

1.3 Inspelningen 

 

Vi hade bokat vår favoritstudio i Järvenpää/Finland mellan 3-5 januari 2009. Studion ägs av 

Sibelius-Akademin och vi spelade in tre dagar i ett gammalt stall, som har blivit ombyggt till 
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en modern studio. Inspelningsteknikern Miikka Huttunen kom till studion, visade oss de bästa 

platserna i rummet och valde och placerade mikrofoner. Eftersom vi alla skulle spela in 

samtidigt i ett stort rum hade jag inte tillräcklig kunskap att göra det. Bara Joonas satt i ett 

ljudisolerat rum med sina trummor. Det var viktigt att alla kunde se och kommunicera med 

varandra i spelsituationen. Sen åkte Miikka iväg och min uppgift var att springa in i 

kontrollrummet, trycka på ”record” och sedan springa tillbaka för att spela. Vi ställde inte in 

något EQ alls, utan jag mixade allt senare hemma. Det visade sig vara ett bra val och allt gick 

fint utom lite strul med Aviom-systemet4 i början av inspelningen. 

Vi började hela sessionen med att spela in alla coverlåtar. Genom att spela in coverlåtar först 

skapade vi en mental grund för allt annat som kom senare. Jag ser fortfarande dessa låtar som 

låtar där vi gjorde oss bekanta med varandra. Vi hade ju på olika sätt jobbat med varandra 

tidigare, men aldrig alla tillsammans. Första dagen och första tagningen var V-2 Schneider 

som på vårt album blev sista spåret på CD2. Låten är ganska enkel och vi spelade in den två 

gånger, första tagningen är på skivan. Jag pratade inget om idéerna/konceptet innan första 

inspelningen, det var bara att ta det lugnt och spela in. Det var väldigt ”omagiskt”, säkert och 

professionellt. På andra tagningen bestämde vi gemensamt att fortsätta improvisera direkt 

efter att låten tog slut. Vi spelade i 45 minuter utan paus. Detta kom sedan att bli vårt sätt att 

spela in. Det var intressant att varje tagning varade mellan 43-50min utan att vi hade planerat 

det. Det kändes gemensamt som en lagom och naturlig tid att improvisera och spela. Inte för 

kort eller för långt. Detta sätt att jobba tog vi sen till våra konserter också: vi spelar alltid ett 

set utan paus. På kvällen lagade vi mat tillsammans, bastade och diskuterade allt annat än 

dagens tagningar. Det var viktigt att musiken fick stanna i studion. 

På morgonen dag två hade jag gått upp tidigare än de andra och satt upp filmduken och 

projicerade filmer och bilder i studion. Med släckt belysning såg det fantastiskt ut. Efter ett 

tag insåg jag dock tyvärr att projektorn väsnades alldeles för mycket när den blev varm. Så jag 

struntade i att använda den. Nästan 600 bilder och flera filmer fick stanna utanför studions 

väggar. Nu när vi hade spelat in alla coverlåtar började jag prata lite mera om konceptet, men 

det kändes faktiskt inte så jättenaturligt utan stöd från bild- och filmmaterialet jag hade räknat 

att ha med mig. Men jag hade insett hur bra den första dagen hade gått utan konceptet: 

coverlåtarna höll då naturligtvis ihop helheten, men dessa och deras klang fanns fortfarande i 

minnet. Jag bestämde att bästa sättet var att bara prata om hur vi skulle börja. Vi bestämde 

oftast en idé för början och sen lät vi musiken styra oss vidare. Alla fick delta, men jag hade 

                                                
4 Monitorsystem för hörlurar så att alla hör varandra i inspelningssituation 
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mina idéer som jag ville ha på skivan och dessa pressade jag genom: Bowie/Eno covers, 

traditionell rock'n'roll, politiskt tal under allt, punk och kontrasttänkandet genom hela skivan. 

Men annars var det bästa sättet att bara låta musiken styra. Så, jag bestämde mig för att låta 

konceptet vila, utom dessa nämnda musikaliska idéer. Ett val som blev nödvändigt eftersom 

jag ändå inte kunde eller vågade genomföra konceptet på det sätt jag ville utan bilder och 

filmer. Men alla hade läst mina långa email, hört inspirationslåtarna, jag hade berättat om 

bakgrunden och hade flera musikaliska idéer. Det fick räcka i själva inspelningssituationen. 

Dag två var som helhet kanske den mest lyckade och vi spelade faktiskt ganska kvalitativt 

genom hela dagen. Vi fick ihop fem tagningar á ca 45 minuter. Alla var helt slut efter dagen 

och sen blev det välförtjänt fest. Så, studiodag nummer tre började med rätt trötta musikanter. 

Även om jag hade stor ångest och stress på morgonen (p.g.a. kostnader för studiotid och resor 

m.m.) när jag startade maskinerna och gjorde i ordning studion slutade denna gemensamma 

trötthet i en stor mängd av risktagande i själva musiken och tokiga val. Vi spelade igen in 5 x 

ca 45 minuters tagningar. Kvaliteten som helhet i dessa tagningar var inte lika hög som under 

dag två, men vi fick flest bra korta låtar denna dag: Gentlemen, Get Thing Straight For Once 

And For All, Les Contrastes (partie 1), Tarzan, Carre Noir och Le Dernier Cri är alla från den 

sista dagen. Tröttheten hjälpte oss att slappna av i detta fall och efteråt ångrar jag det inte. 

Efter den tredje dagen var det dags att packa ihop och gå skilda vägar. Vi kom att höras nästa 

gång efter nästan 1,5 år. 

 

1.4 Efterproduktion 

 

Jag hade planerat och tänkt på detta projekt i några år och efter inspelningen blev jag 

uttröttad. Jag orkade inte alls höra musiken vi hade gjort. Efter 3 månader försökte jag mixa 

några låtar och skickade ofärdiga stipendieansökningar till finska kulturfonder. Fick 

naturligtvis inget stöd och orkade inte börja mixa igen. Damien och Kaisa på Æon hade dock 

tålamod. Det var bra. Men jag fick en deadline: I januari 2010 måste allt vara färdigt: mastrar, 

omslag och text. Jag började mixa hemma i september och det varade till december. Jag hade 

lagt konceptet lite åt sidan i studion, men då, i efterproduktion, kom det till största nytta. Jag 

hade mina idéer och dessa hade mognat i huvudet insåg jag, men den politiska atmosfären 

hade ändrats nästan totalt. Inga missilförsvar, inga patruller med bombflyg, Obama hade blivit 

president, Putin hade avgått (för att troligtvis komma tillbaka senare) – ”mitt” kalla krigets 

koncept var totalt utdaterat... Så jag byggde upp ett annat koncept för att kunna (i mitt eget 

huvud) få ihop musiken som helhet till skivan. Konceptet var filmbaserat även denna gång. 
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Kontrasterna stannade naturligtvis, lite kallt krig och ”radiofonisk klangfärg” fick vara kvar 

från inspelningar, men jag tog med inspiration till efterproduktionen från nya filmer jag sett, 

böcker jag läst och lite modern konst jag hade hittat nyligen. Dessa var saker jag tagit tillflykt 

till när jag inte orkade jobba med musiken efter inspelningen på våren. 

I mars 2009 hade jag köpt en Jean-Luc Godard-box med 9 DVD-skivor, vilken jag inte heller 

orkade öppna tills jag började arbetspendla till Finland under hösten 2009. Denna Godard-box 

har varit en av de största inspirationskällorna sedan dess. Jag såg t.ex. filmerna Alphaville 

(1965), Pierrot Le Fou (1965), Contempt (1963), Le Petit Soldat (1963) Made in U.S.A. 

(1966) och À bout le souffle (1960) för första gången. Sättet att klippa scener och använda 

musik i hans filmer var något helt nytt för mig. Speciellt i hans filmer som Détective (1985) 

och Hélas pour moi (1993). Också Godards sätt att strunta totalt i handlingens kronologiska 

ordning gjorde ett bestående intryck. Jag bestämde mig t.ex. att tillämpa samma sätt att abrupt 

klippa från en sak till en annan. Också filmen La battaglia di Algeri (1966) och Ennio 

Morricones originalmusik för filmen (speciellt mixningen som var väldigt rik i diskanten) var 

en stor inspirationskälla både bild- och ljudmässigt. Vad jag började göra var, att jag skrev upp 

saker från olika filmer och bestämde mig för att försöka hitta en låt, eller snarare ett 

musikklipp, från våra tagningar som skulle passa in på de saker jag hade skrivit upp. Men 

naturligtvis tog jag med musikaliska element från originalkonceptet jag hade velat ha med 

från början. Och så började jag, 6 månader efter inspelningen, att gå igenom våra tagningar. 

 

2. RESULTAT 

2.1 Något att ångra 

 

När jag betraktar albumet nu i efterhand, jag har inte kunnat lyssna på det ordentligt efter att 

det kom från tryckeriet, så ångrar jag några saker: 

 

1. Min första låtordning var mycket bättre än nuvarande. Men jag höll i 

konceptet: Bowie-låten skulle både börja och avsluta båda CD-skivorna. 

Och låtarna skulle också vara i stilmässig kontrast jämfört med varandra. 

D.v.s. Abdulmajid vs. Weeping Wall och Some Are vs. V-2 Schneider. Om 

jag hade släppt denna tanke hade helheten blivit bättre. Och Damien 

Pousset (från Æon) föreslog faktiskt den tidigare låtordningen. I framtiden 

kör jag alltid med det som känns naturligt och inte det som betjänar 

konceptet (eller kanske beror det på projektet man jobbar med). Dock 
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kommer jag alltid att ha en idé och någon sorts koncept, men det får inte 

längre ta över det naturliga (om resultat/kvalitet är bättre). 

2. I slutet av CD2 spelas de sista fyra låtarna utan paus. Det blir för tungt. 

3. Jag skrev en lång text till albumhäftet. Det finns några saker där som jag 

ångrar att jag skrev. 

4. Nästa gång om jag blir lovad att någon ska få gå genom grammatiken i 

häftestexten så kollar jag dubbelt att det också händer. 

5. Det här var sista gången jag mastrar mitt eget arbete själv. 

6. Om jag hade mixat gitarrmattan/-klusteret högre i låten Le Dernier Cri, så 

hade låten blivit mycket mer hotande. 

7. Man måste åtminstone försöka stå alltid bakom sitt arbete och inte 

påpeka/prata om brister eller negativa aspekter. Dessa får andra peka ut om 

det behövs. Självkritisk kan man vara bakom kulisserna. 

 

2.2 Och sen släpptes skivan 

 

Skivan utgavs i juli 2010. Æon hade bytt ägare och blivit en del av en större 

belgisk koncern Outhere5. Juli är sämsta möjliga datum för att släppa någon skiva 

överhuvudtaget. Och speciellt när det gäller marginal/experimentell musik. Samtidigt åkte alla 

på semester: både på musiktidningar, klubbar och på själva skivbolaget Æon/Outhere. 

Albumet fick nästan ingen promotion alls – eller så upplever jag saken. När semestern tog slut 

var nästa Æon-/Outhere-release redan ute och Outhere satsade samtidigt på en ny jazzlinje 

(http://www.outhere-music.com/outnote). Men jag förstår hur de tänker på æon/Outhere: vi är 

absolut ingen prioritet - tvärtom. Samma sak hände faktiskt med de förra tre utgivningarna 

också. Men lyckligtvis fick skivan positiva recensioner i Finland, Sverige, Spanien, Frankrike, 

Japan och Tyskland. Skivsläppskonserter spelade vi bara i Finland (september 2010) på grund 

av resurs- och tidsbrist. 

 

2.3 Framtiden 

 

Bandet, som nuförtiden heter RöD/BLå, låter idag nästan helt annorlunda än på skivan och 

Jori Hulkkonen spelar modularsyntar med oss som ordinarie medlem. Själva coverkonceptet 

                                                
5 http://www.outhere-music.com 
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funkar dock riktigt bra live: vi börjar med Bowie-coverlåten och avslutar med någon annan 

coverlåt. Vi har också spelat The Doors-låtar nu med liknande funktion och mittemellan 

improviserar vi ca 40 min. Så vi jobbar på samma sätt som i studion. Jag har ritat en grafisk 

tidskurva/struktur med instruktioner (noterings-funktion) för alla våra konserter (se exempel i 

bilaga 2). Men annars var det dags att släppa taget från att försöka föra något koncept vidare. 

Framtiden ser väldigt ljus ut och vi kommer att utveckla projektet vidare. 

Är jag nöjd då? Både ja och nej. Jag vet att jag kan bättre, har jättemycket att utveckla 

naturligtvis, men behöver inte heller skämmas (även om jag gör det ganska ofta när jag tänker 

bakåt). Men jag är också väldigt tacksam för allt som har hänt och för möjligheten att göra 

skivor! Min magkänsla säger mig att det nu är dags att helt bryta den kommersiella länken 

mellan mig och min systers företag (och deras nuvarande arbetsgivare). Men det som gläder 

mig mest är att projekten har sitt eget liv nu. Jag stressar/tänker inte mycket på det längre utan 

bara njuter av att få tillfälle att spela ihop, improvisera, resa och umgås med mina vänner. Det 

är absolut inte längre mitt projekt, om det någonsin helt var, nu är det vårt gemensamma 

projekt. Och jag har nya planer. 

Genom hela processen har jag i praktiken kunna tillämpa de kunskaper jag fått på 

institutionen för Musik och medieproduktion (MoM) vid KMH. Grafiska kunskaper 

(Photoshop och Indesign6), bygga webbsidor, arbeta med musikproduktion, filmmusik, 

komposition, inspelning, mixning och mastring. Jag är mycket tacksam för utbildningen jag 

fått på KMH. All detta hade varit totalt omöjligt för mig att genomföra utan MoM. Även om 

jag har presterat med mycket varierande resultat genom utbildningen, har detta har varit exakt 

rätt avdelning för mig. 

  

                                                
6 Foto- resp. layoutprogram, som tillverkas av Adobe Systems Inc. 
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BILAGA 1: Informativ låtlista 

 

Pekka Tuppurainen  

Röd/Blå  

with Magnus Broo/Mikko Innanen/Joonas Riippa/Aki Rissanen 

 

CD1 

 

1. Abdulmajid (Bowie/Eno) 

Beskrivning: En av de coverlåtar vi spelade in. Som ursprungligen planerat. 

Instrumentering: Piano, kontrabas, trumpet, altsaxofon, trummor, perkussion, 

diktafon, elgitarr spelat med violinstråk, radio, leksakspiano, säckpipa och 

sampler. 

Detalj: I slutet när Mikko spelar säckpipa försökte jag skapa en ”böneutrop-

stämning” i mixen. 

 

2. Tick Tock 

Beskrivning: Kalla kriget och radiofonik (radioutsändningsinspirerad musik 

och ljud). Nixon möter Chrusjtjov. Som ursprungligen planerat. 

Instrumentering: Piano, diktafon, alt- och baritonsaxofon, perkussion, trumpet, 

radio, trä flöjt, politisk tal, elektronik. 

Detalj: I mixen, när Mikko spelar glissandoljud med saxofon (påminner om 

valars elände), försökte jag härma örlogsfartygsljud som det var i slutet av 

filmen Kanonerna på Navarone (1961). 

 

3. Lucilfer 

Beskrivning: Namn, mix och musikstil är inspirerad av Little Richards Lucille. 

Som ursprungligen planerat. 

Instrumentering: Piano, trumpet, baritonsaxofon, trummor, elgitarr och -bas. 

Detalj: Strukturen är ganska ologisk om man jämför det med klassisk 

rock'n'roll. Jag var tvungen att spela in elbas hemma eftersom ingen bas fanns 

med i studion. 
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4. Gentlemen, Get The Thing Straight For Once And For All 

Beskrivning: Radiofonisk idé. Som ursprungligen planerat. 

Instrumentering: Piano, trumpet, altsaxofon, trummor, sampler, tal. 

Detalj: Kontrasten här är placerad i tal: Mayor Richard Daley ljuger i radions 

direktsändning från 1968. Först ljuger han och sen klippte jag ljudet så att han 

säger sanningen. Piano har octaver på (Octaver: ljudeffekt som lägger extra 

toner på originalljudet). 

 

5. Les Contrastes (partie 1) 

Beskrivning: Kontrasten från strukturerat och klassiskt till fritt improviserat och 

ostrukturerat. Som ursprungligen planerat. 

Instrumentering: Piano, trumpet, altsaxofon, trummor, metronom, sampler, 

radio. 

Detalj: Stereobilden i pianot är felvänd (dvs. höger är vänster och vänster är 

höger). 

 

6. Un Homme Avec Une Chapeau 

Beskrivning: Låten är ett efterproducerat collage med Jori Hulkkonen som gäst 

på analoga syntar. 

Instrumentering: Analoga syntar, piano, baritonsaxofon, trumpet, gitarr. 

Detalj: Namnet är en hommage till Jean-Pierre Melville som alltid hade hatten 

på. Kom på namnet när jag såg alla Melville-filmer jag kunde hösten 2009. 

 

7. Wolkenbügel 

Beskrivning: Ett efter producerat och klippt ihop collage från två olika 

tagningar.  

Instrumentering: Sampler, piano, trumpet, säckpipa, altsaxofon, trummor. 

Detalj: Ett musikaliskt kollage tillägnat El Lissitzky, min favoritkonstnär som 

bl.a. ritade bilder av horisontella skyskrapor. Jag hade bilder med i studion, låten 

skapades dock i efterproduktion. I mixen försökte jag ha futuristisk, men 

samtidigt retrostämning. 

 

8. Nos. (9. and 14) 

Beskrivning: Ett lyckat extrakt taget från mitten av en längre bit. Den mest 
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jazzliknande låten på hela skivan. Också den enda med trumsolo. 

Instrumentering: Electribe (trummaskin), radio, piano, altsaxofon, trummor, 

perkussion, trumpet.  

Detalj: Läste mycket om Jackson Pollock sommaren 2009. Nos. 9, 14 hänvisar 

till hans tavlor med samma nummer/namn. Tycker att musiken skulle fungera i 

tillsammans med tavlorna. 

 

9. Tarzan... 

Beskrivning: Låten skapades runt Akis magnifika pianolinje. 

Instrumentering: Trumpet, saxofoner, piano, trummor, sampler 

Detalj: Joonas imiterade apor och elefanter i studion dag 3. Såg en gammal 

Tarzan film (Tarzan and the Leopard Woman (1946)) och lade till lite fågelljud 

på introt tillsammans med djurljud av Joonas. Återkommande tema: liten sekund 

från Jean Sibelius Finlandia-hymn (1900). Vi spelade ju in nära hans hem. 

 

10. ...and The Leopard Woman 

 

Beskrivning: Någon visslar ”Tarzan-rop” och Magnus härmar samma sak direkt 

efter (med trumpet). Ett kort stycke där jag testade att bygga en violinloop 

genom Boss RC-20 Loop Station (effekt som gör möjligt att spela in och upp 

ljud fort och i flera lager) och Boss RPS-10 Pitch Shifter (Boss-effekt från 1985, 

påverkar ljudets tonhöjd). 

Instrumentering: Violin, trumpet, baritonsaxofon, trummor. 

Detalj: Passade ihop med Tarzan-temat och klippte musiken från mitten av våra 

improvisationer. Slutet av låten påminner faktiskt om Ennio Morricones 

soundtrack till filmen The Untouchables (Brian De Palma/1987). Jag hade 

skickat en av låtarna från soundtracket till alla medmusikerna innan vi gick till 

studion.  

 

11. 祈り  

Beskrivning: Efterproducerat kollage där jag försökte bygga upp en japansk 

klangfärg. Jag såg på Kurosawa-filmer på den tiden. 

Instrumentering: Trumpet, tv, perkussion, kalimba och elektronik. 

Detalj: Joonas började se på tv i mitten av någon längre tagning när han själv 
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tyckte att han inte hade något viktigt att spela. Så människorösten man hör 

kommer från television. Tecknet betyder en bön på japanska. 

 

12. Alphaville 

Beskrivning: Jag hittade ett stycke, i mitten av en längre tagning, som passade 

in på Godards film Alphaville. Genom filmen finns det en ”störd” berättarröst. 

Det är Nixon som hörs i vår version, men i originaltagningen är inte Nixons röst 

förstörd – kom på det när jag såg filmen. 

Instrumentering: Piano, perkussion, trumpet, altsaxofon, sampler, elektronik. 

Detalj: I början säger Aki (otydligt) på finska ”syömään”. Det menar ”vill gå 

och äta”. 

 

13. Weeping Wall 

Beskrivning: Det var en av de coverlåtar vi spelade in, som ursprungligen 

planerat. 

Instrumentering: Trumpet, altsaxofon, piano, gitarr, perkussion, sampler. 

Detalj: När jag frågade om tillstånd från EMI publishing för att få spela in 

Bowie-låtar så sa de att det går bra, men man får inte ändra arrangemanget. 

Förutom melodin är denna version totalt annorlunda än originalet. Så, jag 

skickade aldrig ett exemplar av skivan till EMI publishing. Tror dock inte att de 

riktigt skulle bry sig heller. 

 

CD2 

 

1. Some Are 

Beskrivning: En av de coverlåtar vi spelade in, som ursprungligen planerat. 

Instrumentering: Piano, trumpet, altsaxofon, gitarr, cymbal, elektronik, 

säckpipa. 

Detalj: Vi gjorde några tagningar med trummor, men det fungerade inte alls. Så 

vi bestämde att spela utan trummor. Efter melodin kommer det ett elektroniskt 

kluster vilket var faktiskt bara ”ett misstag”: Jag hade glömt att feedbacken stod 

på 100% i Boss RPS-10 Pitch Shifter. När jag sen höjde volymen i gitarren så 

kom detta ut. Men då var det bara att spela vidare. Ett lyckat misstag som 

byggde det enda ”elektroniksolot” på albumen.  



 
 

20 

20 

2. The Sun Also Rises 

Beskrivning: Folkmusikliknande extrakt med härlig träflöjtlinje spelat av 

Mikko. 

Instrumentering: Träflöjt, trumpet, trummor, sampler. 

Detalj: Läste mycket böcker av Hemingway under sommaren 2009. Var mycket 

tagen av boken The Sun Also Rises och försökte hitta passande musik från 

tagningarna. Efteråt tycker jag att det är en av de bästa låtarna på hela skivan. 

Påminner lite om Jon Hassell (speciellt i slutet) och jag hade skickat hans musik 

i förväg också. 

 

3. A Call To Arms 

Beskrivning: Mikko och Magnus skrev korta melodiska linjer på lunchpausen 

dag två. Som planerat. 

Instrumentering: Piano, trumpet, altsaxofon, sampler, trummor. 

Detalj: Utom coverlåtarna den enda som hade någon typ av notskrift.  

 

4. Good Evening / Believe Me 

Beskrivning: En idé som fanns kvar från originalkonceptet. Jag ”loopade” om 

början i Richard Nixons tal där han ska klargöra Watergate-händelserna. 

Instrumentering: Piano, diktafoner, trumpet, altsaxofon, trummor, gitarr, 

elektronik. 

Detalj: ”Good evening”-loop börjar ibland låta som om att han skulle säga 

”believe me” i stället (när loopen repeteras utan pauser). Det är dock bara ”good 

evening” hela tiden. Som ursprungligen planerat. 

 

5. South Side Story 

Beskrivning: Gammaldags blueslåt med New Orleans-stämning.  

Instrumentering: Piano, trumpet, altsaxofon, trummor, sampler. 

Detalj: Bara en improviserad uppvärmning som vi spelade på morgonen dag 2. 

Men jag kom senare på att göra en annan ”retromix” igen. Som kontrast till 

Lucilfer. 

 

6. The Stuff That Dreams Are Made Of 

Beskrivning: Filmen The Maltese Falcon (John Huston/1941) var 
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inspirationskälla för detta kollage. Allt började när jag insåg att röstloopen ”to 

the hotel” påminde om karaktären Joel Cairo (i filmen) och flera av filmens 

scener tar plats på ett hotell också. Jag klippte ihop tre olika tagningar. Alla delar 

fick representera olika karaktärer som finns med i filmen. Så jag försökte hitta 

passande musik från våra tagningar. Låtens delar är: 

 1. Joel Cairo 

 2. Kasper Guttmann 

 3. Gunsel 

Instrumentering: Piano, elektronik, diktafon, trumpet, altsaxofon, perkussion. 

Detalj: ”To the hotel”-loopen är inspelad i Los Angeles när jag åkte taxi till 

hotellet. Föraren var indisk och jag råkade bo på Disneyland Resort hotell som 

har gatuadress Magic Way (nummer någonting). Föraren hittade inte dit och 

stannade på vägen för att fråga (med allvarlig röst) någon som passerade förbi: 

”Where´s the magic way?”. Detta på bred indisk aksent. Jag tyckte att själva 

frågan och förarens dialekt var lysande. Speciellt om man kunde använda dessa 

utanför sitt sammanhang. Så, händelsen fick mig direkt att gräva upp diktafonen 

från väskan, om det skulle uppstå lika bra citat senare också. Tyvärr lyckades jag 

bara spela in ”to the hotel”. 

  

7. The Big Sleep 

Beskrivning: Vi behövde vi en ballad på skivan också, för att utjämna balansen. 

Instrumentering: Piano, trumpet, elektronik, baritonsaxofon.  

Detalj: Tyckte att improvisationen här hade drömliknande/overkliga färger och 

efter att ha sett filmen The Big Sleep (Howard Hawks/1946) tyckte jag att 

namnet och filmens stämning passade in på musiken. 

 

8. The Right House To The Left 

Beskrivning: Aki hade spelat piano genom min RPS-10 Pitch Shifter och jag 

hittade detta lilla pianoavsnitt jag repeterade om. 

Instrumentering: Piano, gitarr, trummor, trumpet, saxofon. 

Detalj: Akis pianoloop påminde så pass mycket om 90-talets ”housejazz”, så jag 

döpte låten efter det. 
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9. Frost 

Beskrivning: Detta har ingen koppling till något, bara ett vackert stycke. Aki 

kastade pingisbollar i flygeln och andra spelade fågelpipor. Mikko och Magnus 

improviserade melodin. 

Instrumentering: Piano, trumpet, fågelpipor, elektronik. 

Detalj: Låten påminner lite om Einojuhani Rautavaaras komposition Cantus 

Arcticus (Op. 61/1972). Cantus Arcticus innehåller bandinspelningar med 

fågelljud. Så i början döpte vi låten till Irondanger. Detta enligt Rautavaaras 

namn: rauta = iron och vaara = danger. Men det var en lite för dålig idé. 

  

10. Contempt 

Beskrivning: Aki och Magnus spelade så pass bra ihop, så jag bestämde mig för 

att ha en av deras duetter på skivan. 

Instrumentering: Piano och trumpet 

Detalj: Hade precis sett Jean-Luc Godards film Contempt, och valde denna 

tagning på grund av att det skulle passa in i filmens stämning. 

 

11. Volonté 

Beskrivning: Mikko och jag spelar duo. Vi bestämde oss för att försöka spela in 

något riktigt mörkt. Vi hade också diskuterat saken ursprungligen. 

Instrumentering: Sopransaxofon, gitarr och elektronik. 

Detalj: Låten är döpt efter skådespelaren Gian-Maria Volonté. Volonte kan man 

se bl.a. i Leones westernfilmer och i Jean-Pierre Melvilles Le Cercle Rouge. 

 

12. Carré Noir 

Beskrivning: Klippt från mitten av våra improvisationer. 

Instrumentering: Piano, trumpet, trummor och elgitarr. 

Detalj: Letade efter musik som skulle passa in till en tavla med samma namn av 

Kasimir Malevich. 

 

13. Le Dernier Cri 

Beskrivning: Som ursprungligen planerat. Låten är direkt inspirerad av en 

annan Bowie-låt: ”A Small Plot of Land” som jag hade skickat i förväg. 

Instrumentering: Piano, diktafon, perkussion, trummor, saxofon och elgitarr. 
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Detalj: Namnet kom från en av de saker jag hade skrivit upp från filmerna. I 

filmen The French Connection (William Friedkin/1971) står huvudkaraktären 

(spelad av Gene Hackman) framför väggen där det är klottrat ”Le Dernier Cri” 

(”det sista skriket”).   

 

14. V-2 Schneider 

Beskrivning: Det var en av coverlåtarna vi spelade in, som ursprungligen 

planerat. 

Instrumentering: Piano, trumpet, baritonsaxofon, trummor, trummaskin, 

elgitarr och -bas. 

Detalj: Detta var vår första tagning någonsin. Men solona, som i verkligheten 

kommer efter melodin i original inspelningen, var så dåliga att man inte kunde 

använda dessa. Så jag lät, efter inspelningen, trummaskinen ta över och avsluta 

allt. 
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BILAGA 2:  Notationsexempel från RöD/BLå-konserter 
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