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Suomalainen yhteistyö soi kansainvälisessä Global Music 
Awards -kilpailussa kultaa voittaneella nykymusiikkilevyllä 
 

 

Robert McCormick, Strings and Hammers, Jarkko Hartikainen, Global Music Awards (linkit alla) 
 
Jarkko Hartikaisen sävellys ICE CONCERTO syntyi viulukonsertoksi Sini Virtaselle ja amerikka-laislegenda 
Robert McCormickin lyömäsoitinyhtyeelle. Teoksen sisältävä McCormick Percussion Groupin levy Strings 
and Hammers (Ravello Records, 2020) on voittanut kultaa maineikkaan kansainvälisen Global Music 
Awards -kilpailun New Classical Music -nykymusiikkisarjassa. Alan portinvartijoiden korkealle arvosta-
massa tapahtumassa suuri määrä itsenäisiä musiikintekijöitä 73 eri maasta kilpailevat lahjakkuutensa kan-
sainvälisestä legitimioinnista: tunnustus on mahdollistanut esim. myöhemmän Grawemeyer-ehdokkuuden. 
 
Global Music Awards -kilpailun eri sarjoista kultamitaleita jaettiin tällä kertaa yhteensä yhdeksän kappaletta, 
hopeamitaleita 127 ja pronssia 93 kappaletta. Muita kultamitalisteja olivat mm. multimediataiteilija Rastko 
Ciric, säveltäjä Egidija Medekšaitė, pipansoittaja-säveltäjä Guo Hong sekä säveltäjä Krzystof Penderecki 
yhdessä Krakovan sinfoniaorkesterin kanssa. Tulokset julkistettiin tammikuun alussa. 
 
Floridan Tampassa USF-nykymusiikkifestivaalilla huhtikuussa 2018 viulisti Sini Virtasen ja Robert 
McCormickin johtaman McCormick Percussion Group -lyömäsoitinyhtyeen kantaesittämä ICE CONCERTO 
levytettiin heti tuoreeltaan kantaesityksen jälkeen yhdysvaltalaiskaupungin Springs Theatre -studiolla tiiviis-
sä yhteistyössä säveltäjä Jarkko Hartikaisen kanssa. Sini Virtanen tilasi teoksen Madetoja-säätiön tuella ja 
Jarkko Hartikaisen matkaa Floridaan tuki Music Finland. 
 
McCormick Percussion Group on Yhdysvaltojen ahkerammin aikamme musiikkia levyttäviä nykymusiikki-
yhtyeitä. Yli 40 levytystä pelkästään tällä vuosituhannella julkaissutta yhtyettä johtaa uransa kulttisäveltäjä 
Harry Partchin yhtyeessä aloittanut lyömäsoitinlegenda Robert McCormick (s. 1947), joka jäi eläkkeelle 
pitkäaikaisesta professuuristaan University of South Floridasta viime vuonna. Yhtyeen uusi levy “Strings and 
Hammers” on tuorein Global Music Awards Gold Medal Winner kilpailun nykymusiikkisarjassa ja se on 
toteutettu yhteistyössä kansainvälisen Strings and Hammers -trion kanssa. Trion muodostavat saksalais-
kontrabasisti Julia Keller, amerikankorealaispianisti Eunmi Ko sekä suomalaisviulisti Sini Virtanen.  
 
Global Music Awards -kultaa voittanut ”Strings and Hammers” -levy sisältää musiikkia viideltä sävel-täjältä. 
He ovat musta amerikkalaissäveltäjä, esiintyjä ja kansalaisoikeustaiteilija Anthony R. Green (s. 1984) 
pianokonsertollaan Solution (solisti Eunmi Ko), espanjalaishuilisti ja säveltäjä Eduardo Costa Roldán (s. 
1968) triokonsertollaan Pulsar, singaporelaissäveltäjä Emily Koh (s. 1986) duokonsertollaan Memento Mori, 
suomalaissäveltäjä Jarkko Hartikainen (s. 1981) viulukonsertollaan ICE CONCERTO, sekä italialaissäveltäjä 
Alessandro Annunziata (s. 1968) pianokonsertollaan Apollon. Levyn teokset ovat kaikki maailman ensi-
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levytyksiä. Heinäkuussa julkaistua levyä on kiitelty sen ajankohtaisuudesta: sävellysten aiheina ovat mm. 
rotusorto, naisviha, ilmastoahdistus, epästabiilit luonnonilmiöt ja inhimillisen elämän hauraus. 
 
Jarkko Hartikainen luonnehtii teostaan ICE CONCERTO (2018) rituaalinkaltaiseksi säveltasolliseksi manauk-
seksi, joka kuitenkin säilyttää tietyn viileän etäisyyden tarkoituksenaan olennoida luonnonilmiön kaltaisen 
prosessin draivia. Viulusolistin vedystä ja hapesta tehtyjen silmien läpi katsottu rytmisesti sulava draama 
myötäelää säveltäjän mukaan lämpötilan vaihtelua jäätiköllisestä liikkumattomuudesta tanssivan höyryn 
kautta kohtalokkaasti valuvaan nestemäisyyteen. Teos syntyi säveltäjän levyn-kansitekstin mukaan tarpeesta 
kirjoittaa jotain ”musikaalista” mutta ”makaaberia” kasvavan ilmasto-ahdistuksen aikana – ”vihreän-
sosiaalidemokraattisesta pakkas-Helsingistä Trumpin ajan Floridan helteisessä keväässä kantaesitettäväksi”. 
 
http://www.globalmusicawards.com/ 

https://www.ravellorecords.com/catalog/rr8037/ 

https://www.mccormickpercussiongroup.com/ 

https://jarkkohartikainen.net/ 

Jarkko Hartikaisen kuva (Jenny Meißner, käyttö vapaa tekijä ja kohde mainiten): 
https://jarkkohartikainen.files.wordpress.com/2014/09/jarkkohartikainen_photojennymeic39fner.jpg?w=900 
 
Lisätietoja:  
säveltäjä Jarkko Hartikainen, jhartika@gmail.com p. 040 592 4658 
 
 

 
Ravello Recordsin promootioteksti (lähde: https://www.ravellorecords.com/catalog/rr8037/) 
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Global Music Awards -kilpailusta (poiminnat kilpailun nettisivuilta) 
 
 
 

 
(http://www.globalmusicawards.com/Judges.html) 
 
 
 

 
(http://www.globalmusicawards.com/Judging-Categories.html) 
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Strings and Hammers -trio 
 

 
 
Julia Keller, Eunmi Ko, Sini Virtanen  
 
(lähde: https://www.ravellorecords.com/catalog/rr8037/biography---strings-and-hammers---mccormick-
percussion-group.html) 
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Global Music Awards, kultamitalistit (http://www.globalmusicawards.com/, 5.1.2021) 


