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JARNO KUKKONEN,    COLL. 570  

jazzmuusikko, säveltäjä (1964-)   

  
Kitaristi, säveltäjä Jarno Tapio Kukkonen on syntynyt 26.7.1964. Ensimmäiset 

pöytälaatikkosävellykset Jarno Kukkonen teki 11-vuotiaana. Hän on valmistunut musiikin 

maisteriksi Sibelius-Akatemian jazzosastolta 1990. Hän on toiminut osaston lehtorina vuodesta 

1993 ja osaston johtajana vuodesta 1995 lähtien. 

 

Korkeakouluopintojen lisäksi hän on saanut yksityisiä sävellystunteja amerikkalaisilta jazzmusiikin 

opettajilta: Rich Shemaria, Edgar Grana, Jim McNeely ja Bob Mintzer. Tärkeimmät 

säveltäjäesikuvat ovat Igor Stravinsky, Gil Evans, Pat Metheny ja Miles Davis. 

 

Jarno Kukkosen teokset ovat tyylillisesti varsin laaja-alaisia. Ne sisältävät vaikutteita niin blues- ja 

jazzperinteestä kuin modernista klassisesta musiikistakin etnisiä vaikutteita unohtamatta. Teosten 

esityskokoonpanot vaihtelevat triosta big bandiin. 

 

Jarno Kukkonen toimii tällä hetkellä esittävänä taiteilijana ja käyttää nimeä ”Cuccone”. 

Hänen teoksiaan ovat levyttäneet UMO, Zone ja Kulttis Workshop. Lisäksi hänen teoksiaan on 

Yleisradio Oy:n radionauhoilla yhteensä n. 30 kappaletta. 

 

Osa Jarno Kukkosen sävellyskäsikirjoituksista on Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksessa. 

Kirjastoon luovutettu aineisto on järjestetty kronologisesti säveltäjän pyynnöstä. Hän on luovuttanut 

vuosina 1985-1997 sävelletyt orkesteriteokset  28.5.1998.  

Arkiston laajuus on tällä hetkellä kaksi koteloa ( Coll. 570.1-2), mutta sitä täydennetään 

myöhemmin.  
Lähde: Jarno Kukkosen 28.5.1998 lähettämät tiedot.    
 

 

 
31.7.1998 Marjut Hjelt 
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Kokoelma  Aika Määrä  Signum 

 

SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 

Orkesteriteokset    
 

A weird thing 1985-86   COLL. 570. 1 

- big bandille 

- partituuri ja stemmat  28 + 76 s. 

 

Syndrome  1986 

- big bandille 

- partituuri ja stemmat  17 + 44 s. 

- stemmojen valokopi- 

oita, joissa merkintöjä  23 s. 

 

Better days  1987 

- big bandille 

- partituuri ja stemmat  37 + 59 s. 

 

Is it?   1987 

- big bandille 

- partituuri ja stemmat  26 + 53 s. 

 

Sinful games  1987 

- big bandille 

- partituuri       24 s. 

 

 

Confessions  1988   COLL. 570. 2 

- big bandille 

- partituuri    63 s. 

 

The missing link 1989/1994 

- big bandille 

- partituuri     18 s. 

 

Loose shoes  1991 

- big bandille 

- partituuri   40 s. 

 

Suite   1991 

- big bandille   

Part I: State of mind 

  - partituuri   49 s. 

  Part II: Take a break 

  - partituuri   30 s. 

 

Zone poem  1993 

- big bandille 

- partituuri   9 s. 
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Critisism  1997 

- big bandille 

- partituuri    25 s. tietokonetuloste 

 

 


