
 

Måneskin 
– kun kisat on kisailtu • RUSH! 

Vuodet 2016–2023 
– Kun italialainen Måneskin voitti Euroviisut vuonna 2021, muun Euroopan 

silmissä se näytti tulleen tyhjästä. Kotimaassaan bändi oli kuitenkin jo 
läpimurtonsa tehnyt ja myynyt miljoona levyä jo ennen kuin alkoi kunnolla 
satsata kansainvälistymiseen. Kilpailujen kautta nouseminen oli edelleen 
toimiva strategia: toukokuussa 2021 ’Zitti e buonista’ tuli ensimmäinen 

Euroviisut voittanut rockbiisi sitten Lordin ’Hard Rock Hallelujahin’ (2006). 
Måneskinille se merkitsi kansainvälistä läpimurtoa. Voittoviisu ja 

englanninkieliset ’I Wanna Be Your Slave’ ja ’Beggin’ nousivat listoille eri 
puolilla maailmaa.  

– Vaikka Teatro d'ira: Vol. I oli melkoinen menestys monissa maissa, Måneskin 
on puhunut kolmannesta albumistaan Rush!:ista kansainvälisenä 

debyyttinään. Se kuuluu ensimmäiseksi laulukielessä. Edellisen albumin 
kahdeksasta biisistä kuusi oli italiankielisiä, mutta Rush!:in seitsemästätoista 
kappaleesta neljätoista on laulettu englanniksi. Tupla-albumin mittainen levy 
on vaikuttava suoritus yhtyeeltä, jolle Euroviisujen jälkeinen aika kiertueineen 

kaikkiaan on taatusti ollut aikamoista haipakkaa.  

Levyhyllyt • Ari Väntänen


Koko artikkeli kirjastoblogissa Levyhyllyt, mukana ajankuvaa, videota ja 
Finna-palveluun linkitettyä Måneskin-diskografiaa.


#Levyhyllyt 

levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi 

http://levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi
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