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KOE PORI JAZZIN KUULUISA 
TUNNELmA!

JOHN LEgENd | COdY CHESNUTT | 
KENdRICK LAmAR | OLLY mURS 

| BOBBY WOmACK | INCOgNITO | 
mICHAEL KIWANUKA | JAZZANOVA 

FEAT. PAUL RANdOLPH | U-ROY 
| THE HEAVY | AmAdOU & mARIAm  
| LEE FIELdS & THE ExPRESSIONS |
RUUdOLF & KARRI KOIRA | SAmAE KOSKINEN | RICKY-TICK 
BIg BANd & JULKINEN SANA | EVA & mANU | dALINdèO | 

RAAPPANA & SOUNd ExPLOSION BANd | J. KARJALAINEN |

FESTIVAALILIPUT TOImITUS- 
KULUINEEN ALK. 10–69 €.

lippupalvelu.fi

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

PORI JAZZ 
TARJOAA

10 000 ENSIMMÄISELLE 
PORI JAZZ -KONSERTTILIPUN 

OSTANEELLE LAHJAKSI 
VIRALLISEN RYTMIN PORI JAZZ 

-OHJELMALEHDEN, 
JOKA ILMESTYY 20.6.  

LAHJASI ARVO ON 7,80 EUROA.

LAHJALEHTI 
OSOITTEESTA  

WWW.RYTMI.COM/
PORIJAZZ

Rytmi_PJennakko_136x65mm.indd   1 28.3.2013   8.44

KATSO OHJELmISTO KOKONAISUUdESSAAN PORIJAZZ.FI
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Ricky-Tick Big Band
Julkinen Sana

BURNAA

www.julkinensana.fi
www.facebook.com / RTBBJulkinenSana

Se on jatsii.
Tulevia keikkoja
25.5.  Tavastia
6.7.  Ruisrock
19.7.  Pori Jazz
26.7.  Raahen Rantajatsit
28.-29.9.  Flame Jazz Cruise, 
 Viking Grace

Osta ja iloitse!
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Happiness comes from simple things, and we can always 
do things a bit simpler. That’s why Happy Joe is made 

with just one thing in mind: a real, delicious apple taste. 
You don’t even need any ice to enjoy it.

DRY | OAKWOOD | CLOUDY
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NOKIA LUMIA 920

TÄMÄ ON 
LUMIA.

Lumia_920_210x275_16.4.indd   1 22.4.2013   9.10
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” s t u d i o n  tuominen lavalle on mahdollistunut nykytekniikan avulla ja se auttoi 
meitä pääsemään lähemmäksi sitä keikkaelämystä, jonka haluamme tarjota.” Näin 
totesi Kraftwerkin Ralf Hütter haastattelussa jossain kohtaa 2000-lukua, legendaa-
risen yhtyeen uuden aktiivivaiheen käynnistyttyä.

Flow’ssa koetaan tämän kehityksen seuraava askel, kun Kraftwerk esittelee 
3D-show’nsa. Mieleenpainuvaan kuvakerrontaan uransa alusta asti nojanneet 
”robotit” varmasti saavat visuelementistä paljon irti värilaseihin pukeutuneen ylei-
sönsä edessä.

Samalla kenties voidaan todeta Kraftwerkin tulleen siksi kokonaistaideteokseksi, 
jonkalaiseksi se oli koko ajan kasvamassa. Hitaasti, mutta varmasti. Ympäröivän 
maailman kehitys on vihdoin saanut kiinni futuristisen yhtyeen vuosikymmeniä 
sitten luomat visiot.

Toinen tarina omiin nahkoihinsa kärsivällisesti marinoituneesta artistista löytyy 
elokuvasta Searching for Sugarman. Hiljaisuudessa vuosia tuntemattomana kellunut 
musiikki nousee vuosien pyörteistä pintaan ja paljastaa yllätyksiä jopa artistille itsel-
leen. Artistista tulee lopultakin se, mitä hänen lähipiirinsä tiesi hänen jo olevan: tähti.

Flow-lehden ensimmäinen versio lanseerattiin vuonna 2011 pyrkimyksenämme 
laajentaa perinteistä festarilehtijournalismia moniin eri suuntiin ja tarjota syvem-
mälle menevää, hieman ”hitaampaa” sisältöä. Viime vuonna lehden numeroita 
ilmestyi kaksi, joiden puitteissa leikittelimme printin kautta kanavoidulla ohjelmajul-
kistusidealla ja kirjoitimme esimerkiksi linnuista ja kaloista.

Nyt fokus siirtyy hieman enemmän takaisin kymmenettä kertaa järjestettävään 
Flow’hun. Emme silti tingi alkuperäisestä tavoitteestamme. Mainio avustajajouk-
komme on jälleen pureskellut niin festariin kuuluvia kuin sen ulkopuolisiakin aiheita 
ja saanut topikkien kirjon kimmeltämään uudenlaisin heijastuksin.

Printin rinnalla lanseerataan nyt myös digiversio Flow-lehdestä, joka on saatavilla 
englanninkielisenä. Täten pyrimme palvelemaan yhä kasvavaa kansainvälistä Flow-
yleisöä ja tarjoamaan toisen formaatin lehdestä nauttimiseen. 

Flow’n kymmenvuotisjuhlaa vietetään myös netissä, jossa Magazine-osio tapah-
tuman nettisivuilla laajentaa lehden kahden version artikkelitarjontaa.

Se, mikä lähti printistä, laajentuu siis digiin. Samalla voimme todeta lyhyen 
historiansa aikana useasti muotoaan muuttaneen lehden olevan tähänastisista 
monipuolisin.

Ehkä Flow-lehden voidaan myös sanoa kasvaneen mittoihinsa, tulleen ”itsekseen”. 
Onko Flow-lehti valmis?

Monipuolisia lukuhetkiä toivottaen,

PääTOiMiTTaja MaTTi NiveS

ps. Palauteboksi palvelee osoitteessa lehti@flowfestival.com

Mittoihinsa 
kasvamisesta

SiSäLTö:

s. 7 Pääkirjoitus

s. 10 AjAnkohtAistA

s. 14 Lehden soundtrAck

s. 18 kirje LontoostA

s. 20 jALokivi

s. 22 sAAren synkisteLevä diktAAttori

s. 24 viLLAsukkAPoPin AAteLiA

s. 26 Mykistävä Mykki

s. 30 vALonkAntAjA

s. 32 niin Metsä vAstAA

s. 34 kestävää yrittäMistä

s. 36 koLuMni: iidA soFiA hirvonen

s. 40 AFrobeAts – FeLAstA Fuseen

s. 44 ”Like Mike tyson in his PeAk”

s. 48 teknoLogiA jA tunteet

s. 51 krAFtwerk 3d tAte ModernissA

s. 52 the robots visuALisoitunA

s. 54 30 vuottA huuMorin AsiALLA

s. 58 tAiteiLijAn seinähuLLuus

s. 62 tekijänoikeuskeskusteLun uusi AvAus

s. 66 Musiikin oikeAt niMet

s. 70 kuvAessee: kAtri nAukkArinen

s. 80 koLuMni: Petri rAutiAinen 

s. 82 koLuMni: MAtti nives

s. 88 kotonA PAneMisestA

s. 92 vinyyLiAddikti MuisteLee

s. 96 oMAt kAsvot kAMerAssA

s. 100 koLuMni: vesA korkkuLA

s. 102 koLuMni: johAnnes ekhoLM

s. 104 koLuMni: Arttu toLonen

s. 106 FLow’n iLMe – LinnuistA jA Lehdistä urbAAniin heiMoon
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Menovinkki: 
Envy Festival
oheisen kuvan paita näyttää kovin tutulta, mutta jotain 
outoa siinä on. toden totta, graafikko juuso koposen 
Flow-elementit ovat saaneet uusia kummallisia ilme-
nemismuotoja, suvilahden vanha voimala on siirretty 
hessinkiin ja esiintymässä on mm. ”Bebel Gilerto”. ”LoL” 
ja ”new!?” huikkaavat puhekuplat, myös ”nice!” mainitaan 
ja homman nimi on envy Festival. kuvituselementeissä 
aseet ja huumeet(?) ilmentävät vaaran tunnetta, mutta 
festivaalin otsikossa mainitun kateellisuuden asiayhteys 
jää hämäräksi. Paita löytyi thaimaasta. tästä Flow’n 
visuarkistojen aarteesta ja festivaalin ilmeen kehityksestä 
voit lukea lisää sivulta 104 alkaen.

MN

viime vuoden Flow, open source stage. 
kaikille on päivänselvää, että karri koira 
on juuri siellä missä hänen pitääkin olla. 
Lavalla villitsemässä ja tanssittamassa 
hänet sinne äänestänyttä yleisömerta.

samalla kaikille on selvää, että asia 
on myös päinvastoin. karrin pitäisi 
olla toisaalla. oss-lava on käymässä 
aivan liian pieneksi nosteessa olevalle 
rnb-tähdelle. tähän päivään mennessä koiran suosio on 
kasvanut. Levy oli erinomainen, keikat entistä kovempia ja 
hittejä piisannut radioon asti. tänä vuonna äänestystä ei 
todellakaan tarvita.

PR

Minä ja ville ahonen lukeutuu 
alkuvuoden kotimaisiin komee-
toihin. bändin tuore levy Mia niittää 
täyden pisteen arvioita tuon tuosta 
ja kaiken lisäksi poppoo on ottanut 
somen haltuun todella vahvasti.

yhtye keräsi kekseliäisyyspis-
teet tililleen suunnitellessaan 
oulun-keikkamatkaa. Lauantain 

FLOW kehiTTäMäSSä  
TaPahTUMieN ekOLOGiSUUTTa

Flow Festival on ollut pilottitapahtumana helsingin ympä-
ristökeskuksen koordinoimassa greening events -hank-
keessa.ympäristön ja kestävän kehityksen asianmukaisesti 
huomioon ottaneille tapahtumille myönnetään ekokom-
passi tapahtuma -todistus. todistuksen myöntämisen ja 
valvomisen perusteina ovat tapahtumien auditoinnit ja 
yhtenäinen kriteeristö. Flow Festival sai ensimmäisenä 
suomalaisena tapahtumana ekokompassi tapahtuma 
-todistuksen marraskuussa 2012.

Sh

MaTkaLLa FLOW’hUN?

Flow Festivalin nimi ei ole täysin 
ainutkertainen, vaan Flow-nimisten 
festivaalien kirjoon mahtuu niin 
kulttuuri- ja tiedekeskusteluihin 
painottuva sisartapahtuma, kuin 
myös vapaasti virtaavaa menstruaalisuutta ylistävä 
festivaali mainoslauseella ”happy Menstruation, healthy Ferti-
lity”. Lisäksi osalla Flow Festivaleista on omat etuliitteensä. 
skaalasta löytyvät muun muassa snow Flow, Florida Flow ja 
Freeride Flow. yhtä kaikki, Flow-käsitteen virtaavuus soljuu 
ja luo mielikuvan positiivisesta liikkeestä ja muutoksesta. 
tai kuten suvilahden Flow’n visuaalisesta ilmeestä vastaava 
tsto kuvailee tämän vuoden ilmeen dynamiikkaa: ”kiveen 
kaiverrettu unelma, rakastavaisten syleily pimeässä, sydämen 
laukka, vuorten korkeuksista syvänmeren haudan alityöntö-
vyöhykkeisiin, sielu saa keinua, saa.”

Sh

heRkiSTYMiS vaROiTUS
Loost koosin viimevuotinen Pienempi kuin kolme 
kuulostaa edelleen levyltä, joka piti tehdä. ja jos joku 
levy kuulostaa rakastelun jälkeiseltä, niin se. kolmikko 
kertoi halunneensa räpätä ilman kertojan maskia. 
Lopputuloksena saatiin aikuistumista ja elämänpuuron 
mantelin löytämisen iloa hohkaava albumi. yhtä intiimiä 
ja herkistävää kuuntelukokemusta saa hakea myös muista 
genreistä räpin ulkopuolelta.

PR 

kymmenes Flow Festival juhlitaan 
tänä vuonna suvilahdessa. Merk-
kipaalun myötä heräsi kiinnostus 
myös artistien Flow-esiintymisvuosia 
kohtaan. olisiko joku esiintyjistä 
kenties ollut lauteilla jokaisena 
festivaalivuonna? vastaus: kyllä.

basisti antti Lötjönen aloitti 
urakkansa vuonna 2004 The Five 
corners Quintetin riveissä. suomi-
jazzin luottomies on sittemmin 
nähty Flow’ssa myös jukka eskola 
Quintetin , Ricky-Tick Big Bandin, 
Timo Lassyn laajennetun kokoon-
panon ja verneri Pohjola Quar-
tetin miehistössä. tänä vuonna 
homma jatkuu balloon-lavalla, jossa 

My Bloody valentine yllätti helmi-
kuussa kahdella tapaa. julkaisemalla 
jatkoa vuoden 1991 Loveless-levylle. 
ja julkaisemalla erinomaisen jatkon 
vuoden 1991 Loveless-levylle.

m b v -levyn julkaisu ilmoitettiin 
2. helmikuuta. samana päivänä se 
oli ulkona ja tilauksia rekisteröinyt 

Flow Festivalin sisäänkäynnin 
tuntumaan nousee näyttävä 
viherteos, jossa Flow’n kirjaimet 
piirtyvät kasviseinäminä toivottaen 
kävijän tervetulleeksi alueelle. 
kirjaimet toteuttavan green house 
effectin inspiraation alkulähteenä 
on tropiikki ja sen monipuolisuus: 
niin sademetsät kuin kiinnostus 
sammakoiden kasvattamiseenkin. 
ghe:n toimitusjohtaja Oula harjula 
kertoo, että vihersisustus ja 
-koristelu käsitetään valitettavan 
usein tavaksi ”laittaa muoviruukkua 
muoviruukun päälle”. ihminen saa 
valtavasti inspiraatiota luonnosta, 
joten miksei luontoa voisi tuoda 
esille luovalla tavalla? Mullat-
tomassa kasvualustassa elävät 
viherseinät ovat tilan keuhkot ja 
luovat raikkaan tunnelman. harjula 
muistuttaa, että toki kasviseinät 
edellyttävät sitkeää perehtymistä 

Kas, vanha tuttu!
sivusto alhaalla. vastaanotto on ollut 
sekä kriitikko- että fanipiireissä kuin 
ystävän, jota ei ole nähnyt hetkeen. 
tilanteen outous ja välimatka 
haihtuu huomaamatta. on helppo 
jatkaa siitä mihin jäätiin.

PR

ihaN 
aiNa 
FLOW’SSa

paikkansa saavat Lötjös-pitoiset 
timo Lassy band ja Teppo Mäkysen 
uutuusyhtye Serenity ensemble.

Antti, 10 vuotta Flow’ssa, miltä 
nyt tuntuu? ”tuntuu todella hyvältä 
olla taas mukana. olen kasvanut 
varhaiskeski-ikään Flow’ssa soittaen”, 
nyt 33-vuotias basisti tuumaa. ”viime 
vuonna taisin todeta, että maha 
kasvaa ja lavat pienenvät.”

Myös jori hulkkonen on ollut 
Flow’n jokavuotinen luottomies 2004-
2012. Lehden kirjoitushetkellä hulk-
kosen sisältyminen tämän vuoden 
ohjelmistoon oli vielä epävarmaa.

MN

T e k S T i : 
S U S a N N a  h U L k k O N e N  ( S h )
M a T T i  N i v e S  ( M N )
P e T R i  R a U T i a i N e N  ( P R )

äänestämättä 
paras

iNNOvaTiiviSTa 
kieRTUeMajOiTUSTa

keikalle olisi kiva lähteä ajele-
maan jo perjantaina, joten bändi 
viestitti Facebook-sivunsa kautta 
etsivänsä majoitusta kuudelle 
keski-suomesta. Palkkio yösijan 
tarjoajalle: yksityiskeikka omassa 
olohuoneessa. win win.

MN

kasvu- ja kastelujärjestelmien 
haasteisiin.  

ranskalainen Patrick Blanc on 
tehnyt uraauurtavaa työtä maailmalla 
niin rakennusten sisätilojen kuin julki-
sivujen vertikaaleista viheristutuksista. 
Muun muassa ravintolat, hotellit ja 
ostoskeskukset ovat saaneet vihreän, 
hengittävän peitteen seinilleen. 
blancin kädenjälki on inspiroinut 
myös suomessa, mutta ilmaston 
kylmyys ei mahdollista ulkona viihtyviä 
ympärivuotisia kasvipintoja. green 
house effect onkin keskittynyt sisälle 
sijoittuvien julkitilojen tai toimistojen 
viherryttämiseen. Flow’n ajaksi 
nousevat kasvikirjaimet hoidetaan 
huolella, ja ne kestävät elokuisen suvi-
lahden olosuhteet hyvin. Festivaalin 
jälkeen kasvit jatkavat elämäänsä 
uusissa projekteissa.

Sh

TeRvehDYS 
TROPiikiSTa
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Helsingin juhlaviikot
Helsingfors festspel
Helsinki Festival

16.8.—1.9.2013
www.helsinginjuhlaviikot.fi

Anthony Joseph 
& The Spasm 
Band

16.8. 
PE klo 19

Huvila
Liput toimituskuluineen alkaen 39,50 €

”Voodoo-funkin” groove valtaa Huvilan. 
Trinidadissa syntynyt humanisti, tohtori, 
runoilija, kirjailija ja muusikko Anthony 
Joseph pystyttää The Spasm Bandinsa 
kanssa Huvilan avajaisillan bileet. 
Illan polkaisee käyntiin suomalaisen 
englanninkielisen räpin kiistaton johto-
hahmo Gracias.

“It’s a mixture 
of the thoughtful 

and surreal”
THE GUARDIAN

a j a N k O h T a i S T a a j a N k O h T a i S T a

klassinen 3D-show

kun krafwerk aloittaa Flow-keik-
kansa sunnuntaina 11. elokuuta, myös 
yleisö tulee olemaan huomionar-
voinen näky. yleisölle jaetaan 20 000 
perinteistä pahvista 3d-lasia, jotka 
tuovat show’hun elokuvahistorian 
varhaisista päivistä muistuttavan 
mausteensa. Punasinilasit ovat 
klassinen tapa aiheuttaa kolmi-
ulotteisuuden illuusio 2d-kuvasta. 
vastavärisyyteen perustuen 
vasemman silmän punainen linssi 
näyttää ainoastaan kuvan punaiset 
osat, oikean silmän sinivihreä linssi 
puolestaan sinivihreät. kun kuvan 
punaiset ja sinivihreät osat ovat 
hieman eri kohdilla, mutta muuten 
vastaavat, syntyy 3d-vaikutelma. 
tekniikka mukailee ihmisen binoku-
laarista näköä, joka luo syvyyttä, kun 
silmät asettuvat hieman eri kohdille 
päätä. yhdellä silmällä aistittava 
syvyysvaikutelma perustuu sen sijaan 
opittuihin syvyysvihjeisiin.
 

Sh

jos on olemassa ohjesääntö levyjen 
tekemisestä ja julkaisemisesta, niin 
se taisi jäädä The knifeltä luke-
matta. tai pikemminkin ruotsalais-
kaksikko luki ohjeen sana sanalta – ja 
päätti kirjoittaa sen uusiksi. shaking 
the habitual ei ole vain kuunnelta-
vaksi tarkoitettu synapop-levy. se 
on manifestin, vieraannuttavien 
videoiden sekä poliittisen kansitai-
teen muodostama haaste nykyiselle 
tavalle tehdä musiikkia.

haastatteluissakin Drei-
jerit kysyvät enemmän kuin 
vastaavat. seinää vasten joutavat 

MUSiikkiaLaLLa 
jäRkYTYkSiä
kovassa vedossa olevan Pää kii -yhtyeen nokkamies 
Teemu Bergman esiintyi arto Nybergin show’ssa 31. 
maaliskuuta huomattavassa ”nousujohteisessa” ja järkytti 
nybergin, toisen vieraan anna-kaisa hermusen (nykyään 
myös #hermunen), ja ainakin osan yleisöstä. Poikkeuk-
sellisesti ennakkoon nauhoitetusta haastattelusta oli 
kuulemma jäänyt vielä leikkaamon pohjalle materiaalia 
kunnianloukkaussyytteen pelossa, mutta myös lähetykseen 
kantautui aimo annos v-sanoja ja hermunen uhkasi poistua 
studiosta.

ottamatta kantaa sen syvemmin haastattelun sisäl-
töön, vaikuttaa siltä, että niin sanottu ”punk-asenne” 
onnistuu aiheuttamaan paheksuntaa vielä vuonna 2013. 
Muita viimeaikaisia musiikkialalla kohua herättäneitä 
puheenaiheita ovat olleet mm. Robin (Tuukka Temonen 
kyseenalaisti Robinin Frontside ollie -videon klikkausten 
autenttisuuden) ja anna eriksson (eriksson totesi, että 
pop-ala on kiinnostunut enemmän tuotteistamisesta ja 
nopeasta myynnistä kuin musiikista, useat musiikkialan 
tekijät järkyttyivät). o tempora, o mores!

MN

Leffatallissa pitkää 
ja lyhyttä

Flow’n Leffatalli hellii tuttuun 
tapaansa elokuvan ystäviä. jo perin-
teeksi muodostuneen Future shorts 
-lyhytelokuvatarjonnan lisäksi mukana 
on viime vuoden tapaan myös kiinnos-
tavia pitkiä elokuvia.

jo varmistuneista leffoista 
mainittakoon laulaja-lauluntekijä 
Sixto Rodriguezin tarinaa avaava 
searching for sugarman ja uprising: 
hip hop & the L.A.riots. jälkimmäiseen 
oman sävynsä tuo Snoop Doggin 
vierailu kertojaäänenä. searching for 
sugarman puolestaan voitti taannoin 
oscarin parhaana dokumenttina ja 
leffan myötä rodriguezin kahden 
1970-luvun alun levyn originaalipai-
nosten hinta nousi korkeuksiin. kallein 
tunnettu myyntikappale levyistä 
(coming from reality -LP:n signeerattu 
promokappale) vaihtoi huutokauppa-
seuranta Popsiken mukaan omista-
jaansa maaliskuussa tasan tuhannen 
dollarin hintaan.

MN

Flow’ssa koetaan huippuluokan jazzvierailu kun amerikka-
laissaksofonisti Ravi coltrane saapuu paikalle kvartettinsa 
kera. tuttu sukunimi? kyllä vain, kyseessä on kaikkien 
aikojen suurimpiin jazzlegendoihin lukeutuvan john colt-
ranen ja hänen artistivaimonsa alice coltranen poika.

sukuun kuuluu myös muita kuuluisuuksia. Flow’ssakin 
vieraillut Flying Lotus nimittäin on ravi coltranen serkku. 
taannoisella London jazz Festivalin keikalla FlyLo hengaili 
yleisössä ja sai coltranelta runsaasti huomiota. ”seuras-
samme on tänään eräs modernin musiikin suurimmista 
innovaattoreista”, fonisti spiikkasi biisien välissä. verevän 
keikkasetin ja mainion spirit Fiction -albumin perusteella 
kohteliaisuuden voi kääntää myös takaisin lähettäjälleen.

MN

Ohjesäännöt 
romukoppaan

musiikkimaailman normeina pidetyt 
totuudet. Miksi tietyt äänet ovat 
muka toisia parempia? niinpä 
uutukaisella kuullaan konehuoneen 
huminaa ja tunnistamattomaksi 
muokattuja perinteisiä pop-instru-
mentteja. Miksi tekijöiden pitäisi olla 
kiinnostuksen kohde? kaksikko heivasi 
tuotemerkeiksi käyneet naamionsa ja 
kutsui levyntekoon laajan yhteisön. 
on kutkuttavaa nähdä, miten the 
knife ravistelee live-esityksen 
kaavoja.
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julia holter: 
Marienbad
Albumilta ekstasis
rvng 2012

Losangelesilaisen 
julia holterin 
musiikissa on 
paikoin suoras-

taan yliluonnollista kauneutta. ekstasis-album 
avausraita virtaa läpi monenlaisten sävyjen.

Lau Nau: juokse 
sinä humma
Albumilta 
valohiukkanen
Fonal records 
2012

Lau Nau ottaa 
haltuun vanhan 
klassikon ja 

karauttaa hummallaan ennenkuulumatto-
maan juoksuun. 

Beach house: 
Lazuli
Albumilta bloom
sub Pop 2012

Beach housen 
bloom-levyn 
kohokohtiin 
kuuluu ehdotto-

masti Lazuli, jonka pyörryttävä melodiakulku 
kuulostaa kimmeltävältä.

Nick cave & The 
Bad Seeds: Bring 
it On
Albumilta 
nocturama
Mute 2003

bring it on bootyä 
sheikkaavine vide-

oineen on hyvä osoitus Nick caven omalaa-
tuisesta huumorista, johon Niko Peltonen 
pureutuu tässä lehdessä sivulta 54 alkaen.

The Replace-
ments: can’t 
hardly Wait
Albumilta Pleased 
to Meet Me
sire 1987

kiva kappale, 
ei enempää 
sanottavaa.

Manu Dibango: 
Soul Makossa
Albumilta soul 
Makossa
Atlantic 1972

kalle kinnunen 
osti soul Makossa 
-albumin 
kirpparilta yhdellä 

markalla vietettyään yön Finlandia-talon 
puistossa päästäkseen ensimmäisenä levy-
laareille. Levydyykkari paleltui ja sai flunssan, 
mutta oli tyytyväinen. Lisää aiheesta sivulla 
90.

Public enemy: 
Rebel Without a 
Pause
Albumilta it 
takes a nation of 
Millions to hold us 
back
def jam 1988

Public enemyn klassikkolevy it takes a 
nation of Million to hold us back täyttää 25 
vuotta. Risto Nevanlinna aiheen kimpussa 
sivulta 44 eteenpäin.

Woods: Size 
Meets the Sound
Albumilta bend 
beyond
woodsist 2012

Woods liikkui 
kohti isompaa, 
”livempää” 
soundia viime 

levyllään. size Meets the sound on nimensä 

mukaisesti bändin isointa ääntä tähän 
mennessä.

William Tyler: 
country of illusion
Albumilta impos-
sible truth
Merge 2013

hienoja piruet-
teja akustisella 
kitaralla.

kraftwerk: Radio-
aktivität (live)
Albumilta 
Minimum-
Maximum
kling klang 2005

kraftwerkin 
2000-luvun 

paluuta seurasi komea live-levy Minimum-
Maximum. radio-Aktivität (alias radio-
Activity) kuuluu ikonisen yhtyeen tähtihetkiin. 
Flow-lehden kraftwerk kokonaisuus starttaa 
sivulta 48.

kraftwerk: The 
Robots
Albumilta the 
Man-Machine (die 
Mensch Machine)
kling klang 1978

oletko miettinyt 
koskaan, miltä 
kraftwerkin the 

robots -kappale saattaisi näyttää visuali-
soituna? Lehden sivulla 52 voit nähdä eero 
Pitkäsen vision aiheesta.

Mykki Blanco: 
Wavvy
Albumilta cosmic 
Angel: the illumi-
nati Prince/ss
uno 2012

Mykki Blanco, 
nykyräpin 

kapinallinen, leikittelee sukupuolirooleilla ja 
hämmentää. Artikkeli aiheesta kommenttei-
neen alkaa sivulta 26.

Guru: Lapaz Toyota
Albumilta Afrobeats 
– the ultimate 
collection
choice FM 2013

Afrobeats on 
nousussa, tässä 
esimerkki siitä miltä 

tuore afromusa kuulostaa vuonna 2013. Miika 
Saukkonen kertoo lisää sivulla 40.

My Bloody valen-
tine: Only Shallow
Albumilta Loveless
creation 1991

My Bloody 
valentine 
on palannut. 
uutuuslevyn m b 

v rinnalla kannattaa muistaa kuunnella myös 
vuoden 1991 Loveless-klassikkoa.

Prefab Sprout: 
cars and Girls
Albumilta From 
Langley Park to 
Memphis
kitchenware 1988

kertoo graafi-
koiden elämästä: 
”cars and girls”.

grA
AF

ikon vALintA

grA
AF

ikon vALintA

grA
AF

ikon vALintA

kOONNUT ja TOiMiTTaNUT: MaTTi NiveS
GRaaFikON vaLiNTa: aNTTi GRUNDSTéN

Ravi coltrane: 
Who Wants ice 
cream?
Albumilta spirit 
Fiction
blue note 2011

Ravi coltrane 
saapuu Flow’hun 

suoraan kansainvälisen jazz-skenen huipulta. 
Parin vuoden takainen spirit Fiction kosket-
telee henkisten asioiden lisäksi myös maal-
lisia aiheita, kuten esimerkiksi jäätelöä.

The knife: a Tooth 
for an eye
Albumilta shaking 
the habitual
rabid 2013

The knifea ei voi 
laatikoida. shaking 
the habitual 

osoittaa sisarkaksikon kulkevan jälleen täysin 
omiin suuntiinsa ja hyvä niin.

Grimes: Oblivion
Albumilta visions
Arbutus 2012

Grimes on 
internetin lapsi ja 
hänelle todellinen 
oblivion voisi olla 
lopulliseen offline-

tilaan katoaminen. iida Sofia hirvonen 
kertoo lisää sivulla 36.
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Kirje Lontoosta
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Oslon kaduilla kävelly t 

brit titoimit t aja pohtii 

musiik k imaailman v ir t auksia 

meillä ja muua lla.

kävelen ystäväni kanssa Oslossa Nordic 
Music Prize -palkinnon jakoa seuraa-
vana aamuna. Voittaja oli First Aid Kit 
levyllään, joka kylpee amerikkalaisessa 
folk-perinteessä ja on levytetty lontoolai-
selle levy-yhtiölle. ”Onko tämä parasta, 
mitä Skandinavialla on tarjota?” kysyivät 
tuomarit. ”Kyllä”, he vastasivat, miltei 
yksimielisesti.

Tuomaristo koostui suurimmalta osin 
briteistä. Siinä vaikuttivat mm. Domino 
Recordsin Lawrence Bell, manageri ja 
entinen DJ Mike Pickering sekä The 
Guardianin journalisti Jude Rogers. Tämä 
konklaavi henki lontoolaisuutta. Kyseinen 
indie-musiikin salaseura koostuu ihmi-
sistä, jotka työskentelevät, ajattelevat ja 
kylpevät Lontoossa ja sen kulttuurissa. 
He palkitsivat bändin, joka on jo saanut 
tunnustuksensa Lontoolta allekirjoitta-
essaan sopimuksen lontoolaislevymerkin 
kanssa.

Levy ei kuulostanut siltä, että se olisi 
tehty vuonna 2012. Mikään ei osoittanut, 
etteikö se olisi voitu tehdä kymmenen, 
kaksikymmentä, tai jopa neljäkymmentä 
vuotta sitten. Herää kysymys siitä, mitä 
se kertoo kulttuuristamme? Mitä opimme 
tästä kokemuksesta? Mitä tulevaisuus tuo 
mukanaan pohjoismaisille muusikoille? 
Ja, kuten kysyttiin myös itse palkintogaa-
lassa, mitä on ”pohjoismainen soundi”?

Muutama asia levyalan bisnesnäkö-
kulman ohjaamalta haiskahtaneessa 
valinnassa suututti minua, joten altistin 
sunnuntaikävelyseurani tilitykselleni 
samalla, kun etsimme sopivaa pikkukah-
vilaa. Löydämme sellaisen kävelemisestä, 
ulkoilmasta ja paasauksestani uupuneena. 
Pyrin selittelemään myös, jokseenkin 
haluttomasti, perimmäistä syytä 
vuodatukselleni.

Ja sitä paitsi: ketä kiinnostaa 
musiikkialan talous – tärkeintä on 
kulttuuri, eikö niin? Unohdetaan siis 
business-miehet. 

Sillä välin ystäväni kysyy olenko 
tulossa Flow’hun tänä vuonna, ja alan 
uneksia. 

Kirjoitan teille talvisesta Lontoosta 
– kaupungista, jonka paras musiikki 
kantaa äänessään evoluution lupausta. 
Tuo musiikkiaines asuttaa yhä enemmän 
marginaalisoituvaa osaa kaupunkimme 
kulttuurista. Lontoo on masentunut 
metropoli ikkunani takana. Paikka, jossa 
nousevat artistit eivät pysty pitämään 
journalisteja kiinnostuneena edes yhden 
sähköpostin verran, keikkabuukkaajista 
puhumattakaan. Miksi kukaan muusikko 
haluaisi hyväksyntää Lontoolta?

Ehkä vastaus löytyy nimestämme 
ja historiastamme. Ihmiset kutsuvat 
Lontoota termillä ”The Big Smoke”, 
ajatellen, että määre on syntynyt 

teollisuuskaupungissa – suurista hiiliteh-
taista nousevista savupilvistä, savusumu, 
likaiset maanalaiset verkostot. Se on 
harhakuvaa. Termi viittaa viettelevään 
kaupunkiin, luvattomaan kaupunkiin, 
oopiumin kaupunkiin. Tupruavat unik-
kopilvet houkuttelivat matkailijoita ja 
kauppamiehiä vuosisatoja. Vanha rouva 
Lontoo, valaistu suitsukkeilla. 

Artistit kuten Karenn ilmentävät 
kaupunkia tänä päivänä. He merkit-
sevät armottoman teknon paluuta. Niin 
jauhavaa, ladattua ja intensiivistä soundia, 
että se vavisuttaa kenen tahansa kuulijan 
vartaloa. Sen myötä tanssilattia ei ole 
utopistinen kupla, vaan kouriintuntuvan 
todellinen ympäristö, rellestäjiä sisuk-
sistaan sylkevä tehdas. Näiden artistien 
musiikissa ei ole mitään innotonta tai kieli 
poskessa hulluttelun makua.

Tuottaja ja DJ Maya Jane Colesin 
Lontoo-kuva heijastelee toisenlaista 
valoa. Hänen visionsa on jatke Plastic 
People -klubille. Se koostuu vaihtelevista 
äänistä, jotka kasvattavat jatkuvasti 
uusia haaroja. Nuo äänet nousevat 
varjoista kokeilevina, sulautuvat yhteen 
ja laajentuvat. 

Syvä house humalluttaa, upottaa 
kuulijansa hedonismin aaltoihin. Tuo 
soundi voi olla yhtä intensiivinen ja 
klaustrofobinen, kun ne klubit joissa se 
Lontoossa soi. Pääasia tunnelmoinnis-
sani on se, että nämä Lontoo-soundit 
olivat alusta alkaen sisäänpäin lämpiäviä. 
Se ei ollut itsetietoista. 

Kukaan ei yrittänyt miellyttää ketään 
muuta kuin muusikko itseään. Dubstepin 
alkuajoista Lontoossa on kulunut vuosi-
kymmen ja kyseessä on viimeisin määri-
telty lontoolainen musiikkievoluutio. Tai 
ainakin sellainen, joka pystyi muutta-
maan myös globaalia musiikkikulttuuria. 

Uusi idea, joka syntyi pimeistä öistä 
ja himmeästi valaistuista kartanoista 
kumpuavasta pelosta ja angstista. Se oli 
soundi, joka ilmaisi osuvasti miltä tuntui 
asua ja elää Lontoossa. 

Genrensä airut Burial ilmensi sen 
joen eteläpuolen äänimaailman junglea ja 
garagea kaikuvalla soundillaan. 

Vaikka kuvatun kaltaiset musiikilliset 
vallankumoukset ovat nyt harvemmassa 
kuin koskaan, kuka tahansa artisti, 
joka yrittää viedä niitä eteenpäin (tai 
ulospäin, sisäänpäin, oikeastaan minne 
suuntaan tahansa, kunhan kyseessä on 
evoluutio), on aplodinsa ansainnut. Ja 
kuvatun kaltainen artisti on samalla 
myös ehdottomasti tutustumisen 
arvoinen. On mahdotonta kuvitella 
Skandinavian ja Lontoon musiikil-
lista suhdetta nykyisellään ilman The 
Knifen kaltaista sunnannäyttäjäyhty-
että. Heidän menestyksensä on ollut 

uskomaton saavutus, jota harva pystyisi 
edes imitoimaan. He eivät myyneet 
itseään eniten tarjoavalle huipulle nous-
tuaan. Päinvastoin, he vetäytyivät yhä 
syvemmälle kuoreensa. Lontoo kutsui, 
mutta he eivät liikahtaneet. 

Karin Dreijer Andersson teki 
musiikkia omilla ehdoillaan Fever Rayn 
kanssa sen sijaan, että olisi tehnyt 
musiikkia, jota ihmiset halusivat häneltä 
The Knife -brändin alla. Ja nyt The Knife 
puolestaan on palannut sapattivapaal-
taan mieleisensä musiikillisen paketin 
kera.

Shaking the Habitual on mahtava 
levy, mielestäni The Knifesn paras tähän 
mennessä. On huvittavaa kuvitella 
tapaamista, jossa kaksikko esitteli sen 
levy-yhtiölleen. Missä ovat hitit? Mitä 
Lontoo ajattelee? Itselleni The Knife on 
lyömätön juuri tehdessään musiikkia 
tietoisessa epäsynkassa kaupallisten 
paineiden kanssa. 

Paikoista tulee kulttuurisesti tärkeitä 
silloin, kun niissä tehdään musiikkia, 
joka yllättää ja innostaa. Se, kiinnittääkö 
se kaltaisteni kaiffareiden tai jonkun 
Brick Lanella sijaitsevan levy-yhtiön 
kiinnostuksen, on yhdentekevää.

Kysyin Oslon-kävelyllämme suoma-
laiselta ystävältäni mikä tekee maanne 
musiikista omalaatuista. Hän kertoi 
minulle oman mielipiteensä, jonka 
mukaan siinä missä ruotsalainen 
musiikki on pop-kulttuurillisesti 
analyyttistä ja norjalainen omalla 
tavallaan emotionaalista, on suoma-
laisessa musiikissa jotakin ohikiitävää 
ja hankalasti tavoitettavaa. Ikään kuin 
tähtäimessä olisi ilmaista asioita, joita 
välttelemme ja jotka vetävät meitä 
puoleensa. 

Lau Naun kaltaiset artistit innos-
tavat minua, koska en voi ymmärtää 
mistä heidän musiikkinsa tulee, mitä se 
ilmentää, tai mihin se on matkalla. 

Nauttimani kahvi alkaa vaikuttaa ja 
ravistelee minut takaisin todellisuuteen. 
Huh, kuinka vahvaa kahvia norjalaiset 
juovatkaan. Puhumme ystäväni kanssa 
jo jostakin muusta, mutta olen päätynyt 
siihen, että haluan tulla Flow’hun 
tänäkin vuonna. Ehkä puhuin itseni 
ympäri, ehkä annoin seurani vaikuttaa. 
Mene ja tiedä.

Tapahtumassa on kieltämättä jotakin 
osuvaa ja järkevän tuntuista. Flow on 
oiva ympäristö musiikin ja kontekstin 
ajatteluun. Toivon vain, että yhä 
useammat artistit niin Lontoossa kuin 
Helsingissäkin lopettaisivat turhan 
laskelmoimisen ja luottaisivat taiteensa 
voimaan. Musiikkibisnes saattaa olla 
riekaleina, mutta ei anneta sen pysäyttää 
meitä. X

Samuel Breen ja Fonal 
Recordsin Sami Sänpäkki lä 
Flow-tunnelmissa.
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Jalokivi

” h a l u s i n  itse löytää vastaukset ja 
tehdä töitä niiden eteen. Nyt tiedän mitä 
haluan musiikillisesti”, sanoo Kalliossa 
sijaitsevan ravintola Rytmin pöydässä 
istuva Sarah Kivi. Debyyttialbuminsa 
julkaisuun valmistautuvan laulajan ura 
on ollut mutkitteleva polku.

 Teini-ikäinen Sarah Kivi tapaili 
cover-biisejä yläasteen musiikintun-
nilla Espoon Viherlaaksossa. Siellä 
sokkeloisen ja kolhon koulukompleksin 
hämärässä musiikinluokassa hän löysi 
lauluäänensä ja yllättyi. Kivi ei ollut 
harrastanut lapsena musiikkia, eivätkä 
musiikinkuuntelulaitteet kotona olleet 
kummoiset. Laulajan lapsuudenkodin 
äänimaisemaan kuuluivat mm. Gipsy 
Kings sekä Elvis, ja lukioikäisenä hän 
kuunteli monien muiden tavoin Janis 
Joplinia, Doorsia ja Bob Marleytä.

18-vuotiaana Sarah lauloi Semifina-
lissa progea soittavan bändinsä kanssa 
ja tunsi lavapoltteensa orastavan. Mutta 
asiat eivät edenneet suoraviivaisesti. 
Sarahista ei vielä tullut artistia.

Suhde musiikkiin kuitenkin eteni ja 
sai uusia sävyjä. Sarah soitti DJ-keik-
koja ja teki radio-ohjelmia, esimerkiksi 
Bassoradiossa. Hän näytteli sivuroolin 
ja lauloi elokuvassa sekä esiintyi 
kahdessa suuremman tuotannon 
musikaalissa. 

Silloin Sarah ja hänen blues-
henkinen äänensä huomattiin. 
Ensimmäiset levytyssopimustarjo-
ukset tulivat pian, mutta niistä Kivi 
kieltäytyi.

Toukokuussa ilmestyy 27-vuotiaan 
Kiven ja Non-Orchestran ensimmäinen 
levy Kiveen kirjoitettu. Levy yhdistelee 
elektronisia elementtejä ja perinteisiä 
soittimia. Yhtyeen albumin ja sinkun 
julkaisevat toukokuun alussa Asan 

perustama ja pyörittämä Roihis Musica. 
Asa kiinnitti aktin kuunneltuaan 
netissä kaksi kaverinsa suosittelemaa 
kappaletta.

”Arvostamme Asaa muusikkona. 
Hänkin on kehittänyt vahvan oman 
tyylin ja yhdistelmän täysin omista 
lähtökohdista, uudistaen samalla 
koko suomalaisen musiikin kenttää”, 
kaksikko tuumaa.

”Olen löytänyt itseni laulajana aika 
myöhään. On ollut pitkä tie löytää 
oma musiikillinen identiteetti”, Kivi 
myöntää. ”En tarvitse musiikin teke-
miseen koneistoa, vaan ymmärtäviä 
ystäviä. Ihmisiä, joiden kanssa on hyvä 
viba.”

Tällainen ihminen on tuottaja Niclas 
Kristiansson (alias Non Person), jonka 
kanssa Sarah säveltää ja sanoittaa 
kappaleensa. Yhtyeeseen kuuluu 
myös tuottaja ja perkussionisti Ville 
Pystynen. Yhteisen levyn sisältö on 
syntynyt helposti, tai Niclasin sanoin 
”luonnollisesti”. Tilanteessa oli molem-
mille uutta: Sarahille elektroninen 
musiikki, Kristianssonille puolestaan 
laulajan kanssa työskentely. 

Sarah Kiven ja Non-Orchestran 
musiikille voi antaa monia määritteitä. 
Eräs näistä voisi olla urbaani iskelmä. 
Musiikki yhdistelee elektronisia ja 
akustisia elementtejä ja ammentaa 
lauluntekemisen perinteestä. Lisäksi 
kappaleissa voi kuulla sekä bluesia että 
f lamencoa. Viivoja voi vetää yhtä lailla 
Tapio Rautaavaraan kuin Massive 
Attackiin.

Sekä Kivi että Kristiansson ovat 
kuitenkin sitä mieltä, että tiettyjä 
musiikkisuuntauksia enemmän levy on 
saanut vaikutteita elokuvista, kirjoista 
ja eletystä elämästä.

Radiosoitossa tutuksi tullut Leik-
kokukka syntyi Beninissä, suomalais-
afrikkalaisen taiteilijatalo Villa 
Karon parvekkeella meren ja tuulen 
kohinassa. Tästä matkasta on jo 
puolitoista vuotta. Matkalla syntyneet 
kappaleet olivat levyn alku.

Ravintola Rytmin ikkunan takana 
ihmiset kävelevät vielä toppatakeissa. 
Nyt kevättalvella levynteko on aivan 
loppusuoralla. Keikkamyyjä on 
palkattu helmikuussa ja ennen levyn-
julkistusta on sovittu kuusi keikkaa. 
Uutta musiikkiakin on ehditty 
miettiä. Sitä on luvassa kakkoslevyn 
muodossa. Jossain vaiheessa kokoon-
panolta on tulossa myös toisen-
laista musiikkia: klubimaisempaa, 
englanninkielistä. 

Sitä ennen koittaa ensimmäinen 
keikkakesä. Sarah Kivi ja Non-
Orchestra esiintyy keikoilla 3–12 
-henkisellä kokoonpanolla, paikasta ja 
tilanteesta riippuen.

”Sarah on ennen kaikkea luon-
tainen esiintyjä ja live-kontekstissa 
parhaimmillaan. Bändin tarkoitus on 
tukea häntä ja antaa tulkinnalle tilaa 
elää”, Niclas toteaa.

Myös lyriikoita on tehty yhteistyön 
kautta. Kiven toinen kotimaa on Iran. 
Perinteinen persialainen sanonta 
”kieli tuo ulos sen minkä sydän 
tuntee” tiivistää levyn sanoitusten 
maailman hyvin.

”Joskus en pääse sanoituksissa 
eteenpäin. Silloin Niclas käskee mun 
kertoa mitä haluan sanoa, ja keksii 
erilaisia tapoja ilmaista se.”

Keikoilla Sarah laulaa usein silmät 
ummessa. Hän ei osaa sanoa, mitä 
laulaessaan ajattelee. Kenties kysymys 
on enemmän tunteesta. X
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Sarah Kivi 

on hioutunut 

ar tistiksi hitaasti. 

Tinkimät tömy yden 

seurauksena synt yi  

omaehtoinen lev y.
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Melankolia mielly t t ää 

Lau Naut a, joka saa 

musiik issaan itse 

k uolemank in t anssimaan.
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kotiinsa palaava perheenäiti 
järkyttyy pahanpäiväisesti, sillä 
hän löytää teloitetun aviomiehensä 
aivonrippeet kylpyhuoneen kaakeleilta. 
Taustalla piinaa Lau Naun harras 
Jouhet-kappale.

”Kohtaus on hieno mutta karmiva”, 
laulun tekijä Laura Naukkarinen 
myöntää, vaikka f lirttaileekin musii-
kissaan toistuvasti viikatemiehen 
kanssa.

Veriteko nähdään Sydneyn alamaa-
ilmaan sijoittuvassa Underbelly-
televisiosarjassa, mutta Jouhet-kappale 
ilmestyi alunperin Lau Naun Nukkuu-
kakkosalbumilla (2008). Sen julkaisi 
Kuutarha-debyytin (2005) tavoin 
chicagolainen Locust Music.

Levyjensä välissä Naukkarinen 
muutti saaristoon meren äärelle. 

Espoon ympäröimästä Kauniaisten 
huvilakaupungista kotoisin oleva Nauk-
karinen asuu nykyisin Kemiönsaarella. 
Maaseutuidyllissä viihtyvän kirjas-
tonhoitajan perheeseen kuuluu kaksi 
lasta ja näiden isä Antti Tolvi, joka 
soittaa bassoa, elektronisia vempeleitä 
ja alttoklarinettia Lau Naun levyillä ja 
keikkakokoonpanossa. 

Vaikka he takuulla ovat parinkym-
menen asukkaan kokoisen pitäjän 
tunnetuimmat ihmiset, saa pariskunta 
kulkea kylänraitilla kaikessa rauhassa.

”Naapurista löytyy Westersin 
luomuyrttitila, joka on varmaan meitä 
kuuluisampi. Heitä näkee välillä 
puutarhaohjelmissakin”, Naukkarinen 
kertoo.

Hänet on puolestaan nähty Shang-
hain maailmannäyttelyssä, Tokion 
Super Deluxe -klubilla ja New Yorkin 
Knitting Factoryssä sekä FatCat-
levymerkin Open Circuit -festivaaleilla 
Belgiassa ja Eurosonic-tapahtumassa 
Hollannissa – muiden muassa.

”Japanissa esiintyminen on saman-
laista kuin Suomessa, ihmiset ovat 
kohteliaita ja varautuneita. Muualla 
otetaan kontaktia ja ollaan eläväi-
semmin läsnä. Suuriin kaupunkeihin 
mahtuu enemmän kovia diggareita, 
keikoilla syntyy tiiviimpi tunnelma.”

Viime marraskuussa ilmestyneen, 
Teosto-palkintoehdokkuudella notee-
ratun kolmannen Lau Nau -albumin 
Valohiukkanen julkaisi tamperelainen 
Fonal Records. Locust lopetti, mutta se 
ei ollut ainoa syy vaihtoon.

”Halusin soittaa entistä enemmän 
Suomessa, eikä se ole niin helppoa, jos 
julkaisee levynsä vain Amerikassa.”

Naukkarinen kirjoitti levylleen 
ensimmäistä kertaa lyriikoita englan-
niksi, mutta lopulta suomensi tekstit 
yhtä lukuun ottamatta.

”Jos ulkomaisen yleisön kanssa olisi 
yhteinen kieli, ei tarvitsisi selittää niin 
paljon, mistä laulan. Moni haluaa olla 
tietämättä, mistä lauluni kertovat, 
koska suomen kieli kuulostaa niin 
eksoottiselta ja söpöltä.”

Valohiukkasella tavataan 
kuoleman ja Nosferatun lisäksi 
elämän marginaalipuolen hahmoja, ja 
kuullaan omaperäinen versio Tapio 
Rautavaaran Juokse sinä humma 
-koulukirjaklassikosta.

”Ratsastajan yksipuolisesta rakkau-
desta hevoseensa on herkullista kertoa 
ulkomailla. Aiheet eivät ole synkkiä 
niinkään psykologisesti kuin estetiikan 
ja romantiikan kannalta. Melankolian 
estetiikka kiehtoo ja koskettaa.”

 Kenttänauhoitusten suurku-
luttaja mainitsee esikuvikseen muun 
muassa friikkifolkin kummitädiksi 
tituleeratun brittiläisen Vashti Buny-
anin ja ranskalaisen taidemuusikon 
Ghédalia Tazartèsin. Linda Perhacsin 
ja Julia Holterin lisäksi Lau Naun 
musiikkia on verrattu helpommin 
lähestyttäviin nimiin, kuten Smog, 
Dirty Three, Animal Collective ja 
Sigur Rós.

”Minua on monesti verrattu 
artisteihin, joita en itse ole ikinä 
edes vaivautunut kuuntelemaan. Aina 
mainitaan myös naisartistit Björkistä 
Nicoon, vaikka en koe kuulostavani 
kummaltakaan.”

Lau Nau ei ole Naukkarisen ainoa 
projekti. Hän kuuluu Hertta Lussu 
Ässä -trioon yhdessä Jonna ”Kuupuu” 
Karankan ja Merja ”Islaja” Kokkosen 
kanssa sekä Maailma-yhtyeeseen, 
joka kuulostaa ”todella masentavalta, 
improvisoidulta doom-blues-folkilta”. 
Sama orkesteri säestää mykkäelokuvia 
nimellä Matti Bye Ensemble.

Äänten sommittelija tekee myös 
aktiivisesti ääni-installaatioita taide-
näyttelyihin sekä säveltää elokuva- ja 
teatterimusiikkia.

”Niissä on yleensä ohjaaja mukana, 
joten en voi olla samanlainen diktaat-
tori kuin omilla levyilläni. Albumin 
pitää olla kokonaisuus, jonka parissa 
voi viihtyä, kun taas installaatioissa 
saa leikkiä enemmän äänellä eikä 
tarvitse miellyttää ketään.”

Lapsena käytyjen piano- ja kuoro-
tuntien jälkeen Naukkarinen ei ole 

musiikkia opiskellut, vaan on taitees-
saan täysin itseoppinut.

”Teini-iästä lähtien musiikki on ollut 
se juttu, jonka takia hengailtiin kave-
reiden kanssa. Aluksi reissattiin ympäri 
Suomea punk-keikoilla ja myöhemmin 
tehtiin yhdessä musiikkia.”

Kaveripiirissä syntyivät kokoon-
panot, kuten Avarus, Chamellows, 
The Anaksimandros ja Kemialliset 
Ystävät. Ensimmäiset lo-fi-pop-
äänitykset tallennettiin kaseteille 
1990-luvun lopulla, ja taitojen kehitty-
misestä huolimatta edelleen tehdään 
tee-se-itse-asenteella.

”Aloitin punk-tyylillä, sen kun vaan 
soitin, ja ehkä siinä vieläkin on vähän 
sitä samaa.”

Punk-keikoilla heiluminen on jäänyt 
taakse, mutta tänä keväänä Lau Nau 
on esiintynyt Nyrkkitappelun ja 
M.K.H.C:n kanssa Kouvolassa. ”Aluksi 
jännitti, koska yleisössä näkyi vähän 
erilaista jengiä kuin yleensä, mutta 
kyllä he sitten sulivat meille.”

Yleensä Lau Naun nähdäkseen on 
täytynyt matkustaa merta edemmäs 
keikalle. Artisti on löytänyt yleisönsä 
etenkin Yhdysvalloista, missä hän 
on kiertänyt Skatersin ja Lichensin 
kaltaisten paikallisbändien kanssa. ”Ne 
ovat sellaisia UG-bändejä, joista WIRE 
kirjoittaa.”

Kyseisen lehden kriitikko Marc 
Masters nimesikin Lau Naun Philadel-
phian-keikan vuodelta 2005 yhdeksi 
kuudestakymmenestä maailmaa kautta 
aikain järisyttäneestä konsertista.

”En tiedä, miksi hän niin 
ihastui. Muistan hänen olleen ihan 
pähkinöinä.”

Tuolloin lavalla nähtiin Naukkarisen 
ja Tolvin lisäksi jouhikkovirtuoosi 
Pekko Käppi. Samainen kokoonpano 
esiintyy Flow Festivalilla vahvistettuna 
rumpali Jaakko Tolvilla.

”Keikkojen rakenne on edelleen 
aika höllä. Vapaus on mukana, mutta 
setissä ei ole täysin improvisoituja 
biisejä. Ehkä sitä ei enää ole yhtä hippi 
kuin aikaisemmin, ja onhan se nautinto 
soittaa tiukasti.”

Uudet kappaleet soivat myös 
totuttua psykefolk-tunnelmointia 
rytmikkäämmin, jopa tanssittavasti.

”Aikaisemmin ei olisi tullut kysy-
mykseenkään, että Lau Naun keikoilla 
kuullaan nopeaa menoa. Ennen vain 
synkisteltiin ja vaivuttiin horrokseen.”

”En mä oikeasti ole aivan niin paha 
synkistelijä kuin miltä vaikuttaa!” X

Saaren 
synkistelevä   
diktaattori
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o n  musiikkia, joka häikäisee. Usein 
tämä tarkoittaa röyhkeyttä, vimmaa ja 
voimakkuutta. Joskus lempeä, intiimi 
ja keveä vaikuttaa kuulijaan aivan yhtä 
voimakkaasti. Unenomainen sointi 
kietoo sisäänsä ja antaa turvaa. En 
ole yksin näiden kieltämättä hieman 
hissuttelevien mieltymysteni kanssa 
– kolmikymppisistä ystävistäni lähes 
kaikki rakastavat villasukkapopiksi 
nimeämääni indiemusiikin alalajia. 
Tässä genressä amerikkalainen Beach 
House on todellinen kruununjalokivi, tai 
ehkä majakka, jonka merkkivaloon on 
viime vuosina hakeutunut yhä useampi 
kuuntelija.

Flow’hun nyt toista kertaa saapuva 
baltimorelaiskaksikko Victoria Legrand 
ja Alex Scally ovat hioneet äänimaail-
mansa hyvin sulavaksi; arvostetulle Sub 
Pop -levymerkille levyttävä duo loihtii 
kuulijoille pehmoisaa, haaveilevaa ja 
hieman melankolisen melodista utumu-
siikkia. Yhtyeen musiikki ja esiintyminen 
on vähäeleistä, mutta yllättävän koukut-
tavaa ja erittäin tunnekylläistä.

Yhtye itse on sanonut albumiensa 
olevan kokonaistaideteoksia, jotka 
on tarkoitettu kuunneltavaksi alusta 
loppuun. Tämä korostuu erityisesti 
uusimman albumin, Bloomin kohdalla. 
Vuosi sitten ilmestynyt Bloom jatkaa 
siitä, mihin edellinen, valtaisan suosion 
saavuttanut Teen Dream yhtyeen musii-
killisesti jätti. Albumin nimelle uskolli-
sena Beach Housen musiikki puhkeaa nyt 
kukkaan – rikkaampana, puhtaampana, 

ehkä pateettisempana, mutta yhä kovin 
kaihoisana.

Kun kuuntelen Beach Housea, minut 
valtaa raukeus, tunnen epämääräistä 
nostalgiaaa, hymyilen merkitsevästi ja 
ajattelen kesäiltoja. En ole ainoa, jonka 
maailman yhtyeen debyytti vuonna 2006 
pysyvästi sulostutti. Tytöt ja pojat, nuoret 
aikuiset kaikkialla, ihastuivat lohdullisen 
haikeaan musiikkiin, josta on nyt saatu 
nauttia jo neljän albumin verran.

Ranskalaistaustainen Legrand 
huokailee laulujen lyriikat pehmeästi 
mutta yllättävän kohtalokkaasti. Äänessä 
on lapsekkaan soljunnan lisäksi tiettyä 
välinpitämättömyyttä, mikä leimaa 
yhtyeen tuotantoa: musiikki on itsekes-
keistä ja hyvin intiimiä. Vasta Bloomin 
myötä Beach House nostaa musiikissa 
katseen kengänkärjistään kohti taivaita 
ja avaa sointiaan enemmän. ”What comes 
after this momentary bliss?”, levyn 
avaavassa Myth-kappaleessa kysytään. 
Yhtyeen musiikki ei siihen anna vasta-
usta – sitä kuunnellessa tuo satumainen 
hetki ei pääty koskaan.

Tämän vuoden helmikuussa Beach 
House julkaisi yhteistyössä Pitchforkin 
kanssa puolituntisen lyhytelokuvan. 
Forever Still kuvattiin Teksasin 
autiomaassa, missä myös Bloom ääni-
tettiin. Elokuva on markkinointikiertu-
eisiin kyllästyneen yhtyeen kannanotto 
youtube-yhteiskuntaan, jossa määrä 
on tärkeämpää kuin laatu ja hiljenty-
miselle ja keskittymiselle ei ole aikaa. 
Lyhytelokuvassa yhtye esittää neljä 

kappaletta auringonlaskusta auringon-
nousuun. Jyrkät varjot, kaikuva kitara, 
jenkkiautojen häikäisevät etuvalot ja 
viipyilevät päivänsäteet kertaavat Beach 
Housen kaanonia ollen samalla kertaa 
herkkää, harrasta ja vaikuttavaa. 

Beach Housen huima menestys on 
tuonut yhtyeelle myös arvostelijoita – sen 
mammuttimainen suosio indie-popin 
suurkuluttajien ja ikuista teiniunta nuok-
kuvien kangastossuhipsterien keskuudessa 
on herättänyt enemmän tai vähemmän 
hyväntahtoista huvittuneisuutta. On totta, 
että Beach Housen äänimaailma, yhtyeen 
jäsenten olemus ja musiikkivideoiden este-
tiikka kiteyttää oman ikäpolveni loput-
toman kaipuun lähimenneisyyteen, siihen 
täydelliseen iltaan kalliolla, kun aurinko 
laskee härnäävän hitaasti, tuontiolut 
kaatuu kilisten lämmintä kiveä vasten ja 
silmäluomien läpi näkyy vain valkoista 
valoa. Raukeus musiikissa ja elämässä 
yhdistyy hetkeksi. 

Haikeus musiikissa tuottaa kuuli-
jassaan mielihyvää, johon eivät sekoitu 
oikeat huolet tai murheet – melankolia ja 
kuulaus tuovat katkeransuloista kaiho-
mieltä. Beach House laulaa rakkaudesta, 
ihmissuhteista ja nuoruudesta, mutta 
pääosaan nousee väistämättä musiikin 
tuoma tunnetila, jota yhtye ruokkii 
konserteissa usein käyttämillään suurie-
leisillä valoefekteillä. Esiintyjät, yleisö ja 
joskus kaikki yhdellä kertaa sokaistaan 
yltäkylläisellä valoryöpyllä. Lohduttava 
ääni kaikuu jostain kaukaa. Kuulija jää 
räpyttelemään silmiään. X

Villasukkapopin 
aateliaLoht umusiik illa on 

huono kaik u. Näin ei 

t ar vitse olla, todist aa 

Beach House.
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Mykistävä
Mykki

helsingin Kalasataman varastohalli 
tammikuussa 2013. Pakkasta ulkona 
reippaat kaksikymmentä astetta ja sisällä 
varastossakin pirun kylmä. Portsari 
pakotti riisumaan talvitakit, Mykki 
Blancon harteille jäi ennakkoluulojen 
riisuminen. Olin tullut kuuntelemaan 
James Blaken DJ-settiä, mutta huomioni 
varastikin New Yorkista kotoisin oleva 
räväkkä rap-nousukas. En tiennyt artis-
tista juuri mitään, mutta tiiviiksi pakkau-
tuneen yleisön lämpö – kirjaimellisesti 
– houkutteli syvälle kuulijoiden sekaan. 
Kun ihmisten keskuudesta lavalle nousi 
lippalakkiin, naiselliseen rintavarustuk-
seen ja valkoiseen kutriin sonnustautunut 
hahmo, alkoi erikoinen show.

Siinä missä toiset artistit saattavat 
vaihtaa vaatteita kesken keikan, Mykki 
Blanco flippaa sukupuoli-identiteettiä. 
Määrittelyjä pakenevassa esityksessä 
esiintyjän paikoin lähes raakalaismainen 
ääni yhdistyi tämän sulavan androgyy-
niseen liikehdintään (jälkeenpäin selvisi, 
että Mykki pitää itseään ”kuumana 
transsukupuolisena henkilönä”). Pikku 
hiljaa vaatteet vähenivät, ja lopulta 
myös meikit ja peruukki saivat mennä. 

Drag-esiint ymisillään 

julk isuuteen noussut 

Myk k i Blanco aiheut t aa 

hämmennyst ä 

mask uliinisessa 

rap-maailmassa. 

Mut t a onko  

kaik k i vain pint aa?
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Villiintyneen yleisön edessä riimiä 
sylki tatuoitu, seminarkkarin oloinen 
afroamerikkalainen jäbä, kunnes hetken 
päästä peruukki oli taas vedetty päähän 
ja gettoräppärin habitus hämärtynyt 
feminiiniseen viekoitteluun.

”Green light, with a mic in my hand I 
go forward into battle with a dice in my 
hand. One chance, one woman, seeking 
the truth, one truth, veiled in the illu-
sions of youth.”

Tuli sellainen tunne, että Helsinki 
rasismikeskusteluineen elää jotain aivan 
toista aikakautta. Täällä mummotkin 
kehtaavat huudella törkeyksiä 
tummaihoisille taaperoille samalla, 
kun äänetön enemmistö seisoo tumput 
suorina vieressä. Tällaiset tapaukset 
ovat tietysti ääriesimerkkejä, ja yritystä 
muuttaa nurkkakuntaista tapakulttuuria 
toki löytyy myös Suomesta. Näyttelijä 
Jussi Vatanen valitsi Karim Z Ysko-
wiczin hahmon ja huumorin. Hauska 
juttu, mutta vitsissä on kuitenkin aina se 
vaara, että se jää – no, vitsiksi.

Mykki Blancon luutuneita käsityksiä 

purkava voima on tehokkaampi. Artisti 
on kaikkien queer-tutkijoiden märkä 
uni, jonka vuorottelu uhoavan kundin ja 
hemaisevan tsubun välillä pitää yleisön 
jatkuvasti varpaillaan. Hänessä yhdistyy 
Ol’ Dirty Bastard ja Jarkko Valtee 
tavalla, joka venyttää myös miesräppärin 
muottia.

”What the fuck I gotta prove to a room 
full of dudes Who ain’t listening to my 
words cuz they staring at my shoes.”

Pinnan alla kytee, ja vaikuttaisi siltä, 
että Michael David Quattlebaum Jr. on 
maailmanvalloitusretkellä. Jo 16-vuoti-
aana hän karkasi New Yorkiin plakka-
rissaan vain nyysitty 100 dollarin seteli 
sekä toive tulla seuraavaksi Madon-
naksi. Ison kaupungin kadut eivät vielä 
tuolloin kannatelleet omaehtoista nuorta, 
jonka maitojuna vei kotiin haavojaan 
nuolemaan. Päämäärästään nuorukainen 
ei silti luopunut.

Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, 
hän on valmiimpi. Matkan varrella kaksi 
taidetutkintoa jäi kesken, kun Quatt-
lebaum etsi omaa tapaansa kanavoida 
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luomisen vimmaa. Lopulta rohkaisu 
oikeaan suuntaan tuli vaikutusvaltaisen 
taidemesenaatin suusta: ”Et sinä halua 
olla se bileiden tekotaiteellinen tyyppi. 
Sinä haluat olla itse taiteilija.”

Sisältä löytyi ainekset kiihkeään runo-
kokoelmaan sekä uuteen Mykki Blancon 
sivupersoonaan, ja yhdistämällä nämä 
rap-musiikkiin Quattlebaum on löytänyt 
toistaiseksi valloittavimman muotonsa. 
Viime syksynä ilmestyi debyyttilevy 
Cosmic Angel: The Illuminati Prince/ss, 
jonka koukuttavista biiteistä vastaavat 
muun muassa Brenmar, Sinden ja 
Gatekeeper.

Silti juuri live-performanssit ovat 
herättäneet eniten kansainvälistä kiin-
nostusta. Arvostetut lehdet, kuten New 
York Times ja Elle, ovat yrittäneet päästä 
selville persoonasta esitysten takana. 
Tehtävä ei ole aivan mutkaton. Marilyn 
Mansonia ja Lady Gagaa ihaileva taitei-
lija haluaa paitsi rikkoa stereotypioita, 
myös valloittaa.

”It’s a war out here, the real vs. the 
gimmicks, they all wanna be stars but they 
heart ain’t in it, they all wanna go far but 
it’s survival of the fittest, so a spitta killa 
likes me comes around and fucking ends 
it.”

Normaaliin amerikkalaiseen räppärin 
tyyliin kylläkin istuu se, että Blanco ei 
edes yritä esittää nöyrää: hän on täällä 
pokaalien perässä. Silti, jotain aseista 
riisuvaa artistin moniulotteisuudessa 
on. Harva uskaltaisi edes yrittää 
ristiinpukeutumisen ja räyhäämisen 
yhdistämistä.

Blancoa ei kuitenkaan saa falskiudesta 
kiinni. Quattlebaum tuntuu elävän sano-
jensa ja live-your-art-eetoksensa mukai-
sesti, ja on helppo uskoa, että roolissa ei 
ole kyse pelkästä performanssista.

”Ihmisten on vaikea ymmärtää, että 
Michaelin ja Mykkin välillä ei ole mitään 
eroa”, hän totesi Interview-lehden 
haastattelussa.

Quattlebaum on sanonut, että Mykki 
Blanco on vain yksi väline ja mahdolli-
sesti väliaikainen projekti. Nähtäväksi 
jää, mitä seuraa. Tuskin ainakaan 
kompromissiä. X

Mykki Blanco räppää teinitytöille ja 
satunnaisille kulkijoille New Yorkin 
kaduilla ja metrossa.
http://bit.ly/15yNifO

kOMMe NTTi :  N O,  h OMO

va ltav i rrasta po ikkeavasta 

seksuaal i- ident iteet istä musiso i-

minen o l i  p i tkään h iphop-ku lttuur in 

v i imeis iä tabu-a lueita. tämä 

rajany l i tys tuntu i jopa vaara l l ise lta . 

n i in monta aseita hei lutte levaa 

gangsta-räppär iä o l i  v iha isena 

uhonnut värssy issään, ku in varo i-

te l len homostelun seuraamuksista.

kun Mykk i b lanco astelee uhmak-

kaast i koro issa mikrofon i in , kukaan 

ei ku itenkaan pahemmin shokee-

raannu. h iphop sanoo: ”su l la on 

munaa, antaa räpin so ida”. Monen 

muun a iheen tavoin homofobia 

on räppärei l le usein – e i su in-

kaan l ieventävänä asianhaarana,  

enemmän kerska i lua ku in todel l ista 

sydämenpaloa. Ahdasmiel isy y ttä 

tok i p i i leskelee missä tahansa 

ku lttuur inurkkauksessa, mutta 

h iphopi l la ta i must ien amerikka-

la isten yhteisö i l lä e i o le homofo-

bian sara l la mitään er i ty isasemaa.     

Maai lma on muuttunut ja s i inä 

s ivussa mustan amerikka la isen 

mahdol l isuus tehdä mitä ha luaa. 

kun b iseksuaal inen ja voyer is-

mista nautt inut , se l la isenk in as ian 

ku in rock & ro l l in keks iny t Litt le 

R ichard  meikkasi ja to i femin i in iä 

puoltaan lavoi l le 1950-luvun 

yhdysva l lo issa, e i sy ynä o l lut 

provokaat io. s i ten pa ika l l i set 

etelän junt i t e ivät n imittä in n i in 

helpost i saaneet päähänsä, että 

r ichard o l is i  o l lut heidän na istensa 

perään, mikä vuorostaan saatto i 

auttaa p itkä ikä isy y teen ajan 

lynkkausmiel ia lassa. 

Mykk i l la on ku itenk in edel leen 

sy y tä vetää rool insa ja vetää se 

mahdol l is imman över ist i .  Mukamas 

tasa-arvoisten yhteiskunt iemme 

la it ja säännökset laahaavat 

edel leen ka iken järjen jä ljessä ja 

musi ikk i teo l l isuusk in puskee samaa 

seksuaal iformaatt ia vuodesta 

to iseen.

Markus karlqv ist

Just imagine how far you can go
35 years of experience leads us to this moment. Introducing the M Series – built to plug and play with all the 
connectors and room-response controls you need. And it’s one of our most sustainable active monitor yet, 
with the new long-lasting Natural Composite Enclosure™ and intelligent signal-sensing power management. 
Perfecting that all-important neutral, accurate sound has made us the music industry benchmark. Now let’s 
see how far you can go. Come see yours at www.genelec.com

Natural Composite Enclosure™ 
Handcrafted from wood composite

M030 M040
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keskiajalla filosofit ja tiedemiehet 
olivat erityisen kiinnostuneita valon 
konseptista ja siitä kuinka sen eri 
heijastumat vaikuttavat väreihin. Valo 
edusti jumalallista voimaa ja toimi 
kauneuden henkiinherättäjänä. Samaan 
traditioon pohjautuvat goottilaisten 
kirkkojen 1200-luvulla yleistyneet 
lasimaalaukset. Sen lisäksi, että valo 
käyttäytyi normaalista poiketen heijas-
tuessaan rauta- ja mangaanioksideista 
sävynsä saaneiden maalausten läpi se 
herätti henkiin ikkunoihin kuvitetut 
uskonnolliset kertomukset, ”köyhän 
miehen Raamatun.”

Losangelesilainen Julia Holter (s. 
1984) on musiikillinen vastine näille 
vertauksille. Hänen kappaleissaan soivat 
goottilaiset katedraalit samalla tavoin 
kuin kuin 1980-luvulla 4AD-levy-yhtiölle 
levyttäneillä unipoppareilla This Mortal 
Coililla ja Cocteau Twinsillä. Ei vaadi 
erityistä mielikuvitusta kuulla heidän 
kaikkien kappaleistaan ylimaallisen 
valon heijastumia äänen erisävyisissä 
pinnoissa.

2010-luvun musiikkikentässä Holter 
sijoittuu osaksi samaa naispuolisten 
läppäripoppareiden aaltoa kuin Grimes, 
Maria Minerva, Laurel Halo tai Holterin 
yhteistyökumppani Nite Jewel. Mutta 
siinä missä Grimesin soundi on inspiroi-
tunut internetistä ja Minervan Tallinnan 
kolkosta dekadenssista, Julia Holterin 
lähtökipinä on antiikin tarinoissa ja 
keskiajan musiikkiperinteessä.

Klassisen musiikkikoulutuksen 
saanut Holter on tähänastisella 
musiikkiurallaan pitänyt luomistyönsä 
makuuhuoneessaan. Hän tekee levynsä 
itse käyttäen paria erilaista syntikkaa, 
rumpukonetta ja selloa, jota hän ei osaa 
soittaa paksun dronematon vyöryttä-
mistä kummemmin.

Holterin ensimmäinen täyspitkä 
albumi Tragedy oli ainakin paperilla 
pop-kulttuuria korkeimmasta päästä. 
Käpertynyt, mutta meditatiivisen 
upottava teema-albumi Euripideen 
Hippolyte-näytelmästä. Tragedyllä 
soivat samaan aikaan musique concréten 
laakeat äänimaisemat ja Kate Bushin 
dramaattinen pop, joka folk-artisti Grou-
perin musiikin tavoin yrittää draaman 
esittämisen sijaan imeä sen mahdolli-
simman syvälle sisällensä.

Varsinaisen statuksensa Holter 
kuitenkin kehitti itselleen viimevuo-
tisella Ekstasis-levyllään. Myös nimi 
viittaa jälleen Kreikkaan, tällä kertaa 
runoilija Sapfoon. 

Myös Ekstasisilla Holterin kappa-
leiden äänikuvaa hallitsee tyhjä tila, 
mutta se on kiemuraisista kappaleraken-
teistaan huolimatta edeltäjäänsä lähes-
tyttävämpi albumi. Tosin sen lähestyttä-
vyyden juuri on popin muotokielen sijaan 
satojen vuosien takaa. Siksi sen sointi ja 
rakenteet kuulostavat täysin ainutlaatui-
silta ja sellaisilta, että kaikista maailman 
paikoista makuuhuone tuntuu viimei-
seltä, jossa ne on saatettu nauhoittaa.

Ekstasisilla Holter löysi myös alussa 
mainitun valon estetiikan. Sen kuulee jo 
albumin avausraidasta Marienbadista. 
Se on polyfoninen ja lauluharmonioiden 
luoma kappale, jonka toistensa päälle 
limittyvät teemat saavat Holterin vaikut-
tamaan itsensä muodostamaa kuoroa ja 
urkuryhmää johtavalta kapellimestarilta.

Ekstasis-albumin toismaailmallinen 
hehku sen tulee lukuisista päällekkäisistä 
lauluraidoista ja siitä, kuinka ne levit-
täytyvät avariin ääniholveihin. Musiikin 
keskellä Holterin ääni on sitä valoa, joka 
heijastelee lasimaalausten läpi ja tekee 
ympäröivästä maagisesta kauneudesta 
näkyvää. X

Valonkantaja

Julia Holter 
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vuonna 2011 palasin Tallinn Music 
Weekiltä sunnuntai-iltana jokseenkin 
uupuneena. Jaksaisinko raahautua toiselle 
puolelle kaupunkia Woodsin keikalle? 
Olin kyllä kiinnostunut yhtyeestä, mutta 
loppukevään räntäsade ei suoraan sanot-
tuna auttanut kenkiäni sitomaan omia 
nauhojaan.Päätin kuitenkin ryhdistäytyä, 
enkä pettynyt. Triona esiintynyt yhtye oli 
verevä, intensiivinen ja päästi Tallinnan-
matkan seesteyttämän mieleni uppoa-
maan syvälle musiikkiinsa. Yli kahden-
kymmenen lyhyen kappaleen keikka oli 
kuin jatkuva karkkisade Woodsin valutta-
essa hunajaa back-kataloginsa kyljestä.

Woodsin perustaja ja nokkamies 
Jeremy Earl muistaa kyseisen vierailun. 
Selviää, että myös bändillä oli haasteita 
kyseisenä iltana.

”Muistan, että olimme erittäin 
pahan jet lagin kourissa”, mies toteaa. 
”Kyseessä oli kiertueen viimeinen 
keikkamme ja fiilis Helsingissä oli 
hyvä. Olisimmepa vain ehtineet nähdä 
kaupunkia hieman enemmän.”

Se tyypillinen tarina siis: sisään, 
ulos, kattila tulelle. Mieleenpainuvaa 
konsertissa oli myös rummuissa illan 
aloittaneen Jarvis Tarvenieren vaihta-
minen pysyvästi kitaraan noin viiden 
kappaleen jälkeen, jolloin myös yhtyeen 
kokonaisestetiikka luonnollisesti 
muuttui kertaheitolla.

”Nykyään meillä on kiertueilla 
rumpali, joten Jarvis voi keskittyä 

rauhassa kitaraansa”, hyväntuulisen 
kuuloinen Earl naurahtaa. ”Halusimme 
live-soundin olevan isompi, uuden 
levymme kappaleet myös edellyttävät 
sitä.”

Tosiaan, loppuvuodesta 2012 
julkaistu kuudes Woods-albumi Bend 
Beyond on aiempaa riffisempää ja 
monilla tavoin entistäkin intensiivi-
sempää ilmaisua. Hyväksi voiman-
näytöksi sopii kappale Size Meets the 
Sound, jonka heti alussa koukuttava 
kitaralinja tuo melodisesti mieleen 
etäisiä kaikuja jopa Black Sabbathin 
kaltaisista heviklassikoista.

”Se biisi on kyllä hyvä esimerkki 
soundimme kehityksestä”, komppaa 
Earl. ”Halusimme taltioida uudelle 
levylle keikkojemme energiaa.”

Sekä Woods-yhtyettä että koko 
Woodsist-labelia yhdistää tietyn-
laista kotikutoista charmia uhkuva 
estetiikka. Aktit kuten toukokuussa 
Helsingissä esiintyvä Purling Hiss, 
The Woolen Men tai vaikkapa White 
Fence ilmentävät osuvasti sitä mistä 
Woodsistissa on kyse: suoraan koti-
nauhurille tallennettavasta laulunte-
kijätraditiosta. Samaa rosoista eetosta 
edustaa myös aiemmin Woodsistille 
levyttänyt Kurt Vile.

”Suuri osa musiikista, jota julkai-
semme on kotona nauhoitettua. 
Studioon mennessä jotain aina katoaa 

prosessissa, joten haluamme saada 
musiikin talteen mahdollisimman 
lähellä lähdettä. Olemme yksinkertai-
sesti kiinnostuneita hyvistä biiseistä.”

Yleisesti Woodsistin yhteydessä 
viljellystä lo-fi -termistä Earl ei 
innostu. Intensiteetti, välittömyys ja 
musiikin laatu ovat yhdistäviä tekijöitä, 
eivät äänitystekniset parametrit.

”Spontaani luovuus voisi olla aika 
hyvä kuvailu sille, mitä etsimme”, Earl 
lisää.

Samaa musiikin ja kuulijan välistä 
läheisyyttä ja välittömän intiimiä 
tunnelmaa heijastelee myös Woodsin 
Big Surissa Kaliforniassa järjestämä 
Woodsist-festivaali. Viime vuoden 
esiintyjälistassa vilahtelee tapahtuman 
ja labelin emobändin ohella luotto-
nimiä kuten Real Estate, Sun Araw, 
Ducktails ja Thee Oh Sees.

”Kapasiteettimme on 300 ja siinä 
on mukana myös esiintyjät. Halu-
simme tehdä festivaalin, jossa esiintyy 
vain viisi bändiä per päivä, jolloin 
kukin akteista saa tarpeeksi aikaa ja 
huomiota. Paikka on käsittämättömän 
kaunis suurine puineen, täydellinen 
rennolle ulkoilmatapahtumalle. Oletko 
sattumoisin käynyt siellä?”

En valitettavasti ole, mutta voisiko 
sanoa kyseessä olevan kirjaimellisesti 
paluun metsään, back to the Woods?

”Hehe, siitä tosiaankin on kyse, 
juu!” X

Niin metsä 
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” e n e r g i a f i k s u n  busineksen 
vertaishautomo”, tiivistää Maria Ritola, 
Demos Helsingin tutkija ja Peloton-
hankkeen vetäjä. ”Kyse on niinkin 
yksinkertaisesta asiasta kuin ihmisten 
liikkumis-, asumis- ja syömistottumusten 
muuttamisesta.”

Peloton alkoi Demos Helsingin ja 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitran yhteistyöstä vuonna 2008. Aluksi 
keskityttiin parantamaan olemassa 
olevien yritysten liiketoimintaa ilmas-
toystävällisemmäksi, mutta pian syntyi 
ajatus uudenlaisesta yrityshautomosta. 
Sellaisesti joka kokoaisi yhteen eri alojen 
osaajia ympäristöämme parantavien 
liikeideoiden ympärille.

 

Toimintamalli yleistymässä

Samaan aikaan alkoi ilmestyä myös 
muitakin start-up -toimijoita. Yhteis-
työtä Aalto Entrepreneurship Societyn 
ja muiden vertaishautomoiden välillä 
tehdään aktiivisesti ja yhdessä onkin 
saatu jo aikaan muutoksia asenteissa.

”Tästä on tullut tuttu malli”, kertoo 
Aleksi Neuvonen, yksi Demos Helsingin 
perustajista. ”Pikku hiljaa muutamassa 
vuodessa jotain onkin muuttunut niin 
että tämä on se kiinnostavin tapa tehdä 
uusia juttuja.”

Se, mikä erottaa Pelottoman muista 
yrittäjyysliikkeistä on keskittyminen 
ympäristön kannalta merkittävään 
liiketoimintaan. Pääteemoja ovat 
ilmaston muutoksen torjuminen ja 
energiatehokkuus, mutta yhtä lailla myös 
kaupunkikulttuuri.

Ritola valottaa, että vaikka Suomessa 
on viime vuosina ollut nostetta teolli-
suuden tuotantoteknologioiden ja tuotan-
toprosessien kehittämisessä ympäristölle 
kestävimmiksi, on kuluttajapalveluissa 
vielä runsaasti kasvun mahdollisuuksia. 
Käytännössä Pelottomasta ponnahta-
neet yritykset helpottavat ihmisiä arjen 
järjestelyissä. Tarjolla on esimerkiksi 
kimppakyytejä, yhteisiä kaupunkitiloja ja 
tavaraliikennepalveluita.

”Ideana on tarjota yhteisö, jossa voi 
kasvattaa omaa ideaansa, palvelukon-
septia tai teknistä innovaatiota. Saada 

tukea ja kysyä tyhmiä. Moni on miettinyt 
näitä samoja asioita omassa arjessaan”, 
Ritola kertoo.  

Kynnystä madaltamalla on tarkoitus 
löytää muita samanhenkisiä, yrittä-
jyydestä ja ympäristöarvoista kiinnos-
tuneita, löytää vastauksia, kohdata 
neuvonantajia ja saada tukea. Jo lyhyessä 
ajassa Peloton on onnistunut keräämään 
ympärilleen monipuolisen joukon eri 
alojen osaajia.

klubilta vauhtia

Putte’s Barin alakerta on pakattu 
täyteen nuoren ja urbaanin näköistä 
väkeä ja sisään valuu koko ajan lisää. 
Saapuvat nyökkäilevät tervehdykseksi jo 
paikkansa löytäneille tutuille. Tarjolle 
tuodaan pizzaa ja pian alkaa esitelmöinti. 
Avauspuheenvuorojen teesejä ovat 
”Energiafiksuja ratkaisuja viheliäisten 
ongelmien ratkaisemiseksi” ja ”resurssi-
niukkuus ajaa hyvään liiketoimintaan”. 
Käynnissä on Peloton Club.

Peloton-hankkeen työpajat ja kolme 
leiriä ovat ehtineet tavoittaa suuren 

joukon, jonka ydin kokoontuu joka kuun 
toinen torstai helsinkiläisessä ravinto-
lassa. Peloton Club kokoaa yhteen sekä 
vanhoja toimijoita vaihtamaan ajatuksia 
ja kannustamaan toisiaan sekä muita 
yrittämisestä kiinnostuneita. Osanottaja-
määrät ovat liikkuneet sadan molemmin 
puolin. Tilaisuuksissa kuunnellaan 
puheenvuoroja ja verkostoidutaan. 
Vieraspuhujana on ollut muun muassa 
Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs 
Bruce Oreck.

”Peloton Clubissa on hauskaa se, että 
on aika paljon eritaustaisia ihmisiä tuotu 
yhteen, joita kiinnostaa sama asia, eli se 
miten ilmastonmuutokseen pystytään 
tarttumaan tekemällä hyvää liiketoi-
mintaa”, Ritola kertoo. ”Nyt on jo noin 
kymmenkunta yrityksen alkua, jotka 
ovat saattaneet startata joko aiemmilta 
Peloton Campeilta tai vaihtoehtoisesti 
tekijät ovat itse pistäneet firman pystyyn 
ja tuoneet sen tähän klubin yhteyteen.”

konseptit kehittyvät kesäleirillä

Toukokuun lopulla käynnistyy Peloton 

Summer Camp -kasvuohjelma, johon etsi-
tään 2-6 henkilön ryhmiä jalostamaan 
ja kehittämään liikeideoitaan toimiviksi 
yrityksiksi. Ryhmät saavat kesän aikana 
tukea ja apua konseptiensa kehittämi-
seen. Ideoiden käytännön testausta ja 
projektien esittelyä tullaan tekemään 
Flow’n yhteydessä Suvilahdessa. 

Mukaan haetaan eri asteella olevia 
ideoita aina valmiisiin tuotteisiin asti 
ja Ritolan mukaan tärkeintä on moti-
voitunut tiimi, ei idean kypsyysaste. 
Tavoitteena on synnyttää kansainvälis-
tyviä yrityksiä.

”Kyllä tarkoitus on tehdä busi-
nessta”, vahvistaa myös Aleksi 
Neuvonen.

Kasvuohjelma huipentuu syksyllä 
Slush-tapahtumaan, jossa eriasteissa 
olevat start-upit esittelevät liikeideoi-
taan sijoittajille. Tällä hetkellä Peloton 
on saanut rahoituksensa ympäristömi-
nisteriöltä ja jaettavaa riittää avus-
tamaan yrityksiä alkuun. Yksi kesän 
tavoitteista on saada kasvuohjelman 
yritykset kasvatettua henkisesti ja 
fyysisesti siihen pisteeseen, että ne 

voidaan lähettää kohtaamaan rahoit-
tajia. Siis kasvamaan Pelottoman 
ulkopuolelle.

”Olemme rakentamassa vertaishau-
tomoa. Ajatuksena on se, että tästä 
muodostuu ekosysteemi, joka alkaa itse 
kannatella itseään”, Ritola täsmentää.

Pelottoman takana oleva ajatushau-
tomo Demos Helsinki tutkii ihmisten 
demokratiaan osallistumiseen keinoja 
yhdessä julkisten organisaatioiden, 
järjestöjen ja yritysten kanssa. 

”Kysymys on siitä, miten ihmiset 
pääsevät vaikuttamaan niihin järjes-
telmiin joita he itse käyttävät”, 
toteaa Neuvonen. ”Peloton on Demos 
Helsingin toinen keskeinen tukijalka. 
Pyrimme kehittämään energiaviisaita 
kestäviä elämäntapoja tukevaa uutta 
taloutta.” X

Lisät ietoa Peloton-hankkeesta:

w w w.pelotonclub.me 

Peloton es ittäy ty y myös Flow ’ssa. 

tarkemmat t iedot ju lk istetaan 

myöhemmin, seuraa i lmoitte lua Flow ’n 

nett is ivu i l la : w w w.flowfest iva l .com. 
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TILAA IMAGE -50%
TARJOUSHINTAAN
3 NROA VAIN 12 €!

Normaali tilaushinta 24 €. Tutustumistarjous on voimassa kotimaassa uusille tilaajille 30.9.2013 asti. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. 
 A-lehtien kesto tilaus on tavallista reilumpi: saat jokaisen jakson alkamisesta tiedon 1 kk ennen, jotta voit rauhassa päättää jatkosta. Tilaus jatkuu, kunnes 
 toisin päätät. Kesto tilaus lasku tetaan kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Hinnat sisältävät arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron. Kestotilauksesi ollessa 
voimassa sinulla on jatkuva voittomahdolli suus A-lehdet Oy:n Juhla-arvonnassa ja saat siitä myös K-Plussa-pisteitä. Alle 18-vuotiaalta huoltajan suostumus tila-
ukseen ja arvontoihin. Annettuja nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja rekisteriselosteesta: 
www.a-lehdet.fi/asiakaspalvelu/rekisteriseloste tai A-lehdet Oy, Risto Rytin tie 33, 00081 A-lehdet. 
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Mira Luoti:  ”jos  
ilmanussintafiilis 
iskee, ei sitä voi  
keskeyttää.”

Sota seksistä
Miehet jotka  

vihaavat naisia 
Miki 

Liukkonen
Seuraava  
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design 
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6–7/2012 heinäkuu–elokuu 8,20 e

kuva: perttu saksa
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KUVA: AKI ROUKALA

9/2012 lokakuu 8,20 e

MIREL WAGNER: 
”KAIKKEIN  
PELOTTAVIN ON  
TOINEN IHMINEN.”

PAL.VKO 2012 – 43 
290361-1209

P I M E Ä  S Y D Ä N
Synkkien laulujen taitaja Mirel Wagner rakastaa kauhua

Kirja 
Pentti  
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America  
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Ruben Stiller 
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MAALISKUU 2013 8,20 €

Bioshock infinite s. 12 | spencer krug s. 23 | nick cave & the Bad seeds s. 24 | münchen s. 29 | ceviche s. 32 | riku siivonen s. 80

TÄHTI?

VAHVAT 
ROHDOT
Psykoosilääkkeistä  
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m i k ä  yhdistää Enyaa, Lord of The 
Ringsiä, PSY:tä, Pokémonia ja Mariah 
Careytä? Kyseiset ilmiöt vaikuttavat 
ensisilmäyksellä tunkkaisilta ja yhteen-
sopimattomilta. Kenties juuri siksi nämä 
satunnaisuudet löytyvät myös kanada-
laisen Grimesin inspiraatiolistalta. 

Internet on edellytys sille, että taiteili-
janimen Grimes alla työskentelevästä 
Claire Boucherista on tullut elektro-
popin seuratuimpia hahmoja. Hän on 
kasvanut todellisuuteen, jossa hän pääsee 
kuulemaan miltei kaikkea maailman 
musiikkia. Samalla hän on erottamat-
tomasti kytkeytynyt siihen ”luovaan 
luokkaan”, jota ohjailee pakkomielle 
autenttisuuteen sekä halu erottautua 
joukosta kiinnostusten perusteella. 

Mahdollisuudet omaehtoisen popin 
julkaisemiseen ovat internetin ansiosta 
vaivattomampia kuin koskaan. Tämän 
toivoisi tuottavan ennennäkemätöntä 
vapautuneisuutta. Viriketulva kuitenkin 
hukuttaa luovuuden alleen helpommin 
kuin edistää sitä. Aniharva onnistuu 
irroittautumaan totunnaisista kaavoista.

Näiden realiteettien keskellä Visions 
oli yksi viime vuoden raikkaimmista 
indielevyistä. Grimes sävelsi, äänitti ja 
tuotti levynsä yksin makuuhuoneessaan 
Garageband-ohjelmalla.

Myös esteettiset langat käsissään pitävä 
artisti pakenee median määrittelyjä. Visi-
onsin ilmestymisen jälkeen Grimes vaih-
dellut imagoaan sotkuisesta crust-tytöstä 
muotilehdille poseeraavaksi tyyli-ikoniksi. 
Hän ohjaa musiikkivideonsa ja varmaan 
mieluusti kirjoittaisi itse omat haastatte-
lunsakin, jos vain voisi. Niin kokonaisval-
taisesti hän imagoaan kontrolloi.

Identiteetillä leikittely on kuulunut 
pop-kulttuurin konventioihin jo David 
Bowiesta lähtien. Hektisessä informaa-
tiotulvissa on luontevaa, että prosessi 
kiihtyy entisestään. Miksi Grimes haluaa 
silti todistella musiikkinörteille omaa 
autenttisuuttaan?  

Grimes - Internetin lapsi

Kenties siksi, että miesten hallitse-
malla indie-kentällä kaiken itse tekevä 
nainen on edelleen epäilyttävä hahmo. 
Naismuusikko ansaitsee uskottavuutensa 
viime kädessä ulkonäkönsä kautta. 
Miesartistien ei tarvitse tehdä itsestään 
viehättäviä, eikä itsenäisessä miesmuusi-
kossa ole mitään ihmeteltävää.

Ei siis ihme, että Grimes on väsynyt 
indie-koneistoon, jonka artistit suol-
tavat toinen toistaan tyhjänpäiväi-
sempää kuratointipoppia. Innoitusta 
hän metsästää kunnon post-elitistin 
tavoin kaanonin ulkopuolelta. Hän 
ylistää tumblr-kirjoituksissaan 
itämaisia poppareita ja Justin Bieberin 
kaltaisia valtavirta-artisteja. Seuraa-
vana päivänä hän saattaa ahdistua 
teksteistään ja poistaa ne.

Grimesin puheista löytyy kuitenkin 
monia huomionarvoisia pointteja. Kun 
taloudellinen ”kehitys” tapahtuu aivan 
muualla kuin länsimaissa, on turha 
odottaa, että populaarikulttuurikaan 
pysyisi ennallaan.

Grimes huokuu nykyhetkelle 
tyypillistä ristiriitaisuutta. Internet on 
Grimesin muusa, mutta toisaalta myös 
häntä tuhoava voima. Hän kertoo vihaa-
vansa jatkuvaa netinkäyttöä ja ympä-
ristöä tärvelevää matkustelua. Samalla 
hän vaikuttaa koukuttuvan uuteen 
informaatioon, kommunikaatioon ja 
pop-tähteyteen alati syvemmin. 

Ailahtelu hämmentää, mutta juuri 
se tekee Grimesista niin kiinnos-
tavan hahmon. Koskaan ei voi tietää 
milloin hän saa kaikesta tarpeekseen 
ja toteuttaa digitaalisen itsemurhan. 
Lopullinen offline-tila olisi hänelle 
vastaava ele kuin katoaminen, telakoi-
tuminen tai jopa itsemurha menneiden 
vuosien pop-tähdille. Grimesillä on 
kuitenkin niin paljon näkemystä ja 
lahjakkuutta jaettavana, että toivon 
hänen jatkavan pitkään. Hänen taiteel-
taan voi odottaa mitä tahansa.

iiDa SOFia hiRvONeN

Kirjoittaja on pakkomielteisen kiinnos-
tunut hamstereista ja marsuista, vaikkei 
ole koskaan nähnyt elävää jyrsijää.

k O L U M N i
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   aFROBeaTS

– FeLaSTa 

     FUSeeN

 Fela Kutin ja 

k umppaneiden 

afrobeatist a on 

t ullut afrobeats, 

”brit tiunderg roundin 

uusi soundi”. Uuden 

afrik ka laisen 

elek tronisen musiik in 

t y ylik ir jo on hy vä llä 

moment umilla 

var ustet t u 

kansainvä linen 

musiik k i-ilmiö.  
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v u o s i k y m m e n i ä  s i t t e n  nigeria-
lainen Fela Kuti nimesi uuden musiikil-
lisen suuntansa ”afrobeatiksi”. Tyylissä 
paikallinen musiikkiperinne yhdistyi 
silloisen kansainvälisen nykymusiikin 
aineksiin. Nyt nuoret länsiafrikkalaiset 
artistit tekevät samaa elektronisen 
musiikin saralla. Afrobeat on terminolo-
gisesti muutettu monikkoon ja musiikilli-
siin vaikutteisiin kuuluvat mm. dance-
hall, hiphop ja UK funky.

Kaava toimii: Don Jazzyn tuottama 
ja D’Banjin esittämä Oliver Twist nousi 
viime vuonna Ison-Britannian top 10 
-listalle. Don Jazzy kertoi The Guardianin 
julkaisemassa haastattelussa singlen 
olleen laskelmoitu yritys murtautua brit-
timarkkinoille hyödyntämällä UK funkyn 
ja funky housen suosiota saarivaltakun-
nassa: ”Ajattelin, että eihän se musiikki 
[UK funky] eroa niin paljon siitä mitä me 
kuuntelemme täällä [Nigeriassa].”

Pop-henkisimpien afrobeats-biisien 
tuotanto ei ole kovin kaukana länsimai-
sista kaupallisista valtavirtahiteistä, 
mutta artistit korostavat säilyttävänsä 
musiikissaan highlife- ja juju-musiikin 
vaikutteet. Omaleimaista on myös 
kielten sekamelska. Sanoitukset ovat 
usein osittain englanniksi, osittain 
paikallisilla kielillä, joita on useita: 
ga, twi, yoruba, hausa... Joskus myös 
ghanalaisen tai nigerialaisen kuulijan 
on vaikea täysin ymmärtää kaikkia 
sanoituksia, mutta se ei menoa haittaa. 

Urbaanin afromusiikin tyylien 
niputtaminen afrobeats-termin alle 
on herättänyt myös kritiikkiä. Jotkut 
ovat huolissaan esimerkiksi siitä, että 
afrobeats genrenä lujittaa Nigerian ja 
Ghanan ylivoimaa suhteessa pienem-
piin ja ei-englanninkielisiin Afrikan 
maihin ja niiden musiikkityyleihin.  
 

Uutta afrikkaa 
 
Matkustin vuodenvaihteessa yhteen 
afrobeatsin keskuksista, Ghanaan. 
Tuolloin joka puolella soi Antenna, 
ghanalaisen tuottajan Killbeatzin 
tuottama ja Lontoossa asuvan ghana-
laistaustaisen Fuse ODG:n esittämä 
mahtipontinen klubihitti. Fuse 
ODG sattui olemaan samaan aikaan 
Ghanassa. Useiden meilien ja puhe-
lujen jälkeen saan sovittua tapaamisen 
hänen kanssaan. Minua pyydetään 
olemaan mainitsematta tähden nimeä 
edes respassa – hän onkin epäilemättä 
täällä aivan toisen suuruusluokan stara 
kuin Euroopassa. 
Leopardipaitaan ja TINA-lippikseen 
sonnustautunut Fuse saapuu paikalle 
reilu puoli tuntia myöhässä ja vastaa 
kuvaa musiikkivideoidensa energi-
sestä veikosta. Hänellä on takanaan 

Afrikan-kiertue, jonka päätepysäkki 
Ghana on. 

”Ensimmäisessä autossa johon tänne 
tullessani astuin sisään soi Antenna! Se 
oli mieletöntä. Biisi soi myös jokaisissa 
bileissä, jossa kävin. On mahtavaa 
nähdä ihmisten reaktio kappaleeseen”, 
Fuse ODG hehkuttaa. Mies korostaa 
useaan otteeseen, että kysymys on 

hänelle enemmän kuin musiikista – 
hän käyttää fraasia ”to connect with 
the people”, eli yhteyden luominen 
musiikin avulla on etusijalla. Fuse avaa 
lippiksensä kirjainyhdistelmän: ”TINA 
tulee sanoista This Is New Africa. Kun 
kierrän esiintymässä eri paikoissa, 
haluan rohkaista ihmisiä olemaan 
ylpeitä siitä keitä he ovat ja kertoa 
heille, että Africa is the place to be.”

Fuse ODG kommentoi myös UK 
funkyn ja uuden afrobeats-skenen 
suhdetta. ”Tavallaan UK funky sai 
ihmisten korvat vastaanottavaisem-
miksi afrorummuille. Funkyssa oli aina 
mukana tietty afro-viba. Sen takia siir-
tymä Afrobeatsiin oli helppo briteille”, 
artisti kertoo. 

”Itse tein tämän siirtymän niin, 
että tulin tänne Ghanaan työstä-
mään afrobeats-projektia Killbeatzin 
kanssa. Tulin tänne uppoutuakseni 
afrikkalaiseen musiikkiin, to make 
music that connects with the people. 
Tätä kautta alkoi UK afrobeats edistyä 

laajemminkin, ja juuri nyt skene käy 
kuumana. On paljon ihmisiä tekemässä 
omaa juttuaan, paljon uutta musiikkia 
tulee ulos, tulette kuulemaan vielä 
paljon lisää!”  

azonto Dance 
 
Nigerialaisten artistien tukena on 
kenties Afrikan massiivisin musiikki- 
ja viihdeteollisuus, mutta myös Ghana 
on noussut viime vuosina valokeilaan 
uudella tavalla. Ghanassa kehittynyt 
tanssivillitys, azonto, on kytkeytynyt 
osaksi afrobeats-liikettä. Tanssityy-
lille ominaisia piirteitä ovat esimer-
kiksi työntekoa kuvaavat liikkeet 
sekä runsas huumori ja ilmeikkyys. 
Ghanassa ihmisten saattaa nähdä 
tanssivan azontoa kadulla, baareissa ja 
kirkossa. Jopa presidentin virkaanas-
tujaisissa nähtiin azonto-tanssiesitys. 
Siellä soi Lapaz Toyota, yksi tärkeim-
mistä uutta azonto-soundia määritel-
leistä biiseistä.  

Fuse ODG

Bal l j
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SU OMe N a FR O B e aTS 

h e L SiN GiN  U LkO P U O Le LL a

vi imeisen puolen vuoden a ikana 

hels ink i in on i lmaantunut useita 

afrobeats i l le omistettuja k lub i-i l toja. 

Pääkaupungin l isäks i myös turussa ja 

tampereel la on k lubeja, jo i l la so ivat 

urbaanit afrobi i t i t .  n i i tä järjestää 

mm. kuubala issynty inen ar t ist i  ja dj 

nor lan. 

”kyl lä afrobeats on todel la kovassa 

nousussa suomessa”, norlan vahvistaa. 

”suomi on kansainväl istynyt huimasti 

v i imeisen kahdeksan vuoden aikana, 

jotka olen v iettänyt tääl lä. Monikult-

tuurisuus näkyy ja kuuluu klubei l la, 

radiossa, tv:ssä ja suomalaisten 

dj:den l isäksi on ol lut i lo nähdä myös 

maahanmuuttaj ien määrän huima 

kasvu dj-pi i reissä.”

”Muutimme turkuun hieman rei lu 

vuosi s itten ja ol imme todel la posi-

t i iv isesti y l lättyneitä kuinka turussa 

otett i in vastaan klubit kuten club 

sauna cal iente ja waka waka, jo ista 

jä lk immäisessä varsink in olemme soit-

taneet paljon urbaania afromusi ikk ia”, 

norlan kertoo.

”suosion kasvu on näkynyt s i inä, 

että afrosettejä voi soittaa yhä pitem-

pään ja tanssi latt ia pysyy täyteen 

ahdettuna. Alussa saattoi o l la pientä 

varovaisuutta, kun kappaletta ta i 

rytmiä ei tunnettu, mutta myös turku 

ja tampere ovat kansainväl is iä y l iopis-

tokaupunkeja, jo issa er i kansal l isuuk-

sien k irjo on r ikastuttavaa ja tämä 

on edesauttanut myös afrobeatsin 

suosion kasvua näissä kaupungeissa.” 

norlan on haastatteluhetkel lä, 

maal iskuun 2013 lopul la, järjestä-

mässä suomen ensimmäisiä azonto-

tanssibättlejä tampereel le. ”klubit 

ovat tärkeä osa omaa panostani 

asiaan, mutta myös tu leval la kolman-

nel la a lbumi l lani on luvassa afrobeat-

vaikutteita”, norlan kertoo. 

helsingin, turun ja tampereen 

klubien l isäksi uutta afromusi ikk ia on 

alkanut kantautua enenevässä määrin 

myös radioaal lo i l le.  

TSe k k a a N eTiS S ä :  

facebook.com/boomshakalaka.

wor ldwide

facebook.com/AfrobeatFin land 

facebook.com/clubwakawaka

facebook.com/AzontoFin land

seuraava hels ing in AFrobeAt-tapah-

tuma p idetään nostur issa 25.5.2013

facebook.com/

events/231095300326651/

Tapaan Accrassa Lapaz Toyotan 
tuottajan, Ball J:n eli Albert Ayeh 
Hansonin.

”Aikoinaan Daddy Lumban ja Kojo 
Antwin kaltaisten artistien edustama 
highlife-musiikki oli se, joka vei Ghana-
soundia ympäri maailmaa. Nyt meillä 
on azonto, joka on todella lyönyt läpi”, 
Hanson toteaa. 
Azonto alkoi tanssina, mutta tanssi-ilmiö 
sai tuottajat tekemään uudenlaisia biittejä. 
”Aloimme tehdä nopeaa musiikkia – 
otimme vähän highlifeä, vähän nopeaa 
pop-musiikkia ja yhdistimme siitä jotain 
uutta. Meillä ei ollut nimeä sille, mutta 
koska ihmiset tanssivat azontoa sen 
rytmiin, artistit kuten Sarkodie ja Kwaw 
Kese alkoivat puhua siitä azonto-musiik-
kina”, tuottaja selvittää.

”Azontoa voi tanssia mihin soundiin 
vain, vaikkapa karibialaisen musiikin 
tahtiin, mutta kun kuulet azonto-
musiikkia, siinä on se tietty juttu. Myös 
D’Banjin biisissä Oliver Twist on tietty 
azonto-viba. Se on poppia ja funkya, 
mutta siinä on myös afrikkalainen tatsi.” 

”Musiikin historia Afrikassa keskittyy 
tanssimisen ympärille. Kaikki biisit, 
joista on tullut Afrikassa hittejä, ovat 
olleet tanssimusiikkia”, Hanson korostaa. 
”Azonto on yksinkertaisesti musiikkia, 
joka saa jengin tanssimaan ja tekee 
ihmiset iloisiksi.” 

Entä azonton tulevaisuus? Onko 
näköpiirissä jo jokin uusi juttu, joka 
tulee syrjäyttämään azonton? ”Ajattelen 
niin, että azonto voi kuolla, jos emme ole 
luovia. Mutta sen takia me olemme täällä, 
yritämme pitää sen liikkeessä ja saada 
kaikki nauttimaan siitä. Ja jos azonto 
joskus kuolee, Afrikalla on tarjottavanaan 
jotain uutta – ja tiedämme sen vasta 
sitten kun sen aika koittaa.” Azonto-ilmiö 
kertoo jotain myös Ghanan kehityksestä. 
Yhdysvalloissa opiskeleva nuori ghana-
lainen gospel-artisti Paapa Mensa esittää 
blogissaan, että azonton nousu kertoo 
ensinnäkin Ghanan keskiluokan kasvusta, 
internetin yleistymisestä ja siitä, että 
ghanalaisten musiikkimaku on kehittynyt 
paikallista musiikkia suosivaan suuntaan. 
Mutta lopuksi hän korostaa Ghanan 
ulkopuolella asuvien ghanalaisten roolia: 
”Kun ajattelen azontoa, ajattelen ‘ghana-
lais-diasporaa’”, Paapa Mensa kirjoittaa. 
”Azonto edustaa ympäri maailmaa 
asuville nuorille ghanalaisille kulttuurista 
yhteyttä, jollaista olemme aina halunneet. 
Se on eräänlainen paikasta riippumaton 
kulttuuri-identiteetti.” 

afrobeats Suomessa  

Isossa-Britanniassa afrobeats on lyönyt 
isosti läpi. Siihen on ollut loistavat 

lähtökohdat jo siksi, että maassa 
on paljon ghanalais- ja nigerialais-
taustaista väestöä ja länsiafrikka-
laistaustaisia artisteja. Monet UK 
funkyn parissa aiemmin toimineet 
artistit (esimerkiksi Donae’o, Tribal 
Magz ja Mista Silva), fanit sekä 
promoottorit ovat siirtyneet sujuvasti 
afrobeats-ympyröihin. 

Myös Suomessa on nähtävissä merk-
kejä afrobeatsin noususta varsin toisen-
laisesta lähtöasetelmasta huolimatta. 

Yksi kotimaisen afrobeats-skenen 
pioneereista on Helsingissä AFROBEAT-
tapahtumia järjestävä nigerialaissyn-
tyinen Ehi Enakimio. Hän alkoi soittaa 
afrobeat-musiikkia radiojuontajana 
Nigeriassa Raypower FM -asemalla, 
ja rakkaus afrobeat-musiikkiin säilyi 
Suomeen muuttamisen jälkeen. 

”1990-luvulla täällä oli vain 
muutamia underground- tai kellari-
bileitä, joissa soitettiin afrikkalaista 
musiikkia hip hopin ja R’n’B:n seassa”, 
Enakimio kertoo. ”Tuolloin yksikään 
mainstream-paikka ei buukannut afrik-
kalaista DJ:tä eikä soittanut afrobeat-
musiikkia. Monet afrikkalaiset artistit 
kuten Femi Kuti, Dr. Alban, Youssou 
N’Dour ja Angélique Kidjo olivat kyllä 
esiintyneet Suomessa, mutta konsertit 
olivat liian kalliita keskivertoyleisölle – 
ja ovat usein vieläkin.” 

Tilanne alkoi muuttua vuoden 
2009 jälkeen. ”Vuonna 2009 järjestin 
Helsingissä siihen asti suurimman 
afrobeat-tapahtuman, jossa vieraili 
Seun Kuti. Sen jälkeen tälle musii-
kille omistettujen klubi-iltojen suosio 
kasvoi. Se vaati paljon markkinointia ja 
uskoa siihen, mitä olin tekemässä”, Ehi 
Enakimio korostaa. ”Olen järjestänyt 
myös tapahtumia kuten Club Swagga 
mainstream-paikoissa, joissa olemme 
päässeet soittamaan afrohittejä 
toistuvasti.”

Mies uskoo, että Suomessa on 
potentiaalia elävälle afrobeats-skenelle, 
mutta haasteita riittää. 

”Suomessa olemme vasta raapaisseet 
pintaa afrobeatsin osalta. Suurimpia 
haasteita afrobeatsin kasvulle täällä on 
se, miten löytää kumppaneita työntä-
mään rajoja yhä kauemmas ja tekemään 
musiikista vielä hyväksytympää, niin 
että se nähtäisiin kaikille avoimena 
genrenä. On myös ongelma, että osa 
tapahtumapaikkojen omistajista on 
ahdasmielisiä ja kitsaita antamaan 
mahdollisuuksia afrobeats-tapahtumien 
järjestäjille.”

”Toivon, että seuraavien kolmen tai 
neljän vuoden sisällä Suomikin pystyy 
tuottamaan omia paikallisia afrobeats-
artisteja”, Enakimio lisää. X 

azonto-tanssi on tu l lut 
Suomeenkin. ensimmäiset 
azonto-tanssibätt let 
järjestett i in 30.3. Tampe-
reel la, ja jatkoa seuraa.

ehi enakimio 

k U U N T e L e  M i i k a  S a U k k O S e N  k O k O a M a 
a F R O B e a T S - P L a Y L i S T  O S O i T T e S S a : 
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”Like Mike 
TYSON iN hiS 

Peak” K e vä ä l l ä  1990 Tähtiniityn ala-
asteelle Espoon Olariin saapui tärkeä 
lähetystö viereiseltä yläasteelta. Kävin 
kuudetta luokkaa ja olin löytänyt Public 
Enemyn ja Beastie Boysin, eli räpin, 
edellisenä kesänä. Nyt leikin luokassa 
piilosta Adam Horovitzin lailla kimittä-
vien luokkatoverieni kanssa.

Leikki keskeytyi, kun ovelta kantautui 
äänenmurroksen läpikäynyt ääni: 
”Missähän vitussa se jätkä on?” 

Tietenkin tiesin, mistä oli kyse. Eräs 
Niko, jo edesmennyt, oli tullut kaverei-
neen viimeistelemään sovitut kaupat 
Public Enemyn LP:stä nimeltään It Takes 
A Nation Of Millions To Hold Us Back. 
Sellainen oli hänen mukaansa olemassa.

”Public Enemy on paras.” Näin oli 

jo aiemmin julistanut muuan auktori-
teettina pitämäni hahmo Kuitinmäen 
ostarin tunnelissa kesken ankaran ollien 
opiskelun. Silloinhan asia on juuri näin. 
Kohta ajoin bussilla Helsinkiin ja marssin 
viikkorahat kourassa Tunnelin levyyn 
ostoksille. Kotona olin aivan ihmeissäni. 
Public Enemyn ensilevy Yo! Bumrush The 
Show ja puhemusiikki yleensäkin tekivät 
valtavan vaikutuksen.1

Tähtiniityssä nousin rohkaistuneena 
esiin piilostani opettajan pöydän takaa, 
ojensin Nikolle 30 markkaa ja otin levyn 
vastaan. Lopun koulupäivän ajan tavasin 
levyn sisäpussiin painettuja sanoituksia 
ja odotin malttamattomana hetkeä, 
jolloin vihdoin pääsisin kuuntelemaan 
levyä.

varjoista nousee kapinallinen

Public Enemyn Yo! Bumrush The Show 
oli lupaava debyytti, joka olisi voinut 
herättää paljon enemmän huomiota, 
mikäli tähdet olisivat olleet sen kannalta 
otollisemmassa asennossa.

CBS-levymerkin nokkimisjärjes-
tyksessä Bruce Springsteenin albumi 
Tunnel Of Love viivästytti Beastie 
Boysin Licensed To Ill -debyytin 
julkaisua. Tämä puolestaan aiheutti 
sen, että Def Jam -tallin uusin tulokas 
Public Enemy oli pakotettu panttaamaan 
valmista levyään lähes vuoden.

Kun Yo! Bumrush The Show ilmestyi 
viimein huhtikuussa 1987, se ei enää ollut 
tuore. New Yorkin radioaaltoja hallitsivat 

Paras koskaan teht y 

räppilev y, Public Enemyn 

It Takes A Nation Of 

Millions To Hold Us Back, 

julkaistiin t asan 25 v uot t a 

sit ten.
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1 seuraavaksi kokeilin, miltä tuntuu astella 
olarin raittia Flavor Flav -tyyppinen keittiön 
seinäkello kaulaan ripustettuna. tuntui 

hoopolta, köysi hiersi ikävästi ja kokeilu 
jäi ainoaksi. tarina kertoo kuitenkin, että 
eräs olli-Pekka teki saman tyylillä: kun joku 

mummo oli kysynyt aikaa, tämä mitään sano-
matta räväytti pilottitakkinsa auki ja paljasti 
kaulassaan roikkuvan suuren kellon.
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Boogie Down Productions ja Eric B & 
Rakim, joiden debyytit Criminal Minded 
ja Paid In Full (tässä järjestyksessä) ovat 
vielä yli neljännesvuosisadan turvaetäi-
syydeltäkin tarkasteltuna ilmestymis-
vuotensa vaikutusvaltaisimmat levyt.

Myös Public Enemy oli jo jättänyt 
levyn taakseen. Keikoilla syntyi kiihkein 
tunnelma, kun Rebel Without A Pause 
tekeillä olevalta uudelta levyltä alkoi 
soida. Public Enemy pääsi esittämään 
kappaleen Don Corneliuksen juonta-
maan Soul Train -ohjelmaan, joka 1970-
luvun alusta alkaen oli nostanut esiin 
ensin soulia, sitten discoa ja 1980-luvun 
lopun lähestyessä vähän myös hiphopia.

Uhmakkaan show’n voi katsoa 
YouTubessa.2 Chuck D räppää nyrkki 
pystyssä, Flavor Flav seilaa lavalla kuin 
Funkadelicin Gary Shiderin jälkeläinen. 
Flavin tavaramerkki oli kaulassa roik-
kunut kello, Shider tunnettiin ylisuurista 
valkoisista vaipoista. Korsto DJ Termi-
nator X skrätsää keskittyneesti kuin 
tiedemies.

Nation Of Islamin seuraaja ja itse-
puolustuslajien taitaja Professor Griff 
ja hänen niin sanotut tanssijansa S1W’s 
– ryhmä bodattuja mustia militantteja, 
jotka muistetaan myös uzi-konepistoo-
leista ja korkeista potkuista – patsaste-
levat taustalla kädet puuskassa, baretit 
päässä ja aurinkolasit silmillään, allevii-
vatun valmiina voimankäyttöön.

Musiikillisesti Rebel Without A Pause 
repii palasiksi James Brownin soul-
biisejä (Get Up Offa That Thing, Funky 
Drummer, The Grunt...) ja rakentaa 
niistä meluisan kollaasin, joka vyöryy 

eteenpäin pysäyttämättömästi, suoranai-
sella raivolla.

Esityksen päätyttyä pitkänhuiskea 
Cornelius, joka olkatopatussa kyyhkyn-
harmaassa puvussaan muistuttaa eläköi-
tynyttä pörssimeklaria edelliseltä tai 
sitä edelliseltä vuosikymmeneltä ja jolla 
on jonkinlaisia ongelmia hinata johdon 
päässä sojottavaa mikrofonia kohti 
räpryhmää, toteaa virnuillen: ”That was 
frightening!”

Sanomaa ja kollaasia

Public Enemyn toinen levy It Takes A 
Nation Of Millions To Hold Us Back 
syntyi vain muutamien viikkojen kulu-
essa tammi–helmikuussa vuonna 1988. 
Osa keskeisimmistä kappaleista – Rebel 
Without A Pause, Don’t Believe The Hype 
sekä Bret Easton Ellis -filmatisoinnissa 
Alta nollan kuultu Bring The Noise – oli 
valmistunut jo aikaisemmin. Levyn 
budjetti oli 52 000 dollaria.

Huhtikuussa 1988 levy oli jo 
kaupoissa. Ajoitus oli tällä kertaa 
täsmälleen oikea: länsirannikolla NWA ja 
gangsta rap löisivät lopullisesti läpi vasta 
seuraavana vuonna, eikä New Yorkissa 
ollut näköpiirissä mitään uuteen ja uljaa-
seen Public Enemyyn verrattavaa.

Chuck D:n pauhaavissa räpeissä 
tiivistyvä itsevarmuus on horjumatonta. 
”Like Mike Tyson in his peak”, joku on 
todennut naulan kantaan. Hovinarri 
Flavor Flav ad libeineen tuo tasapainoa 
kuten Bootsy Collins George Clintonille 
tai Bobby Byrd James Brownille.

The Bomb Squadin kiivastempoiset 

äänikollaasit3 ovat paljon enemmän kuin 
vain taustoja räpeille. Silvottu ja uuteen 
elämään herätetty soulin DNA, hälytys-
sireenit, iskulauseet Louis Farrakhanin 
ja Malcolm X:n puheista, Slayerin 
brutaalin monotoninen heviriffi, ESG:n 
kitara-feedback – kaikki nämä pääsivät 
osaksi täysin ennen kuulematonta 
musiikillista näkemystä, jonka tarkoitus 
ei ollut liikuttaa kansaa klubeilla vaan 
kokonaisia kansakuntia.4

”Halusin olla musiikin pahin paina-
jainen”, The Bomb Squadin johto-
hahmo Hank Shocklee on raottanut 
filosofiaansa.

Uudet biisit kävivät läpi vaativia 
tieteellisiä kokeita: musiikki oli liian 
lässyä, jos se kuulosti hyvältä Chuck D:n 
tyttöystävän mielestä. Jos taas Run-
DMC:n Darryl ”DMC” McDaniels nosti 
peukun, suunta oli oikea. Esimerkiksi 
Don’t Believe The Hype oli jo kertaalleen 
haudattu, kunnes Shocklee kuuli DMC:n 
luukuttavan siitä tehtyä kopiota autos-
saan Lower East Sidella.

Sukupolven sodanjulistus

Huhtikuussa 2013 on kulunut neljännes-
vuosisata siitä, kun A Nation Of Millions 
julkaistiin. Elokuuhun 1990 mennessä 
levyä oli myyty yli miljoona kappaletta 
pelkästään Yhdysvalloissa, mutta myynti 
on yhä alle 2 miljoonaa. Aikanaan määrä 
oli suuri, mutta se on vähäinen verrat-
tuna esimerkiksi Notorious B.I.G.:n tai 
2Pacin huippumyynteihin 1990-luvulla.

Miksi levystä sitten tuli niin 
merkittävä?

Public Enemy palautti politiikan 
musiikkiin ja musiikin politiikkaan 
tavalla, joka on verrattavissa Bob 
Dylanin ja tämän aikalaisten 1960-
luvulla käynnistämään liikehdintään. 
Public Enemyn sanomaa välitti jo 
aikanaan The Last Poets, mutta uudella, 
radikaalilla ja päällekäyvällä ääniraidalla 
varustettuna viesti meni vihdoin läpi 
miljoonille ja ympäri planeetan.

Public Enemy tavoitteli laajaa kuuli-
jakuntaa, mutta ei tehnyt minkäänlaisia 
musiikillisia tai muitakaan kompromis-
seja: ”Reach the bourgeois and rock the 
boulevard”, Chuck D julisti kappaleessa 
Don’t Believe The Hype. Kyseessä oli 
sodanjulistus keskinkertaisuudelle: 

jokaisesta yksityiskohdasta voi aistia, 
että Public Enemy tiesi tekevänsä 
historiaa.

Kiihkeällä protestiräpillään Public 
Enemy muutti hiphopin suunnan. Haus-
kanpitoon, päihtymiseen ja räppärien 
omaan erinomaisuuteen fiksoitunut nuori 
genre oli Public Enemyn jälkeen lyhyen 
hetken ajan tiedostava ja ehdoton, täynnä 
ylpeää mustan lähihistorian tuntemusta 
ja näkymiä paremmasta tulevaisuudesta.

Kun Nation Of Millions ilmestyi, 
Chuck D oli 28-vuotias, hiphopin 
mittapuussa ikämies. Hän muistaa, 
kun Malcolm X murhattiin 1965, ja 
miten hänen äitinsä meni seuraavana 
päivänä töihin mustaan suruasuun 

pukeutuneena. Hän oli teini-iässä, kun 
Vietnamin sota päättyi ja täysi-ikäinen, 
kun Sugarhill Gang teki ensimmäisen 
räppihitin 1979.5

Public Enemyn jälkeensä jättämää 
musiikillista polkua on mahdoton 
seurata, tästä huolehtivat jo vallatonta 
sämpläystä rajoittavat tekijänoikeuslait. 
Nation Of Millions on merkittävin ja 
vaikutusvaltaisin koskaan tehty hiphop-
levy – sekä yksi ehyimmistä kokeelli-
sista populaarimusiikkiteoksista. Sen 
jälkilämpö kytee paitsi levyn tahdissa 
kasvaneen sukupolven sydämissä myös 
laajassa populaarimusiikin kirjossa 
Anthraxista Autechreen, Ice Cubeen, 
Nirvanaan ja Trickyyn. X

2 http://youtu.be/-gZmd1aAsgM 3 Levyn tuottajatiedoissa esiintyy myös carl 
ryder, joka on chuck d:n alias ajalta, jolloin 
hän toimi wbAu:n urheiluselostajana. ennen 
rap-uraansa chuck d, oikealta nimeltään 
carlton ridenhour, työskenteli the bomb 

squadin ytimen muodostaneiden shockleen 
veljesten kanssa radiojuontajana Long 
islandissa new yorkissa. koulutukseltaan hän 
on graafinen suunnittelija.

4 the bomb squadin soundissa piili myös 
pop-sensibiliteettiä. tuottaja Lenny kravitz 
löysi Public enemyn instrumentaalin security 
of the First world ja rakensi sen pohjalta 
Madonnalle yhden tämän kiistellyimmistä 

kappaleista, justify My Loven. Luvatonta 
lainaa puitiin oikeudessa.

5  samana vuonna chuck d liittyi hank 
shockleen perustamaan spectrum city Mobile 
dj crew’hun, josta sai vuosia myöhemmin 
alkunsa Public enemy.
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t i - t i - t i - t i .  Ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti. 
Ti-ti-ti-ti...

Kuulin düsseldorfilaista Kraftwerk-
yhtyettä ensi kertaa isoveljeni huoneessa 
talvella 1988. Huone oli pimeähkö, tunk-
kainen ja sijaitsi maanpinnan alapuolella.

Yhdeksänvuotiaaseen roboteista 
ja automatroneista innostuneeseen 
ihmistaimeen teutonilegioonan sävelkieli 
teki välittömän vaikutuksen. Erityiseksi 
lemmikikseni valikoitui nelikon ikoninen 
Trans-Europe Express -albumi, joka 
kanttaan myöten oli lapsenmielelleni 
kerrassaan toismaailmallisen selittä-
mätön teos.

Pitkäsoiton musiikki oli monoto-
nista, jylhää, ja kauhistuttavalla tavalla 
vieraantunutta verrattuna kaikkeen 
siihen matalamielisyyden tervanevassa 
tarponeeseen Suomi-rockiin, jota yhte-
näiskulttuurin ajan radiosta olin tottunut 
kuulemaan. Siis Juiceen ja Eppuihin.

Ehkäpä juuri Kraftwerkin musiikin 
tietty vaikeasti määriteltävä tunnekyl-
myys ja ylipäätään kaiken rahvaanomai-
suuden suloinen poissolo vetosivatkin 
lapsenmieleeni. 

Jopa levyn mustavalkoinen kansi 
oli hätkähdyttävä: siinä Ralf Hütter, 
Florian Schneider, Wolfgang Flür ja 
Karl Bartos tuijottivat kuulijaa kuin 
oudosta luokkakuvasta konsanaan. 
Schneiderilla oli puvuntakissaan 
hyperbolinen nuottirintamerkki ja 

kasvoillaan arvoituksellinen, lähes 
arkaainen hymy. 

Trans-Europe Express oli muutenkin 
taideteoksena levottomuutta herättävän 
anakronistinen, en kyennyt sijoittamaan 
sitä tulevaisuuteen, saati menneisyyteen.

Lastenkutsut

Noihin aikoihin tapasin lukea luokkato-
verini Tuomaksen kera science fictionia 
ja kuunnella aiheeseen istuvaa musiikkia. 
Suosikkejamme olivat muiden muassa 
Jean-Michel Jarre, Klaus Nomi ja Mike 
Oldfield.

Näkemyksellisiä taiteilijoita kiel-
tämättä kaikki, mutta erityisen jäljen 
vaikutuksille alttiisiin mieliimme jättivät 
eksaktilla germaanisuudellaan juuri 
Nomi ja Kraftwerk. 

Päätinkin ilahduttaa Tuomasta osta-
malla hänelle syntymäpäivälahjaksi Trans-
Europe Expressin helmikuussa 1989. 

Itäkeskuksen kauppakeskuksessa 
sijainneesta levyliikkeestä hankittu 
albumi maksoi muistaakseni neljäkym-
mentäkaksi markkaa. 

Muutamia päiviä lastenkutsujen 
jälkeen kirosin katkerasti typeryyttäni. 
Miksi en ollut pitänyt merkkiteosta 
itselläni?

Hyväksi lykyksi Tuomas oli kuitenkin 
enemmän kiinnostunut omistamani 
huumorihouseorkesteri The Boozin’ 

Bang’n’ Dance Crew:n Kiss My Ass 
-kasetista, joten sainkin vinyylisen 
mestariluomuksen ennen pitkää takaisin 
haltuuni.

Jälkikäteen Tuomas puolestaan 
surkutteli menetystään, mutta sydämeni 
ei heltynyt. 

Levy löytyy kokoelmastani yhä 
tänäkin päivänä, ja aina sitä hypistelles-
säni sisälläni läikehtivät oudon mieli-
hyvän virtaukset.

Lokakuussa 1991 Kraftwerk siunasi 
Helsingin Kulttuuritaloa osana 
Mix-kiertuettaan. 

Isoveljeni lupasi viedä minut 
katsomaan esitystä, mutta vetäytyi 
hankkeesta kalkkiviivoilla. Selitystä 
moiseen käytökseen en ikinä saanut, 
mutta näin jälkikäteen veikkaan hänen 
lähteneen joko pillustuspuuhiin tai 
kastikkeenvetoon.

Anelin äidiltäni lupaa mennä konsert-
tiin keskenäni, mutta turhaan. Minut 
synnyttäneen naisen mielestä lasta ei 
voinut päästää ”rokkikeikalle” yksin.

Olin ahdistunut ja kirosin maailmaa. 
Vietin lokakuisen ehtoon huoneessani ja 
katselin ikkunasta, kuinka musta taivas 
itki räntää.

autuaallinen kaukorakkaus 
 
Suhteeni Kraftwerkiin uusiutui 

merkittävästi tullessani teini-ikään.
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Ihastukseni lähti vaihto-oppilaaksi 
Saksaan (mitä kohtalon ivaa!), ja tuolloin 
ensi kertaa onnistuin eristämään roman-
tiikan ja haikeuden tunteet yhtyeen 
tuotannosta. 

Kuuntelin toistuvasti Computerliebe-
kappaletta ja vavistuin samalla ensim-
mäistä kertaa myös syntetisoidun 
musiikin mahdollisuuksista inhimillisen 
tunnespektrin kuvaajana ylipäätään. 

Teknologia ei enää tuntunut aiem-
malla tavalla kylmältä ja etäiseltä, vaan 
opin näkemään sen tuotteet sisältämme 
kumpuavan elämänvoiman toisenlaisena 
manifestaationa.

Kesällä 1998 pääsin lopulta todis-
tamaan Kraftwerkin esiintymistä 
Roskilden festivaaleilla.

Diabolisesta sekavuustilastani huoli-
matta uskon muistavani tapahtuman 
lähes pienintä piirtoa myöten kaikkine 
esiripun laskemisine ja nostamisineen.

Jälkikäteen ajateltuna oli etuoikeus 
nähdä yhtye ennen sen siirtymää 
sylimikroaikakauteen, vaikkeivät Flür ja 
Bartos ryhmässä enää vaikuttaneetkaan. 

Tuolloin myös välähdyksenomaisesti 
käsitin, kuinka Kraftwerk on parhaim-
millaan juuri mahdollisimman kaukaa 
koettuna.

Vaikka yhtyeen eetokseen on aina 
sisältynyt ajatus välimatkojen ylittämi-
sestä ja kommunikaation tärkeydestä, on 
selvää, ettei mikään pullantuoksuinen 
yhteishyvä tulisi näiden miesten kanssa 
kysymykseenkään.

Kyseinen huomio vaikutti myöhem-
pään käyttäytymiseeni merkittävästi.

Läheltä piti

Talvella 2004 päädyin Itäväylä-yhtyeen 

riveissä ääntelemään 
ranskalaiselle Trans-
musicales de Rennes 
-festivaalille, jossa myös 
Kraftwerk esiintyi.

Viikonlopusta 
muodostui verrattain 
kaoottinen. Slidekitaris-
timme sammui pikkusi-
kari suussa vuoteeseen 
ja meinasi polttaa koko 
majoitusliikkeen maan 
tasalle, rytmikita-
risti puolestaan jätti 
soundcheckin väliin 
voidakseen nauttia 
sinisimpukoista kahden 
peninkulman päässä 
sijainneessa bistrossa.

Vaikka festivaa-
lijärjestäjä hivenen 
kiristelikin hampaitaan, 

ehdotti hän silti joviaalina ihmisenä 
minulle tapaamista Ralfin ja Florianin 
kanssa kuultuaan lapsenomaisesta 
Kraftwerk-ihailustani.

Olin vaikean valinnan edessä. Voiko 
roboteille kertoa tunteistaan?

Kävin pääni sisällä läpi erilaisia 
skenaarioita ja päädyin varmuuden 
vuoksi kaikkein dystooppisimpaan. 

Mielikuvassani kompuroin oudolta 
haisevana sisään yhtyeen takahuonee-
seen. Farmarihousuni ovat repaleina ja 
päässäni lepää kuminen koppalakki.

Ralf ja Florian istuvat design-tuoleilla. 
He ovat sonnustautuneet muodinmukai-
siin mittatilauspukuihin ja naukkailevat 
kohtuudella viilennettyä rieslingiä.

Klovni-televisiosarjasta muistuttava 
entréeni keskeyttää kaksikon sivisty-
neen spekuloinnin tulevista Ranskan 
ympäriajoista. 

Miehet kääntävät katseensa minua 
kohti ja tuijottavat arvioivasti loputto-
malta tuntuvan ajan. Vain ilmastoin-
tilaitteen staattinen hurina leikkaa 
hiljaisuutta.

Lopulta hätäännyn ja alan röhkiä 
laskuhumalaisen tarmollani jotain 
sekavaa siitä, kuinka tähdellistä osaa 
elämäni estradeilla heidän säveltaiteensa 
onkaan esittänyt.

Kaksikko kuuntelee imelää yksin-
puheluani puinen ilme kasvoillaan, 
mutta luodessani katseeni lattiaan (jota 
tapahtuu alinomaan), he vaihtavat keske-
nään merkitseviä silmäyksiä. 

Ikuisuuksien jälkeen ymmärrän 
luovuttaa ja kiusallinen tilanne 
herpaantuu. Toivotamme toisillemme 
hyviä konsertteja ja suuntaan tunne-
kuohun vallassa kohti ovea. 

Juuri uksia sulkiessani kuulen, kuinka 

Florian toteaa Ralfille ”So ein dummkopf 
auch!”, ja molemmat laskevat ilmoille 
julman mekaanisen hohotuksen. 

Kauhea ääni kaikuu korvissani harp-
poessani kelmeästi valaistua käytävää 
pitkin. ”Olen häpäissyt itseni”, parkaisen 
piinattuna ja repäisen ihokkaani.

Havahdun synkistä aatoksistani ja 
katsahdan tapahtumajärjestäjää. Hän 
tuijottaa minua edelleen kysyvästi. 

”Mennäänkö, vai ei?”
Näyttelijälegenda Tarmo Mannin 

kerrotaan ajatelleen aina silmääte-
keviä tavatessaan, että juuri paraikaa 
heidänkin sisällään kehkeytyy lusikal-
linen lämmintä paskaa. 

Kieltäydyn silti kuitenkin kunniasta.
Lyön tapahtumajärjestäjän käteen 

kaksi yhtyeemme pitkäsoittoa ja 
takahuoneesta kähvelletyn ananaksen, 
jotka vaadin häntä toimittamaan Ralfille 
ja Florianille. Käpymäinen epähedelmä 
viittaa luonnollisestikin vuoden 1973 
mestariteokseen Ananas Symphonie, 
jossa kaksikko käytti ensimmäistä kertaa 
vocoderia.

Hämmentynyt tapahtumajärjestäjä 
ojentaa lahjat Kraftwerkin managerille 
minun katsellessani vierestä.

Pois lampsiessani katumus ja helpotus 
käyvät hippasille sieluni sijoilla.

Lopulta helpotus ottaa voiton.
Säästyinpähän kerrankin itseni 

nöyryyttämiseltä sekä siltä lohdutto-
malta pettymykseltä, jonka ihailija kokee 
ymmärtäessään idolinsa olevankin 
tavallinen turakainen: veroja maksava 
kauluspaidan ja lihaskudoksen symbi-
oosi härskinhajuisine hengityksineen ja 
laajentuneine ihohuokosineen.

Loppujen lopuksihan toimin 
muutoinkin muotopuhtaan kraftwerki-
aanisesti lähettämällä viestin rahvaan-
omaisen kädenpuristuksen sijaan.

Viestin, jolla selvästi osoitin, että 
minä tiedän. X

Kraftwerkin näkeminen Tate Modernissa 
oli pitkäaikaiselle fanille sanalla sanoen 
uskomatonta. Legendaarinen yhtye soitti 
entisessä sähkölaitoksessa, eli täsmälleen 
nimensä mukaisessa laitoksessa – voimala 
voimalassa.

Vain hieman yli kolmekymmentä vuotta 
sitten samainen rakennus, nykyinen Tate 
Modern -taidemuseo Lontoossa, tuotti 
sähköä. Niihin aikoihin myös Kraftwerk 
aloitti uransa, joka jatkuu vahvasti tänä 
päivänä.

Banksiden Tate Modern -galleriassa on 
jo yli vuosikymmenen ajan nähty maailman 
upeinta taidetta, eivätkä helmikuun 
Kraftwerk-illat tuoneet poikkeusta kysei-
seen asianlaitaan.

Kraftwerk saapui Lontooseen nelihen-
kisenä ihmiskoneena ja valittu esiinty-
mispaikka heijasteli täydellisesti yhtyeen 
ilmentämää gesamtkunstwerkiä – täällä 
ääni, kuva, taide ja arkkitehtuuri yhdistyvät 
saumattomasti.

Ralf Hütter, Fritz Helpert, Henning 
Schmitz ja Falk Grieffenhagen seisoivat 
edessämme hohtavissa neopreeniasuissaan 
mystisten konsoliensa takana, tuottaen 
omaa taianomaista energiaansa vanhassa 
turbiinihallissa. 

Yhtyeen olisi kuulunut tuntua museo-
esineeltä, mutta kokemus oli jollain tavoin 
ajaton. Ehkä se johtui siitä, että Kraftwerkin 
innovoima äänimaailma elää edelleen 
nykymusiikissa ja aikamme populäärikult-
tuurissa. Grime- ja dubstep-tuottajat sämp-
läävät sitä siinä missä kasarilla hiphop- ja 
tekno-DJ:t. 

Ehkä yhtyeessä on jotakin viatonta 
ja puhdasta sekä harvinaisen kestävää. 
Kenties se vain johtuu Kraftwerkin melodi-
sesta nerokkuudesta.

Todennäköisesti kukin näistä seikoista 
vaikutti kokonaisuuteen. 

Tate Modern oli täydellinen paikka 
Kraftwerkille. Ainakin tämän fanitytön 
mielestä bändin musiikki löysi täydellisen 
ilmenemismuotonsa tässä Thames-joen 
etelärannalla sijaitsevassa rakennuksessa. 

Itse ryhdyin Kraftwerk-faniksi 
1990-luvun alussa, jolloin haalin bändin 
varhaistuotantoa ajanmukaisesti kaset-
tijulkaisuina. Nörtti teinityttö pienestä 
teollisuuskaupungista löysi Kraftwerkistä 
aimo annoksen samanhenkisyyttä ja 
sielunkumppanuutta. 

En uskonut koskaan todistavani 
Lontoossa nähdyn kaltaista spektaakkelia, 
puhumattakaan siitä, että nelikko soittaisi 
kahdeksan albumiaan kahdeksana iltana 
3D-kuvien hyppiessä valkokankaalta. En 
ollut voinut kuvitella, että näkisin koskaan 
sellaisen show’n.

Helmikuussa 2013 minua onnisti. Kaksi 
kertaa. Näin Tate Modernissa Radio-Acti-
vity ja Trans-Europe Express -konsertit.

Molemmat keikat tarkastelivat uudelleen 
albumeita, joiden tematiikka kosketteli 
kehityksen voimaa ja uhkaa. Näistä 
ensimmäinen, vuonna 1975 julkaistu 
Radio-Activity, tutki atomiajan pelkojen 
lisäksi tuolloin utopististen langattomien 
yhteyksien mahdollisuutta.

Jälkimmäinen oli hymni Euroopan läpi 
rynnistävälle junalle, tekoaikansa poliit-
tisen todellisuuden jännitteet ja jaottelun 
ohittava tuore puheenvuoro. Livenö 
lyriikat olivat suurelta osin tuttua kauraa, 
vaikka Radio-Activity toki sisälsikin uusia 
viittauksia Fukushiman ydinonnettomuu-
teen Ralf Hütterin japaniksi tulkitsemien 
sanoitusten osalta.

Tosiaan, nuo kappaleen uudet osat 

muistuttavat siitä, kuinka lähellä Kraft-
werkin 1970-luvulla maalaama ajankuva 
onkaan. Kraftwerkin näkeminen muistutti 
minua kehityksen nopeudesta ja siitä, 
kuinka huomaamatta tietotekniikasta on 
tullut osa elämäämme.

Toisaalta tulin ajetelleeksi myös sitä, 
kuinka helppoa on muistaa aika, jolloin 
nämä asiat tuntuivat uusilta. Ja juuri siitä 
Kraftwerkin ikiaikainen ajankohtaisuus 
lopulta kumpuaa.

Molempien konserttien jälkeen olin 
vaikuttunut ja huumaantunut. Kraftwerkin 
esiintyminen onnistui säilyttämään 
albumien viattomuuden ja kauneuden. 
Kumpaakin konserttia seurasi vielä koko-
nainen greatest hits -setti.

Visuaalisissa 3D-elementeissä oli jotakin 
koskettavaa naiiviutta. Neonvalot hyppivät 
valkokankaalta, nuotit virtasivat ylitsemme 
ja jopa avaruuslaboratorio killui päidemme 
yllä. Tarjolla oli visioita uskomattomasta 
tulevaisuudesta, kaukaa menneisyydestä 
katsottuna.

Se oli samalla nostalginen muistutus 
siitä, kun ensimmäisen kerran kuulin Kraft-
werkia. Yhtyeen soundi ja nämä kappaleet 
saapuivat kuin vieraalta planeetalta, enkä 
osannut prosessoida kokemaani. Tuo 
prosessi on edelleen kesken. Tästä syystä 
Kraftwerkin lumo on pysyvää sorttia. X
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Tate Modern, Lontoo

eero Pitkänen lähestyi kraftwerkia 
omaperäisestä tulokulmasta. hän 
esitteli toimitukselle idean, jossa “MiDi-
filestä revittäisiin nuotit raakadatana 
ja siitä voisi tehdä jonkinlaisen 
symbolikuvituksen”. käännä seuraavalle 
sivulle ja näet tuloksen. itse kappaleen 
(The Robots) voit kuulla sivulla 14 
esitellyllä Flow-lehden soundtrackilla.
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30 vUOTTa

 hUUMORiN 

aSiaLLa

n ä i n  Nick Cave & The Bad Seedsin 
livenä viimeksi Provinssirockissa 2009. 
Hieno keikka, josta ei puuttunut vaaran 
tunnetta: kun Tupelon bassoriffi jyräh-
dytti setin käyntiin vaikutti lähes luon-
nottomalta, ettei taivas revennyt saman 
tien kaikkien aikojen ukkosmyrskyyn. 

Silti muistan esiintymisestä parhaiten 
erään biisien välisen sananvaihdon Caven 
ja satunnaisen yleisön edustajan välillä. 
Cave oli ajanut vastikään pois kalapuik-
koviikset joissa hän oli patsastellut edel-
tävät vuodet ja mieskatsoja kommentoi: 
”Nick, where’s the moustache?!”

Cave puhkesi pitkään ja sekavaan 

tarinaan jonka ydin oli, että hänen 
vaimonsa oli ajanut räkäjarrut pois 
hänen nukkuessaan. ”I still haven’t 
forgiven her”, taiteilija lopetti aidosti 
vihaiselta kuulostaen, ilme yrmeässä 
kurtussa. ”So, this next song is called The 
Moustache Song.” 

Bändi aloitti The Weeping Song -nyyh-
kyklassikon. Minä haukoin henkeäni 
naurusta.

Nick Cavea on kutsuttu milloin 
gootiksi, milloin pahaksi pastoriksi, 
milloin miksikin synkkyyttä, kalman-
katkua, tuomion enteitä tai yleistä 
ryppyotsaisuutta ilmaisevaksi. Ei hänen 

musiikkinsa tietysti mitään sunshine-
poppia olekaan – se on melodramaattista 
jatkoa uhkaavalle delta bluesille, vaahto-
suiselle rock’n’rollille ja viihdeballaditra-
dition masentuneimmalle laidalle. 

Silti väitän, että Caven tuotannon 
ylenkatsotuin piirre on sen huumori. 
Lokeroita rakastavien musiikkikriiti-
koiden on kenties vaikea sisäistää, että 
kaksi näennäisen ristiriitaista asiaa voi 
pitää samaan aikaan paikkansa. Cave on 
synkkä. Cave on hauska. Pikimustalla 
tavalla, mutta hauska kuitenkin. 

Synkän tilannekomiikan ohella Caven 
huumori perustuu kahteen peruspilariin: 

Nick Caven maailmaa 

hallitsevan synk k y yden 

seast a löy t y y huumoria.

kykyyn tehdä pilaa omasta tumman-
puhuvasta artistipersoonastaan sekä 
groteskiin, ylevän ja alhaisen oivaltavaan 
naittamiseen. Karkeasti jaoteltuna hänen 
huumorinsa käsittelee samoja aiheita 
kuin hänen musiikkinsa muutenkin: 
seksiä, uskontoa ja väkivaltaa. 

Paneutukaamme lyhyesti hauskim-
piin esimerkkeihin itse kultakin Caven 
mustan huumorin osa-alueista.

No Pussy Blues: seksi

Nuoret miehet ottavat seksin ja rakkaus-
suhteet kenties liian vakavasti vään-
tääkseen niistä tasokasta huumoria. 
Kiusaannuttavia pillujuttuja ja veresli-
haista ahdistusta toki syntyy. Niinpä 
Cavekin on varsinaisesti kunnostau-
tunut paneskeluhuumorin saralla vasta 
keski-ikäistyttyään. 

Osaksi tämä on tulkintakysymys. Jo 
ensimmäisen Bad Seeds -levyn klas-
sinen nimibiisi From Her To Eternity 
pilkehtii vähäeleistä huumoria: yläkerran 
surullisesta tytöstä fantasioiva kertoja 
pyydystää kielellään tämän kyyneleitä, 
jotka valuvat lattialautojen raosta. 
Komiikka syntyy kielikuvan konkreetti-
suudesta, vaikka aihe on vakava: kommu-
nikaation mahdottomuus kahden omiin 
depressioihinsa jumiutuneen ihmisen 
välillä. 

Kymmenen vuotta myöhemmin, 
vuoden 1994 mestarillisella Let Love 
In -albumilla, Cave lauloi useassakin 
biisissä mustasukkaisuuden, pakkomiel-
teiden ja ehkä väkivallankin leimaamasta 
ihmissuhteesta, joka tuntuu alkaneen 
vähintäänkin vihamielisten tähtien 
alla. ”Despair and deception, love’s 

ugly little twins, came knocking on my 
door. I let ‘em in”, kuten hän I Let Love 
In -kappaleessa toteaa. Synkkää kamaa, 
mutta levyllä on tavallaan kaksi eri 
minää: kokijaminä, joka rypee inhi-
millisten tunteiden kuraojassa vailla 
sen kummempia näköaloja, ja se toinen 
tyyppi, joka on saanut tapahtumiin jo 
vähän etäisyyttä ja pystyy tekemään 
niistä biisejäkin. 

Tästä kumpuaa albumin huumori, 
joka on Caven repertuaarin mustimmasta 
päästä ja säälimätöntä ennen kaikkea 
laulujen kertojaa kohtaan. Loverman-
biisissä tämä määrittelee itsensä paho-
laiseksi, joka odottaa naisen myöntävää 
vastausta oven ulkopuolella, mulkku 
pystyssä himosta räytyen. Railakkaan 
Thirsty Dogin minähahmo taas juopot-
telee kapakassa ja on kovin pahoillaan 
aivan kaikesta: ulkonäöstään, ns. sairaa-
lakeikasta ja siitä, ettei osaa enää nussia. 
Lopussa viina alkaa kuitenkin kiinnostaa 
anteeksiantoa enemmän.

2000-luvun levyillä alkaa sitten 
paljastua huomattavasti vapautu-
neemmin ja mutkattomammin seksiin 
suhtautuva vanheneva mies. Myöhempien 
aikojen Cave on puhunut panohommista 
yhä rasvaisemmin. Kenties seksuaali-
suuden huvipuisto on vasta nyt avoinna, 
ilman että pääsylipun hintaan sisältyisi 
ahdistus, traumat ja tukahdutetut 
tunteet. 

Vuoden 2003 Nocturama-albumin 
singlebiisi Bring It On onkin suorasu-
kainen paritanssiinkutsu, jonka videolla 
perse heiluu kuin Yo! MTV Rapsissa 
ikään. Saman levyn täysin överiksi 
vedetyllä 15-minuuttisella Babe I’m On 
Fire -päätösraidalla noin 200 erilaista 

hahmoa isästä ja äidistä hevosen ja 
sian ja Bill Gatesin kautta burkhaan 
sonnustautuneeseen tyttöön ilmoittavat 
olevansa kiimassa. 

Sanan säilän mestarin kertomina 
tällaisetkin panojutut ovat hauskoja, 
mutta Grinderman-sivuprojektin 
debyyttilevyltä löytyvä No Pussy Blues 
on keski-ikäisen Caven paras seksibiisi, 
koska sen itseironia on niin pudottavaa. 
Kappale käynnistyy mekaanisen kirjoi-
tuskoneen nakutuksella: siinä syvästi 
tunteva runoilija valuttaa sydänvertaan 
paperille. Säkeistön puhelaulu varioi 
muinaista From Her To Eternityä, mutta 
vaikean rakkauden kanssa painiskelevan 
nuorukaisen tilalla on nyt rumeneva 
mies, jota ahdistaa, ettei nuorilta 
misuilta saa enää pesää edes silosäkeillä. 
”She just didn’t want to”. 

”DAMN!”, Cave karjuu. Keski-
ikäinen mies on keskimäärin maailman 
eniten itseään täynnä oleva otus, sieltä 
huonoimmasta päästä sietämään 
kritiikkiä. Cave ei noudata tätä keski-
määrää. Hän osaa nauraa itselleen ja 
ikätovereilleen.

God is in The house: usko

Useimmilla pop-artisteilla ei ole uskoon 
oikein minkäänlaista suhdetta. Uskon-
toon kylläkin. Usko on eri asia kuin 
uskonto ja sen käsittely on pääosin 
jätetty gospel-ghettoon sulkeutuneille 
artisteille, poikkeuksena nyt joku Johnny 
Cash. 

Cashia tunnetusti fanittava Cave 
on myös rikkonut normia ja käsitellyt 
jumalasuhdetta ja Raamatun opetuksia 
Birthday Party -yhtyeen ajoista alkaen. 
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Hän on maininnut olevansa kristitty, 
mutta minkään virallisen linjan mukaista 
hänen uskonsa ei tietenkään ole. 

Cave tuntuu olevan erityisen ihastunut 
uskonnollisen kielenkäytön ja kristin-
uskon perustarinoiden voimaan. Viistoa 
huumoria on syntynyt nimenomaan kun 
näitä elementtejä on käytetty yllättävissä 
yhteyksissä – viety Jumala sinne, missä 
häntä ei normaalisti näe pyörimässä. 

Huikea esimerkki on yllä mainittu 
Tupelo, Bad Seeds -ikiklassikko vuodelta 
1985. Se naittaa yhteen Kristuksen ja 
Elvis Presleyn syntymämyytit ja käyttää 
stoorin taustana John Lee Hookerin 
bluesista opittua tarinaa Tupelon 
kaupunkia kohdanneesta tuhotulvasta. 

Jos Kristuksessa maailmalle syntyi 
meidät synneistä puhdistava pelas-
taja, niin Elviksen syntymä merkitsi 
päinvastaista: Caven luennassa hänen 
myötään syntyy rock’n’roll eli paho-
laisen musiikki, jolla on valta pelastaa 
väärinymmärretyt ja päähänpotkitut 
nuoret – kenties heidät, joihin Kristuksen 
pelastustyö ei yllä. 

Silkkaa rienaustahan tämä on, ja 
mainio esimerkki Caven kyvystä vään-
nellä ja käännellä yhteisen alitajuntamme 
palikoita outoihin asentoihin.

The Mercy Seat -klassikon kuolemaan 
tuomittu kertoja taas on samassa tilan-
teessa kuin Kristus Golgatalla ja rinnas-
taakin itsensä epäsuorasti tähän. Hän 
näkee Kristuksen kohtalossa ironista 
tilannekomiikkaa: vaikuttaa soveliaalta, 
että Jeesus, siviiliammatiltaan puuseppä, 
kuolee puisella ristillä. 

Laulun suurin kysymys käsittelee 
tietenkin oikeaa ja väärää, valhetta ja 
totuutta. Ne sekoittuvat toisiinsa, ja Cave 
kuljettaa alun perin viattomuuttaan 
vakuuttelevan miehen monologia satii-
risesti pisteeseen, jossa tämä ei ole enää 
itsekään varma, tekikö ne teot, joista 

häntä syytetään. Kuulija 
ei saa tietää, mitä nämä 
teot olivat. Kertoja onkin 
jokamies, kuka tahansa 
kuolemansa kanssa 
silmätysten joutuva. 
Tässä mustan huumorin 
synkkään valoon joutuu 
kristinuskon kaikkein 
perustavin idea: se, että 
kuolema tosiaan voisi 
pyyhkiä pois kaiken 
elämän aikana tehdyn 
pahan.

Uskontoa käsitel-
lessään Cave asettuu 
säännönmukaisesti 
pahan syntisen rooliin, 
mutta hänellä ei tunnu 
olevan pelastuksestaan 

sitä varmuutta, joka oppikirjan mukaan 
uskovalla pitäisi olla. Hän on ikään kuin 
jäänyt pelastettujen piirin ulkopuolelle 
liian viallisena. Sieltä käsin ei voi kuin 
nauraa synkästi ihmisen kohtalolle.

The Boatman’s Call (1997) lienee 
sävyltään Caven vakavin levy, mutta 
senkin Into My Arms -avausraidasta 
on mahdollista löytää tiettyä salaivaa, 
kun artisti laulaa rakastetulle, joka 
on sellaisenaan niin täydellinen, ettei 
Jumalakaan pystyisi tekemään hänestä 
täydellisempää. Saman levyn Idiot Prayer 
käyttää myös uskonnollista kuvastoa 
ihmissuhteiden käsittelyyn. 

2000-luvun levyillä Cave on sitten 
intoutunut pariin uransa herkullisim-
mista rienauksista.

Petollisen hartaalta kuulostava God Is 
In The House (2001) pilkkaa ahdasmie-
listen pikkukaupunkien hyviä ihmisiä, 
joiden usko on ulkokultaista. Jo biisin 
nimessä hymähdetään heille, jotka 
olettavat löytävänsä jumalan kirkon 
seinien sisäpuolelta. Kappale on Caven 
tuotannossa harvinainen esimerkki 
aivan tyylipuhtaasta satiirista. 

Vuoden 2008 Dig, Lazarus, Dig! 
-albumin hilpeä nimibiisi taas kertoo 
Raamatun Lasaruksesta, tuttaval-
lisemmin Larrysta, vähän erilaisen 
tarinan. Haudasta vasten tahtoaan 
nostettu mies sekoilee ja irstailee New 
Yorkissa ja San Franciscossa, kunnes 
päätyy leipäjonon ja vankilan kautta 
takaisin maan poveen. Cave tuntuu 
sanovan, että tällainen on eksyneen 
ihmisen kaoottinen osa korkeampien 
voimien pyörityksessä.

Uskon ja kuolevaisuuden teemat 
liittyvät oleellisesti toisiinsa Caven 
tuotannossa. Ihminen on maailmankaik-
keudessa pikkutekijä, eikä voi välttää 
lopullista kohtaloaan. Uskon tarjoamasta 
pelastuksesta ei voi olla varmuutta, ja jos 

jumala onkin, hän saattaa olla vihamie-
linen. Synkkä tai irvokas nauru on Caven 
lääke tästä kumpuavaan ahdistukseen. 

The kindness of Strangers: 
väkivalta

Murhaballadit ovat edelleen se yksit-
täinen asia, josta moni keskivertotallaaja 
Nick Caven tuntee. Varsinkin se yksi 
Kylien kanssa laulettu. Tämä kirjoitta-
jakin tutustui teininä Caven musiikkiin 
Where The Wild Roses Grown ja Murder 
Ballads -albumin kautta. 

Levy ei ole Bad Seedsin paras – siihen 
se on ehkä hieman liikaa konseptinsa 
vanki – mutta analyysin arvoinen se 
on. Monella tuntuu olevan vaikeuksia 
suhtautua siihen. Tarinoissa tulee 
ruumiita sellaista tahtia, että ne tuntuvat 
murhaballadiperinteen parodioilta. 
Tämä onkin varmasti yksi totuus Murder 
Balladsista, mutta levyn huumori on 
monikerroksisempaa kuin suoraviivainen 
parodiatulkinta antaa olettaa. 

Jos haluaa ymmärtää Nick Cavea 
humoristina, saattaa olla hyvä idea 
aloittaa juuri Murder Balladsista.

Perinteinen murhaballadi tuntuu 
nykyaikana väistämättä vähän anakro-
nistiselta. Niissä tapetaan joku (usein 
petollinen nainen), koska niin tässä 
genressä nyt kuuluu tehdä. Teon motii-
veja tai psykologiaa ei eritellä. Tosi-
elämän väkivalta ei ole aivan sellaista. 
Cave vaikuttaa miettineen, millaista se 
sitten on, ja miten murhaballadin genreä 
voisi päivittää ja laajentaa.

Murder Balladsin monissa lauluissa 
kerrotaankin modernimman sorttisista 
henkirikoksista: sarja- ja massamurhista. 
Toinen strategia on roolien kääntä-
minen: Henry Leessä tappaja onkin 
mustasukkainen nainen, The Curse of 
Millhavenissa ruumiita tekee varhais-
teini-ikäinen tyttö. Varsinkin jälkim-
mäinen menee jo melkeinpä tietoiseksi 
slapstick-komiikaksi, kun Cave vielä itse 
minäkertojana tulkitsee 14-vuotiaan 
Lorettan osan. 

Se villiruusubiisi on vähän hankalampi 
tapaus. Siinä on autenttisen murhabal-
ladin piirteitä: mies, nainen ja veritekoon 
päättyvä rakkaussuhde. Surmaa ei 
kuitenkaan selitetä petoksella, mustasuk-
kaisuudella tai oikein millään muullakaan: 
tytön täytyy kuolla, koska kaiken kauniin 
täytyy. Näin biisi tuntuu vähän ivalliselta 
kommentilta väkivallan järjettömyyteen ja 
siitä kertovien laulujen logiikkaan. 

Cavea on varmasti huvittanut myös 
biisin roolitus: hänen oman imagonsa 
ristiriita puhtoisena naapurintyttönä 
pidetyn Kylie Minoguen julkikuvan 
kanssa. Livenä Minoguen roolin otti 

taiteilijan pitkäaikainen sidekick Blixa 
Bargeld, minkä myötä keitokseen 
saatiin hieman bändinsisäistä huumoria. 
Diktaattori Cave ottaa vaikka hengen pois 
bändikaverilta, kun sille päälle sattuu.

Koko levyn kuuntelevalle tarjolla on 
hieman häiritsevä perusoivallus siitä, 
että väkivaltahan on aika hauskaa. 
Veritöiden toistuessa kappaleesta toiseen 
ei niille oikein voi kuin nauraa. Moni 
kuulija on saattanut joutua kysymään 
itseltään, miksi näin. 

Cave vie kuulijansa epämukavuus-
alueelle, pilailee oman verenkarvaisen 
imagonsa kustannuksella, eikä kaihda 
tarkoituksellista shokeeraamista. 
Hänen musiikkinsa ei ole vain synkkää 
tai vain hauskaa: se on molempia ja 
vieläpä niin, että synkkyys saa tarttu-
mapintaa huumorista ja huumori särmää 
synkkyydestä. 

Maailma todella on kohtuuton ja 
kauhea paikka, ja ihmiselämäkin päättyy 
aina kuolemaan. Jotenkin nämäkin asiat 
on pystyttävä käsittelemään. Nauru on 

yksi klassinen tapa. Itselleni Nick Cave 
on se yksittäinen taiteilija, jonka tekemi-
sistä on tässä suhteessa ollut isoin apu.

epilogi: humoristi cave 
vuonna 2013

Bad Seedsin paluulevystä Push The Sky 
Away julkistettiin viime vuoden lopussa 
ensimmäiseksi pelkkä kansi. Törmäsin 
siihen Facebookin uutisvirrassa ja 
jälleen ensimmäinen reaktioni oli spon-
taani nauru. Aika härski kansi! Kuva 
pukuun sonnustautuneesta Cavesta 
ja itseään peittelevästä alastomasta 
naisesta tuntui taas leikkivän artistin 
macho-identiteetillä: häntähän on 
syytetty aika ajoin jopa sovinismista.

Sittemmin saimme lukea, että 
kannessa esiintyykin Caven puoliso 
Susie Bick, mikä tekee siitä kaiketi 
entistäkin häikäilemättömämmän. Olisi 
kuitenkin virhe luulla, että tässä on kyse 
äijäilystä tosissaan. Kansi on taas yksi 
huvittunut pikkusormenojennus niille, 

jotka ovat mieluusti asettelemassa Cavea 
sarjakuvamaisen arkkipahiksen rooliin. 

Itse levyllä on paljon annettavaa 
Caven huumorin ystäville. Erityisen 
rietas ja herkullinen kappale on The 
Water’s Edge, jonka rannikkokaupun-
gissa asuva vanheneva kertoja muistut-
tanee tarkoituksellisesti Brightonissa, 
Englannin kanaalin rannalla viime ajat 
viihtynyttä Cavea. Hän seuraa pääkau-
pungista tulevien niukkapukeisten 
tyttöjen teerenpeliä paikallisten poikien 
kanssa ja hekumoi ajatuksilla siitä, 
miten tytöt levittävät jalkansa pojille. 
Toisaalta kertojan mielen täyttävät 
pahat enteet: huonostihan tuokin kaikki 
päättyy. ”The chill of love is coming on.”

Surrealistinen Higgs Boson Blues ja 
puolihärski, tarkoituksellisen hölmösti 
riimitelty Mermaids ovat hersyviä 
biisejä nekin. Selvää on, että tälläkään 
levyllä Cave ei ota itseään turhan 
vakavasti. Sellainen tuntuu kiinnos-
tavan häntä ikävuosien karttuessa yhä 
vähemmän. X
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” p i t ä ä  ottaa selville, miten toi aurinko 
kulkee tän kämpän suhteen”, sanoo 
Flow’n vuoden taiteilija Otto Maja. 
Hän seisoo uuden ateljeekotinsa pihalla 
vaaleansininen lippis päässään. Vierellä 
hangessa törröttää valkoviinilasi.

”Noi alppiruusut tossa seinän vieressä 
oli sellanen juttu, että heti tuli olo, että 
tää on mun koti.”

Avaraa pihaa ympäröivät suuret puut 
ja suurlähetystöt. Varasto pullistelee 
hyllyittäin kirkkaanvärisiä maali-
kannuja. Talon alakerrassa on Majan 
maalaustöitä ja mustalla tussilla suher-
rettu pöytä.

”Ajattelin hommata ton, ettei kaverit 
piirrä seiniin sentään.”

Yläkerta on vielä tyhjä ja suuri ruudul-
linen ikkuna heittää valoa sisään. Maja 
istuu ikkunalaudalla, katsoo naapuriin 
suurlähetystöön ja arvelee, ettei siellä 
”saleen koskaan” tapahdu mitään.

Maja on suomalaisen katutaiteen 
pioneeri ja yksi alan tämän hetken 
tunnetuimpia tekijöitä. Hän on omimmil-
laan suurten tilojen ja pintojen kanssa. 
Tänä vuonna hän tekee installaation 
myös Flow’hun. Maja ei jankutuksestani 
huolimatta suostu paljastamaan työs-
tään vielä mitään muuta kuin, että se on 
joko suuri tai valtava, ja että hän tekee 
sen yhteistyönä islantilaisen ystävänsä 
Mintin kanssa.

Katutaide on saanut viime vuosina 
paljon positiivista nostetta ja siitä on 
tullut hyväksyttyä myös gallerioissa ja 
museoissa. 

Pojasta töhry pahenee

”Päiväkodissa mun piirrokset oli paljon 
hirveempiä kun muiden. Mutsi oli vähän 
paskana. Mulle tehtiin joku testi ja 
sanottiin, ettei musta tule taiteilijaa, eikä 

sähkömiestä, kun en erottanu sinistä 
vihreestä.”

12-vuotiaana Maja kuitenkin seurasi 
kiinnostuneena lapsenvahtinsa poikays-
tävää, joka istui keittiön pöydän ääressä 
tunnista toiseen piirtämässä. Silloin hän 
kuuli ensimmäistä kertaa sanan graffiti.

”Se oli sen ajan tiukimpia graffitityyp-
pejä ja alkoi opettaa mulle niitä juttuja, 
antoi kirjoja luettavaksi ja piirsi mun 
kanssa. Myöhemmin aloin tehdä niitä 
itekin.”

Teini-ikäiseksi asti Maja maalasi 
klassisia kirjainpiissejä lähinnä vittuil-
lakseen ja todistellakseen isoille pojille.

”Koetin tehdä isompia maalauksia 
kuin ne, koska en päässy mukaan 
porukkaan.”

Kerran Maja sai maalaamisesta kiinni 
jäädessään sellaiset sakot, että hänen oli 
pakko mennä puoleksi vuodeksi Alepan 
kassalle hommiin. 
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höyrypää?

Vesi sihahtaa kiukaaseen. Kello on 11 
aamupäivällä ja Maja on lämmittänyt 
pienen sähkösaunan. Ylimmän lauteen 
selkänoja narisee, kuten vanhassa 
talossa kuuluukin. 

Löylyä heitetään puolen litran vissy-
pullolla, koska muutto on vielä vähän 
vaiheessa. Pyyhkeitäkin on vain yksi. 
Täällä on kylvetty vasta kerran aiemmin 
– neljä kaveria mahtui lauteille ja yksi 
joutui seisomaan kiukaan vieressä.

Jos Maja ei olisi kuvataiteilija, hän 
olisi ehkä hortonomi.

”Mun maalausten tekstuuritkin tulee 
usein kasveista ja luonnosta. Moni on 
sanonut, että meikän tyyli ei näytä 
yhtään suomalaiselta, vaan enem-
mänkin eteläamerikkalaiselta just sen 
runsauden takia.”

Majan mielestä ei ole tärkeää käyttää 
hirveästi aikaa siihen, että duunin saa 
näyttämään teknisesti hienolta. Sisällöt 
ja tunnetilat ovat paljon tärkeämpiä. 

”Niissä on se todellinen haaste ja 
merkitys. Jos mun pitäis opettaa sulle 
jotain olennaista tästä hommasta, niin 
mä antaisin sulle kannun käteen ja 
sanoisin, et anna palaa. Vähän sama 
kun Everything you need to know about 
graffiti -kirjassa: sen sisään on upotettu 
vaan maalikannu.”

Alakerran seinällä komeilee kuvista 
ja piirroksista koottu vieraskirja. Maja 
ei vaikuta olevan mikään erakkotaitei-
lija. Ystäviä ramppaa kylässä ja heidän 
kanssaan tehdään myös töitä. Yksi heistä 
koputtelee ovelle:

”Moi. Mitäs sinä?”
”No ei täs…Just heräsin. Tulin vaan 

hakemaan sitä maalausta, jonka jätin 
tänne”, kaveri sanoo ja sulloo kohta Majan 
tuoman työn suojaan mustaan jätesäkkiin.

Maalauskavereidensa kanssa Maja 
puhuu melkein ainoastaan taiteesta.

”Vaikka ei puhuttais siitä mitä kuuluu, 

niin sä näät mitä kuuluu. Sitten keskity-
tään siihen tekeillä olevaan hommaan. 
Nää tyypit on sellasia, että niihin voi 
luottaa. Jos ne on luvannu tulla paikalle, 
ne tulee paikalle.”

Maalla paossa

30 asteen pakkasessa Maja kaverei-
neen ajoi potkukelkalla baariin. Illan 
päätteeksi kelkat jäivät usein ravintolan 
seinustalle ja paikan omistaja ajoi jengin 
kotiin. Koti oli kommuuni vuosikym-
meniä vanhassa, näyttelijöiden enti-
sessä talossa, jossa piti nukkua talvella 
pitkissä kalsareissa. Ikkunan välissä oli 
jääkukkia.

Maja oli muuttanut opiskelemaan 
pikkupaikkakunnalle, jossa oli kauppa 
ja koulu, ei paljon muuta.

Kymmenen kilometrin koulumatka 
ei haitannut, koska Majalle oli alkanut 
selvitä, mitä hän haluaa elämässään 
tehdä. Hän halusi tehdä kuvataidetta, 
niinpä hän maalasi. Paljon. Se toi lisää 
itsevarmuutta ja uskallusta. Eri puolilta 
Suomea tulleet koulukaverit työsken-
telivät melkein koko ajan yhdessä. He 
raivasivat maalauspaikan vanhaan sika-
laan ja pyysivät mukaan katutaiteilijoita 
Suomesta ja ulkomailta. 

”Me tehtiin myös paljon kaikkea 
fyysistä. Hakattiin takkaan halkoja ja 
hiihdettiin kouluun. Meinattiin hankkia 
vuohi ja kanojakin, mutta sitten alettiin 
miettii, että kun ei oikein osaa itsestään 
pitää huolta, niin ei välttämättä sitte 
muistakaan.”

”Jengi oli tosi aitoo siellä. Ei tulis 
ensimmäiseks mieleen, että joku 
Kalliosta muuttanu jäbä pystyis kovin 
paljoa sikafarmarin pojan kanssa 
bondaamaan.  Mutta me tykättiin siitä 
millasia ihmiset oli. Ne ei mitään paskaa 
jauhanu.”

Majalla oli pitkä tukka ja iso parta ja 
hän näytti aivan Robinson Crusoelta. 
Hän ystävystyi Henry Lämsän kanssa, 
ja yhdessä muiden kanssa he kävelivät 
kesäyönä keskustan läpi alasti testatak-
seen tapahtuuko lähes autiolla kylällä 
mitään. He perustivat myös Nimi-
kollektiivin ja rakensivat kontakteja 
Helsinkiin.

Fortunan näpit pelissä

Etelä-Amerikan reissun jälkeen töitä on 
sadellut: isoja maalauksia Suomessa 
Porin taidemuseoon, Helsinkiin, Kauni-
aisiin. Muualla Euroopassa Tallinnaan, 
Berliiniin, Kööpenhaminaan ja Oden-
seen. Monet isoimmista juuri Nimi-
jengillä, joka on kulkenut kouluajoista 
mukana.

”Mä ajattelen aina silleen, että 
jaahas, mihin mä oon taas itteni lait-
tanu. En silleen et jes, meikä menestyy.”

Kun Majalta kysyy, mikä olisi 
maalaukselle paraatipaikka, mistä hän 
haaveilee, hän vähän kiemurtelee ja 
sanoo, että MoMa. Sitten alkaa hymyi-
lyttää: ”Toisaalta se on ihan sama mihin 
maalaa, kunhan saa tehdä isolla.”

Kuvataiteilija käyttää työssään 
talomaalia, spraymaaleja, liisteriä, 
liimaa ja paperia. Talvella paperitöiden 
liisteriin pitää lisätä suolaa, että se 
kestää seinässä. Joskus Maja raapii tai 
hakkaa työtään viimeistelyvaiheessa. 
Lopettaminen on kaikkein vaikeinta. 
Hiomista voisi tehdä loputtomiin.

Maja näyttää videota, jossa huma-
laiset miehet ja keski-ikäiset tädit 
kommentoivat hänen suurta seinämaa-
laustaan Kauniaisissa: 

”Oottekste ilman lupaa tehny ton 
vai? Siis sehän ei minua haittais, 
mutta…”

”Millä toi on tehty? Mun mielestä toi 
on ihan ok.”

Aurinko paistaa, nosturi vaeltaa 
seinää pitkin aamusta iltaan ja musiikki 
soi. Joku Majan kavereista on keksinyt 
laittaa kaljat kylmenemään Alepan 
muovipussiin jään sekaan. 

Seinään syntyy valtavia vihreitä ja 
keltaisia lehtiä ja jo tavaramerkiksikin 
muodostuneita paperilentokoneita. 
Tällä kertaa Maja ei maalaa hahmoja, 
joita hän usein tekee: vähän koskemat-
tomissa olevia tummia tyyppejä, joilla 
on veikeät kasvot.

Toiseen kohtaan Maja maalaa koko 
seinän leveydeltä avautuvan vetoketjun. 
Se pääsee erityisesti viiniä hörppivän 
herrasmiehen suosioon:

”Siis tää on parasta mitä voi syntyä… 
Toi vetskari on niinkun et… Elämä on 
auki.”

Valtavan kokoisen seinämaalauksen 
aloittamisessa on haasteensa. Mistä 
pisteestä aloittaa, kun seinää jatkuu 
25 metriä vaakasuoraan? Tai kun pitää 
aloittaa kerrostalon päätymaalaus?

”Se on just se kun sä seisot jonkun 
ihan kolossaalisen seinän edessä, eikä 
siinä oo vielä mitään. Sit pitää vaan olla 
silleen noh, (viheltää), tohon mä vedän 
sen ensimmäisen viivan.”

”Onhan tässä hommassa käyny 
vitunmoinen tsägä. Onni. Ei monella 
oo.” X 

k U v i a  j a  L i S ä T i e T O j a  O T T O 
M a j a N  T ö i S T ä  O S O i T T e e S S a 
W W W . O T T O M a j a . c O M



F L O W - L e h t i  1 / 2 0 1 3 F L O W - L e h t i  1 / 2 0 1 362 63

t e k i j ä n o i k e u d e t  ovat olleet yksi 
politiikan maailmanlaajuisista kuumista 
perunoista 1990-luvun lopulta lähtien. 
Silloin verkkopalvelu Napster teki tankin 
mentävän reiän musiikkiteollisuuden 
perinteisiin ansaintamalleihin luomalla 
levityskanavan, jota teollisuuden oli 
mahdoton valvoa. 

Tästä alkoi prosessi, joka johti 
siihen, että vuonna 2005 Suomenkin 
tekijänoikeuslaki rusikoitiin uuteen ja 
entistä toimimattomampaan uskoon. 
”Lex Karpelana” tunnettu uudistus oli jo 
syntyessään aikaansa jäljessä ja onnistui 
käytännössä lähinnä kriminalisoimaan 
monia kuluttajien vakiintuneita toimin-
tamalleja musiikkiin liittyen. 

Myöhemmin on käynyt tuskallisen 
selväksi, kiitos musiikkiteollisuuden 
ulkopuolelta tulleiden toimijoiden kuten 
Apple ja Spotify, että piratismi oli aina 
pienempi uhka tulonmuodostukselle 
kuin käyttökelpoisten palvelujen puute. 
Siitä miten laitonkaan lataaminen ei 
välttämättä korreloi laskevien myyn-
tien kanssa, on nykyään olemassa jo 
Euroopan komission yhteisen tutkimus-
keskuksen tuottamaa tietoa tutkimuk-
sessa Digital Music Consumption on the 
Internet: Evidence from Clilckstream 
Data.

Laki on siis ollut käytännössä rikki 
noin kahdeksan vuotta, ja nähtyään 
silloisen kulttuuriministerin Tanja 
Karpelan ryvettyvän asian parissa, 
häntä seuranneet Stefan Wallin ja Paavo 
Arhinmäki eivät ole olleet halukkaita 
kyseiseen käärmeenpesään sohaisemaan.

Korjausliikettä on lähtenyt tekemään 
”joukkoistamisen avulla laadukkaita 
kansalaisaloitteita” tuottamaan pyrkivä 
Avoin Ministeriö hämmästyttävän vähän 
mediahuomiota saaneella kansalaisaloit-
teellaan. Tätä kirjoitettaessa aloite on 
kerännyt yli 25 000 allekirjoitusta ja on 
50 000 käsittelyrajan alle jääneistä aloit-
teista suosituin. Juttelin asiasta Avoimen 
Ministeriön Joonas Pekkasen kanssa. 

Arttu Tolonen: Mistä tämä aloite sai 
alkunsa?
Joonas Pekkanen: Koko juttu lähti alun 
perin liikkeelle siitä, että nimellä Sampsa 
tunnettu katutaiteilija otti meihin 
yhteyttä alkusyksystä, koska hänen 
mielestään etujärjestöjen ja kansain-
välisen teollisuuden valta määritellä 

tekijänoikeuslainsäädännön 
luonnetta eri maissa on liian 
suuri. Siinä on kuluttajalla ja 
itse asiassa artistillakin hyvin 
vähän vaikutusvaltaa. Hän 
on muutenkin taiteessaan 
ja muussa toiminnassaan 
käsitellyt sitä, miten suuryri-
tykset käyttävät poliittista 
valtaa. Itselläni ei ollut ennen 
tätä minkäänlaista kokemusta 
tekijänoikeusasioista, mutta 
yhteydenoton seurauksena 
alkoi kiinnostamaan. Aloi-
timme keräämällä kirjavalta 
joukolta asiasta kiinnostuneita 
ihmisiä kommentteja siitä, 
mitkä heidän mielestään ovat 
Lex Karpelan kipupisteitä, ja 
siltä pohjalta valmistelimme 
esityksen. Asiaa tuntevilta 
ihmisiltä tullutta palautetta 
jäsennellessä oppi jo todella paljon, 
vaikka minun tehtäväni on tässä ollut 
pääasiassa prosessin koordinointi. 
Meillä on Avoimessa Ministeriössä useita 
lakimiehiä, jotka ovat mukana näiden 
aloitteiden valmistelemisessa.
AT: Millä tavalla ihmiset pääsivät osallis-
tumaan valmisteluun?
JP: Keskustelua käytiin Avoimen 
Ministeriön kautta ja valmisteltavaan 
dokumenttiin tuli syksyn aikana 1 141 
puolesta tai vastaan -kannanottoa palve-
luun rekisteröityneiltä ihmisiltä: 1 140 
puolesta ja yksi vastaan. Voi olla, että 
meille seuloutuu sellaisia ihmisiä, jotka 
ovat lähtökohtaisesti kriittisiä tämän 
asian suhteen, mutta kyllä noin murs-
kaava luku silti kertoo, että ongelmia on. 
Kommentteja tuli joitain satoja palveluun 
ja aika paljon sähköpostina. Järjestöiltä 
tuli aika vähän, vaikka olimme yhtey-
dessä kaikkiin tekijänoikeusjärjestöihin 
ja pyysimme palautetta aloitteesta, jota 
silloin valmistelimme. 
AT: Järjestöt eivät aina kauhean innok-
kaasti osallistu julkiseen keskusteluun.
J P :  Eivät. Sehän on lobbaamisen modus 
operandi, eli toimitaan käytävillä 
julkisten areenoiden sijaan. Me pyrimme 
tuomaan tämän keskustelun julkiselle 
areenalle ja keskustelemaan asioista 
siellä. Aloite ei ole täydellinen ja siinä on 
paljon korjattavaa ja kritisoitavaa, mutta 
se keskustelu pitäisi käydä julkisuudessa 
eikä siellä käytävillä. Siihen pyritään. 

Joltain järjestöltä tuli ehdotus, jonka 
seurauksena liitimme mukaan Saksan 
mallin mukaisen kohtuullisen korva-
uksen mekanismin, joka koskisi työeh-
tosopimusten ulkopuolella tapahtuvaa 
toimintaa. Tiivistettynä aloitteen tavoite 
on parantaa artistien, opettajien sekä 
opiskelijoiden, innovatiivisia palveluja 
kehittävien firmojen, DJ:den ja muiden 
usein heikommassa osassa olevien 
asemaa tekijänoikeuksien saralla. Toinen 
tärkeä alue, jota halusimme muuttaa 
oli se, että nykyisen tekijänoikeuslain 
puitteissa ihminen voi silkkaa huolimat-
tomuuttaan syyllistyä rikoksiin, joilla 
on yllättävän kovat sanktiot. Aloitimme 
asian valmistelun tosiaan syksyllä, ja 
talvella tuli sitten se kuuluisa ”Chisu-
gate” 1, joka alleviivasi tätä puolta 
asiasta. 
A T :  Miten päädyitte käytettyyn 
muotoon aloitetta kirjoittaessanne?
JP: Noudatimme hallituksen esitysten 
peruskaavaa, eli ensin on yleinen esittely 
ja sitten käymme pykäläkohtaisesti läpi 
tehtävät muutokset. Itse asiassa esityk-
semme on hiukan selkeämpi kuin halli-
tuksen usein sekavat esitykset, joissa 
täytyy hyppiä edestakaisin nähdäkseen 
mitä muutoksia tulee. Meillä vanha 
lakiteksti ja siihen tehtävät muutokset 
ovat samassa kohdassa, tyyliin: tässä on 
nyt se pykälä, näin siinä luki aiemmin 
ja tämän takia sitä muutettiin. Se on luet-
tava, toisin kuin hallituksen esitys. Tämä 

TekijäNOikeUS-

keSkUSTeLUN 

UUSi avaUS

Avoimen Ministeriön 

suosit t u kansa laisa loite 

t ar t t uu uudistet un 

tek ijänoikeuslainsäädännön 

ongelma kohtiin.

T
ek

ST
i: a

RT
T

U
 TO

LO
N

eN
k

U
v

iT
U

S: a
N

G
LO

 Sa
X

O
N

eN

1 9-vuotias tyttö latasi chisun musiikkia 
laittomasta lähteestä internetistä syksyllä 2011, 
jonka jälkeen musiikkialan järjestöjä edustava 
tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 

(ttvk) aloitti tutkinnan aiheesta osana 
syksyn tehoiskuaan. ttvk takavarikoi perheen 
tietokoneen ja vaati rangaistuksena 600 euron 
suuruista korvausta. julkisuudessa esille 

nousi kanta, jonka mukaan tyttö ei tiennyt 
lataavansa musiikkia laittomasti. Myöhemmin 
asia soviteltiin ja ttvk perui kanteensa.
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 Yli 60 konsertin lisäksi ruisrockissa 
pääsee nauttimaan ulkoilma- 
ravintoloiden ja viinibaarien  

antimista, michelin-tason ruuasta, 
erikoisoluista ja samppanjasta. 

suomen pitkäikäisintä festivaalia 
vietetään 44. kerran ruissalon 

saaren luonnonpuistossa.

liput nYt mYYnnissä:
3 päivää alk. 122,50 €
2 päivää alk. 107,50 €  

1 päivä alk. 77,50 €
vip-liput alk. 191,50 €

saaristomerilipulla (+3 €) tuet 
suojelurahaston arvokasta työtä.
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french films

pet shop boYs (uk)
band of horses (usa)

GarY clark jr. (usa)

crYstal castles (can)
icona pop 

(sWe)dizzee rascal (uk)

macklemore &  

rYan leWis (usa)

kerkko koskinen 
kollektiivi

biffY clYro (uk)

hurts (uk)

knife partY (aus)

minä & ville ahonen

eevil stÖÖ

j. karjalainen

french films

karri koira

pää kii

tiiu helinä

sin cos tan

WWW.ruisrock.fi
WWW.tiketti.fi • WWW.lippu.fi

tutustu turun hotellivaihtoehtoihin: 
www.visitturku.fi

jessie Ware (uk)
on kansanedustajille tuttu formaatti.
AT: Tähän liittyen, luitko SDP:n 
eduskuntaryhmän kannanoton koskien 
kansalaisaloitteiden kautta tulevien 
esitysten käsittelyä, jossa jostain syystä 
valitettiin jo etukäteen kansalais-
aloitteiden kautta käsittelyyn tulevien 
esitysten epäselvyyttä? 
JP: Se oli aika käsittämätön. Mieles-
täni sillä halutaan käytännössä antaa 
valiokunnille oikeus haudata kansalais-
aloitteiden kautta käsittelyyn tulevat 
kysymykset.
AT: Puolueilla tuntuu olevan vaikeuksia 
sulattaa tilanne, jossa kansalaiset 
perehtyvät poliittisiin kysymyksiin ja 
koettavat muuttaa vallitsevaa tilan-
netta. Tekijänoikeuslakia muuttavasta 
aloitteesta viestiminen ilman kiihkoa ei 
ole niitä helpoimpia juttuja. Minunkin 
mielikuvaani asiasta vaikuttivat esimer-
kiksi näkemäni seinään maalatut kuvat 
Karpelasta osoittamassa lasta aseella 
päähän.
JP: Kyseisen kuvan tehnyt Sampsa 
harrastaa aika kärkevää poliittista 
katutaidetta, jolla ei ole minkäänlaisia 
perinteitä Suomessa. Ehkä ei ollut paras 

valinta lähteä käyttämään sitä yhtäkkiä 
tässä tapauksessa. Kysymys on vaikea, 
koska toisaalta jos ei tehdä vastak-
kainasetteluja, niin miksi puuttua 
koko asiaan? Ja sitten on ihmisiä, jotka 
ajattelevat lähtökohtaisesti, että aloite 
tekijänoikeuslain korjaamiseksi liittyy 
väistämättä piraattiaatteeseen. Siitähän 
tässä ei millään muotoa ole kysymys.
AT: Suomessa keskustelusta on pitkään 
puuttunut se maltillinen tolkun ääni.
Teollisuuden panoksen, joka synnytti 
Lex Karpelan, näkyvimpänä vasta-
painona on usein ollut lähinnä koko 
tekijänoikeusjärjestelmän radikaaliin 
muuttamiseen taijopa purkamiseen 
tähtääviä keskustelijoita.
JP: Kyllä. Sitä uskottava ääntä, joka 
toisi esiin kuluttajien näkemyksiä ei ole 
ollut.
AT: Minun mielestäni voidaan myös 
keskustella siitä voiko esimerkiksi levy-
yhtiöiden asiaa ajava järjestö edustaa 
artistin ääntä tällaisessa prosessissa. 
JP: Tämä on myös yksi aika vinoutunut 
osa kuviota. Meillä onkin ollut vaikeuksia 
löytää artisteja, jotka olisivat valmiita 
puhumaan tästä asiasta. Nyt alkaa 

koossa olla kourallinen, joiden kanssa 
aiomme tehdä julkilausuman, joka toivot-
tavasti tuo tälle aloitteelle kaivattua lisä-
huomiota ja lisää allekirjoituksia. Eihän 
koko aloitetta tarvitse edes tukea sanasta 
sanaan. Kyse on siitä, että saadaan 
tämä aloite eduskuntaan ja keskustelu 
aloitettua. Sitä voidaan korjata sitten. 
Sitä keskustelua ei tulla ikinä käymään, 
jos ihmiset eivät liity tähän. 

Aloite löytyy oikeusministeriön 
palvelusta osoitteesta www.kansalais-
aloite.fi. Se on aika helppolukuinen ja 
-tajuinen. Sen kanssa ei tarvitse olla 
samaa mieltä, mutta tässä on laajan ja 
avoimen keskustelun paikka. Ylei-
sesti ottaen ristiriita sen välillä, mitä 
Suomen valtio sanoo haluavansa ja 
minkälaisiin käytännön toimiin ryhdy-
tään, on usein aika rankka. Virallisissa 
tulevaisuuden visioissa Suomi elää 
innovatiivisesta palvelu- ja sisällöntuo-
tannosta, mutta käytännön puitteet sen 
tarvittavan aallon tuottamiseen ovat 
aika retuperällä. Tekijänoikeuslainsää-
däntö on vain yksi osa tätä ongelmaa, 
mutta ihan hyvä paikka aloittaa paran-
nukset. X
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e r ä ä n ä  aamuna vuonna 1979 radio-
DJ Steve Dahl istui raivosta kihisten 
radiokopissaan chicagolaisella WLUP-
asemalla. Hän oli saanut kenkää jokunen 
kuukausi aikaisemmin WDAI-asemalta, 
kun kanava oli muuttanut soittolistansa 
vastaamaan ajan vaatimuksiin ja pääs-
tänyt kepeän ja homolta haiskahtavan 
diskomusiikin dominoimaan aaltoja.

Dahl oli rokkiäijä, hän piti Rolla-
reista ja Led Zeppelinistä ja leiskui 
pyhää vihaa Bee Geesin kimeä-äänisten 
keikareiden ikuisuudelta tuntuvaa hitti-
putkea kohtaan. Se, että Rolling Stones 
oli alkanut harjoittaa vahvaa jalkapeliä 
discon kanssa edellisen vuoden hitillään 
Miss You tuskin painoi kupissa juurikaan, 
kun Steve pähkäili kuinka suuri annos 
heteronormatiivisia testo-säveliä teki 
musiikista miehelle soveltuvaa. Hän oli 
saanut tarpeekseen ja aikoi pystyttää 

vahvan anti-symbolin Van McCoyn ja 
Donna Summerin valtakautta vastaan.

55 000 discon vihaajaa ja 
baseball-matsi

Dahl pyysi kuuntelijoita lähettämään 
disco-toiveitaan studioon, jotka vastaan-
otettuaan hän pahoinpiteli kyseisen 
äänitteen lähetyksessä räjähdysääni-
tehosteiden saattelemana. Lanseeraten 
tämän käytännön ohjelmassaan hän 
tuli tarttuneeksi syvällä valkoisen 
Amerikan sydämessä kyteneisiin pelon 
ja irrallisuuden tunteisiin. Nämä tunteet 
kiteytyivät Dahlin perustamaksi Insane 
Coho Lips Anti-Disco Army -yhteisöksi, 
jonka mukana pyöri parhaimmillaan 
7 000 jäsenkorttia kantavaa kiihkoi-
lijaa. Laajempi massaliikehdintä sai 
nimen Disco Sucks -liike. Sen ikonisin 

ilmentymä kirjautui historiaan 12. heinä-
kuuta 1979, kun 55 000 discon vastus-
tajaa saapui yli kapasiteetin pakkau-
tuneella Comiskey Parkin stadionilla 
järjestettyyn Disco Demolition Night 
-tapahtumaan.

Samalla kun vahvaan sekakäyttöön 
syyllistynyt yleisö hakkasi mitä moni-
naisimmin välinein ja viskeli katsomosta 
tantereelle halveksuttavia disco-levyjä, 
oli stadionilla kuin täydentäen surrea-
listisen näytelmän käynnissä baseball-
ottelu paikallisen White Soxin ja Detroit 
Tigersin välillä. Detroit muuten voitti. 
Väliajalla vihreään inttikypärään varus-
tautunut Dahl itse marssi kentälle ja 
posautti vaikuttavalla ilotulitepanoksella 
laatikollisen discoa taivaan tuuliin.

Tällaisen discolle vihamielisen ilma-
piirin kenties merkittävin seuraamus 
oli, että tanssilattioita ja listoja puoli 

vuosikymmentä hallinnut musiikki 
vaipui maan alle ja katosi lähes koko-
naan kaikista mahdollisista kanavista. 
Levy-yhtiöt eivät enää olleet kiinnostu-
neita discon julkaisemisesta ja rockin 
moninaiset muodot nappasivat valtikan 
takaisin. New wave, glam ja metalli 
nousivat näistä tuhkista. Kaikessa oli 
kyse kuitenkin muustakin kuin musii-
kista. Disco oli tuonut sekä seksuaalisia 
että etnisiä vähemmistöjä paremmin 
tapetille ja herättänyt Yhdysvaltojen 
keski- ja eteläosissa uinuneen pedon, 
joka alkoi nyt esiin päästyään auraamaan 
tietä Ronald Reaganin konservatismin ja 
kovien arvojen kaudelle.

Kyse oli kuitenkin myös nimenomaan 
musiikista ja tarkemmin sanottuna 
musiikkigenrestä. Tuo banaali viisikir-
jaiminen sana, disco, sekä sen laukka-
komppi, funk-kitara, juustoiset jouset 
ja diivavokaalit antoivat rytmin tietylle 
kulttuuriselle vapautumiselle, samalla 
tavoin kuin rock oli tehnyt kaksikym-
mentä vuotta aikaisemmin. Koska kyse 
oli muustakin kuin valkoisten hetero-
nuorten vapautumisesta oli kulttuurinen 
raippa kenties kovakouraisempi kuin 
mitä mikään muu genre on sittemmin 
saanut osakseen.

Tuntuu, että vastaavanlaista vasta-
reaktiota olisi nykyisessä kulttuuriym-
päristössä mahdoton saada manattua 
esiin, vaikka EDM:llä saattaisi kaikessa 
ärsyttävässä nuoruuden vimmassaan olla 
siihen mahdollisuus.

jokin on muuttunut

Kesällä 2012 haastattelin Flow Festi-
valilla Kindness-taiteilijanimen takaa 
löytyvää englantilaista Adam Bain-
bridgea. Hänen albuminsa tarkka 
määritteleminen musiikkijournalistisiin 
lokeroihin oli tuntunut haastavalta ja 
tiedustelin, miten hän itse kuvailisi 
soppansa ainesosia. Bainbridge vastasi 
lähinnä laittavansa yhteen musiikkityy-
lejä, joista tsekin nauttii. Tämän jälkeen 
hän pudotti vaivihkaa pommin: taval-
linen musiikkia käyttävä nuori ihminen 
ei Bainbridgen mukaan juurikaan erot-
tele kuulemiaan kappaleita genreihin, 
häntä kiinnostaa pelkästään pitääkö hän 
niistä vai ei. 

Joka puolella ympärilläni pörränneet 
parikymppiset Flow-kävijät olivat elävää 
todistusaineistoa tästä. He saattoivat 
nauttia yhtäläisesti The Black Keysin 
garagesta, Tamikrestin aavikkobluesista 
tai Shangaan Electron hyperaktiivi-
sesta afro-humpastakin uhraamatta 
pienintäkään ajatusta niiden tyylilajille. 
Tarkemmin ajatellen, tuskin kovin moni 
kävijä vaeltaakaan kyseisen festivaalin 

eri esiintymislavoja läpi niissä kulloinkin 
soivan lajityypin mukaan. Jokin muu 
merkitsee enemmän: kaverit, esiintyjän 
maine, musiikin välittämä tunnelma, 
sattuma.

Onko genresitoutumattomuus jokin 
Flow-konseptiin oleellisesti kuuluva 
seikka? Vai voidaanko sen sijaan esittää, 
että Flow’n, Primaveran ja SXSW:n 
kaltaisten tapahtumien olemassaolo ja 
menestys heijastaa jotain yleisempää ajan 
henkeä tai musiikin kulutustottumuksiin 
liittyvää murrosta? Oikeassa vastauk-
sessa on varmasti hiukan tätä kaikkea. 

Huomionarvoista on myös, että 
genre-paradigman häilyvyys ei koske 
pelkästään yleisöä. Bainbridgen lisäksi 
monen muunkaan nykyartistin musiikki 
ei valitse vain yhtä leiriä vaan viihtyy yhä 
paremmin sitoutumattomien puolueessa. 
Jos tarkastelee tiettyjen alan lahjakkuuk-
sien tuotoksia – mainitaan nyt vaikka 
kanadalainen Sinkane, Toro Y Moi tai 
Flow’ssa tänä vuonna esiintyvä yhtye 
Haim – sekä median näistä käyttämiä 
kuvauksia, törmää väistämättä outoihin 
termikasoihin, luetteloihin ja uudis-
sanoihin. Vastaavia litanioita joutuu 
silloin tällöin suoltamaan itsekin, jos 
joku sattuu festivaaliarjessa lausumaan 
ne tyypilliset sanat: ”Mitä olet menossa 
katsomaan, mitä musiikkia se on?”.

Musiikin populaaritasoa näköalapai-
kalta seuraava Rumba-lehden päätoimit-
taja Teemu Fiilin toimii työn puolesta 
musiikkigenrejen kanssa päivittäin ja on 
kenties hyvä kertomaan, miten genrerin-
tamalla pyyhkii.

”Vaikuttaa siltä, että erityisen 
vahvaa sitoutumista genreihin ei 
enää tunneta, paitsi ehkä punkissa ja 
metallin alasuuntauksissa. Toisaalta 
se on ymmärrettävää, kun esimerkiksi 

dubstep nimityksenä sai kokea rajun 
inflaation muutama vuosi sitten ja genren 
alkuperäinen fanikunta loukkaantui. 
Tuntuu, että ihmiset eivät enää halua ja 
uskalla liputtaa yhden asian puolesta. 
On turvallisempaa lainehtia eri asioiden 
välillä, sitoutumatta ja leimautumatta”, 
Fiilin pohtii. 

Kuten discon vastustus osoitti, on 
genrellä ollut ihmisille joskus yllättä-
vänkin suuri merkitys, vaikka jonkin 
yleisönosan kuuntelukokemukseen ei 
vaikuttaisikaan millään tavalla se, millä 
kulttuurillisella merkitsijällä levylauta-
sella olevaa musiikkia kuvaillaan.

kategorisoiva eläin
    

Jotta ymmärtäisimme miten tähän 
hetkeen on edetty, lienee aiheellista 
uhrata muutama ajatus genren eurosent-
riselle historialle. 

Yleisterminä käsite juontuu latinan 
sanasta genus ja sillä kuvataan tyylil-
listen kriteerien kautta määrittyvää 
kategoriaa tai muotokieltä. Kirjassaan 
Form in Tonal Music Douglass M. 
Green esittelee renessanssiajan genre-
jaottelun sisältävän seuraavat tyylit: 
madrigaali, motetti, canzona, ricercar, 
tanssimusiikki. 

Myöhempien kehityssuuntien valossa 
on hauska pohtia, oliko noina aikoina 
discon vihaamiseen rinnastettavia 
uskonsotia.

 Pitivätkö esimerkiksi kolmen ensim-
mäisen genren harjoittajat esittämäänsä 
vokaalimusiikkia ainoana oikeana 
ilmaisutapana ja vuorostaan halveksuivat 
kahdessa muussa tyylissä käytettyjä 
soittimia?

Myös Fiilin on nähnyt genrejaottelujen 
tekemisen syvästi inhimillisenä. 
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”Ihmismieli on luonteeltaan sellainen 
että se luetteloi, kategorisoi ja lokeroi 
asioita ja ilmiöitä. Jos genrejä ei olisi 
olemassa, ne luultavasti keksittäisiin 
hyvin nopeasti. Jos jokainen bändi 
sanoisi soittavansa ’vain musaa’, se 
ärsyttäisi luultavasti useampia ihmisiä 
kuin se, että soitetuille musiikkityyleille 
on keksitty nimiä.” 

Syy ihmisen jatkuvalle taipumukselle 
luoda kategorioita elämänsä asioille on 
tarve löytää merkityksiä hetkelliselle 
olemassaololleen. Suhde musiikkiin 
on ihmisolennolle yleensä harvinaisen 
henkilökohtainen. Siksi voin häpeile-
mättä käyttää itseäni esimerkkinä. Kun 
olin vajaa parikymppinen Provinssi-
kävijä, festivaalilavalla heilui lähes poik-
keuksetta rock-lajin yhtye. Ei päässyt 
unohtumaan, mistä oli kysymys. 

Nuorena poikana liian kovaa soitetut 
sähkökitarat ja hikisessä ihmisme-
ressä surffaaminen tuntuivat kuuluvan 
asiaan. Toisaalta niin kuului NWA:n 
gangstaräppikin. Joku falsetilla laulettu 
herkistely-soul toisaalta olisi saanut täys-
tyrmäyksen. Olin mielestäni kavereitteni 
edessä silloinen itseni, koska kuuntelin 
tietynlaista musiikkia enkä muunlaista. 
Hienommin sanoen identifioin itseni 
sekä kuulumiseni tai ulkopuolisuuteni 
johonkin ryhmään musiikin kautta. 

Myöhemmin toimittajana, DJ:nä ja 
kaikenlaista musiikkia runsaasti ajatte-
levana ihmisenä genren olemassaolosta 
tuli selviö ja sen väläytteleminen teks-
tissä ja supliikissa kuvasi viitekehystä sen 
verran, että mielipiteet ja historialliset 
anekdootit järjestyivät sulavasti paikoil-
leen. Oli helppo sanoa asioita kuten ”soul 
on...” tai ”electron kantavat elementit 
ovat...”. Varsinkin musiikkia arvostel-
lessa näkökulma jonkun sieluntuottee-
seen oli helppo löytää vertaamalla tämän 
aikaansaannosta alan muihin yrittäjiin. 

Myös Fiilin painottaa, että genrejen 
olemassaolosta on hyötyä juuri ammatil-
lisessa mielessä:

”Sen sijaan, että jokainen äänekästä 
kitaravallia ja eteeristä laulua sisältävä 
bändi jouduttaisi erikseen tekstissä pilk-
komaan ja selittelemään, voidaan puhua 
shoegazesta. Tällöin ainakin valtaosa 
lukijoista ymmärtää, mistä on kysymys 
ja tämä helpottaa asettamaan bändejä ja 
artisteja valmiisiin konteksteihin.”

Musiikkijournalismi, josta tässäkin 
artikkelissa aika pitkälle on kyse, kakoisi 
ja kiertelisi loputtomasti ilman noita 
helppoja ytimekkäitä merkityskimppuja. 
Niin myös esimerkiksi tapahtumien 
tiedotus ja markkinointiviestintä.

Fiilinin mukaan levyteollisuudella on 
sen sijaan hieman ristiriitainen suhde 
genreihin:

”Major-puolen musiikkiteollisuus 
tuntuu toimivan ehkä aika genrevapaalla 
pohjalla, koska silloin, kun halutaan 
myydä paljon levyjä, genreluokitukset 
ovat vain tiellä. Mutta sen sijaan pienem-
pien indiemerkkien puolella tunnutaan 
tällä hetkellä hakevan sellaista genretie-
toista niche-yleisöä, joka ostaisi kaikki 
saman merkin julkaisut.”

Joissain kulttuureissa musiikilla ei 
kuitenkaan ole mitään tekemistä viihde-
teollisuuden kanssa vaan sitä käytetään 
yhtenä kielenä pragmaattisissa, yhtei-
söllisissä ja rituaalisissa yhteyksissä. 
Muistan tuttuni kertomuksen Burkina 
Fasosta, jossa hän todisti erään kylä-
läisen viestivän djembellä rummuttaen 
naapurille, että tämä toisi kaljaa tulles-
saan. Myös tällaisissa ympäristöissä 
päädytään kuitenkin usein nimeämään 
tietty musiikkisuuntaus esimerkiksi 
siihen liittyvän tanssin, käytetyn soit-
timen tai muun yhteisöllisen käytännön 
mukaan. Asioiden luokittelussa olemme 
kuin työmuurahaisia havunneulasten 
perässä – emme voi lopettaa. 

jatkuvaa evoluutiota ja fuusiota

Yksi oleellinen etappi tässä musiik-
kigenrejä sivuavassa odysseiassa on 
niiden määrittelyyn liittyvät vaikeudet. 
Kuka tahansa levyjä tai musiikkitie-
dostoja runsaammin keräilevä yksilö 
tietää, mistä puhun. Kun tavaraa alkaa 
olla vähän enemmän, on jonkinlaisiin 
kategorioihin nojaavan indeksointi ainoa 
tapa vetää raja itsen ja sen kaksi kertaa 
vuodessa peseytyvän, kirppiksiltä kaiken 
roinan kotiinsa kärräävän luolamiehen 
välille. 

Otetaan esimerkiksi oma levyko-
koelmani, jossa soul-albumit vanhoista 
uudempiin on äärimmäisen helppoa 
eristää omaksi osastokseen: vanha etelän 
deep soul, uudempi Charles Bradleyn 
albumi ja 80-luvun boogie istuvat nätisti 
samassa mustaa kirkkoa sivuavassa 
korissa. Niiden tapauksessa samanhen-
kisen ja kulttuurihistoriallisesti rinnas-
tettavan musiikin kokoaminen helpottuu, 
koska kyseistä alaa on kokoelmassani 
melko iso määrä. 

Jos kuitenkin joku päivä ostaisin 
esimerkiksi psykedeelisen funk-rockin 
klassikkonakin pidetyn Osmium-albumin 
Parliament-yhtyeeltä, olisiko sen paikka 
detroitilaisten sielunveljien kainalossa, 
vaiko kenties ylemmällä hyllyllä muiden 
rokkareiden seurassa? Rock-sektioni on 
muutenkin yksi suuri vitsi, sillä sinne 
riittää usein pääsylipuksi valkoinen 
naama ja jonkinasteinen yhteys länsi-
maiseen pop-kulttuuriin. Toisin sanoen 
siellä lepäävät sulassa sovussa niin Van 

Morrison kuin Yazoo ja Grouperkin.
On vaikeaa määritellä musiikkia 

sellaisiksi eheiksi genreiksi, joiden kautta 
jokainen voi nähdä selkeästi, mitä kunkin 
haarukan päässä lymyää, on vaikeaa. 
Musiikki ei ole yhden kolmeminuuttisen 
luomuksen ulkopuolella staattista, vaan 
jatkuvaa evoluutiota ja fuusiota.  

Kaikki musiikki on joko soundin 
tai kulttuurisen kontekstinsa kautta 
jatkuvassa murroksessa. Väitti kuinka 
paljon tahansa, että elämme pastissin 
kulttuurissa, ei house-biisi vuosikertaa 
1985 ja house-biisi viime kuukaudelta ole 
millään sama asia. Samalla tavalla Little 
Richardin Tutti Fruttia ja Radioheadin 
Paranoid Androidia voi kutsua rockiksi, 
mutta siihen ne yhtäläisyydet loppu-
vatkin. Sanastomme ei vain kykene 
uusiutumaan samaa tahtia säveltaiteen 
kanssa.            

Merkitseekö se jotain?

Vaikka genren merkitys on selvästi 
vähentynyt urbaanissa nuorisokult-
tuurissa, vaikuttaa ettei siitä päästä 
kuitenkaan eroon. Samat Toxic Aven-
gerin kaltaisesti ympäriinsä hoippuvat 
genremutantit ovat yhä elossa ja yllät-
tävän vahvoja. Kaikesta on lupa pitää tai 
olla pitämättä. Rokki on rokkia, räppi 
on räppiä. Myöskin vaikka jälkimmäistä 

tehtäisiin Alice Deejayn kornin euro-
trancen päälle, kuten yksi alan nykyisistä 
ykkösnimistä Wiz Khalifa läpimurtohi-
tillään Say Yeah.    

Jos jokin asia nykyajassamme 
muistuttaa discon noususta ja tuhosta 
– siitä, että yksi musiikkityyli saa 
oikeasti massat liikahtamaan – on se 
EDM-musiikin tuskallisen pitkä kukois-
tuskausi. Pientä puutumista EDM:män 
spektaakkelimaista pullistelua kohtaan 
on jo alkanut ilmentyä muun muassa 
Ibizan legendaarisen Pacha-klubin 
näytettyä sille ja sen tähtien monu-
mentaalisille palkkioille ovea, sekä 
palattuaan takaisin eksentrisempään 
klubi-ohjelmointiin. 

EDM itsessään on loistava esimerkki 
eräänlaisesta mega-genrestä. Se haukkoo 
ahnaisiin suihinsa kaiken mahdollisen 
jytän, joka kykenee liikuttamaan tree-
nattuja ja huumeilla pumpattuja puoliala-
stomia kehoja. Tässä globalisoituneessa 
todellisuudessamme Miami on mahdol-
lista siirtää mihin tahansa lämpimään 
isolla kaiutinjärjestelmällä ja lasereilla 
varustettuun paikkaan.  

Mutta piileekö tässä kolmesta 
isosta kirjaimesta muodostuvassa 

elektronisessa tanssimusiikissa ainekset 
todelliselle sukupolvikokemukselle? 
Syntyykö kollektiivisesta läsnäolon 
tunteesta edelleen 90-luvun reivaajien 
hekumoima futurismin ja yhteenkuulu-
vuuden tunne, vai onko se vain samaa 
kaupallisuuden valjastamien tyhjien 
merkitsijöiden teatteria, josta viime 
vuosisadan kulttuurikriitikot meitä 
varoittelivat? Oli miten oli, tuntuu että 
vastareaktio odottaa jo kulman takana.   

Omassa tapauksessani ketju siihen, 
että musiikilla olisi jokin omaan kulttuu-
ripiiriini kuuluva merkitys, on katkennut 
aikaa sitten. Kaikki on ulkoa annettu. En 
oppinut 80-lukulaisessa lapsuudessani 
kotona mitään suomalaisesta perinnemu-
siikista: kanteleesta, jouhikosta, myrrys-
miehistä. Vanhempani kuuntelivat 
pääasiassa klassista musiikkia aiheeseen 
omistetuista radiolähteistä. Olin kuullut 
argentiinalaisperäistä tangoa, jota luulin 
suomalaistakin suomalaisemmaksi 
genreksi sekä pop-musiikkia mitä moni-
naisimmalla skaalalla. Osaisitko muuten 
näillä suuntaviivoilla arvata, millaisessa 
sosiaalisessa luokassa vietin nuoruuteni?

Länsimaisen taidemusiikin omak-
suminen pakettiin avasi vanhempieni 

ikäluokalle väyliä pikkuporvarilliseen 
kulttuuriin. Hienoissa saleissa kaikessa 
hiljaisuudessa henkeä pidätellen nautittu 
musiikki ei ylevöittänyt ainoastaan 
musiikin voimalla. Sen avulla sai kokea 
kuuluvansa tietynlaiseen porukkaan. Sen 
kautta saattoi jättää hyvästit nuoruudessa 
tanssilavan viereisessä pusikossa hörpi-
tyille näkäräisille. Niiden tilalla oli oikea-
oppinen ote konjakkilasista väliajalla.

Tästä kaikesta oma ja muutama 
minua edeltänytkin ikäpolvi pyrki 
kauemmas punkillaan, hiphopillaan 
ja miksei dubstepilläänkin. Kuitenkin 
kokonaista sukupolvien rypästä tämän 
päivän genreistä piittaamattomaan 
musiikinkuluttajaan asti riivaa perus-
tavanlaatuinen juurettomuus suhteessa 
musiikkiin. Pidämme lähes kaikesta, 
koska meille on annettu se kaikki ja 
saamme nauttia sen tarinoista ja väräh-
telyistä ilman sitoutumista. Vedämme 
rajan vain siihen, mistä pidämme. Olen 
varma, että suurin osa Flow’n esiinty-
mislavojen välillä ramppaavista kokee 
toimintansa merkitykselliseksi. Mutta 
sitä en tiedä, mitä he tarkalleen kokevat 
tai onko sillä mitään tekemistä oman 
kokemukseni kanssa. X
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kaTRi
NaUkkaRiNeN

k U v a e S S e e

K atri Nauk karinen (s. 1984) k uuluu 

nuoreen nousevaan kotimaiseen 

valok uvaajapolveen. Kuluvan v uoden 

huhtik uussa Nauk karinen pa lk it tiin 

Aikakauslehtik ilpailu Editissä v uoden 

2012 parhaast a repor t aasik uvast a 

Ylioppilaslehteen teht y yn jut t uun 

liit t yen.

Flow-lehti antoi Nauk kariselle 

muut amia t yhjiä siv uja t äy tet t ävä ksi 

viit teellä ”k uvaessee”. Tuloksen näet 

ohessa.
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VAIHDA VÄRIÄ TUNNELMAN 
MUKAAN. Tapio Anttilan Kupla on 
Stoptelttojen sisustukseen suunniteltu 
valaisinseinä, jonka väriä vaihdat 
helposti kauko-ohjauksella.

STOPTELTAT 
ON DESIGN!

Nimekkäiden suunnittelijoiden 
kalusteet. Valaisimet. Käsinsolmitut 
itämaiset matot. Kristallikruunut. 
Ja muut aikamme klassikot.

Vuokraa tai osta elämykselliset puitteet 
tapahtumallesi, valmiiksi pystytettynä 
ja toiveidesi mukaisesti kalustettuna. 

UUTUUTENA TUBBO! Tyylipuhdas 
muotoilu, esteettömät näköalat ja 
suoja sääolosuhteilta. Vietä juhlia, 
promoa tuotettasi, järjestä näyttely 
tai tarjoa vieraillesi katettu terassi. 
www.tubbo.com

pa r h a a t  Flow-kokemukseni ovat 
olleet yllätyksiä. Eivät sellaisia pieniä 
ennakkoluulojen korjauksia, joissa olen 
huomannut artistin soittavan livenä 
paremmin kuin levyllä. Vaan sellaisia, 
joissa on hämmentynyt siitä, että tällais-
takin musiikkia on.

Afrikkalaisen Tamikrestin hypnoot-
tinen groove. Shangaan Electron hyper-
nopea nakutus. Kanye Westin ylipitkät 
kyyneleet, jotka olivat samaan aikaan 
teatraalisia ja aitoja.

Olen kirjoittanut musiikista rahaa 
vastaan viimeiset kuusi vuotta, enkä 
siltikään löydä täysin oikeita sanoja 
kokemalleni.

Jos mietin tätä, tulen tunteelliselle 
tuulelle: joku on jossain vaiheessa 
innostunut niin paljon muille tuntemat-
tomasta tai yllättävästä artistia, että on 
aivan välttämättä halunnut muidenkin 
kuulevan sen. Ja tehnyt valtavan työn 
saadakseen sen esiintymään festareille. 
Kiitos teille!

Tiedän myös sen, millä sanoilla 
tällaiset kokemukset saa happamoi-
tettua: erikoisuuden tavoittelu, hipsterit, 
ironinen diggailu. Sanoja, jotka leimaavat 
toisten nauttivan väärästä musiikista tai 
väärällä tavalla.

Ymmärrän niiden takana olevan pelon. 
Musiikki on sosiaalinen juttu. Oman 
musiikkimaun kehittymiseen vaikuttavat 
muut ihmiset. Erityisesti herkässä iässä, 
kun haluaa kuulua johonkin.

Musiikkimaailmaa seuraavalle tulee 
aina välillä se tunne, että pitää päivittää 
tietonsa nykypäivän trendeistä. Nykypäi-
vänä tunnollisen musiikkifanin leikki-
minen on yhä vaikeampaa. Miten pitäisi 
pukeutua, kun tykkää suomalaisesta 
vanhasta iskelmästä, äänitaiteesta ja 
välillä tuoreesta diskosta?

Vielä vaikeampaa on niillä, jotka ovat 
tottuneet valtaansa erotella oikeanlainen 
musiikkifanius väärästä. Se koroke 
murenee.

Muistan vielä ajan, kun oman musiik-
kifaniuden sai hankittua pakettina.

Ala-asteella olin hevari. Minut 
tunnisti mustista vaatteista ja siitä, että 
toin Sepulturaa levyraatiin sekä koulun 
diskoon. Hopparien musiikillisen heimon 
tunnisti NHL-seuran logoa kantavasta 
kortsupiposta ja roikkuvista housuista. 
Näytin toisen kaupunginosan hoppareille 
pyörän selästä keskaria. Sen jälkeen 
poljettiin karkuun niin kovaa, ettei 
uskaltanut katsoa taakse ennen kuin 
happi loppui.

Se ei ollut kovin fiksua silloin. Eikä se 
ole sitä nyt.

Elämme oikeasti hienoa aikaa. Musiik-
kimaailma on avoimempi kuin koskaan, 
ja löytäjiä riittää. Alamme kenties 
viimein tajuta, ettei toisen musaintoilu 
ole toiselta pois. Ja että kaikesta saa 
pitää, muttei mistään tarvitse.

Enää ei tarvitse kiistellä siitä, mikä on 
katu-uskottavinta musiikkia ja ansaitsee 
valtakunnan mediahuomion. Yksinker-
taisesti vaihtoehtoja on enemmän. Mitä 
erikoisemmille musagenreille löytyy 
foorumeita, radio-ohjelmia, blogeja 
ja sivuja. Tilaa on, ja sitä on otettu 
käyttöön.

Vain yksi esimerkki: NRGM-sivusto 
julkaisi Janne Siirosen pitkän puolus-
tuspuheenvuoron 80-luvun muovisen 
popin Stock-Aitken-Waterman 
-kolmikolle. Siironen toteaa siinä, miten 
monelle kolmikko on kasarin vihatuin 
ilmiö, mutta hän itse kuitenkin rakastaa 
sitä edelleen. Tarjolla on innostunut 
ja avaava johdanto musiikin alalajiin, 
jonka hyvyydestä saa tehdä ja lausua 
oman arvionsa.

Voitko kuvitella, että kymmenen 
vuotta sitten jostain maamme musiik-
kilehdestä olisi lohkaistu sivu vanhan ja 
laajasti hyljeksityn musagenren hehkut-
tajan käyttöön?

Siispä: malja innostujille, jotka jakavat 
eteenpäin musiikin lahjaa. Simply great.

Elämme hienoa aikaa – 
kaikenlaisesta musiikista 
saa pitää!

k O L U M N i

PeTRi RaUTiaiNeN

Kirjoittaja on varsinaissuomalainen 
lempeä mies ja vapaa toimittaja.
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k a t s o i n  kaksi Flow’n Leffatallissa 
tänä vuonna esitettävää erilaista 
musiikkidokumenttia, joiden herättämät 
ajatukset yhtenevät mutkan kautta.

Ensimmäisenä vuorossa oli laulaja-
lauluntekijä Sixto Rodriguezin suoras-
taan uskomattoman tarinan kertova 
Searching for Sugarman. Pahaa spoileria 
ei aiempaan kirjoitteluun nähden ole 
luvassa, jos mainitsen filmin kertovan 
tarinaa 1970-luvun alussa myynnillisesti 
flopanneesta artistista, joka löyde-
tään uudelleen. Hänen luultiin jo ajat 
sitten tehneen traagisesti itsemurhan 
esiintymislavalla.

Se, miksi edes tämän verran miehestä 
musapiireissä tiedettiin, oli erittäin 
epätodennäköisen miljoonalevymyynnin 
ansiota. Epätodennäköisen siksi, että 
samaan aikaan kun Rodriguez oli nobody 
kotikaupungissaan Detroitissa, hän oli 
Etelä-Afrikassa supertähti, suurempi 
kuin Elvis ja Rolling Stones.

Searching for Sugarman kylpee 
elämänilossa, jossa kaikki loksahtaa 
paikoilleen vaikeuksista huolimatta. 
Elokuva-alalla työskentelevää ystävääni 
mukaillen, ”kyseessä on siitä harvi-
nainen dokkari, että siitä tulee hyvä 
fiilis”.

Toinen mainituista elokuvista kertoo 
varsin toisenlaisen tarinan. Uprising: 
Hip Hop & The L.A. Riots näyttää, mitä 
patoutunut viha ja huonot päätökset 
saattavat saada aikaan. Rodney Kingin 
kuuluisaan pahoinpitelyyn liittyvä oikeu-
denkäynti ja sen epäoikeudenmukaisuus 
aiheuttavat mellakan, jossa syntipukiksi 
käy puolin ja toisin kuka tahansa sopivan 
värinen. 

Musiikki ilmentää tässä kauheudessa 
on syitä ja seurauksia. Lukuisat klassik-
kostatuksen omaavat hiphop-teokset 
linkittyvät aiheeseen jollain lailla, 
esimerkiksi NWA:n Fuck da Police, KRS-
Onen Sound of da Police ja Bodycountin 
Cop Killer. 

Sinänsä tutusta tapahtumaket-
justa ilmeni leffaa katsellessa jotain 
käsittämättömän puistattavaa. 53 
ihmistä kuoli mellakoissa, ja tuho oli 

kokonaisvaltaisuudessaan laajaa. Haasta-
tellut eivät tunnu olevan kovin yksi-
mielisiä tapahtumien pitkän aikavälin 
konkreettisista vaikutuksista.

Aloin ajatella elokuvien kautta 
musiikillista kontekstia. Siis sitä, miten 
tallennettu musiikki usein leviää täysin 
käsittämättömiä ja ennalta arvaamat-
tomia reittejä.

Rodriguezin kaukainen suursuosio ei 
kantautunut miehen itsensä korviin, eikä 
monikaan hänen musiikistaan Etelä-
Afrikassa hullaantunut varmaan ymmär-
tänyt hänen albumeitaan detroitilaisen 
tekemiksi. Pienet sattumat ohjailivat 
musiikkia eteenpäin, ja pian lumipallo oli 
jo lumivyöryn kokoinen.

Linkki L.A.Riotsiin löytyy omalta 
kohdaltani lähempää. Kaikki yllä 
mainitut poliisikriittiset kappaleet 
kuuluivat itseäni muutamaa vuotta 
vanhemman serkkuni taidolla kura-
toituun kasettikokoelmaan. Hän asui 
Kouvolan lähistöllä, harvinaisen kaukana 
Losin kaduista.

Muistan, että NWA kuulosti ysärin 
alussa kiehtovalta ja vihaiselta, mutten 
ihan aluksi täysin ymmärtänyt miksi. 
Bodycountin musiikki oli nuorelle pojalle 
jopa aika kauhistuttavaa. Mielestäni 
poliiseja ei olisi tarvinnut tappaa.

Myöhemmin aiheyhteydet toki 
valkenivat, mutta oikeastaan vasta 
taannoinen elokuvaelämys nosti mieleen, 
miten irrallaan musiikki saattoi käsis-
sämme olla sen syntyyn vaikuttaneista 
tapahtumista. Tuskin olisin kovin paljoa 
ymmärtänyt aiheesta levyt kohdatessani, 
vaikka tietoa olisikin ollut saatavilla. 
Pre-internet-ajassa sitä ei käytännössä 
kovin paljoa ollut.

Yhteyden puuttuminen tuntui leffaa 
katsellessa jopa kornilta ja jollain tavalla 
väärältä.

Vai ajattelinko sittenkin takaperoi-
sesti? Ehkä se, että kuuntelimme vain 
viihdettä, oli kuitenkin parempi kuin 
musiikin assosioiminen hurmeiseen 
losangelesilaiseen kadunristeykseen, 
jossa makaa verisenä tiilellä päähän 
kivitetty autoilija.

k O L U M N i

Kontekstista 
riippumatta

MaTTi NiveS

Kirjoittaja kuuntelee myös nykyään 
enimmäkseen alkuperäisestä kontekstis-
taan irrotettua musiikkia.

!!! (USA) · A$AP Rocky (USA) · AnimAl collective (USA) · AnnA cAlvi (Uk)  
Antony And the JohnSonS (USA) · APhex twin (Uk) · ARiel Pink’S hAUnted 
GRAffiti (USA) · BAnd of hoRSeS (USA) · BeAch hoUSe (USA) · Belle & Se-
BAStiAn (Uk) · BiG Boi (USA) · Billy tAlent (cAn) · BlAck liPS (USA) · BlAck 
StAR (USA) · Blonde RedheAd (USA) · BoB hUnd (Swe) · BUzzcockS (Uk) · cAR-
iBoU (cAn) · cAt PoweR (USA) · chRomAticS (USA) · chRomeo (cAn) · cody 
cheSnUtt (USA) · common (USA) · cRyStAl cAStleS (cAn) · cUlt of lUnA 
(Swe) cUt coPy (AU) · deeRhUnteR (USA) · dizzee RAScAl (Uk) · dJ ShAdow 
(USA)  dReAm theAteR (USA) · einStURzende neUBAUten (GeR) · fiRSt Aid kit 
(Swe) · fleet foxeS (USA) · fUcked UP (cAn) · GiRl tAlk (USA) · GiRlS (USA) 
GodSPeed yoU! BlAck emPeRoR (cAn) · GoGol BoRdello (USA) · hot chiP (Uk)  
inteRPol (USA) · iRon & wine (USA) · Jenny wilSon (Swe) · JeSSie wARe (Uk)  
JoAnnA newSom (USA) · JoSe GonzAlez (Swe) · JUStin BieBeR (cAn) · killinG 
Joke (Uk) · kinGS of convenience (noR) · kURt vile And the violAtoRS (USA) 
lAdytRon (Uk) · lAnA del Rey (USA) · lily Allen (Uk) · m83 (fRA) · mAc milleR 
(USA) · mAdneSS (Uk) · michAel BUBle (cAn) · moGwAi (Sco) · moS def (USA)  
my Bloody vAlentine (Uk)  · neURoSiS (USA) · nofx (USA) · of montReAl (USA) 
Pet ShoP BoyS (Uk) · PRimUS (USA) · PRince (USA) · PUlP (Uk) · RoByn (Swe) 
RöykSoPP (noR) · RUSh (cAn) · SAntiGold (USA) · SiGUR RoS (iSl) · SineAd 
o’connoR (iRl) · SociAl diStoRtion (USA) · SPARkS (USA) · SPiRitUAlized (Uk) 
SqUARePUSheR (Uk) · St. vincent (USA) · SUPeRGRASS (Uk) · SwAnS (USA)  
SyStem of A down (USA) · the flAminG liPS (USA) · the hUmAn leAGUe (Uk) 
the mARS voltA (USA) · the melvinS (USA) · the nAtionAl (USA) · the PAinS of 
BeinG PURe At heARt (USA) · the PRodiGy (Uk) · the RAveonetteS (dk) · the 
SonicS (USA) · the SoUndS (Swe) · the xx (Uk) · toto (USA) · tURBoneGRo (noR) 
tv on the RAdio (USA) · two dooR cinemA clUB (Uk) · vAmPiRe weekend (USA)
wilco (USA) · wiz khAlifA (USA) · yo lA tenGo (USA) · zolA JeSUS (USA)

. . .  A n d  o v e R  1 0 0 0  o t h e R S .



Nick cave & The BaD SeeDS
MY BLOODY vaLeNTiNe
kRaFTWeRk 3D ShOW
keNDRick LaMaR
aZeaLia BaNkS
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haiM +  P a L j O N  M U i T a

CREATIVE
VIDEOTECHNOLOGY
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Suoma laiskotien 

käymisastioissa 

k uplii 

olut vallankumous.

H e l s i n g i n  Valillassa kuplii. Ilkka 
Lindstedtin, Eetu Viuhkosen ja Matti 
Aukian valmistama tee-se-itse-olut on 
pian juotavissa. Kaveriporukan muodos-
tama Brew Vallila tekee kotioluita, joita 
ovat tähän mennessä päässeet maistele-
maan heidän itsensä lisäkseen lähinnä 
kaverit. 

Mistään laihasta kotikaljasta ei ole 
kyse. Hiukan alle kolmekymppiset koti-
panijat ovat muun muassa valmistaneet 
monien olutharrastajien suosimia pale 
ale ja brown ale -pintahiivaoluita, sekä 
haastavampaa pilsneriä. ”Vaahtosimme 
kaljan äärellä siitä, ettei Suomesta saa 
kunnon india pale alea, eli IPA:a, joten 
päätimme tehdä olutta itse”, Ilkka Lind-
stedt kertoo.

Suomalainen olutkulttuuri 
murroksessa

Lindstedtin sanoissa kaikuu muutos, 
jonka kourissa kotimainen olutkulttuuri 
on. Suomalaisten anniskeluravintoloiden 
olutvalikoimat ovat viime vuosina laajen-
tuneet vauhdilla. Kultaisena hehkuvia 
vehnäoluita, luostareissa benediktiini-
munkkien valvovan katseen alla valmis-
tettua trappistia tai vaikka tummanpu-
huvaa stouttia on hyvin tarjolla. 

Olutharrastajille riittää siis mais-
teltavaa, mutta vain, jos huurteisen 
haluaa nauttia kodin ulkopuolella. 
Ruokakauppojen alkoholipitoisuudeltaan 
alhainen kolmosolutvalikoima kun ei 
tarjoa harrastajalle kaikkea sitä makujen 
kirjoa, joka maailmalta olisi saatavilla. 
Vahvempia oluita haluavan on asioitava 
Alkossa.

”Alko on oluen murha. Olutva-
likoima on suppea, eivätkä Alkon 
valitsemat oluet ole aina lajinsa 
parhaita. Alko ei myöskään suostu 
myymään lähituotteita. Päästääkseen 
Alkon valikoimaan täytyy olla valmis 
toimittamaan olutta kaikkiin Suomen 
Alkoihin. Tällainen linjaus kampittaa 
jokaista suomalaista pienpanijaa”, 
Ilkka Lindstedt kiteyttää.

Näissä olosuhteissa uusien olut-
nautintojen tuottaminen omin voimin 
on kohonnut kaljanmaistelijoiden 
kuninkuuslajiksi. Meneillään on kotona 
panemisen uusi kukoistuskausi. Pimeä 
1900-luku on vain muisto.

kieltoalueista maistelukulttuuriin

Vielä 1980-luvulla viitostien varrelta löytyi 
satojen kilometrien mittaisia keskioluen 
kieltoalueita. Kunnilla oli oikeus päättää 
alkoholin myyntiluvista, ja varsinkin 
maaseudulla asiasta käytiin kiivasta 
vääntöä. 

Kaikki muuttui, kun Suomesta tuli 
EU:n jäsenmaa. Lainsäädäntö vapautui ja 
pienpanimokulttuuri alkoi elpyä.

Näihin aikoihin myös rekolalainen 
Jari Leinonen tutustui kirjavaan 
olutkulttuuriin.

”Maistelu alkoi 90-luvun alussa, 
kun Alkosta ja baarista alkoi löytyä 
erikoisuuksia. Tarjolla oli tujun makuisia 
skotti-aleja, neilikkaisia saksalaisia 
vehnäoluita ja joitain hämmentäviä 
belgialaisia”, Leinonen muistelee.

Kuten Brew Vallilan Lindstedt 
kumppaneineen, myös Leinonen innostui 
panemaan oluensa kotona. 

”Kun alkoi olla jotain näkemystä 
omista mieltymyksistä ja myynnissä ollut 
valikoima ei antanut tarpeeksi niin piti 
kokeilla. Luomisen tarve ja laaja maku-
maailma suorastaan työnsivät panemisen 
pariin”.

Vuosien harrastustoiminnan jälkeen 
Leinonen perusti kavereidensa kanssa pien-
panimon. Rekolan Panimon ensimmäiset 
oluet tulivat myyntiin syksyllä 2012. 

Ihan yksinkertaista se ei ollut. 
Leinosen pitämästä blogista voi lukea 
panimon pyörittämisen työläydestä; 
toisinaan olut on mennyt pilalle käymis-
tankin termostaatin hajottua, toisinaan 
taas pullojen etikettikone temppuilee. 
Tuoreen yrittäjän päivät venyvät pitkiksi, 
mutta Leinosen puheista kuulee, että 
ammatin vaatima käsityöläisyys on myös 
kunnia-asia:

”Nelikymppinen pullotuskoneemme 
temppuilee ja ainoa, joka asialle voi jotain 
tehdä, olen minä. Jos ongelmia ilmenee, 
niin koneen osat pöydälle, ruuvit auki ja 
pähkäilemään, että missä vika”.

Läsnäolo, käsityöläisyys, 
perehtyminen

Samasta itse tekemisen ilosta kumpuaa 
myös tuoreempi kotiolutbuumi. Digiajan 
hyvin koulutetut aikuiset kaipaavat 
netissä notkumisen rinnalle tekemistä, 
jonka vaiheet vaativat läsnäoloa ja pereh-
tymistä. Toiset intoilevat kahvilaaduista, 
toiset taas fiksipyörien kasaamisesta.
Oluen kotona valmistaminen on osa tätä 
jatkumoa:

”Matti on kunnon näpertelijä, aina 
leikkimässä elektroniikan kanssa. Itse 
tykkään myös kasvien kasvattamisesta, 
tällä hetkellä hoivaan kahvipuuta. Olen 
ajatellut laittaa humalaköynnöksen 
itämään, voisi sitten syksyllä tehdä 
omasta humalasta olutta”, Ilkka Lind-
stedt pohtii.

Käymispönttö, iso kattila, lappoletku, 
desinfiointiainetta, keittiövaaka ja 
ominaispainomittari – aloittelevan koti-
panijan täytyy hankkia vähintään nämä, 

jos aikoo tosissaan tehdä olutta. Paljon 
tällainen hupi oikein nielee rahaa?

”Aloittamiseen meiltä meni pari-
kolmesataa. 40 litran olutsatsiin 
rahaa menee noin 50 euroa”, Lindstedt 
laskeskelee. 

Kaikki raha ei tietenkään mene 
välineisiin, vaan raaka-aineisiin. Ja 
niissä riittää valittavaa. Pelkkiä erilaisia 
mallaslaatuja löytyy kymmeniä, kun 
taas humala- ja hiivalajikkeita on 
tarjolla satoja. Jokainen niistä vaikuttaa 
siihen, millaista olutta lopulta päästään 
juomaan. 

Mallas luo oluelle sen rungon, eli sen, 
onko olut tuhtia vai kevyttä. Maltaan 
paahtoaste vaikuttaa maun lisäksi 
myös väriin. Hiivalla taas luodaan 
käymisen lisäksi oluen maun vivahteita 
ja niin sanottu suutuntuma. Humalat 
taas antavat oluelle sen katkeruuden ja 
happamuuden. Oikeaa lajiketta käyttä-
mällä voidaan esimerkiksi lisätä olueen 
sitruunaisuutta.

Kaikesta tästä voi mennä helposti 
sekaisin, mutta Ilkka Lindstedt 
vakuuttaa, ettei touhu ole niin monimut-
kaista kuin miltä aluksi näyttää.

”Oluen paneminen on oikeastaan 
yllättävän helppoa. Siinä ei ole mielestäni 
yhtään vaihetta, jota voisi luonnehtia 
vaikeaksi, vaikka panoprosessi on aika 
pitkä, joskus jopa pitkäpiimäinen”, hän 
toteaa. 

Vuosia olutta pannut Jari Leinonen 
antaa aloittelijoille yhden perusohjeen:

”Pitää olla säntillinen ja huolehtia 
puhtaudesta, se on kaiken a ja o.”

Seuraavalle tasolle

Kun perusasiat on opittu, päästään todel-
lisen käsityöläisyyden pariin. Yrityksen 
ja erehdyksen kautta syntyy kokonaisia 
panokoulukuntia. Esimerkiksi sokereiden 
irrottamisen maltaista, eli mäskäyksen 
voi tehdä monella eri tapaa.

Maailmalla suosiota niittää BIAB-
mäskäys. Termi tulee sanoista Brew in 
a bag. Menetelmässä rouhitut maltaat 
laitetaan tiheästä verkkokankaasta 
ommeltuun pussiin, joka upotetaan 
isoon, vedellä täytettyyn kattilaan. 
Veden lämpötilaa kontrolloidaan joko 
kaasupolttimella tai erillisellä vastuk-
sella. Vastus on yleensä PID-kontrolloitu, 
eli vedessä lilluu anturi, joka määrittelee 
vastuksen lämpötilan.

Mäskäyksen lopuksi pussi noste-
taan pois vierteestä, sisältöön lisätään 
humalat, se keitetään, ja siirretään 
käymisastiaan. Voi kuulostaa monimut-
kaiselta, mutta alan piireissä liikkuu 
myös kertomuksia arduino-mikrokont-
rollereilla ja tietokoneohjelmoiduilla 
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kOMMe NTTi : 

Pa NiMO LTa eT  O LUTTa S a a

suomais i l le on a ina maistunut o lut . 

es imerk iks i ka leva la ker too o luen 

va lmistuksesta vuolaammin ku in 

maai lman luomisesta. ”sa i o lonen 

va lmih iks i ,  mehu miesten juotavaksi . 

Pant ih in o lut punainen, ka lja kaunis 

käytett ih in”. 

Asennei lmapi i r i  o lutta kohtaan 

t iukkeni vasta 1800-luvu l la , kun ra it-

t ius l i i ke heräsi ja työväenl i i ke ha lus i 

samanaika isest i näpäyttää panimo-

porvareita. Lopu l l inen aa l lonpohja 

o l i  vuosien 1919–1932 k ie lto lak i , 

joka k ie ls i a lkohol in my ynnin ja 

va lmistuksen. 

Alkohol i la i t hö l len ivät h itaast i 

p i tk in 1900-lukua. nykyään kesk i-

o lutta vahvempia, n i in sanot-

tuja er iko iso lu ita saa Alkosta ja 

baareista.

täkä lä isessä a lkohol i la insäädän-

nössä on ku itenk in yks i epäkohta, 

joka hä i r i tsee er iko isest i p ien- ja 

mikropanimoita. ne e ivät saa my ydä 

tuotteitaan suoraan panimoviera i l le.

säädös on s i i tä er iko inen, että se 

koskee va in panimoja, e ikä es imer-

k iks i kot imais ia v i in i t i loja , jo i l la 

my ynt i lupa on. 

rekolan Pan imon jar i Leinosen 

mielestä t i lanne on kummal l inen: 

”onko tasapuol ista, että kahdesta 

mietoja a lkohol i juomia va lmis-

tavasta käsityö lä isyr i tyksestä 

miedompia va lmistava ei saa my ydä 

tuotteitaan suoraan asiakka i l le kun 

taas vahvempia va lmistava saa?”, 

hän kysy y.

Leinosen tuohtumuksen takana 

on t ietyst i to ive omien panimo-

tuotteiden my ynnin ed istämisestä, 

mutta myös ha lu muuttaa o lutku lt-

tuur ia ja matka i lua.

”P ienet o lutpajat tukevat ky l ien 

pa ika l l i sta matka i lua, yhteisö l l i-

sy y ttä ja p ienyr i ttäjy y ttä. Pa ikka-

kunt ien omat o luet p itä is i saada 

es i l le. on u lkomaala isten tur ist ien 

mielestä naurettavaa, että he 

e ivät vo i ostaa mukaan pa ika l l i sen 

p ienpanimon o lutta, va ikka juur i 

maisto ivat s i tä ky län baar issa”, hän 

k i tey ttää.

Te kSTi :  j U US O  ja N h U N e N

jääkaapeilla oluen valmistumista ohjai-
levista koodari-panijoista. Internetin 
ansiosta tämän kaltaiset menetelmät 
eivät enää jää vain paikallisten oluthar-
rastajien huviksi.

Myös harrastuksen jakaminen 
sosiaalisessa mediassa on osa ilmiötä. 
Vallilalaiset olisivat voineet panna 
oluttaan kaikessa hiljaisuudessa 
kellarinsa kätköissä, mutta sen sijaan 
he ovat antaneet toiminnalleen nimen ja 
kertovat sen vaiheista perustamallaan 
Facebook-sivulla. Samaa tekevät myös 
ammattimaisemmat pienpanimot; ne 
kertovat sivuillaan, kun uusi oluterä on 
toimitettu johonkin kapakkaan, eikä 
mene kauan kun innokkaat harrastajat 
jo jakavat keskustelupalstoilla arvioita 
oluen väristä, mausta tai humalan 
määrästä. 

Brew Vallilan olutta ei kuitenkaan 
voi laittaa yleiseen myyntiin. Suomessa 
pienpanimoista vielä askelen pieni-
muotoisempaa mikropanimotoimintaa 
harjoittavat lähinnä ravintolat, koska 

niillä on alkoholin myyntiin ja säilyttä-
miseen tarvittavat luvat. 

Maailmalla mikropanimotoiminta 
yleistyy kuitenkin huimaa vauhtia. 
Esimerkiksi Berliinin Kreuzbergissä 
toimiva Bierkombinat on yhteisöpa-
nimo, jossa oluen valmistus yhdistyy 
kerhotoimintaan. Jos suomalainen 
alkoholilainsäädäntö olisi joustavampi, 
ehkä Brew Vallilan kaltaiset harrastajat 
tai avoimeen osallistumiseen perus-
tuvat tapahtumat, kuten Ravintola-
päivä, voisivat rahoittaa toimintaansa 
myymällä meripihkan hehkuista alea tai 
omatekoista siideriä.

Ehkä laki muuttuu tulevaisuudessa 
mikropanimojen yleistymisen myötä. 
Ainakin kansalaiset olisivat muutok-
seen valmiita, mikäli uskominen on 
kotipanija-Lindstedtiä:

”Nykyään ihmiset ostavat jo 
muutakin kuin Koffin kolmosta, ja 
baareissa on tarjontaa, joten kansaa ei 
voi mistään syyttää. Ainoastaan aukto-
riteetteja.” X

P i e N P a N i M O i T a  F L O W 
F e S T i v a L i L L a .  T ä M ä N 
v U O D e N  F e S T i v a a L i N 
P i e N P a N i M O a L U e e L L a 
M Y Y N N i S S ä  M M . 
S a i M a a N  j U O M a T e h T a a N 
j a  S T a L L h a G e N i N 
P a N i M O T U O T T e i T a .
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eväällä 1997 olin ankaran vinyyliad-
diktion kourissa. Erään Punavuoressa 
vietetyn baari-illan jälkeen menin 
Finlandia-talon puistoon. Matkalla 
otin lehtiroskiksesta hesareita ja tein 
niistä makuusijan. Tarkoitus oli päästä 
Makasiinien kirpputorille aivan ensim-
mäisenä levyhaukkana. Yö oli kylmä. 
En saanut nukuttua, mutten antanut 
periksi.

Siltä reissulta plakkariin jäi pari 
keskinkertaista soul-LP:tä, jotka 
maksoivat kirppiksellä vitosen kappale, 
sekä todellinen löytö: Manu Dibangon 
Soul Makossa -albumi yhdellä Suomen 
markalla. Olin tyytyväinen, vaikka 
palelluin ja sain f lunssan.

Vinyyliaddiktiolle voi halutessaan 
etsiä syytä. Psykoanalyysissä se 

todennäköisesti näyttäytyy identiteetin 
rakentamisena. Pragmaattisemmin 
voi myös ajatella, että on hyvä diili, jos 
löytää markan kappalehintaan äänit-
teitä, joiden arvo on monikymmenker-
tainen – kuten tuo Dibango. Ei siinä silti 
kummoiselle tuntipalkalle pääse.

Teimme Ripan1 ja Sampon2 kanssa 
autoreissuja kaupunkeihin, Vakka-
Suomeen ja Pohjanmaalle asti. 
Pengoimme kirpputorit, divarit ja 
mahdolliset levykaupat.

Kerran paluumatkalla Porista 
kysyin, onko monikin afroamerikka-
lainen tehnyt Suomessa levyn. Juuri 
ennen lähtöä olin käynyt ainoana 
itsepalvelukirpparilla, jossa olin nähnyt 
Charles Williamsin levyn hintaan 10 
markkaa. Olin jättänyt sen sinne, koska 

kymppikin oli silloin iso raha. Ripa 
sai ensin sätkyn, mutta sai seuraavana 
päivänä tilattua levyn kirpputorinpitä-
jältä kotiinsa postiennakkolähetyksenä.

Tuolloin, internetin vasta tehdessä 
tuloaan, yksi keskeinen syy vinyylijah-
tiin oli äärimmäisen käytännöllinen: 
maailma oli täynnä musiikkia, jota ei 
yksinkertaisesti voinut kuulla muuten 
kuin alkuperäisäänitteeltä. Eikä siitä 
löytynyt muutenkaan tietoa mistään.

Myöhemmin levykauppamme3 
julkaisi Charles Williamsin levyn 
parhaan biisin Standing in the Way 
seiskatuumaisena, mutta se onkin jo 
toinen stoori. Tuolloin en ollut koskaan 
kuullut Williamsista, sillä hänestä ja 
hänen levystään ei yksinkertaisesti oltu 
kirjoitettu mitään yli 20 vuoteen.

viNYYLiaDDikTi 
MUiSTeLee

Lev y jen löy t äminen 

on aina hienoa, josk in 

DJ-toiminnan konteksti 

on muut t unut v iime 

v uosik ymmeninä.
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Pitkä oppimäärä

Internet ei ole mullistanut vain 
musiikin kaupallista jakelua. Se on 
tuonut historian tähän päivään tavalla, 
jota ei aiemmin olisi voinut kuvitella.

Teini-ikäisenä lukiolaisena löysin 
hyvän räpin lopullisesti sillä hetkellä, 
kun ostin Leppävaaran Maxin levy-
osaston poistomyynnistä O.C.:n Word.. 
Life -CD:n muutamalla markalla.

Tie oli auki: pian innostuin 1970-
luvun funkista. Löysin kulttipainot-
teisen elokuvaharrastukseni vuoksi 
blaxploitaatioleffat jo ennen kuin 
Tarantinon Jackie Brown teki niille 
nauramisesta ja hassuista afroperuu-
keista kuvottavan valtavirran ilmiön. 
Uteliaan luonteeni vuoksi halusin 
tietää näistä kulttuuri-ilmiöistä 
kaiken mahdollisen, mutta se oli 
vaikeaa. Tietoa ei yksinkertaisesti ollut 
ulottuvilla.

Kyllä sitä etsittiin, vaikkapa 
pääkaupunkiseudun kirjastojen kaikki 
mahdolliset asiaa sivuavat teokset 
selaamalla (se kävi nopeasti) ja amerik-
kalaisista alakulttuurien fanzine-
lehdistä (Suomessa importteina todella 
kalliita). Akateemiseen kirjakauppaan 
oli mahdollista tilata ulkomaisia kirjo-
jakin, jos oli paalua.

Ei niitäkään oltu vielä kovin monia 
julkaistu. Underground oli kirjaimelli-
sesti maan alla. Beastie Boys -tyyppien 
Grand Royal -lehti oli ällistyttävä 

aarreaitta kaikkea siistiä. Se ilmestyi 
noin kerran vuodessa ja siinä oli sata-
kunta sivua.

Kun tiesi jostain jotain, mitä muut 
eivät, syntyi paisunut kuvitelma asiantun-
tevuudesta. Usein se, että joku ylipäänsä 
oli jostain alakulttuurista vähän kiinnos-
tunut, teki hänestä muka asiantuntijan. 
Todellisia asiantuntijoita oli harvassa.

Jos elettiin tietoniukkuuden kulttuu-
rissa, elokuva- ja musiikkitallenteiden 
osalta tilanne oli vielä mutkikkaampi. 
Keräilin harvinaisia elokuvia VHS-
nauhoina: kopioita vaihdoin ulkomaisten 
harrastajien kanssa.

Ainoa tapa kuulla funk- ja soul-klas-
sikkoja – vaikkapa mitä tahansa muuta 
Roy Ayersia kuin Everybody Loves the 
Sunshine – oli joko pyytää kaveria soit-
tamaan se vinyyliltä tai etsiä jostain CD, 
todennäköisesti joku kokoelma. Harvi-
naisempia biisejä sai metsästää turhaan. 
En puhu 1970- tai 1980-luvusta vaan 
tietotekniikan edelläkävijämaa Suomesta 
vielä 2000-luvun alkuun asti.

Jatkoin kirpputoriratsioita pitkään, 
mutta vuonna 1998 kirjauduin myös eBay-
nimiseen nettihuutokauppapalveluun. 
Eteen aukeni aivan käsittämätön määrä 
tavaraa – koko se myyttinen Amerikka, 
jonne en tulisi vielä moneen vuoteen 
matkustamaan. Yht’äkkiä Amerikka oli 
totta.

Samoihin aikoihin tienasin toimit-
tajan työstä sen verran rahaa, että varaa 
oli jo muutamia kymmeniä dollareita 

postikuluineen maksaviin levyihin. 
Toisaalta moni Suomessa ns. aivan 
mahdoton (löytää) levy oli jenkki-eBayssa 
käyvältä hinnaltaan dollarin pari. Vasta 
silloin ymmärsin, että nämä meille 
alakulttuureina näyttäytyneet asiat ovat 
olleet Yhdysvalloissa aina osa valtakult-
tuuria. Sitä ei Suomen levyniukkuudessa 
ollut voinut sisäistää.

kuurona verkkomarkkinoilla

Vaikka eBay teki kaikkien levyharvi-
naisuuksien ostamisen periaatteessa 
mahdolliseksi, ei silloin tullut mieleen-
kään, että biisejä olisi mahdollista kuulla 
etukäteen.

Netin keskusteluryhmissä, aikana 
ennen chattejä ja sosiaalista mediaa, 
luettiin Usenetin uutisryhmiä, kuten rec.
music.hip-hop, ja niissä riitti pian tietoa, 
anekdootteja ja sample-paljastuksia. 
Tilasin kymmeniä ja kymmeniä klassik-
kolevyjä ilman, että olin kuullut niitä 
rytmiäkään, vain suositusten, soitto-
listojen ja muualta netistä lukemani 
perusteella. Joskus tilasin kymmenien 
levyjen satseja tietämättä, mitä tullista 
oikeastaan haen. Se ei ollut kuumottavaa, 
vaan päinvastoin se oli aivan mahtavaa. 
Edellisen 30 vuoden amerikkalainen 
musiikkikulttuuri tuli kotiini paketti 
paketilta.

Joskus se oli myös hassua. Muistan, 
kuinka edesmenneessä Jump Innissä 
keskustelin Sampon kanssa alkuillasta 

1 risto nevanlinna 2 sampo Axelsson 3 Lifesaver records
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uusista levyhankinnoista. Kerroin 
hillottaneeni Gil Scott-Heronin 
albumin Winter in America kohtuuhin-
taan. Pari tuntia myöhemmin raf lassa 
soi hyvä, etäisesti tuttu biisi. Kysyin 
Sampolta, mikäs tämä nyt on.

”Tää on The Bottle, jonka vuoksi sä 
sen Scott-Heronin levyn ostit”, Sampo 
vastasi nauraen.

Tällaista oli 90-luku. Silloin en 
osannut puhua levyistä ja musiikista 
erikseen. Ne olivat sama asia. Vinyy-
liaddiktion tukemaan elitistiseen 
maailmankatsomukseen kuului, että 
CD:ltä tuleva musiikki oli kuin halpa 
jäljitelmä.

Kirjoitan tätä tekstiä huhtikuussa 
2013 muuttokiireiden keskellä asun-
nossa, josta on viety pois jo kaikki 
paitsi sohva ja sänky. Samalla olen 
kuunnellut läppäriltäni kuulokkeilla 
musaa, mitä nyt mieleen tulee: The 
Chaplin Bandin Il Veliero, saman 
biisin alkuperäisversio (Lucio Battisti), 
Chris Rean Josephinen pitkä maksi-
versio, Linda Di Francon TV Scenen 
maksiversio.

Enkä tarvitse levyjäni, vain 
verkkoyhteyden.

Olen kuunnellut näitä iTunesista, 
Spotifystä ja YouTubesta, eli sekä 
koneeltani että striiminä verkosta. 
Aivan käsittämätön määrä musiikkia 
on saatavana YouTubesta ilmaiseksi 
kenen tahansa kuultavaksi. Musaa, 
jonka ainoat viralliset julkaisut ovat 
muutaman sadan kappaleen äärikalliita 
vinyylipainoksia.

Pari vuotta sitten ostin We Got 
Beefin levykirppikseltä Mikalta4 

kalleimman levyn, johon olen koskaan 
rahani sijoittanut. Mid Airin haluttu 
   Ease Out -maksi (300 euroa) on 
näköjään todellakin ennen kaikkea 
sijoituskohde: olen kuunnellut omista-
janvaihdon jälkeen levyn vinyyliltäni 
kerran, mutta YouTubesta usein. 
Tilanne on kovasti erilainen kuin 
ensimmäisten DJ-keikkojeni aikaan 
tasan 15 vuotta sitten. Silloin musa, 
harvinaisempi tai valtavirtakama, 
oli vain niillä, joilla levyt olivat. Nyt 
hallussani on ne rakkaat raret5 levyt, 
joita ilman en voi olla, mutta niitä ei 
tarvitse soittaa.

Metsästyksen into

Niukkuusaikaan DJ oli henkilö, jolla 
oli vinyylilevyjä, halu soittaa niitä ja 
jonkinlainen kyky saada neula levyn 
uraan. Aloittelevana harrastaja-
deejiinä soittelin ihmeellisiltä levyil-
täni hyviä biisejä peräkkäin ja nautin 
talon tarjoamasta hanaoluesta. Se oli 
loisteliasta elämää.

Vinyyliaddiktioni alkoi kauan ennen 
kuin edes uskalsin ajatella, että voisin 
soittaa levyjä. Ensimmäisellä keikal-
lani soitin Kaivohuoneella alkuillasta 
Suomen galleristiyhdistyksen väelle 
hyviä kirppislevyjä, Mandrillia, 
Chakachasia ja Kool & the Gangia. 
Ehdottoman parhaita levyjä vielä 
todella suppeasta kokoelmastani.

Kun järjestimme Roopen6 kanssa Get 
Your Love -klubia vuosina 2004–2007, 
reissasin jo pari kertaa vuodessa 
Yhdysvaltoihin ja palasin valtava vuosi-
kertalevynippu laukussa. Vielä silloin 
ei jokaista boogie-harvinaisuutta 
löytynyt YouTubesta.

Vaikka olin etevä ja innokas vinyy-
linmetsästäjä, en pannut pahakseni 
sitä, kuinka skene muuttui täysin noin 
vuosina 2005–2007, kun musan soit-
tamisesta läppäriltä tuli Helsingissä 
nopeasti hyväksyttyä ja Serato7 löi 
itsensä läpi. Nuoremmat tyypit, joilla 
ei välttämättä ollut viiden tuhannen 
levyn kokoelmaa kuten minulla, soit-
tivat yhtäkkiä joka paikassa.

Ne tyypit, jotka olivat hyviä soit-
tamaan levyjä ja valitsemaan ne 
oikein, siis hyviä DJ:tä, menestyivät. 
Kyse ei enää ollut siitä, kuka oli hyvä 
laajentamaan vinyylikokoelmaansa. 

Välineurheilun aika oli lopullisesti ohi, 
ja hyvä niin.

En kuitenkaan tiedä, miten tiedoston 
äärellä voi kokea löytämisen riemua. 
Nyt haluamansa levyn voi todennäköi-
sesti myös ennen pitkää ostaa Discogs-
palvelun markkinapaikka-osastolta, jos 
fyrkkaa vain on. Se on helppoa, mutta 
vähän tylsää.

Millainen on levylöytö? Ei levyn 
tarvitse harvinainen olla. Se on aina 
yllätys, josta seuraa euforiaa: vaikka 
sitä, että saa ensimmäisen kerran Astor 
Piazzollan levyn soittimeensa.

Outo löytöpaikka tai hämmästyttävä 
hinta nostaa panoksia.

Vinyylihullulle löytö on Eugene 
McDanielsin Headless Heroes of the 
Apocalypse -LP Viiskulman Eroselta 50 
markalla tai newyorkilaisesta houseen 
erikoistuneesta liikkeestä Masurrati and 
Huey Harrisin maksi Super Duper Lovin’ 
dollarilla. Se on vierailu Istanbulissa 
lautalla Kadiköyn puolella ja pistäyty-
minen divarissa, josta mukaan lähtee 
outo italialainen 1980-luvun alun disko-
maksi, jolla on huippubiisi. Kurkistus 
Juvalla huoltoaseman takapihalla 
epämääräiseen kirpputoriksi väitettyyn 
elementtimökkiin, jossa on laatikollinen 
1970-luvun alun cutout-vinyylejä euron 
kappale, kaikki yhä muoveissa, esimer-
kiksi Weldon Irvinen Spirit Man ja 
Rampin LP.

Tai bongata aivan tavallisena kesäpäi-
vänä keskeltä Helsinkiä tanssitarvikeliik-
keen ikkunasta kummallisia jazztanssiin 
tarkoitettuja vinyylejä, huomata, ettei 
monista niistä ole internetissä yhtään 
mainintaa ja sitten kotona löytää aivan 
käsittämättömiä killeribiisejä, joissa on 
järisyttävän hieno poljento. Yksi niistä 
muuten meni Wahoo!-klubilta tutulle 
Sampsa Vilhuselle silloin vuosia sitten, 
ja hän mehustaa sitä yhä.

Sellaisia ovat löydöt.   
Hyvän musiikin voi kuulla, mutta 

vain levyn voi löytää. Löytöä ei tee 
verkossa – se materialisoituu, kun levy 
saapuu. 

Löytöjä voi tehdä vaikka kirpputo-
reilta tai mistä vaan. Laajakaista on 
parhaita keksintöjä, joista musiikin 
ystävä on päässyt nauttimaan, mutta 
levyjen rakastajalle ”totuus on tuolla 
ulkona”. Eikä vinyyliaddiktiosta voi 
koskaan täysin parantua. X

4 ruotsalainen levykauppias ja 
alan vaikuttaja Mika snickars

5 harvinaiset 6 roope Mokka 7 digitaalisen musiikkitiedoston dj-soiton 
kontaktipintana toimivalle vinyylilevylle 
välittävä ohjelmisto
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kuva on enemmän kuin tuhat sanaa 
– myös sosiaalisessa mediassa. Jo 
siksi niistä tykätään aina. Vai koska 
olet viimeksi lisännyt uuden profiili-
kuvan Facebookiin niin, ettei siihen 
ole ilmaantunut peukun peukkua? Ja 
oletko ollut tietoinen niiden tykkäysten 
tärkeydestä. On nimittäin tutkittu, 
että Facebookin profiilikuvaan saamasi 
kommentit vaikuttavat olennaisesti 
siihen, millaisena muut ihmiset näkevät 
sinut. Digikameroiden tulo reilu 
vuosikymmen sitten oli vasta alkusysäys 
itsensä kuvaamiselle, mutta selfiet ovat 
ennen kaikkea älypuhelinten sivutuote. 
Yhtä tärkeää kuin kuva itsessään on sen 
jakaminen ja sillä pelattu siirto sosiaa-
lisen median alitajuisessa pelissä.

Itseään kuvaavat kaikki. 12-vuotiaat 
ja kolmekymppiset, tytöt ja pojat. Justin 
Bieber, Cat Power, Karri Koira ja Alex 
Stubb. Erityisesti selfiet kuuluvat nuorten 
naisten kulttuuriin. Ilmiön laajuudesta 
kertoo, että tammikuussa #me oli Instag-
ramin kolmanneksi suosituin hashtagi.

Selfieiden pointti ei ole enää pelkässä 
itsensä näyttämisessä, vaan omakuvista 
tullut yksi kiinteä osa sitä tarinaa, 
jota tietoisesti rakennamme jokaisella 
sosiaalisessa mediassa tekemällämme 
eleellä.

2010-luvun lomakuvissa näkyy 
käsivarsi, kasvot ja taustalla milloin 
festivaalilava ja milloin Golden Gate. 
Enää kenenkään ei tarvitse pyytää 
ventovierasta painamaan kameran 
nappulaa. Eikä kannatakaan, sillä 
selfieissä olennaisinta on se, että ne 
antavat kuvattavalle täydellisen kont-
rollin kuvaansa. 

Läppärin kameralle tai peilille voi 
poseerata juuri miten tahtoo ja parhaita 
puolia korostavasta kuvakulmasta. Ja 
ottaa tarvittaessa vaikka neljäkym-
mentä kuvaa, jotta ilme olisi täsmälleen 
oikea.

Niiltä kuvilta puuttuu se valta, jonka 
Susan Sontag määritteli valokuville On 
Photography -teoksessaan: ”Kun ihmi-
sistä saa heitä valokuvatessaan tietä-
mystä, jota he eivät itse voi tavoittaa 
koskaan, ihmiset muuttuvat symboli-
sessa mielessä hallittaviksi objekteiksi.”

Valokuvien vallan poistamisen 
lisäksi itsensä valokuvaaminen liittyy 
sujuvasti osaksi niin sanottua narsismin 
estetiikkaa. Jokainen itseään kuvannut 
nimittäin tietää, kuinka koukuttavaa 
kameralle keikistely on, kun voi samalla 
tuijottaa itseään ruudulta.

Taidehistorioitsija Rosalind 
Kraussin 1970-luvulla kehittämän 
narsismin estetiikan ydinajatus oli, 
että kun ihminen asettuu ”suljet-
tuun virtapiiriin” katsomaan itseään 
ruudulta reaaliajassa kuvattuna – kuten 
juuri Instagramin tai Photo Boothin 
tapauksessa – hän tulee tietoiseksi 
itsestään epätodellisena objektina, 
mikä aiheuttaa putoamisen läpi 
”narsismin pitkitetyn tilan”.

Juuri narsismiksi itsekuvauskult-
tuuri olisi helppo teilata. Se on muun 
sosiaalisen median tavoin nimenomaan 
itsensä esille tuomista huomion, eli 
Facebook-tykkäysten ja Instagram-
sydänten toivossa. Instagramissa 
näkyvyys on vielä helppo maksimoida 
liittämällä kuvan perään kymmeniä eri 
hashtageja.

Huomio ja hyväksyntä kulkevat 
kuitenkin käsikkäin. Se, mikä vaikuttaa 
ulospäin narsistiselta, saattaa olla 
muodostunut itsetunnon peruspilariksi. 
Hyväksynnän ja itsetunnon kannalta 
omakuvat ovat tärkeämpiä kuin yksi-
kään status tai retwiittaus. Kuvissa on 
kuitenkin ihminen itse, ja tykkäyksen 
muotoon puetun hyväksynnän voi saada 
sadoilta ihmisiltä.

Laajemmassa mittakaavassa selfiet 
jakavat tutkijoiden mielipiteet. Sosi-
aalipsykologi ja tutkija Sarah Gervais 
esittää Psychology Todayn artikkelissa, 
että selfie-kulttuuria voi pitää terveenä 
reaktiona mainosten ja median ylisi-
loiteltua ja seksuaalista ihmiskuvaa 
vastaan. Filtereiden estetisoimien 
kännykkäkuvien virrassa näkee täysin 
tavallisia ihmisiä, eikä photoshopattuja 
nollakoon malleja.

Silti on täysin liioiteltua väittää, 
etteikö Instagram ja muut omakuvat 
ylläpitäisi stereotyyppisiä kauneusi-
hanteita. Juuri siihen pohjaa jo niiden 
suosio.

Kun klikkaa auki kumman tahansa 
järjettömän suosituista #finnishgirl- tai 
#finnishboy-hashtageistä, häkeltyy 
suomalaisnuorten samankaltaisuudesta. 
Omakuviin on vakiintunut visuaalinen 
kieli, joka veistää jokaisen samasta 
ketjuliikkeistä louhitusta puusta: tytöt 
poseerailevat ginatricotmekoissaan ja 
pojat edustavat huppareissaan ja lippik-
sissään saman ihanteen toista puolta. 
Erilaisuudelle on sijaa saman verran 
kuin yläasteella.

Minäkuvan rakentamista inter-
netissä tutkinut sosiologi Ben Agger 
pitää omakuvien jäykkiä konventioita 
ongelmallisina feministisessä mielessä. 
Aggerin mukaan selfie-kulttuurin 
ytimessä, nuorten naisten itsestään 
räpsimissä omakuvissa on kyse 
miehisen katseen muuttumisesta 
viraaliksi.

Kun nainen yrittää tehdä omakuvas-
taan mahdollisimman houkuttavan, eli 
tässä tapauksessa kerätä tykkäyksiksi 
puettua hyväksyntää, hän väistämättä 
seksualisoi itsensä. Seksikkyydellä saa 
erityisesti Instagramissa juuri huomiota 
ja hyväksyntää, joiden tavoittelusta 
itsensä kuvaaminen pohjimmiltaan 
nousee.

Vastalauseena sille, että itseään tulisi 
kuvata yhdenmukaisen, seksistisen ja 
Aggerin kritisoiman normin mukaisesti, 
nuoret naiset ovat alkaneet kuvata 
itseään Instagramiin niin meikittä kuin 
ilmeillen rumasti. Suurin ero on siinä, 
että meikittömät yrittävät vielä kerätä 
huomiota luonnonkauneudellaan, kun 
ruman selfien konsepti on taistelua 
normien kaatamiseksi siinä missä Pretty 
Girls, Ugly Faces -meemikin. Siinä on 
vain jotain henkilökohtaisempaa. 

Ruman kuvan jakaminen sosiaaliseen 
mediaan dekonstruoi pakkomielteen 
esiintyä verkossa mahdollisimman 
täydellisenä hahmona. Lisäksi ne antavat 
vapauden olla edes hetken pohtimatta 
ulkonäköään ja verkkopreesensiään 
pakkomielteisesti. Kauneuspisteiden 
sijaan jaossa olisi roppakaupalla rohkeus-
pisteitä. Vielä kun riittäisi uskallus, 
vaikka sama ihminen se rumastakin 
profiilikuvasta tuijottaa. X

Dig ikamerat toivat meille itsensä 

k uvaamisen eli  ”self iet”. Inst ag ram 

ja Photo Booth räjäy t tivät ilmiön. 

Mut t a onko k yse itset unnon 

parant amisest a, narsistisest a 

kauneusk ilpailust a vai a list umisist a 

miehisille ra kenteille?
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Quisci  comniendicia 
duntion conserem aut 
odigniae.
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Uusiutuvan energian tuotannosta 
kiinnostunut lukee aurinkopaneelin 
rakentamisohjeita netistä. Löyhästi 
järjestäytynyt hakkeriryhmä hankkii 
käsiinsä ja julkaisee salaisia asiakirjoja, 
jotka todistavat miten kansainvälisen 
asekauppasopimuksen allekirjoittanut 
maa myy aseita maihin, joiden hallinnon 
tiedetään käyttävän niitä kansanmur-
haan. Yhdistääkö näitä jokin?  

Eräs viime vuosien kiinnostavimmista 
poliittisista keskusteluista on käyty 
commonseista eli yhteisresursseista 
ja niihin perustuvasta tuotannosta eli 
vertaistuotannosta. Yhtäällä on esitetty, 
että yhteisresurssit kohentavat yritysten 
kilpailukykyä. Toisaalla yhteisresurssien 
on nähty luovan lähtökohdan kapita-
listisen tuotantomuodon ylittävälle 
vertaistalouden rakentumiselle. Mistä 
tässä on kyse? 

Commonseille ei ole vakiintunutta 
suomennosta, mutta käsitteen voi 
suomentaa yhteisresurssiksi tai yhtei-
seksi. Yhteisresurssit ovat kolmas 
omistusmuoto, joka ei palaudu julkiseen 
eikä yksityiseen omistusmuotoon. Eräs 
tutuimmista yhteisresursseista on 
Wikipedia, joka täydentyy käyttäjien 
tekemien lisäysten ja korjausten myötä. 
Useat yhteisresursseista painottuvatkin 
internetiin. On myös materiaalisempia 
yhteisresursseja kuten metsän marjat, 
jotka ovat vapaasti kenen tahansa 
poimittavissa. 

Commonseissa ei ole kyse vain 
yhteisresursseista vaan myös erilai-
sista yhdessä tekemisen muodoista. 
Suvilahden skeittiparkin rakentaminen 
on esimerkki tästä. Se rakennettiin 
vapaaehtoisesti joutomaalle yhteisen 
tarpeen johdosta ja on avoinna kenellä 
tahansa. Kyse on halusta toimia yhteisen 
päämäärän eteen, joskaan yhteisön 
jäsenten ei tarvitse välttämättä tuntea 
toisiaan tai olla läsnä samassa paikassa 
samaan aikaan. Yhteisresursseihin 
pohjautuvaa tuotantoa kutsutaan 
vertaistuotannoksi. 

Vertaistuotantoon osallistutaan 
vapaaehtoisesti ja sen suuruisella 

panoksella minkä kukin parhaaksi 
katsoo. Tämä on tärkeätä motivaation 
kannalta. Vertaistuotanto ja siinä 
tuotettujen vertaistuotteiden käyttö 
perustuu tuotantoon osallistuvien 
tasavertaisuuteen. Vertaistuotetta 
käytetään, sitä ei voi omistamalla omia. 
Vertaistuotetta ei valmisteta jälleen-
myyntiä varten, se tuotetaan käyttöä 
varten. Sen ydin on jaettavuudessa. 
Vertaistaloudessa tuotetaan, koska 
jollekin hyödykkeelle on tarve, ei siksi, 
että maksimoitaisiin sijoitetun pääoman 
tuottama lisäarvo.

Vertaistuotantoa ei organisoida 
perinteisen yrityksen tavoin hierark-
kisesti, vaan horisontaalisesti siihen 
osallistuvien kesken. Vastuu voi jakautua 
spontaanisti, mutta siitä voidaan myös 
sopia. Ei ole työnjohtoa, joka yksin päät-
täisi työnjaosta. 

Vertaistuotannossa markkinajärjes-
telmä ei vastaa vertaistuotteiden jaka-
misesta ja kierrosta. Se on määritelmäl-
lisesti jotain valtioiden ja markkinoiden 
ulkopuolelta kumpuavaa. Tässä mielessä 
siinä ei ole mitään uutta.  Toisaalta 
sekä valtiolliset toimijat että yritykset 
hyötyvät siitä esimerkiksi seuraavasti. 

Joukko tanssijoita lataa Youtubeen 
valtavasti katsojia keräävän tanssivi-
deon, jota muut käyttäjät puolestaan 
imitoivat jolloin siitä tulee meemi. Tämä 
tuo valtavasti lisää klikkauksia, joka 
puolestaan tarkoittaa mainostuloja 
palveluntarjoajalle. Tanssijat eivät saa 
senttiäkään.

Onkin perusteltua esittää, että yksi 
nykytalouden suurimmista ristiriidoista 
on, että rikkaus ja arvo luodaan mitä 
suurimmissa määrin vertaistuotannolla 
sosiaalisissa verkostoissa, mutta siitä 
hyötyvät rahassa mitattuna pääasiassa 
tuotannon ulkopuoliset tahot, joiden 
ei edes tarvitse tuotteistaa vertaistuo-
tannolla luotua ilmiötä. Riittää, että 
omistaa alustan, jota riittävän moni 
käyttää. Tästä huolimatta vertaistuo-
tantoon sisältyy suuri yhteiskunnallisen 
muutoksen potentiaali. Jää nähtäväksi 
miten se aktualisoituu.

Vertais-
tuotanto ja 
yhteisresurssit

veSa kORkkULa

Kirjoittaja toivoisi, että sähköposteihin 
vastaaminen tuntuisi yhtä kivalta kuin 
halkojen hakkaaminen.

k O L U M N i
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k u l t u u r i  on nykyään se taistelu-
kenttä/markkinapaikka, jolla yksilöt/
kuluttajat ensisijaisesti määrittävät 
yhteiskunnallisen asemansa. Aseina/
valuuttana he käyttävät kulttuurista 
pääomaansa. Kulttuurista pääomaa 
on kaikenlainen taito, tietämys ja 
arvostelukyky, joka voidaan muuttaa 
hyödykkeeksi. 

Ranskalaiselta sosiologilta Pierre 
Bourdieulta peritty käsitys nykyajat-
telussa on, että taide, ja miksei muukin 
visuaalinen kulttuuri, ilmentää ensisijai-
sesti luokka- ja statushierarkiaa. Vasta 
toissijaisesti se ilmentää jonkin sortin 
esteettistä arvoa. Makuarvostelmien 
tekeminen on tämän statuksen ylläpitä-
mistä ja vahvistamista.

Vasemmistoliberaalin älymystön 
edellytettiin ennen vanhaa pystyvän 
keskustelemaan esimerkiksi Baudelairen 
runouden vaikutuksesta modernin 
subjektin syntyyn. Tämän päivän kult-
tuurivaikuttajan on osattava, Kendrick 
Lamarin sanoin, puhua ”rahasta, 
huorista, vaatteista, Jumalasta ja histo-
riasta samassa lauseessa”. Highbrow/
lowbrow -kanavasurffaus toimii ikään 
kuin takeena siitä, ettei puhuja edusta 
diskriminoivaa eliittiä vaan tuntee ja ajaa 
myös kansan intressejä.

Tykkääminen luo yhteenkuulumisen 
tunnetta ja julkinen ilmoittaminen 
omista mieltymyksistään sosiaalisessa 
mediassa on kuin panisi rahaa pankkiin.

Toisin kuin esimerkiksi HS:n uutis-
päällikkö Jussi Pullinen on taannoin 
väittänyt, hipsteri-ilmiö nimenomaan 
on simulaation huipentumaa. Tämä 
siksi, että yhteisöllisyys ja aitous, joihin 
se pyrkii, on läpikotaisin nostalgista 
kaipuuta paikkaan, jota ei enää ole – tai 
tarkemmin: ei ole koskaan ollutkaan. 

Kaupungissa käytettävien vaellus-
kenkien tai kuluneiden ja uusiomark-
kinoitujen ökykalliiden midcentury-
huonekalujen laatu sekä autenttisuus 
ovat markkinoiden luomia myyttejä siinä 
missä vastalanseeratun lumilauta brändin 
cooliuskin. Tosin niiden demystifi-
ointi näyttäisi olevan pykälän verran 
haastavampaa.

Ajatus aitoudesta on kaiken kaik-
kiaan ansa, ja aitouden peräänkuulut-
tamisen voidaan ajatella ilmaisevan 

juuri epäaitoutta räikeimmillään. Jos 
dekonstruktio on meille jotain opettanut, 
se on että jokainen kiinteältä vaikuttava 
identiteetti voidaan aina hajaannuttaa 
ei-kiinteiden valtarakenteiden ja erosuh-
teiden verkostoon.

Tykkäämistalouden kiihtyvä tahti 
luo tilanteen, jossa trendit saattavat 
muuttua yön yli, ja se mikä eilen oli hip, 
pop, in, must ja cool on jo seuraavan 
päivänä wanhaa (ja wanhan osoitta-
minen wanhaksi on tietenkin itsessään 
jo wanhaa). Indie-kuluttajan onkin koko 
ajan vaikeampi pysytellä trendien aallon-
harjalla, koska se mikä eilen oli vain 
pienen eliitin tiedossa, on tänään alis-
tettu hipster-markkinapaikkamyytille ja 
huomenna totaalista hasbeenia.

Siinä missä antiikin aikaa leimasi 
ajatus yksilön ennalta määrätystä 
kohtalosta merkityksellisessä kosmok-
sessa, on oman aikamme keskeistä 
antia rajaton yksilönvapaus ja maailman 
merkityksettömyys. Tähän kriisiin uuden 
kuluttaminen on lyhytnäköinen lääke, 
jonka näennäisen voimauttava vaikutus 
perustuu ennen kaikkea sen puuduttaviin 
ominaisuuksiin. 

Aistillisuutta, henkilökohtaista 
hyvinvointia ja elämän läpikotaista este-
tisointia korostava wellness & lifestyle 
-elämäntyyli antaa tyhjyydessä helise-
välle länsimaiselle sielulle pakopaikan, 
missä yhdistyvät hengellisyys ja shop-
pailu, transendenssi ja liikkeenjohdon-
konsultointi, mutta josta puuttuu ja tulee 
aina puuttumaan kaikenlainen syvempi 
merkitys. En myöskään usko, että mark-
kinointi koskaan pystyy sitä tuottamaan, 
sanoi Philip Kotler mitä tahansa.

Suomalaista keskustelukulttuuria 
tuntuu dominoivan tällä hetkellä voitta-
jien innostuneisuus, paraatiesimerkkinä 
jääkiekkovalmentaja Juhani Tammisen 
Facebook-strategia, jonka eetokseen 
kuuluu päivittäin toivottaa ”taistelijoille 
aurinkoista aamua, upeille leideille 
tsemppiä päivään ja kitisijöille one way 
ticket Pohjois-Koreaan”. Turkulaisen 
some-yrityksen avulla Tamin aggressii-
vista onnistumisen imperatiivia seuraa jo 
yli kolmekymmentätuhatta tykkääjää.

Mielipideilmastossa, jossa yhteis-
kunnalliset epäkohdat trivialisoidaan 
henkilökohtaisiksi epäonnistumisiksi 

ja poliittinen tematiikka yksilön identi-
teettiprojektiksi, on minusta esimerkiksi 
The Knife älykkäästi asemoinut itsensä 
vähemmistöjen äänenkannattajana. 
Emansipoiva yhteisöllisyys syntyy, kun 
marginaalissa olleille ihmisille anne-
taan mahdollisuus löytää oma äänensä 
ja käyttää sitä. Dead Kennedysin 
ex-laulajan Jello Biafran mukaan ”ei pidä 
vihata mediaa, pitää olla media”.

Samalla tavalla kuin ei ole olemassa 
mitään ironisia viiksiä – on vain viikset – 
ei ole myöskään pohjimmiltaan liberaa-
leja pseudo-rasistisia vitsejä. On vain 
rasistisia vitsejä. Etuoikeutetuille etelä-
helsinkiläisille niin luonteva Perussuo-
malaisille nauraminen on viime kädessä 
demokratialle nauramista, myhäilyä 
omalle erinomaisuudelle. 

Voisiko oman tyylin tuolla puolen 
olla löydettävissä jotain kiinteämpää 
substanssia, johon voisimme kiinnittyä, 
jonka ympärille voisimme luoda suhteita 
ja kulttuurista sisältöä? Voisimmeko 
kenties saada siitä todellista hyvinvointia 
kaiken tämän wellnessin keskelle?

Olet mistä tykkäät

k O L U M N i

jOhaNNeS ekhOLM

Kirjoittaja on keskiluokkainen kuntoilua 
harrastava etelähelsinkiläinen graafinen 
suunittelija.
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Pelkoa ja inhoa 
luonnossa
Ihmiset rakastavat kansallisista attribuu-
teista puhumista. Varsinkin omistaan. 
Yleensä ne ovat yhdistelmä silmitöntä 
itsekehua ja erilaisia poliittisia tarpeita 
täyttämään syntyneitä myyttejä. Kollek-
tiivisia henkseleitä voi paukutella joko 
suoraan tai sitten työhaastattelutyyliin. 
Kun niissä kysytään hakijan huonoista 
puolista, vastaus on aina jotain tyyliin, 
”olen liian perfektionistinen”, ”teen 
liikaa töitä”, ”olen liian rehellinen” tai 
”olen liian tunnollinen”. 

Kaikki kansat ovat tietenkin omasta 
mielestään erikoislaatuisia. Kun se 
viedään tarpeeksi pitkälle, kyse on 
ekseptionalismista. Silloin historiaa tai 
kansallisia attribuutteja, jotka jaamme 
muiden kanssa, aletaan väittää joksikin 
aivan muuksi ja kutsumaan eri nimillä. 
Ekseptionalismia on muun muassa, että 
meillä puhutaan jatkosodan kohdalla 
aina erillissodasta eikä siitä, että olimme 
Natsi-Saksan liittolaisia ja ihan oikeasti 
osa Operaatio Barbarossaa. Kun suku-
laiskansamme unkarilaiset sotivat saksa-
laisten rinnalla, kyse oli liittolaisuudesta. 
Suomalaisten kohdalla kyse oli aseveljien 
rinnalla käydystä erillissodasta. 

Ehdottomasti yksi rakastetuimmista 
suomalaisuuteen liitetyistä attribuuteista 
on kansamme läheinen suhde luontoon, 
erityisesti metsään. Tämän läheisen 
suhteen uskotaan juontavan juurensa 
metsäläisyydestämme, mutta oikeas-
tihan olemme enimmäkseen asuneet 
kaupungeissa sekä pienissä maanviljelyk-
seen keskittyvissä yhdyskunnissa. Niin 
kuin muutkin eurooppalaiset.

Viime aikoina susien ja muiden 
petojen ympärillä käyty keskustelu on 
harvinaisen selvästi osoittanut, että 
tämä läheinen suhde täytyy määri-
tellä uudestaan. Tai ainakin se mistä 
puhumme, kun puhumme luonnosta.

Jos luonto määritellään maalais-
taajamassa sijaitsevan omakotitalon 
takapihan rajalta alkavaksi puiseksi 
alueeksi, jonka läpi virtaa puro, niin 
uskon suomalaisten luontosuhteen 

olevan aika läheinen. Siellä voi jopa 
olla joku siirtolohkare, jonka päälle 
kiipeämisestä on monia hienoja 
lapsuudenmuistoja. 

Entä se metsä sitten? Metsällä luulen 
tarkoitettavan suomalaisia tienvarsia 
niin usein koristavaa, rönsyilemään 
päästettyä talousmetsää. Se on sopivan 
kesyä ja siellä vallitsee usein jonkinas-
teinen monokulttuuri. Monikulttuuri-
suuttahan nykyään kavahdetaan…

Ja luonnossa oleminen? Se keskittyy 
usein kesämökille, jonne pääsee autolla. 
Mökissä on juokseva vesi sekä sähköt 
ja sinne tuotiin PlayStation 2, kun 
kotiin ostettiin uuden taulutelkkarin 
hankinnan yhteydessä PlayStation 3 
tai kenties liikunnallisempi Nintendo 
Wii. Syksyisin käydään sienessä. Heti 
kun suomalainen joutuu kosketuksiin 
oikean luonnon kanssa, hän poistaa 
aseesta varmistimen tai tekee jotain 
pahempaa, kuten kutsuu apuun maa- ja 
metsätalousministeriön.

Mikään muu kuin syvä ja perinpoh-
jainen mutta tiedostamaton vieraantu-
minen luonnosta ei voi selittää esimer-
kiksi susien synnyttämää hysteriaa. Vai 
olemmeko kansakuntana yhä traumati-
soituneita viisivuotiaan vahtolaisen Kalle 
Oskari Grönroosin kohtalosta 7.11.1881? 
Hän oli toistaiseksi viimeinen suden 
tappama suomalainen.

Kiitos eurooppalaisessa mittakaavassa 
poikkeuksellisen matalan väestötihey-
temme meillä olisi teoriassa edellytykset 
läheisempään luontosuhteeseen kuin 
tiheämmin asutuissa maissa. Mutta 
merkit sen toteutumisesta ovat harvassa. 
Ehkä voisimme tulevaisuudessa puhua 
vain läheisestä lähiö-, taajama- tai puis-
tosuhteestamme? Ulkoilu- tai virkistys-
aluesuhteesta? Toinen vaihtoehto olisi 
olla puhumatta koko suhteesta. Se on 
kuitenkin korkeintaan eurooppalaista 
keskitasoa ja perustuu enimmäkseen 
hyväksikäyttöön.

Kuten muillakin. Ei siinä ole mitään 
erikoista. 
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Arttu Tolonen tietää olevansa luonnosta 
vieraantunut eikä luule itseään uniikiksi 
lumihiutaleeksi.
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S u u n n i t t e l i j a  Juuso Koposen 
uralla on pari selkeää huippuhetkeä. Yksi 
niistä on päivä, jolloin hän sai kuulla 
kaveriltaan thaimaalaisessa turistikoh-
teessa myytävän vuoden 2007 Flow’n 
logolla varustettuja piraattiteepaitoja. 
”Olin oikeasti tosi otettu”, Koponen 
nauraa.

Sietääkin olla. Koposen suunnitte-
lema sympaattisesti lytistynyt pallologo 
on kokeneille Flow-kävijöille ikoninen 
kuva, johon tiivistyy monta hulvatonta 
festivaalimuistoa. Samaa mieltä ovat 
kollegatkin.

”Käytän itse asiassa siitä pallosta 
nimitystä juusokopos-ympyrä”, Flow’n 
nykyisestä ilmeestä vastaavan suunnit-
telutoimisto Tston Johannes Ekholm 
paljastaa. 

Ja taas Koposta naurattaa. Erään-
lainen huippuhetki tämäkin.

visuaalisuus viimeisen päälle

Flow on aina tunnettu musiikin lisäksi 
ulkonäöstä. Visuaalinen ilme on tärkeä 
osa festivaalikokemusta ja ilme toistuu 
paitojen, julisteiden ja nettisivujen 
lisäksi lukemattomissa muissa materiaa-
leissa: jokainen ranneke, juomalippu ja 
bajamaja-infolappu on suunniteltu samaa 
teemaa mukaillen. 

Nyt pöydän ympärillä istuu kolme 
visuaalista visionääriä, jotka ovat lupau-
tuneet ruotimaan festivaalin ulkoasun 
kehitystä ensimmäisestä, vuoden 2004 

Flow’sta tähän päivään saakka. Koponen 
ja Ekholm tosin ovat periaatteessa jäävejä 
sanomaan aiheesta mitään. Koponen 
vastasi festivaalin ilmeestä vuodesta 
2006 vuoteen 2010, jonka jälkeen 
Ekholmin Tsto-suunnittelutoimisto 
otti ohjat. Ulkopuoliseksi arvioijaksi on 
lupautunut Aalto-yliopiston graafisen 
suunnittelun lehtori Arja Karhumaa. 

Karhumaalla on paljastus: hän kävi 
Flow’ssa ensimmäistä kertaa vasta 
vuonna 2010. Asiantuntija on kuitenkin 
hyvin perillä tapahtuman visuaalisesta 
maineesta.

”Organisaatiossa osataan selvästi 
arvostaa hyvää graafista suunnittelua. 
Ei tapahtuma muuten näyttäisi tältä”, 
Karhumaa toteaa.

Palataan ennen arkistojen kaivelua 
hetkeksi thaimaalaisiin piraattituot-
teisiin. Edelläkävijän osa on tulla 
matkituksi. Aina silloin tällöin joku on 
huomaavinaan, että Flow’n visuaalisen 
hengen kopiointia tapahtuu paljon Aasiaa 
lähempänä. Esiin on pulpahdellut jopa 
kotimaisten musiikkitapahtumien julis-
teita, joissa on jotain kovin tuttua.

”Itsekin lainaan ja varastan häikäile-
mättä vaikka mistä, mutta sentään vähän 
kauempaa. Vaikka jostain 1950-luvulta”, 
Koponen sanoo.

Karhumaa muistuttaa kuitenkin, ettei 
kukaan ole immuuni trendeille.

”Tuskin on kyse tietoisesta plagi-
oinnista. Taustalla jyllää aina laajempia 
virtauksia, joista jotkut nappaavat 

aiemmin kiinni kuin toiset. Flow’n tekijät 
ovat vain olleet hyviä poimimaan oikeita 
asioita ensimmäisinä.”

Flow’n ulkoasun historia jakautuu 
kolmeen vaiheeseen. Kahden ensim-
mäisen, VR:n makasiineilla järjestetyn 
festivaalin materiaalit suunnittelivat 
suunnittelutoimisto Njoi CoLab (2004) ja 
Jukka Mannila (2005). Silloin suunni-
teltavaa tavaraa oli vielä kohtalaisen 
vähän, ainakin nykyhetkeen verrattuna. 
Julisteiden ja esitteiden lisäksi teetettiin 
festivaalipaitoja ja levykasseja, mutta 
muuten graafinen ilme ei festivaalialu-
eella juuri näkynyt. 

”Ehkä korkeintaan jossain lavan 
reunalle ripustetussa lakanassa”, Juuso 
Koponen muistelee.

Koponen teki itse alun perin Kuudennen 
linjan tiedottajan hommia, kunnes joku 
hoksasi, että tämähän hallitsee myös graa-
fisen puolen. Siten hän päätyi suunnittele-
maan myös Flow’n ilmettä, ja seuraavien 
viiden festivaalin materiaalit syntyivätkin 
käytännössä yhden miehen voimin. 
Graafikon pestin lisäksi Koponen hääri 
muun muassa festivaalikuvaajien AD:na 
ja teki kaikkea mahdollista. Nykyään hän 
vaikuttaa ohjelmasuunnittelutiimissä.

”Laskin joskus, että yhtä Flow’ta varten 
tein tuntimäärän, joka vastaa noin viiden 
kuukauden täysipäiväistä työtä,” Koponen 
naurahtaa.

Lopulta työtaakka alkoi olla yhdelle 
ihmiselle liikaa, ja samalla festivaalin 
ulkonäköä oli aika ravistella kunnolla. 
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Helsingissä 
18.–20.8 2006
Flow-piha (Kaiku-
katu 4) ja Valkoinen 
sali (Aleksanterin-
katu 16–18)

Flow on 
...parasta urbaania rytmimusiikkia:
Candi Staton,  Stones Throw presents! Dudley 
Perkins, Wildchild, Oh No jne., Ali Shaheed 
Muhammad DJ set (A Tribe Called Quest), Edan & guest 
Dagha, U Brown & Sound Explosion Riddim Section, The Five Corners Quintet 
+ One ja uusi ohjelmisto, Quintessence with Strings, Dalindèo featuring Michiko...

...parasta indietä: José González, Happy Mondays DJ set, Gravenhurst, Mugison, 
Aavikko, TV-Resistori, Siiri Nordin & The Sweeters...

...parasta elektronista musiikkia:  Underground Resistance, Coldcut, 
Lindstrøm & Prins Thomas, Moodymann, Jazzanova... juuri nyt!

www.flowfestival.com
                                 puh. 0600 900 900 (1,25 € / min + pvm)

!
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Kilpailutuksen jälkeen tehtävän sai 
vastaperustettu suunnittelutoimisto 
Tsto, jonka luoma uusi konsepti lävähti 
kävijöiden silmille ensimmäistä kertaa 
vuoden 2011 festivaaleilla.

”Flow on alusta saakka ollut yksi 
tärkeimmistä asiakkaistamme. Juuri 
tätä mittakaavaa varten Tsto oikeastaan 
perustettiinkin: kukaan meistä ei olisi 
voinut ottaa tällaista projektia yksin”, 
Johannes Ekholm sanoo.

alussa oli afrotukka

Ihka ensimmäisen, vuoden 2004 Flow’n 
markkinointimateriaaleja ei ole jäljellä 
edes festivaaliorganisaation kaapeissa. 
Konkreettisin todiste festivaalista on 
nettisivu, joka löytyy verkosta yhä. 
Tummasävyinen saitti on aikansa tuote, 
suunnittelijat tuumaavat. 

”Muistuttaa painettua esitettä”, 
Koponen sanoo.

Ensimmäisen Flow’n logossa on silti 
omanlaistaan tyyliä. Alkuaikoina Flow 
oli selvästi mustan rytmimusiikin festari, 
mikä myös näkyy. Nettisivuilta löytyy 

myös kuvia newyorkilaisen vaatefirman 
suunnittelemista festivaalipaidoista. 
Niissä näkyy mankkaa, vinyylilevyä ja 
graffitiestetiikkaa.

”Sopii aikaan. Itsekin piirtelin silloin 
tuollaisia juttuja. Meininki on ollut esit-
tävää: räppiä kuvataan mankalla, funkia 
esitetään afrotukalla,” Johannes Ekholm 
sanoo.

Seuraavan vuoden saitti lävähtää 
näytölle. Vaaleankeltainen, vektorigra-
fiikalla kuvitettu vuoden 2005 sivu saa 
tuomariston kiemurtelemaan.

”Tämä voisi olla minkä tahansa 
tapahtuman juliste. Joku Espoon niityillä 
järjestettävä folk-festari vaikka”, Arja 
Karhumaa heittää. 

”Tosi kylmä ja tekninen. Tuntuu, että 
nyt on menty koneet edellä: tällainen 
jälki on vasta keksitty, ja joku on innos-
tunut siitä vähän liikaa”, Koponen sanoo.

Tekstin taustalla kiemurtaa virtaavaa 
kuviota. Siinähän se flow menee!

Suunnittelijat naurahtavat oivalluk-
selle kuivasti.

Seuraavaksi astutaan vuoteen 2006. 
Juuso Koponen avaa pullistelevan 

kansion, josta lehahtaa silmille lintuja, 
lehtiä, soittimia ja ennen kaikkea 
paljon punaista väriä. ”Mulle Flow on 
jostain syystä aina ollut punainen”, Arja 
Karhumaa hihkaisee.

Vuonna 2006 Flow levittäytyi ympäri 
kaupunkia: pääkeikat olivat Kuudennen 
linjan sisäpihalla, iltabileet keskustassa 
Valkoisessa salissa. Ihmisten ohjailu 
visuaalisten viestien avulla oli tärkeää. 
”Tämä vuosi kuuluu yhä omiin lemppa-
reihin”, Koponen myöntää.

Muutos edellisten vuosien ilmeisiin 
on selvä. Flow’lla on nyt oma, tunnis-
tettava logonsa ja ilmeenä. Klassinen 
Flow-ympyrä on syntynyt. Tälle vuodelle 
Koponen keksi myös idean täyttää tyhjää 
pintaa lukuisilla pienillä siluettimaisilla 
kuvioilla: on saksofonia, rumpua, drink-
kilasia ja pääkalloa.

Tunnistettava tyyli jatkuu myös 
vuonna 2007. Pikkukuvioiden määrä 
kasvaa, ilme selkenee, ja värejä tulee 
lisää punaisen, oranssin ja mustan 
rinnalle. Arja Karhumaan mielestä 
Koposen suunnittelema Flow näyttää 
ystävälliseltä ja helposti lähestyttävältä.

”Tämän näköinen festivaali tavoit-
telee selvästi laajaa yleisöä. Eikä kävijöitä 
oltu vielä keksitty haukkua hipstereiksi”, 
Johannes Ekholm täydentää. 

vaativa asiakas

Flow’n organisaatio on ollut suunnitte-
lijoille aina vaativa asiakas. Koposelle 
eniten murhetta aiheuttivat aina artis-
tinimet, jotka piti järjestäjien mielestä 
laittaa aina vähän isommalla.

Vuonna 2008 Koponen päätti nostaa 
artistinimet pääosaan ja suunnitteli 
jokaiselle esiintyjälle oman logon. Niistä 
muodostui julisteeseen puu, jonka 
rungossa ja oksissa artistinimet komei-
levat. ”Yritin saada nimet näyttämään 
siltä, miltä kunkin bändin musiikki 
kuulostaa.”

Koposen oma suosikki julisteessa on 
Kuusumun profeetta, jolle tämä väänsi 
hevibändi-tyylisen logon. Festivaalior-
ganisaatio taisi kritisoida aluksi, mutta 
suunnittelija sai jälkikäteen kuulla, että 
bändi oli ollut logosta innoissaan.

Ekholm ja Karhumaa suitsuttavat 
idean monitasoisuutta: festivaali-ilmeen 
sisällä onkin kokonainen toinen ilme, 
jota ymmärtääkseen täytyy olla perillä 
kunkin esiintyjän musiikista. Ekholm 
äityy vertaamaan työtä maalaustaiteesta 
tuttuihin kerroksellisiin ristiviittauksiin.

Esiintyjien nimet kiusasivat myös 
seuraavana vuonna, jolloin suunnittelija 
innostui sovittelemaan erikokoisia artis-
tinimiä suorakaiteen sisään. Kirjasin-
välien viilaamiseen meni tuntikaupalla 
aikaa.

”Sitten aina joku bändi perui, ja kaikki 
meni uusiksi. Monta kertaa”, Koponen 
hymähtää.

Vuoden 2010 merkkipaalu on Koposen 
piirtämä oma fontti. Se on brutaali ja 
vähän vaikeasti luettavakin, mutta 
ehdottoman kiinnostava. Typografia on 
pääosassa, ja hauskoista pikkukuvioista 
on tullut tapettimaista pintaa. Värit ovat 
vahvoja, tummiakin.

Koponen muistaa viimeiseltä vuodel-
taan erityisesti uudet Flow-siirtokuvata-
tuoinnit, joita näkyi festivaalivieraiden 

poskissa ja käsivarsissa. ”Oli se vaan 
hienoa, että ihmiset olivat oikeasti laitta-
neet niitä. Ironisesti tai ei.”

Festivaali-ilmettä työstäessä graa-
finen suunnittelija pääsee tekemään 
asioita, joista voi päivätyössä vain 
haaveilla. Koposen ja Ekholmin mielestä 
parasta on päästä suunnittelemaan 
hyvin aineellisia asioita, kuten vaikkapa 
muotoon leikattua festivaalialueen 
sisääntuloporttia.

Yksi Koposen omista suosikki-
töistä on punainen, ilmalla täytetty 
jättimäinen Flow-pallo, joka tervehti 
tulijoita vuonna 2010. Logosta tuli 
kolmiulotteinen, todellinen esine. 
Ekholm muistelee Tston suunnittelemaa 
ratikkapysäkkiä, jonka seinä täytettiin 
ilmapalloilla ja jonka kosketusnäytön 
avulla ohikulkijat pääsivät kuuntele-
maan Flow’n esiintyjien musiikkia.

”Oli mahtava nähdä, kun jengi 
bailasi siellä pysäkillä keskellä yötä. 
Aika harvoin pääsee suunnittelemaan 
jotain noin isoa, joka on periaat-
teessa ihan turhaa. Kun on tottunut 

F L O W  F e S T i v a L i a  j U h L i T a a N 
v U O N N a  2 0 1 3  k Y M M e N e T T ä 
k e R T a a .



työskentelemään kaksiulotteisessa 
mediassa, niin joka graafikon haave 
on päästä välillä tekemään jotain näin 
käsinkosketeltavaa.”

Urbaanin heimon toteemit

Vuonna 2011 Suvilahden porteista 
kulkeva Flow-konkari saattoi yllättyä. 
Poissa olivat lintu- ja soitinkuviot sekä 
tuttu pallologo. Tilalla oli kirjainpintaa, 
abstrakteja kuvituskuvia ja artistien 
valokuvia. Festivaalin ilme muuttui 
kertaheitolla esittävästä ei-esittäväksi 
ja samalla ammattimaisemmin toteute-
tuksi. Ammattimaisemmaksi siksi, että 
nyt ilmettä on tekemässä yhden miehen 
sijasta kokonainen tiimi visuaalisia 
osaajia.

Ilmeen innoittajana on Flow’n festi-
vaaliyleisö, eräänlainen urbaani heimo, 
Johannes Ekholm kertoo.

”Ei haluttu kuitenkaan maalata 
mitään heimon muotokuvaa. Mietit-
tiin toteemeja, joiden ympärille heimo 
kokoontuu.”

Lähtökohta oli musiikin ja maailman 
rytmi. Kaikki huojuu ja kaikki toistuu 
ikuisen taivaallisen kierron tavoin. 
Planetaarinen pyörre, männän liike, 
yhdyntä ja musiikin syke kuvastuvat 
Flow’ta varten piirrettyn fontin toistossa 
ja varioinnissa.

Kaiken selkärankana ovat pääosaan 
nostettu typografia sekä Santtu 
Mustosen kuvitukset. 

”Jokaiselle kuvitukselle on keksitty 
joku lempinimi. Siellä on sytytystulppaa, 
karvaa, mönjää ja limaa. Ja aika paljon 
alapäähuumoria”, Ekholm paljastaa.

Festivaaliorganisaatio halusi Tstolta 
konseptin, joka kestäisi ainakin kolme 
vuotta. Sellainen myös tehtiin. Yleisilme 
pysyy, vaikka värit, kuvat ja sommittelu 
muuttuisivat. 

”Tosin voi miettiä sitä, onko laiva 
enää sama, jos kaikki osat vaihdetaan 
yksi kerrallaan? Vastaus on kyllä, koska 
liike pysyy koko ajan”, Johannes Ekholm 
filosofoi.

Juuso Koponen myöntää, ettei ollut 
ensimmäisestä uudesta ilmeestä innois-
saan. Se tuntui aluksi sekavalta. Vuoden 
2012 versio vihreillä teksteillä miellytti jo 
paljon enemmän.

”Tänä vuonna se on vielä parempi, 
todella hieno. Sellainen soiva kartta, joka 
vaimenee ja vahvistuu”, Koponen kehuu.

Kirjaimet tosiaan aaltoilevat, kasvavat 
ja kutistuvat. Hetkinen – siellähän se 
eräänlainen virtauskuvio, flow, taas on, 
Arja Karhumaa hoksaa.

Ympyrä on sulkeutunut. X
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JC_Flow_magazine_100x135.indd   1 2013-04-22   10:31



F L O W - L e h t i  1 / 2 0 1 3 114

ELOKUVATEATTEREISSA 5.7.

AVAJAISELOKUVA!

”it captures the immediacy 
of youth in hugely endea-

ring fashion.”
TIME OUT LONDON

“Après Mai est un film 
passionnant.”

POSITIF

“The film’s something of a 
triumph for Assayas as 

director.”
INDIEWIRE

APRES MAI
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