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Lukija mahtuu maitovaraan
Kira Poutanen: Kotimatka.
Otava. 233 s. 31 e.

Kira Poutanen: Rakkautta
au lait. WSOY. 337 s. 25 e. 

E
rikoista mutta totta:
Kira Poutanen (s.
1974) on kahden alku-
vuonna syntyneen

teoksen äiti. Kotimatkan auttoi
maailmaan Otava, Rakkautta
au lait -romaanin WSOY.

Aikuisyleisö on saanut hä-
neltä nyt kolme Pariisi-toisin-
toa. Katso minua! (Otava,
2004) antoi aiheen kahdelle
seuraavallekin. Kaoottinen
suurkaupunki toimii modernin
minän metaforana, kun nuoret
aikuiset etsiskelevät itseään
Eiffelin juurella.

Se ei ole järin omaperäinen
ohjelmajulistus.

Katso minua! ja Kotimatka
taivuttavat draaman kaarta yh-
tenevästi. Viihdeteollisuuden
muovimaailma toimii suoja-
muurina henkilöiden veritah-
raisen menneisyyden ja samp-
panjanmakuisen nykyhetken
välissä.

Kaksilakinen maailmanjär-
jestys pätee molemmissa.
Edestään löytää sen minkä jos-
kus jätti taakseen, ja totuus
kuuluu suvun vanhimpien
suusta. Päähenkilöiden ratkai-
suja perustellaan teoksissa ki-
peällä itsemurhamuistolla. On-
neksi romaanit ovat nielaisseet
sisäänsä viisaan isoäidin, jonka
neuvoihin nuoret nojaavat.

Kotimatkan Laura muistut-
taa Ulla-Maija Paavilaisen
Sokerisiskojen (2008) Pulmua:
naamarinaista, joka olosuhtei-
den pakosta palaa katsomaan
menneisyyttään silmiin. Ei se
hyvältä näytä, alkuun ainakaan.

Täysikasvuisten tyttökirja
Rakkautta au lait paljastaa te-
kijän lukeneen Helen Fieldin-
ginsä tunnollisesti. Lara Autio
seuraa lajin kantaäiti Bridget
Jonesin jälkiä puheenparren ja

käytöskukkasten saralla.
Lara avautuu lukijalle kuin

kantaäiti päiväkirjalle:
”Apua, hei, nyt kyllä alkaa

pää mennä ihan sekaisin. Miksi
minä nyt jotain Leoa tässä ajat-
telen? Hei haloo.”

Jotain uuttakin Poutasella on
toki tarjota. Ilmaisu on onnis-
tuneinta Kotimatkan välitila-
kuvauksissa. Lauran identiteet-
ti hämärtyy kiinnostavasti len-
tokentillä, sen odotushalleissa
ja turvatarkastusjonoissa. Voi-
ko omaa alkuperäänsä sitten-
kään pyyhkiä pois, vaikka
kuinka haluaisi? Lajitoverit ai-

nakin tunnistaa kentän muovi-
putkessa vaivattomasti:

”Vauvanhiukset ja viaton
katse. Erotan suomalaiset met-
rossakin kaikista muista. Heillä
on kädessään muovipussi ja
Marimekon laukku.”

Ehkä yllättäen vaaleanpunais-
ta valeasua kantava Rakkautta
au lait käy yskivää kaksoissis-
koaan tasaisemmin. 

Kotimatka on karun kaksi-
napainen, välimuodoton. Teok-
sen Suomi-kuva on pari sataa
sivua silkkaa räntäsadetta. Kan-
santautimme hiljaisuus on
kääntynyt mykkyydeksi.

Kokonaisuus rakentuu sa-
moista läpinäkyvistä palikoista
kuin kirjan kansikin. Kuvassa
ranskanpastillimereen on eksy-
nyt muutama mustanpuhuva
Sisu. Aivan liian helppoa ollak-
seen kiinnostavaa.

Rakkautta au laitiin on jää-
nyt maitovara, lukijan kokoi-
nen aukko saada oivaltaa itse.
Oivallusten sisällöstä viis.

Raisa Mattila

! Kirjoittaja opiskelee kirjalli-
suustiedettä Helsingin yliopis-
tossa.

! Kira Poutanen
jälleen pariisilais-
tunnelmissa

Kira Poutanen
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Ikuisten katutöiden Rooma
Vesa Haapala: Termini.
Otava. 120 s. 20 e.

E
ivät kaikki sitaatit vie
Roomaan, hyvin moni
kuitenkin, voi todeta
Vesa Haapalan koko-

elmasta. Rooma ja erilaiset luo-
lat ovat tapahtumapaikkoina. 

Esikoiskokoelman Vantaa ta-
paan Haapala kirjoittaa pääosin
proosarunojen sarjoja. Uusi
kokoelma on kuitenkin katkel-
mallisempi ja viitteellisempi.
Kokoelman nimi Termini voi
tarkoittaa Rooman päärautatie-
asemaa, mutta myös esimer-
kiksi termejä ja määräaikoja.

Nimeä ei kokoelmassa selite-
tä. Sen sijaan selitetään monen
monta muuta sitaattia, viittaus-
ta ja pohjatekstiä. Se on runo-
kokoelmassa melko harvinais-
ta, mutta ainakin Kari Aron-

puro on turvautunut samaan. 

Syntyy melkoinen tilkkutäk-
ki, joka on peittää itse runou-
den alleen. Voi kuitenkin lu-
kea, että matkalla on pariskun-
ta, valokuvaaja ja runoilija, jot-
ka keskustelevat ja kinastelevat
Rooman-matkalla.

Valokuvaajan sairaus kulkee
kokoelmassa yhtenä lukemat-
tomista aiheista, ja kirja päätyy
leikkauspöydälle kuvarunoksi,
ei onneksi pääteasemalle.

”Minä tulin tänne kirjoitta-
maan, amatöörimäistä, tiede-
tään, mutta pidemmälle en
nähnyt, tunsin vain: On aika
kaivaa, sukeltaa läpi kadun,
viemärinhajuun, groteskeille
pinnoille, sieltä me olemme

tulleet”. Näin todetaan avaus-
sarjan runossa, ja nimenomaan
Rooman tuttujen näkymien
pintojen alle kokoelmassa tah-
dotaan katsoa. Niin konkreetti-
sesti kuin kulttuurihistorialli-
sesti.

Matkalla tavataan Lordi By-
ron ja Shelley, Odysseus,
Rimbaud ja Verlaine ja moni
muu. On räppiä ja huokauksia.
Laskeudutaan Platonin luo-
laan katsomaan varjojen tans-
sia seinälle, sukelletaan kata-
kombeihin ja venäläisen kultti-
johtajan luolaan. Sinne ujute-
taan maanpäälisiäkin viittauk-
sia ja muita oikkuja.

Mukana on tavattoman kieh-
tovia tekstejä, teemojen rön-
syilyä ja tyylinmuutoksia. Haa-
pala on kirjallisuudentutkija, ja
välillä toivoisi aineistonkeräili-
jän antavan enemmän tilaa ru-
nolliselle äänelle.

Mutta ehkä nuorehkon ru-
noilijan pitää nykyään osoittaa

kykynsä kirjoittamalla frag-
mentaarisesti poukkoillen ja
heittämällä sekaan muutama
kuvaruno. 

Haapalan kokoelmasta on
onneksi moneksi. Siitä ei pysty
erottamaan yhtään esimerkilli-
sen hienoa runoa, vaan se toi-
mii nimenomaan kudoksena,
limittyvien sarjojen koosteena.

Silloin Roomassa ovat me-
nossa ikuiset katutyöt. Kerrok-
set sekoittuvat tosiinsa, ja ru-
noilijahahmolla on rytäkän ja
puolison kritiikin keskellä vai-
keuksia saada työnsä valmiiksi. 

Siten Terminiä voisi pitää
paitsi luolien, myös kaikujen
kirjana. Siinä pannaan kaiku-
maan pari kolme tuhatta vuot-
ta kulttuurihistoriaa. Runollis-
ta siinä on lähinnä tapa käyttää
yllättäviä kielikuvia, muuten se
on sekä kooltaan että aiheitten-
sa laajuudeltaan tavanomaista
runokokoelmaa suurempi.

Jukka Koskelainen

! Vesa Haapalan
runot sukeltavat
maan alle Kim Simonsson: Eläimen katse

ja Miklos Gaál 26. 4. saakka
Galleria Heinossa (Uuden-
maankatu 16–20). Ti–pe 11–17,
la–su 12–16.

KUVAT. Miklos Gaálin ja Kim
Simonssonin näyttelyn piti
olla ennalta arvattava. Gaál (s.
1974) on tehnyt pitkään osit-
tain epätarkkoja valokuvia
kaupungeista tavalla, joka saa
ihmiset näyttämään lelunu-
keilta. Ikätoveri Simonsson
taas tunnetaan lasitetuista,
mangahenkisistä keramiikka-
veistoksistaan.

Mutta nyt vietiin kriitikkoa.
Gaál yllättää ihan uudella
lähestymistavalla, Simonsson
voimistuneella ilmaisulla.

Simonsson esittää ryhmän
valkoisia keramiikkaveistoksia,
joista rakentuu galleriaan
mielikuvitusta stimuloiva
kauhukabinetti. 

Tekee mieli juosta pois.
Staattiset, ontot lapsihah-

mot hyytävät, ainoa todiste
elämästä on hahmojen suuris-
sa silmissä piilevä eläimen
katse.

Carrie-veistoksessa seisoo
tyttö katse alas luotuna, pää
on tuhrattu maaliseen häpeäk-
ruunuun. Suojelusenkeli III
roikkuu seinällä kuin ristiin-
naulittuna, siteet peittävät kai
stigmat. 

Simonsson katsoo niin
kirkkotaiteeseen, kauhueloku-
viin kuin japanilaiseen pop-
kulttuuriinkin.

Gaálin Homerokseen
viittaava Hey Homer! (Epic
Proportions) -videoteos ja
pigmenttivedokset seuraavat
savun hidastunutta liikettä.
Teos hyödyntää videon perus-
ominaisuutta ajan manipuloi-
jana, mutta jotain tästä nyt jää
puuttumaan. 

Enemmän koskettaa teknii-
kaltaan perinteisempi Phrases
Project. 

Diainstallaation ytimessä
ovat vuosien varrella lainatut
lauseet, kuten ”I’m not trying
to be mysterious”, ”Ei tää voi
olla näin vaikeeta” ja ”Nyt mä
oon tosissani” – otteita in-
tiimeistä kohtaamisista selväs-
ti. 

Tarina jää katsojan kerrotta-
vaksi.

Kaisa Heinänen

Ihmisestä 
katsoo
eläin

ARVIOITA

Kim Simonsson: Haamu II, 2009.

Suomen Kansallisoopperan
orkesterin konsertti Finlandia-
talossa, joht. Mikko Franck,
solistina Kathleen Battle, sopraa-
no. – Rossini, Puccini, Mas-
cagni, Bellini, Gershwin, Franck.

Battle tuli 
ja voitti,
sittenkin

KONSERTTI. Etukäteen herätti
aprikointia, onnistuisiko jo 15
vuotta oopperanäyttämöiltä
poissa ollut sopraano Kath-
leen Battle (s. 1948) yhä
vakuuttamaan osaamisellaan.
Vuoteen 1993 saakka Battle oli
maailman johtava lyyrinen
koloratuurisopraano, jonka
maineteot ovat ainutlaatuiset.
Sen jälkeen hän on jatkanut
esiintymisiä konserttilavoilla.

Finlandia-talon hyvin myy-
dyn konsertin avausnumero,
cavatina Una voce poco fa
Gioachino Rossinin Sevillan
parturista jätti kuulijan epäus-
koisen kauhun valtaan: ääni
tuntui olevan pahasti him-
mentynyt, lähes tukahtunut ja
laulaminen oli vaivalloista.

Mutta kokenut sopraano

pystyi kokoamaan itsensä, ja
Laurettan suosikkinumero O
mio babbino caro Giacomo
Puccinin oopperasta Gianni
Schicchi virtasi jo lupaavasti. 

Ja vaikkeivät Battlen italia ja
bel canto -tyyli ole aivan idio-
maattisia, hän onnistui Giu-
liettan resitatiivissa ja romans-
sissa Eccomi in lieta vesta. . .
Oh! quante volte Vincenzo
Bellinin oopperasta Capuletit
ja Montecchit tavoittamaan sen
äänensä ihmeellisen lempeän
säteilyn ja hymyilyn, jolla hän
aikoinaan valloitti maailman.

Lopulta Gershwinin Sum-
mertimessä ja kolmessa ilman
säestystä laulamassaan ylimää-
räisessä spirituaalissa Kathleen
Battle sai suomalaisyleisön
syömään kädestään. Voitto oli
varmaan makoisa.

Mikko Franckin johtama
Kansallisoopperan orkesteri
tuki laulajaa huolellisesti,
alussa liian voimallisesti. Cé-
sar Franckin d-molli-sinfonia
hyötyi oopperaorkesterin
lämpimän täyteläisestä, laula-
vasta ja dramaattisesta otteesta.
Tätä soittoa kuuntelisi mie-
luusti useamminkin!

Veijo Murtomäki

Porcupine Tree
tulee lokakuussa
Helsinkiin
! Modernia progressiivista
rockia soittava Porcupine Tree
konsertoi Helsingin jäähallissa
21. lokakuuta. Konsertin liput
tulevat myyntiin Lippupistees-
sä 29. huhtikuuta.

Vuonna 1987 aloittanut
brittiyhtye nähtiin edellisen
kerran Suomessa viime kesänä,
kun yhtye oli yksi Turun
Ruisrockin pääesiintyjistä.
Porcupine Treen tuorein levy
on vuonna 2007 ilmestynyt
Fear of a Blank Planet. Yhtye
valmistelee parhaillaan uutta
albumia. HS

! ”Kuolema oli hyvin lähellä”,
sanoo valtio-opin professori
Stephen Gill helsinkiläis-
hotellin aamiaishuoneessa.
Rennon miehen silmistä nä-
kee, että tosi on ollut kyseessä.

Runsas viikko sitten Gill
joutui vaimonsa Isabella Bak-
kerin kanssa rajuun auto-on-
nettomuuteen kotimaassaan
Kanadassa. He selvisivät ko-
lauksesta säikähdyksellä, joten
molemmat voivat puhua tä-
nään Vanhalla ylioppilastalolla
Kapitalismi ’09 -tapahtumassa.

Gillin mukaan nykyinen ta-
louskriisi on osa suurempaa
kriisiä: talouskriisin ratkaisi-
joiksi ovat nostaneet itsensä
samat ihmiset ja samat insti-
tuutiot, joilla on suurin vastuu
rahatalouden romahtamisesta.

Gill viittaa presidentti Barack
Obaman taloushallintoon, jo-
ka on ”lähes identtinen” edelli-
sen hallituksen kanssa. Satoja
miljardeja verodollareita käyte-
tään yhä ilman demokraattista
kontrollia. ”Vasemmistokin on
silti ollut suhteellisen hiljaa.”

Kapitalismi ’09 -tapahtuman
päävieras aloittaa elokuussa
Helsingin yliopiston tutkija-
kollegiumin ajankohtaisen yh-
teiskuntatutkimuksen vieraile-
vana professorina.

Tänään Gill puhuu siitä, mi-
tä vasemmiston olisi syytä teh-
dä esimerkiksi verotuksen, elä-
mäntapojen, ympäristön, jul-
kisten palvelujen, koulutuksen
ja ikääntymisen suhteen.

”Vasemmiston dilemma on
siinä, että ihmiset ovat huolis-
saan tulevaisuudesta ja turval-
lisuudesta. Vastaukseksi va-
semmisto tarvitsee strategiaa ja
rakentavia ideoita.”

Kapitalismi ’09 -tapahtuman

esitteen mukaan talouskriisi
on avannut ”historiallisen
mahdollisuuden muutokseen”,
mutta vaihtoehtoja kapitalis-
mille luvataan vain luonnostel-
la.

Gillin mielestä talouskriisi
on sekä vaara että mahdolli-
suus niille, jotka pyrkivät edis-
tämään sosiaalisesti oikeuden-
mukaista ja kestävää kapitalis-
min muutosta.

”Vaarana on tyytyä G8-ryh-
män ehdottamiin ratkaisuihin
ja palata vanhaan reaalikapita-
lismiin”, Gill sanoo.

”Jos talouskriisi syvenee, se
voi johtaa autoritaarisiin reak-
tioihin. Toisaalta on mahdolli-
suus esittää uusia instituutioita
ja menettelytapoja paremman
systeemin kehittämiseksi.”

Gill on tutkinut Yorkin yli-
opistossa Torontossa globaalin
kapitalismin poliittista ja lain-
opillista pohjaa. Hänen mu-
kaansa kapitalismiakin käsitte-
leviä teorioita tulee arvioida
niiden selitys- ja ennustusvoi-
man sekä älyllisen yhtenäisyy-
den perusteella. 

Globaalista kapitalismista on
kilpailevia käsityksiä, jotka
tuottavat edelleen erilaisia toi-
menpide-ehdotuksia. 

Pelkät abstraktiot eivät kui-
tenkaan riitä teorian lähtökoh-
daksi. Nykytodellisuus on
huomioitava.

”Todellisuudessa G8- ja
G20-kokousten päätökset syn-
tyvät reaalikapitalismin taus-
talla olevista valtasuhteista:
kuka omistaa mitä ja kuinka
hallituspolitiikkaan voidaan
vaikuttaa.”

Gillin mukaan valtasuhteet
voidaan alistaa empiiriselle
tutkimukselle, kunhan teoria
ensin tunnustaa niiden ole-
massaolon – mutta harvat ka-
pitalismin teoriat tunnustavat.

Gillin mukaan kapitalismin
uusimmassa muodossa työvoi-
ma, raha, luonto ja tieto ovat
sopimuksenvaraisia hyödyk-
keitä, joita voidaan omistaa,
ostaa ja myydä.

”Harvat markkinat ovat silti
aidosti vapaita tai kilpailevia,
sillä suuryritykset hallitsevat
niitä.” 

Oikeistolaisemmat taloustie-

teilijät ajattelevat eri tavalla
kuin Gill, mutta kapitalismi-
käsityksiä voidaan silti vertailla
ja arvioida jotain kriteeriä vas-
ten.

Gillin mukaan minkä tahan-
sa teorian kriteerinä voi kysyä,
edistääkö teoria ihmiskunnan
ja planeetan eloonjääntiä tai
edistääkö teoria elämänlaatua:
”Jos jonkin teorian perusteella

tehtyjen päätösten seuraukse-
na ihmisiä kuolee nälkään, teo-
ria ei voi olla hyvä.”

Talouskriisiä suurempana ky-
symyksenä Gill pitääkin elä-
mäntapamme ja biosfäärin kes-
tävyyttä. Toinen iso ongelma
on kasvavan sosiaalisen epä-
oikeudenmukaisuuden vaiku-
tus yhteiskuntaan.

”Suomi on hyvä esimerkki
siitä, että tasa-arvoisempi yh-
teiskunta on myös tuottavam-
pi”, sanoo kolmesti Suomessa
vieraillut professori.

Gill ei missään tapauksessa
ole pessimisti.

”Selkeästi esitetyt tutkimus-
tulokset voivat ohjata ihmisiä
poliittisesti edistyksellisiin yh-

teisöllisiin hankkeisiin. Niiden
kautta ihmiset voivat muuttaa
epäoikeudenmukaisuuksia ja
nyrjähdyksiä, joita liittyy glo-
baaliin kapitalistiseen järjestel-
mään. Nykyinen systeemi ei
selvästikään toimi.”

! Kapitalismi’09 Vanhalla yo-
talolla (Mannerheimintie 3)
tänään klo 11–16. Vapaa pääsy.

Aki Petteri Lehtinen

Kriisi pani talousteoriat remonttiin
! Stephen Gillin mielestä kapitalismia
voidaan arvioida tieteellisin mittarein

Professori Stephen Gill lukee Financial Times -lehteä Kasarmikadulla.

JUHA METSO

Kotkan
urkukilpa
ratkeaa tänään
! Kotkan III kansainvälinen
urkukilpailu ratkeaa tänään
torstaina Kotkan kirkossa.
Kuuden finalistin joukossa
voitosta taistelevat kaksi suo-
malaista, keskiviikkona soitta-
nut Ilpo Laspas ja tänään klo
16 alkavassa toisessa finaali-
konsertissa soittava Katri
Vesanen.

Voittaja saa 10 000 euroa ja
konsertin Kotkan urkuviikoil-
la. HS

Naistoimittajat
vaativat liitolta
korvauksia
syrjinnästä

! Kaksi naistoimittajaa vaatii
Journalistiliitolta yhteensä yli
80 000 euron korvauksia
syrjinnän vuoksi.

Liiton kustantamassa Jour-
nalisti-lehdessä työskennelleet
naiset katsovat, että heille on
maksettu sukupuolen perus-
teella huonompaa palkkaa
kuin miestyöntekijöille. 

Näin siitä huolimatta, että
he ovat tehneet samaa tai jopa
vaativampaa työtä kuin mie-
het.

Journalistiliitto kiistää syr-
jintäsyytökset. Sen mukaan
vertailukohteena toimivien
miestoimittajien työtehtävät
eivät ole olleet samanlaisia,
vaan vaativampia. Lisäksi
miehillä on pitkä kokemus.

Helsingin käräjäoikeus
aloitti jutun pääkäsittelyn
torstaina. STT

Henry Rollins
tulee myös
Suvilahteen
! Helsingin Suvilahdessa
järjestettävä Pitkä kuuma kesä
-tapahtuma on vahvistanut
loput esiintyjänsä. Lauantaina
27. 6. soittavat pääesiintyjä
Social Distortionin lisäksi
amerikkalainen The Melvins,
britannialainen Frank Turner,
ruotsalainen The Sounds ja
kotimainen Disco Ensemble.
Sunnuntaina 28. .6. lavalla
nähdään Flaming Lipsin lisäksi
amerikkalaiset Immortal Tech-
nique, Atmosphere ja Henry
Rollins, australialainen The
Temper Trap, brittiläinen
Mogwai ja kotimainen Asa ja
Jätkäjätkät. Myös laulajana
tunnettu Rollins heittää Suvi-
lahdessa puhekeikan.

Tapahtuman liput ovat jo
myynnissä Tiketissä ja Lippu-
palvelussa. 

HS

Elina Heikka
jatkaa
Valokuvataiteen
museon johtajana

! Suomen valokuvataiteen
museon säätiön hallitus valitsi
keskiviikkona Elina Heikan
museon uudeksi johtajaksi. 

Heikka on toiminut mu-
seonjohtajan sijaisena elokuus-
ta 2007, jolloin Valokuvatai-
teen museon edellinen johtaja
Asko Mäkelä jäi sairaus-
lomalle.

Heikka siirtyy Valokuvatai-
teen museoon Valtion taide-
museoon kuuluvan Kuvatai-
teen keskusarkiston erikoistut-
kijan virasta. Aikaisemmin
hän on työskennellyt muun
muassa Valokuva-lehden
päätoimittajana. Hän on kir-
joittanut paljon valokuvasta ja
nykytaiteesta sekä toiminut
kuraattorina.

Suomen valokuvataiteen
museo on valtakunnallinen
valokuvan erikoismuseo. HS
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Muhkeat ja 
vankkatekoiset
BeefEater

kaasugrillit kesäpihalle!

Helsinki, Unioninkatu 45
p. (09) 278 1133
Vantaa, Porttikaari 18
      p. (09) 876 1935

Grillin sydän on valurautaa ja
tehokkaat polttimot takaavat riittävän 
lämmön kaikenlaiseen ruoan-
laittoon. Grilli syttyy kätevästi
säätönupista ja lämpötilaa 
voi seurata mittarista.
Helppo puhdistaa ja mukana
tulee suojahuppu.
Tule myymäläämme 
tutustumaan tai lataa 
kuvastomme netistä!
www.kaasuvalo.!

Auttaa.www.varisilma.fi

Kevät on kuntoilun ja kunnostuksen aikaa!
YLÖS, ULOS - JA SEINÄLLE!

AB LOVISA FÄRGHANDEL - LOVIISAN VÄRIKAUPPA OY
Kuningattarenkatu 3, 07900 Loviisa
Puh. (019) 531 487
Palvelemme: ma-pe klo 8-17, la klo 9-13

PINTAVÄRI OY
Saimaankatu 29, 15140 Lahti
Puh. (03) 875 900
Palvelemme: ma-pe klo 7.30-18.00, la 9.00-15.00

PINTAVÄRI OY
Linnankoskenkatu 45, 06100 Porvoo
Puh. (019) 536 450
Palvelemme: ma-pe klo 8-18, la 9-15

VÄRISILMÄ 
talomaali

VÄRISILMÄ PEITTO
peittävä puunsuoja 

VÄRISILMÄ 
kuultava puunsuoja

7490!
/9l

8,32 !/l
valk. + sävytys

TARJOUS!

VINHA
peittävä puunsuoja

6290!
/9l

6,99 !/l
VVA + sävytys

TARJOUS!

NORDICA EKO talomaali
– parasta puutalollesi

8290!
/9l

9,21 !/l
valk. + sävytys

TARJOUS!

5190!
/9l

5,77 !/l
+ sävytys

TARJOUS!

5790!
/9l

6,43 !/l
valk. + sävytys

TARJOUS!

5490!
/9l

6,10 !/l
valk. + sävytys

TARJOUS!

UULA Petrooliöljymaali
Uula Petrooliöljymaalilla on uskomaton 
peittokyky ja sillä on helppo maalata. Se 
sopii puunsuojalla käsitellyille pinnoille, 
uudelle puulle ja erilaisille öljymaalatuille 
pinnoille sekä teollisesti pohjamaalatuille 
puupinnoille.

Faluninpunainen.

7890!
/9l

8,77 !/l
valk. + sävytys

TARJOUS!

ULTRA TALOMAALI 
– huippuluokan 
akrylaattimaali

2890!
/13kg

2,22 !/kg

TARJOUS!

UULA-keittomaali – aito
vanhanajan punamulta-
maali

• Erittäin säänkestävä pinta 
• Värisävy säilyy
• Likaa hylkivä
Puolihimmeä vesiohenteinen 
ulkomaali. Uusille ja aikaisem-
min maalatuille puupinnoille.

PANU+
– ulkomaalien klassikko

FORUM, P. ESPA, PORVOO
SEINÄJOKI - KUOPIO

www.tazzia.fi

Upeita juhlamekkoja

Silkki-
mekko

169e
ovh.

LOS ANGELES. ”Suomen maa-
seutu voi sopia Egotripille,
mutta Los Angeles vaikutti so-
pivammalta äänityslokaatiolta
meidän bändille”, laulaja Jyrki
69 eli Jyrki Linnankivi maa-
lailee.

Sunset Boulevardilla sijaitse-
va Sunset Lodge -äänitysstu-
dio on kieltämättä kaukana ko-
timaan maalaisidyllistä. Asfal-
tin, betonin ja muutaman pal-
mun ympäröimän rakennuk-
sen vaaleaa ulkoseinää koristaa
seinämaalaus ja kymmenet
graffitit. Kyseessä on lähistöllä
itsemurhan tehneen laulaja-
lauluntekijä Elliott Smithin
muistomerkki.

Studiotarkkaamon him-
meästä sisävalaistuksesta huo-
limatta 69 Eyesin kalpea laulu-
solisti ei riisu tavaramerkiksi
muodostuneita Ray-Ban aurin-
kolaseja päästään.

”Me ollaan tähän asti tehty
levyt melkeinpä iltapuhteina,
mutta haluttiin nyt työsken-
nellä intensiivisemmin”, puhe-
lias laulaja jatkaa. ”Tuntui vir-
kistävältä vaihtaa taustavoimia
ja täällä vaikuttaisi olevan
meille oikea aaltopituus. Mu-
siikki kuulostaa erilaiselta eri
maissa ja onkin hauskaa nähdä,
miten uuden levyn materiaali
lopulta eroaa meidän edellisis-
tä, Suomessa tehdyistä levyis-
tä.”

69 Eyes päätyi Kaliforniaan
saatuaan uudelle albumilleen
paikallisen nimituottajan. Matt
Hyden ansioluettelosta löytyy

lukuisia tunnettuja raskaan ro-
kin amerikkalaisbändejä, kuten
Monster Magnet ja Slayer.

Grammy-palkinnon Hyde
sai äänittämästään blueskitaris-
ti Johnny Langin levystä.

”Vaikka Monster Magnetin
kaltaiset bändit ovat meille ko-
va juttu, monipuolisuus oli
loppupelissä se asia, joka Hy-
dessa kiinnosti meitä eniten”,
Linnankivi selventää bändinsä
tuottajavalintaa.

Bändin komppiryhmä on
työskennellyt viime viikot tii-
viisti tuottajansa valvovan sil-
män alla. Viimeisten kitararai-
tojen jälkeen on Linnankiven
vuoro siirtyä mikrofonin taak-
se. Lauluraidat taltioidaan Hy-
den läheisessä kotistudiossa,
jossa levy myös miksataan.

Säveltäjäkitaristi Bazie eli
Pasi Moilanen laskee bändin
taltioineen kolmessa viikossa
pohjat neljääntoista uuteen
kappaleeseen.

”Ei studiotyöskentely täällä
eroa mitenkään radikaalisti ko-
tioloista,” Moilanen toteaa.

Uudesta levystä on hänen
mukaansa tulossa entisiä kita-
ravetoisempi.

”Matt on kitaristi itsekin ja
sen kitara- ja vahvistinarsenaali
on vertaansa vailla.”

Uuden albumin on määrä il-
mestyä syyskuussa. Levyn esi-
tuotanto aloitettiin Hyden
kanssa Suomessa jo tammi-
kuussa.

”Lensin muina miehinä Hel-
sinkiin tekemään bändin kans-
sa demoja, mutten osannut
aavistaa, kuinka helvetin kyl-
mä siellä on”, ruskettunut kali-
fornialaistuottaja muistelee.

Tammikuisen demorupea-
man aikana uudet kappaleet
saatiin sovitettua levytyskun-
toon, ja maaliskuussa bändi
lensi Hyden luokse Los Ange-
lesiin.

Tulevan levyn mahdollisista

amerikkalaisvierailijoista ky-
syttäessä Linnankivi väläyttää
muun muassa Danzigin nimen.
Levyn kannen suunnittelee
puolestaan maineikas meksiko-
laissyntyinen valokuvaaja ja vi-
deo-ohjaaja Estevan Oriol.

Amerikassa levyttäminen ei
kuitenkaan ole Linnankivelle
tai tämän soittajakollegoille
mikään itseisarvo.

Levy-yhtiön edustaja Timo
Kuoppamäki huomauttaa, et-
tä levyttäminen Suomen sijaan
Amerikassa on tällä hetkellä
bändille jopa halvempaa, kiitos
dollarin nykyisen vaihtokurs-
sin.

Bändin tuorein videokin oli
Linnankiven mukaan edulli-
sempaa kuvata Hollywoodissa
kuin Härmässä.

”Tänä päivänähän siinä ei ole
enää mitään ihmeellistä, että
Suomi-bändit tekevät duunia
toisella puolella maailmaa,”
laulaja huomauttaa. 

Goottirokkarit levyttivät
Kalifornian auringossa
! 69 Eyes sai
levylleen Monster
Magnetin ja
Slayerin tuottajan

Markus Nordenstreng

69 Eyes kävi tekemässä levyn studiossa Sunset Boulevardilla.

VILLE JUURIKKALA

KOTIKULMILLA

Anti-performanssi-
festivaali vierailee
Brysselissä
! Kuopiolainen ANTI-nyky-
taidefestivaali on kutsuttu
Brysselissä viidennen kerran
järjestettävälle Trouble-per-
formanssitaidefestivaalille.

Molemmat tapahtumat
kuuluvat EU:n viisivuotisen
kulttuuriohjelman A Space
For Live Art -hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on vahvis-
taa live artin asemaa Euroo-
passa.

Performanssi- ja kuvataitei-
lija Essi Kausalaiselta näh-
dään Trouble -festivaalilla
kaksi eri esitystä. Johanna

Lecklinin ’Story Café’ -per-
formanssissa taiteilija tarjoaa
vieraille juotavaa ja pyytää
heitä kertomaan tarinoita.
XXX -performanssiryhmän
esitys saa lopullisen muotonsa
vasta esitystilanteessa

Festivaali jatkuu Brysselissä
26. huhtikuuta saakka.

Anti-festivaali järjestetään
Kuopiossa 23.–27. syyskuuta
2009. HS

Ooppera Skaala
levyttää Glassia
! Helsinkiläisen Ooppera
Skaalan kolmas Philip Glass
-tuotanto, kamariooppera A
Madrigal Opera levytetään

Orange Mountain Music -levy-
merkille. Levytyksen on mah-
dollistanut säveltäjä itse. 

A Madrigal Opera on kanta-
esitetty 1980. Ooppera Skaalan
tuottaman oopperan Suomen
ensi-ilta oli tiistaina ja esityk-
set jatkuvat 27. huhtikuuta
saakka Astoria-salissa. 

Teoksen ohjaa Janne Leh-
musvuo, koreografia on Tho-
mas Freundlichin käsialaa.
Teoksessa laulavat Petri Bäck-
ström, Laura Heinonen,
Vikke Häkkinen, Riku Pelo,
Satu Jaatinen ja Essi Lutti-
nen. 

Ooppera Skaala on aiemmin
tuottanut Glassin teokset Les
Enfants Terribles (2005) sekä
Rangaistussiirtolassa (2006).

HS

Band of Horses
Helsinkiin
! Tämän hetken kuumimpiin
indierock-yhtyeisiin lukeutuva
Band of Horses saapuu ensi-
vierailulle Suomeen 18. elo-
kuuta, jolloin yhtye esiintyy
Helsingin Tavastialla. Liput
tulevat myyntiin Tiketissä 24.
huhtikuuta.

Band of Horses sai alkunsa
viisi vuotta sitten Seattlessa.
Sub Pop -levymerkillä julkais-
tut albumit Everything All the
Time ja Cease to Begin ovat
taanneet yhtyeelle vahvan
suosion indiemusiikin ystä-
vien keskuudessa. Jälkimmäi-
nen levy nousi myös Yhdys-
valtain Top 40 -listalle. HS


