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Kriisi pani talousteoriat remonttiin
! Stephen

Gillin mielestä kapitalismia
voidaan arvioida tieteellisin mittarein

Aki Petteri Lehtinen
! ”Kuolema oli hyvin lähellä”,
sanoo valtio-opin professori
Stephen Gill helsinkiläishotellin
aamiaishuoneessa.
Rennon miehen silmistä näkee, että tosi on ollut kyseessä.
Runsas viikko sitten Gill
joutui vaimonsa Isabella Bakkerin kanssa rajuun auto-onnettomuuteen
kotimaassaan
Kanadassa. He selvisivät kolauksesta säikähdyksellä, joten
molemmat voivat puhua tänään Vanhalla ylioppilastalolla
Kapitalismi ’09 -tapahtumassa.
Gillin mukaan nykyinen talouskriisi on osa suurempaa
kriisiä: talouskriisin ratkaisijoiksi ovat nostaneet itsensä
samat ihmiset ja samat instituutiot, joilla on suurin vastuu
rahatalouden romahtamisesta.

Gill viittaa presidentti Barack
Obaman taloushallintoon, joka on ”lähes identtinen” edellisen hallituksen kanssa. Satoja
miljardeja verodollareita käytetään yhä ilman demokraattista
kontrollia. ”Vasemmistokin on
silti ollut suhteellisen hiljaa.”
Kapitalismi ’09 -tapahtuman
päävieras aloittaa elokuussa
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen vierailevana professorina.
Tänään Gill puhuu siitä, mitä vasemmiston olisi syytä tehdä esimerkiksi verotuksen, elämäntapojen, ympäristön, julkisten palvelujen, koulutuksen
ja ikääntymisen suhteen.
”Vasemmiston dilemma on
siinä, että ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudesta ja turvallisuudesta. Vastaukseksi vasemmisto tarvitsee strategiaa ja
rakentavia ideoita.”
Kapitalismi ’09 -tapahtuman

! Kaksi naistoimittajaa vaatii
Journalistiliitolta yhteensä yli
80 000 euron korvauksia
syrjinnän vuoksi.
Liiton kustantamassa Journalisti-lehdessä työskennelleet
naiset katsovat, että heille on
maksettu sukupuolen perusteella huonompaa palkkaa
kuin miestyöntekijöille.
Näin siitä huolimatta, että
he ovat tehneet samaa tai jopa
vaativampaa työtä kuin miehet.
Journalistiliitto kiistää syrjintäsyytökset. Sen mukaan
vertailukohteena toimivien
miestoimittajien työtehtävät
eivät ole olleet samanlaisia,
vaan vaativampia. Lisäksi
miehillä on pitkä kokemus.
Helsingin käräjäoikeus
aloitti jutun pääkäsittelyn
STT
torstaina.

esitteen mukaan talouskriisi
on avannut ”historiallisen
mahdollisuuden muutokseen”,
mutta vaihtoehtoja kapitalismille luvataan vain luonnostella.
Gillin mielestä talouskriisi
on sekä vaara että mahdollisuus niille, jotka pyrkivät edistämään sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää kapitalismin muutosta.
”Vaarana on tyytyä G8-ryhmän ehdottamiin ratkaisuihin
ja palata vanhaan reaalikapitalismiin”, Gill sanoo.
”Jos talouskriisi syvenee, se
voi johtaa autoritaarisiin reaktioihin. Toisaalta on mahdollisuus esittää uusia instituutioita
ja menettelytapoja paremman
systeemin kehittämiseksi.”

Porcupine Tree
tulee lokakuussa
Helsinkiin

Gill on tutkinut Yorkin yli-

opistossa Torontossa globaalin
kapitalismin poliittista ja lainopillista pohjaa. Hänen mukaansa kapitalismiakin käsitteleviä teorioita tulee arvioida
niiden selitys- ja ennustusvoiman sekä älyllisen yhtenäisyyden perusteella.
Globaalista kapitalismista on
kilpailevia käsityksiä, jotka
tuottavat edelleen erilaisia toimenpide-ehdotuksia.

Pelkät abstraktiot eivät kui-

tenkaan riitä teorian lähtökohdaksi. Nykytodellisuus on
huomioitava.
”Todellisuudessa G8- ja
G20-kokousten päätökset syntyvät reaalikapitalismin taustalla olevista valtasuhteista:
kuka omistaa mitä ja kuinka
hallituspolitiikkaan
voidaan
vaikuttaa.”
Gillin mukaan valtasuhteet
voidaan alistaa empiiriselle
tutkimukselle, kunhan teoria
ensin tunnustaa niiden olemassaolon – mutta harvat kapitalismin teoriat tunnustavat.

Professori Stephen Gill lukee Financial Times -lehteä Kasarmikadulla.

Gillin mukaan kapitalismin
uusimmassa muodossa työvoima, raha, luonto ja tieto ovat
sopimuksenvaraisia hyödykkeitä, 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 kapitalismikäsityksiä voidaan silti vertailla
ja arvioida jotain kriteeriä vasten.
Gillin mukaan minkä tahansa teorian kriteerinä voi kysyä,
edistääkö teoria ihmiskunnan
ja planeetan eloonjääntiä tai
edistääkö teoria elämänlaatua:
”Jos jonkin teorian perusteella

Ikuisten katutöiden Rooma
! Vesa

Haapalan
runot sukeltavat
maan alle

E

ivät kaikki sitaatit vie
Roomaan, hyvin moni
kuitenkin, voi todeta
Vesa Haapalan kokoelmasta. Rooma ja erilaiset luolat ovat tapahtumapaikkoina.
Esikoiskokoelman Vantaa tapaan Haapala kirjoittaa pääosin
proosarunojen sarjoja. Uusi
kokoelma on kuitenkin katkelmallisempi ja viitteellisempi.
Kokoelman nimi Termini voi
tarkoittaa Rooman päärautatieasemaa, mutta myös esimerkiksi termejä ja määräaikoja.
Nimeä ei kokoelmassa selitetä. Sen sijaan selitetään monen
monta muuta sitaattia, viittausta ja pohjatekstiä. Se on runokokoelmassa melko harvinaista, mutta ainakin Kari Aron-

K I R J AT
Vesa Haapala: Termini.
Otava. 120 s. 20 e.

puro on turvautunut samaan.

Syntyy melkoinen tilkkutäkki, joka on peittää itse runouden alleen. Voi kuitenkin lukea, että matkalla on pariskunta, valokuvaaja ja runoilija, jotka keskustelevat ja kinastelevat
Rooman-matkalla.
Valokuvaajan sairaus kulkee
kokoelmassa yhtenä lukemattomista aiheista, ja kirja päätyy
leikkauspöydälle kuvarunoksi,
ei onneksi pääteasemalle.
”Minä tulin tänne kirjoittamaan, amatöörimäistä, tiedetään, mutta pidemmälle en
nähnyt, tunsin vain: On aika
kaivaa, sukeltaa läpi kadun,
viemärinhajuun, groteskeille
pinnoille, sieltä me olemme

tulleet”. Näin todetaan avaussarjan runossa, ja nimenomaan
Rooman tuttujen näkymien
pintojen alle kokoelmassa tahdotaan katsoa. Niin konkreettisesti kuin kulttuurihistoriallisesti.

Matkalla tavataan Lordi By-

ron ja Shelley, Odysseus,
Rimbaud ja Verlaine ja moni
muu. On räppiä ja huokauksia.
Laskeudutaan Platonin luolaan katsomaan varjojen tanssia seinälle, sukelletaan katakombeihin ja venäläisen kulttijohtajan luolaan. Sinne ujutetaan maanpäälisiäkin viittauksia ja muita oikkuja.
Mukana on tavattoman kiehtovia tekstejä, teemojen rönsyilyä ja tyylinmuutoksia. Haapala on kirjallisuudentutkija, ja
välillä toivoisi aineistonkeräilijän antavan enemmän tilaa runolliselle äänelle.
Mutta ehkä nuorehkon runoilijan pitää nykyään osoittaa

kykynsä kirjoittamalla fragmentaarisesti poukkoillen ja
heittämällä sekaan muutama
kuvaruno.

Haapalan kokoelmasta on
onneksi moneksi. Siitä ei pysty
erottamaan yhtään esimerkillisen hienoa runoa, vaan se toimii nimenomaan kudoksena,
limittyvien sarjojen koosteena.
Silloin Roomassa ovat menossa ikuiset katutyöt. Kerrokset sekoittuvat tosiinsa, ja runoilijahahmolla on rytäkän ja
puolison kritiikin keskellä vaikeuksia saada työnsä valmiiksi.
Siten Terminiä voisi pitää
paitsi luolien, myös kaikujen
kirjana. Siinä pannaan kaikumaan pari kolme tuhatta vuotta kulttuurihistoriaa. Runollista siinä on lähinnä tapa käyttää
yllättäviä kielikuvia, muuten se
on sekä kooltaan että aiheittensa laajuudeltaan tavanomaista
runokokoelmaa suurempi.
Jukka Koskelainen

Poutanen
jälleen pariisilaistunnelmissa

E

rikoista mutta totta:
Kira Poutanen (s.
1974) on kahden alkuvuonna
syntyneen
teoksen äiti. Kotimatkan auttoi
maailmaan Otava, Rakkautta
au lait -romaanin WSOY.
Aikuisyleisö on saanut häneltä nyt kolme Pariisi-toisintoa. 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 yhtenevästi. Viihdeteollisuuden
muovimaailma toimii suojamuurina henkilöiden veritahraisen menneisyyden ja samppanjanmakuisen nykyhetken
välissä.

nakin tunnistaa kentän muoviputkessa vaivattomasti:
”Vauvanhiukset ja viaton
katse. Erotan suomalaiset metrossakin kaikista muista. Heillä
on kädessään muovipussi ja
Marimekon laukku.”

K I R J AT
Kira Poutanen: Kotimatka.
Otava. 233 s. 31 e.
Kira Poutanen: Rakkautta
au lait. WSOY. 337 s. 25 e.

Kaksilakinen maailmanjärjestys
pätee
molemmissa.
Edestään löytää sen minkä joskus jätti taakseen, ja totuus
kuuluu suvun vanhimpien
suusta. Päähenkilöiden ratkaisuja perustellaan teoksissa kipeällä itsemurhamuistolla. Onneksi romaanit ovat nielaisseet
sisäänsä viisaan isoäidin, jonka
neuvoihin nuoret nojaavat.
Kotimatkan Laura muistuttaa Ulla-Maija Paavilaisen
Sokerisiskojen (2008) Pulmua:
naamarinaista, joka olosuhteiden pakosta palaa katsomaan
menneisyyttään silmiin. Ei se
hyvältä näytä, alkuun ainakaan.

Täysikasvuisten

tyttökirja
Rakkautta au lait paljastaa tekijän lukeneen Helen Fieldinginsä tunnollisesti. Lara Autio
seuraa lajin kantaäiti Bridget
Jonesin jälkiä puheenparren ja

Ehkä yllättäen vaaleanpunais-

Kira Poutanen
käytöskukkasten saralla.
Lara avautuu lukijalle kuin
kantaäiti päiväkirjalle:
”Apua, hei, nyt kyllä alkaa
pää mennä ihan sekaisin. Miksi
minä nyt jotain Leoa tässä ajattelen? Hei haloo.”

Jotain uuttakin Poutasella on

toki tarjota. Ilmaisu on onnistuneinta Kotimatkan välitilakuvauksissa. Lauran identiteetti hämärtyy kiinnostavasti lentokentillä, sen odotushalleissa
ja turvatarkastusjonoissa. Voiko omaa alkuperäänsä sittenkään pyyhkiä pois, vaikka
kuinka haluaisi? Lajitoverit ai-

tehtyjen päätösten seurauksena ihmisiä kuolee nälkään, teoria ei voi olla hyvä.”

Talouskriisiä suurempana kysymyksenä Gill pitääkin elämäntapamme ja biosfäärin kestävyyttä. Toinen iso ongelma
on kasvavan sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden vaikutus yhteiskuntaan.

”Suomi on hyvä esimerkki
siitä, että tasa-arvoisempi yhteiskunta on myös tuottavampi”, sanoo kolmesti Suomessa
vieraillut professori.

Gill ei missään tapauksessa
ole pessimisti.
”Selkeästi esitetyt tutkimustulokset voivat ohjata ihmisiä
poliittisesti edistyksellisiin yh-

teisöllisiin hankkeisiin. Niiden
kautta ihmiset voivat muuttaa
epäoikeudenmukaisuuksia ja
nyrjähdyksiä, joita liittyy globaaliin kapitalistiseen järjestelmään. Nykyinen systeemi ei
selvästikään toimi.”
! Kapitalismi’09 Vanhalla yotalolla (Mannerheimintie 3)
tänään klo 11–16. Vapaa pääsy.

A R V I O I TA

Lukija mahtuu maitovaraan
! Kira

JUHA METSO

Naistoimittajat
vaativat liitolta
korvauksia
syrjinnästä

ta valeasua kantava Rakkautta
au lait käy yskivää kaksoissiskoaan tasaisemmin.
Kotimatka on karun kaksinapainen, välimuodoton. Teoksen Suomi-kuva on pari sataa
sivua silkkaa räntäsadetta. Kansantautimme hiljaisuus on
kääntynyt mykkyydeksi.
Kokonaisuus rakentuu samoista läpinäkyvistä palikoista
kuin kirjan kansikin. Kuvassa
ranskanpastillimereen on eksynyt muutama mustanpuhuva
Sisu. Aivan liian helppoa ollakseen kiinnostavaa.
Rakkautta au laitiin on jäänyt maitovara, lukijan kokoinen aukko saada oivaltaa itse.
Oivallusten sisällöstä viis.

Raisa Mattila

! Kirjoittaja opiskelee kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa.

Ihmisestä
katsoo
eläin
Kim Simonsson: Eläimen katse
ja Miklos Gaál 26. 4. saakka
Galleria Heinossa (Uudenmaankatu 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 osittain epätarkkoja valokuvia
kaupungeista tavalla, joka saa
ihmiset näyttämään lelunukeilta. Ikätoveri Simonsson
taas tunnetaan lasitetuista,
mangahenkisistä keramiikkaveistoksistaan.
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 lapsihahmot hyytävät, ainoa todiste
elämästä on hahmojen suurissa silmissä piilevä eläimen
katse.
Carrie-veistoksessa seisoo
tyttö katse alas luotuna, pää
on tuhrattu maaliseen häpeäkruunuun. Suojelusenkeli III
roikkuu seinällä kuin ristiinnaulittuna, siteet peittävät kai
stigmat.
Simonsson katsoo niin
kirkkotaiteeseen, kauhuelokuviin kuin japanilaiseen popkulttuuriinkin.
Gaálin Homerokseen
viittaava Hey Homer! (Epic
Proportions) -videoteos ja
pigmenttivedokset seuraavat
savun hidastunutta liikettä.
Teos hyödyntää videon perusominaisuutta ajan manipuloijana, mutta jotain tästä nyt jää
puuttumaan.
Enemmän koskettaa tekniikaltaan 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 intiimeistä kohtaamisista selvästi.
Tarina jää katsojan kerrottavaksi.

Kaisa Heinänen

! Modernia progressiivista
rockia soittava Porcupine Tree
konsertoi Helsingin jäähallissa
21. lokakuuta. Konsertin liput
tulevat myyntiin Lippupisteessä 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
HS
albumia.

Kotkan
urkukilpa
ratkeaa tänään
! Kotkan III kansainvälinen
urkukilpailu ratkeaa tänään
torstaina Kotkan kirkossa.
Kuuden finalistin joukossa
voitosta taistelevat kaksi suomalaista, keskiviikkona soittanut Ilpo Laspas ja tänään klo
16 alkavassa toisessa finaalikonsertissa soittava Katri
Vesanen.
Voittaja saa 10 000 euroa ja
konsertin Kotkan urkuviikoilHS
la.

Suomen Kansallisoopperan
orkesterin konsertti Finlandiatalossa, joht. Mikko Franck,
solistina Kathleen Battle, sopraano. – Rossini, Puccini, Mascagni, Bellini, Gershwin, Franck.
KONSERTTI. Etukäteen herätti
aprikointia, onnistuisiko jo 15
vuotta oopperanäyttämöiltä
poissa ollut sopraano Kathleen 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 myydyn konsertin avausnumero,
cavatina Una voce poco fa
Gioachino Rossinin Sevillan
parturista jätti kuulijan epäuskoisen kauhun valtaan: ääni
tuntui olevan pahasti himmentynyt, 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 idiomaattisia, hän onnistui Giuliettan resitatiivissa ja romanssissa 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 Summertimessä ja kolmessa ilman
säestystä laulamassaan ylimääräisessä spirituaalissa Kathleen
Battle sai suomalaisyleisön
syömään kädestään. Voitto oli
varmaan makoisa.
Mikko Franckin johtama
Kansallisoopperan orkesteri
tuki laulajaa huolellisesti,
alussa liian voimallisesti. César Franckin d-molli-sinfonia
hyötyi oopperaorkesterin
lämpimän täyteläisestä, laulavasta ja dramaattisesta otteesta.
Tätä soittoa kuuntelisi mieluusti useamminkin!

Veijo Murtomäki

Eyes sai
levylleen Monster
Magnetin ja
Slayerin tuottajan
Markus Nordenstreng
LOS ANGELES. ”Suomen maaseutu voi sopia Egotripille,
mutta Los Angeles vaikutti sopivammalta äänityslokaatiolta
meidän bändille”, laulaja Jyrki
69 eli Jyrki Linnankivi maalailee.
Sunset Boulevardilla sijaitseva Sunset Lodge -äänitysstudio on kieltämättä kaukana kotimaan maalaisidyllistä. Asfaltin, betonin ja muutaman palmun ympäröimän rakennuksen vaaleaa ulkoseinää koristaa
seinämaalaus ja kymmenet
graffitit. Kyseessä on lähistöllä
itsemurhan tehneen laulajalauluntekijä Elliott Smithin
muistomerkki.

Studiotarkkaamon
himmeästä sisävalaistuksesta huolimatta 69 Eyesin kalpea laulusolisti ei riisu tavaramerkiksi
muodostuneita Ray-Ban aurinkolaseja päästään.
”Me ollaan tähän asti tehty
levyt melkeinpä iltapuhteina,
mutta haluttiin nyt työskennellä intensiivisemmin”, puhelias laulaja jatkaa. ”Tuntui virkistävältä vaihtaa taustavoimia
ja täällä vaikuttaisi olevan
meille oikea aaltopituus. Musiikki kuulostaa erilaiselta eri
maissa ja onkin hauskaa nähdä,
miten uuden levyn materiaali
lopulta eroaa meidän edellisistä, Suomessa tehdyistä levyistä.”
69 Eyes päätyi Kaliforniaan
saatuaan uudelle albumilleen
paikallisen nimituottajan. Matt
Hyden ansioluettelosta löytyy

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

Orange Mountain Music -levymerkille. Levytyksen on mahdollistanut säveltäjä itse.
A Madrigal Opera on kantaesitetty 1980. Ooppera Skaalan
tuottaman oopperan Suomen
ensi-ilta oli tiistaina ja esitykset jatkuvat 27. huhtikuuta
saakka Astoria-salissa.
Teoksen ohjaa Janne Lehmusvuo, koreografia on Thomas Freundlichin käsialaa.
Teoksessa laulavat Petri Bäckström, Laura Heinonen,
Vikke Häkkinen, Riku Pelo,
Satu Jaatinen ja Essi Luttinen.
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 ensivierailulle Suomeen 18. elokuuta, jolloin yhtye esiintyy
Helsingin Tavastialla. Liput
tulevat myyntiin Tiketissä 24.
huhtikuuta.
Band of Horses sai alkunsa
viisi vuotta sitten Seattlessa.
Sub Pop -levymerkillä julkaistut albumit Everything All the
Time ja Cease to Begin ovat
taanneet yhtyeelle vahvan
suosion indiemusiikin ystävien keskuudessa. Jälkimmäinen levy nousi myös YhdysHS
valtain Top 40 -listalle.

KOTIKULMILLA
Muhkeat ja
vankkatekoiset

lukuisia tunnettuja raskaan rokin amerikkalaisbändejä, kuten
Monster Magnet ja Slayer.
Grammy-palkinnon
Hyde
sai äänittämästään blueskitaristi Johnny Langin levystä.
”Vaikka Monster Magnetin
kaltaiset bändit ovat meille kova juttu, monipuolisuus oli
loppupelissä se asia, joka Hydessa kiinnosti meitä eniten”,
Linnankivi selventää bändinsä
tuottajavalintaa.

Bändin

komppiryhmä

on
työskennellyt viime viikot tiiviisti tuottajansa valvovan silmän alla. Viimeisten kitararaitojen jälkeen on Linnankiven
vuoro siirtyä mikrofonin taakse. Lauluraidat taltioidaan Hyden läheisessä kotistudiossa,
jossa levy myös miksataan.
Säveltäjäkitaristi Bazie eli
Pasi Moilanen laskee bändin
taltioineen kolmessa viikossa
pohjat neljääntoista uuteen
kappaleeseen.

Silkkimekko

BeefEater

kaasugrillit kesäpihalle!

69 Eyes kävi tekemässä levyn studiossa Sunset Boulevardilla.
”Ei studiotyöskentely täällä
eroa mitenkään radikaalisti kotioloista,” Moilanen toteaa.
Uudesta levystä on hänen
mukaansa tulossa entisiä kitaravetoisempi.
”Matt on kitaristi itsekin ja
sen kitara- ja vahvistinarsenaali
on vertaansa vailla.”

Uuden albumin on määrä il-

mestyä syyskuussa. Levyn esituotanto aloitettiin Hyden
kanssa Suomessa jo tammikuussa.
”Lensin muina miehinä Helsinkiin tekemään bändin kanssa demoja, mutten osannut
aavistaa, kuinka helvetin kylmä siellä on”, ruskettunut kalifornialaistuottaja muistelee.
Tammikuisen demorupeaman aikana uudet kappaleet
saatiin sovitettua levytyskuntoon, ja maaliskuussa bändi
lensi Hyden luokse Los Angelesiin.
Tulevan levyn mahdollisista

169e

ovh.

amerikkalaisvierailijoista kysyttäessä Linnankivi väläyttää
muun muassa Danzigin nimen.
Levyn kannen suunnittelee
puolestaan maineikas meksikolaissyntyinen valokuvaaja ja video-ohjaaja Estevan Oriol.

Amerikassa levyttäminen ei

kuitenkaan ole Linnankivelle
tai tämän soittajakollegoille
mikään itseisarvo.
Levy-yhtiön edustaja Timo
Kuoppamäki huomauttaa, että levyttäminen Suomen sijaan
Amerikassa on tällä hetkellä
bändille jopa halvempaa, kiitos
dollarin nykyisen vaihtokurssin.
Bändin tuorein videokin oli
Linnankiven mukaan edullisempaa kuvata Hollywoodissa
kuin Härmässä.
”Tänä päivänähän siinä ei ole
enää mitään ihmeellistä, että
Suomi-bändit tekevät duunia
toisella puolella maailmaa,”
laulaja huomauttaa.

Grillin sydän on valurautaa ja
tehokkaat polttimot takaavat riittävän
lämmön kaikenlaiseen ruoanlaittoon. Grilli syttyy kätevästi
säätönupista ja lämpötilaa
voi seurata mittarista.
Helppo puhdistaa ja mukana
tulee suojahuppu.
Tule myymäläämme
tutustumaan tai lataa
kuvastomme netistä!
www.kaasuvalo.fi
Helsinki, Unioninkatu 45
p. (09) 278 1133
Vantaa, Porttikaari 18
p. (09) 876 1935

Upeita juhlamekkoja
FORUM, P. ESPA, PORVOO
SEINÄJOKI - KUOPIO
www.tazzia.fi

YLÖS, ULOS - JA SEINÄLLE!

VÄRISILMÄ
kuultava puunsuoja

51

90€

/9l

+ sävytys

74/9l

TARJOUS!

57

54

90€

90€

/9l

/9l

valk. + sävytys

valk. + sävytys

6,43 €/l

6,10 €/l

TARJOUS!

82/9l

90€

valk. + sävytys

9,21 €/l

valk. + sävytys

8,32 €/l

! Suomen valokuvataiteen
museon säätiön hallitus valitsi
keskiviikkona Elina Heikan
museon uudeksi johtajaksi.
Heikka on toiminut museonjohtajan sijaisena elokuusta 2007, jolloin Valokuvataiteen museon edellinen johtaja
Asko Mäkelä jäi sairauslomalle.
Heikka siirtyy Valokuvataiteen museoon Valtion taidemuseoon kuuluvan Kuvataiteen keskusarkiston erikoistutkijan virasta. Aikaisemmin
hän on työskennellyt muun
muassa Valokuva-lehden
päätoimittajana. Hän on kirjoittanut paljon valokuvasta ja
nykytaiteesta sekä toiminut
kuraattorina.
Suomen valokuvataiteen
museo on valtakunnallinen
valokuvan erikoismuseo. HS
P

TARJOUS!

NORDICA EKO talomaali
– parasta puutalollesi

90€

Elina Heikka
jatkaa
Valokuvataiteen
museon johtajana

SI

5,77 €/l

TARJOUS!

VÄRISILMÄ
talomaali

VÄRISILMÄ PEITTO
peittävä puunsuoja

TARJOUS!

HS

1

VILLE JUURIKKALA

! 69

! 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 Technique, Atmosphere ja Henry
Rollins, australialainen The
Temper Trap, brittiläinen
Mogwai ja kotimainen Asa ja
Jätkäjätkät. Myös laulajana
tunnettu Rollins heittää Suvilahdessa puhekeikan.
Tapahtuman liput ovat jo
myynnissä Tiketissä ja Lippupalvelussa.

Kim Simonsson: Haamu II, 2009.

! Kuopiolainen ANTI-nykytaidefestivaali on kutsuttu
Brysselissä viidennen kerran
järjestettävälle Trouble-performanssitaidefestivaalille.
Molemmat tapahtumat
kuuluvat EU:n viisivuotisen
kulttuuriohjelman A Space
For Live Art -hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on vahvistaa live artin asemaa Euroopassa.
Performanssi- ja kuvataiteilija Essi Kausalaiselta nähdään Trouble -festivaalilla
kaksi eri esitystä. Johanna

Lecklinin ’Story Café’ -performanssissa 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
HS
2009.

Kevät on kuntoilun ja kunnostuksen aikaa!

Henry Rollins
tulee myös
Suvilahteen

Battle tuli
ja voitti,
sittenkin

Goottirokkarit levyttivät
Kalifornian auringossa

Anti-performanssifestivaali vierailee
Brysselissä

1

PANU+
– ulkomaalien klassikko
• Erittäin säänkestävä pinta
• Värisävy säilyy
• Likaa hylkivä
Puolihimmeä vesiohenteinen
ulkomaali. Uusille ja aikaisemmin maalatuille puupinnoille.

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

ULTRA TALOMAALI
– huippuluokan
akrylaattimaali

PINTAVÄRI OY

TARJOUS!

VINHA
peittävä puunsuoja
TARJOUS!

/9l
7890€
valk. + sävytys

/9l
6290€

8,77 €/l

6,99 €/l

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

UULA-keittomaali – aito
vanhanajan punamultamaali
Faluninpunainen.

VVA + sävytys

TARJOUS!

2890€

/13kg

2,22 €/kg

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.

PINTAVÄRI OY

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

www.varisilma.fi

Auttaa.
1
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