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Dile Kolasen soolotupla
Ajattelematta yli tyylirajojen
Kun basisti tekee soololevyn. mieleen nousee väistämättä useampikin kysymys. Ehkä
kuvaavimmasta päästä on kuitenkin nimeltä mainitsemattoman muusikkoystävän
hämmästely, että hän ei voi mitenkään käsittää sitä, miten basisti ylipäätään voi tehdä
soololevyn.
“Se oli minusta hauskaa”, Dile Kolanen sanoo. “Tosin en tiedä olisiko siitä pitänyt
loukkaantua.”
Mutta tässä se nyt on. Kahden levyn paketti, musiikkia kaikkiaan 20 vuoden ajalta,
sävellettyä ja improvisoitua.
“En tietoisesti yrittänyt tehdä musiikkia, joka menisi genrerajojen ulkopuolelle. Mutta nyt
kun kuuntelen valmista tuotetta, kyllähän siinä mennään yli tyylirajojen.”
“Ehkä se johtuu osittain siitä, että olen soittanut viimeksi kuluneiden kahden
vuosikymmenen aikana tajuttoman montaa eri tyylilajia”, viime aikoina muun muassa
flamencon parissa puuhaillut ex-Nights of Iguana sanoo.
Both Sides -levyn nimi jo kertoo, että tuotos sisältää vähintäänkin kahta elementtiä. Dile
Kolanen kuvaa musiikillista ajatteluaan siten, että musiikissa osa on ajateltua, valmiiksi
suunniteltua, sävellettyä ja toinen osa vapaata improvisointia.
Kaksikon ykkösosa “Awareness” sisältää enemmänkin valmiiksi pureksittua, osittain jo
vuosia sitten syntynyttä kamaa, kun taas kakkososa “”Sunconsciousness” fiilistelyä ja
vapaata tulkintaa.
“Se on rakkauttani improvisointiin, siihen, mitä taiteilijalta vain enemmän tai vähemmän
pulppuaa sisältä.”
Ja kun improvisaation pohjaksi kelpaa niin Toivo Kärki kuin Stevie Wonder, lienee parasta
pitää suunsa kiinni siitä, mitä tyylisuuntaa Dile Kolasen tupla edustaa.
Monipuolisen materiaalin lisäksi Dile Kolanen on onnistunut saamaan mukaansa myös
kunnioitettavan ison soittajakaartin aina Jimi Suménista Hanna Marshiin.
Dile Kolanen: Both Sides – Awareness/Subconsciousness. Elastic House ECH-1003. 2 CD ja
LP. Ladattavissa myös iTunesista.
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