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He tekevät sen itse

Basisti katoavien albumien puolella
TOMMI VIRTANEN

Dile Kolanen
muistetaan
parhaiten
The Nights of
Iguanasta
Tommi Virtanen, tekstit
HELSINKI Pitkän linjan muusik-

ko Jari ”Dile” Kolanen, 48, puhuu vanhoista klassikkoalbumeista kuin ystävistään. Hänelle hyvä albumi ei ole vain nippu
biisejä, vaan kokonaisuus. Both
Sides -levyllään Kolanen haluaa
ottaa kantaa katoavan formaatin puolesta.
”Albumi on parhaimmillaan
taidemuoto, hieno kokonaisuus,
kuten Pink Floydin Dark Side of the
Moon. Olen laittanut oppilaani
soittamaan sitä ja huomannut,
etteivät he tiedä mikä on albumi”, kertoo bassonsoiton lehtori
Kolanen.
”Nuoret ajattelevat biisejä ja
ostavat levynsä iTunesista. He eivät hahmota levykokonaisuuksia kuten vanhempi ikäluokka.
Tämä on kannanottoni albumikokonaisuuden puolesta”, kertoo Kolanen näyttäen juuri julkaistua tuplalevyään.
Monipuolinen basisti on jatkuvasti levyttänyt ja keikkaillut
niin ﬂamenco- kuin popyhtyeiden kanssa. Silti hänet muistetaan yhä parhaiten 1980-luvulla
Yhdysvalloissa läpimurtoa yrittäneestä The Nights of Iguanasta,
jossa rumpuja soitti kuusamolaislähtöinen Veli-Sakari ”Sika”
Kukkonen.
Iguana olikin Oulussa usein
nähty vieras ennen kuin se katosi
Los Angelesiin.

Oppikirja
improvisoinnista
Syy levyn tekemiseen ei suinkaan tullut tarpeesta hukuttaa
kuuntelijat päättymättömillä
bassosooloilla.
”Olen 25 vuoden aikana tehnyt
musiikkia niin paljon niin monessa bändissä. Nämä ovat jääneet sieltä täältä ylimääräiseksi.”
Yksi syy levylle oli se, että improvisoinnin kehittämiseksi metodin luonut Kolanen on suunnitellut aiheesta oppikirjan ja halusi osoittaa metodin toimivuuden käytännössä. Tuplalevyn toinen puoli, Subconsciousness, on
improvisoitu bändin kanssa yksissä sessioissa livenä.
”Haluaisin ainakin nähdä, että
niistä muodostuu kokonaisuus,
erilaisia näkökulmia siihen katkeamattomaan musiikilliseen
virtaan mihin olen sormeni pistänyt. Kaikki musiikkihan on jo
olemassa ja me olemme tavallaan tietynlaisia vastaanottimia
– säveltäminen ja improvisointi ovat vain erilaisia tapoja tehdä musiikkia”, ﬁlosofoi Kolanen,

Aina ennen vaaleja kansalaisia
kehotetaan äänestämään, jotta demokratia toteutuisi. Samalla korostetaan kansanedustajien olevan nimensä mukaan meidän edustajiamme vallassa ja yhteiskunnallisessa voimassa. Marja Tiuran tapaus on selvä osoitus siitä, miten valtaan päässeet
ajavat vain omaa asiaansa. Ehkä
Tiura tekee näin palveluksen riutuneelle demokratialle. Pohjoismaisen demokratian tilalle meillä ei ole mitään muutakaan järjestelmää. Uskomme omaan järjestelmäämme on vain niin vakiintunut, että toivo järjestelmämme tervehtymisestä saa ker-

Dile Kolanen esittelee levyänsä Both Sides opetusluokassansa Musiikkiopisto Avoniassa, Espoon Tapiolassa.
Tupla-albumi ilmestyi cd:n lisäksi lp:nä ja ladattavana mp3-tiedostona.
jolle improvisointi on luontevin
tapa työskennellä.
”Saatan improvisoida viisikin tuntia, koska se on niin inspiroivaa. Olisi todella hassua jos
en olisi toteuttanut sitä myös levyllä”, sanoo bassomaikka, joka
myös itse soittaa joka aamu improvisointiharjoitukset
metodinsa mukaisesti.

Suru on levyn
pääteema
Kymmenien vierailijoiden myötä levyn skaala on laaja, näyttäen
Kolasen monet kasvot ﬂamencosta intialaiseen musiikkiin. Fuusiota olisikin ollut vaikea toteuttaa yhden bändin kanssa.
”Olen aina haaveillut tehdä
musiikkia ilman rajoittavia bändisapluunoita. Tällä kertaa en
ole välittänyt genreistä mitään”,
hän sanoo.
Vanhimmat kappaleista ovatkin 1980-luvulta peräisin, kuten
Iguanalle suunniteltu Crossﬁre.
Nuorilla rokkareilla ei silloin löytynyt lääkkeitä sovittamiseen.
Nyt tilanne on tyystin toinen.
Monet ovet avannut ikuisopiskelija on muun muassa lukuisilla
Intian-matkoillaan saanut sointiinsa sävyjä, joista ei rock-vuosinaan tiennytkään.
Postpone It No More taas syntyi
opetustyön kautta. Kolanen teki sen oppilaalleen harjoituksek-

si, mutta huomasi hauskan biisi
päätyneen levylle Huba-yhtyeen
Tuomas Kailan laulamana.
Tuorein kappale on Hanna
Marshin laulama balladi, Farewell.
”Se melodia alkoi soimaan
päässäni kun isäni kuoli. Soittelin sitä aina ja se jotenkin lohdutti minua. Se oli minulle surutyön välikappale. Kun kerroin
tarinan Hannalle hän halusi ehdottomasti tehdä siihen sanat”,
kertoo Kolanen, jolta kuoli levyn
teon aikana vanhempiensa lisäksi monta ystävää. Yksi heistä oli
Iguanan solisti Floyd. Ei ihme, että jäähyväiset on läpi levyn kantava teema.

FAKTA

Jari ”Dile” Kolanen
◆ Syntyi Helsingissä 9.5.1961
◆ Tunnetaan taiteilijanimillä
Delay tai Dile.
◆ Soittanut tuhansia keikkoja
Suomessa ja ulkomailla mm.
seuraavien artistien kanssa:
The Nights Of Iguana, Veeti Kallio, Aki Sirkesalo, Sami Saari, Elastic Family, Jimi
Sumén, Sakari Kuosmanen,
Pave Maijanen, Severi Pyy-

nehtyneistä ystävistä oli The
Nights of Iguanan laulaja, Floyd,
jonka tuhosivat päihteet. Kolanen onkin nähnyt läheltä monen
bändikaveriensa luhistumisen.
Alussa kaikki oli toisin. Iguana oli
tiivis ryhmä, joka treenasi, kiersi
ja sekoili nuoruuden energialla.
Tiuhaan Oulussa keikkailevalle bändille meinasi Rattori-lupilla käydä pariinkin otteeseen työtapaturma.
”Rattori-lupin takahuone oli

kuin hotellihuone. Siellä aika
meni kuin siivillä korttia pelatessa ja nautiskellessa. Yht’äkkiä tajuttiin, että nyt pitää mennä soittaan. Eihän siitä piuhojen selvittämisestä meinannut tulla mitään. Yleisö jännitti selviämmekö setistä lainkaan”, naureskelee
Kolanen, joka on ollut Los Angeles -vuoden jälkeen jo 20 vuotta
täysin selvin päin.
Elämä absolutistina ei suomalaisissa rock-ympyröissä ole help-

salo, Emma Salokoski, Chisu,
Hanna Marsh Band, Johanna
Iivanainen, Laura Malmivaara, Arttu Takalo, Marzi Nyman ja Pekka Kuusisto.
◆ Isännöinyt useita menestyneitä klubeja Helsingissä
vuodesta 1983 alkaen.
◆ Toiminut muusikkona ja säveltäjänä lukuisissa ﬂamencoteoksissa, elokuvissa ja

dokumenteissa.
◆ Toiminut vuodesta 2003
bassonsoiton opettajana
Musiikkiopisto Avoniassa,
Tapiolassa.
◆ Isä, Alvar Kolanen, on ottanut 1940-1980-luvulla tuhansia pr-kuvia aikakautensa kirkkaimmista tähdistä,
toimien mm. Olavi Virran hovikuvaajana.

ESPOO Ensimmäisen Emma Pri-

ze -kuvataidekilpailun ﬁnalistit
on valittu. Tällä kertaa kilpailijat
ovat valokuvataiteilijoita.
Finalistit ovat Elina Julin (s.
1979), Kimmo Metsäranta (s.
1978), Nelli Palomäki (s. 1981),
Anna Katariina Pesonen (s.
1979), Mikko Rikala (s. 1977),
Jarkko Räsänen (s. 1984), Saku
Soukka (s. 1982), Anu Suhonen
(s. 1970), Linda Maria Varoma (s.
1985) ja Filippo Zambon (s. 1981).
Espoon nykytaiteen museo
Emman kuvataidekilpailu järjestetään tästedes kolmen vuoden
välein, ja se edustaa kulloinkin
eri taiteenlajia. Ensimmäiseen
kilpailuun tuli 146 teossarjaa, yhteensä 590 valokuvaa. Palkintolautakunta kiinnitti huomioita
dokumentaarisen valokuvan vähäiseen määrään, kilpailutöiden
painopiste oli selkeästi ﬁktiivisessä ja taidepainotteisessa valokuvassa.
Voittajan valintaan osallistuu
myös yleisö äänestämällä suosikkiaan Emman nettisivuilla 12.
huhtikuuta alkaen. Yleisön ääni
vastaa yhtä tuomariääntä. Voittaja julkistetaan ﬁnalistien teoksista Emmassa pidettävän näyttelyn avajaisissa 17. kesäkuuta. Kilpailun palkintosumma on 10 000
euroa. (STT)

Oulun kaupunginteatteri: Jessika – vapaana syntynyt. Käsikirjoitus Leea Klemola. Ohjaus Mikko
Korsulainen. Lavastus Maija Tuorila. Puvut Pirjo Valinen. Valot Mika Ryynänen. Äänet Olli Paakkolanvaara. Rooleissa: Tuula Väänänen, Tatu Mönttinen, Mirjami
Kukkola, Marko Tiusanen, Veikko
Mylly, Riina Uimonen, Aki Pelkonen, Jussi Ahtinen, Jussi Kallioniemi. Oulun kaupunginteatterin
pieni näyttämö 9.4.
Kukapa perheestään pääsisi, jos
vaikka fyysisesti se onnistuisikin, niin psyykkisesti olemme sidoksissa perhekokemuksiimme
hamaan aikuisuuteen.
Leea Klemolan käsikirjoituksen perhe on ihailtavan tiivis ja
antaa itsestänsä jotensakin autenttisen kuvan: arjen kohtaamisissa näytetään tunteita, puhutaan yhdessä ja erikseen, ollaan
ilkosillaan ja syydetään ne luurangot kaapista toisen silmille
avoimesti ja häpeilemättä.
Käsikirjoitus on psykologisesti osuva, ja rankkuudestaan huolimatta se antaa runsain mitoin
mahdollisuuksia kevennyksiin,
joita ohjaaja Mikko Korsulainen pettämättömän tyylikkäästi
käyttää hyväkseen, aina musiikkivalintoja myöten.
On myös kolikon toinen puoli. Tämä perhe on sairas, ja siksi

sen toimintamalleja on järkyttävä katsoa. Pyrkimys yhteiseen
hyvään löytyy, mutta riittää, että yksi perheessä voi pahoin, ja
muiden on kannateltava.
Tuula Väänäsen esittämä Jessika on 14-vuotias tyttö, joka askaroi heränneen seksuaalisuutensa sekä rakkauden ja turvattomuuden kokemustensa kanssa.
Tytön ongelmana on poikaystävä Jouni (Aki Pelkonen), jolla
on suhteen kanssa vuoroin on- ja
vuoroin off-näppäin päällä. Jessikan paras tyttöystävä Jaana (Riina Uimonen) tuo mukavaa kontrastia ja hersyvää hömppäkevennystä ”tyttöjen juttuihin”. Tatu
Mönttinen Jessikan pikkuveljenä on perheen isot loogiset aivot:
häneltä löytyy älyllinen vastaus
(yksi selviytymiskeino tämäkin)
asiaan kuin asiaan.
Perheen Stiig-isä (Marko Tiusanen) on varsinainen kärsivällisyyden kultakimpale: tekipä hysteerinen ja psyykkiseltä tasapainoltaan epävakainen vaimo Eija
(Mirjami Kukkola), mitä tahansa, tämän miehen hermot pitävät. Ja sitten on vielä perheen senioriosasto, Eijan isän pissahousuihin hypännyt Veikko Mylly,
joka nappaa yleisön sympatiat
heti kättelyssä.
Maija Tuorilan lavasteet luovat illuusion omakotitalosta eri
käyttötarkoituksineen aina ul-

kotiloja myöten. Olohuone on
kuin sarjasta Perhe on pahin, se
on sanojen taistelutanner. Jäähylle mennään punaiseen potkuriin, ja Jessikan huone on julistein koristeltu yksityisyyden
keidas.
Koskettavia kohtauksia annostellaan sopivasti. Erityisen hieno
on Eijan kohtaaminen hevosen
kanssa (hevonen on yleisö, aina
hirnahdusta myöten). Siinä Kukkolan läsnäolo riivatun ja hirviömäisen äidin sisäisestä kamppailusta saa inhimillisiä piirteitä. Yleisö ymmärtää, että jokaisen asian taustalta löytyy oma selityksensä.
Muutenkin Kukkolan äänenvaihtelut ja fyysinen toiminta
eri mielentiloissa ovat ylikorostuneen tunnistettavia, ja näin
ne tuovat tarvittavaa kevennystä perhehelvetin seuraamiseen.
Väänänen tekee koko illan
loistavan roolin: hän on yhtä aikaa liikuttava, karismaattinen
ja luo aidon tuntuman tämänikäisen tytön sisäiseen maailmaan.
Erityisen tehokas ja järkyttävä on minuutteja kestävä pimeys, jossa kuuloaistin varassa
nähdään se mitä nähdään. On
kuin seuraisi hengästyttävää satasen juoksua, jossa jokainen tulee maaliin yhtä aikaa. Tämä on
psykologian ja draaman oppitunti.
Pirjo Suvilehto

Anna-Kaisa Hermunen

poa. Imu vanhaan elämään on kova vaikka päätös raittiudesta olisi
itselle vaivaton itsestäänselvyys.
”Äkkiä se tie minulle kävi selväksi. Niin paljon kun puhutaan
kannabiksen vaarattomuudesta on se lääketieteellisestikin todistettu muun muassa altistavan
skitsofreniaan. Olen minäkin
omat jaakobinpainini käynyt”,
kertoo Kolanen.
Äskettäin The Nights of Iguana teki comeback-keikan laulajanaan Eka Wekara. Uusi levy on

Ihan kivaa, mutta
maksatetaanko
meillä?
Konsertti

myös suunnitteilla, bändillä on
paljon biisejä varastossa.
Oululaislähtöinen ”Sika” Kukkonen ei uudelleen kasatun yhtyeen riveissä ole, eikä todennäköisesti soita levylläkään.
”Kukkonen on yksi lahjakkaimmista ihmisistä kenen kanssa olen soittanut, mutta hän ei
ole soittokunnossa tällä hetkellä.
Hyvin mielelläni tekisin hänen
kanssaan yhteistyötä jonain päivänä. Saa nähdä onko se koskaan
mahdollista”, pohtii Kolanen.

Love hurts, vai mitä Jessika!
Ensi-ilta

Näytelmä Marja Tiuran ympärillä on jatkunut myös kuluneella viikolla. Kansanedustaja on ollut kuin jahdattu kettu toimittajien ja kuvaajien seuratessa valkoiseen puseroon pukeutunutta naista eduskunnan käytävillä. Kuvauksissa oli myös symboliikkaa avohissin viedessä Marja Tiuraa alaspäin. Monen katsojan mielestä jahti on näyttänyt
järjettömältä. Tapahtumasarjalla on myös periaatteellinen puolensa; missä kulkee raja poliitikkojen puuhissa hämäräliikemiesten kanssa? Miten liikemiehet edes voivat kuvitella saavansa oman ministerin?
Myös julkisuuskoneisto on
raadollinen. Mitä enemmän poseeraat iltapuvuissa lehdistölle, sitä herkullisempi kohde poliitikko on medialle mustan päivän saapuessa.
Niin ja tietysti poliitikko voisi ottaa käyttöön vanhan hyveen:
rehellisyyden. Viime vuosina se
on ollut hukassa monelta poliitikolta.

anna-kaisa.hermunen@pp.inet.fi

ILPO OKKONEN

Ensimmäisen
Emmataidekilpailun
finalisteja on 10

ta toisensa jälkeen lisää kolhuja.
Samaan aikaan kun tätä näytelmää esitetään tiedotusvälineissä, hallituksen toimia leimaa jonkilainen halvaantuminen. Elämme niin kovassa laskusuhdanteessa, että uuden pääministerimessiaan odotus tuntuu järjettömältä.

KOT I STUDIOSSA

Sekoilua Rattori-lupilla
HELSINKI Yksi Dile Kolasen me-

Pääsiäinen jäi jo viikon taa,
mutta kevään korkein hetki se
oli. Pääsiäisessä on toivon viesti ja näin kevään avautuessa tuntuu hyvältä jatkaa kohti vihreyden tuloa ja kesää.
Viikon takaiset uutiset kertoivat meille taas elämän ja vallankäytön takatalvesta ja raadollisuudesta. Politiikan päätöksenteon keskiöön tuntui nousseen
tämä huijarin oloinen liikemies
Arto Merisaari. Hän näyttää pitävän ja päästävän poliitikkoja
epämääräisillä neuvotteluilla ja
raha-avituksilla. Kokoomuksen
Hämeestä kotoisin oleva kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Marja Tiura on nyt pahasti lirissä. Rapa roiskuu naisen päälle kuin keväisillä sivuteillä. Sivuteille joutumisesta onkin Tiuran
kohdalla kysymys. Jos ministerin
paikkaa ei herunut omasta puolueesta Tiuran sanotaan neuvotelleen keskustaan loikkaamisesta.

Oulu Sinfonia: On Broadway. Anna-Maria Helsing, kapellimestari, Janet Chvatal, sopraano, Kevin
Tarte, tenori. Madetojan sali 9.4.
Oulu Sinfonian viihdekonserttiin oli nyt kerätty musikaali- ja
elokuvasäveliä On Broadway -otsikon alle. Ohjelmisto koostui varmoista tutuista kestohiteistä –
hienoista ja erittäin hienoista
kappaleista siis.
Laulusolistit ottivat tyylin
mukaisesti kontaktia yleisöön,
ja saivat myös asiaan kuuluvaa
vastakaikua. Rutinoituneet taiteilijat veivät kavalkadin sujuvasti läpi vuorotellen ja yhdessä. Vuoroveto salli muun muassa asujen vaihdot, jota varsinkin Kevin Tarte teki niin, että kollegansakin jo siitä vitsaili.
Salin ilmapiiriä pehmennettiin
sopivasti pienillä tehokeinoilla,
kyntteliköillä ja liikkuvilla valoilla.
Kapellimestari
Anna-Maria
Helsingillä on myös svengi hallussa. Liikkeistäkin tuon jo näki,
mutta vakuus pisteellisen triolin
hallinnasta oli orkesterin käyntiinpolkaisu yleisön aloittaman
napsutuksen tahtiin. Myös orkesteri soitti tarkasti ja motivoi-

tuneen oloisena, vaikkei 50-päinen sinfoniaorkesteri varsinaisesti ”svengata” voikaan. Big
band -tyyppinen kokoonpano toimisi tässä paremmin, mutta sittenhän se ei enää olisi sinfoniaorkesteri...
Solistit lauloivat kevyen musiikin tapaan läheltä käsimikrofoneihin. Laulu kuulosti siksi samantapaiselta kuin kenen tahansa muunkin asiansa osaavan
taiteilijan, ja mahdolliset persoonakohtaiset hienoudet hävisivät
eetteriin. Tulkinnallisesti kumpikin taiteilija jätti melko ulkokohtaisen kuvan –poikkeuksena
Tarten Kaunotar ja Hirviö -elokuvasta otettu laulu, jonka uskottavuutta ison karvaisen otuksen
suuhun istuva saksan kieli vain
lisäsi.
Konsertti oli mukavan leppoisa, mihin vaikutti paljon yleisön
myönteinen asenne. Sisällöllisesti vastaavaa ja parempaa kevyttä viihdettä tarjotaan kuitenkin myös vapailla markkinoilla. Kunnallisen orkesterin lipun
hinta kattaa vain pienen osan
kustannuksista. Verovarat pitäisi edelleenkin käyttää tuotantoihin, joita ei voida oloissamme
markkinaehtoisesti tarjota.
Arto Heikkilä

LY H Y E S T I

Vuoden nuori
lehtikuvaaja jatkaa
perinnettä
VALOKUVAUS Vuoden nuori leh-

Eija-äidin (Mirjami Kukkola) hermot pettävät, mutta Jessikan
pikkuveljen (Tatu Mönttinen) aivot eivät.

tikuvaaja 2010 -tunnustuspalkinto on myönnetty freelancer Mikko Takkuselle. Palkinto luovutettiin hänelle lauantaina Kuva&Kamera -messuilla Helsingissä.
Palkitsijat näkevät, että Takkunen on vahva kuvajournalisti, joka astuu kohteidensa elämään hienovaraisesti ja kuvattavia kunnioittaen. Hän jatkaa kuvajournalismiperinnettä nostamalla esiin tärkeitä mutta helposti vaiettuja aiheita ympäri
maailman.
Takkunen on kuvannut niin
Sierra Leonen lukutaidottomia, Meksikon kodittomia lapsia kuin Kiteen metsästäjiäkin
omalla tunkeilemattomalla tyylillään.

Mikko Takkunen, 30, päätti viime kesänä kuvajournalismiopintonsa Swansea Metropolitan yliopistossa Iso-Britanniassa. Hän asuu edelleen Swanseassa. Takkusen kuvasarja on nähtävissä Suomen Lehtikuvaajien
nettisivuilla. (STT)

Pianisti Marko Hilpo
palkinnoille Maria
Canals -kilpailussa
MUSIIKKI Helsinkiläinen Marko

Hilpo sai kolmannen palkinnon
Maria Canals -pianokilpailussa
Barcelonassa Espanjassa viime
kuun lopulla. Ensimmäisen palkinnon voitti ukrainalainen pianisti Denis Zhdanov.
Hilpo (s. 1983) on opiskellut
pianonsoittoa muun muassa Sibelius-Akatemiassa Hamsa AlWadi Juriksen ja Ilmo Rannan
johdolla. (STT)

