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Kulttuuri

Kulttuurihistoriallisesti kiinnostava
kokonaisuus raottaa ajan henkeä
Näyttely: Alvar Kolanen on tuntematon kuvaaja tuttujen tähtikuvien takana
Miro Honkanen ja Ari Myllyselkä ovat Blues Brothers -musikaalikomedian vauhtiveljekset.

Blues Brothers saa
sisäänsä Laurashow’n

Lauran show

soul-diiva on kaiken keskipisteessä.
– Lauralle on rakennettu
oma show esityksen sisään.
Hän on elokuvan singolla
ampuva salaperäinen nainen,
mutta myös paljon muuta.
Ohjaus on Kanervan ensimmäinen tässä teatterissa.
– Olen ollut Beatles-esityksessä lavalla sata kertaa ja
saatan tietää mitä esityksessä
pitää olla – ja mitä ei.
– Tämä ei ole teatteria vaan
show&dinner-iltaa. Katsojia
pitää lähestyä eri asenteella.
Veljesten hillittömät roolit
vetävät Miro Honkanen ja
Ari Myllyselkä, orkesteria
johtaa Voutilaisen aviomies
Juha Heikkilä.

Käsikirjoittaja Katariina Leino on väsännyt esitykseen yhden roolin lisää:
Laura Voutilaisen esittämä

O Laura Voutilaisen haastattelu huomenna Aamulehden
sunnuntai-sivulla.
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– Rivakka vauhti, jonkinlaisia juonenkäänteitä ja paljon
hienoja biisejä. Paras ilmaisu
lienee teatterillinen musiikki-show.
Näin kuvailee ohjaaja Otto Kanerva ensi keskiviikkona Musiikkiteatteri Palatsissa ensi-iltaan tulevaa Blues
Brothers -musikaalia.
– Tyylilaji tulee suoraan
elokuvasta, mutta esitys ei
ole täysin uskollinen leffalle. Mukana on paljon lauluja
elokuvan ulkopuolelta, sanoo
Kanerva.

Julkaisematonta
Olavi Virtaa
albumille
MUSIIKKI. Kuva iskelmän

mestarin Olavi Virran äänitysurasta täydentyy. Virran
aiemmin julkaisemattomia

äänityksiä tuli saataville albumilla nimeltä Olavi Virta
– Arkistojen aarteita Vol. 1.
Pitkäsoitto koostuu koelevyistä ja Yleisradiolle tehdyistä radionauhoituksista.
Albumilla kuullaan esimerkiksi Meri, Valkovuokot ja
Kun yössä viulu soi. STT

Tähdet tuikkivat. 1950–70lukujen iskelmätähtiä Alvar
Kolasen kuvaamina.
TR1 Taidehalli 28.5.–31.7.

TR 1:n tänään avautuva näyttely
esittelee kolme vuosikymmentä suomalaisia tähtimuotokuvia
kuvanneen Alvar Kolasen
– Tämä on aika hälyttävä kuva
Matista ja Teposta, naureskelee valokuvaaja Alvar Kolasen
(1921–2007) poika Jari ”Dile”
Kolanen. Nuoret iskelmäveljet poseeraavat tutussa limittäisasennossa, mutta makean
hymyn ohella merkillepantavaa
on kuvan värimaailma: oranssinpunaisen taustan kanssa
synkkaavat Matin ja Tepon käsissä somasti olevat pitkät punaiset ruusut.
Kontrastia kuvaan luovat voimakkaansiniset puvuntakit vel-

Mustavalkoiset
kuvat heittävät
katsojan nostalgian
raiteille, ja sehän on
aivan ihanaa!

a

jesten yllä. Vaikka otos on nykykatsojalle ennen kaikkea tahattoman komiikan riemuvoitto,
edustaa se myös Kolasen kuvissa kukoistavaa värin, muodon ja
materiaalin tajua.

Tyylikäs M.A. Numminen
Muotokuva M.A. Nummisesta
on tavattoman tyylikäs: se pelaa
upeasti pelkän mustan ja takaapäin lankeavan valon voimalla.
Poikamaisen villi otos Kirkasta
puolestaan tarjoaa 70-luvun al-

Kuvat: Alvar Kolanen

kua henkivän kuumatkan kirkkaisiin ja kontrastiivisiin väreihin. Yllättävää poseerauksesta
vapautumista on Juha ”Watt”
Vainion ja Rauli ”Badding”
Somerjoen muotokuvissa. Molemmat katsovat asenteista ja
asetelmista tyhjentynein ilmein
suoraan kohti – tämä on jo vaatinut luottavaista suhtautumista
kuvaajaan.
Samalla nämä kuvat kertovat
70-lukulaisesta ajan hengestä,
joka vaati vapautumaan turhan
tärkätyistä olemuksista.

Tähtien kulttuurihistoriaa
Itseoppinut mainosvalokuvaaja Alvar Kolanen oli Olavi Virran työkaveri Levytukussa jo
1930-luvulla. Valokuvaustyöt
käynnistyivät 1950-luvulla. Sittemmin suomalaisen iskelmätaivaan tutut ja tuntemattomat
tähdet kulkivat Kolasen ﬁlmirullien kautta aikakauslehtien
sivuille ja levynkansiin.
Kolanen kuvasi myös muotimaailmaa. TR 1:ssä tänään avautuvassa näyttelyssä onkin kokonainen sarja myös Lenita Airiston huolellisia asentoja ja harkittuja hymykuoppahymyjä.
Etenkin näyttelyn mustavalkoiset kuvat heittävät katsojan
väkisinkin nostalgian raiteille,
ja sehän on aivan ihanaa! Mutta
millaista oli Kolasen kunnianhimo valokuvaajana: kuinka
paljon tunnettujen henkilöiden muotokuvissa on mukana
kuvaajan näkemystä ja kuinka
paljon maksavan tilaajan toiveita tai aikakauden itsestäänselvyyksiä?
On suorastaan hurjaa katsoa,
miten nukkemaisen sievästi ja
siveästi naispuolisten kuului-

Oi mitkä värit: Kirka Babitsin ja nuoren miehen vapaus.

Kuka
Alvar Kolanen
(1921–2007)

Kuva Apollo-yhtyeestä ilmestyi Stump-lehdessä marraskuussa
1969, ja siinä ovat mukana Edward Vesala (vas.), Harri Saksala,
Eero Lupari ja Heimo Holle Holopainen (edessä).

suuksien on kuulunut asettua
kuvattavaksi.
Paljon kertova ja kulttuurihistoriallisesti kiinnostava näyttelykokonaisuus raottaa kevyesti
ajan hengen muutosta 1950-lu-

vulta 1970-luvulle.
KATRI KOVASIIPI

O Näyttelyn liityvät Lavatanssit
Väinö Linnan aukiolla pe 3.6. ja
ke 15.6. kello 17–18.

Carola oli äärimmäisen lahjakas laulaja, joka osasi myös antautua paljon puhuvaan muotokuvaan.

Itseoppinut ammattivalokuvaaja kehittyi teknisesti taitavaksi aikana, jolloin alan ammattikoulutusta ei Suomessa
vielä järjestetty.
Kuvasi myös maailmanluokan tähtiä, kuten Paul Ankan
ja Eartha Kittin.
Kuvausprosesseihin osallistui koko perhe.
Näyttelyn ovat koonneet Kolasen lapset Hannele Tilles ja
Risto sekä Jari ”Dile” Kolanen.
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