”Liian rohkea kansikuvaksi”
ALVAR KOLANEN

Liian uskalias kuva
Vieno Kekkosen Ei koskaan
sunnuntaisin -EP-levyn kanteen
vuodelta 1960. Se kuvattiin
Kekkosen yksiössä Helsingin
Mäkelänkadulla. Lopullisessa
kannessa hän puhuu puhelimeen.
– Kolanen oli erittäin luonteva
kuvaaja ja lupsakka mies,
Kekkonen kuvailee.

Vieno Kekkosen levyn
kanteen ei voitu laittaa
kuvaa, jossa hän lepää
sängyllä jalat seinällä. IS
esittelee Alvar Kolasen
upeita ajankuvia.
LAILA KINNUNEN poseeraamassa rantakivellä pikku
pikku bikineissä. Pitkäkutrinen Paula Koivuniemi
legendaarisessa Pinnallaohjelmassa. Hurmuri Johnny Liebkind nojaamassa
koivunrunkoon.
Mainosvalokuvaaja
Alvar Kolanen (1921–2007)
sai linssinsä eteen musiikkimaailman tähtiä 1950–70luvuilla. Taiturimainen
kuvaaja tallensi muiden
muassa Tapio Rautavaaran, Katri Helenan, Kirkan ja Vesa-Matti Loirin.
Kirjakustantamo Like
julkaisee tiistaina valokuvakirjan Tuikkivien tähtien
varjosta, jonka ovat koonneet valokuvaajan tytär,
ekonomisti Hannele Tilles
ja poika, muusikko Jari
”Dile” Kolanen.
– Isä oli työnarkomaani,
jonka intohimo oli kuvaaminen. Esimerkiksi Vieno
Kekkonen ja Pirkko Mannola sanoivat, että
hän oli herrasmies, jonka
kanssa oli
helppo olla
luonnollinen,
Kolanen
kertoo.

– Meillä oli kotiemme
yhteydessä studio ja aina
joku poppari paikalla.
Pariin kertaa oli alastomia
miehiä, kerran Frederik ja
toisella kerralla Apolloyhtye.
Alvar Kolasen ottama
kuva Vieno Kekkosesta,
jossa hän pitää jalkojaan
seinää vasten, ei päätynyt
levynkanteen.
– Sitä pidettiin liian
rohkeana, mikä tuntuu nyt
aika hassulta.
IS esittelee nipun kuvia,
joista suurin osa on ennen
julkaisemattomia.

Pirkko Mannola kipusi
tikkaille Levytukussa.
Kuva julkaistiin
Seura-lehdessä 1959.

KIRSIKKA KIVINIEMI

Pitkätukkainen Paula Koivuniemi vuonna 1971
Pinnalla-ohjelmassa. – Tätä kuvaa ei ole koskaan
julkaistu. Isä kävi paljon tv-ohjelmien kulisseissa.

Kirka ennennäkemättömässä
kuvassa. – Tuon persoonallisen
taustakankaan edessä ovat
poseeranneet myös Viktor
Klimenko ja Kalevala-yhtye.

Hurmuri ja
nuorisoidoli Johnny
Liebkind nojaa
koivunrunkoon
Jorvaksen padolla
1968. Kuvaa ei
ole aiemmin
julkaistu.

Kuva Tapio
Rautavaarasta on otettu
Kolasen kotistudiolla
Pitäjänmäellä 1972.
– Isä oli Rautavaaran
luottokuvaaja. He
molemmat harrastivat
myös jousiammuntaa.

Ujon Rauli ”Badding” Somerjoen sielukkuus näkyy
Kolasen potretissa.

24-vuotias Vesa-Matti Loiri kuvauksissa Kotiposti-lehteä
varten vuonna 1969.

Matti ja Teppo Kolasten
rivitaloasunnon pihalla 1969.
– Noihan on ihan irtopäitä,
Jari Kolanen nauraa.

22-vuotias Laila Kinnunen aiemmin julkaisemattomassa kuvassa vuodelta 1960.
Hän oli laulunsa mukaan pikku pikku bikineissä.

Suurena
äänenä tunnettu
Carola poseerasi
Kolasen Jorvaksen
kodin studiossa
intensiivisesti
tammikuussa
1968.

Eino Grön
tanssahtelee
vuonna 1964.
Mustavalkoinen
potretti oli
Valkovuokkojen
nuoteissa.

Nuorisoidoli Danny ja Boa,
jotka päätyivät
Käärme-albumin kanteen
1972. – Epäilen, että kuva
on otettu lavalla. Danny on
niin keskittynyt.

