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Legendaarinen
kotimainen
rautalankayhtye The
Sounds
julkaisee
uutta musiikkia
50 vuoden
tauon jälkeen.

HENRI CARTIER-BRESSON / MAGNUM

The Sounds juhlisti eilen
uutta levyä ravintola
Dubrovnikissä Helsingissä.
Nykykokoonpanoon kuuluu
kosketinsoittaja Esa
Helasvuo, komppikitaristi
Bobi Söderblom,
laulaja-kitaristi Kaj
Järnström, rumpali Wille
Granö, basisti Peter Ekman
sekä soolokitaristi Erkki
Sutela.
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– KUN Ilta-Sanomien lööpissä huhtikuussa 1963 luki
”Rautalanka-Emma kärjessä”, silloin tajuttiin, että nyt
tää räjähtää, The Soundsyhtyeen komppikitaristi
Bobi Söderblom muistelee.
Siitä alkoi ajanjakso,
jolloin neljän tuolloin 16–17vuotiaan helsinkiläiskundin, Söderblomin, soolokitaristi Henrik Granön,
basisti Peter Ekmanin ja
rumpali-laulaja Eljon
”Johnny” Liebkindin
elämä muuttui pariksi
vuodeksi kertaheitolla.
– Ne olivat hurjia juttuja
sen ikäisille pojille sen ajan
Suomessa. Onneksi meillä
oli ihanat vanhemmat,
jotka antoivat meidän elää
sitä, Söderblom sanoo.
KAKSI vuotta aiemmin
perustetun yhtyeen esikoissingleltä löytyi Emman
lisäksi myös kappale
Mandschurian Beat, josta
tuli tiettävästi ensimmäinen
kotimainen kevyen musiikin vientimenestys: levyä
myytiin satojatuhansia
Japanissa, jonne tuli myös
keikkakutsu 1963.
– Olimme vielä niin
nuoria, etteivät vanhemmat
päästäneet meitä, mutta
Japani on salainen haaveemme edelleen, Ekman
paljasti eilen yhtyeen
uuden levyn julkistamistilaisuudessa.
The Sounds & Rock Jerry
Live at Arcada Studios -levy
on yhtyeen ensimmäinen
50 vuoteen – ja sen kansista löytyy myös japaninkieliset terveiset.
– Kyllähän me se silloin
tajuttiin, miksi vanhemmat
eivät meitä Japaniin päästäneet, mutta sitten kun tuli
tarjous koko kesän kestävästä Suomen-kiertueesta,
he eivät enää voineet sanoa
ei. Tosin meidän piti sittenkin soittaa koesoitto vanhemmillemme osoittaaksemme, että osaamme
soittaa, vaikka meidän levy
keikkui listan kahdeksan
kärjessä, Söderblom nauraa.
KIERTUE kesti koko kesän
1963, ja keikkoja oli joka
päivä paitsi maanantaisin.
Juontajina toimivat muun
muassa Jukka Virtanen ja
Teija Sopanen.
– Ajoimme ja ajoimme
Kleinbussilla ja kiersimme
Suomen joka kolkan. Rovaniemen lähellä oli jopa

Henri Cartier-Bresson ikuisti elämää Sevillassa, Espanjassa vuonna 1933.

Pienistä tiloista
suuriin saleihin

Rautalanka laulaa taas
THE SOUNDS

> Väestönsuojasta
pannuhuoneeseen

Ilta-Sanomat 23. huhtikuuta 1963: The Soundsin Emma nousi
Ilta-Sanomien iskelmätilaston kärkeen.
keikkapaikka, jossa vessassa ei ollut vessapaperia
vaan kuivaa heinää, Söderblom muistelee.
– Ja yhdessä paikassa ei
ollut virtaa! Kiertue oli
meille valtava elämys ja
avasi tällaisten helsinkiläisnuorten silmiä, Ekman
sanoo.
Yhtyeen kokoonpanot
vaihtuivat usein, Söderblomkin jättäytyi pois jo
loppukesästä 1963. Lopulta
The Soundsin huima tarina
päättyi ilman draamaa
vuonna 1965. Johnny Liebkind jatkoi laulu-uraa soolona.
– Heräsimme todellisuu-

teen, päätimme pitää vapaan kesän ja palata sitten
kouluun – vanhempamme
taisivat olla päätöksestä
kaikkein iloisimmat, Ekman sanoo.
NUORET HANKKIVAT itselleen ”oikeat” ammatit,
mutta musiikkia ja toisiaan he eivät silti hylänneet. 2000-luvun puolivälissä Sjöblom, Ekman,
keväällä 1964 yhtyeeseen
liittynyt kosketinsoittaja
Esa Helasvuo ja Granö
alkoivat jälleen soittaa
yhdessä.
– Aloitimme juomalla
kahvia ja pitämällä haus-

The Sounds Lapin-kiertueella alkukesällä 1963: Bobi Söderblom (vas.), Henrik Granö, Peter
Ekman ja Johnny Liebkind.
kaa nelistään, rämpyttelimme iloksemme Söderblomin olohuoneessa, Ekman
kertoo.
Sana bändin yhteen
paluusta kiiri, ja lopulta se
sai keikkatarjouksen heinäkuuksi 2011 Nastolan Rautalankafestivaaleilta. Bändi
etsi itselleen kunnon treenikämpän ja pestasi rum-

paliksi Henrikin pojan
Wille Granön.
– Oli iso askel nousta
takaisin lavalle 46 tauon
jälkeen, mutta puntti ei
tutissut, olimme treenanneet niin hyvin, neljä vuotta, Sjöblom sanoo.
– Olihan se aikamoinen
fiilis, kun paikalla olleet
2 000–2 500 ihmistä nousi

seisomaan, kun aloimme
soittaa Emmaa tällä gubbeporukalla!
SITTEMMIN The Sounds on
saanut tasaiseen tahtiin
keikkoja niitä edes varsinaisesti myymättä.
– Yleisö on ollut ihan
uskomatonta! Edelleen
jengi tulee vanhojen, pie-

KUN THE SOUNDS alkoi
ennen Nastolan-keikkaa
treenata uudelleen toden
teolla, treenikämppä löytyi
samasta munkkivuorelaisesta talosta, jossa he olivat
treenanneet 1960-luvullakin.
– Ennen olimme väestönsuojassa, nyt pannuhuoneessa. Tämä bändi on
mennyt 50 vuodessa eteenpäin tasan 22 metriä, Bobi
Sjöblom nauraa.
Musiikillisesti bändi on
kuitenkin mennyt eteenpäin,
sillä se julkaisi juuri albumillisen uutta, rautalankaa ja 1950– ja 1960-lukujen
rockia yhdistelevää, musiikkia.
Nykyisessä kokoonnien vinyylien kanssa keikoille ja haluaa nimmareita.
Kerran eräs 70-vuotias leidi
pyysi käsivarteensa nimmarin – hän oli 18-vuotias, kun
Emma julkaistiin! Tässä on
ajantaju mennyt kivalla
tavalla, Sjöblom nauraa.

panossa soittavat Peter
Ekman, Bobi Sjöblom, Esa
Helasvuo, rumpali Wille
Granö sekä vuonna 2014
pois jättäytyneen Henrik
Granön korvannut soolokitaristi Erkki ”Eki” Sutela.
Solistina yhtyeessä on
toiminut vuodesta 2012
alkaen Kaj Järnström eli
Suomen rock-kuninkaaksi
vuonna 1959 nimetty legendaarinen Rock Jerry.
– Kun teimme levyjä 50
vuotta sitten, äänitimme ne
livenä. Niin teimme nytkin,
vain niin saadaan luonnollinen soundi, ei raita kerrallaan äänittämällä. Ja soundin laatu aina ollut koko The
Sounds, Sjöblom sanoo.
– Paljon on myös ihmisiä, jotka kertovat, kuinka
he tapasivat kumppaninsa
meidän keikalla vuonna
1963. Siitä ymmärtää,
kuinka iso juttu tämä
aikanaan on ollut, Ekman
sanoo.

Ateneumin uusimman valokuvanäyttelyn on
nähnyt jo 27 000 silmäparia. Mikä valokuvataiteessa viehättää?
– MONET kokevat valokuvan läheiseksi, valokuvasta
tykätään. Valokuvaa on
myös alettu näyttää museoissa enemmän kuin aikaisemmin, sanoo Suomen
valokuvataiteen museon
johtaja Elina Heikka.
Suomen suurimmat
museot ovat viime vuoden
aikana täyttyneet valokuvaajasuuruuksien näyttelyistä. Kiasmassa on ollut
esillä Robert Mapplethorpea, Suomen valokuvataiteen museossa I.K. Inhaa ja Ateneumissa avautui
juuri kuvaajalegenda Henri Cartier-Bressonin
näyttely.
KAIKKIA edellä mainittuja
valokuvaajia yhdistää se,
että he ovat jo päättäneet
maallisen vaelluksensa. Se
ei ole sattumaa, sillä Heikan mukaan suuri yleisö
rakastaa usein perinteistä
mustavalkoista valokuvaa.

Muoti ja sodanjälkeinen
humanistinen valokuvaus
keräävät maailmalla suurimmat yleisöt.
– Se tarkoittaa, että ollaan siellä sodan jälkeisillä
vuosikymmenillä ja ennen
sotia olevilla vuosikymmenillä.
Heikan mukaan valokuvanäyttelyt ovat kansainvälinen ilmiö.
– Suomessa taidemuseot
ovat alkaneet näyttää valokuvia laajasti vasta 1990luvulla. Sitä ennen valokuvanäyttelyt kiersivät pienemmissä tiloissa, Heikka
jatkaa.
MERKITTÄVIEN valokuvaajien näyttelyt tulevat Suomeen ulkomailta. Esimerkiksi Ateneumin CartierBressonin näyttely on kiertänyt maailmaa jo 2000luvun alkupuolelta saakka.
Ateneumin viestintäjohtaja Johanna Eiramo
HENRI CARTIER-BRESSON / MAGNUM

Prostituoituja Mexico Cityssä, Meksikossa 1934.

Henri Cartier-Bresson
kameransa kanssa
Ranskassa 1972.

kertoo, että näyttelyn on
nähnyt 16 päivän aikana jo
27 000 museovierailijaa.
– Ateneumissa on menossa sikäli poikkeuksellinen vuosi, että ohjelmistossamme on kaksi suurta
valokuvanäyttelyä, Eiramo
sanoo viitaten CartierBressonin lisäksi ihmisten
kuvaajana profiloituneen
Ismo Höltön näyttelyyn,
joka päättyi toukokuun
lopussa.
Eiramon mukaan ihmisillä on nostalgian kaipuuta.
– Halutaan nähdä esimerkiksi entistä Suomea ja
ajatellaan, että se on idyllisempää, Eiramo jatkaa.
MYÖS Robert Mapplethorpen intohimoinen taide
keräsi katsojia. Puolen
vuoden aikana näyttelyn
näki 145 000 silmäparia.
Kiasman intendentti
Arja Miller arvelee, että

valokuvat saattavat kiinnostaa tässä ajassa erityisesti myös siksi, että valokuvasta on tullut meille
kaikille niin tuttu väline.
– Moni käyttää sosiaalista mediaa ja kuvaviestipalveluita. Ihmiset tykkäävät
tallentaa kuvina, mitä ympärillä tapahtuu. Elämme
supervisuaalista aikaa.
Henri Cartier-Bressonin retrospektiivinen näyttely Ateneumissa 23.10–31.1.2016.
I. K. Inha 150 vuotta –
12.11.2015 Suomen valokuvataiteen museossa. Panu Rajala
esittelee tilaisuudessa uutuusromaaninsa Intoilija – Fotografin muistikuvat. Rajalan kanssa
I. K. Inhasta keskustelevat
valokuvatutkijat Jukka Kukkonen ja Kati Lintonen.
MAIJU MAJAMAA

Henri Cartier-Bressonista
lisää sivulla 33.

I.K. INHA / SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO

Ylioppilastalo Itäisellä Heikinkadulla, nykyisellä
Mannerheimintiellä, I. K. Inhan kuvaamana 1908.

