
j-t-CL*
SuTrmintalna 20. in

r*\*^

1977

ÄO . 1 . \<\»

HELSINGIN SANOMAT KULTTUURI 25

Jethro Tuli on edelleen
r

pop-Britannian kruununjalokivi

LONTOO
Julius Heikkilä

Kun Jethro Tuli tiukasti viime
vuosikymmenen vaihteen jälkeen
ilmaantui konsertoimaan Helsin-
gin kulttuuritalolle, oli kyseessä
alan huipputapaus, josta puhut-
tiin pitkään jälkikäteen Sellaista
lava-akrobatiaa, jota Iän Ander-
son silloin esitti, ei Suomessa
ennen oltu nähty ja kaikki oli-
vat todella ällikällä lyötyjä

Musiikki oli levyjen ansiosta
tietysti tutumpaa lähinnä jo
vuonna -69 ilmestyneen albumin
Stand Up ansiosta, joka ei vielä-
kään joudu häpeään Tullin koko
tuotantoa tarkasteltaessa.

Pyöreät seitsemän vuotta on
kulunut ja näkymät ovat osa-
puilleen samanlaiset Jethro Tul-
lin kohdalla, huikeata menoa la-
valla, persoonallista rehevää
musiikkia höystettynä hillittö-
mällä huumorilla, raju happe-
ning, joka on tiukasti kontrollis-
sa

Jäsenistö on kasvanut neljästä
kuuteen ja Iisan myötä tietysti
mahdollisuudet kertaistuneet.
Toistaiseksi paras, mielenkiintoi-
sin ja sytyttävin kaikista koke-
mistani Lontoon konserteista
Mutta sitä ennen, jos kohta jäl-
keenkin, osui korviini monenkal-
taista säveltaidetta

Gre*n»laden nelijäseninen veljeskunta.

Yksivakaa
Utopia

Amerikkalainen laulaja, kita-
risti ja säveltäjä Todd Rundgren
näyttäytyi Utopiomeen New Vic-
toria Theatressa Vaikuttava sir-
kus kaiken kaikkiaan up-?me va-
loineen, savupommiefektemeen
ja takaseinälle heitettyine filmi-
kuvmeen Sitäpaitsi osoittautui
todeksi se, mitä Utopian jäsenis-
tö kaikissa alan lehdissä kuin
yhdestä suusta on toitottanut he
ovat ja aikovat vastakin olla ni-
menomaan yksi ja ehyt yhtyeko-
konaisuus

Nnnpa saatiinkin nauttia täy-
dellisen tarkasta yhteissoitosta,
mutta myös kuin vastapainona
tarkkaan formatulle ja sovitetul-
le musiikille vapauttavista ja tai-
turllhsista sooloista kautta kaik-
kien instrumenttien rumpuja
myöten Ja jokainen jäsenistä
kyllä tiesi taitonsa, pitkä oma-
kohtainen näyttö Jokaisen jäse-
nen, kohdalla kuului kuvaan ku-
ten rituaalissa oli säädetty eikä
sähkön säästämisestä ollut pu-
hettakaan

Kosketinsoittaja Roger Powel-
lin osuus jäi mieleen eritoten ei
pelkästään siksi, että hänen vir-
tuositeettinsa olisi hämmästyttä-
nyt, vaan lähinnä demonstraatio-
na, joka osoitti kuinka hämmäs-
tyttävän savelisen värileikin yk-
si toimelias henkilö saa aikaan
monilla laitteillaan tukenaan 220
volttia

Mutta etäampää tarkastellen ja
kokonaisuutta tutkien osoittautui
Utopian musiikki kuitenkin jok-
seenkin yksivakaaksi, tapahtu-
maköyhäksi, sovinnaisia ratkai-
suja suosivaksi eikä ensemble
mielestäni poikkea lajikumppa-
neistaan snnk määrin kuin sen
valtava vaihe antaisi odottaa Ei
ainakaan siinä mitassa, että sen
lipusta kannattaisi pulittaa kym-
menen puntaa "mustassa pörssis-
sä" kuten minä kehno jouduin

tekemään. Kas, parin konsertin
liput kun myytiin loppuun muu-
tamabba päivässä jo kuukautta
aikaisemmin

Leo ja
Leon

Paikka, kellonaika ja esiinty-
jien kansallisuus samat, mitä nyt
konserttipaivamaarassa vahan
heittoa Kaksi vai sm eri tyyp-
pistä kitaristia ja laulajaa sa-
massa konsertissa molemmat
alansa elättiä, sitapa^si huo-
mioon otettavia persoonallisuuk-
sia kumpainenkin, fantastinen
Leo Kottke ja lystikkaasti äly-
käs Leon Redbone

Iältään varttuneempi Leon
Redbone esittäytyi ensimmäise-
na Selvästi jazzkauden kasvatti
ja kappaleet sen mukaan valitut
Melancholy Baby, Mississippi
Delta Blues ja Sheik of Araby

Taitava ja tyylien rajat tun-
nistava muusikko, blues kuulosti
sellaiselta kuin kuuluukin,
evergieen-ralleissd oli runsain
mitoin samankaltaista harmeista
irtaantunutta nvistelya, jota ko-
timaassa tapaa lähinnä Rempset-
tm esityksissä, kaikki tyyni lei-
mattuna hienovaraisella ja var-
malla maulla

Vanhahtava vaikutelma van-
kistm tietysti tuntuvasti, kun la-
valle askelsi tuubistt Jonathan
Dorn Redbonen sivustakumppa-
mksi Hauskoja hetkiä Ja muka-
na snvitteena huomattavasti
enemmän taituruutta kuin en-
nakkoon olisi osannut odottaa . .

Leo Kottke on useina peräk-
käisinä vuosina valittu parhaaksi
akustisen kitaran soittajaksi
amerikkalaisissa alan ammatti-
lehdissä Häntä on verrattu tai-
doissa ]opa Segoviaan, jos kohta
samaan hengenvetoon on muis-
tettu todeta, miten erilaisista
musiikeista kummankin kohdalla
on kysymys Myös kitaroissa on
eroa, koska tunnetusti Kottken
maine perustuu nimenomaan oi-
valliseen 12-kiehsen kitaran kä-
sittelyyn

Snnä soitossa onkin kummas-
telun aihetta mm yksinkertaisiin
elementteihin kuin se sinänsä
pohjaakin, verevänä sykkivään

rvtnrrikkaan, jonka jalat ovat ta-
nakasti kiinni bluesissa ja nt>
countryrocki&sa On uskomatonta
todeta miten valtavan menon
mm simppelein menetelmin yk-
iikm mies voi saada aikaan —
oikeastaan ainut nykyhienous,
jolla Kottke itseään silloin tal-
loin hemmotteli oh wah-wah ja
sekm säästeliäästi käytettynä

Lieneeko Telluksella talla haa-
vaa toista pieksämään Kottkea
12-kiehsessa — tuskinpa, mutta
akrobaateillakin on heikot puo-
lensa Leo Kottken osaaminen
laulajana on suhteettoman vaati-
matonta verrattuna instrumen-
taaliseen taituruuteen Käypä
laulaja tietty, mutta synnymlah-
jana vain arkinen ääni, joka so-
veltuu erityisen huonosti balla-
deihm, mutta ilmeisesti haitta-
puolensa tietäen pääpaino ohjel-
mistossa osui valtaosaltaan
vauhtimusnkm puolelle

Greensladen
ammattimuusikot

Nykyinen Greensladen nelijä-
seninen veljeskunta koostuu pel-
kästään vankan karnerm itsel-
leen hanl kine sla ammattimuusi-
koista, joista kosketinsoittaja
Dave Greensladen jälkeen mah-
dollisesti parhaiten tunnetaan
edesmenneen Colosseumm kul-
makivijäsen, lyömasoittaja Jon
Hiseman seka basisti Tony Ree-
ves

Näkymät koko tavalla saman-
laiset kuin Utopian konsertissa,
taidot vähintäinkin samaa luok-
kaa ja musiikki huomattavasti
elävämpää ja rruehkuvituksel-
taan rikkaampaa Tavanomaiset
rockm maneerit eivät oPeet tno-
tiessaan, mutta loitompana kuin
Uiopian isännöidessä tuolla sa-
maisella lavetilla — edelleen
New Victona Theatressa

Kuitenkaan mitään suurta elä-
mystä konsertista ei kehkeyty-
nyt, olipahan kuitenkin vakuut-
tava näyttö neljdn ammattiin
perehtyneen henkilön täydelli-
syyksiä hipovasta osaamisesta
Virkeimman vaikutuksen, usein
jopa sykähdyttävän tekivät kita-
risti Mick Rodgersm elinvoimai-
set soolot joista jazz ei ollut

kaukana Hisemanin soolonume-
ron kuin obligatorisena n eleske-
1> episodina, kyllä hänen pah-
koittensa pyörimistä on kerennyt
katsella tätä kirjoitettaessa jo
n ttamim

Soittajaisten säveliset avajais-
sanat suo'si muodostelma A F T ,
jonka kaksi ensimmäistä nume-
loa olisi varsin kernaasti, sielun
suuremmin köyhtymättä voinut
jättää kuulematta Mutta setin
viimeiset kappaleet, tietynlaiset
kitaraduetot, jotka paikka pai-
koin haiskahtivat pohjamateriaa-
liltaan vahvasti Skotlannista
pam hankituilta, herättivät uu-
delleen henkiin alun jälkeen
sammuneet rukoukset ensemblen
säilymisen puolesta Lisäkuunte-
lu jossakin yhteydessä saattaisi
olla paikallaan tämän pelkkään
soitinmusiikkiin viestinsä säilyt-
tävän ensemblen kohdalla

Balettitanssija
pop-areenalla

On turha ruveta miettimään,
kuka mahdollisesti saattaisi olla
progressiivisessa merkityksessä
"maailman tärkein pop-muusik-
ko" koska vaikuttavia tekijöitä
on lukemattomat määrät Mutta
sima mitassa persoonallista, laa-
jaa kokonaisnäkemystä ja moni-
puolisuutta, joka liittyy Iän An-
dersonin tapaan tehdä alan tai-
detta, on todella vaikeata ylittää

Anderson on mestarillinen sa-
noittaja, säveltäjä, laulaja ja
intsrumentahsti. Joka ei Jaksa
tyytyä vain lueteltuun, vaan
muokkaa kerta kerran jälkeen
konserteistaan happeningin, jos-
sa lyövät kättä kabareen keinot,
mielikuvitukselliset valoefektit,
jopa balettimuslikillisten suori-
tusten tason rahtuakaan laske-
matta

Andersonia on usein verrattu
intelhgenssissa John Lennoniin,
joka epäilemättä tarjoaakin lu-
jan vastuksen liikkujana, instru-
mentalistina ja laulajana — to-
dellisen esityksen luojana hän
taas saa suotta etsiä toista ver-
taistaan

Kaikesta huolimatta Jethro
Tuli on ennen muuta ensemble,
vaikkakin ponnistaa irti maasta

Andersonin lihaksikkain jaloin.
Hammershmith Odeomn täpötäy-
det katsomot saivat todeta tä-
män viimeisen Jethro-pamoksen
jäsenten olevan jopa enemmän
mukana kokonaiskuvassa kuin
taannoin esimerkiksi Helsingissa,
jolloin Jethro Tall ja Iän An-
derson olivat miltei täydelleen
sama asia. hienoja kitarasooloja
Martin Barren matkaan saattele-
mana, monipuolista työtä koske-
tinsoittimien ääressä ä la David
Palmer, riemastuttavia vanlais-
kia säestyksissä John Evanin kä-
sitellessä vuoronperään pianoa,
marimbaa tai jopa hanuria

Pääasiassa kuultu musiikki oh
heidän viimeiseltä levyltään
Songs of the Wood, jossa selväs-
ti erottuvat saadut vaikutteet
perinnäisestä englantilaisesta
musiikista Mutta kuten odottaa
sopi, sijoittui tilaisuuden lop-
puun myös muistukkeita oikeas-
taan koko tuotannosta vain va-
rikkäammm esitettynä ja moni«
puolisemman kokoonpanon myö-
tä

(Mvobemmm nam samaisen
k o ^ i e r t n nerati väritelevisiosta,
jonka ääressä avautui mahdolli-
suus rauhassa paneutua kertaile-
maan saatuja vaikutelmia. Vain
li\e-tilaisuudessa siemailtava
tunnelmdn tiheys puuttui Muu-
ten esitys shokeerasi koko taval-
la samalla teholla Eipä taida
paiempaa löytyä )

Huolitellut
skotk

Hammershmith Odeon tasan
vuorokautta jälkeen Jethror
näytti ylen harmaalta edellisen
illan värileikin jälkeen skottilai-
no-! C'c'0 Bcllen l avntessa lave-
tille vakuuttamaan (jälleen) täy-
delle salilliselle yleisöä oikeaksi
omaa käsitystään säveltaiteesta
pop-musiikin sektorilla

Kuusijäseninen kokoonpano
nuori ]a varsin lahjakas kaikki
materiaali "oman rretsan puista
veistettyä" vnmeista vokaalia tai
aksenttia myöten Sävellykset
jantevasti jäsenneltyjä, yleiskuu-
luma mutkaton ja kaunis

Kaikki vokaaliset soolot tulkit-
si kontrolloidulla antaumuksella
Maggie Reilly, tarkka korva, jo-
ka onkin välttämätön avu tä-
mänkaltaisessa korkeata rekiste-
riä suosivassa tapauksessa Muu
ensemble haan enemmänkin
taustalla hieman vaisuna, mutta
saaden silti soul-savyisista kom-
peista irti sen minkä pitääkin
kuulijakunnan rauhastoimmnan
vilkastuttamiseksi

Ehtoon naaes mtyiat, laulaja'
sanoittaja/saveltajapari Gallag-

den vuoden aikana hivuttautu-
neet En^ciinin poohieraikiasba
varsin korkealle, suosiossa aivan
ylimmille po-taille asti Kum-
matkin ovat saman skotlantilai-
sen seutukunnan kasvatteja,
edelleen naapureita, hyviä ysta-
v ksia ja tyoKumppaneita Nnn-
pa Scuelnen jälki on rauhaisaa
ja tasapainoista, radikaaleja rat-
kaisuja vieroksuvaa.

Korkealuokkaisia esityksiä,
pääasiassa duettolauluja, kuten
cdottaT saattoi ickunen soolonu-
mero molemmille, jotka kaikin
mahdoliism mokrnm aPevnvas -
vat edelleenkin kummankin ar-
tibtisia edel'ytyksia

K ivaa vai aana vkavuudelia
työhönsä suhtautuvista ammatti-
laisista Iisasi edelleen mainio or-
kesteri jota ci millään kehtaisi
nimittää vain "taustabandiksi"
tii'-ka saesvava lsi orkesteriksi,
nnn hienoja muusikoita sima
haarasi i me cena ]ohtotahtena~n
Jimmy Jewell monine saksofo-
re netn

Iän Ands son, Jcthro Ti='i n tähti, lava-akrobaatti ja "maailman tärkein" popmuuslkko.

Zodiac Jazz C'ub sijaitsee
W ri h 'T* s CT o i " ' ay-no-
tellin ylakeuas°a ja pitää mati-
neoi^aan ^ i a~ a~n c ^a
muutaman ke i r? i vi kossa Na-
kvmat o t i " " * " 1 ] pr^aso r-
tomeen asialliset sopivan tun-
mlma1! re<, f, ~ •• •> n\ ren i-
ni harmi oh esuntym skorokkeen
puutt irnren

Mutta onnistui se ]azzm teke-
m nen 'aU' tpso^t^ n » •> c en
osoittivat Mike Obboine altto-
saksofoni Paul Lte tenc"SPKS^-
fom, Jeff Grten kitara Andy
Fvcns l T*t ä.^ *• > n , •> - -
mons rummut muudana sunnun-
tui-i tapaivuna

Mike Osborne on eräs britti-
läisen ia~z">us i 'n tarl P mmista
ilmestyksistä ja omaa alttomeen
rua n p i"te n "amnnla sen a"=e-
man maassaan kuin ruotsalainen
Aine Domnerus omassaan

Osbornen rinnalla kutistui
svm t ~>t nen Paul Lewis kovasti
vähäpätöiseksi eikä kuvan epa-
t"s i » ci \ __ -1 \ i v .. •• i < -
vimmaksi se, että Lewisilla oh
rus koitavan aT kooltaan suu-
rempi puhallin Runsaasti Iisaa
teKniii kaa l aivattaisun hänen
tapauksessaan ja sen hankkimi-
nen makaisi vaivan, koska kai-
kesta päätellen kyseessä on lah-
jakas henkilö

Mutta tyyliltään ja varsikin
r noitaan kovasti kotimais a
Pekka Pöyryä muistuttava Mike
Osoorne osoitti kyllä olevarr-a
maineensa väärtti Pitkät jänte-
vät scolcjen kaaret ja sopivasti
emotionaalista voimaa niiden
eUnaan saattamiseksi Vain hy-
vää voi puhua myös kompista,
cssa varbin^m babisti teki ryt-

misesti varmaa työtä, vaikkei
kaikissa sooloissaan niin tavatto-
man taivaalhsesti onnistunut-
kaan

Folkin oma
palvoittapaikka

Hampsteadin suunnan musiikki
ci suinkaan ole pelkästään Rail-
wayn varassa Three Horseshoes
foikker.io si aits^e nnn lähellä
Lontoon tyyssijaani, että jos
V-L<? k^n t u t t u b i yhdistelmällä
poro-asfalttipulkka (') eläinparka
ou f a si ollet k n aivan ymmäl-

leen Nnnpa siellä ei malta olla
p St^vtym itta ia aihetta onkin
koska esiintyjät lähes poikkeuk-
seni ovat seka ny via että mai-
neil kaita (nämä kaksi määrettä-
hän c v c t välttämättä ani ajau-
du saman taiteihjanimen suo-
jnn)

Puhuttu folkin palvontctpaikka
tn \n.si kolho hjcne väl jä ken-

ties nehhenkiben perheen saliksi,
mutta toivottoman ahdas kun
yleisöä alkaa kerääntyä yli sa-
dan hengen

Sitäpaitsi Joka tiistai folk-il-
tana kerääntyy ja ulos jaa aut-
tamatta suuri osa ihmisia Erito-
ten kun mmitekijat ovat esimty-
misvuorossa Siispä lippuja on
\ruminta väijyä jo ennen kuin
mvynti alkaa, simakin seikka jo-
ka on valjennut lannistavan mo-
nelle, joten jonottamatta tuskin
selviää . .

Niinpä maineikas irlantilaisen
ja brittiläisen folkin esittäjä
Paul Brady oli jätettävä väliin,
kun ei kerta kaikkiaan mahtu-
nut, en minä eikä sata muuta
onnetonta Mutta viikon kuluttua
sain täyden korvauksen Ennak-
komamcs lupasi laulamaan saa-
puvaksi "vain" Mike Elliottin
kitaroineen, mutta onnekkaasti
sattumoisin ky«eessa oli jonkin-
laiPtn yllätyspä esi ntvjat mo-
nasti perinteisine bnttilaisine
säestys^ oittimineen vaihtuivat
tavji takaa ja kuin ehtoon
ankkunkbi aivan myöhällä kipu-
si lavalle mainio laulajapans-
kur.ta Royston ja Heather Wood,
sata kehkeytyi todella muhkea
finaali Kaksiaamsia perinteisiä
lauluja, jotkut perua usean vuo-
sisadan takaa ja kuten asiaan
kuului ilman soitmsaestysta

Hurriganesit noituvat
selkäydinrockista taidetta

Suomen tämän hetken
ykkösrokkareiden Hur-
riganesien Tukholman
korrsertissa raavaat mie-
het intoutuivat rikko-
maan tuoleja ja ikku-
noita. Tätnän tapahtu-
man jälkeen Hurriga-
nesit eivät enää ole vain
ilmiö. Virtaviivaisen
Abba Oy:n rinnalle
Pohjoismaat ovat nyt
saamassa tofeen — ja
perin toisenlaisen —
menestyvän yhtyeosa-
keyhtiön, Hurriijanes
Oy:n.

Hurriganesien levyjä on tähän
mennessä myyty lähes 300000
kappaletta Yhtyeellä on vnsi
kulta- ja kolme timanttil3v..a
"Roadrunner", Crazy Da>i ' ja
"Hot Wheels"

Nämä päivinä julkaistaan ko-
koomalevy Hurnganiesien par-
haista menestyskappaleista Tänä
keväänä ilmestyy Hurnganesien
ensimmäinen single — "Good
Morning Little Schoolgirl" —
Englannissa

Vain Erkki Junkkr-inen vetää
tällä hetkellä Hurnganeseille
vertoja tanssipaikkojen yleisön-
guoslossa

Kokoillan elokuva Hurrigane-
seistrt tehtiin vnme vuonna Ra-
ha-a^ioitten^a hoitamista varten
perustivat pojat vastikään Hur-
riganes O> n

Meka-aninen
menestys

"Popyhtyeen tie kaupalliseen
menestykseen on suureltd o^n
mekaaninen ilmiö", sanoo Hurn-
ganesien levy-yhtion Love Re-
cords'ln tojmitusjohtaja Otto
Donner "Jos bändillä lähtee
menemään hyvin, sata kiinnostu-
vat heti niin lehdistö kuin kier-
tueiden järjestäjätkin "

"Menestystä saavuttaneen bän-
din markkinointiin voidaan sit-
ten automaattisesti satsata talou-
dellisesti enemmän "

HurrJganpsit tekivät helmikuus-
sa ensimmäisen konserttimatkan-
sa Ruotsiin, Tukholmaan Tämä
konsertti oh menestys

"Tukholman konsertissa jengi
oli suomalaista yleisöä sen ver-
ran vanhemnaa ja styd noda et-
tä se sai katsomossa aikaan sel-
vempää jälkeä Tuoleja rikottiin
ja pan ikkunaa", kertoo Hurn-
ganesien henkinen johtaja Remu
Aaltonen

"Konsertti antoi meille itse-
varmuutta '

Koko homman
on synkattava

Ennen Tukholman konserttia
kahta Hurnganesien Ip-levya oh
myyty Ruotsissa hyvin, noin
80000 kappaletta

"Kun Iisaksi Tukholman Hur-
riganes-konhertissa revittiin
muutamia tuoleja, on Hurnpane-
sien Ruotsin homma nyt ihan
selvä", sanoo Otto Donner

"Bändin menestyksen perusele-
mentit olivat olemassa ja Tukhol-
man konsertti lankani ne '

Peruselementeillä Otto Donner
tarkoittaa yhtyeen musiikin ja
esnntjmisen toimivuutta "Bän-
din musiikissa ja sen esiintymi-
sessä täytyy olla "magiaa" ja tä-
män ' magian" täytyy välittyä
mvos levyltä '

Hurnganeseista on todettu, et-
tä he eivät varsinaisesti luo uut-
ta Sen sijaan Hurnganesit osaa-
vat soittaa erittäin ammattitai-
toisesti omaa rockiansa Heidän
yleisonsuosionsa ei kuitenkapn
perustu pe'kasta£n vleison se1-
käytimen värisyttamiseen

"Musiikin eMttammen on mää-
rätynlaista oopperaa", sanoo Re-
mu Aaltonen "On tärkeätä että
kundit osaa tehdä liikkeet ja
kaikki systeemit niin että ne
svnkkaa Myös kundien ulko-
näön pitää synkata koko hom-
maan"

Status Quo ja
Lappajärvi

' Me osataan ilmaista ja esittää
meidän musiikkia juuri niin
kuin sitä pitää esittää Show on

täydellinen alusta loppuun".
' Muut rockbandit ovat kvm-

menen vuotta meitä jäljessä
Esimerkiksi englantilainen Sta-
tus Quo on ulkomailla kova
bändi mutta meihin vemttana
ne on oppipoikia Kun BCR n
(Bay City Rollers) manageri näki
meidän shown Lappajarvella, «e
sanoi ettei Status Quo olisi us-
kaltanut tulla lavalle meidän
jä lkeen '

Hurnganes perustettiin 8 ]ou-
lukuuta 1971 Yhtyeessä Pernu
Aaltonen soittaa rumpuja ]a lau-
laa, Ile Kallio soittaa soolokita-
rn ja bussoMtuia i soittia C.sse
Häkkinen, joka myös laulaa

' Koko meidän remppaan kuu-
luu nyt seitsemän henkeä"

Hurnganeseilla ja heidän mu-
siikillaan on myös yhteiskunna,-
hnen merkitys suhteessa kuunte-
lijoihin ja katselijoihin', sanoo
Otto Donner

van oma merkityksensä nuorison
samaistumiskohtema

Hurriganesit
ja valta

Hurriganesit
ja taide

"Hurnganes-jasenet ovat pe-
riaatteessa lähtöisin tyolaisym-
panstosta, jossa 50- ja 60-luvuil-
la kuunneltiin rock'n'rolha, eikä
nnnii- pan Beatlesia "

Tähän hetkeen asti "Huriiga-
neseilla on säilynyt suora yhteys
rock'n'rollnn seka blues-musnk-
kun Esimerkiksi Hurnganesien
johtohahmo Remu on soittanut
hyvin johdonmukaisesti tätä mu-
siikkia monta vuotta", Otto Don-
ner sanoo

Linnanmäen Rondoon Remu
Aaltonen teki Steelers-yhtyeen
rumpalina ensimmäisen keikkan-
sa 1962 Tämän jälkeen hän on
•soittanut rockia Creaturesissa
ja Kalevalassa

Otto Donnerin mukaan "Re-
mulla ja Cissella on riittävän
selvä käsitys sata, mitä he ha-
luavat tehdä — ja he hoitavat
sen kunnolla"

"Hurnganesien musiikkiin voi-
si soveltaa klassista taiteen mää-
ritelmää He ovat tajunneet
muodon ja sisällön yhteyden ja
lovtaneet sille relevantin ilmai-
sun"

' Hurnganes-ilmioon sisältyy
osa niistä perustavaa laatua ole-
vista ristiriidoista, joita yhteis-
kunnassakin vallitsee Tässä
mielessä Hurnganeseilla on ai-

Nimenomaan Hurnganesien
sosiaaliset yhteydet ovat tär-
keät ', Otto Donner sanoo "Hur-
nganes edustaa tietyllä tapaa
valtaa vaikka bändin jäsenet ei-
vät esunny johtajina Lavalla he
ja heidän musiikkinsa ilmaibevat
voimaa

Otto Donner puhuu popmusii-
kin kahtiajaosta

"60-luvulla jonkun Sounds-yh-
tyeen jäsenet olivat siistejä,
kammattuja poikia hyvistä suo-
menruot^alaisista kodeista He
heijastivat aivan toista osaa
60-luvun nuorisosta kuin *uon
ajan hurnganesit"

"Talla hetkellä siistiä uun-
tausta edustaa esimerkiksi Bay
City Rollers, joka soittaa virtd-
vuvapurkkaa Ihaillaan ulko-
muotoa Heille on tärkeätä että
jutut soivat hyvin ja että ne on
näppärästi tehty".

Otto Donnerin mukaan tämä
on osittain ikapolvikysymys

"Myös viime vuosikymmenellä
jazzissa oh kaksi puolta Rakasta
puolta edusti joku Stanley Ltnd-
i-oos Juhani Viikin orkesterissa,
Heikki Sarmanto puolestaan
edusti siistiä suuntausta"

"Minun ikäpolveani vanhem-
mat soittajat tekevät jarjeataan
tanaan siistejä hommia"

Miksi BGR-tyyliä
ei synny Suomessa?

' Minulla ei sinänsä ole mitään
siistiä musaa vastaan mutta hy-
vin usein kun keskitytään ulko-
muotoon ilmaisu jää pelkäksi
nollaksi"

Otto Donner katsoo että Suo-
meen ei BCR-tyyhbia bändejä
ole syntynyt "koska on vaikeaa
olla virtaviivainen Se maksaa
seka taitoja että tuotantovaroja".

1 Me soitamme nykyään enem-
män rhythm and bluesia ]a tie-
tysti joitakin rock'n rollin hel-
m a iiiioo Remu Aaitonen
'Soitamme aika paljon saman-

laista musaa kuin 50-luvulla
\am biisien tempot ovat no-
peampia Meidän omat bnsit
syntyvät mitään ajattelematta

"Jos meidän suosio alkaisi laskea, me pantaisiin lavalla heti ykkönen siimaan". Hurnganesien mielestä tässä kuvassa ei ole tarpeeksi ful.stä
Pojat vasemmalta: Cisse Häkkinen, Remu Aaltonen ja lie Kallio.

kun me jammataan tai tehdään
soundeja'

Hurnganesien yleisö on var-
haisteim-ikaista jos kohta myös
nehssakymmenissa olevia aikui-
sia lapsineen Kay heitä katso-
massa Remu ei ole kaikin puo-
lin tyytyväinen yleisöönsä

Suomalainen
ja irrottelu

"Suomalainen jännittää eikä
osaa irrotella kunnon fiilistä
kun rockbandi soittaa Suomalai-
set ei anna hyvälle musiikille si-
tä arvoa mitä ihmiset muuala
tekevät Svensklssa eron hiffasi
heti Siellä oli ihan toinen me-
no

Siksi me ollaan ensi kesänä
kailcl o.an ^e^Sinn e *.o ,. -
taan s el a huvipuistoissa ' Myca
lama vai-\uttai Remu i na« a« i
tah^n Ruotsiin suuntautu-n seen

'Jos jeng a olisi jonkun 15CO

ihmisen sijasta jotain vnsi tu-
hatta olisi soittofnhs ihan toi-
nen J^akie .komatoeja seuraava
yleisömäärä olisi sopiva '

Suonessa jengi ei enää lähde
bai'aa"ian nimi u n ennen Kui-
tenkin paaiua r ittaa l a v ^ n olassa
istumiseen ja mukana p>taa olla
kaikenlaista touhua '

Kuka jaksaa
spenrrata

Remun mielestä suomalainen
aiku.sUu liian varhain

Jo 16-vuotiaana pitäisi päästä
nam o M ja pa^a-raan laps a
18-vUot aa^si suomalainen jaksaa
v c^a w a i spemai.^

T rn n ]al een siUen v?m pi-
de^aa i ko ona disKoa kauiapuu-
icn j 3 ' ernekeiton tar^sa ja
ku^n ic'ldc.1 radiosta Sakkijar-
\ e i ro i a a

Tanas pai%0'lla on Remun mie-
leo a h i i o,a kun

"Monta kertaa ne ei anna
sammuttaa tanssipaikoilla valoja

Suomessa nimismiehet ovat
määränneet nam älyttömästi
Me,ha on omat valot ja fiilis
paranisi, jos ei olisi muita valo-
ja '

' Usein suomalainen vain kat-
selee meitä paikallaan eikä us-
ka ia \aoautua Se varmaan
ajattelee, että kaverit voisi luul-
la että se on hullu "

"Konseptista o]isi kuitenkin
paljon kivempi lahteä pois jos
tietäisi että on ollut konsertis-
sa jäsenet ei\rat olisi puutu-
neet '

Ykkönen
siimaan

' MusnkKihan on tehty sitä
\a tci että i "uset \ \pautuis i ,
Remu korostaa

"Tukholman konsertissa jarjes-
tysmiehet eivät lainkaan puuttu-
neet yleisön irrotteluun Ne an-
toivat konsertin jatkut loppuun
asti Konsertin jälkeen ne sitten
vain eMtt, järjestäjille laskun ri-
kotuista tuoleista ja ikkunoista
ja silla siisti".

Tästä lahtien Hurriganesit
suuntaavat katseensa Pohjois-
maihin, tusKin kuitenkaan
kauemmaksi Eurooppaan

Silla "se on meidän huono sä-
kä että me ollaan synnytty taal-
la Luumäellä".

Hurnganesien suosiolle Remu
ei näe loppua

' Yleibo ei kyllästy meihin,
koska meidän brokkis vaihtuu
jatkuvasti Se ei ole koskaan sa-
manlainen"

' Jos meiddn suosio alkaisi las-
kea me pantaisiin lavalla heti
ykkönen siimaan"
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