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Maritta Kuula

Musiikillinen kriisi

KRIISIT KUULUVAT musiikkiin aivan kuin muillekin 
aloille. Minun lasissani myrsky pauhaa tasaisin väliajoin. 
Alan miettiä, miksi tehdä musiikkia. Mikä tehtävä po-
pulaarimusiikin laajalla kirjolla on, mikä on sen erikois-
luonne?  Mitä sellaista se välittää, mitä jokin muu taiteen 
tai viihteen muoto ei tee? Onko se ylipäänsä minun 
kieleni? Maailma on täynnä parempia soittajia, laulajia, 
sanoittajia, sovittajia ja esiintyjiä. Piruako piti pistää 
sorkkansa tähänkin soppaan.

Olen toki iloinen kuullessani Ella Fitzgeraldin, Sarah 
Vaughanin tai Mark Murphyn laulavan, mutta heitä 
kuunneltuani haluan laulaa vain äänieristetyssä huo-
neessa. Thelonious Monkin tai Oscar Petersonin pianismi 
saa minut vuodattamaan verisiä kyyneliä. Bob Dylan ja 
monet muutkin hienot sanoittajat ajan heikolla hetkellä 
luotani ja ajattelen: Ihan turhaa kaikki.

Mutta musiikin piru on ovela. Vietyään kerran pik-
kusormen myötä koko käden palaa se houkuttelemaan 
heikolla hetkellä. Pian huomaan leikkiväni Pro Toolsin 
ääressä ja annan luvan itselleni tehdä ”vain muutaman 
kappaleen”. Eihän niitä tarvitse julkaista, lohdutan it-
seäni. Ja kun sitten olen saanut kappaleet tehtyä, haavei-
lenkin jo bändisovituksista ja yhteistyöstä. Ja nehän mak-
savat aikaa ja rahaa. Silloin ollaan jo vaarallisilla vesillä: 
tiedän itsekin, että tästä ei hyvää seuraa. Ja niinhän siinä 
aina käy. Pian hermoilen levytyksen kanssa, ja lopulta 
istun jälleen miettimässä, mitä annettavaa kappaleillani 
on. Mitä merkitystä on koko populaarimusiikilla?

”Taide on tunteiden kieltä,” sanoi Roman Polanski 
haastattelussa. Samaa sanoisin populaarimusiikista. Kun 
tiede selittää, analysoi, todistaa ja rakentaa osatotuuksista 
laajempia visioita ihmisestä ja maailmastamme, käyvät 
laulut tunteiden kimppuun. Ne keksivät, valehtelevat, 
unelmoivat – puhuvat tunteiden kieltä. Mutta jotain 
totta täytyy olla lauluissakin, jotta ne herättäisivät kuu-
lijassa tunteen, vetoaisivat johonkin tuttuun. Musiikki 
sisältää eräänlaisia akupunktioneuloja, jotka hierovat ih-
misen hermoja. Jokainen lauluntekijä kuvaa maailmaansa 
omalla ainutlaatuisella tavallaan, ellei sitten puske hittejä 
musiikkiteollisuuden tarpeisiin. Se vasta ammattitaitoa 
vaatiikin.

Vaikka populaarimusiikki suosii tuttuja aiheita, kuten 
rakkaus ja sen menettäminen, voi se kertoa mistä vain. 
Niin ainakin haluan uskoa. Rivejä on vähän, joten hir-

veästi faktaa niille ei voi ladata. Parhaimmillaan sanat 
kuitenkin herättävät kokonaisen maailman eloon kuu-
lijan mielessä.  Populaarimusiikki soittaa kuulijaansa ja 
hänen kokemuksiaan.

Musiikin käyttötapoja on monia, ja jotkut eivät tar-
vitse sitä lainkaan. Nuorille musiikki on usein tapa mää-
rittää omaa identiteettiään, etsiä yhteenkuuluvaisuutta 
omaan sukupolveensa. Musiikilla kerrotaan omasta it-
sestä ja erottaudutaan aiemmista sukupolvista tai omasta 
sukupolvesta erilliseksi alaryhmäksi. Musiikilla on yhtei-
söllinen merkitys. Netti on täynnä erilaisia ryhmiä, jonne 
keräydytään keskustelemaan omasta mielimusiikista. 
Rock-konserteissa hypitään kuin hullut sardiinit pur-
kissa.

Jotkut ostavat musiikkia kuten muitakin tuotteita, 
hyviksi havaittuja, laadukkaiksi todettuja, muodissa 
olevia. He luottavat yleiseen makuun, ovat eräänlaisia pe-
rässähiihtäjiä. Jotkut taas suunnistavat ulos valtavirrasta 
musiikillisen aluskasvillisuuden suureen viidakkoon et-
simään ravintoa musiikilliseen nälkäänsä ja silloin ihan 
mikä tahansa hattara ei kelpaakaan. He ovat edelläkä-
vijöitä, joita ravitsee lopulta vain omaperäisyys, taito ja 
uusi näkökulma. Musiikilliset uudistukset ponnistavat 
usein juuri musiikin aluskasvillisuudesta: massamuodin 
saavuttaessaan ne ovat usein menettäneet teränsä. On 
niitä, joiden tehtävä on säilyttää vanhaa, ja niitä, joiden 
tehtävä on rikkoa ja rakentaa uutta. Niin myös musii-
kissa. Tämä dialogi on kulttuurissamme tärkeää.

Sävelten ja soundien sisältämän informaation ana-
lysointi ei ole helppoa. Musiikin herättämä mielihyvä 
koostuu monien asioiden summasta. Eikä ole vaivatonta 
selittää, mitä tehtävää populaarimusiikki toimittaa. Ai-
nakin se tuo arjen iholle, puhuttelee, ilahduttaa ja viih-
dyttää ihmistä, jakaa kokemuksia.

Musiikillisten kriisien ja mustien päivien jälkeen 
seuraa useimmiten inspiraation ja ilon hetkiä. Silloin ei 
jaksa miettiä musiikin merkitystä ja tehtävää, vaan alkaa 
jälleen leikkiä, räpellellä musiikkia ihan omaksi ilokseen. 
Kun länsimaisen ihmisen pää ei koskaan hiljene, pulput-
tavat mielessä uudet aiheet ja kysymykset. Sisäisestä dia-
logista syntyvät usein myös laulujen sanoitusaiheet.
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