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Pro gradu -tutkielmani käsittelee historian käyttöä yhdysvaltalaisen populaarimusiikin teksteissä, musiikkivideoissa ja 
esityksissä 2010-luvulla. Keskitän tarkastelun rap-artisti Kanye Westin tuotannon sisältämään historian käyttöön. Tut-
kielmassani selvitän, miten historiaa käytetään populaarimusiikin sanoituksissa, videoissa ja esityksissä. Lisäksi tarkas-
telen populaarimusiikissa esiintyviä historia esityksiä ja pohdin, miten historian käyttö palvelee populaarimusiikin tar-
koituksia. 

Tutkimusaineistona toimivat Kanye Westin 2010-luvulla julkaisemat 33 singleä, 23 musiikkivideota ja viisi televisioitua 
live-esitystä. Tutkimuskirjallisuus koostuu historian käytön ja populaarimusiikin tutkimuksesta, sekä suuresta määrästä 
internetlähteitä, jotka käsittelevät tutkimuksessa viitattuja tapahtumia ja henkilöitä. Lähteisiin kuuluvat myös muiden 
artistien kappaleet, elokuvat ja sarjat, joihin tutkimusaineistossa viitataan. 

Tutkielman metodologinen lähtökohta on historian käytön tutkimus, joka painottaa historian käytön tarkoituksenmukai-
suutta sekä pyrkimyksiä historian käytön taustalla. Tutkielmassa käyn läpi Kanye Westin sanoitusten, musiikkivideoiden 
ja esitysten sisällön, keskittäen tarkasteluni niissä esiintyvään historian käyttöön. Sanoitusten, musiikkivideoiden ja live-
esitysten tarkastelussa tärkeässä osassa ovat rapmusiikin erityispiirteet populaarimusiikin genrenä ja näiden erityispiirtei-
den vaikutukset historian käyttöön.  

Populaarimusiikissa historiaa käytetään monin eri tavoin. Historian käyttö määräytyy kappaleen sisällön ja sanoman mu-
kaisesti, sen täydentäessä kappaleen sanomaa ja ajatusta kappaleen takana. Rapmusiikissa viittaukset henkilöhistoriaan 
nousevat historian käytön tavoista yleisimmäksi. Viittauksia populaarikulttuurin historiaan ja teoksiin tehdään ni-
meämällä henkilöitä ja tapahtumia suoraan, mutta näitä nostetaan esiin myös intertekstuaalisten viittausten kautta. Rap-
musiikissa sämplääminen, eli aikaisemmin julkaistujen kappaleiden muokkaaminen kappaleen taustaksi, on yksi genrelle 
ominainen tapa käyttää historiaa. Sanoituksissa, videoissa ja esityksissä tehdään viittauksia myös yleiseen historiaan.  

Historiaa käytetään populaarimusiikissa sanoitusten, videoiden ja esitysten sisältämän tarinan vahvistamiseen sekä artis-
tin imagon muokkaamiseen. Historian käyttö on tapa kiinnittää kuuntelijan tai katsojan huomio artistin kappaleisiin, vi-
deoihin ja esityksiin. Singlejulkaisut, musiikkivideot ja televisioidut live-esitykset ovat osa populaarimusiikin markki-
nointia ja niiden tarkoituksena on saada yleisö ostamaan albumeja ja kuuntelemaan artistin musiikkia. Historian käyttö 
populaarimusiikissa palvelee näitä markkinointiin liittyviä tavoitteita. Historian käytöllä pyritään jossain tapauksissa vai-
kuttamaan yleisön käsityksiin yhteiskunnasta ja artistista. Rapmusiikissa esiintyvä historian käyttö on myös osa genrelle 
tyypillistä sanoilla ja mielikuvilla leikittelyä. 

Tutkielmani nostaa populaarimusiikin ja sen tuotteet historian käyttöön liittyvän tutkimuksen aineistoiksi ja myötäilee 
aikaisemman tutkimuksen tuloksia populaarimusiikin vaikuttavuudesta. Aikaisemmassa tutkimuksessa esiin noussut kuu-
lijoiden aktiivisuus, populaarimusiikin kuluttamiseen liittyen, vahvistuu tutkimuksessani kuulijoiden reagoidessa aktiivi-
sesti populaarimusiikissa käytettyyn historiaan. Kuulijoiden aktiivinen rooli ja tiedostava historian käyttö vahvistavat 
aikaisemman tutkimuksen tuloksia populaarimusiikin vaikuttavuudesta. Tutkielma tuo lisätietoa populaarimusiikin ta-
voista käyttää historiaa omassa kontekstissaan ja se avaa rapmusiikin sanoitusten monitasoisia merkityksiä historian käyt-
töön liittyen. 
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Johdanto 
 

Musiikilla on kyky välittää merkityksiä, luoda yhteyksiä ihmisten välille ja rakentaa yksilöllisiä 

identiteettejä […]. Musiikin keinoihin puhutella niin esiintyjiä kuin yleisöäkin puututaan popu-

laarimusiikin tutkimuksessa turhan harvoin. Silti on väliä sillä, mitä esitys sisältää, miten se 

toteutuu ja miten soveltuu kyseiseen tilanteeseen […]. Toinen mahdollisuus on kirjoittaa teks-

tejä, jotka puhuttelevat tiettyä yleisöä ja sen elämäntapaa. Tai ehkäpä musiikki yksinkertaisesti 

kertoo luovasti ja sydämeen käyvästi sosiaalisista tai etnisistä ryhmistä, niiden menneisyydestä 

tai tulevaisuudesta.1 

 

Populaarimusiikki ja populaarikulttuuri ovat osa ihmisten arkista elämää, heidän kuunnellessaan ra-

diota, katsellessaan televisiota ja käyttäessään internetin kautta käsillä olevia suoratoistopalveluita. 

Ihmisten asioidessa kaupoissa, kahviloissa ja kampaamoissa, he kuulevat musiikkia, jonka genreä, 

esittäjää tai soitettuja kappaleita he eivät pääse valitsemaan. Huolimatta populaarimusiikin tunkeutu-

misesta osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää, aiheen akateeminen tutkimus keskittyi pitkään vain 

kulttuurin- ja musiikintutkimuksen aloille. Vasta viimeisten vuosikymmenten aikana populaarikult-

tuuria on ryhdytty tutkimaan laaja-alaisemmin eri tieteiden parissa.  Massakulttuuri ja siihen liittyvät 

mielikuvat olivat pitkään negatiivissävytteisiä ja osittain näiden mielikuvien myötä populaarikulttuuri 

on jäänyt varsin vähäiselle huomiolle tutkimuksen piirissä. Populaarimusiikki ja sen tavoittavuus 

sekä laaja levinneisyys ovat ylirajaisia ilmiöitä, joita tulisi tarkastella laajemmin, jotta voisimme ym-

märtää paremmin niitä ideoita ja arvoja, joita populaarikulttuuri ja -musiikki levittävät yhä kasvavalle 

yleisölle. Internet ja sen luomat lähes rajattomat mahdollisuudet jakaa sisältöjä ympäri maailmaa vain 

muutamalla klikkauksella, ovat mahdollistaneet myös populaarimusiikin yhä laajemman levinneisyy-

den ja voimakkaammat mahdollisuudet vaikuttaa.  

 

Tutkimuskysymys, aineisto ja metodit 
 

Tutkimuskysymykseni ovat; miten populaarimusiikissa käytetään historiaa ja millaisia käsityksiä po-

pulaarimusiikissa esitetyt kuvaukset luovat historiasta. Lisäksi tarkastelen, mitä historian käyttö antaa 

populaarimusiikille ja sen sisällölle. Tarkoituksenani ei ole tarkastella kaikkia mahdollisia historia 

esityksiä, joita populaarimusiikista löytyy, vaan käydä läpi valitsemani esimerkkiartistin kautta niitä 

 
1Suutari, Pekka, ’Musiikki arjen vuorovaikutuksessa’, teoksessa Aho, Marko & Kärjä, Antti-Ville (toim.), Populaari-
musiikin tutkimus, (2007) 113. 
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tapoja, joilla populaarimusiikissa esitetään historiaa ja miten näiden esitysten kautta luodaan käsitystä 

historiasta ja sen merkityksistä. Lopuksi analysoin, millaisia vaikutuksia populaarimusiikissa esiin-

tyvillä historia esityksillä on, sekä sitä, mitä historia esitykset kertovat populaarimusiikin tekijöiden 

tavoitteista ja miten historian käyttö palvelee heidän tavoitteitaan. 

Populaarimusiikki ympäröi ihmisten jokapäiväistä elämää. Ihmiset kuuntelevat musiik-

kia ja katsovat musiikkivideoita, ihaillen esiintyviä artisteja ja heidän saavutuksiaan. Populaarimusii-

kin esittäjät ja tuottajat eivät ole vain viihdyttäjiä, vaan heidän tuottamiensa esitysten kautta ihmiset 

tulkitsevat omia tunteitaan ja ajatuksiaan ympäröivästä maailmasta. Populaarimusiikin edustajat eivät 

tuota ihmisille vain viidettä, vaan sisällyttävät taiteeseensa itselleen tärkeitä yhteiskunnallisia ja po-

liittisia aiheita. Viime aikoina populaarimusiikissa esiintyneitä yhteiskunnallisia teemoja ovat olleet 

muun muassa seksuaalivähemmistöjen ja naisten oikeudet, kehopositiivisuus, mielenterveyteen liit-

tyvät kysymykset sekä seksuaalinen väkivalta. Ei ole yhdentekevää millaisia mielipiteitä ja ajatuksia 

musiikki ja muut populaarimusiikkiin liittyvät esitykset kuulijoille välittävät ja tämän takia on tärkeä 

tarkastella myös historian käyttöä, jota populaarimusiikissa esiintyy. 

Tutkimusaineistonani käytän yhden globaaleilla markkinoilla toimivan yhdysvaltalais-

artistin 2010-luvun tuotantoa. Keskitän tarkasteluni artistin singlejulkaisuihin ja musiikkivideoihin. 

Lisäksi nostan esiin muutamia live-esityksiä ja analysoin niissä käytettyä historiaa. Tarkasteltavan 

artistin olen valikoinut, laajan artistikirjon joukosta, seuraavien kolmen kriteerin perusteella; valitulla 

artistilla on merkittävää musiikillista tuotantoa, jonka säveltämisessä, sanoittamisessa ja tuottami-

sessa hän on mukana, hän on tehnyt suhteellisen pitkän uran musiikin parissa ja hän edustaa oman 

musiikkigenrensä populaaria suuntausta. Lisäkriteeriksi nostin sen, että valittu artisti on julkaissut 

useita albumeja 2010-luvun aikana, jotta tarkastelua voidaan jatkaa useamman albumin singleihin 

sekä musiikkivideoihin, eikä tarkastelu keskity vain yhteen tai kahteen albumiin. Näiden kriteerien 

perusteella ja materiaalin riittävyyden vuoksi olen päätynyt 42-vuotiaaseen yhdysvaltaisartisti Kanye 

Westiin, joka edustaa musiikkityyliltään populaaria rapmusiikkia. Kanye West on useasti palkittu 

artisti, jonka albumit sekä singlejulkaisut ovat nousseet 2010-luvulla useita kertoja maailmanlaajuis-

ten listojen kärkipaikoille. Lisäksi hänen musiikkivideonsa ovat herättäneet huomiota niin kriitikoi-

den kuin suuren yleisön keskuudessa. 

Kanye West ei ole ainut populaarimusiikin artisti, jonka musiikkia olisi voinut olla tar-

kastelun kohteena. Poplaulajat Taylor Swift ja Beyoncé sekä rap-artistit Eminem ja Jay-Z olisivat 

sopineet menestyksensä ja pitkän uransa puolesta tarkastelun kohteeksi. Haluan tässä työssä tarkas-

tella populaarissa rapmusiikissa esiintyvää historian käyttöä, jonka takia Taylor Swift ja Beyoncé 

rajautuivat musiikkigenrensä vuoksi työn ulkopuolelle. Jay-Z rajautui työn ulkopuolelle, sillä hän 

julkaisi 2010-luvulla vain kaksi omaa studioalbumia ja kaksi yhteistyöalbumia. Eminem olisi ollut 
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kiinnostava tutkimuksen kohde, mutta verrattuna Kanye Westin 2010-luvun tuotantoon, eivät 

Eminemin julkaisemat albumit ja musiikkivideot näyttäydy yhtä monitasoisina. Kanye Westin tuo-

tannossa on myös nähtävissä enemmän selkeää vaihtelua musiikkityylillisesti sekä sisällöllisesti, joka 

tekee hänestä kiinnostavamman tutkimuskohteen tutkimukselle. 

Sisällytän tutkimusaineistooni mahdollisimman laajasti populaarimusiikkiin ja sen esit-

tämiseen sekä levittämiseen liittyviä aineistoja, koska haluan tarkastella tutkimuksessani populaari-

musiikin kokonaisvaltaista historian käyttöä ja esityksiä historiasta. Esiintymisen ja medianäkyvyy-

den ollessa merkittävä osa populaarimusiikkia, olen huomioinut nämä osa-alueet tutkimuksessani. 

Aineistoni ollessa sanoituksia, videoita ja livetaltiointeja, tutkimuksessani käyttämäni metodit yhdis-

televät populaarikulttuurintutkimuksen ja historiantutkimuksen metodeja. Historiantutkimuksen me-

todeista käytän tutkimuksessani historian käyttöön ja historiaesityksiin liittyviä menetelmiä, ja popu-

laarimusiikintutkimuksesta lainaan sanoitusten tulkitsemiseen tarvittavia menetelmiä, sillä näitä ei 

ole mahdollista tulkita tiedoilla, joita käyttämäni historiantutkimuksen metodit tarjoavat. 

 

Aikaisempi tutkimus 
 

Populaarimusiikista ja sen vaikuttavuudesta ei ole tehty suuria määriä tutkimusta historiatieteessä. 

Populaarimusiikin vaikuttavuutta on tutkittu muun muassa Marko Ahon ja Antti-Ville Kärjän toimit-

tamassa teoksessa Populaarimusiikin tutkimus, jossa tarkastellaan populaarimusiikkiin liittyviä ilmi-

öitä, kuten musiikkiteollisuuden kehittymistä, musiikin ja kuvan suhdetta toisiinsa, fanien merkitystä 

ja musiikin kehollisuutta. Teoksessa käydään läpi ongelmia, joita populaarimusiikkia tutkittaessa 

kohdataan ja esitellään erilaisia lähestymistapoja populaarimusiikin tulkitsemiseen.2  Kirja keskittyy 

musiikintutkimukseen liittyviin kysymyksiin, eikä se käsittele historian käyttöä tai mahdollisia his-

toria esityksiä, joita populaarimusiikissa voidaan nähdä. Simon Frith on tutkinut populaarimusiikkia 

useassa tutkimuksessaan, joista osa on koottu teokseen Taking Popular Music Seriously: Selected 

Essays. Esseissään Frith käy läpi tapoja, joilla populaarimusiikista puhutaan ja millaista tutkimusta 

siitä tehdään. Hän tutkii kirjassaan muun muassa popmusiikin tarkoituksellisuutta ja sen historiaa, 

johon liittyvät standardisoitu tuotanto ja popmusiikin sopivuus kaikille kuuntelijoille.3 Frithin tutki-

mus populaarimusiikkiin liittyen on tehty sosiologian ja musiikintutkimuksen menetelmiä hyödyn-

täen, eikä hän tarkastele tutkimuksissaan historian käyttöä.  

Rapmusiikkia ja hiphop-kulttuuria on tutkittu sekä historian, että musiikintutkimuksen 

parissa. Michael Jeffries käsittelee kirjassaan, Thug Life, Race, Gender, and the Meaning of Hip-Hop, 

 
2 Aho & Kärjä (toim.) 2007. 
3 Frith 2007. 
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laaja-alaisesti hiphop-kulttuurin ja rapmusiikin historiaa, sekä rapmusiikkiin liittyviä asenteita ja mu-

siikkityylin autenttisuutta. Hän puhuu kirjassaan rapmusiikin sanoituksista ja niiden sisällöistä, mutta 

hän ei käsittele kirjassaan rapmusiikissa esiintyvää historian käyttöä.4 Craig S. Watkins on kirjoitta-

nut hiphopin ja rapmusiikin poliittisuudesta kirjassaan, Hip Hop Matters: Politics, Pop Culture, and 

Struggle for the Soul of the Movement. Kirja käsittelee rapmusiikin suhdetta valtamediaan sekä vai-

kutuksia nuorten aikuisten elämiin, kuitenkaan historian käyttöä tarkastelematta.5  

Aikaisempi historian käytön tutkimus keskittyy historian käyttöön politiikassa ja yh-

teiskunnallisissa keskusteluissa. Historian käyttöä käsittelevistä kirjoista ehkä tunnetuin, Margaret 

MacMillanin kirja The Uses and the Abuses of History, esittelee laajalla skaalalla erilaisia tilanteita, 

joissa voidaan havaita historian käyttöä ja mahdollista väärinkäyttöä.6  Historian käyttöä julkisessa 

keskustelussa on tarkastellut Suomessa muun muassa Katja-Maria Miettunen omassa väitöskirjassaan 

Menneisyys ja historiakuva, jossa tutkimuksen keskiössä ovat muistelijoiden luomat kuvat kuusikym-

mentäluvun Suomesta.7  Rami Mähkä tutkii historian käyttöä väitöskirjassaan Something Completely 

Historical: Monty Python, History and Comedy. Mähkän väitöskirja käsittelee Monty Python-kome-

diaryhmää ja heidän tapojaan esittää historiaa, keskittäen tutkimuksensa elokuviin ja televisiosarjoi-

hin.8  

 

Historian käyttö 
 
Historian käytön tutkimus on aikaisemmin keskittynyt tarkastelemaan historian käyttöä puheissa ja 

julkisessa keskustelussa. Historian käyttöön liitettyjä käyttötarkoituksia ovat yleisimmin olleet; po-

liittisten toimien legitimointi, yleisön käsitysten muokkaaminen sekä nostalgisointi, eli jonkinlainen 

menneisyyden glorifiointi. Näiden lisäksi tutkimukseen on liittynyt historiakulttuuri, joka viittaa his-

torian ymmärtämisen tapoihin, joilla yhteisö tai laajemmin kulttuuri, muistavat ja antavat merkityksiä 

menneisyydelle.9 Tarkasteltaessa populaarimusiikissa käytettyä historiaa, merkitysten antaminen ja 

muistaminen ovat merkittävässä osassa. Ihmiset kuluttavat populaarimusiikin tuotteita viikoittain tai 

jopa päivittäin, jonka takia näissä tuotteissa nähdyt historiaesitykset eivät suinkaan ole merkitykset-

tömiä. Populaarimusiikki, yhdessä uutisten, kirjojen ja esimerkiksi peruskoulussa annettava opetuk-

sen kanssa, muokkaa yhteisön tapoja ymmärtää historiaa. 

 
4 Jeffries 2011. 
5 Watkins 2006. 
6 MacMillan 2009. 
7 Miettunen 2009. 
8 Mähkä 2016. 
9 Ibid., 10. 
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Tutkimuksen kiinnostus historian käyttöä kohtaan on lähtenyt tutkijoiden huomioista, jotka keskit-

tyivät historian poliittiseen käyttöön, eli siihen miten historiaa ja sen tapahtumia pyrittiin käyttämään 

poliittisiin tarkoituksiin. Poliittista historian käyttöä ja siihen liittyviä lieveilmiöitä on tutkittu viime 

vuosien aikana melko paljon. MacMillanin mukaan poliittinen historian käyttö on tapa oikeuttaa, eli 

legitimoida tekoja historian kautta. Historialla pyritäänkin perustelemaan sitä, miksi poliittiset pää-

tökset ovat oikeutettuja.10 Historian käyttö poliittisessa puheessa on retorinen keino, jolla vahviste-

taan politiikan oikeudenmukaisuus ja pyritään vakuuttamaan yhteisö valittujen keinojen toimivuu-

desta. Historian käytöllä voidaan myös korostaa poliittisia vääryyksiä historian kautta. Konkreettisia 

esimerkkejä poliittisesta historian käytöstä ovat esimerkiksi vielä 2000-luvulla Saksaan kohdistetut 

sotakorvausvaatimukset, joita perustellaan toisen maailmansodan tapahtumien valossa. Mielipiteisiin 

ja käsityksiin vaikuttamaan pyrkivä historian käyttö on laajoilta osin samanlaista kuin poliittinen his-

torian käyttö, mutta sen tavoitteet eivät ole samanlaisia kuin poliittisella historian käytöllä. Ihmisten 

käsityksiin yhteiskunnasta pyritään vaikuttamaan, esittämällä heille erilaisia historiaan pohjautuvia 

perusteita yhteiskunnan nykytilalle ja näiden perusteluiden kautta pyritään osoittamaan nykyinen ti-

lanne hyväksi tai huonoksi.11 Esimerkiksi nationalismia perusteltaessa käytetään perustelun tukena 

historiallisia tapahtumia ja niiden merkityksiä menneelle sekä nykyaikaiselle yhteiskunnalle ja sen 

rakenteille.  

  Viime vuosien aikana jopa jonkinlaiseksi trendiksi noussut nostalgisointi ja menneiden 

aikojen kaipuu on yksi arjessakin voimakkaasti läsnä oleva tapa käyttää historiaa. Nostagisointiin 

liittyy voimakkaasti menneiden tapahtumien, henkilöiden ja toimintatapojen ihannointi tai niiden 

muisteleminen erityisen hyvinä ja merkittävästi nykyhetkeä parempina aikoina.12  Nostalgisoivaa his-

torian käyttöä esiintyy lähes kaikkialla arjessa ja sitä voi nähdä esimerkiksi TV-mainoksissa, kir-

joissa, elokuvissa ja juhlapuheissa. Nostalgisoinnin ongelma on ajan myötä tapahtuva muistin vääris-

tymä, jossa negatiiviset tunteet ja tapahtumat menneisyydestä unohtuvat ja muistoihin jäävät vain 

hyvät asiat, joita muistellaan aktiivisesti. Ajatus paremmasta menneestä on tuttu monista elokuvista, 

puheista ja kirjoista. Nostalgisointiin liittyy vahvasti muistelu ja yhteisöllisyys, joiden kautta käsitystä 

menetetystä loistosta luodaan. 

Puhuttaessa populaarimusiikin historian käytöstä yleisellä tasolla, tyypillisiä tapoja ovat 

eri henkilöhahmojen elämään tai työhön viittaaminen. Tästä hyvänä esimerkkinä yhdysvaltalaisen 

Maroon 5:n kappale ja siihen liittyvä musiikkivideo Moves Like Jagger, jossa viitataan englantilaisen 

The Rolling Stonesin laulajaan Mick Jaggeriin ja hänen tapaansa liikkua. Musiikkivideolla näytetään 

 
10 MacMillan 2010, 168. 
11 Ibid., 83–84. 
12 Shaw & Chase 1989, 3. 
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videopätkiä The Rolling Stonesin vanhoista esiintymisistä, joissa Jagger tanssii ja elehtii ympäri la-

vaa.13 Viitattaessa populaarikulttuurin henkilöhahmoihin, voivat henkilöt olla muusikkoja, näytteli-

jöitä, poliitikkoja tai vaikkapa sotahistorian henkilöitä. Tärkeintä viittauksissa on viitattujen henki-

löiden tuttuus suurelle yleisölle, jotta ajatus viittauksen takana aukeaa musiikin kuulijoille. Toinen 

merkittävä tapa käyttää historiaa populaarikulttuurissa on erilaiset intertekstuaaliset viittaukset. Ku-

ten viittaukset henkilöhahmoihinkin, samalla tavalla myös viittaukset toisiin teoksiin ja teksteihin tai 

puheisiin, ovat poimintoja suurelle yleisölle etukäteen tutuista kulttuurituotteista. Intertekstuaalisilla 

viittauksilla on merkittävä rooli populaarimusiikin mahdollisuuksissa synnyttää tunteita ja ajatuksia 

kuulijoissaan. Kuulijan yhdistäessä kappaleissa käsiteltävät aiheet jo aikaisemmin tuttuihin ilmiöihin, 

henkilöihin ja tapahtumiin, onnistuvat kappaleet luomaan syvempiä merkityksiä ja yhteyksiä kuulijan 

mieleen. 

Populaarimusiikin tekijät ottavat usein suuria taiteellisia vapauksia lainatessaan ja jos-

kus jopa kopioidessaan toisten tuotantoa. Artistien tavat viitata toisten töihin ja erilaisiin kulttuurin-

tuotteisiin ovat hyvin vapaita ja aina alkuperäisen idean tai ajatuksen välittyminen kuulijalle, alkupe-

räisessä muodossaan, ei ole merkityksellistä artistille. Esimerkiksi Lana Del Reyn musiikkivideossa 

National Anthem esitetään kuvitteellisia kohtauksia Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn elä-

mästä. Lana Del Rey esittää videossa John F. Kennedyn puolisoa Jacqueline Kennedyä ja Marilyn 

Monroeta, ja entistä presidenttiä esittää yhdysvaltainen rap-artisti Asap Rocky.14 Videon tarkoituk-

sena ei ole näyttää katsojalle Yhdysvaltojen presidenttiparin todellista elämää, vaan illuusio siitä, 

millaista heidän elämänsä saattoi olla. 

Historian käyttöä osana populaarikulttuurin kuvastoa ei tule pitää yksinomaan vain van-

hojen tyylien ja ajatusten kierrätyksenä, sillä historian käyttö antaa myös mahdollisuuden vaalia po-

pulaarikulttuurin menneisyyttä. Populaarikulttuurin toimijoiden käyttäessä alansa historiaa ja nosta-

essa sitä esille, he pääsevät omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, mitä populaarikulttuurin historiasta 

muistetaan ja millaiset populaarikulttuurin tekijät ja tapahtumat jäävät elämään suuren yleisön mie-

lissä. Populaarikulttuuri kirjoittaa, tuotteissaan käyttämänsä historian avulla, alan historiaa omilla eh-

doillaan. Populaarikulttuurin toimijat eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, jolla olisi yhteinen kon-

sensus sen suhteen, mitkä asiat historiassa ovat muistamisen arvoisia, mutta historian käytön avulla 

ja historian esiin nostamisen avulla toimijat voivat omalta osaltaan nostaa esiin niitä aiheita, joita he 

pitävät tärkeinä. 

Tarkasteltaessa populaarimusiikin historian käyttöä, on huomioitava, että vaikka olen 

käynyt sanoitukset ja musiikkivideot sekä live-esitykset tarkasti läpi, voi silti näissä esiintyä historian 

 
13Maroon 5, ’Moves Like Jagger’, [https://www.youtube.com/watch?v=iEPTlhBmwRg]. Katsottu 12.1.2020. 
14 Lana Del Rey, ’National Anthem’, [https://www.youtube.com/watch?v=sxDdEPED0h8]. Katsottu 17.1.2020. 
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käyttöä, jota en ole tunnistanut. Eri alueiden ja aikakausien trendit sekä artistin omat mielenkiinnon-

kohteet vaikuttavat siihen, millaisiin aiheisiin historiassa viitataan ja millaisilla tavoilla viitteitä teh-

dään. Kaikista hienovaraisimmat ja vähemmän tunnettuihin tai tunnistettaviin historian tapahtumiin, 

tuotteisiin, kappaleisiin tai teksteihin tehdyt viittaukset ovat voineet jäädä työn ulkopuolelle. Yksit-

täisten historiaviittausten ohittaminen ei estä löytämästä johdonmukaisuuksia tai eroavaisuuksia po-

pulaarimusiikin historian käytössä.  

 

Mitä populaarimusiikki on? 
 

Populaarimusiikista puhuttaessa on huomioitava, että käsite ’populaarimusiikki’ on aikoina ja eri pai-

koissa saanut erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi 1800-luvun alkupuolella populaarimusiikilla viitat-

tiin kansanlauluihin. Saman vuosisadan loppupuolella populaari korvattiin käsitteellä folk, joka onkin 

nykyaikana varsin vakiintunut käsite, puhuttaessa kansanlauluista ja kansanmusiikista.15 Populaari-

musiikkia tarkastellessa, pääperiaatteena on, että mistä tahansa musiikista voi tulla populaarimusiik-

kia.16 Populaarimusiikiksi nousemisesta hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Yhdysvalloissa, 1970-lu-

vun loppupuolella, syntynyttä rapmusiikkia, joka oli alun perin hyvin pienen joukon tekemää ja kuun-

telemaa musiikkia.  2010-luvulle tultaessa rapmusiikki on osa populaarimusiikin kirjoa ja rap-artis-

teja nähdään vuosittain suurimpien musiikkifestivaalien päälavoilla. 

Populaarimusiikkia lähdetään usein määrittelemään sitä kautta, mitä se ei ole. Populaa-

rimusiikin vastakohtana on usein pidetty taidemusiikkia ja tätä kautta populaarimusiikkia on usein 

arvosteltu yksinkertaiseksi ja helpoksi musiikiksi. Englanninkielen sana ’popular’ oli 1400-1700-lu-

vuilla ilmaisu, joka tarkoitti ’matalaa’, ’vulgaaria’ ja ’tavallista ihmistä’. Vasta 1700-luvun lopulla 

sana on saanut nykyisen merkityksensä, joka kuvastaa myös populaarimusiikkiin liitettyjä ominais-

piirteitä, eli suosiota ja laajaa levinneisyyttä.17 Populaarimusiikin määrittelyä ja historiaa on leiman-

nut sen liittyminen arvohierarkioihin ja jaotteluun arvokkaaseen tai arvottomaan. Populaaria on mo-

nesti, jopa nykyaikaisen tutkimuksen piirissä, verrattu taiteeseen tai folkloreen, jonka seurauksena 

populaarimusiikki on määritelty esteettisesti vähempiarvoiseksi.18 

Marko Aho ja Antti-Ville Kärjä määrittelevät populaarimusiikin kolmen osatekijän 

kautta. Ensimmäinen populaarimusiikkia määrittävä tekijä on sen demokraattisuus, eli kaikilla ihmi-

sillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus osallistua sen kuluttamiseen. Populaarimusiikilla on kyky ylit-

 
15 Middleton 2002, 3–4. 
16 Mäkelä 2011, 19. 
17 Ibid., 20. 
18 Aho & Kärjä 2007, 15. 
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tää sosiaaliset, kansalliset, etniset ja tyylilliset rajat, mutta näiden rajojen ylittäminen ei ole välttä-

mättömyys. Populaarimusiikin piirissä on etnisiä ja kansallisia erikoisuuksia, jotka eivät ylitä näitä 

rajoja. Toinen populaarimusiikkiin liittyvä tekijä on sen voimakas yhteys teknologiseen kehitykseen. 

Populaarimusiikin historia nivoutuu kaikissa vaiheissaan yhteen viestintäteknologian, median ja soi-

tinlaitteiden kehityksen historiaan. Kolmas populaarimusiikkia määrittävä tekijä on siihen liittyvä 

massatuotanto, joka mahdollistui äänitallennuksen kehittymisen myötä, ja tähän voimakkaasti kyt-

keytyvä kaupallisuus. Populaarimusiikkiin liittyvä musiikkiteollisuus on tuottanut populaaria omien 

strategioidensa mukaisesti tarjoamalla kokonaisvaltaista viihdettä, tuomalla viihdeikoneja kuluttajille 

kaikkia kanavia pitkin ja mainostamalla näitä populaarikulttuurin tuotteita erikoislehtien ja muiden 

liitännäisinstituutioiden kautta.19  

Kirjassaan, Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa, Janne Mäkelä esittelee tiivis-

tetyn määritelmän siitä, mitä populaarimusiikki on. Hänen mukaansa populaarimusiikki on: ”Pääosin 

laajoille markkinoille tarkoitettua musiikkia, jonka tekemiseen, tallentamiseen, levittämiseen ja ko-

kemiseen käytetään kunkin ajan uusinta teknologiaa ja jota määrittävät tyylien moninaisuus ja useim-

miten vahvat rytmiset ominaisuudet”.20 Populaarimusiikin rajojen ollessa ajan ja paikan myötä muut-

tuvia ja häilyviä, on sen määrittelyssä keskityttävä yleisiin piirteisiin, jotka yhdistävät kunkin aika-

kauden populaarimusiikkia, jättämättä mitään tyylejä tai genrejä määrittelyn ulkopuolelle. 

 

Tutkimuksen rakenne 
 

Ensimmäisessä luvussa käsittelen populaarimusiikin historiaa ja tapoja, joilla populaarimusiikki on 

kehittynyt nykyaikaiseen muotoonsa. Nostan esiin populaarimusiikin kehitykseen liittyviä kehitys-

kulkuja, jotka selittävät sitä, miksi haluan tutkimuksessani keskittää tarkastelun yhdysvaltalaiseen 

populaarimusiikkiin. Populaarimusiikin kehityskulku avaa sitä, miksi pelkkien populaarimusiikin 

tekstien tutkiminen ja niissä esiintyvän historian käytön analysointi ei anna tarpeeksi kattavaa kuvaa 

siitä, miten ja miksi historiaa käytetään populaarimusiikin tuotteissa. Käsittelen samassa luvussa 

myös Kanye Westin edustaman rapmusiikin historiaa ja sen nousua populaarimusiikin keskiöön. Toi-

sessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa käsittelen populaarimusiikin teksteissä, musiikkivideoissa 

ja live-esiintymisissä esiintyvät historian käytön tavat. Aloitan tarkastelun sanoituksista, joiden jäl-

keen tarkastelen musiikkivideoita ja viimeisenä nostan esiin muutamia live-esityksiä, joissa historiaa 

on käytetty. Live-esiintymisten kohdalla olen joutunut karsimaan esitykset muutamaan, sillä viimei-

 
19 Aho & Kärjä 2007, 12–14. 
20 Mäkelä 2011, 23. 
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sen kymmenen vuoden aikana Kanye West on esiintynyt niin useissa konserteissa, ohjelmissa ja ta-

pahtumissa, ettei kaikkia esityksiä ole mahdollista käsitellä. Kaikkia live-esityksiä ei ole myöskään 

taltioitu kokonaisuudessaan, jonka takia kaikkia esiintymisiä ei olisi mahdollista käydä läpi. Viimei-

sessä luvussa käyn läpi aineistoistani esiin nousseita tapoja käyttää historiaa ja pohdin historian käy-

tön merkityksiä sekä tarkoituksenmukaisuutta. Pohdin samassa luvussa erilaisten historian käytön 

tapojen erityispiirteitä populaarimusiikin kontekstissa. Yhteenvedossa vertaan tuloksiani aikaisem-

paan tutkimukseen ja pohdin lyhyesti yleisön merkitystä. 
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1. Populaarimusiikin historiaa 
 

Populaarimusiikin historia kulkee käsikädessä populaarikulttuurin historian kanssa. Yksi populaari-

kulttuurin historian merkittävimmistä käänteistä tapahtui 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, kun 

markkinoille kehitettiin erilaisia laitteita, joilla voitiin tehdä mekaanista jäljentämistä. Keksinnöistä 

merkittävimmiksi, populaarikulttuurin ja -musiikin kehitykseen liittyen, osoittautuivat myöhemmin 

valo- ja elokuva sekä äänilevy. Äänilevyn kehittäminen mahdollisti musiikkituotannon kehittymisen 

ja sen ympärille alkoi muodostua musiikkiteollisuutta. Keksintö ei kuitenkaan luonut nykyaikaisen 

kaltaista musiikkiteollisuutta tyhjästä, sillä jo ennen äänilevyjä musiikin ympärille oli kehittynyt eri-

laisia toimijoita, jotka olivat vastuussa esiintymiskiertueiden järjestämisestä.21 Äänilevyjen keksimi-

nen on yksi merkittävimmistä hetkistä populaarimusiikin historiassa, sen vauhdittaessa musiikkiteol-

lisuuden kehittymistä merkittävästi. 

 Populaarimusiikin ja historian käytön suhteen mielenkiintoinen seikka populaarimusii-

kin historiassa on vuonna 1982 keksitty ajatus liittää kuvia nuottivihkojen kansiin, joiden avulla os-

tajien olisi helpompi vain kuvaa katsomalla tietää olisiko hänen ostamansa tuote hengellinen, humo-

ristinen tai mahdollisesti romanttinen. Ääneen yhdistetyn kuvan ideana oli luoda visuaalinen koodi, 

joka toi äänen ja ostajan lähemmäs toisiaan. Sama ajatus toimii myös levykansien, mainoskuvien ja 

bändien logojen takana. 22  Ostajat pystyvät erottamaan levyt usein vain kansikuvien perusteella, sillä 

eri musiikkigenreillä on omanlaisensa visuaaliset esitystapansa. Nykyään eri artistien ja yhtyeiden 

edustaman musiikkityylin voi suhteellisen helposti päätellä levynkansien, promokuvien ja esimer-

kiksi musiikkivideoiden kuvaustyylin perusteella.  

Radion rooli populaarimusiikin levittämisessä ja uusien tähtien synnyttämisessä on ai-

kojen saatossa ollut merkittävä. Alun perin radiokanavat välttelivät kevyemmän musiikin soittamista 

ja sille oli varattu rajattu aika päivän lähetysajasta. Populaarimusiikin yleistyttyä, helpomman tallen-

teiden levittämisen kautta, populaarimusiikki alkoi vallata alaa radiokanavien soittolistoilla. Musiik-

kiteollisuuden pyrkimyksenä radiosoitoissa oli levymyynnin lisääminen ja jotta radion kuuntelijat 

tietäisivät, mitä levyä he etsivät levykaupoista, alettiin kappaleisiin säveltää koukkuja, eli ker-

tosäkeitä, joissa yleensä toistettiin kappaleen nimeä useita kertoja, jotta se jäisi kuulijan mieleen. 

Koukut olivat tärkeitä levymyynnin kannalta, sillä radioissa ei yleensä kerrottu soitetun kappaleen 

nimeä tai esittäjää. Nykyaikaisessa populaarimusiikissa kertosäe on edelleen yksi keskeisimmistä ele-

menteissä kappaleissa.23  

 
21 Mäkelä 2011, 36. 
22 Ibid., 38. 
23 Ibid., 53. 
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Toisen maailmansodan jälkeen populaarimusiikki otti seuraavan merkittävän askeleen kohti sen ny-

kyaikaista muotoa, kun musiikki alkoi muuttua sävelmäkeskeisestä kohti esittäjäkeskeisyyttä. Enää 

hyvä ja tarttuva sävelmä ei riittänyt, laulut tarvitsivat sopivan esittäjän, joka laitettiin kokonaisvaltai-

seen pakettiin kuulijalle, tallennettiin sopivaan muotoon ja jaeltiin musiikkityylille sopivissa kana-

vissa.24 Tasapainottelu musiikin tekemiseen liittyvän luovuuden ja musiikkityylin kaupallisuuden vä-

lillä ovat yhä populaarimusiikin keskiössä.25 Nykyaikaisen populaarimusiikin tuotannossa suosituinta 

populaarimusiikkia esittävät artistit eivät yleensä sävellä tai sanoita kappaleitaan, vaan niin sanotut 

hittinikkarit kirjoittavat kappaleita, joita sitten tarjotaan eri artisteille tai yhtyeille, joiden tyyliin sä-

vellys voisi sopia.  

 

1.1 Yhdysvaltalaisen populaarimusiikin nousu 
 

Ennen 1930-lukua populaarimusiikin markkinoita olivat hallinneet muutamat, lähinnä brittiläiset, 

levy-yhtiöt ja niiden tytäryhtiöt ympäri Eurooppaa. Suurimpia toimijoita äänilevybisneksessä olivat 

tuolloin brittiläinen EMI ja Decca, ja nämä säilyttivätkin asemansa Euroopan johtavina levy-yhtiöinä 

aina 1960-luvulle asti. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen yhdysvaltalaiset toimijat alkoivat vallata 

alaa populaarimusiikin parissa ja ne määrittelivät yhä voimakkaammin millaista kansainvälinen po-

pulaarimusiikki ja sen tekeminen olivat.26 Yhdysvaltalaisten toimijoiden nousu populaarimusiikin 

markkinoilla oli merkittävä käännös populaarimusiikin historiassa ja sen vaikutukset näkyvät popu-

laarimusiikin tuottamisessa ja kuuntelussa yhä nykyäänkin.  

Yhdysvaltalaisen populaarimusiikin esiinmarssin yhteydessä keskustelu populaarikult-

tuurin haitoista ja nuorison turmelemisesta nosti ensimmäistä kertaa päätään. Huolestunutta keskus-

telua siitä, kuinka massakulttuuri pilaisi nuorison ja niin kutsuttu amerikasaatio tuhoaisi paikalliset 

kulttuuripiirit ja uhkaisi merkittävästi paikallisen kulttuurin perinteitä, on käyty 1900-luvun alkupuo-

lelta lähtien. Massakulttuuria vastaan argumentoitiin peloilla perinteisten rakenteiden murentumi-

sesta ja yhteiskunnallisen järjestyksen järkkymisestä. Sen myös pelättiin hukuttavan kansalliset oma-

leimaisuudet massan alle.27  Eri alueiden omaleimaisuuksien katoamista ei ole tapahtunut ja yhä edel-

leen eri mantereilla kansalliset populaarimusiikin esittäjät nauttivat merkittävää suosiota omaleimai-

sella tyylillään, joka ei kuitenkaan kansainvälisillä markkinoilla saavuta mainittavaa menestystä. 

 
24 Mäkelä 2011, 54. 
25 Shuker 2013, 6. 
26 Mäkelä 2011, 46, 56. 
27 Ibid., 58. 
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Massakulttuurin pelko kiteytyi Euroopassa yhdysvaltalaisen kulttuurin leviämisen pelkoon.28 Pelko 

yhdysvaltalaisen kulttuurin leviämisestä ja sen tuhoavista vaikutuksista liittyi eurooppalaiseen ajat-

teluun, jonka mukaan eurooppalainen kulttuuri olisi merkittävästi hienostuneempaa ja perinteikkääm-

pää kuin yhdysvaltalainen kulttuuri voisi koskaan olla. Yhdysvaltalaista massakulttuuria pidettiin Eu-

roopassa yksinkertaisena ja vähempiarvoisena, osittain sen historiattomuuden vuoksi. Toisin kuin 

Euroopassa, ei Yhdysvalloissa ollut muinaisen Rooman aikaisia raunioita ja keskiaikaisia kivikirk-

koja tai linnoja, jotka kertoisivat alueen vuosisatoja kehittyneestä ja säilyneestä sivistyksen kulttuu-

rista. Pelko ei ollut täysin kuviteltua ja merkkejä yhtenäiskulttuurin synnystä voitiin havaita jo ennen 

toista maailmansotaa, kun Hollywoodin elokuvatuotanto otti elokuva-alan tuotannon tiukempaan ot-

teeseensa Euroopan kärsiessä sodan jälkeisestä resurssipulasta. Samaan aikaan lehdet muuttivat omaa 

tyyliään yhdysvaltalaistyyliseen tabloidimuotoon ja viihdemusiikin esittäjät hakivat inspiraatiota yh-

dysvaltalaisten artistien tyyleistä, kuten jazz-musiikista. Ihmiset pystyivät yhä laajemmin kulutta-

maan samoja medioita ja lukemaan samoja uutislähteitä ja näin ollen pohja laajemmalle yhtenäiskult-

tuurille alkoi muodostua ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.29 

 Korkeakulttuuriset toimijat arvostelivat populaari- eli massakulttuuria seikoilla, joita 

voidaan yhä nähdä yhdistettävän populaarimusiikkiin ja sen määrittelyyn. Massakulttuuria pidettiin 

korkeakulttuurin toimijoiden parissa pinnallisena ja sitä syytettiin helppojen reittien kulkemisesta. 

Lisäksi massakulttuurin väitettiin luovan illuusioita tunteista ja vuorovaikutuksesta ihmisten välillä 

sekä sen sanottiin tuottavan tietoa, jolla ei ollut mitään merkitystä. Viimeisimpänä korkeakulttuurin 

edustajien mukaan massakulttuuri syyllistyi taiteen latistamiseen ja vuosisatojen yritysten ja erehdys-

ten kautta saavutettujen onnistumisten tuhoamiseen.30 Nämä jo lähes vuosisadan ajan käytetyt argu-

mentit näkyvät yhä edelleen siinä, miten populaarimusiikista puhutaan ja miten sitä arvioidaan ja 

verrataan klassiseen musiikkiin. Myös populaarikulttuurin ja -musiikin tutkimus nähtiin turhana, sillä 

populaarikulttuuri nähtiin yksinkertaisena viihteenä, jolla ei ollut sen syvempää merkitystä.  

 Populaarimusiikki on aiheuttanut kulttuurisen kritiikin lisäksi moraalista paniikkia, 

kuinka sen ruumiillinen ja aisteja stimuloiva esitystapa vaikuttaa nuorisoon ja sen moraalikäsityksiin 

negatiivisella tavalla.31 Moraalipaniikin seurauksena Elvis Presleyn esityksiä sensuroitiin ja esimer-

kiksi Sex Pistolsin konsertteja kiellettiin joissain Euroopan maissa, koska näitä pidettiin moraalitto-

mina ja epäsovinnaisina. Populaarimusiikki onkin usein nähty massana kulkeville kuluttajille suoraan 

annettuna, ikään kuin populaarimusiikin kuuntelijat voisi itse määritellä kiinnostuksen kohteitaan ja 

 
28 Mäkelä 2011, 59. 
29 Ibid., 60–62.  
30 Ibid., 65–66. 
31 Ibid., 66. 
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tulkita kuulemiaan sekä näkemiään esityksiä. Ajatus suoraan ylhäältä annetusta kulutustuotteesta on 

tukenut käsitystä, jonka mukaan massakulttuuri tuhoaa paikallisen kulttuurin ja muuttaa kaiken kult-

tuurin pelkäksi vivahteettomaksi massaksi. 

Huolimatta yhdysvaltalaisen populaarimusiikin esiinmarssista 1930-luvulta lähtien, 

1900-luvun mahdollisesti suurin populaarimusiikin ilmiö sai alkunsa 1960-luvun Iso-Britanniasta. 

Kiistämättä yksi populaarimusiikin suurimmista sensaatioista, The Beatles, yhdisteli omassa musii-

kissaan tyylejä ja ideoita niin eurooppalaisesta taidemusiikista kuin yhdysvaltalaisesta populaarimu-

siikista. The Beatles nähtiin Euroopassa vastaiskuna yhdysvaltalaisen massakulttuurin aikakaudelle, 

jonka takia massahysteriaankin asti yltynyt Beatles-mania näyttäytyi aikaisempaa amerikasaatiota 

hyväksyttävämpänä populaarimusiikin ja massakulttuurin ilmentymänä.32 Brittiläisten tai oikeastaan 

Englannista nousseiden yhtyeiden ja artistien suurta läpimurtoa on pyritty selittämään monin eri sei-

koin, sillä ennen 1960-lukua lähes yksikään brittiläinen artisti tai yhtye ei ollut onnistunut lyömään 

itseään läpi kansainvälisillä markkinoilla. Frithin mukaan merkittävin brittiläisessä musiikissa tapah-

tunut muutos oli, että yleisö, säveltäjät ja esiintyjät ottivat oman musiikkinsa tosissaan.33 Kyse ei enää 

ollut vain viihdemusiikista ja radiossa soivista korvamadoista, vaan uusille tähdille luotiin imago ja 

tarina, joka venytettiin kaikille tekemisen alueille. The Beatlesista haluttiin alun alkaen tehdä kaupal-

linen yhtye, jota markkinoitiin teinitytöille.34 Toinen merkittävä seikka oli brittiläisten musiikkityy-

lien jakautuminen erilaisiksi alakulttuureiksi, joiden edustajat erottuivat toisistaan sekä kuuntele-

mansa musiikin että pukeutumistyylinsä ja jopa ideologiansa kautta. Musiikki oli osa identiteettiä ja 

samalla kun musiikki yhdisti massoja, se mahdollisti myös nuorille erottumisen muista. Brittiläisen 

populaarimusiikin voimakas markkinoiden hallinta jatkui vaihtelevasti joitakin vuosikymmeniä, 

mutta 1980-luvulle tultaessa yhdysvaltalaiset musiikintuottajat valtasivat kansainvälisen populaari-

musiikin markkinoita takaisin ja useamman vuosikymmenen ajan kansainvälinen populaarimusiikki 

on saanut vaikutteensa Yhdysvalloista.35 

 

1.2 Nuorisokulttuurin nousu ja populaarimusiikin kasvu kaikkien musiikiksi 
 

Populaarimusiikki yhdistettiin sen alkuajoista lähtien voimakkaasti nuorisokulttuuriin ja erityisesti 

1960-luvun alakulttuurien syntymisen myötä populaarimusiikki luokiteltiin lähes poikkeuksetta 

osaksi nuorisoliikettä ja näin ollen se nähtiin nuorten musiikkina. Populaarimusiikkia soitettiin alun 

 
32 Mäkelä 2011, 74. 
33 Frith 2004, 56. 
34 Mäkelä 2011, 80. 
35 Frith 2004. 
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alkaen paikoissa, joissa nuoret aikuiset viettivät aikaansa, eli useimmiten tämä tarkoitti erilaisia klu-

beja, jonka takia lähes poikkeuksetta populaarimusiikkia soittaneet yhtyeet esiintyivät baareissa ja 

pubeissa. Populaarimusiikkia soitettiin jonkin verran myös radiokanavilla, mutta sen määrä oli aluksi 

suhteellisen pieni, kun sitä verrataan kaikkiin radioissa lähetettyihin ohjelmiin. Populaarimusiikin 

määrä radioissa alkoi lisääntymään yleisön vaatimuksesta ja erilaisten kaupallisten radiokanavien il-

mestyessä radioaalloille 1960-luvun loppupuolella.36 Suuren yleisön halu kuulla populaarimusiikkia, 

toi populaarimusiikin vähitellen yhä laajemmalle ja sitä ryhdyttiin soittamaan esimerkiksi kampaa-

moissa ja kaupoissa, joissa taustalla kuuluva musiikki tuli radiosta. 

Nykyään populaarimusiikki soi kaikkialla. Radion ja kannettavien musiikkisoittimien 

avulla musiikista on tullut osa jokapäiväistä elämää, eikä musiikin kuunteluun enää tarvitse valita 

tiettyä hetkeä, vaan sitä voi kuunnella milloin vain ja missä vain.37 Radiokanavat soittavat lähes yk-

sinomaan populaarimusiikkia ja Suomessa YLE Klassinen on yksi harvoista radiokanavista, joista 

kuuntelija voi kuulla klassista musiikkia. Populaarimusiikin jokapäiväistyminen on muokannut ra-

diokanavien ohjelmien ohella myös perinteisten toimijoiden tyylejä. Vielä noin 20 vuotta sitten 

Stockmannilla asiakkaat saivat kuunnella ostosten ohessa jazzia, mutta nykyään jokaisessa tavarata-

lossa soivat viimeisimmät listahitit. Huomioitavaa on, että 1900-luvun alussa jazz nähtiin populaari-

musiikkina, mutta nykyään se luokitellaan lähemmäs taidemusiikkia kuin populaarimusiikkia. Eri 

tyylien siirtyminen populaarimusiikista taidemusiikin alakategoriaksi ja toisinpäin kertoo populaari-

musiikin voimakkaasta sidonnaisuudesta aikaan ja kunkin ajan standardeihin musiikkiin liittyen.   

Ihmisten suunnatessa populaarimusiikin konsertteihin tai festivaaleille, ei kukaan 

odota, että paikalla olisi vain teinityttöjä tai alle 30-vuotiaita kuulijoita. Samaa musiikkia voivat ny-

kypäivänä kuunnella niin 15-vuotiaat kuin myös heidän jo lähempänä 60 ikävuotta olevat isovan-

hempansa. Osittain tämä muutos nuorisomusiikista kaikkien musiikiksi voi liittyä siihen, että ihmiset, 

jotka ovat nyt 60-70-vuotiaita, ovat kasvaneet aikana, jolloin populaarimusiikki otti ensimmäisiä suu-

ria askeliaan kohti kaikkien kuuntelemaa ja kuluttamaa musiikkityyliä, jonka takia heille populaari-

musiikin äänimaailma ja tyylit ovatkin tutumpia kuin kansanmusiikin tahdit tai erilaiset taidemusiikin 

suuntaukset. Huolimatta vuosien ja vuosikymmenten kulumisesta populaarimusiikki onkin säilyttä-

nyt joitain sille tyypillisiä piirteitä, joita kuuntelijat voivat tunnistaa 1960-luvun sekä 2010-luvun po-

pulaarimusiikista. 

Nykyaikana populaarimusiikki on tärkeä osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja aivan 

kuten 1960-luvulla nuoriso kytki identiteettiään ja itseilmaisuaan musiikkiin, jota he kuuntelivat, niin 

 
36 Uimonen 2017, 181. 
37 Frith 2007, 198. 
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myös nykyaikana ihmiset käyttävät populaarimusiikkia sosiaalisen identiteettinsä pohjana. Populaa-

rimusiikin kokeman arvostelun ja erilaisten vaiheiden jälkeen populaarimusiikki on kasvanut maail-

man suurimmaksi kulttuuriteollisuuden alaksi. Populaarimusiikin tuotot eivät nykyaikana rajoitukaan 

vain levymyyntiin vaan tekijänoikeustulot, kiertueet, oheistuotteet ja musiikkilehdistön tuotot ovat 

merkittävä osa musiikkiteollisuuden vuosittaista liikevaihtoa.38 Kokonaisuudessaan populaarimu-

siikki ja sen taustatoimijat ovat miljardien arvoinen bisnes, joka tuottaa vuosittain musiikkia enem-

män kuin yksittäinen kuuntelija pystyy kuuntelemaan. Huoli musiikin yksipuolistumisesta on suurelta 

osin turhaa, sillä vaikka suosituimmat artistit keräävät suurimmat yleisöt omalle musiikilleen, he luo-

vat myös paljon mahdollisuuksia pienemmille artisteille sekä kokeellisemmille musiikin muodoille, 

levy-yhtiöiden voidessa rahoittaa vähemmän menestyviä ja tuottavia tyylejä, jotka takaavat monipuo-

lisen kuuntelukokemuksen kuluttajille. 

 

1.3 Kuluttajia vai kuulijoita? –musiikkiteollisuuden ja kuuntelijoiden suhde 
 

Populaarimusiikista puhuttaessa musiikin kuuntelijat tai kuluttajat ovat merkittävässä osassa, sillä 

ilman kuuntelijoita musiikista ei voi tulla populaaria tai laajalle levinnyttä, jotka ovat populaarimu-

siikin keskeisimpiä elementtejä. Populaarimusiikkia ja sen taustalla toimivia musiikkiteollisuuden 

toimijoita on usein syytetty siitä, että he aliarvioivat populaarimusiikin kuuntelijoita ja näin ollen 

nämä toimijat tuottavat yksinkertaista ja helposti kulutettavaa musiikkia, jonka kuuntelemiseksi ih-

misten ei tarvitse ymmärtää musiikista.39 Kuuntelijoiden passiivisuutta on perusteltu muun muassa 

sillä, että levy-yhtiöt ja radiokanavat tekevät voimakasta yhteistyötä siinä, millaisia levyjä ja artisteja 

radiossa soitetaan, eivätkä yksittäiset kuuntelijat pysty vaikuttamaan siihen, mitä radiosta soitetaan. 

Kuuntelijan ainoat mahdollisuudet vaikuttaa kuulemaansa musiikkiin, ovat kanavan vaihto tai radion 

sulkeminen. Jossain tapauksissa edes tämä ei auta, sillä silloin tällöin yksittäiset kappaleet lävistävät 

radiotaajuudet tavalla, joka tekee kappaleen kuulemattomuuden mahdottomaksi. Kappaleet soivat ra-

diossa niin usein, ettei edes yksittäistä ostosretkeä pysty tekemään kuulematta kappaletta ostoskes-

kuksen tai ruokakaupan käytävillä pauhaavista kaiuttimista. Esimerkiksi vuonna 2007 julkaistu One 

Republicin ja Timbalandin kappale Apologize, joka soi pelkästään yhdysvaltalaisilla radiokanavilla 

yhden viikon aikana 10 394 kertaa.40 Samanlainen kansainvälinen ilmiö nähtiin kesällä 2018, kun 

Luis Fonsin ja Justin Bieberin kesähitti Despacito valloitti radiotaajuudet tavalla, joka koetteli joi-

 
38 Shuker 2013, 2. 
39 Frith 2004, 169–170. 
40 Trust, Gary, ’Lady Gaga Sets Latest Chart Record’, [https://www.billboard.com/articles/news/959706/lady-gaga-sets-
latest-chart-record]. Luettu 10.11.2019. 
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denkin kuuntelijoiden hermoja. Näissä tapauksissa kyse ei ole vain levy-yhtiön tai radiokanavan mu-

siikkipäälliköiden halusta soittaa vain yhtä kappaletta, vaan kyse on myös suuren yleisön toiveesta 

kuulla kyseisiä kappaleita.  

 Uusien teknologioiden myötä kuulijoilla on yhä enemmän valtaa päättää, mitä he ha-

luavat kuunnella ja esimerkiksi Spotify-suoratoistopalvelussa kuuntelijoilla on tarjolla lähes rajaton 

määrä musiikkia kuunneltavaksi. Vaikka radiokanavien soitetuimmat kappaleet valtaavat usein myös 

suoratoistopalveluiden listojen kärkipaikat, ei tämä tarkoita sitä, etteivätkö kuuntelijat valikoisi kuun-

neltavakseen muutakin kuin top 10-listoja. YouTube-videopalvelun alkutaipaleelta lähtien ihmiset 

ovat myös käyttäneet alustaa musiikin kuunteluun ja YouTuben tarjotessa erilaisia automaattisesti 

luotuja listoja, voivat ihmiset hakea palvelusta haluamaansa musiikkia kuunneltavaksi. YouTuben 

vahvuutena musiikin tarjoajana on, että kuka tahansa voi ladata palveluun omia esityksiään kaikkien 

ulottuville. YouTube onkin tarjonnut ponnistuslaudan uusille artisteille ja esimerkiksi erilaiset cover-

bändit ovat saavuttaneet suosiota YouTuben kautta.41 

 Populaarimusiikin kuluttajista on usein ulkopuolisten toimesta luotu varsin ankea kuva, 

joka esittää populaarimusiikin kuuntelijat massana ilman omaa tahtoa. Populaarimusiikin kuuntelijat 

ovat kuitenkin aktiivisia toimijoita, jotka tekevät valintoja, joiden mukaan he kuuntelevat ja kulutta-

vat itselleen mieluisimpia artisteja ja yhtyeitä. Vaikka levy-yhtiöt sekä radiokanavat ovat merkittä-

vässä roolissa sen suhteen, mitä radiotaajuuksilla soitetaan, eivät kuuntelijat enää ole vain radion 

soittamien hittien varassa, vaan uusien teknologioiden myötä yksittäiset kuluttajat ovat yhä vapaam-

pia etsimään uusia artisteja ja heidän musiikkimakuunsa sopivia tyylilajeja. Lisäksi kuuntelijat luovat 

itse merkitykset kuulemilleen kappaleille, joita ei ole mahdollista ymmärtää vain lukemalla kappa-

leen sanoituksia.42  

 

1.4 Musiikkivideoiden esiinmarssi 
 

Populaarimusiikki käyttää hyväkseen kunkin aikakauden uusinta teknologiaa ja vuonna 1979 mark-

kinoille tullut Sonyn Walkman-kuuntelulaite mahdollisti musiikin kuuntelun missä tahansa, sillä pie-

nen kasettisoittimen saattoi ottaa mukaansa kaikkialle.43 Kuuntelua ja äänen tallentamista helpottavat 

innovaatiot ovat aina vieneet populaarimusiikkia yhä laajemmille yleisöille ja ympäröineet ihmisten 

joka päiväisen elämän yhä voimakkaammin musiikilla. Music Televisionin (MTV) tuodessa musiik-

kivideon laajoille markkinoille 1980-luvulla, se muutti tavan, jolla ihmiset saattoivat nähdä musiikin. 

 
41 Vernallis 2013, 208. 
42 Frith 2007, 227. 
43 Klara 2015, 34. 
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Visuaalisen ärsyke konkretisoi musiikin sanomaa tavalla, jossa visuaalisuus dominoi aikaisempaa 

verbaalisuutta. Vuonna 1981 perustettu MTV oli musiikkivideon alkuaikoina merkittävin musiikki-

videoita levittävä kanava ja Washington Post kutsuikin sitä 1980-luvulla mahdollisesti vaikutusval-

taisimmaksi, yksittäiseksi kulttuuriseksi tuotteeksi vuosikymmeneen.44 MTV vaikutti musiikkikult-

tuurin kehitykseen ja artistin visuaalisen ilmeen kehittymiseen. Muusikkojen ei enää tarvinnut lähteä 

kiertueille löytääkseen kuulijoita, eikä kuulijoiden tarvinnut mennä keikoille nähdäkseen artistien vi-

suaalista ilmettä.45  

MTV kehitti musiikin jakelun lisäksi sitä, miten musiikkia voitiin markkinoida kuunte-

lijoille, sillä se ei vain soittanut musiikkia, vaan MTV markkinoi tunteita ja tunnetiloja, joihin katsojat 

halusivat samaistua. Kyse ei siis ollut vain videoista, vaan kaikesta mikä liittyi näihin videoihin ja 

artisteihin videoiden takana. Musiikkivideoiden tekoon liittyikin ajatus siitä, että mikäli video onnis-

tui olemaan koukuttava, katsoja haluaisi nähdä sen uudestaan. Nuorisokulttuurin tavoin MTV pyrki 

rikkomaan rajoja, joita televisioon ja ohjelmien tuottamiseen oli aikaisemmin liitetty.46 Vaikka nyky-

aikana musiikkivideoiden ensisijainen jakelukanava ei enää olekaan MTV, on musiikkivideoiden al-

kuaikoihin liittynyt rajojen rikkominen osa musiikkivideoita. Videoiden tulee rikkoa rajoja ja yllättää 

katsojansa, jotta ne huomataan jatkuvasti kasvavan massan joukosta. Historian käyttö on yksi tapa, 

jolla musiikkivideo voi nousta esiin massan joukosta ja kiinnittää katsojan huomion.   

MTV osoitti jo omana aikanaan, että musiikkivideot eivät ole vain mainoksia ja pro-

mootiota, vaan ne ovat myös viihdettä, jota voidaan kuluttaa. Musiikkivideot ovat mainoksia levy-

yhtiöille ja mielipiteiden ilmaisua artistille, mutta ne myös ovat oma viihteenlajinsa, jolla on omaa 

arvoa pelkän markkinoinnin yli. 47 Musiikkivideota tarkastellessa on tiedostettava, että musiikkivi-

deon visuaalinen esitys ei koskaan ole täysin sitoutumaton, vaan se yhdistyy aina musiikkiin sekä 

median esittämiin kuviin intertekstuaalisten viittausten kautta.48 Vaikka musiikkivideo on nykyai-

kana oma kulutettava tuotteensa, on se aina sidoksissa kappaleeseen. Musiikkivideo on mahdollista 

tunnistaa ilman ääntä musiikkivideoksi, mutta videota ei tehdä ilman siihen liittyvää kappaletta.  Mu-

siikkivideot eivät ole koskaan aikaisemmin olleet kulttuurisesti niin näkyvässä osassa kuin ne ovat 

nyt ja niiden saatavuus on parempi kuin koskaan.49 Ihmiset katsovat musiikkivideoita ja vaikuttuvat 

niistä. Musiikkivideo ei enää ole sivutuote, vaan sillä on oma merkityksensä, joka kehittyy jatkuvasti.   

 
44 Williams 2003, 4, 13–14, 20. 
45 Mäkelä 2011, 101. 
46 Williams 2003, 28, 64, 44. 
47 Ibid., 49–51, 58. 
48 Macy et al. 2016, 293. 
49 Railton 2011, 5. 
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1.5 Populaarimusiikin visuaalisuus 
 

Ihmisten ajatellessa populaarimusiikkia, voi monelle nousta ensimmäisenä mieleen jokin klassikoksi 

muodostunut kappale tai aikaisemmin päivällä kuulemansa radiohitti. Toisaalta ajatus populaarimu-

siikista voi nostaa mieleen kuvia Madonnasta valkoisessa tylliunelmassa hänen esittäessään kappa-

lettaan Like a Virgin vuoden 1984 MTV Music Awardseissa, laulaja Sia valtavassa mustavalkoisessa 

peruukissa, joka peittää artistin kasvot tai Katy Perryn ratsastamassa valtavalla mekaanisella tiikerillä 

keskelle jalkapallokenttää Super Bowlin väliaikaesityksensä alussa. Populaarimusiikkiin liittyvät 

mielikuvat ja visuaaliset muistot kertovat voimakkaasti siitä, miten merkittävässä osassa visuaalisuus 

on populaarimusiikissa.  

Musiikkivideoita on julkaistu säännöllisesti 1980-luvun alkupuolelta lähtien, mutta eri-

laiset mainoskuvat ja lehtiartikkeleihin sekä levynkansiin painetut kuvat populaarimusiikin tähdistä 

ovat olleet merkittävässä osassa populaarikulttuurissa jo ennen tätä. 1970-luvulla populaarimusiikin 

parissa mainetta niittänyt Twiggy ja hänen langanlaiha olemuksensa sekä valtavan kokoisiksi meika-

tut silmänsä elävät mielikuvina ihmisten mielissä, vaikka Twiggyn musiikki ei enää nautikaan sa-

manlaista kansansuosiota kuin kulta-aikanaan. Beatles-tukasta puhuttaessa ihmisten mieleen nousee 

välittömästi kuva The Beatlesin jäsenien hiustyyleistä 1960-luvun alkupuolella. Yksi maailman tun-

netuimmista populaarimusiikin symboleista on varmaankin The Rolling Stonesin logoakin koristavat 

kieli ja huulet, jotka ovat saaneet inspiraation yhtyeen keulakuvan, Mick Jaggerin huomiota herättä-

vän suurista huulista. Tällaisia esimerkkejä populaarimusiikin inspiroimista tyyleistä ja symboleista 

on lukematon määrä, ja jokainen pystyy varmasti nimeämään kymmeniä erilaisia ikonisia tyylejä 

vuosikymmenten varrelta. 

Meikkityylit, pukeutumisen suuntaukset ja muut jäävät usein elämään ihmisten mieliin 

populaarikulttuurin henkilöhahmojen kautta ja näin ollen populaarimusiikki osana populaarikulttuu-

ria ei siis vain käytä historiaa ja siihen liittyviä mielikuvia hyväkseen, vaan se on itsessään merkittä-

vässä osassa visuaalista historiaa luotaessa. Populaarimusiikin tyylit, ajatukset ja tavat käsitellä yh-

teiskunnallisia ongelmia, eivät synny ja esiinny tyhjiössä, vaan muovautuvat ja kehittyvät eteenpäin 

vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja tämän takia myös populaarimusiikki jättää 

jälkensä historiaan, joka ei ole yksinomaan vain populaarimusiikin oman historian kirjoittamista. 

 

1.6 Rapmusiikin nousu kaduilta klubeille ja hittilistojen kärkeen 
 

Rapmusiikin juuret ovat Yhdysvalloissa 1970-luvun puolessavälissä syntyneessä hiphop-kulttuu-

rissa, johon rapmusiikin lisäksi liittyy tärkeänä osana DJ:t, breakdance sekä graffitit. Rapmusiikin 
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ensimmäisinä vuosina DJ:t soittivat kaduilla ja pienillä klubeilla levyjä, joiden päälle eri tasoiset räp-

pääjät keksivät sanoituksia ja lausuivat niitä soitetun musiikin rytmissä.50 Musiikin päälle suoraan 

räppäämistä, ilman valmiiksi keksittyjä ja kirjoitettuja sanoituksia, kutsutaan freestylaamiseksi ja sii-

hen liittyen järjestetään erilaisia kilpailuja, joissa rapmusiikista innostuneet amatöörit, puoliammatti-

laiset tai ammattilaiset ottavat sanoilla mittaa toisistaan.51 Vaikka rapmusiikki on vain yksi osa 

hiphop-kulttuuria, on se kuitenkin suuren yleisön silmissä merkittävin ja näkyvin osa tätä kulttuuria.52 

Rapmusiikin alkutaivalta, 1970-luvun loppua ja 1980-luvun alkua kutsutaan nimellä Old School ja 

samalla termillä viitataan rapmusiikin alkutaipaleen äänimaailmoihin ja raptyyleihin.53 

1980-luvun alusta lähtien rapmusiikki kehittyi, kaduilla ja klubeilla tapahtuvista live-

esiintymisistä, kohti levytettävää muotoaan. Rapmusiikin ensimmäisessä kaupallisessa aallossa muo-

dostui uudenlainen rapmusiikin genre, niin sanottu ganstarap, jonka keskiössä oli poliisin ja valtiohal-

linnon vastustaminen.54 Ganstarapin sanoitukset käsittelivät valtiohallinnon vastustamisen lisäksi 

huumeita, kuolemaa, rahaa ja misogyynisia ajatuksia.55 Vuonna 1985 yhdysvaltalaisen kongres-

siedustaja, Al Goren vaimo, Tipper Gore, ja muutamat muut poliitikkojen vaimot perustivat kansal-

lisen Parents Music Resource Centerin (PMRC), jonka tarkoituksena oli taistella musiikissa esiinty-

viä sopimattoman seksuaalisia sanoituksia vastaan. Tipper Goren perustaman keskuksen alkuperäi-

senä kohteena oli hevimusiikki, mutta hyvin pian sen jälkeen, kun keskus oli saanut levy-yhtiöt lii-

maamaan sopimattomina pidettyihin albumeihin tarran, joka varoitti vanhempia lapsille sopimatto-

masta sisällöstä, rapmusiikki joutui huomion keskiöön. Vuosien saatossa useat eri poliitikot ovat käy-

neet taistoon rapmusiikin tuottajia ja esittäjä vastaan kerätäkseen ylimääräisiä moraalisia pisteitä.56 

Nykyäänkin lähes jokaisen rap-albumin kannesta löytyy PMRC:n kehittämä tarra, jossa lukee: ”pa-

rental advisory for explicit content”.  

Vuonna 1988 julkaistiin ensimmäinen hiphop-kulttuuriin ja rapmusiikkiin keskittyvä 

lehti, The Source, joka nousi 1990-luvun puolessa välissä myydyimmäksi musiikkilehdeksi. The 

Sourcen esimerkkiä seurasivat vuonna 1993 julkaistu Vibe ja vuonna 1997 ensipainoksensa saanut 

XXL Magazine.57 1990-luku oli lehtien julkaisun ja uusien levy-yhtiöiden perustamisen myötä mer-

 
50 Jeffries 2011, Introduction. 
51 Alim, Lee & Carris 2011, 425 
52 Watkins 2006, 52. 
53 Bradley et al. 2010, 1. 
54 Stoia, Adams & Drakulich 2018, 332. 
55 Watkins 2006, 49. 
56 Jeffries 2011, 151. 
57 Watkins 2006, 55-56. 
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kittävä vuosikymmen rapmusiikin kasvulle todelliseksi viihdetuotannon alaksi, kun vielä 1980-lu-

vulla se keskittyi omakustanteisiin mixtape-julkaisuihin, paikallisiin juhliin ja konsertteihin.58 Vuo-

teen 1991 mennessä rapmusiikki oli noussut ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa niin suosituksi mu-

siikkilajiksi, ettei sitä voitu pitää marginaalin musiikkina, vaan rap voitiin lukea yhdeksi populaari-

musiikin genreistä.59 Rapmusiikki koki suosion osalta suuria onnistumisia 1990-luvulla, mutta vuo-

sikymmentä varjosti Yhdysvaltojen hiphop-yhteisön jakanut kahtiajako itä- ja länsirannikon välillä. 

Tämä kahtiajako kärjistyi kahteen julkiseen ampumavälikohtaukseen, joissa kuoli kaksi rapmusiikin 

supertähteä. Ensimmäinen ammuskelu tapahtui vuoden 1996 syyskuussa Las Vegasissa, jossa ohi 

ajavasta autosta ammutut laukaukset tappoivat Tupac Shakurin (usein tyylitelty 2Pac). Noin puoli-

vuotta myöhemmin samantapaisessa ammuskelussa Los Angelesissa kuoli Christopher Wallace, joka 

tunnettiin esiintyjänimellään the Notorious B.I.G.60  

Rapmusiikin saadessa uusia kuuntelijoita, ganstarap sai uusia piirteitä 1990-luvun puo-

lessa välissä. Niin kutsutun bling-ajanjakson (englanniksi Bling Era) aikana rapmusiikin kuvastoon 

liitettiin kalliit juomat, puvut ja autot sekä timantti- ja kultaketjut, jotka ovat nykyäänkin merkittävä 

osa rapmusiikin kuvastoa.61 1990-luvun puolivälissä rap vaikutti merkittävästi populaarimusiikin 

sekä nuorisokulttuurin kehittymiseen, kehittäen omia samalla omia tekniikoitaan. Musiikin muok-

kaaminen eli sämplääminen on merkittävä osa rapmusiikkia, ja rapmusiikkia määrittää merkittävästi 

erilaiset tekniikat, joilla ääniraitoja ja musiikkia voidaan muokata.62 1990-luvun loppupuolella rap 

sai uusia vivahteita, kun musiikkivideot ja niissä käytetyt visuaaliset elementit muokkasivat musiik-

kityylejä. Rap omaksui populaarimusiikille tyypillisiä ulkoasuun ja imagoon kytkeytyviä elementtejä, 

jotka määrittelivät musiikin sisältöä. Rapmusiikki sai uudenlaisen populaarimusiikille tyypillisem-

män muodon kappaleisiinsa, joissa vuorottelivat kertosäe, eli niin kutsuttu hook ja säkeistö, jota rap-

musiikissa useimmiten kutsutaan sanalla verse. Rapmusiikin kertosäkeet sisältävät yleensä laulu-

osuuksia, jotka tuovat popmusiikin vivahteita rapmusiikkiin. Samaan aikaan videokulttuuri nosti 

esiin uudenlaisen ilmiön rapmusiikissa, kun räpin supertähtien aikakaudella yksittäiset artistit alkoi-

vat myymään stadioneita loppuun ja 2000-luvulle tultaessa sellaiset nimet kuin Eminem ja Jay-Z 

olivat kansainvälisesti tunnettuja hahmoja.63 

Rapmusiikin ensimmäisinä vuosikymmeninä genreä hallitsivat afroamerikkalaiset ar-

tistit ja musiikin suurinta yleisöä olivat nuoret afroamerikkalaiset.64 1990-luvulla rapmusiikin yleisö 

 
58 Watkins, 57–58. 
59 Ibid., 39. 
60 Bradley et al. 2010, 325.  
61 Ibid. 
62 Schloss 2014, 34–35. 
63 Bradley et al. 2010, 328–329. 
64 Lakeyta 2015, 8. 
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oli murroksessa ja rapmusiikin leviäminen Yhdysvaltojen valkoisille esikaupunkialueille, oli merkit-

tävässä roolissa sekä musiikin suosion, että siinä tapahtuneiden tyylillisten muutosten kohdalla. Sa-

maan aikaan rapmusiikin valloittaessa valkoisten asuttamia alueita, alkoivat myös kaupalliset radio-

kanavat soittamaan rapmusiikkia.65 Tämä rapmusiikin pääsy radiokanaville mahdollisti yhä suurem-

man yleisön, joka lisäsi samalla artistien levymyyntiä. Rapmusiikin nousu ostetuimpien levyjen jouk-

koon tapahtui hyvin nopeasti sen jälkeen, kun rap oli päässyt kaupallisten radioiden soittolistoille. 

1990- ja 2000-lukujen vaihteessa rap kaksinkertaisti markkinaosuutensa, kun samaan aikaan kilpai-

levat genret, kuten pop ja rock, menettivät markkinaosuuksiaan ja koko musiikintuotannon myynti 

lähti laskuun.66 Uudelle vuosituhannelle tultaessa rap oli koko populaarimusiikin johtava genre ja yhä 

uusia rapmusiikkia esittäviä supertähtiä nousi populaarimusiikin listojen kärkeen. Rap on kokenut 

2000-luvun aikana suuria muutoksia, eikä nykyaikainen rapmusiikki enää ole samanlaista musiikkia, 

mitä 1970-luvulla alkunsa saanut rap oli. Rapmusiikin äänimaailmat muovautuvat jatkuvasti, eikä 

räpin alkuperäinen ajatus rytmin tai taustamusiikin päälle räppäämisestä, ole aina musiikissa pää-

osassa.67 Huolimatta genren kokemista valtavista muutoksista tai mahdollisesti niiden takia, rapmu-

siikin suuri suosio on jatkunut voimakkaana ja suurimpien festivaalien päälavoilla esiintyy rap-artis-

teja. 

 

1.7 Kanye Westin tuotanto ennen 2010-lukua 
 

Kanye West on vuonna 1977 syntynyt yhdysvaltalainen rap-artisti ja tuottaja, joka aloitti musiikin-

teon tuottamalla musiikkia toisille artisteille. Hänen tuottamiaan kappaleita ovat esittäneet muun mu-

assa yhdysvaltalaiset populaarimusiikin edustajat Alicia Keys, Jay-Z ja Talib Kweli. Kanye Westin 

ensimmäinen oma studioalbumi, The College Dropout, julkaistiin vuonna 2004. The College Dropout 

nousi julkaisuviikollaan Billboard 200-listan toiselle sijalle.68 West voitti vuoden parhaan rap-albu-

min ja -kappaleen Grammy-palkinnon vuonna 2004 The College Dropout-albumillaan ja sen singlellä 

Jesus Walks.69 Kanye Westin toinen studioalbumi, The Late Registration, julkaistiin vuoden 2005 

loppupuolella ja se debytoi ensimmäisellä viikollaan Billboard 200-listan sijalla yksi.70 The Late Re-

 
65 Bradley et al. 2010, 329. 
66 Watkins 2006, 34. 
67 Bradley et al. 2010, 559–560. 
68 Billboard, ’Chart History: Kanye West, The College Dropout’, [https://www.billboard.com/music/kanye-west/chart-
history/TLP/song/449037]. Luettu 9.1.2020 
69Grammy Awards, ’2004 Grammy Winners’, [https://www.grammy.com/grammys/awards/47th-annual-grammy-
awards-2004]. Luettu 9.1.2020. 
70 Billboard, ’Chart History: Kanye West, Late Registration’, [https://www.billboard.com/music/kanye-west/chart-his-
tory/TLP/song/485369]. Luettu 9.1.2020. 
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gistration voitti parhaan rap-albumin Grammy-palkinnon vuonna 2005 ja albumin singlet Gold Dig-

ger ja Diamonds From Sierra Leone voittivat palkinnot parhaasta soolo rap-esityksestä ja -kappa-

leesta.71 Albumilta irrotetut singlejulkaisut Touch The Sky, Heard ’em Say ja Gold Digger nousivat 

kansainvälisiksi listahiteiksi ja nostivat Kanye Westin kansainvälisille musiikkimarkkinoille. 

Vuonna 2007 julkaistu Graduation oli Kanye Westin kolmas studioalbumi, jota mark-

kinoitiin Westin ja rap-artisti 50 Centin, välisellä nokittelulla. Markkinointitempauksena West ja 50 

Cent kilpailivat julkisesti siitä, kumman albumi myisi enemmän kopioita ensimmäisellä julkaisuvii-

kollaan. Kanye Westin Graduation päätyi myymään ensimmäisellä viikollaan lähes miljoona kopiota 

ja albumi debytoi Billboard 200-listan ensimmäisenä. 50 Centin Curtis-albumi myi noin 600 000 

kopiota ja debytoi listalla toisena.72 Graduation-albumin single, Stronger, jossa West sämplää rans-

kalaisyhtye Daft Punkin vuonna 2001 julkaisemaa kappaletta Harder, Better, Faster, Stronger,73 

nousi yhdeksi vuoden 2007 soitetuimmaksi kappaleeksi ja on yhä tänä päivänä yksi artistin menesty-

neimmistä kappaleista kautta aikojen. Vuosi Graduationin julkaisun jälkeen Kanye West julkaisi al-

buminsa 808s & Heartbreak, joka poikkesi merkittävästi hänen aikaisemmasta, puhtaasti rapmusiik-

kia edustavasta tuotannostaan. Vuonna 2008 julkaistulla albumillaan West yhdistelee elektronisen 

musiikin tyylejä ja laulaa ääniprosessorin läpi. Albumi sai vaihtelevan vastaanoton, mutta kriitikot 

kehuivat albumin kokeilevampia tyylejä ja huolimatta yleisön ristiriitaisesta suhtautumisesta albumi 

nousi ensimmäisellä julkaisuviikollaan Billboard 200-listan ensimmäiselle sijalle.74  

Kanye West julkaisi 2010-luvulla yhteensä kahdeksan studioalbumia, joista kolme on 

yhteistyöalbumeja ja viisi olivat hänen soolojulkaisujaan. Käsitellessäni Westin sanoituksissa, mu-

siikkivideoissa ja live-esiintymisissä esiintyvää historian käyttöä, käyn läpi näiden kaikkien kahdek-

san albumin singlejulkaisut sekä musiikkivideot. Näiden lisäksi nostan esiin yksittäisiä 2010-luvun 

aikana televisioituja live-esiintymisiä. Käyn albumit läpi kronologisessa järjestyksessä, kuten myös 

musiikkivideot ja live-esiintymiset. Sanoituksia käsittelevässä kappaleessa nostan esiin muutamat 

singlet, joita West on julkaissut 2010-luvun aikana, mutta jotka eivät ole päätyneet studioalbumeille. 

En keskitä tässä tutkimuksessa huomiota kappaleisiin tai singlejulkaisuihin, joissa West on vieraile-

vana artistina, vaikka ne olisikin julkaistu 2010-luvun aikana. Tämä tutkimus keskittyy yksinomaan 

Kanye Westin tuotantoon ja sen sisältöön. 

 
71 Grammy Awards, ’2005 Grammy Winners’, [https://www.grammy.com/grammys/awards/48th-annual-grammy-
awards]. Luettu 10.1.2020. 
72 Landoli, Kathy, ’ How The 50 Cent, Kanye West "Beef" Of 2007 Was A Hard Reset For Hip-Hop’, 
[https://www.grammy.com/grammys/news/how-50-cent-kanye-west-beef-2007-was-hard-reset-hip-hop]. Luettu 
4.4.2020. 
73 Daft Punk 2001. 
74 Billboard, ’Chart History: Kanye West, 808s & Heartbreak’, [https://www.billboard.com/music/kanye-west/chart-
history/TLP/song/598581]. Luettu 10.1.2020. 
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2. Sanoituksissa esiintyvä historian käyttö 
 

Kanye Westin tekstejä tarkastellessa on hyvä huomioida, että hänen teksteissään käsitellään aiheita, 

jotka ovat rapmusiikille tavanomaisia. Westin musiikki on siis populaarimusiikkia, jonka genre on 

ensisijaisesti rap. Käyn luvun alussa läpi sekä populaarimusiikin tekstien tarkastelun menetelmiä sekä 

rapmusiikille tyypillisiä sanoitustyylejä tai aiheita, joita kappaleissa käsitellään. Westin esittämien ja 

kirjoittamien kappaleiden sanoitukset ovat yleisesti rapsanoituksia, mutta niiden joukossa on myös 

sanoituksia, jotka ovat tyyliltään lähempänä populaarimusiikin (yleisesti popmusiikki) sanoituksia. 

 

2.1 Populaarimusiikin tekstit 
 

Tarkasteltaessa populaarimusiikin sanoituksia, on huomioitava se, etteivät sanoitukset ole vain lau-

lettuja tekstejä, vaan niiden ympärillä oleva musiikki sekä kappaleen esitystapa luovat tekstille laa-

jempia ja syvempiä merkityksiä.75 Populaarimusiikin sanoituksiin ja niiden tulkintaan liittyvät kap-

paleen esitystapa sekä esittäjän tyyli ja imago,76 jotka tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa historian 

käyttöä populaarimusiikissa. Populaarimusiikin kokonaisvaltaisuuden ja tekstien esitystapaan liitty-

vän sidonnaisuuden takia, en keskity tutkimuksessani vain kappaleiden sanoituksiin ja niissä käytet-

tyyn historiaan, vaan laajennan tarkasteluni musiikkivideoihin ja live-esityksiin, jotka luovat laajem-

pia merkityksiä kappaleen sisällöille ja ovat osa kokonaisuutta.  
 Sanoituksia tarkasteltaessa on huomioitava myös vaihtelevat kontekstit, joiden mukaan 

sanoitusten tulkinta voi vaihdella. Erilaisia konteksteja ovat visuaaliset esitykset musiikista sekä esit-

tävän artistin paikka omassa musiikkigenressään ja musiikkigenren historia, joka omalta osaltaan vai-

kuttaa sanoitusten tulkintaan. Sanoitukset voivat sisältää monia eri tasoja, jotka täytyy huomioida 

analyysia tehtäessä. Jossain tapauksissa sanoitusten teema saattaa toistua musiikissa, videoissa, esiin-

tymisissä ja kansitaiteessa.77 Sanoitusten ja tekstien tulkinnassa otettava huomioon, että tekstien kuu-

lijat tai lukijat kohtaavat tekstit tietyssä ajassa ja paikassa, jotka vaikuttavat omalta osaltaan tekstin 

tulkintaan.78 Tekstien ja kuuntelijoiden välisiä kohtaamisia olisi mielenkiintoista selvittää, mutta ai-

neistoni ei sovellu laajaan analyysiin näiden selvittämiseksi, jonka takia käsittelen kuuntelijoiden 

roolia lyhyesti viimeisessä luvussa. 

Populaarimusiikin sanoitukset käsittelevät usein kuuntelijalle tuttuja teemoja, jotka ovat 

esiintyneet mahdollisesti kaunokirjallisuudessa, elokuvissa tai jonkinlaisissa myyttisissä tarinoissa. 

 
75 Oksanen 2007, 160. 
76 Ibid. 
77 Ibid., 161–162. 
78 Aho 2007, 126. 
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Sanoitusten tulkinnan apuna voisi käyttää kirjallisuudentutkimuksen metodeja, mutta pelkät kirjalli-

suudentutkimuksen metodit eivät riitä ymmärtämään sitä, kuinka populaarimusiikki ei synny tyhjästä, 

vaan se on aina sidoksissa aikaisempaan sekä omaan aikaansa.79 Populaarimusiikin tekstit, kuten 

kaikki taide, ovat oman aikansa tuotos ja niitä tulee tulkita oman aikansa kontekstissa. Tarkasteltaessa 

historian käyttöä populaarimusiikissa, on huomioitava, että tavallinen kuuntelija ei välttämättä aina 

ymmärrä kappaleessa käytettäviä historiallisia viittauksia tai edes tunne aiheita ja henkilöitä, joihin 

artisti omassa työssään viittaa. Kuuntelijoiden tietämättömyys tai ymmärtämättömyys ei kuitenkaan 

poista viittauksien olemassaoloa. Huolimatta siitä, ymmärtääkö kuulija kaikkia kappaleen nyansseja 

ja taiteellisia yksityiskohtia, eivät artistit jätä näitä kappaleen ulkopuolelle. Tästä syystä valikoituja 

viittauksia historiaan ei ole tarvetta sivuuttaa vain sen takia, että kaikki kuulijat eivät näitä pystyisi 

kappaleista huomaamaan ja ymmärtämään.  

 

2.2 Rapmusiikin sanoitusten ominaispiirteet 
 

Rapmusiikin sanoitukset ovat yksi runouden muoto.80 Rapmusiikin sanoitusten kiinnittyminen ru-

nouteen on otettava huomioon, kun tarkastellaan Kanye Westin sanoituksia ja räpin sanoituksia ylei-

sesti. Rap-artistien tekemän taiteen keskiössä ovat sanat ja näihin sanoihin liittyvät merkitykset. Ar-

tistit eivät ole kielitieteilijöitä tai runouden tutkijoita, jotka selvittäisivät kaikkien käyttämiensä sano-

jen etymologian ja merkitykset sanan taustalla, jonka takia näiden tarkkojen merkitysten avaaminen 

ei ole merkittävää tämän tutkimuksen kannalta. Sanojen merkityksen ja niiden valintoihin liittyvät 

merkitykset tulee kuitenkin pitää mielessä, kun tarkastelee rapmusiikkia ja siinä esiintyvää historian 

käyttöä. 

 Rapmusiikin sanoitusten keskiössä ovat riimit, joita voi esiintyä säkeiden lopussa ja 

niiden keskellä. Perinteisesti räpin säkeistöt ovat pituudeltaan kuusitoista säettä, mutta nykyaikana 

säkeistöjen pituudet vaihtelevat vapaasti. Rapmusiikin sanoituksissa on usein kyse kilpailusta ja tä-

män takia oman itsensä esille nostaminen ja muiden väheksyminen ovat sanoituksissa usein läsnä. 

Näiden teemojen ja riimien ympärillä räpin sanoitukset voivat käsitellä kaikkea rakkaudesta katuelä-

mään. Rapmusiikin sanoitusten erityispiirteisiin, verrattuna tyypilliseen populaarimusiikkiin, kuulu-

vat monipuolinen sanasto sekä epäsopivakielenkäyttö, joka sisältää erilaisia solvauksia sekä karkeaa 

kieltä, kuten kiroilua.81 Rapmusiikkia on vuosien saatossa usein kritisoitu sen seksistisistä sisällöistä. 

 
79 Oksanen 2007, 162–164. 
80 Pate 2010, 25. 
81 Bradley et al. 2010, xxxi, xxxv. 
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Räpin sanoituksiin kuuluvat merkittävänä osana omanlaisensa kuvaukset naiseudesta sekä miehey-

destä. Erityisesti niiden tavat käsitellä naisia ja puhua naisista, on usein nähty ongelmallisina. Sanoi-

tuksissa naiset esitetään objekteina, heitä vähätellään ja haukutaan.82 Vaikka ensisilmäyksellä tavat, 

joilla naisia kuvaillaan ja millaisina heidät sanoituksissa esitellään, vaikuttavat naisten arvoa alenta-

vilta, liittyy näihin yliseksuaalisiin kuvauksiin rapmusiikin sanoitusten yksi merkittävimmistä piir-

teistä, eli sanoilla leikkiminen ja erilaisten mielikuvien luominen.83 Loukkaukset naisia kohtaan eivät 

ole henkilökohtaisia, eivätkä ne yleensä perustu oikeisiin tunteisiin ja ajatuksiin, vaan niiden tarkoi-

tuksena on vahvistaa esittäjän maskuliinisuutta usein humoristisilla ja liioitelluilla kielikuvilla.  

Rapmusiikin sanoitukset sisältävät paljon erilaisia aiheita, joita käsitellään toisinaan 

huumorin, väheksynnän, arvostuksen tai aggressiivisuuden kautta. Rap tuo monille mieleen negatii-

visia yhteyksiä, kuten naisvihaa tai homofobisia sanoituksia sekä karkeaa kielenkäyttöä. Monille en-

simmäisenä esiin nousevien piirteiden takaa paljastuu paljon muutakin ja kokonaisuudessaan rapmu-

siikki ja sen sanoitukset ovat yksi ihmisen mielikuvituksen ja kekseliäisyyden muoto. Rapmusiikkia 

tutkittaessa on tärkeä muistaa, että edes kaikki räppiä tekevät eivät ymmärrä kaikkia sanoituksia ja 

merkityksiä niiden takana, sillä sanoitusten merkitykset muuttuvat ajan saatossa ja sanoitusten moni-

mutkaisuus on usein tarkoituksenmukaista.84 

 

2.3 Vuosikymmenen ensimmäinen albumi –My Beautiful Dark Twisted Fantasy 
 

Kanye West julkaisi 2010-luvun ensimmäisen albuminsa, My Beautiful Dark Twisted Fantasy (tästä 

eteenpäin MBDTF), marraskuussa 2010 ja ennen julkaisua albumilta irrotettiin muutamia kappaleita 

singlejulkaisuiksi. Ensimmäinen single, Power, julkaistiin heinäkuussa 2010. MBDTF-albumin kap-

paleille tyypillisesti Powerin taustoina toimivat sämplätyt versiot toisten artistien julkaisemista kap-

paleista. Sämplääminen on ollut merkittävä osa rapmusiikkia sen alkuajoista lähtien ja useat kappa-

leet onkin tehty aikaisempia julkaisuja muokaten ja niiden osia hyväksikäyttäen.85 Rapmusiikissa 

sämpläämiseen voidaan käyttää lähes mitä tahansa musiikkia ja erilaisia versioita on nähty jopa klas-

sisen musiikin kappaleista. Powerin taustoiksi Kanye West on sämplännyt King Crimsonin vuonna 

1969 julkaistua kappaletta 21st Century Schizoid Man,86 Continent Number 6:n kappaletta Afrome-

rica,87 joka julkaistiin vuonna 1978 ja Cold Gritsin vuonna 1969 ensisoittonsa saanutta kappaletta 

 
82 Jeffries 2011, 153–154. 
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It’s Your Thing.88 Powerin sanoituksissa West kritisoi yhdysvaltalaisen yhteiskunnan tilaa, nostaa 

esiin oman mielenterveydentilansa ja rapmusiikille varsin tyypilliseen tapaan nokittelee kriitikoil-

leen. Kappaleen introssa West lainaa vuonna 1988 ilmestyneessä elokuvassa I’m Gonna Git You 

Sucka esiintynyttä repliikkiä ”It’s my theme music, every good hero should have some”.89 Westin 

versio repliikistä kuuluu ”I guess every superhero need his theme music”. Ajatus supersankarien tee-

mamusiikista on tuttu erilaisista supersankarielokuvista ja niiden musiikista. Teemamusiikkeja on 

nähty kohtauksissa, joissa sankari esiintyy ensimmäistä kertaa elokuvassa tai hänen pelastettuaan 

maailman tuholta tai muuten osoitettuaan urheutensa. 

Kappaleen kertosäkeessä West laulaa: ”No one man should have all that power/The 

clock’s ticking, I just count the hours/Stop tripping, I'm tripping off the power/ (21st-Century schizoid 

man)”. Kertosäkeen ensimmäinen säe on osa King Crimsonin kappaletta, jota West sämplää kappa-

leessaan, mutta se on myös viittaus 1950-luvulla Yhdysvalloissa ministerinä toimineeseen rasismin-

vastaiseen aktivistiin El-Hajj Malik El-Shabazziin, joka tunnetaan paremmin nimellä Malcolm X. 

Hän nousi laajaan tietoisuuteen vuonna 1957, puolustaessaan Hinton Johnsonia, joka oli yrittänyt 

suojella poliisien pahoinpitelemää miestä kadulla. Johnsonin yritettäessä estää pahoinpitelyä poliisit 

hyökkäsivät väkivaltaisesti hänen kimppuunsa ja pidättivät hänet. Tapaus sai merkittävää julkisuutta 

omana aikanaan ja suuri väkijoukko kerääntyi poliisiaseman eteen vaatimaan Johnsonin vapautta-

mista. Väkijoukko ei suostunut poistumaan poliisiaseman edestä ennen kuin Malcolm X asteli heidän 

eteensä ja pyysi heitä poistumaan.90 Tapauksen jälkeen yksi poliiseista kommentoi tapahtumaa New 

York Amsterdam Newsille sanoen: ”No one man should have all that power”,91 johon West myös 

kappaleessaan viittaa. 

Powerissa sämplätty kappale, 21st Century Schizoid Man, on kirjoitettu Vietnamin so-

dan aikaan ja sen vaikutukset progemusiikille ovat olleet merkittäviä ja se on inspiroinut myös mui-

den musiikkityylien edustajia.92 Powerissa viitataan myös muihin populaarikulttuurin vaikuttajiin 

kuten Kelly Rowlandiin ja Saturday Night Live-ohjelmaan (SNL). Viittaus SNL:ään liittyy samalla 

vuoden 2009 MTV Music Awardseissa tapahtuneeseen välikohtaukseen, jossa Taylor Swiftin voitet-

tua parhaan musiikkivideon palkinnon, West ryntäsi lavalle ja riisti mikrofonin Swiftin kädestä. La-

valla West sanoi olevansa iloinen Swiftin voiton puolesta, mutta hänen mielestään palkinto kuului 

 
88 Cold Grits 1969. 
89 Gold & Katz 1988. 
90 Chronopoulos 2018, 652–653. 
91 Marable 2011, 128. 
92 Shteamer, Hank, ’King Crimson’s ’21st Century Schizoid Man’: Inside Prog’s Big Bang’, [https://www.rollings-
tone.com/music/music-features/king-crimson-interview-writing-21st-century-schizoid-man-891600/]. Luettu 15.1.2020. 
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Beyoncélle, jonka musiikkivideo, Single Ladies, oli ehdolla samassa kategoriassa.93 Tapauksen jäl-

keen SNL teki sketsejä,94 joissa naureskeltiin Westin toiminnalle ja näihin sketseihin viitataan Powe-

rin toisen säkeistön aloittavilla säkeillä ”Fuck SNL and the whole crew/ Tell them Yeezy said they 

can kiss my whole ass/ More specifically, they can kiss my asshole/ I’m an asshole? You niggas got 

jokes”. Kappaleen toisessa säkeistössä viitataan myös Ranskaa 1800-luvulla hallinneeseen Napoleon 

Bonaparteen sekä mongolikuningas Tsingis Khaniin säkeillä: ”You short-minded niggas thoughts is 

Napoleon/ My furs is Mongolian, my ice brought the goalies in”. 

Power sisältää useita erilaisia historiaan ja kappaleen käyttää historiaa monin eri tavoin. 

Viittaukset Malcolm X:n nähdään nykyaikana varsin poliittisina ja yhdistettynä Yhdysvaltoihin koh-

distuvaan kritiikkiin, pyritään viittauksella vaikuttamaan kuuntelijan yhteiskuntaan liittyviin käsityk-

siin. Viittaukset Napoleonin pituuteen ja lyhyiden miesten ”Napoleon kompleksiin” ovat humoristisia 

tapoja käyttää historiaa. Historian käyttö kappaleessa on tapa luoda kontekstia ja laajentaa kappaleen 

merkityksiä. Powerissa viitataan poliittisesti latautuneisiin aiheisiin, mutta historian käyttö kappa-

leessa ei pyri laajaan poliittiseen vaikuttamiseen, vaan se nostaa esiin epäkohtia korostaen niitä his-

toriallisella kontekstilla. Kappaleen aiheen pyöriessä Kanye Westin egon ympärillä, jää historian käy-

tön kautta tapahtuva poliittinen vaikuttaminen vähäiseksi. 

 

Toinen MBDTF-albumin single julkaistiin lokakuussa 2010. Noin yhdeksän minuuttia pitkä, Runa-

way, julkaistiin yhdessä samannimisen lyhytelokuvan kanssa. Lyhytelokuvaa musiikkivideoihin kes-

kittyvässä luvussa ja keskityn tässä kappaleen sanoitusiin. Runawayn sanoitukset ja sisältö muistut-

tavat popmusiikin tekstejä, sillä Kanye West pohtii kappaleessa omien suhteidensa epäonnistumisia. 

Romanssit ja menetetyt rakkaudet ovat klassisia aiheita populaarimusiikin teksteissä ja niidenkin 

osalta Runaway edustaa Westin populaarimusiikin kaanoniin sopivaa tuotantoa. Suhdehistorian li-

säksi West käy kappaleessaan läpi suhdettaan mediaan ja sekä median käsityksiä hänestä. Oman elä-

män peilaaminen ja kappaleiden kirjoittaminen siihen liittyen, ovat tyypillisiä aiheita rapmusiikissa, 

vaikka kerrotut tarinat eivät aina olisi täysin totta.95 

Runaway alkaa introlla, jossa on sämplätty kahta live-esiintymistä. Kappale alkaa lau-

seen, ”look at ya”, kaikuessa kuuntelijan korvissa. Lause on sämplätty Rick Jamesin esiintymisestä 

vuodelta 1981, hänen esittäessään kappaleensa Mary Jane.96 Intron lopussa kuullaan sämple James 

 
93 Rodriguez, Jayson, ’Kanye West Crashes VMA Stage During Taylor Swift’s Award Speech’, 
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15.1.2020. 
94 Carroll, Larry, ’Taylor Lautner Pounds Kanye West Jokes About Abs on SNL’, 
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Brownin esiintymisestä Apollo II:ssa, jossa hän huudahtaa ”ladies and gentlemen”.97 Rick Jamesin 

sekä James Brownin esitysten käyttäminen, ovat samassa linjassa koko MBDTF-albumin tavoissa 

käyttää toisten artistien musiikkia hyödykseen ja luodakseen niiden avulla uudenlaisia äänimaailmoja 

ja tunnelmia. Kappaleen introa seuraa Westin esittämä kertosäe, jossa hän laulaa: ”And I always find, 

yeah, I always find something wrong/ You been putting up with my shit just way too long/ I'm so 

gifted at finding what I don't like the most/ So I think it's time for us to have a toast/Let's have a toast 

for the douchebags/ Let's have a toast for the assholes/ Let's have a toast for the scumbags”. Säkeessä 

ehdotetut maljannostot ääliöille (douchebags), kusipäille (assholes) ja paskiaisille (scumbags), viit-

taavat Westin saamaan kritiikkiin, jota hän sai osakseen, kun hän keskeytti poplaulaja Taylor Swiftin 

kiitospuheen vuoden 2009 MTV Video Music Awardseissa, ja jota hän käsitteli myös Power-singlen 

sanoituksissa. West pahoitteli tapahtunutta myöhemmin omassa blogissaan, mutta tästä huolimatta 

useat julkisuuden henkilöt kommentoivat negatiivisesti hänen toimintaansa.98 Muun muassa Yhdys-

valtojen tuon aikaisesta presidentti Barack Obamasta levisi haastattelun yhteydessä tallennettu ääni-

nauha, jossa hän kommentoi tapahtunutta kutsuen Westiä idiootiksi (englanniksi jackass).99  

Runawayssa mukana oleva yhdysvaltalainen rap-artisti Pusha T esittää kappaleen toisen 

säkeistön. Säkeistön alussa hän riimittelee: ”Ichabod Crane with that motherfucking top off/ Split and 

go where? Back to wearing knockoffs, haha/ Knock it off, Neiman's, shop it off”. Hänen säkeissään 

mainitsema Ichabod Crane on Washington Irvingin vuonna 1820 ilmestyneen The Legend of Sleepy 

Hollow-tarinan henkilö. Tarinassa Ichabod Crane on koulunjohtaja, joka taistelee mahdollisuudesta 

naida haluamansa nainen. Cranen loppu tarinassa ei ole onnellinen, sillä kosiskelun päätteeksi hän 

katoaa ja hänen havittelemansa nainen menee naimisiin toisen kosijan kanssa.100 Samoissa säkeissä 

Pusha T mainitsee vuodesta 1907 toimineen yhdysvaltalaisen luksustavaratalo Neiman Marcusin,101 

puhuessaan ostosten tekemisestä ja väärennettyjen tuotteiden käyttämisestä. 

West esittää Runawayn kolmannen säkeistön ja se kuuluu kokonaisuudessaan: ”Never 

was much of a romantic/ I could never take the intimacy/ And I know I did damage/ Cause the look in your 

eyes is killing me/ I guess you are at an advantage/ Cause you can blame me for everything/ And I don't know 

how I'ma manage/ If one day you just up and leave”. Säkeistö, ja kappaleen rakenne kokonaisuudessaan, 
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muistuttaa niin kutsuttua kreikkalaista tragediaa, joka on antiikin Kreikasta lähtöisin oleva teatteri-

muoto.102 Kreikkalaisen tragedian juonen keskiössä on erityisiä ominaisuuksia omaavan päähenkilön 

kohtaama onnettomuus, jossa yhdistyvät henkilökohtaiset epäonnistumiset sekä olosuhteet, jotka 

käyvät ylitsepääsemättömiksi päähenkilölle.103 Runawayn sanoituksissa ja erityisesti kolmannessa 

säkeistössä nousevat esiin nämä kreikkalaisen tragedian teemat. West puhuu säkeistössä ominaisuuk-

sistaan, jotka ovat johtaneet ongelmiin, mutta nostaa myös olosuhteet (eli parisuhteen) syyksi omaan 

onnettomuuteensa. Runawayn historian käyttö on moninaista ja sillä syvennetään kappaleen kerron-

taa sekä ajatuksia, joita kappaleessa esitetään. Kanye West ei suoranaisesti pyri vaikuttamaan histo-

rian käytöllään ihmisten poliittisiin mielipiteisiin. Nostamalla esiin omat heikkoutensa ja yhdistä-

mällä ne kritiikkiin, jota hän on saanut omasta toiminnastaan, näyttäytyy hänen käyttämänsä viittauk-

set historiaan ja tarinankerronnan muoto tapana vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin hänestä. Historian 

käytöllä kappaleessa pyritään lieventää yleisön kriittisiä mielipiteitä Westiin liittyen, tuomalla esiin 

hänen oma inhimillisyytensä ja heikkoutensa. 

 

MBDTF-albumin kolmas single, Monster, julkaistiin vuoden 2010 lokakuussa. Kappaleella ovat mu-

kana rap-artistit Jay-Z, Rick Ross ja Nicki Minaj sekä laulaja Justin Vernon ja hänen yhtyeensä Bon 

Iver. Monsterin sanoituksissa käsitellään rapmusiikille tyypillisesti artistien menestystä ja ylivoimai-

suutta, mutta näihin teemoihin on yhdistetty viittauksia erilaisiin kauhuelementteihin, joita kappaleen 

pahaenteiset ja painostavat taustat sekä äänitehosteet vahvistavat. Bon Iverin esittämässä introssa lau-

letaan: ”I shoot the lights out/ Hide 'til it's bright out”. Säkeellä viitataan perinteiseen käsitykseen 

hirviöiden esiintuloon pimeällä. Ensimmäinen säe on myös viittaus MBDTF-albumin neljänteen sing-

leen, All of the Lights. Monsterin ensimmäisessä säkeistössä Rick Ross viittaa Muhammad Alin ja 

George Foremanin vuonna 1974 käymään nyrkkeilyotteluun sanoilla: ”As you run through my jung-

les all you hear is rumbles”. Ottelu käytiin nykyisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja se 

tunnetaan nimellä ”Rumble in the Jungle”. Samassa säkeistössä Ross viittaa Kanye Westin uran al-

kuaikoihin, jolloin hän tuotti kappaleita toisille artisteille. 

 Kappaleen kertosäkeessä West laulaa: ”Gossip, gossip, nigga, just stop it/ Everybody 

know I'm a motherfucking monster”, viitaten erilaisiin juoruihin, joita häneen liittyen on vuosien 

aikana levitelty ja siihen, kuinka hänet on näiden juorujen perustella määritelty ”hirviöksi”. Ker-

tosäkeistön jälkeen West jatkaa riimitellen: ”Uh, the best living or dead hands down, huh/Less talk, 

more head right now, huh”. Ensimmäisessä säkeessä viitataan rap-artisteille tyypilliseen tapaan pitää 

 
102 Rabinowitz 2008, 11. 
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itseään maailman parhaana rap-artistina elossa, mutta West vie tämän vielä pidemmälle kutsuessaan 

itseään parhaaksi artistiksi, laskettiin mukaan elävät tai jo kuolleetkin. Toinen säe on suora viittaus 

Big Seanin kappaleeseen Made, jossa sanotaan: ”I need less friends, more bread/ Less talk, more 

head”.104 West jatkaa säettä useilla viittauksilla elämäänsä ja sanoilla: ”Whatever I wanna do, gosh! 

It's cool now”, hän viittaa vuonna 2004 ilmestyneeseen komediaan Napoleon Dynamite, painotta-

malla sanaa ”gosh” samalla tavalla kuin elokuvan päähenkilö.105 Säkeistönsä loppupuolella West viit-

taa vielä muinaiseen Egyptiin sanoilla: ”Have you ever had sex with a pharaoh?/ Ahh, put the pussy 

in a sarcophagus”.  

 Jay-Z aloittaa toisen säkeistön luettelemalla joukon taruissa ja populaarikulttuurissa 

esiintyviä hirviöitä riimitellen: ”Sasquatch, Godzilla, King Kong, Loch Ness/ Goblin, ghoul, a zombie 

with no conscience”. Hän viittaa kauhujen näkemiseen ja siitä seuraaviin oireisiin sanoilla: ”None of 

you niggas have seen the carnage that I've seen/ I still hear fiends scream in my dreams”, joka voidaan 

nähdä viittauksena sotilaisiin, jotka ovat joutuneet taistelukentillä kokemaan ja näkemään asioita, 

jotka vainoavat heitä sodan päättymisen jälkeenkin. Jay-Z jatkaa säkeistöään säkeillä: ” Murder, mur-

der in black convertibles, I/ Kill the block, I murder the avenues, I/Rape and pillage your village, 

women and children/ Everybody want to know what my Achilles' heel is/ Love, I don't get enough of 

it”, joissa hän viittaa Muhammad Alin puheeseen ennen Rumble in the Jungle-ottelua,106 sodan aikana 

sotajoukkojen valtaamissaan kylissä toteuttamiin raiskauksiin ja ryöstelyihin, ja myyttiseen sotasan-

kari Akilleeseen, jonka ainut heikkokohta oli tarinan mukaan hänen akilleensa. Säkeistönsä lopussa 

Jay-Z viittaa levy-yhtiönsä entiseen artistiin Beanie Sigeliin sanoen: ”All I see is these niggas I made 

millionaires/ Milling about, spilling they feelings in the air”. Beanie Sigelin erottua Roc-A-Fella Re-

cordsista, hän julkaisi kappaleen, jossa hän avoimesti haukkui Jay-Z:tä.107 Säkeillään Monsterissa 

Jay-Z vastaa aikaisemmin saamaansa kritiikkiin. 

 Nicki Minaj viittaa esittämänsä kolmannen säkeistön alussa srilankalaissyntyiseen lau-

laja M.I.A.:an, ja Roald Dahlin satuhahmo Willy Wonkaan sanoilla: ”With a bad bitch that came 

from Sri Lanka/ Yeah I'm in that Tonka, color of Willy Wonka”. Minaj jatkaa säkeellä: ”You could 

be the king but watch the queen conquer”, jolla hän viittaa shakin kuninkaan ja kuningattaren voima-

suhteisiin pelissä. Minaj viittaa muotipääkaupunki Milanoon, kenkäsuunnittelija Giuseppe Zanottiin 

sekä Young Money Entertainment-levy-yhtiöön riimeillä: ”Hair dresser from Milan, that's the monster 
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'do/ Monster Giuseppe heel, that's the monster shoe/ Young Money is the roster and a monster crew”. 

Säkeistönsä loppupuolella Minaj viittaa omaan menestykseensä, jamaikalaiseen reggaeartisti Tony 

Matterhorniin ja kauhuelokuvahahmo Chuckyyn. Minaj nostaa säkeistössään esiin Kanye Westin en-

tisen tyttöystävän, Amber Rosen, sekä oman Pink Friday-albuminsa säkeessään: ”I think me, you, 

and Am should ménage Friday”. Säkeessä vihjaillaan, että Westin, Minaj ja Rosen tulisi harrastaa 

ryhmäseksiä. Kappaleen outrossa Justin Vernon laulaa: ”I, I crossed the limelight/ And I'll, I'll let 

God decide (decide)/And I, I wouldn't last these shows”, viitaten Michael Jacksonin kuolemaan 

vuonna 2009, juuri ennen viidenkymmenen konsertin kokonaisuutta Lontoon O2-areenalla. Monster 

sisältää useita viittauksia historiallisiin hahmoihin ja tapahtumiin, jotka tukevat kappaleen sanoituk-

sia. Historian käytöllä kappaleessa pyritään muokkaamaan kuuntelijoiden mielipiteitä artisteista yh-

distämällä heitä erilaisiin historian hahmoihin ja tapahtumiin. Historian käyttö kappaleessa sisältää 

myös leikittelyä sanoilla ja niiden merkityksillä. 

 

Kanye West julkaisi vuoden neljännen singlen, All of the Lights, marraskuussa 2010. Kappale on osa 

samana vuonna julkaistua MBDTF-albumia. Kappaleella ovat mukana Rihanna, Kid Cudi, John Le-

gend, Alicia Keys, Elton John, Drake, Fergie, The-Dream ja Elly Jackson. All of the Lightsin sanoi-

tukset käsittelevät Westin suhdetta julkisuuteen ja hiphop-kulttuuriin. Kappaleessa käsitellään myös 

parisuhdeväkivaltaa, vankilatuomioita ja eroa. Kappaleen alussa kuultavan kertosäkeen ja säkeistön 

välissä olevassa bridgessä Rihanna laulaa: "Fast cars, shooting stars/All of the lights, all of the lights/ 

Until it's Vegas everywhere, we are (All of the lights)", jossa hän viittaa populaarimusiikissa usein 

nähtyihin tähdenlentoihin, jotka nousevat nopeasti kuuluisuuteen, mutta katoavat lähes yhtä nopeasti 

kuin nousivatkin. Samalla hän viittaa myös Las Vegasissa tapahtuneeseen ampumavälikohtaukseen, 

jossa rap-artisti Tupac Shakur kuoli. Kappaleen ensimmäisessä säkeistössä West puhuu parisuhdevä-

kivallasta ja viittaa Rihannan kokemaan väkivallantekoon sanoilla: "I slapped my girl, she called the 

feds". Vuonna 2009 Rihannan sen aikainen poikaystävä Chris Brown pahoinpiteli Rihannan ja kuvat 

poptähden ruhjotuista kasvoista levisivät ympäri internettiä.108 Kappaleen toinen säkeistö, jossa West 

viittaa kirjakauppa Bordersiin kuuluu kokonaisuudessaan: "Restraining order, can't see my daughter/ 

Her mother, brother, grandmother hate me in that order/ Public visitation, we met at Borders/Told her 

she take me back, I'll be more supportive/ I made mistakes, I bumped my head/Courts sucked me dry, 

I spent that bread/ She need her daddy, baby, please/ Can't let her grow up in that ghetto university". 

Kirjakauppaviittauksen lisäksi säkeistössä West puhuu rapmusiikista ikään kuin tyttärenään ja kertoo, 

 
108 Rodriguez, Jayson, ’Rihanna Details Chris Brown Assault in ’20/20’ Interview’, 
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kuinka rap tarvitsee hän, eikä se voi jatkaa kasvuaan "ghetto yliopistossa". Viittaus ghetossa kasva-

miseen, on viittaus rapmusiikin historiaan ja sen ensimmäisiin vuosiin katutaiteena. All of the Light-

sissa käytetty historia on tarkkaan valikoitua ja sen tarkoituksena on tukea ja syventää kappaleen 

kertomusta. West haluaa esittää itsensä rapmusiikin "pelastajana" tai uudistajana, jonka takia hän 

viittaa kappaleessa räpin historiaan. All of the Lightsissa historian käytöllä pyritään muokkaamaan 

kuuntelijan kuvaa artistista, musiikkigenrestä ja vankilatuomion saaneista miehistä.  

 

Kanye West julkaisi vuonna 2010 vielä yhden singlen, joka ei päätynyt millekään studioalbumille. 

Christmas in Harlem-nimeä kantava single julkaistiin joulukuussa ja siinä ovat mukana yhdysvalta-

lainen R&B-artisti Teyana Taylor ja rap-artistit Jim Jones, Big Sean sekä Cyhi the Prynce. Kappa-

leessa on sämplätty muun muassa Marvin Gayen vuonna 1968 julkaistua kappaletta Nothing Like the 

Real Thing109 ja Shuggie Otisin vuonna 1971 julkaistua kappaletta Strawberry Letter 23.110 Kappa-

leen sanoitukset käsittelevät joulunaikaa ja kappale on olla joululaulu, jonka genre on rap. Christmas 

in Harlemissa viitataan perinteisesti jouluun liittyviin asioihin, joilla kuulijalle luodaan mielikuva 

joululaulusta. Kappaleen kertosäkeessä Teyana Taylor laulaa: ” Then we go hit the mall/ Even though 

we ain't ballin'/ Feels like we bought it all/ The mistletoe's right here/ Come give a kiss to Santa 

Claus”. Sanoituksissa mainitaan lahjojen ostaminen, mistelin oksat ja joulupukki, jotka liittyvät pe-

rinteisesti joulunviettoon Yhdysvalloissa sekä ympäri maailman. Kanye West nostaa näiden lisäksi 

omassa säkeistössään esiin lumen, jouluvalot, joulukuusen, munatotin ja suklaan. West viittaa säkeis-

tönsä alussa Clement Clarke Mooren vuonna 1823 ilmestyneeseen joulurunoon Twas the Night Be-

fore Christmas, joka loppuu sanoihin: ”Happy Christmas to all, and to all a good-night”.111 Säkeis-

tössään West on muuttanut sanan ”happy” tilalle sanan ”merry”, jolloin säe kuuluu: ”Merry Christ-

mas to all, and all a good night”.  

Christmas in Harlemin kolmannessa säkeistössä kappaleessa vieraileva Jim Jones nos-

taa esiin jouluun liitetyt porot, kalliit lahjat ja Jeesuksen syntymän. Kappaleen neljännessä säkeistössä 

Cyhi the Prynce mainitsee äidin ja isän luo matkustamisen jouluksi ja porojen vetämän reen. Kappa-

leen säkeistöt ovat hyvin lyhyitä, joka ei ole kovinkaan tavallista rapmusiikissa, jossa säkeistöt ovat 

yleensä pääosassa ja kertosäe kuullaan kappaleessa vain muutaman kerran. Kappaleen kuudennessa 

säkeistössä Big Sean nostaa esiin joulun kanssa samoihin aikoihin juhlittavat juutalaisuuteen liittyvän 

hanukkah-juhlan ja panafrikkalaisen Kwanzaa-juhlan. Big Sean viittaa näiden kolmen juhlan yhdis-
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tämiseen säkeellään: ”Got me celebrating ChristmaHanuKwanzaakah”, jossa kaikkien juhlien eng-

lanninkieliset nimet on liitetty yhdeksi sanaksi. Teyana Taylorin laulamissa, kappaleen kahdessa vii-

meisessä, säkeistössä joulusta nostetaan esiin aika perheen kanssa, lahjojen saaminen heti jouluaa-

muna ja joulupukin polvella istuminen. Christmas in Harlem-kappale yhdistelee sanoituksissaan pe-

rinteisiä jouluun liittyviä aiheita rapmusiikin rytmeihin ja sanavalintoihin. Perinteiden ja niiden his-

toriallisuuden kautta epätyypillinen joululaulu yhdistyy perinteisten joululaulujen kaanoniin. Jouluun 

liittyvän historian ja perinteiden nimeäminen kappaleen sanoituksissa luo koko kappaleen tunnelman 

ja kantaa kappaleen ideaa. Historiaan ja perinteisiin viittaaminen on Christmas in Harlemin sanoitus-

ten ytimessä ja ne luovat merkityksen kappaleelle. 

 

2.4 Vuoden 2011 julkaisut ja vuosikymmenen ensimmäinen yhteistyöalbumi 
 

Kanye West julkaisi vuoden 2011 elokuussa Watch the Throne nimeä kantavan albumin, jonka hän 

teki yhteistyössä yhdysvaltalaisen rap-artisti Jay Z:n kanssa. Albumin ensimmäinen single, H·A·M, 

julkaistiin tammikuussa vuonna 2011. H·A·M yhdistää rap-musiikille tyypillisiin voimakkaisiin taus-

tarytmeihin klassista oopperalaulua, joka poikkeaa voimakkaasti siitä äänimaailmasta ja laulutyylistä, 

joita räpissä yleisesti kuullaan. Kappaleen sanoitukset käsittelevät musiikkigenrelle tyypillisempään 

tapaan Westin ja Jay-Z:n henkilöbrändejä ja heidän ylivertaisuuttaan rap-musiikin saralla.  H·A·M 

alkaa Westin säkeistöllä, jonka hän aloittaa sanoilla: ”It was all good just a week ago, niggas feel 

theyselves”, jotka ovat suora viittaus Jay-Z:n vuonna 1996 julkaistuun kappaleeseen Dead Presidents 

II.112 Jay-Z:n kappaleen sanat, joihin West viittaa, menevät: ”Everything was all good just a week 

ago”. Samassa säkeistössä West viittaa yhdysvaltalaisen amatööriräppäri Eli Porterin Iron Mic-

rapkilpailussa esittämään säkeeseen: ”I’m the best man, I did it”,113 jonka West on muuttanut muo-

toon: ”Like Eli, I did it, joke's on you, motherfucker, and I get it, haha”. West viittaa vielä säkeistönsä 

loppupuolella yhdysvaltalaiseen vuosina 1992-1997 välillä ilmestyneeseen Martin-televisiokomedi-

aan ja siinä esiintyvään hahmoon nimeltä Pam, joka on sarjan päähenkilö Martin Paynen parhaan 

ystävän Tommy Strawnin tyttöystävä.114 Kanye West viittaa sarjan kohtauksiin, joissa Martin toistu-

vasti heittää Pamin ulos asunnostaan, sanoilla: ”Historically I'm kicking bitches out like Pam, nigga”.  

Kappaleen toisessa säkeistössä Jay-Z viittaa useita kertoja henkilöhistoriaansa ja menestykseensä. 

Hän nostaa kappaleessa esiin kuolleen isänsä, veljenpoikansa sekä enonsa säkeissään: ”With my 

nephew die, daddy's dead/ Nigga took the price on my uncle's head”. H·A·M loppuu latinankielisen 

 
112 Jay-Z, 1996. 
113’Iron Mic: Eli Porter vs. Envy’, [https://www.youtube.com/watch?v=tKKxPtP6XjQ]. Katsottu 23.1.2020. 
114 Walter et al. 1992-1997. 
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lauseeseen ”Vivat rex in domine”, jota toistetaan kappaleen lopussa useita kertoja. Kyseinen lause 

suomennettuna kuuluu: ”eläköön kuningas”, jolla viitaan kappaleen esittäviin artisteihin ja heidän 

määrittelemään ylivoimaisuuteensa rapgenressä. Huolimatta muutamista viittauksista populaarikult-

tuurin historiaan ja artistien henkilöhistoriaan, ei historia näyttele merkittävää roolia kappaleen sisäl-

lön ja sanoman puolesta. Kappaleen lopussa kuultava latinankielinen lause on yksittäinen kuriositeetti 

ja se kertoo lähinnä artistien omasta kiinnostuksesta kulttuuria kohtaan, joka näkyy myös muissa 

Watch the Throne-albumin kappaleissa. 

 

Toinen vuonna 2011 julkaistuista singleistä on osa Watch the Throne-albumia. Otis-nimisellä kappa-

leella esiintyy Kanye Westin ja Jay-Z:n lisäksi yhdysvaltalainen soulmuusikko Otis Redding. Kap-

paleen taustaksi ja osaksi alkusoittoa on sämplätty Reddingin vuonna 1966 julkaisemaa kappaletta 

Try a Little Tenderness.115 Otis-single julkaistiin heinäkuussa vain muutama viikko ennen albumin 

julkaisua ja se oli ehdolla vuoden 2012 Grammy-gaalassa, voittaen palkinnon vuoden parhaasta rap-

esityksestä.116 Otisin sanoitukset kertovat kappaleen esittäjien ylivoimaisuudesta, menestyksestä ja 

rikkauksista. Kappaleen toisessa säkeistössä West viittaa vuosina 1978-1986 ilmestyneeseen yhdys-

valtalaiseen televisiosarjaan nimeltään Diff'rent Strokes. West sanailee säkeessä seuraavasti: ”I adop-

ted these niggas, Phillip Drummond them”. Televisiosarjassa esiintyvä miljonääri Phillip Drummond 

adoptoi kaksi tummaihoista poikaa, joidenka nimet ovat Arnold ja Willis.117  

Kanye West viittaa kappaleen neljännessä säkeistössä ensimmäiseen hittisingleensä Je-

sus Walks, joka julkaistiin vuonna 2004, ja vuonna 1988 EPMD:n julkaisemaan kappaleeseen You’re 

a Customer.118 Jay-Z viittaa säkeistössä Kuubaa vuosien 1959-2008 välillä hallinneeseen Fidel Cas-

troon sanoilla: ”Smoking Cubanos with Castro in cabanas”. Kappaleen viimeisessä säkeistössä, jossa 

ovat mukana sekä West että Jay-Z viitataan vielä vanhaan rukoukseen nimeltään Serenity Prayer. 

Kappaleen säe ”Lord, please let them accept the things they can't change”, on melko suora lainaus 

alun perin vuonna 1934 ilmestyneestä rukouksesta, jonka on kirjoittanut yhdysvaltalainen teologi 

Reinhold Neibuhr. Suomessa rukous tunnetaan nimellä Tyyneysrukous ja sen tunnettavuutta on vuo-

sien saatossa merkittävästi lisännyt anonyymeissa alkoholistiryhmissä käytössä oleva 12 askeleen 

ohjelma, jossa kyseistä rukousta käytetään osana paranemisprosessia.119 Kappaleen loppuun on 

 
115 Redding 1966. 
116 Grammy Awards, ’2011 Grammy Winners’, [https://www.grammy.com/grammys/awards/54th-annual-grammy-
awards-2011]. Luettu 23.2.2020. 
117 Leeds et al. 1978-1986. 
118 EPMD 1987. 
119 Sifton 1998, 16. 



 35 

sämplätty James Brownin huudahdus vuonna 1974 julkaistusta kappaleestaan Don’t Tell a Lie About 

Me and I Won’t Tell the Truth on You.120  

Otis-kappaleen historian käyttö keskittyy Otis Reddingin vanhan hitin suoraan lainaa-

miseen ja sen yhdistämiseen rap-musiikin sanoituksiin. Sanoituksissa esiintyy viittauksia historialli-

siin henkilöihin ja teksteihin, mutta kappaleella ei ole merkittävää poliittista tai mielipiteisiin vaikut-

tavaa pyrkimystä. Ainut mielipide, johon kappale pyrkii vaikuttamaan, on suuren yleisön mielipide 

Kanye Westistä ja Jay-Z:stä. Käytetty historia liittyy artistien egon pönkittämiseen ja rap-musiin sa-

nailuun. Saavutuksiin viittaaminen on nostalgisoinnin tyylilaji, jossa muistellaan lämmöllä onnistu-

misia ja joiden avulla pyritään myös nostamaan kuulijan mieleen musiikilliset onnistumiset, jotka 

ovat jo entuudestaan tuttuja. Historian käyttö kappaleessa keskittyy sanoilla ja henkilöhistorialla lei-

kittelyyn sekä oman musiikkiuran nostalgisointiin, saavutusten esiin nostamisen kautta. 

 

Seuraava single Watch the Throne-albumilta julkaistiin jo elokuussa. Lift Off-nimisessä kappaleessa 

on mukana yhdysvaltalainen laulaja Beyoncé, joka laulaa kappaleen kertosäkeistöt, intron ja outron. 

Lift Off on musiikilliselta tyyliltään lähempänä nykyaikaista popmusiikkia kuin rap-musiikkia, vaikka 

Kanye West ja Jay-Z räppäävätkin omat säkeistönsä kappaleessa. Beyoncén laulamat osuudet hallit-

sevat kappaleen äänimaailmaa yhdessä taustamusiikkina soivien barokkiviulujen kanssa.  Lift Off al-

kaa NASA:n entisen tiedotus- ja julkisuusvastaava Jack Kingin sanomalla, sämplätyllä lauseella ”all 

engines running”. Lähellä kappaleen loppua Kingin puhetta soitetaan lisää hänen aloittaessaan lähtö-

laskennan, jonka seurauksena hän ilmoittaa lähdön onnistuneen. Kingin puhe on äänitallenne vuonna 

1969 tapahtuneesta Apollo 11-raketin televisioiduista lähdöstä, jonka seurauksena yhdysvaltalaisra-

ketin kyydissä olleet astronautit Neil Amstrong ja hänen seurueensa saavuttivat ensimmäisinä ihmi-

sinä kuunpinnan.121  Apollo 11-kuulennon lisäksi kappaleessa viitataan Westin henkilöhistoriaan ja 

Jay-Z:n säkeistössä viitataan legendaariseen NASCAR-kuljettaja Dale Earnhardtiin, joka kuoli ulos-

ajon seurauksena vuoden 2001 Daytona 500-kilpailun viimeisellä kierroksella.122 Lift Off-kappa-

leessa historian käyttö ei pyri vaikuttamaan, mutta se antaa koko kappaleelle konseptin ja luo kuun-

telijalle selviä mielikuvia lähtölaukauksesta ja siitä, kuinka raketti lähetetään ilmaan. Vanhan lähtö-

laskentanauhan käyttäminen on omalta osaltaan nostalgista ja kuuntelijalle luodaan kuva menneisyy-

dessä tapahtuneesta erityisestä hetkestä ja onnistumisesta. Historian käyttö on, Lift Offin tapauksessa, 

kappaleen määrittävää ja voimakkaasti nostalgisoivaa. 

 

 
120 Brown 1974. 
121 Harland 2007, 123. 
122 Emery 2011. 
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Kanye West ja Jay-Z jatkoivat tiukkaa tahtia yhteisen albuminsa singlejen julkaisussa. Niggas in Pa-

ris-niminen kappale julkaistiin syyskuussa ja kappale voitti vuoden 2012 Grammy-palkinnot katego-

rioissa paras rap-esitys ja paras rapkappale.123 Kappaleen välisoitoksi on sämplätty vuonna 2007 jul-

kaistun Blades of Glory-elokuvan yksi kohtaus.124 Niggas in Parisin sanoitukset keskittyvät Westin 

ja Jay-Z:in egojen pönkittämiseen, kuten aikaisemminkin julkaistut Watch the Throne-albumin sing-

let. Niggas in Paris-kappaleen sanoituksissa viittaukset kohdistuvat suurimmaksi osaksi kuolleisiin 

sekä eläviin julkisuuden henkilöihin, kuten Michael Jacksoniin, Prinssi Williamiin, Mary-Kate ja 

Ashley Olseniin sekä Michael Jordaniin. Nimettyjen henkilöiden yhteydessä viitataan yhdysvalta-

laisartisti Diddyn kappaleeseen, Victory, jonka toisessa säkeistössä Notorious B.I.G. riimittelee ”I 

perform like Mike Anyone—Tyson, Jordan, Jackson”.125 Jay-Z:n ensimmäisen säkeistön vastaava 

säe kuuluu ” Psycho: I'm liable to go Michael, take your pick Jackson, Tyson, Jordan, Game 6”. 

Näissä kahdessa säkeessä Jay-Z viittaa aikaisempiin rapsanoituksiin sekä historiallisesti merkittäviin 

henkilöihin, joita yhdistää heidän etunimensä Michael. Samassa säkeistössä Jay-Z riimittelee: ”If you 

escaped what I've escaped, You'd be in Paris getting fucked up too”. Viittaus pakenemiseen ja Parii-

siin, yhdistettynä kappaleen nimeen Niggas in Paris, tämä voidaan nähdä viittauksena 1920-luvulla 

tummaihoisten taiteilijoiden joukkopakoon rotuerottelun kourissa painivista Yhdysvalloista, Euroo-

pan kulttuuripääkaupunkina tunnettuun Pariisiin.126  Niggas in Parisissa esiintyy jonkin verran his-

torian käyttöä, joka keskittyy sanoilla leikittelemiseen. Sanan ”nigga” nostaminen kappaleen nimeen 

ja sen toistaminen useita kertoja kappaleen aikana eräänlaista historian käyttöä, jossa nykyaikana 

sopimattoman sanan käytöllä, johon liittyy historiallinen stigma, kiinnitetään kuuntelijan huomio ja 

voidaan saada merkittävää huomiota myös laajemmalta yleisöltä. Kappaleen historian käyttö keskit-

tyy huomion herättämiseen ja sanoilla leikittelyyn. 

 

Samana päivänä, jolloin Niggas in Paris julkaistiin, Kanye West ja Jay-Z julkaisivat Why I Love You-

nimeä kantavan singlen yhteiseltä albumiltaan. Kappaleella vierailee englantilainen poplaulaja Mr. 

Hudson, jonka laulama osuus, joka toimii sekä introna että kertosäkeenä kappaleessa, on toisinto 

Cassiuksen kappaleesta I Love You So (albumilla tyyliteltynä I <3 U SO), joka julkaistiin vuoden 

2011 kesäkuussa.127 Why I Love You on Watch the Throne-albumin viimeinen raita ja Jay-Z räppää 

 
123 Grammy Awards [https://www.grammy.com/grammys/awards/55th-annual-grammy-awards-2012]. Luettu 
25.1.2020. 
124 Jacobs & Stiller & Cornfield 2007. 
125 Puff Daddy & Busta Rhymes & Notorious B.I.G. 1997. 
126 Todd, Deborah M. & Dyer, Ervin, ’Traveling Noir: Walking in the Footsteps of Black Americans in Paris’, 
[https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/traveling-noire-black-americans-paris-n363886]. Luettu 20.1.2020. 
127 Cassius 2011. 
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lähes kaikki osuudet kappaleessa, Westin ollessa taka-alalla. Kappaleen sanoitukset keskittyvät hen-

kilöihin, jotka ovat olleet Jay-Z:n menestyksen tiellä. Kappaleessa käsitellään myös petosta ja ihmi-

sen ihailua toista kohtaan, vaikka ihailun kohde toimisi väärin ihailijaansa kohtaan. 

Kappaleen ensimmäisessä säkeistössä viitataan Rooman paloon ja se yhdistetään Jay-

Z:n oman levy-yhtiö Roc-A-Fella Recordsin myyntiin. Jay-Z yhdistää nämä toisiinsa seuraavilla sä-

keillä: ”Picture, if you will, that the throne's burning/Rome's burning, and I’m sitting in the corner all 

alone, burning”. Vuonna 2004 Roc-A-Fella Recordsin osakkaat myivät viisikymmentä prosenttia 

omistuksestaan toiselle levy-yhtiölle, Def Jamille, joka näin ollen sai täyden päätäntävallan lyvy-

yhtiön toimintaan.128 Levy-yhtiön myynnin yhdistäminen Rooman suureen paloon vuonna 64, on 

ikään kuin vertaus omanlaistensa imperiumien tuhoutumisesta ja Roc-A-Fella Recordsin korottami-

nen suurten levy-yhtiöiden tasolle. Toisessa säkeistössä Jay-Z viittaa vuonna 1983 ilmestyneen Scar-

face-elokuvan kohtaukseen, jossa elokuvan päähenkilö Antonio ”Tony” Montana istuu kylpyam-

meessa katsellen televisiosta luonto-ohjemaa flamingoista. Katsoessaan luonto-ohjelmaa Montana 

sanoo: ”fly, pelican, fly”.129 Jay-Z:n toistaa lausahduksen säkeessään samassa muodossa kuin eloku-

vassakin. Lisäksi toisessa säkeistössä Jay-Z viittaa muutamia kertoja henkilöhistoriaansa. 

Viimeisessä säkeistössä Jay-Z viittaa Rooman hallitsijan Caesarin kuolemaan riimitel-

len: ”What do you do when the love turns to hate?/Caesar didn’t see it so he ceased to exist/So the 

nigga that killed him had keys to his shit/Am I my brother’s keeper?”. Jay-Z viittaa Caesarin kohtaa-

maan petokseen, ikään kuin samoin voisi käydä hänellekin. Viimeinen lause ”Am I my brother’s 

keeper?”, viittaa Raamatun kohtaukseen, jossa Jumala kysyy Abelilta, missä hänen veljensä Kain on 

ja Abel vastaa ”Olenko minä veljeni vartija? (englanninkielisessä käännöksessä Am I my brother’s 

keeper?).  Why I Love You-singlessä käytetyn historian tarkoituksena on luoda kontekstia erilaisille 

saavutuksille sekä nostaa nämä saavutukset historiallisten menestystarinoiden ja kulttuurisesti mer-

kittävien henkilöiden sekä hallintojen tasolle. Historian käyttö kappaleessa on voimakkaan nostal-

gista ja historiaa glorifioivaa. 

 

Joulukuun alussa julkaistiin Kanye Westin vuoden viimeinen single, joka sekin oli kappale Watch 

the Throne-albumilta. Gotta Have It-kappaleessa on sämplätty useampaa kappaletta, joista esimerk-

kinä James Brownin vuonna 1973 ensisoittonsa saanut People Get Up, Drive Your Funky Soul.130 

Westin ja Jay-Z:n kappaleen sanoitukset käsittelevät ihmisten varallisuutta sekä taloudellista asemaa 

 
128 Hall, Rashaun, ’Jay-Z, Dame Dash Sell Roc-A-Fella Records; Jay Named Def Jam Prez’, 
[http://www.mtv.com/news/1494616/jay-z-dame-dash-sell-roc-a-fella-records-jay-named-def-jam-prez/]. Luettu 
13.3.2020. 
129 Bregman 1983. 
130 Brown 1973. 
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Yhdysvalloissa ja se on kestoltaan vain noin kaksi minuuttia. Kappaleen ensimmäisessä säkeistössä 

West viittaa sanoillaan: ”I'ma need a day off, I think I'll call Ferris up”, vuonna 1986 ilmestyneeseen 

elokuvaan Ferris Bueller’s Day Off, jossa elokuvan päähenkilö jättäytyy pois koulusta yhdeksi päi-

väksi, jotta hän voisi helpottaa kiireisestä elämästään aiheutuvaa stressiä.131 Elokuvaviittauksen li-

säksi kappaleessa esiintyvä historian käyttö on vain viittauksia Westin ja Jay-Z:n henkilöhistoriaan. 

Historian käyttö ei ole merkittävässä osassa Gotta Have It-kappaleessa. 

 

2.5 Watch the Throne-albumin viimeiset singlet ja Cruel Summer-albumi  
 

Vuoden 2012 ensimmäinen singlejulkaisu, Kanye Westin ja Jay-Z:n yhteinen kappale No Church in 

the Wild, julkaistiin maaliskuun lopulla. Kappale oli viimeinen singlejulkaisu Watch the Throne-al-

bumilta. Kappaleen sanoitukset keskittyvät uskontoon ja moraaliseen rappioon tai moraalin yleiseen 

murenemiseen. Kappaleessa vierailee yhdysvaltalainen R&B- ja pop-laulaja Frank Ocean, joka on 

kirjoittanut kappaleessa laulamansa kertosäkeen. No Church in the Wild sai ylistäviä arvioita kriiti-

koilta kappaleen julkaisun yhteydessä ja se voittikin parhaan rap/lauluyhteistyön Grammy-palkinnon 

vuoden 2012 Grammy-gaalassa.132 Jay-Z viittaa kappaleen ensimmäisessä säkeistössä Rooman Co-

losseumin veriseen historiaan taistelunäytösareenana, säkeellä: ”Blood stains on the Colosseum 

doors”. Hän viittaa myös antiikin filosofi Sokrateehen ja hänen hurskasdilemmaansa (englanniksi 

pious), jossa hän kysyy ”onko hurskas jumalien rakastama, koska hän on hurskas vai onko hän hurs-

kas, koska jumalat rakastavat häntä?”.133 Jay-Z:n säkeessä alkuperäinen dilemma on lyhennetty vain 

muotoon: ”Is Pious pious 'cause God loves pious?”. Säkeistössä viitataan myös Yhdysvalloissa juh-

littavan kiitospäivän historiaan. Säkeet: ”Lies on the lips of a priest/Thanksgiving disguised as a 

feast”, viittaavat kiitospäivään liittyvään historialliseen tarinaan, jonka mukaan Amerikan intiaanit ja 

kolonialistit olisivat nauttineet yhdessä juhla-aterian, josta kiitospäivän perinne on saanut alkunsa. 

Amerikan intiaanien ja kolonialistien välillä on myös paljon väkivaltaista ja alistavaa historiaa, johon 

kappaleessa viitataan papin kertomilla valheilla ja kiitospäivän verhoamisella juhla-ateriaksi.134 Kap-

paleen sanoitukset nostavat esiin kiitospäivän taustalla olevat historian tapahtumat keskiöön ja näin 

kritisoivat kiitospäivän historiaa yhteen tulemisen ja kiitollisuuden juhlana.  

Kanye Westin säkeistö alkaa säkeillä: ”Coke on her black skin made it stripe like a 

zebra/I call that jungle fever”, joissa esiintyvä ”jungle fever” on termi, jolla on viitattu, yleisesti ottaen 

 
131 Hughes & Jacobsen 1986. 
132 Grammy Awards, ’2012 Grammy Winners’, [https://www.grammy.com/grammys/awards/55th-annual-grammy-
awards-2012]. Luettu 25.1.2020. 
133 Allen 2012, 39. 
134 Hoxie & Iverson, 1997. 
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halventavasti, valkoisten ja ei-valkoisten väliseen seksuaaliseen vetovoimaan.135 Säkeistön loppu-

puolella West riimittelee: ”Two tattoos: one read "No Apologies"/The other said "Love is Cursed by 

Monogamy"/It’s something that the pastor don’t preach”. Rakkauden monogaamisuus on usein lii-

tetty kristinuskoon ja uskonnon esittämiin moraalisiin arvoihin, joihin on vuosikymmenten ajan kuu-

lunut monogaamiset rakkaussuhteet.136 Westin säkeet viittaavatkin siihen, kuinka uskonnon leviämi-

sen seurauksena oletettavasti ihmisten väliset suhteet muuttuivat niin, että niitä ryhdyttiin säätele-

mään ulkopuolelta ja näin ollen ”rakkaus kirottiin”. No Church in the Wild sisältää useamman viit-

tauksen Yhdysvaltojen ei-valkoisia sortavaan historiaan. Kappaleen sisällön huomioon ottaen, histo-

rian käyttö kappaleessa on tarkasti harkittua ja sillä pyritään vaikuttamaan kuuntelijoiden käsityksiin 

ja mielipiteisiin. Kappaleessa nostetaan historiallisten viittausten avulla esiin uskonnon vaikutukset 

yhteiskunnan rakenteisiin sekä ihmisten välisiin suhteisiin. Historian käyttö kappaleessa on kantaa-

ottavaa ja hienovaraista poliittista kritiikkiä, sekä mielipidevaikuttamista. Kappale ei pyri nostalgi-

soimaan historialla, mutta uskonnon ja moraalin merkityksellisyyttä pohtivissa sanoituksissa histo-

rian käyttö antaa kontekstia ajatuksille, joita kappaleessa esitetään.  

 

Kanye Westin vuoden toinen single julkaistiin huhtikuun alkupuolella. Mercy-nimeä kantava kappale 

oli ensimmäinen single Westin ja hänen oman levy-yhtiönsä, G.O.O.D. Musicin, artistien yhteiseltä 

Cruel Summer-levyltä.  Yhdysvaltalainen musiikkilehti Complex Magazine valitsi Mercyn vuoden 

2012 parhaaksi kappaleeksi.137 Kappaleen sanoituksissa puhutaan nopeista autoista, rahasta ja nai-

sista. Kappaleessa viitataan useampiin julkisuudenhenkilöihin ja esimerkiksi säkeellä ”White girls 

politickin’: that’s that Sarah Palin”, viitataan yhdysvaltalaispoliitikko Sarah Paliniin. Yhdysvaltalais-

artisti Rick Jamesiin ja Charlie Murphyn Rock James-hahmoon viitataan samassa säkeessä: ”I’m red 

leather, this cocaine, I’m Rick James, ho”. Taiteilija Salvador Daliin ja hänen maalauksiinsa viitataan 

sanoilla ”Now the whole party is melting like Dali”. Sanoituksissa esiintyvät myös pelihahmo Pac-

Man, kauhuelokuvaklassikko Manaaja, televisiosarja Jeffersonien isähahmo George Jefferson, 

MMA-ottelija Rampage Jackson ja koripallotähti Michael Jordan. Näiden mainintojen lisäksi viit-

tauksia historiaan ei kappaleessa esiinny. Mercyn sisältö ja sen sanoitukset eivät käytä historiaa hy-

väkseen vaikuttaakseen ihmisten mielipiteisiin tai edes nostalgisoidakseen. Viitteet historiallisiin 

henkilöihin ja populaarikulttuurintuotteisiin ovat kappaleessa vain sanoitusten merkitysten syventä-

mistä varten, eikä historialla pyritä vaikuttamaan. 

 
135 Yancey 2003, 153. 
136 Runkel, 1998. 
137 Martin, Andrew et al., ’The 50 Best Songs of 2012’, [https://www.complex.com/music/2012/12/2012-year-in-re-
view-the-50-best-songs-of-2012/good-music-mercy]. Luettu 3.4.2020. 
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Cruel Summer-albumin toinen single julkaistiin kaksi viikkoa Mercyn ilmestymisen jälkeen. Singlen 

alkuperäisestä Theraflu-nimestä luovuttiin sen saaman negatiivisen vastaanoton myötä ja nimeksi 

muutettiin Way Too Cold.138 Muutama päivä julkaisun jälkeen, kappaleen nimi lyhennettiin lopulli-

seen muotoonsa Cold. Kappaleen sanoitukset käsittelevät menestystä ja niissä vähätellään toisten ar-

tistien taitoja. Coldin ensimmäisessä säkeistössä viitataan säkeellä: ”Tell PETA my mink is dragging 

on the floor”, Lupe Fiascon aikaisemmin vuonna 2012 julkaistuun kappaleeseen Go To Sleep139 ja 

Notorious B.I.G:n vuonna 1997 julkaistuun kappaleeseen The World is Filled.140 Säe: ”my mink is 

dragging on the floor” löytyy molemmista kappaleista. Westin viittaus yhdysvaltalaiseen eläintenoi-

keuksia puolustavaan järjestöön, PETA:an ja sen yhdistäminen minkkiturkin käyttöön sai aikaan toi-

votun reaktion, kun PETA:n varapresidentti Dan Mathews kommentoi kappaletta XXL Magazinelle 

huhtikuussa 2012. Mathewsin mukaan asia, joka laahaa maata on Westin maine ja hän toivookin 

Westin pääsevän yli luolamiesten tyylitajusta ja siirtyvänsä vaatteisiin, jotka eivät sisällä kuolleita 

eläimiä.141 Vielä ensimmäisessä säkeistössä West riimittelee: ”Might even kill somebody and You-

Tube it”. Säe on viittaus Chicagossa vuonna 2009 tapahtuneeseen murhaan, jossa joukko nuoria hak-

kasi 16-vuotiaan Derrion Albertin kuoliaaksi, videokuvatessaan tapahtumaa puhelimella.142 West 

viittaa kappaleessa useita kertoja henkilöhistoriaansa kertoen esimerkiksi ihastumisestaan nykyiseen 

vaimoonsa Kim Kardashianiin hänen avioituessa koripalloilija Kris Humphriesin kanssa vuonna 

2011.143 Historian käyttö kappaleessa on leikittelyä sanoilla, eikä historian käytöllä  ei ole vaikutusta 

kappaleen vaikuttavuuteen tai sanomaan.  

 

Cruel Summer-albumin kolmas single julkaistiin heinäkuun puolenvälin jälkeen. New God Flow-ni-

misellä kappaleella (joskus tyylitelty New God Flow.1) on mukana yhdysvaltalaisartisti Pusha T. New 

God Flown taustoiksi on sämplätty Ghostface Killahin kappaletta Mighty Healthy.144 Kappaleen sa-

noitukset käsittelevät juhlimista ja kuluttamista sekä kappaleessa esiintyvien artistien ylivertaisuutta 

muihin rap-artisteihin verrattuna. Kappaleen ensimmäisessä säkeistössä Pusha T viittaa vuonna 1996 

kuolleeseen yhdysvaltalaisräppäriin Tupac Shakuriin, jota on usein kutsuttu maailman parhaaksi rap-

artistiksi. Pusha T:n säe: ”They love a nigga's spirit like Pac at the Coachella”, viittaa vuoden 2012 

 
138Coleman, Miriam, ’Kanye West Renames ’Theralu’ ’Way Too Cold’’, [https://www.rollingstone.com/music/music-
news/kanye-west-renames-theraflu-way-too-cold-195450/]. Luettu 21.1.2020. 
139 Young, Alex, ’Check Out: Lupe Fiasco – “Go To Sleep”’, [https://consequenceofsound.net/2010/08/check-out-lupe-
fiasco-go-to-sleep/]. Luettu 1.2.2020. 
140 Notorious B.I.G. 1997. 
141 Mlelinwalla 2012. 
142 Khan, Azmat, ’Derrion Albert: The Death that Riled the Nation’, [https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/der-
rion-albert-the-death-that-riled-the-nation/]. Luettu 15.3.2020. 
143 Falcone, Dana Rose, ’Kris Humphries Says He ‘Never Wanted to Be Famous,’ Calls Marriage to Kim Kardashian 
'100% Real’’, [https://people.com/tv/kris-humphries-kim-kardashian-marriage-real/]. Luettu 10.3.2020. 
144 Ghostface Killah 2000. 
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Coachella-festivaalin päälavalla nähtyyn konserttiin, jossa edesmennyt Tupac Shakur esiintyi lavalle 

heijastettuna hologrammina. Shakurin hologrammikonsertin jälkeen muutkin menehtyneet artistit 

ovat palanneet konserttilavoille uuden teknologian avulla.145 Ensimmäisen säkeistön lopussa Pusha 

T viittaa Puff Daddyyn ja Shyneen säkeellä, ”I came aboard for more than just to rhyme with 

him/Think ’99, when Puff woulda had Shyne with him, yuugh!”. Puff Daddy (oikealta nimeltään 

Sean Combs) on yhdysvaltainen rap-artisti, joka omistaa 1993 perustetun Bad Boy Records-nimisen 

levy-yhtiön. Shyne on rap-artisti, joka teki levytyssopimuksen Bad Boy Recordsin kanssa ja oli arvi-

oiden mukaan lähellä läpimurtoa, ennen kuin hänet tuomittiin vankilaan ampumavälikohtauksen seu-

rauksena vuonna 1999.146 

Pusha T aloittaa toisen säkeistön sanoilla, ”Step on they necks 'til they can’t breathe”, 

joilla viitataan kumartumiseen toisen edessä kunnioituksen eleenä. Säettä seuraa lause, ”Claim they 

five stars but sell you dreams”, joka on viittaus rap-artisti Birdmaniin, jonka kolmannen studioalbu-

min nimi on 5 Star Stunna (usein tyyliteltynä 5* Stunna). Pusha T:n esiin nostama Birdman kom-

mentoi Complexin haastattelussa G.O.O.D. Music-yhtiön artisteja alentuvasti ja Pusha T vastaa sä-

keistössään häneen kohdistuvaan kritiikkiin.147 Säkeistönsä alulla Pusha T pyrkii osoittamaan domi-

nanssiaan toista artistia kohtaan ja kappaleen ilmestymisen jälkeen kertoi haastattelussa kappaleen 

olleen vastaus Birdmanille.148 Samassa säkeistössä Pusha T viittaa vuonna 1990 ilmestyneeseen elo-

kuvaan King of New Yorkiin säkeellään: ”A nick sold in the park then I want in/ What's a king without 

a crown, nigga? (What?)”. King of New Yorkin päähenkilö, huumeparoni Frank White, sanoo toimi-

joilleen elokuvassa: ”From now on, nothing goes down unless I'm involved. No blackjack no dope 

deals, no nothing. A nickel bag gets sold in the park, I want in. You guys got fat while everybody 

starved on the street. Now it's my turn.”.149 New God Flow-kappaleessa Pusha T on muokannut elo-

kuvan repliikkiä vaihtamalla sanan nickel tilalle sanan nick (molemmat slangisanastoa huumekau-

passa käytetyille myyntimäärille), sen sopiessa paremmin aikaisempaan säkeeseen, jossa Pusha T 

riimittelee NBA-koripalloilijoista, jotka ovat aikanaan pelanneet New York Knicksissä.  

 

 
145 Dodson, Aaron, ’The strange legacy of Tupac’s ‘hologram’ lives on five years after its historic Coachella debut’, 
[https://theundefeated.com/features/the-strange-legacy-of-tupacs-hologram-after-coachella/]. Luettu 21.1.2020. 
146 Kennedy, Gerrick D., ’Bad Boy For Life: A look back at the rap empire Sean ‘Puff Daddy’ Combs built’, 
[https://www.latimes.com/entertainment/music/posts/la-et-ms-sean-p-diddy-combs-bad-boy-entertainment-retrospec-
tive-20151005-story.html]. Luettu 25.1.2020. 
147 Ahmed, Insanul, ’Interview: Birdman Talks “Baby Money,” Retirement & Making Cash Money A Billion-Dollar 
Brand’, [https://www.complex.com/music/2012/03/interview-birdman-shotcaller]. Luettu 25.1.2020.  
148 Famuyide, Kazeem, ’Exclusive: Pusha T Admits “New God Flow” Was Directed At Birdman; Details Issues With 
Lil Wayne & Drake’, [https://hiphopwired.com/189258/exclusive-pusha-t-admits-new-god-flow-was-directed-at-bird-
man-details-issues-with-lil-wayne-drake/]. Luettu 21.1.2020. 
149 Kane & Ferrera 1990. 
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Kanye West aloittaa New God Flown kolmannen säkeistön riimittelemällä: ”Hold up, I ain't trying to 

stunt, man/But the Yeezys jumped over the Jumpman”. West viittaa säkeessä urheiluvaatevalmistaja 

Nikelle vuonna 2009 suunnittelemaansa Air Yeezy 2-kenkämalliin. Air Yeezy 2 ohitti myynnillään 

jopa aikaisemmin urheilukenkämarkkinoita hallinneet Air Jordan-kengät, joita on vuosien saatossa 

valmistettu erilaisilla kuoseilla ja hieman muokatulla mallilla. Air Jordanien logona toimii niin sa-

nottu Jumpman,150 johon West säkeessä viittaa. Säkeistö jatkuu viittauksella yhdysvaltalaiskoripal-

loilija LeBron Jamesiin, johon West on viitannut aikaisemminkin omassa tuotannossaan. West rin-

nastaa omat kokemuksensa LeBron Jamesin kokemuksiin sanoilla: ”Went from most hated to the 

champion god flow/I guess that's a feeling only me and LeBron know”. Kanye West ja LeBron James 

ovat menestyksestään huolimatta jakaneet suuren yleisön mielipiteet ja heidän saavuttamansa menes-

tys on saanut osakseen kritiikkiä.151 

Kanye West jatkaa kolmatta säkeistöä sanoilla: ”I'm living three dreams/ Biggie 

Smalls', Dr. King, Rodney King's, uhh”, joilla hän viittaa kolmeen afroamerikkalaiseen henkilöön, 

joita on pidetty merkittävinä toimijoina omalla alallaan. Biggie Smalls oli yhdysvaltalainen rap-ar-

tisti, joka tunnetaan parhaiten nimellä The Notorious B.I.G. Hän oli aktiivinen toimija hiphopin pa-

rissa koko 1990-luvun ajan, ennen hänen kuolemaansa vuonna 1997. Notorious B.I.G. on listattu 

yhdeksi maailman parhaista rap-artisteista ja hänen suurimpiin hitteihinsä kuuluvat kappaleet Juicy 

ja Get Money.152 Toinen säkeessä mainittu henkilö on yhdysvaltalainen ihmisoikeusliikkeen johtajana 

toiminut Martin Luther King Jr. Hän toimi liikkeen johtajana vuodesta 1955 aina vuonna 1968 tapah-

tuneeseen salamurhaansa saakka ja hänet palkittiin työstään, ihmisoikeuksien ja rauhan puolesta, No-

belin rauhanpalkinnolla vuonna 1964.  Kolmas kappaleessa mainittu henkilö on Rodney King, joka 

joutui poliisien väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Los Angelesissa vuonna 1991 tapahtuneen pi-

dätyksen yhteydessä. George Holliday kuvasi tapahtuneen hyökkäyksen omalta parvekkeeltaan ja 

videokuva tapahtuneesta levisi kaikille uutiskanaville. Oikeudenkäynti poliiseja vastaan päätyi tulok-

seen, jossa Kingiä pahoinpidelleet poliisit vapautettiin syytteistä. Tämän tuomion tultua julki vain 

muutamien tuntien päästä Los Angelesissa alkoi päiviä kestäneet mellakat, joihin osallistui tuhansia 

afroamerikkalaisia, jotka vaativat muutosta poliisien toimintaan ja oikeusjärjestelmään, joka kohteli 

afroamerikkalaisia eri tavoin kuin valkoisia. Mellakoissa kuoli kymmeniä ihmisiä ja tuhansia louk-

kaantui.153 Vuonna 1993 Rodney King sai uuden oikeudenkäynnin, jossa kaksi neljästä poliisista sai 

 
150 Halfhill, Matt, ’History of the Air Jordan Jumpman Logo’, [https://www.nicekicks.com/history-behind-jordan-jump-
man-logo/]. Luettu 29.1.2020. 
151 Beck, Howard & Abrams, Jonathan, ’ N.B.A.’s Season of Suspense Ends’, [https://www.nyti-
mes.com/2010/07/09/sports/basketball/09nba.html]. Luettu 3.4.2020. 
152 Hill 2009, 364. 
153 Maurantonio 2014, 740–741. 
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tuomion ja Los Angelesin kaupunki määrättiin maksamaan Kingille korvauksia 3,8 miljoonaa dolla-

ria. Tapauksen seurauksena Kingistä tuli merkittävä kansalaisoikeusaktivisti ja hän kirjoitti myös kir-

jan omista kokemuksistaan.154 West nimeää nämä kolme afroamerikkalaista toimijaa suoraan kappa-

leessaan, mutta hän viittaa heihin jo nimiä edeltävässä säkeessään: ”I’m living three dreams”. Noto-

rious B.I.G.:n kappale Just Playing (Dreams)155 julkaistiin vuonna 2004, Martin Luther King Jr. piti 

Washingtonissa vuonna 1963 kuuluisan I have a dream-puheensa ja Rodney King unelmoi maail-

masta, jossa kaikki tulisivat toimeen keskenään. West viittaa Rodney Kingin pitämään puheeseen 

myös suoraan seuraavassa säkeessä, sanoen: ”Cause we can't get along - no resolution”. Rodney Kin-

gin alkuperäisessä puheessa hän kysyy: ”Can we all get along?”.156 West muuttaa toiveen, toimeen 

tulemisesta, kappaleessaan toteamukseksi siitä, kuinka ihmiset eivät tule toimeen toistensa kanssa. 

Kanye West jatkaa viittauksiaan amerikkalaisen kulttuurin toimijoihin, mainitsemalla 

vuonna 2012 kuolleen yhdysvaltalaislaulaja Whitney Houstonin säkeessä: ”'Til we drown all these 

haters, rest in peace to Whitney Houston”. Whitney Houstonin löydettiin hukkuneena asuntonsa kyl-

pyammeesta,157 mutta myös Rodney Kingin löydettiin hukkuneena oman talonsa uima-altaaseen 

vuonna 2012.158 Whitney Houstoniin liittyvää viittausta seuraavissa säkeissä West nostaa esiin koti-

kaupunkinsa Chicagon ja kertoo eri tavoin oman elämänsä onnistumisista ja ongelmista. West mai-

nitsee myös Yhdysvalloissa tapahtuneen ampumisvälikohtaukseen, jossa 13-vuotias Darius Simmons 

ammuttiin hänen äitinsä silmien edessä, heidän naapurinsa John Henry Spoonerin toimesta vuonna 

2012.159 West sanoittaa tapahtumaa seuraavasti: ”Then they ran up and shot him, right in front of his 

mom”. West on usein aikaisemminkin nostanut kappaleissaan eri puolella Yhdysvaltoja tapahtuneita 

ampumavälikohtauksia ja väkivallantekoja, jotka ovat kohdistuneet nuoriin miehiin. 

Säkeistönsä loppupuolella Kanye West viittaa useampaan julkisuudenhenkilöön, joista 

ensimmäisenä hän nostaa esiin hiphop-ryhmä E.P.M.D:n tuottajan, Erick Sermonin, säkeessään: ”We 

got green in our eyes, just follow my Erick Sermon”. Säkeessä West varmistaa ihmisten ymmärtävän 

hänen viittauksensa Erick Sermoniin sisällyttämällä siihen hänen koko nimen, mutta myös viittauk-

sen hänen lempinimeensä The Green-Eyed Bandit. Seuraavaksi West viittaa Roc-A-Fella Recordsin 

perustajajäseniin Jay-Z:hin ja Dame Dashiin sanoilla: ”Did Yeezy not get signed by Hov and Dame?”. 

 
154 ’Rodney King: Riot: Timeline of Key Events’, [https://apnews.com/fa4d04d8281443fc8db0e27d6be52081/Rodney-
King-riot:-Timeline-of-key-events]. Luettu 1.4.2020. 
155 Notorious B.I.G. 2004. 
156 Maurantonio 2014, 746. 
157 Jancelewicz, Chris, ’Whitney Houston death: Bobby Brown says she didn’t die from drugs’, [https://global-
news.ca/news/4055762/whitney-houston-death-bobby-brown-drugs/]. Luettu 15.2.2020. 
158 Maurantonio 2014, 740. 
159 Powell, Kevin, ’The fatal racism that shot Darius Simmons to death’, [https://www.theguardian.com/commentis-
free/2012/jun/11/fatal-racism-shot-darius-simmons-death]. Luettu 4.4.2020. 
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Lisäksi hän nostaa esiin suunnittelija Jacob Arabon, joka suunnitteli Westille kuuluisan Jeesus-kau-

lakorun vuonna 2004.160 West viittaa Araboon ja hänen suunnittelemaan kaulakoruunsa sanoen: ”And 

ran to Jacob and made the new Jesus chains?”. Säkeistön lopussa West riimittelee: ”"I'm on fire, ay," 

that's what Richard Pryor say”, viitaten yhdysvaltalaiskoomikko Richard Pryoriin ja tapahtumasar-

jaan, jossa Pryor oli yrittänyt polttamalla puhdistaa kokaiinia, sytyttäen itsensä tuleen.161 West viittaa 

säkeistössään myös Mooseksen suorittamaan meren jakamiseen ja Nooan arkkiin.  

New God Flow-kappaleen neljännen säkeistön räppää Ghostface Killah ja hän viittaa 

säkeistönsä loppupuolella 1970-luvulla yhdysvaltalaisella NBC-televisiokanavalla pyörineeseen ko-

mediasarja Sanford and Soniin säkeellään:162 ”I’m not bow-legged but old school like Redd Foxx”. 

Redd Foxx oli näyttelijä, joka esitti Sanford and Son-sarjassa hahmoa nimeltään Fred Sanford.163 

Ghostface Killahin säkeistössä ei esiinny muita viitteitä historiaan tai populaarikulttuurin tuotteisiin. 

Kokonaisuudessaan New God Flow on täynnä erilaisia viitteitä historiaan ja populaarikulttuurin toi-

mijoihin sekä tuotteisiin. Historian käyttö on tyyliltään kirjavaa ja hyvin vaihtelevaa, mutta selviä 

nostalgisoivia piirteitä löytyy niin Kanye Westin kuin kappaleessa mainittujen ihmisoikeustaistelijoi-

den sekä artistien saavutuksiin ja tekemisiin liittyen. Kappaleen nimen ollessa New God Flow, on 

kappaleen sisältö melko suorassa linjassa tämän kappaleen nimen kanssa. Kappaleessa West ja mu-

kana olevat artistit kertovat kuinka he esittelevät yleisölle uuden ”jumalaisen flown” (flow on rap-

musiikissa käytetty termi artistin tai esiintyjän taidosta ja tahdista esittää omat säkeistönsä) ja viittaa-

malla historiaan he nostavat itsensä mainittujen henkilöiden tasolle tai heidän ylitseen, osoituksena 

heidän saavuttamastaan ylivertaisuudesta. Historiaa käytetäänkin kappaleessa sekä perusteluna, että 

todisteena heidän erinomaisuudestaan. 

 

Vuoden viimeinen single, Clique, julkaistiin muutama viikko ennen Cruel Summer-albumin julkai-

sua. Kappaleella ovat mukana Big Sean ja Jay-Z. Cliquen sanoitukset keskittyvät oman porukan yli-

vertaisuuden sanoittamiseen ja tämän joukon ulkopuolisten esiintyjien ja henkilöiden väheksymiseen.  

Big Sean esittää ensimmäisen säkeistön, viitaten siinä vuosina 1995 ja 2000 ilmestyneisiin elokuviin 

Friday164 ja Next Friday,165 sanoilla: ” It's grind day, from Friday to next Friday”. Samassa säkeis-

tössä hän viittaa 1990-luvulla aloittaneeseen rap-ryhmä Wu-Tang Claniin, G.O.O.D. Musicin artistiin 

 
160 Netshiheni, Rudzani, ’History of the Jesus Piece’, [https://hypemagazine.co.za/2013/02/08/history-of-the-jesus-
piece/]. Luettu 24.1.2020. 
161 Acocella, Joan, ’Richard Pryor, Flame-Thrower’, [https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/richard-
pryor-still-burning]. Luettu 29.1.2020. 
162 Ruben & Orenstein & Turteltaub 1972-1977. 
163 Acham 2004, 92. 
164 Charbonnet & Gray 1995. 
165 Ice Cube & Carr 2000. 
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2Chainziin ja sarjakuvasankari Batmanin oikeaan henkilöllisyyteen, monimiljonääri Bruce Wayneen. 

Toisessa säkeistössä Jay-Z jatkaa Big Seanin aloittamaa namedroppailua säkeillään, joissa hän räppää 

seuraavasti: ” Yeah, I'm talkin' Ye, yeah, I'm talkin' Rih/ Yeah, I'm talkin' B, nigga, I'm talkin' me 

(Yeah, I'm talkin' bossy, I ain't talkin' Kelis/ Your money too short, you can't be talking to me/Yeah, 

I'm talkin' LeBron, we ball in our family tree”. Jay-Z kertoo säkeissään porukastaan ja nostaa tässä 

esiin seuraavat artistit; Kanye Westin (Ye), Rihannan (Rih) ja Beyoncén (B). Hän listaa porukkaansa 

kuuluvaksi myös yhdysvaltalaisen koripallotähti LeBron Jamesin. Samalla hän nimeää yhden henki-

lön, joka ei kuulu tähän porukkaan. Yhdysvaltalainen R&B-artisti Kelis julkaisi vuonna 2006 hitti-

singlen Bossy,166 johon Jay-Z viittaa kappaleessa kertomalla, ettei Kelis ole yksi niistä, jotka hänen 

porukkaansa kuuluvat.  

Toisen säkeistön lopussa Jay-Z viittaa kahteen menestystä omalla alallaan saavuttanee-

seen tiimiin sanoillaan: ”It's the Dream Team meets the Supreme Team”. Näistä ensimmäinen, the 

Dream Team, on viittaus vuoden 1992 kesäolympialaisissa pelanneeseen Yhdysvaltojen koripallo-

joukkueeseen, jossa pelasivat muun muassa koripallolegendat Michael Jordan ja Magic Johnson. 

Vuoteen 1992 asti olympialaisissa noudatettiin sääntöä, jonka mukaan olympialaisiin osallistuvat pe-

laajat eivät saaneet toimia ammattilaisina, eli Yhdysvaltojen kansallisessa koripalloliigassa, NBA:ssa 

pelaavat pelaajat eivät päässeet edustamaan maataan olympialaisiin. Vuoden 1992 olympialaisiin 

tämä sääntö purettiin ja Yhdysvallat kokosivat oman joukkueensa NBA:n parhaista pelaajista. Yh-

dysvallat voittivat tällä joukkueella koripallon olympiakullan ja joukkue jäi historiaan nimellä Dream 

Team. Samassa säkeessä mainittu Supreme Team on New Yorkissa 1980-luvulta asti toimineen huu-

mejengin nimi.167 Supreme Team viittaa huumejengin lisäksi rapkokoonpanoon World’s Famous 

Supreme Team, joka juonsi omaa radio-ohjelmaansa yhtyeen alkuaikoina.168 

Kanye West aloittaa kappaleen kolmannen säkeistön lauseella: ”Break records at Louis, 

ate breakfast at Gucci”, jossa hän viittaa menestyksekkäisiin muotitaloihin Louis Vuittoniin ja Guc-

ciin. Viittaus Louis Vuittoniin on samalla viittaus Westin henkilöhistoriaan, sillä hän suunnitteli ken-

kämalliston yhteistyössä Louis Vuittonin kanssa vuonna 2009. Kolmessa värissä julkaistut Jasper-

sneakkerit myytiin loppuun ennätysajassa ja vuonna 2019 julkaistun Farfetch-muotinettisivuston te-

kemän tutkimuksen mukaan kyseinen kenkämalli on nykyään maailman kallein kenkämalli. Jasper-

 
166 Kelis 2006. 
167 Conley, Kirstan, ’Cops bust 45 people in ‘Supreme Team’ crackdown’, [https://nypost.com/2012/05/17/cops-bust-
45-people-in-supreme-team-crackdown/]. Luettu 24.1.2020. 
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sneakkereiden tullessa myyntiin niiden myyntihinta oli 864 puntaa, mutta kymmenen vuotta myö-

hemmin niiden jälleenmyyntihinta on lähes kaksikymmentäkolmetuhatta puntaa.169 Seuraavassa sä-

keessä West viittaa vaimonsa, Kim Kardashianin, henkilöhistoriaan sanoilla, ”My girl a superstar all 

from a home movie”. Viittaus supertähteyteen ja kotielokuviin on suora viittaus vuonna 2007 julkais-

tuun kotipornoelokuvaan, jossa Kim Kardashian esiintyy sen aikaisen poikaystävänsä Ray-J:n 

kanssa. Elokuva nosti Kim Kardashianin ja hänen perheensä julkisuuteen, jonka kautta he ovat on-

nistuneet luomaan jopa satojen miljoonien dollarien arvoisen bisneksen.170 West viittaa säkeistössä 

hittisingleensä Niggas in Paris, sanoen: ”What niggas did in Paris, got 'em hangin' off the Eiffel”. 

Säe on myös viittaus Yhdysvalloissa tapahtuneisiin mustien lynkkauksiin, joissa lynkattujen tyypil-

linen kuolintapa oli hirttäminen.171  

West nostaa kappaleessa seuraavaksi esiin Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu, 

CIA:n entisen johtajan George Tenetin sanomalla: ”Yeah, I'm talkin' business, we talkin' CIA/I'm 

talkin' George Tenet, I seen him the other day/ He asked me about my Maybach, think he had the 

same/ Except mine tinted and his might have been rented”. Vaikka rapmusiikissa on tyypillistä liioi-

tella ja keksiä tarinoita, George Tenetin tiedotusvastaava vahvisti Clique-kappaleen julkaisun jälkeen, 

että Tenet ja West itse asiassa törmäsivät toisiinsa, mutta minkäänlaista puhetta Maybach-autoista ei 

kyseissä kohtaamisessa ollut käyty.172 West jatkaa säkeistöään puhumalla rahasta ja menestyksestä 

seuraavin sanakääntein: ”You know, white people get money, don't spend it/ Or maybe they get mo-

ney, buy a business/ I rather buy 80 gold chains and go ign'ant/ I know Spike Lee gon' kill me, but let 

me finish/ Blame it on the pigment, we livin' no limits”. Yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja Spike Lee 

on puhunut julkisuudessa siitä, millaisina tummaihoiset nähdään ja millaisia malleja heistä nostetaan 

julkisuuteen.173 stewaWest nostaa esiin rikkaisiin tummaihoisiin liitetyt stereotypiat ja vertaa niitä 

rikkaisiin valkoihoisiin liitettyihin mielikuviin. Ajatus siitä, että mustien saadessa rahaa, he käyttävät 

sen kalliisiin autoihin ja kultaketjuihin, on tuttua rapmusiikin kuvastoista. Tummaihoisten holtitto-

muuden ja pröystäilevän rahankäytön vastakohtana nähdään valkoihoiset, jotka nähdään järkevinä 

toimijoina rahan suhteen. West ei kuitenkaan välitä muiden mielipiteistä, eikä suostu muuttamaan 

omia kulutustottumuksiaan, vaikka yhteisö kaipaisikin uudenlaisia esikuvia. Säkeistönsä lopussa Ka-

 
169 Maoui, Zak, ’ These are the most valuable trainers in the world’, [https://www.gq-magazine.co.uk/fashion/arti-
cle/most-valuable-trainers-kanye-west-louis-vuitton]. Luettu 24.1.2020. 
170 Friedman, Megan & Gonzales, Erica, ’Here’s How Much Every Member of the Kardashian–Jenner Family Is 
Worth’, [https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/a22117965/kardashian-family-net-worth/]. Luettu 10.4.2020. 
171 Pfeifer 2011, 1.  
172 Ackerman, Spencer, ’Kanye West Really Did Meet With Ex-CIA Director’, [https://www.wired.com/2012/09/ka-
nye-west-george-tenet/]. Luettu 25.3.2020. 
173 Bakare, Lanre, ’Spike Lee: ‘Black men are still viewed as predators’’, [https://www.theguar-
dian.com/film/2017/apr/26/spike-lee-black-men-are-still-viewed-as-predators]. Luettu 25.1.2020. 
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nye West viittaa vielä muutamiin historiallisiin paikkoihin, henkilöihin ja tapahtumiin. Westin riimi-

tellessä: ”So I just meditate at the home in Pompeii/ About how I could build a new Rome in one day/ 

Every time I'm in Vegas they screamin' like he's Elvis”, hän viittaa Pompeijiin, joka tuhoutui vuonna 

79 Vesuvius-tulivuoren purkauksen seurauksena. Samassa hän viittaa Rooman muinaiseen impe-

riumiin, ”Ei Roomaakaan rakennettu päivässä”-sanonnan muunnelmalla, sekä yhteen maailman kuu-

luisimpaan populaarikulttuurin hahmoon Elvis Presleyhin, vertaamalla omaa kuuluisuuttaan häneen. 

Viittaukset ovat voimakkaasti Westin henkilöbrändiä ja omaa erinomaisuutta korostavia. Historiaan 

viittaamalla West pyritään liittämään näihin menestystarinoihin ja uskomattomiin saavutuksiin, joita 

nämä historian henkilöt ja paikat edustavat. 

Kappaleen lopussa Kanye West viittaa oman äitinsä tapaturmaiseen kuolemaan, josta 

West on puhunut paljon julkisuudessa. Westin äiti, Donda West, kuoli vuonna 2007 päivä useiden 

kosmeettisten leikkausten jälkeen, mutta varmuutta leikkauksen ja kuoleman välillä ei pystytty vah-

vistamaan kuolinsyytutkimuksessa.174 Säkeessään: ”Went through, deep depression when my mama 

passed/ Suicide, what kinda talk is that?”, West viittaa huhuihin, joiden mukaan Donda olisi kuollut 

itsemurhan seurauksena, joka ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Henkilöhistoriaan liittyvän viittauksen 

lisäksi West viittaa säkeistössään yhdysvaltalaisnäyttelijä Tom Cruiseen, israelilaismalli Bar Rafa-

eliin ja brasilialaismalli Giselle Bundcheniin. Kokonaisuudessaan Cliquessa käytetyt viitteet histori-

aan liittyen toimivat sekä kannanottoina että oman egon tai maineen pönkittämisenä. Historiaa käy-

tetään kappaleessa monella eri tavalla ja sitä hyödynnetään vahvistamaan kappaleen sanomaa siitä, 

kuinka erinomaisia kappaleella esiintyvät artistit ja heidän läheisimmät toimijansa ovat.  

 

2.6 Yeezus-albumi ja yksittäisiä singlejä 
 

Vuonna 2013 Kanye Westin ensimmäinen single julkaistiin kesäkuun puolenvälin jälkeen. Erikoista 

tässä julkaisussa oli, että singlejulkaisun albumi oli julkaistu jo päivää aiemmin. Singlejulkaisut ovat 

alun perin olleet yksi merkittävimmistä tavoista mainostaa tulevaa albumia ja kiinnittää yleisön huo-

mio artistiin. Singlejulkaisujen tarkoituksena on ollut kasvattaa tulevan albumin ensimmäisen viikon 

myyntiä ja luoda liikehdintää albumin ympärille. Westin Yeezus-nimeä kantava albumi julkaistiin 18. 

kesäkuuta 2013 ilman erillistä markkinointia tai albumia mainostavia singlejulkaisuja. Yeezus-albu-

milta julkaistulla ensimmäisellä singlellä, Black Skinhead (usein tyyliteltynä BLKKK SKKKN 

HEAD), on mukana ranskalainen elektronisen musiikin duo Daft Punk. Kyseinen duo on tehnyt yh-

teistyötä Westin kanssa jo vuonna 2008, jolloin he olivat mukana Westin hittisinglellä Stronger. 

 
174 Mackelden, Amy, ’Kanye West Just Announced His New Album Is Related to His Mother's Death’, 
[https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/a20093405/how-did-donda-west-die-kanye-west/]. Luettu 25.1.2020. 
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Black Skinheadin sanoitukset keskittyvät rotuun liittyviin vastakkainasetteluihin sekä Westin esitte-

lemän hahmon mielenterveyden murentumisen tai sirpaleisuuden sanoittamiseen. Rotujen väliset eri-

mielisyydet ja tummaihoisten kohtaamat ongelmat, erityisesti yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa, 

ovat olleet tyypillisiä aiheita rapmusiikissa sen alkuajoista lähtien, mutta mielenterveyttä ja siihen 

liittyviä seikkoja ei rapmusiikissa yleisesti käsitellä. 

Kanye West aloittaa Black Skinhead-kappaleen säkeillä: ”For my theme song 

(Black)/My leather black jeans on (Black)/My by-any-means on”. Ensimmäinen säe viittaa vapaasti 

Westin kappaleeseen Power, jossa hän laulaa: ”I guess every superhero needs a theme song”. Toinen 

ja kolmas säe kappaleessa liittyvät löyhästi yhteen, kolmannen viitatessa yhdysvaltalaisen ihmisoi-

keustaistelija Malcolm X:n puheeseen vuodelta 1965, jossa hän puhui tummaihoisten oikeuksista ja 

siitä, kuinka heillä on oikeus olla ja elää. Alkuperäisessä puheessaan Malcolm X sanoi: ”We declare 

our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given 

the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into 

existence by any means necessary.”175 Kanye West on aikaisemminkin viitannut Malcolm X:n ja 

Black Skinheadin säkeet: ”My leather black jeans on (Black)/ My by-any-means on”, ovat samalla 

viittaus Westin vuonna 2007 ilmestyneeseen kappaleeseen Good Morning, jossa hän räppää: ”I’m 

like the fly Malcolm X, buy any jeans necessary”.176 Kappaleen käsitellessä rodullisia ongelmia, on 

ymmärrettävää, että yksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista, tummaihoisten oikeuksia puolustavista, ih-

misoikeustoimijoista nostetaan esiin kappaleen alussa. West jatkaa ensimmäistä säkeistöä sanoilla: 

”But watch who you bring home/ They see a black man with a white woman/ At the top floor they 

gone come to kill King Kong”, joissa viitataan aikaan Yhdysvaltojen historiassa, jolloin mustien ja 

valkoisten väliset seurustelusuhteet tai avioliitot eivät olleet sallittuja.177 Samassa viitataan myös sii-

hen, millaisina tummaihoiset miehet on esitetty mediassa ja taiteessa. Viittaukset eläimellisyyteen 

ovat olleet historiassa tyypillisiä,178 mutta myös viime vuosina erilaisia rinnastuksia on tehty.179 Nos-

tamalla esiin historiasta kumpuavat stereotypiat ja asenteet West pyrkii näyttämään, miten aikaisem-

min vallalla olleet ajatukset eivät ole kadonneet yhteiskunnasta, vaan elävät yhä ihmisten mielissä. 

 

 
175 Woods, A., ’Malcolm X’s Most Iconic Speeches’, [https://newsone.com/3903093/malcolm-x-most-iconic-
speeches/]. Luettu 3.3.2020. 
176 West 2007. 
177 Botham 2009, 51. 
178 Hackman, Rose, ’'It’s like we're seen as animals': black men on their vulnerability and resilience’, 
[https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/black-men-america-violence-vulnerable-detroit]. Luettu 15.2.2020. 
179 Goldman, Russell & Wu, Adam, ’Chinese Museum Pulls Exhibit Comparing Animals to Black People’, 
[https://www.nytimes.com/2017/10/13/world/asia/china-racist-museum-exhibit.html]. Luettu 15.2.2020. 
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Black Skinheadin kertosäkeessä Kanye West viittaa vuonna 1976 ilmestyneeseen kauhuelokuvaklas-

sikko Omeniin säkeellä: ”They say I'm possessed, it's an omen”. Elokuvassa pappi varoittaa pienen 

pojan vanhempia siitä, että heidän poikansa on antikristus ja näin olleen kirottu.180 West yhdistää 

elokuvan nimen ja kirouksen kertoen näiden avulla, mitä hänestä ajatellaan. Kertosäe jatkuu sanoilla: 

”I keep it 300, like the Romans/300 bitches, where the Trojans?”, jotka viittaavat samalla kreikka-

laisten ja Troijan väliseen myyttiseen sotaan, sekä vuonna 2009 ilmestyneeseen elokuvaan nimeltään 

300.181 Elokuvassa 300, henkilöt ovat spartalaisia, eivätkä roomalaisia, joten säkeessään West sekoit-

taa yhteen roomalaiset, troijalaiset ja spartalaiset. Kokonaisuudessaan Black Skinheadissa käytetty 

historia vahvistaa kappaleen sanomaa ja sitä, millaisia mielikuvia kappaleella halutaan välittää. 

Vaikka historiallisia viittauksia ei ole monia, valitut viittaukset vahvistavat kappaleen kertomaa tari-

naa rotuun kohdistuvasta epäoikeudenmukaisuudesta sekä ongelmista, joita yhdysvaltalaisessa yh-

teiskunnassa on nähtävillä. Historian käyttö kappaleessa pyrkii vaikuttamaan kuuntelijan mielipitee-

seen ja se on poliittisesti latautunutta.  

 

Kanye West julkaisi vuoden 2013 toisen, ja samalla viimeisen, singlensä elokuun lopulla. Bound 2-

kappaleella on mukana yhdysvaltalainen soul-laulaja Charlie Wilson, joka laulaa kappaleen ker-

tosäkeen. Bound 2:n taustoiksi on sämplätty vuonna 1971 ilmestynyttä Ponderosa Twins Plus Onen 

kappaletta Bound.182 Kappaleessa kuultava huudahdus ”uh-huh, honey”, on sämple Brenda Leen 

vuonna 1960 ilmestyneestä kappaleesta Sweet Nothin’s.183  Westin kappale sai kriitikoilta hyvän vas-

taanoton ja se oli ehdolla useassa kategoriassa vuoden 2014 Grammy-gaalassa, kuitenkaan voitta-

matta kategorioitaan. Bound 2:n sanoitukset kertovat rakkaudesta ja sen tavoittelusta. Ensimmäisessä 

säkeistössä West viittaa henkilöhistoriaansa ja siihen, millainen maine hänelle on vuosien saatossa 

muodostunut, jonka jälkeen hän jatkaa säkeellä: ”Start a Fight Club, Brad reputation”, viitaten vuonna 

1999 ilmestyneeseen menestyselokuva Fight Clubiin, jonka toista pääosaa säkeessä mainittu Brad 

Pitt esitti. Kappaleen toisessa säkeistössä West jatkaa populaarikulttuuriin kohdistuvia viittauksia 

seuraavasti: ”I mean damn, what would Jeromey Romey Romey Rome think?”. Säkeessä mainittu 

Jerome on hahmo 1990-luvun tilannekomediasarjasta Martin,184 jonka hahmoihin West on viitannut 

aikaisemmin kappaleessaan New God Flow. Bound 2-kappaleen lopussa West viittaa uudestaan sa-

maan sarjaan ja hahmoon säkeellä: ”Jerome's in the house, watch your mouth”.  Viittaukset historiaan 

ovat leikittelyä sanoilla sekä tavoilla, joilla viittauksia voidaan populaarikulttuurin tuotteisiin tehdä. 

 
180 Bernhard 1976. 
181 Nunnari et al. 2009. 
182 Ponderosa Twins Plus One, 1971. 
183 Lee 1960. 
184 Walter et al. 1992-1997. 
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Vuonna 2014 Kanye West julkaisi vain yhden singlen, joka ei päätynyt millekään artistin studioalbu-

meista. Only One-nimeä kantanut single julkaistiin 31. joulukuuta ja siinä vierailevana artistina kuul-

laan englantilainen Paul McCartney. Only One-kappaleen sanoitukset kertovat Westin vuonna 2007 

kuolleen äidin näkökulmasta siitä, miltä Kanye Westin elämä näyttää ja miten ylpeä edesmennyt äiti 

on omasta pojastaan ja tämän menestyksestä. Kappaleen lopussa viitataan Kanye Westin esikoiseen, 

vuonna 2013 syntyneeseen North Westiin, jota usein kutsutaan lempinimellä Nori. Only One alkaa 

säkeellä, ”As I lay me down to sleep”, joka on suora lainaus klassisesta iltarukouksesta, joka kuuluu 

suomennettuna: ”Levolle lasken Luojani”. Kappaleen bridgessä tehdään viittaus The Beatlesin 

vuonna 1967 ilmestyneeseen kappaleeseen Hello Goodbye, jossa lauletaan: ”You say goodbye and I 

say hello/ (Hello, goodbye, hello, goodbye) Hello, hello”.185 Kanye Westin Only Onen bridgessä sa-

nat menevät: ”No goodbyes, no goodbyes/ Just hello, just hello”. Kappaleen sanoituksissa nostetaan 

esiin myös Westin menestystä ja epävarmuuksia tämän uran aikana, joihin kappaleen kertoja vastaa 

rohkaisevasti. Kokonaisuudessaan kappale rakentuu Donda Westin kertomien huomioiden ympärille, 

eikä viittaukset populaarikulttuurin tuotteisiin tai historiaan ole olennaisia tämän tarinan kannalta.  

 

2.7 Irtosinglejä ja The Life of Pablo-albumi 
 

Vuoden 2015 ensimmäinen single, FourFive Seconds, oli yhteisjulkaisu, jossa olivat mukana Ri-

hanna ja Paul McCartney. FourFiveSeconds on tyyliltään folkia ja soulia popmusiikkiin yhdistävä 

kappale, joka ei sisällä rapmusiikille tyypillisiä raskaita bassoääniä, kappaleen äänimaailman koos-

tuessa akustisista soittimista. FourFiveSeconds kertoo laulun kertojan kyllästymisestä siihen, kuinka 

ihmiset käyttävät kertojan ystävällisyyttä hyväkseen ja siitä, kuinka kertoja haluaa nyt päästää irti ja 

heittäytyä vapaaksi. Kappaleessa ei ole lainkaan viitteitä historiaan tai muihin populaarikulttuurin 

tuotteisiin.  

 

Maaliskuun alussa Kanye West julkaisi toisen kappaleensa vuodelle 2015. All Day-single jäi Only 

Onen ja FourFiveSecondsin tavoin studioalbumeiden ulkopuolelle. All Day on tyyliltään hyvin eri-

lainen kuin kaksi aikaisempaa, popmusiikin elementtejä yhdistelevää kappaletta. All Day nojaa ääni-

maailmaltaan industriaaliseen tyyliin sekä laulettuihin, kaikuviin taustoihin, jotka luovat kappalee-

seen sen ominaisen tyylin. Kappaleella ovat Kanye Westin lisäksi mukana Paul McCartney, yhdys-

valtalainen rap-artisti Theophilus London sekä kanadalainen rap-artisti Allan Kingdom. All Dayn sa-

noitukset käsittelevät Westin elämää ja menestystä. Kappale on myös satiiria valtamediaa kohtaan, 

 
185 The Beatles 1967. 



 51 

sillä kappaleessa kymmeniä kertoja käytetty sana ”nigga”, on tapana sensuroida radiosoitossa sen 

loukkaavan luonteen vuoksi. All Dayn ensimmäisessä säkeistössä Kanye West viittaa vuonna 1990 

ilmestyneeseen ecuadorilaisamerikkalaiseen rap-artisti Gerardon hittisingleen Rico Suave186 säkeillä: 

”You a Rico Suave nigga/ Ride 'round listen to Sade, nigga”. Samoissa säkeissä West viittaa myös 

1980-luvulla menestykseen nousseeseen R&B-artistiin nimeltään Sade. West viittaa ensimmäisessä 

säkeessä edellä mainittujen lisäksi yhdysvaltalaiseen koripalloilija Dikembe Mutomboon, näyttelijä 

Denzel Washingtoniin sekä Westin ensimmäiseen studioalbumiin The College Dropout.  

Kappaleen toisessa säkeistössä West riimittelee: ”Don't really matter what I make, boy, 

you know I still go wild/ Like a light-skinned slave, boy, we in the mothafuckin' house!”, jolla hän 

viittaa Yhdysvaltojen historiaan 1700- ja 1800-luvuilla, jolloin mustia käytettiin orjina ympäri maata. 

Suurin osa orjista työskenteli pelloilla ja plantaaseilla, mutta osa työskenteli myös sisätöissä. Sisällä 

työskennelleet orjat olivat usein vaaleampia iholtaan kuin ulkona auringonpaisteessa päivästä toiseen 

työskennelleet orjat.187 Samassa säkeistössä hän viittaa Tom Hanksin tähdittämään menestyseloku-

vaan Forrest Gump ja toimintaelokuvia tähdittäneeseen Jackie Chaniin säkeillään: ”Stupid niggas 

gettin' money, Forrest Gump right now/Shout-out to Jackie Chan, I need to stunt right now”. Säkeis-

tön lopussa West viittaa poptähti Michael Jacksoniin ja koripallolegenda Michael Jordaniin sanoen: 

”Niggas lookin' at me like I'm worth both MJs”. West rinnastaa näiden kahden Michaelin saavuttamat 

rikkaudet omaan arvoonsa ja menestykseensä. All Dayssä ei tehdä montaakaan viittausta historiaan, 

mutta kappaleessa useita kertoja käytetty, historialla ja merkityksillä latautunut, sana ”nigga”, herät-

tää huomiota ja ottaa kantaa. Sanankäyttö nostaa ihmisissä esiin mielikuvia, herättäen samalla myös 

tunteita. Kanye West rinnastaa tämän yhden sanan ja sen sopimattomuuden esimerkiksi radiosoittoon 

siihen, miten Yhdysvalloissa tai viihdealalla tummaihoiset eivät hänen mielestään vieläkään ole ter-

vetulleita kaikkialle. West käyttää sanan historiaa ottaakseen kantaa yhteiskunnallisiin ongelmiin, 

joita hän näkee ympärillään. 

 

All Day-singlen jälkeen Kanye West piti lähes vuoden taukoa oman musiikkinsa julkaisusta ja muu-

tamat kappaleet, joissa hän oli mukana vuoden 2015 lopulla, olivat toisten artistien tuotantoa ja hän 

oli niissä vain vierailevana artistina. Helmikuussa 2016 hän julkaisi uuden albuminsa The Life of 

Pablo yksinoikeudella musiikkipalvelu Tidaliin.188 Kanye West ei julkaissut yhtään singleä ennen 

albumin julkaisua, mutta muutamia albumin kappaleita käytettiin sen markkinointiin ennen albumin 

 
186 Gerardo 1990. 
187 The Journal of Blacks in Higher Education 1999, 119.  
188 Ingraham, Nathan, ’Kanye West's new album is streaming exclusively on Tidal’, [https://www.engadget.com/2016-
02-14-kanye-west-the-life-of-pablo-tidal-exclusive.html]. Luettu 29.1.2020. 
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julkaisua. Albumin nimi, The Life of Pablo, herätti keskustelua siitä, kuka albumin nimessä mainittu 

Pablo on. West kertoi Kocktails With Khloe-ohjelmassa nimestä seuraavasti: ”Which Pablo? Pablo 

Picasso, Pablo Escobar of course, Apostle Paul. [Paul] inspired and was the strongest influencer of 

Christianity. Pablo Escobar was the biggest mover of product, and Pablo Picasso was the biggest 

mover of art. And that mix between message, art, and product is The Life Of Pablo.”189 West käyttää 

albuminsa nimessä historiaa herättääkseen ihmisten mielenkiinnon ja yhdistäessään näihin historian 

hahmoihin liittyvät mielikuvat omaan albumiinsa. 

The Life of Pablo-albumin ensimmäinen single, Famous, julkaistiin huhtikuun alussa 

vuonna 2016. Kappaleessa vierailevana artistina esiintyy aikaisemmillakin Westin singleillä mukana 

oleva pop-artisti Rihanna, joka laulaa kappaleen kertosäkeet. Kappaleen taustoihin on sämplätty ja-

maikalaislaulaja Sister Nancyn vuonna 1982 julkaistua kappaletta Bam Bam190 ja yhdysvaltalaislau-

laja Nina Simonen vuonna 1968 julkaistua kappaletta Do What You Gotta Do.191 Famousin sanoituk-

set käsittelevät nimensä mukaisesti julkisuutta ja asioita, joita julkisuudesta seuraa. Kappale alkaa 

Rihannan laulamalla introlla, joka on suora lainaus Nina Simonen kappaleesta Do What You Gotta 

Do. Intron viimeisessä säkeessä West viittaa raptuottaja Swizz Beatziin sanoilla: ”Swizz told me let 

the beat rock”, jonka jälkeen kappaleen ensimmäinen säkeistö alkaa. Ensimmäisen säkeistön alussa 

West viittaa entiseen kotikaupunkiinsa Chicagoon. Rapmusiikille on tyypillistä nostaa esiin juuriaan 

sekä ylpeästi edustaa omaa kaupunkiaan, josta on kotoisin tai jonka tuntee omaksi kodikseen. West 

on itse syntynyt Atlantassa, mutta hän muutti perheensä mukana Chicagoon kolmevuotiaana ja hän 

pitää Chicagoa kotikaupunkinaan. Säkeistö jatkuu Westin viittauksella vuoden 2009 MTV Video 

Music Awardseissa tapahtuneeseen välikohtaukseen, jossa hän keskeytti Taylor Swiftin kiitospuheen. 

West on viitannut kyseiseen tapahtumaan useita kertoja aikaisemminkin kappaleissaan ja Famous-

kappaleessa hän riimittelee: ”I feel like me and Taylor might still have sex/ Why? I made that bitch 

famous (Goddamn)/ I made that bitch famous”. Kappaleessa tehty viittaus siihen, että West olisi 

”tehnyt Taylor Swiftistä kuuluisan”, aiheutti jonkin asteisen kohun, kun Taylor Swift väitti kieltä-

neensä Westiä julkaisemasta kyseisen säkeen, sen naisia ja heidän saavutuksiaan väheksyvän sano-

man vuoksi.192 

Famousin toisessa kertosäkeessä, ensimmäisessä säkeistössä mainittu Swizz Beatz huu-

dahtaa: ”Wake up, Mr. West! Oh, he's up!”, viitaten Westin vuonna 2004 julkaistuun kappaleeseen 

Wake Up Mr. West. West viittaa säkeistössä Yhdysvaltojen kansalliseen Puerto Rico-päivän paraatiin 

 
189 Gossett et al. 2016. 
190 Sister Nancy 1982. 
191 Simone 1968. 
192 Pak, Eudie, ’Taylor Swift and Kanye West: A Timeline of the Musicians' Decade-Long Feud’, [https://www.bio-
graphy.com/news/kanye-west-taylor-swift-feud-timeline]. Luettu 25.3.2020. 
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sanoilla: ”I be Puerto Rican day parade floatin'/ That Benz Marina Del Rey coastin'”. Paraati järjes-

tetään joka vuosi heinäkuun toisena sunnuntaina ja sillä kunnioitetaan puertoricolaisia Puerto Ricossa 

sekä Yhdysvalloissa.193 Vaikka Kanye Westin Famous-kappaleessa ei esiinny kovinkaan monia viit-

tauksia historiaan, ovat sen taustoiksi sämplätyt ja sanoituksiksi lainatut vanhat kappaleet merkittä-

vässä osassa kappaleen äänimaailmaa ja tunnelmaa. West käyttää kappaleessa historiaa luodakseen 

äänimaailmoja ja tunnelmia. Viittaamalla henkilöhistoriaansa hän pyrkii muovaamaan menneisyyden 

tapahtumia omaan narratiiviinsa sopiviksi sekä omalla tavallaan oikeuttamaan omat tekonsa, joista 

hänet aikaisemmin voimakkaasti tuomittiin. Sanavalinnoillaan hän pyrkii myös muuttamaan tämän 

tapahtuman humoristiseksi sattumaksi, jolle kaikki voivat nyt vuosia myöhemmin yhdessä nauraa.  

 

Life of Pablo-albumin seuraavat singlet Father Stretch My Hands, Pt. 1 ja Pt. 2 julkaistiin yhdessä 

vuoden 2016 kesäkuussa. Father Stretch My Hands-kappaleen ensimmäisen osan sanoitukset käsit-

televät Westin kuvitteellista riitaa rakastamansa naisen kanssa ja sitä, kuinka millään muulla ei ole 

väliä kuin sillä, että hän voi herätä naisen vierestä aamulla. Toisessa osassa sanoitukset käsittelevät 

Westin omassa elämässään kohtaamia ongelmia. Father Stretch My Hands, Pt. 1 alussa West sämplää 

Pastor T.L. Barrettin vuonna 1976 julkaistua kappaletta Father Stretch My Hands. Pt. 2-kappaleen 

taustoihin on sämplätty yhdysvaltalaisartisti Desiignerin hittikappaletta Panda, joka ilmestyi vuonna 

2016.194 Kappaleen nimi, Father Stretch My Hands, on viittaus vanhaa rukoukseen, joka alkaa sa-

noilla: ”Father, I stretch my hands to Thee, No other help I know”. Kyseisen rukouksen juuret ovat 

Isaac Wattsin 1700-luvun alkupuolella kirjoittamassa hymnissä, jonka gospelkuorot ottivat myöhem-

min laajasti omiin esityksiinsä mukaan.195 

 Father Stretch My Hands, Pt. 1 alkaa introlla, jossa kuullaan Pastor T.L. Barrettin kap-

paleen sanat: ”You're the only power (Power)/You're the only power that can”.  Pastor T.L. Barrettin 

kappaleessa kuultava, gospelmusiikin kuvastoa esittelevä äänimaailma ja sieltä inspiraation saaneet 

sanoitukset ovat eräänlainen kantava voima koko Kanye Westin albumilla ja vastaavaa äänimaailmaa 

kuullaan myös muissa albumin kappaleissa. Intron loppuun on sisällytetty yksi säe vuonna 2015 il-

mestyneestä Uncle Murdan kappaleesta Right Now ja joka kuuluu: ”If young Metro don't trust you 

I'm gon' shoot you”.196 Father Stretch My Hands, Pt. 1 sisältää sämplejen lisäksi muutaman viittauk-

sen Westin henkilöhistoriaan, mutta muuten kappaleessa ei esiinny viittauksia historiaan. Huolimatta 

siitä, että kappaleen sanoituksissa ei ole merkittäviä viittauksia historiaan, luo kappaleessa sämplätty 

 
193 Puerto Rican Parade [https://www.puertoricanparade.org]. Luettu 26.3.2020. 
194 Desiigner 2016. 
195 Kameir, Rawiya, ’Kanye West: Jesus is King’, [https://pitchfork.com/reviews/albums/kanye-west-jesus-is-king/]. 
Luettu 26.2.2020. 
196 Uncle Murda 2015. 
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Pastor T.L. Barrettin kappale merkittävän osan kappaleen tunnelmasta. Historian käyttö onkin sämp-

lätyn kappaleen kautta merkittävä Father Stretch My Hands, Pt. 1-kappaletta. 

 Father Stretch My Hands-kappaleen toinen osa (tästä eteenpäin vain Pt. 2) alkaa myös 

introlla, johon on sämplätty Pastor T.L. Barrettin kappaletta Father Stretch My Hands. Lisäksi introon 

on sämplätty sana ”perfect” vuonna 1991 julkaistun videopeli Street Fighter II: The World Warriorin 

kohtauksesta, jossa pelaaja voittaa ja selostaja sanoo: ”You win. Perfect”.197 Kappaleen ensimmäi-

sessä säkeistössä West viittaa vuoden 1987 pörssiromahdukseen ja samoihin aikoihin tapahtuneeseen 

vanhempiensa eroon riimittelemällä: ”Market crashed, hurt him bad/ People get divorced for that/ 

Dropped some stacks, pops is good”. West jatkaa oman elämänsä läpikäymistä nostamalla esiin kuol-

leen äitinsä sanoilla: ”Mama passed in Hollywood/If you ask, lost my soul”. Äitinsä kuolemaan te-

kemänsä viittauksen jälkeen West viittaa auto-onnettomuuteen, johon hän itse joutui vuonna 2002.198 

Hän muistelee onnettomuudesta seuranneita vahinkoja seuraavasti: ”Drivin' fast, lost control/Off the 

road, jaw was broke”. Onnettomuuden seurauksena Westin leuka jouduttiin kuromaan umpeen ja 

tästä hän riimittelee myös esikoisalbuminsa kappaleella Through The Wire. 

Pt. 2-kappaleen toisessa säkeistössä mukana oleva Desiigner viittaa Scarface-elokuvan 

päähenkilö Tony Montanaan sanoilla: ”Going out like I'm Montana/Hundred killers, hundred ham-

mers”. Desiigner jatkaa tämän jälkeen viittaamalla seuraavilla säkeillä: ”White X6, panda/ Pockets 

swole, Danny/ Sellin’ bar, candy/ Man I’m the macho like Randy”, BMW:n automalliin X6, näyttelijä 

Danny Devitoon sekä MMA-nyrkkeilijä Randy ’Macho Man’ Savageen, joka kuoli vuonna 2011 sy-

dänsairauteen.199 Säe, jolla Desiigner viittaa näyttelijä Danny DeVitoon on hyvin samanlainen, jonka 

hän esittää Phresherin vuonna 2014 julkaisemassa kappaleessa Danny DeVito. Phresherin kappa-

leessa Desiigner hokee kertosäkeessä ”Pockets on Danny”.200  Pt.2:ssa historiaa käytetään luomaan 

kuvaa Westin menneisyydestä sekä niistä vastoinkäymisistä, joita hän on joutunut omassa elämässään 

kokemaan. Henkilöhistorian kertaaminen ja ongelmien nostaminen sanoitusten keskiöön ovat Pt. 2:n 

sanoitusten kertoman tarinan kannalta merkittävässä roolissa, jonka takia henkilöhistorian käyttöä 

kappaleessa ei voi sivuuttaa. West käyttää henkilöhistoriaansa osoittaakseen kuulijoille kokeneensa 

suuria vaikeuksia, mutta hän myös lupaa pääsevänsä näistä ongelmista aina yli. Historian käytöllä 

kappaleessa halutaan vakuuttaa yleisö Kanye Westin onnistumisista tilanteessa kuin tilanteessa ja 

näin ollen historian käyttö pyrkii vaikuttamaan yleisön näkemykseen ja mielipiteeseen hänestä. 

 
197 Okamoto 1991. 
198 Reid, Shaheem, ’Kanye West Injured in L.A. Accident’, [http://www.mtv.com/news/1458308/kanye-west-injured-
in-la-accident/]. Luettu 3.4.2020. 
199 Jaslow, Ryan, ’Macho Man Randy Savage's heart killed him, autopsy says’, 
[https://www.cbsnews.com/news/macho-man-randy-savages-heart-killed-him-autopsy-says/]. Luettu 18.3.2020. 
200 Phresher 2014. 
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Kesäkuussa 2016 Kanye West julkaisi G.O.O.D. Musicin artistien kanssa yhteistyössä tehdyn kappa-

leen nimeltään Champions, jossa ovat mukana yhdysvaltalaisartistit Gucci Mane, Big Sean, 2 Chainz, 

Travis Scott, Yo Gotti, Quavo ja Desiigner. Singlen julkistuksen yhteydessä ilmoitettiin G.O.O.D. 

Musicin uudesta yhteisalbumista nimeltään Cruel Winter.201 Albumia ei ole kuitenkaan julkaistu vuo-

teen 2020 mennessä. Championsin sanoitukset keskittyvät mukana olevien artistien taitojen ja me-

nestyksen ylistämiseen, kappaleen tunnelman ollessa voitokas. Kappaleen ensimmäisen säkeistön 

esittää yhdysvaltalainen rap-artisti Quavo, joka riimittelee: ”They tried to turn me to an animal (Ani-

mal)/ But white people think I’m radical (Radical)”. Viittaukset artistin ”muuttamiseksi eläimeksi” 

ja valkoisten ajatukset hänen radikaaliudestaan voidaan nähdä viitteenä siihen, kuinka Yhdysvalloissa 

tummaihoiset ihmiset on vuosikymmenten ajan esitetty erilaisissa median muodoissa eläimellisinä ja 

villeinä.202 West esittää kappaleen toisen säkeistön ja tekee siinä muutaman viittauksen menneisyy-

teensä. Westin säkeistöä seuraa Gucci Manen lyhyt säkeistö, jossa hän viittaa vankilatuomioonsa 

sanoilla: ”It’s Gucci! Fresh out the feds in this mothafucka”. Gucci Mane tuomittiin vuonna 2014 

vankilaan ampuma-aseen hallussapidosta ja pahoinpitelystä, josta hän vapautui vuonna 2016.203  

 Neljännessä säkeistössä Big Sean viittaa kauhuelokuvasarja Final Destinationiin sa-

noilla: ”Kill ’em one by one, Final Destination”. Final Destination-elokuvissa kunkin elokuvan pää-

henkilö saa yhtäkkisen näyn, jossa hän ja hänen ystävänsä kuolevat tapaturmaisesti. Näyn nähtyään 

päähenkilö ja hänen ystävänsä onnistuvat välttämään kuoleman, mutta pian tämän jälkeen henkilöt 

alkavat kuolla yksi kerrallaan erilaisten onnettomuuksien tai tapahtumien seurauksena.204 Säkeistönsä 

loppupuolella Big Sean viittaa urheilumaailmasta tuttuun perinteeseen säkeellä: ”Championship 

team, but we can’t cut the net”. Koripallossa mestaruuden voittanut joukkue ”leikkaa verkon”, eli 

irrottaa koripallokorin verkon symbolisena eleenä mestaruuden varmistumisen jälkeen. Perinne juon-

taa juurensa 1940-luvun lukiokoripalloiluun. 205 Säkeistön viimeisissä riimeissä Big Sean viittaa Hon-

dan valmistamaan autoon CRX, joka oli tuotannossa vuosina 1984-1991,206 sanoilla: ”I’m finna buy 

this bitch a Honda CRX/ With…”. 

 
201 Hooton, Christopher, ’Kanye West new song Champions: Ye debuts first track from Cruel Winter compilation’, 
[https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/kanye-west-new-song-champions-ye-debuts-first-track-
from-cruel-winter-compilation-a7064221.html]. Luettu 18.2.2020. 
202 Hackman, Rose, ’'It’s like we're seen as animals': black men on their vulnerability and resilience’, 
[https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/black-men-america-violence-vulnerable-detroit]. Luettu 15.2.2020. 
203 Cook-Wilson, Winston, ’Gucci Mane: ‘Being in a place full of death motivated me to change my life’’, 
[https://www.theguardian.com/music/2016/oct/20/gucci-mane-being-in-a-place-full-of-death-motivated-me-to-change-
my-life]. Luettu 18.2.2020. 
204 Zide & Perry & Morgan 2000. 
205 Wilco, Daniel, ’Why basketball teams cut down the nets’, [https://www.ncaa.com/news/basketball-men/article/2019-
03-30/why-basketball-teams-cut-down-nets]. Luettu 18.3.2020. 
206 Vasilash 2010, 10. 
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Esittämänsä kuudennen säkeistön lopussa 2 Chainz viittaa muotisuunnittelija Gianni Versacen mur-

hanneeseen sarjamurhaajaan Andrew Cunananiin207 sanoilla: ”Versace logos on bowls in this bitch/ 

Like I’m a serial killer”. Englanninkielessä muroja tarkoittava sana ”cereal” lausutaan lähes samalla 

tavalla kuin sarjaa tarkoittava sana ”serial”, joten tämän yhdistäminen kulhoihin, voidaan nähdä myös 

pelkkänä sanoilla leikittelemisenä. Gucci Mane esittää kappaleen viimeisen säkeistön, jossa hän viit-

taa Uncle Samiin sanoilla: ”I love my Auntie Jane, but fuck Uncle Sam”. Uncle Sam on Yhdysvalto-

jen symboli, joka yhdistetään usein kuvaan valkohapsisesta miehestä, joka on pukeutunut Yhdysval-

tojen lipun värisiin vaatteisiin ja valkoiseen silinteriin. Hahmo on nähty usein Yhdysvaltojen armeijan 

värväysjulisteissa, joissa hän osoittaa kohti katsojaa ja hänen allaan lukee teksti ”I want you to U.S. 

army”. Ottaen huomioon Champions-kappaleen voittoisan tunnelman ja viittaukset, joita siinä teh-

dään historiaan, voidaan sanoa, ettei historian käyttö ole merkittävässä osassa kappaleen sisällön kan-

nalta. Historian käyttö kappaleessa on leikittelyä sanoilla ja niihin liittyvillä mielikuvilla. 

 

Vuoden 2016 viimeinen single, joka julkaistiin syyskuun loppupuolella, oli myös viimeinen single 

Life of Pablo-albumilta julkaistuista kappaleista. Fade-singlellä vierailevina artisteina kuullaan yh-

dysvaltalaisartisti Post Malone ja rap-artisti Ty Dolla Sign. Kappaleen taustalla soiva bassokulku on 

sämplätty vuonna 1988 julkaistusta Mr. Fingersin kappaleesta Mystery of Love.208 Kappaleen laulu-

osuuksissa on sämplätty kolmea eri kappaletta. Vuonna 1993 ilmestynyttä Hardriven kappaletta Deep 

Inside,209 vuonna 1994 Barbara Tuckerin julkaisemaa kappaletta I Get Lifted,210 vuonna 1970 julkais-

tua Rare Earthin kappaletta (I Know) I'm Losing You.211 Faden sanoitukset käsittelevät hiipuvaa rak-

kautta ja menetetyn rakkauden merkityksettömyyttä. Sanoitukset sisältävät popmusiikille tyypillisiä 

aiheita, joihin kuuluvat rakkaus, menetykset sekä tunteiden tulkinta. Fadessa on sämplättyjen kappa-

leiden lisäksi vain yksi viite, joissa käytetään hyväksi historiaa. Westin ja Ty Dolla Signin esittämässä 

ensimmäisessä säkeistössä viitataan vuonna 2001 julkaistuun, jo edesmenneen Aaliyahin kappalee-

seen Rock the Boat,212 jonka kertosäkeessä lauletaan ”Rock the boat, rock the boat/Work it in the 

middle, work the middle”. Faden ensimmäisessä säkeistössä sanoitukset kuuluvat: ” I'ma rock the 

boat, work the middle 'til it hurt a little”. Intertekstuaalisten viittausten tekeminen populaarimusiikin-

 
207 Orth, Maureen, ’The Killer’s Trail’, Vanity Fair, [https://www.vanityfair.com/magazine/1997/09/cunanan199709]. 
Luettu 14.3.2020. 
208 Leight, Elias, ’Larry Heard on Kanye West Sampling Him For 'Fade' & Mr. Fingers' Rebirth’, [https://www.billbo-
ard.com/articles/news/dance/7534370/larry-heard-interview-kanye-west-fade-sample-mr-fingers]. Luettu 10.4.2020. 
209 Hardrive 1993. 
210 Tucker 1994. 
211 Rare Earth 1970. 
212 Aaliyah 2001. 



 57 

tuotteisiin on tyypillistä rapmusiikille, joka leikittelee sanoilla ja niiden merkityksillä. Otettaessa huo-

mioon Fadessa kuultavan äänimaailman ja kappaleet, joita kappale sämplää taustoikseen, on histo-

rian käyttö kappaleessa merkittävässä osassa. Käytetty historia, eli sämplätty musiikki, luo käytän-

nössä kappaleen tunnelman ja äänimaailman, joka on tunnistettava ja henkii 1980-luvun house-

musiikkia. Ilman historian käyttöä kappale olisi tyyliltään täysin erilainen, jonka takia tämän kappa-

leen kohdalla historian käyttö on kokonaisvaltaisen tärkeää. 

 

2.8 Kahden albumin vuosi 2018 ja yksittäisiä julkaisuja 
 

Kanye West ei julkaissut omaa uutta musiikkia vuonna 2017, mutta vuoden 2018 aikana West julkaisi 

yhteensä kuusi singleä, joista ensimmäinen, Ye vs. the People, julkaistiin huhtikuussa. Dialogimuo-

dossa esitetyssä Ye vs. the People-kappaleessa Westin keskustelukumppanina tai ”kansana” esiintyy 

yhdysvaltalaisräppäri T.I. Kappaleen taustana toimii vuonna 1967 julkaistu Four Topsin kappale 7-

Rooms of Gloom.213 Kappaleen sanoituksissa West väittelee kansaa edustavan T.I.:n kanssa erilaisista 

poliittisista aiheista, joista Westillä on poikkeava mielipide. Kappaleen ensimmäisessä säkeistössä 

West nostaa esiin Yhdysvaltojen presidentit Barack Obaman ja Donald Trumpin, pohtien näiden an-

tamaa esimerkkiä sekä vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksilöihin sanoilla: ”I know Obama was heaven-

sent/ But ever since Trump won, it proved that I could be president”. West viittaa näillä sanoilla 

keskusteluun, jossa Barack Obama on nähty elävänä esimerkkinä kaikille afroamerikkalaisille siitä, 

että heistä voi tulla mitä he ikinä haluavat olla, eikä historian tapahtumat enää ”kahlitse” heitä.214 

Seuraavaksi West viittaa afroamerikkalaisten kohtaamaan poliisiväkivaltaan, joka on jatkunut vuosi-

kymmeniä, säkeellä ”If your election ain't gon' stop police from murderin' niggas” ja kritisoi Obamaa 

siitä, ettei hänen valintansa presidentiksi ole lopettanut poliisien rodullistettua väkivaltaa.215 

Kanye West aiheutti keskustelua, kun hän julkaisi 20. syyskuuta 2018 twiitin, jossa hä-

nellä oli päässään Donald Trumpin vaalikampanjaan liittynyt Make America Great Again-lippa-

lakki.216 Niin kutsuttu MAGA-hattu liitettiin vuonna 2016 käytyjen presidentinvaalien jälkeen rasis-

miin sekä syrjintään, joka kohdistuu erityisesti afroamerikkalaisia kohtaan. Westin päätös pukeutua 

lippalakkiin nähtiin selän kääntämisenä afroamerikkalaiselle yhteisölle, johon myös hänen nähdään 

kuuluvan. Ye vs. the People-kappaleessa West kommentoikin kohua sanoilla: ”All Blacks gotta be 

 
213 Four Tops 1967. 
214 Joseph, Peniel E., ’Barack Obama forever changed black America’, [https://www.theguardian.com/commentis-
free/2017/jan/07/barack-obama-forever-changed-black-america]. Luettu 5.4.2020 
215 Desmond & Papachristos & Kirk 2016. 
216 @kanyewest, 30.9.2018, [https://twitter.com/kanyewest/status/1046466533973590016]. Luettu 13.3.2020. 



 58 

Democrats, man/We ain't made it off the plantation”. West kommentoi afroamerikkalaisten pakon-

omaista demokraattipuolueen kannattamista ja yhdistää sen plantaaseihin, joissa Afrikasta tuodut or-

jat joutuivat työskentelemään 1800-luvulla. Hänen mielessään tämä pakonomainen demokraattien 

kannattaminen onkin rinnastettavissa plantaasiorjuuten, jolloin Afrikasta tuoduilla orjiksi pakotetuilla 

ihmisillä ei ollut mahdollisuutta valita, mitä he halusivat tehdä elämällään. 

Kanye West pyrkii kappaleessaan selventämään syitä, miksi hän päätti käyttää MAGA-

hattua säkeillään: ”Make America Great Again had a negative perception/ I took it, wore it, rocked 

it, gave it a new direction/Added empathy, care and love and affection/ And y'all simply questionin' 

my methods”. Hän yritti selittää syitä MAGA-hatun käyttöön haastatteluissa,217 sekä omissa twiiteis-

sään,218 mutta selitykset eivät vakuuttaneet yleisöä. West sai aikaan hieman vastaavanlaisen kohun 

vuonna 2013, kun hän julkaisi Yeezus-kiertueensa yhteyteen t-paitoja ja kasseja, joiden koristelussa 

oli käytetty Yhdysvaltojen federaation sisällissodan aikaista lippua, joka nähdään nykyään rasismin 

ja syrjinnän symbolina. West kommentoi lipusta noussutta kohua 97.1 AMP-radiokanavalla sanoen: 

”React how you want. Any energy is good energy. You know the Confederate flag represented sla-

very in a way–that’s my abstract take on what I know about it. So I made the song “New Slaves.” So 

I took the Confederate flag and made it my flag. It’s my flag. Now what are you going to do?”.219  

West näkee erilaiset symbolit ja merkitykset symbolien takana eri tavoin kuin suuri yleisö, eikä hän 

jaksa välittää muiden mielipiteistä. Tämän takia hän joutuu tilanteisiin, joissa muiden käsitykset eivät 

kohtaa hänen näkemyksiään ja hän joutuu selittämään tekemisiään. Hän tiedostaa symboleihin latau-

tuneet merkitykset, mutta päättää sivuuttaa ne.  Ye vs. People käsittelee Westin näkemyksiä yhteis-

kunnan nykytilasta sekä niistä kohuista, joihin hän on mielipiteidensä ja tekemistensä kautta joutunut. 

Kappaleessa käytetty historia ja viittaukset pyrkivät osoittamaan sen, miksi West on omasta mieles-

tään oikeassa, eikä muiden mielipiteillä ole väliä. Historian käytöllä kappaleessa pyritän vaikutta-

maan ihmisten ajatuksiin politiikasta ja Kanye Westistä.  

 

Vuoden toinen single, Lift Yourself, julkaistiin yksittäisenä kappaleena ja siinä sämplätään musiikki-

ryhmän Amnestyn vuonna 2007 julkaisemaa kappaletta Liberty,220 eikä se sisällä sämplen lisäksi 

muita sanoituksia. Kanye Westin osuudet kappaleessa koostuvat scat-laulusta, joka on alun perin jaz-

zista lähtöisin oleva laulutyyli, jossa sanoitukset koostuvat laulajan improvisoimista tavuista, jotka 

 
217 Bonfiglio & Ritchie & Steed 2019. 
218 Snapes, Laura, ’Kanye West pledges to perform in Maga hat, and reaffirms presidential ambitions’, 
[https://www.theguardian.com/music/2019/jan/02/kanye-west-pledges-to-perform-in-maga-hat-reaffirms-presidential-
ambitions]. Luettu 20.3.2020. 
219 Wilson, Mark, ’Kanye West Just Rebranded the Confederate Flag for Himself’, [https://www.fastcom-
pany.com/3021099/kanye-west-just-rebranded-the-confederate-flag-for-himself]. Luettu 21.3.2020. 
220 Amnesty 2007. 
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muistuttavat soitinten ääniä.221 Lift Yourselfin julkaisun yhteydessä West julkaisi Twitter-tilillään 

twiitin, jossa hän kertoi kappaleen tuovan päätöksen radiojuontaja Ebronin aloittamalle keskustelulle 

ja hänen kritiikilleen Westin oikeistolle osoittamastaan tuesta.222. Lift Yourselfissa monta kertaa kuul-

tava lause: ”Lift yourself up on your feet”, on viittaus yhdysvaltalaisessa politiikassa käytettyyn sa-

nontaan: ”lifting oneself up by the bootstraps”.223 Kappaleessa tehdyt viittaukset politiikan termino-

logiaan, voidaan tulkita hienovaraisiksi tavoiksi käyttää historiaa ihmisten ajatuksiin ja poliittiseen 

ilmapiiriin vaikuttamiseen, mutta yleisesti kappaleessa käytetty historia keskittyy sämplen kautta 

kappaleen äänimaailman luomiseen. 

 

Kesäkuun 8. päivä vuonna 2018 Kanye West julkaisi ensimmäisen singlensä jo viikko aikaisemmin 

julkaistulta kahdeksannelta studioalbumiltaan, jonka nimi, Ye, on yksi Westin lempinimistä. Yikes-

single edustaa tyyliltään hyvin riisuttua rapkappaletta, jonka esitystyylissä on viitteitä psykedeelisestä 

musiikista ja spoken word-lausunnasta. Kappaleen sanoituksissa West nostaa esiin hänen saamansa 

mielenterveysdiagnoosinsa ja lääkkeisiin liittyvät ongelmat, joita hän on hoitojensa aikana kohdan-

nut. Yikesin ensimmäisessä säkeistössä West viittaa yhdysvaltaiseen Run-D.M.C. hiphoptrioon sä-

keellä: ”Thought I was gon' run, DMC, huh”. Run-D.M.C. toimi aktiivisesti vuosina 1983-2002 ja 

siihen kuuluivat Jam Master Jay, Run ja DMC. Trion tunnetuimpia kappaleita ovat King of Rock, 

Sucker MC’s ja Walk This Way. Vuonna 2004 Run D.M.C. nousi sijalle neljäkymmentäkahdeksan 

Rolling Stone-lehden listauksessa, jossa listattiin sata kaikkien aikojen parasta artistia.224  

Ensimmäisessä säkeistössä Kanye West viittaa viihdeuutissivusto TMZ:hen sanoilla: 

”Turn TMZ to Smack DVD, huh”. Vuonna 2018 West joutui kohun kohteeksi, kun hän ilmestyi 

TMZ:n uutishuoneelle ja kertoi ajatuksistaan vapaaseen ajatteluun liittyen. Samalla hän puhui mus-

tien neljäsataa vuotta kestäneestä orjuudesta ja sanoi orjuuden olleen valinta.225 Seuraavissa säkeessä 

West viittaa musiikkilegenda Russell Simmonsiin seuraavasti: ”Russell Simmons wanna pray for me 

too/I'ma pray for him 'cause he got MeToo'd”. Russell Simmonsia syytettiin vuonna 2017 kolmen 

naisen raiskaamisesta sosiaalisessa mediassa levinneen #MeToo-kampanjan yhteydessä.226 Säkeistön 

viimeisessä säkeessä West viittaa yhdysvaltalaiseen E! News-kanavaan sanoen: ”Then I'm on E! 

 
221 Bauer 2001/2002, 303. 
222 @kanyewest, 27.4.2018, [https://twitter.com/kanyewest/status/989916597195173888]. Luettu 13.3.2020. 
223Bologna, Caroline, ’Why The Phrase ‘Pull Yourself Up By Your Bootstraps’ Is Nonsense’, 
[https://www.huffpost.com/entry/pull-yourself-up-by-your-bootstraps-nonsense_n_5b1ed024e4b0bbb7a0e037d4?]. Lu-
ettu 21.3.2020. 
224 ’100 Greatest Artists’, Rolling Stone, 3.12.2010. 
225 ’Kanye West Stirs Up the TMZ Newsroom Over Trump, Slavery, Free Tought’, 
[https://www.tmz.com/2018/05/01/kanye-west-tmz-live-slavery-trump/]. Luettu 9.4.2020. 
226 Coscarelli, Joe & Ryzik, Melena, ’Music Mogul Russell Simmons Is Accused of Rape by 3 Women’, 
[https://www.nytimes.com/2017/12/13/arts/music/russell-simmons-rape.html]. Luettu 23.3.2020. 
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News”. E! News tuottaa ja lähettää Keeping Up With The Kardashians-sarjaa, joka kuvaa Westin 

vaimon Kim Kardashanin perheen elämää ja joskus myös West esiintyy sarjassa.  

Kanye West aloittaa kappaleen toisen säkeistön sanoilla: ”Ayy, hospital band a hundred 

bands, fuck a watch”, joilla hän viittaa sairaalajaksoonsa vuoden 2016 lopulla. West joutui sairaala-

hoitoon ylirasituksen vuoksi kesken Saint Pablo-kiertueensa.227 Säkeistö jatkuu säkeillä: ”Hundred 

grand'll make your best friends turn to opps/I hear y'all bringin' my name up a lot/ Guess I just turned 

the clout game up a notch/ See, y'all really shocked, but I'm really not”, joissa West viittaa Pusha T:n 

ja kanadalaisen rap-artisti Draken vuosia jatkuneeseen välienselvittelyyn. Välienselvittelyn aikana 

Pusha T on muun muassa syyttänyt Drakea haamukirjoittajien käytöstä.228 Säkeistön loppupuolella 

West viittaa Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong Uniin sekä Westin entisen tyttöystävän Amber Ro-

sen nykyiseen mieheen Wiz Khalifaan säkeillä: ”Uh, just a different type of leader/We could be in 

North Korea, I could smoke with Wiz Khalifa, uh/Told my wife I've never seen her”. West ja Amber 

Rose seurustelivat vuosien 2008 ja 2010 välillä.229 Parin eron jälkeen Rose tapasi yhdysvaltalaisräp-

päri Wiz Khalifan, jonka kanssa hän sai lapsen ja meni naimisiin ennen parin eroa vuonna 2014.230 

Säkeistön viimeisessä lauseessa: ”After I hit it, bye Felicia, that's the way that I'ma leave it up”, West 

viittaa Ice Cuben kuuluisaan repliikkiin elokuvassa Friday, jossa hän hyvästelee Felicia-nimisen hah-

mon sanomalla vain: ”Bye Felicia”.231 

 Yikesin kolmannessa säkeistössä Kanye West viittaa pop-artisti Princeen ja Michael 

Jacksoniin sanoilla: ”I can feel the spirits all around me/I think Prince and Mike was tryna warn me”. 

Kappaleessa West puhuu mielenterveyden ongelmistaan, univaikeuksistaan ja opioidiriippuvuudes-

taan, joidenka hän ilmeisesti pelkäsi aiheutuvan myös kuolemakseen. Säkeissä West viittaa Michael 

Jackson lääkkeiden yliannostuksesta seuranneeseen kuolemaan vuonna 2009,232 sekä Princen opioi-

dien yliannostuksesta johtuneeseen kuolemaan vuonna 2016.233 Hän nostaa nämä kuolemat esiin 

ikään kuin varoittavina esimerkkeinä hänelle. Säkeistön lopussa West rinnastaa itsensä Mahatma 

Gandhiin sanoilla: ”Niggas been tryna test my Gandhi”. Gandhi oli intialainen ajattelija ja aktivisti, 

 
227 Wallace, Francesca, ’Kanye West hospitalised after cancelling Saint Pablo tour’, [https://www.vogue.com.au/cele-
brity/news/kanye-west-hospitalised-after-cancelling-saint-pablo-tour/news-story/2e615265ee2c557804d63bf11dfe 
5cd8]. Luettu 10.4.2020. 
228 Shepherd, Jack, ’Drake versus Pusha T: A beef history’, [https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/mu-
sic/features/drake-pusha-t-beef-timeline-latest-history-daytona-story-of-adinon-child-a8375531.html]. Luettu 9.4.2020. 
229 Khal, ’A History of Kanye West and Amber Rose's Relationship’, [https://www.complex.com/music/2017/07/kanye-
west-amber-rose-relationship-timeline]. Luettu 9.4.2020. 
230 Corriston, Michele, ’Amber Rose is Divorcing Wiz Khalifa’, https://people.com/celebrity/amber-rose-is-divorcing-
wiz-khalifa/. Luettu 10.4.2020. 
231 Charbonnet & Gray 1995. 
232 Manning 2016, 167. 
233 Browne, David, ’Music’s Fentanyl Crisis: Inside the Drug That Killed Prince and Tom Petty’, [https://www.rollings-
tone.com/music/music-features/musics-fentanyl-crisis-inside-the-drug-that-killed-prince-and-tom-petty-666019/].  
Luettu 5.4.2020 
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joka johti Intian itsenäistymispyrkimyksiä Iso-Britannian hallinnon alta. Kappaleen outrossa West 

viittaa saamaansa mielenterveysdiagnoosiinsa riimittelemällä: You see? You see?/ That's what I'm 

talkin' 'bout!/ That's why I fuck with Ye!/ See, that's my third per-/ That's my bipolar shit, nigga, 

what?/ That's my superpower, nigga, ain't no disability/I'm a superhero! I'm a superhero!/Agghhh!”. 

West on puhunut varsin avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään ja pyrkinyt vähentämään 

stigmaa tämän diagnoosin ympärillä.234 Kokonaisuudessaan Yikesissa esiintyy paljon viittauksia 

Westin elämään ja hänen kokemuksiinsa mielenterveysongelmien ympärillä. Kappaleeseen valitut 

viittaukset tukevat vahvasti kappaleen sanomaa. Historian käyttö kappaleessa on tapa vahvistaa ker-

rottua tarinaa sekä tätä kautta vaikuttaa ihmisten käsityksiin mielenterveysongelmiin liittyen.  

 

Ye-albumin toinen single, All Mine, julkaistiin kesäkuun lopulla. Kappaleen sanoitukset käsittelevät 

Kanye Westin seurusteluhistoriaa ja valintoja, joita hän on elämässään tehnyt. Lisäksi kappaleen sa-

noituksissa pohtivat uskottomuutta suhteissa. Kappaleella ovat mukana yhdysvaltalaiset laulajat Ty 

Dolla Sign ja Ant Clemons. All Minen aloittavassa kertosäkeessä Clemons viittaa alun perin arabia-

laisessa mytologiassa esiintyviin pullonhenkiin sanoillaan: ”Get to rubbin' on my lamp/ Get the genie 

out the bottle”. Arabialaisissa kansantaruissa esiintyneet jinnit, ovat olleet pohjana nykyaikana ym-

päri maailmaa tarinoissa esiintyville pullonhengille, jotka saadaan toteuttamaan toiveita heidän lamp-

puaan hieromalla, johon myös Clemons omissa sanoituksissaan viittaa. Ensimmäisessä säkeistössä 

West viittaa useisiin julkisuuden henkilöihin ja heidän välisiinsä suhteisiin säkeillään: ”If I pull up 

with a Kerry Washington/ That's gon' be an enormous scandal/ I could have Naomi Campbell/ And 

still might want me a Stormy Daniels”. Ensimmäisenä mainittu Kerry Washington on yhdysvaltalai-

nen näyttelijä, jonka yksi suurimmista rooleista on draamasarjassa Scandal. Sen lisäksi, että Kerry 

Washington esiintyy sarjassa nimeltään Scandal, hän joutui vuonna 2017 henkilökohtaisen skandaa-

lin keskelle, kun yhdysvaltalaisen koomikon Chris Rockin avioliiton ulkopuoliset suhteet paljastuivat 

ja juorulehtien mukaan Washington oli yksi naisista, joiden kanssa Rock oli pettänyt vaimoaan Ma-

laak-Compton Rockia.235 West mainitsee samassa yhteydessä yhdysvaltalaisen supermalli Naomi 

Campbellin sekä entisen pornonäyttelijä Stormy Danielsin, jonka väitteiden mukaan hänellä ja Yh-

dysvaltojen presidentti Donald Trumpilla olisi ollut salasuhde.236 Danielsin nimen yhdistäminen Wa-

shingtonin tähdittämään Scandal-sarjaan liittää yhteen myös Washingtonin sarjassa esittämän Olivia 

Popen hahmon, jolla on sarjassa suhde Yhdysvaltojen presidenttiin.237 

 
234 Burn 2018. 
235 Greer, Carlos, ’Chris Rock cheated on his wife with Kerry Washington’, [https://pagesix.com/2017/05/06/chris-rock-
cheated-on-his-wife-with-kerry-washington/]. Luettu 2.2.2020. 
236 Farkas 2018, 12–13. 
237 Rhimes 2012-2018. 
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Ensimmäisen säkeistön riimeissä: ”All these thots on Christian Mingle/ Almost what got Tristan 

single/ If you don't ball like him or Kobe/ Guarantee that bitch gonna leave you”, West nostaa esiin 

yhdysvaltalaiskoripalloilija Tristan Thompsonin ja hänen kohtaamansa kohun, kun  hän jäi kiinni 

viimeisillään raskaana olleen avovaimonsa Khloé Kardashianianin pettämisestä.238 Toinen säkeessä 

mainittu yhdysvaltalaiskoripalloilija, Kobe Bryant, joutui vuonna 2003 pettämiskohun keskelle, kun 

Colorado-hotellin työntekijä syytti häntä hyväksikäytöstä.239 West viittaa säkeissään näiden kahden 

koripalloilijan taitoihin ”pelata”, jonka takia he ovat voineet jättää pettämiskohut taakseen ja jatkaa 

elämää kumppaniensa kanssa. Tristan Thompson tosin joutui vuonna 2019 uuden pettämiskohun kyn-

siin, jonka seurauksena Khloé Kardashian jätti hänet. All Mine-kappaleessa käytetyt viittaukset his-

toriaan ovat nokkelia sanaleikkejä, joissa yhdistellään useita asioita toisiinsa. Vaikka kappaleen sa-

noitukset keskittyvät pettämiseen ja sen erilaisiin ilmenemismuotoihin, ei kappale pyri moralisoi-

maan tai arvottamaan tällaista toimintaa oikeaksi tai vääräksi. Tämän takia historian käyttö kappa-

leessa ei ole kantaaottavaa tai vaikuttamaan pyrkivää. West tekee kappaleessa huomioita tilanteista, 

joissa pettämistä on ilmennyt, muttei halua syyttää tai halveksua ketään heidän valinnoistaan. 

 

Kanye Westin seuraava single julkaistiin elokuun lopussa. XTCY-niminen kappale on oma yksittäis-

julkaisunsa, eikä se ole osa mitään Westin studioalbumia. Kappaleseen on sämplätty The New Yearin 

vuonna 1974 julkaistua kappaletta My Bleeding Wound.240 XTCY käsittelee sanoituksissaan tabuina 

pidettyjä ajatuksia ja tekoja. West aloittaa kappaleen ensimmäisen säkeistön sanoilla: ”You got sick 

thoughts? I got more of 'em/ You got a sister-in-law you'd smash? I got four of 'em”, joissa hän viittaa 

hänen villeinä pidettyihin ajatuksiin, joista West on tunnettu. Vuonna 2005 West väitti suorassa tele-

visiolähetyksessä, ettei Yhdysvaltojen presidenttinä toiminut ”George W. Bush välitä mustista ihmi-

sistä”.241 Samanlainen poliittinen kannanotto nähtiin vuonna 2018, kun West esiintyi SNL-ohjelmassa 

Donald Trumpin vaalikampanjamateriaaliksi tarkoitettu MAGA-lippalakki päässään ja piti puheen, 

joka nähtiin Trump myönteisenä.242 Näiden julkisten mielipiteiden lisäksi viittaus sairaisiin ajatuksiin 

on myös viittaus Westille diagnosoituun kaksisuuntaiseenmielialahäiriöön, josta hän on puhunut var-

sin avoimesti julkisuudessa. Samassa riimissä hän viittaa vielä kälyihin, jotka ovat ”pantavia”. West 

 
238 Ahlgrim, Callie. ’Khloe Kardashian confirmed that Tristan Thompson cheated on her multiple times. Here's a comp-
lete timeline of all the infidelity accusations against him’, [https://www.insider.com/khloe-kardashian-tristan-thompson-
cheating-scandal-timeline-2018-4]. Luettu 23.3.2020. 
239 Draper, Kevin, ’Kevin Bryant and the Sexual Assault Case That Was Dropped but Not Forgotten’, [https://www.ny-
times.com/2020/01/27/sports/basketball/kobe-bryant-rape-case.html]. Luettu 12.2.2020. 
240 The New Year 1974. 
241 Bonnette 2015, 6–7. 
242 Eltagouri, Marwa, ’The bizarre political evolution of Kanye West’, [https://www.washingtonpost.com/news/the-
fix/wp/2018/04/25/kanye-west-from-bush-doesnt-care-about-black-people-to-praising-trumps-dragon-energy/]. Luettu 
23.3.2020. 
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on naimisissa Kim Kardashianin kanssa, jolla on neljä siskoa, joihin West viittaa kappaleessa kälyi-

nään.  

XTCY:n kertosäkeessä West viittaa säkeellään: ”That's why they goin' mad, mad, mad, 

Max”, toimintaelokuvasarjaan Mad Max, jonka ensimmäinen osa sai ensi-iltansa vuonna 1979. Kap-

paleen toisessa säkeistössä West viittaa henkilöhistoriaansa säkeellä: ”You remember bad bitches that 

you smashed? I recorded 'em”. West on vuonna 2016 julkaistulla Real Friends-kappaleella kertonut 

joutuneensa kiristyksen kohteeksi, kun hänen serkkunsa, jolle hän oli lahjoittanut vanhan tietoko-

neensa, oli löytänyt koneelta kopiot Westin kuvaamista kotipornoelokuvista. Varmistusta näiden vi-

deoiden olemassaolosta ei ole saatu, mutta West on viitannut useamman kerran seksivideoihin, joissa 

hän itse esiintyy.  XTCY-kappaleen välisoiton aikana West viittaa aikaisemmin julkaisemaansa kap-

paleeseen Lift Yourself, jossa erilaisten tavujen huudahtelu, eli scatlaulu on merkittävässä osassa. Vä-

lisoiton sanoitukset menevät: ”Fuckin' 'round—whoop, scoop!/ Whoopity-whoop/ Whoopity-whoop, 

scoop-poop-woop-toop/ Scoopity-whoop loot, looty-whoop-whoop”. Historian käyttö ei ole merkit-

tävässä roolissa XTCY:n sanoituksissa. Viittaukset henkilöhistoriaan ovat leikittelyä sanoilla ja tapa 

tehdä kappaleen sanoituksista hieman syvällisemmät. 

 

Kanye Westin vuoden 2018 viimeinen singlejulkaisu ilmestyi syyskuussa. Lil Pumpin kanssa yhteis-

työssä tehty kappale, I Love It, sai ensisoittonsa vuoden 2018 Pornhub-palkintogaalassa.243 Kappa-

leen sanoituksissa keskittyvät artistien todellisiin tai kuvitteellisiin seksuaalisiin mieltymyksiin, joita 

esitellään huumorilla ja ronskilla kielenkäytöllä maustettuna. I Love It alkaa ja loppuu puheosuuteen, 

jonka esittää yhdysvaltalaiskoomikko Adele Givens. Kappaleeseen sisällytetty puheosuus on Given-

sin vuoden 1997 esiintymisestä Def Comedy Jam-ohjelmassa. Ohjelman on tuottanut HBO ja sitä 

esitettiin alun perin vuosina 1992-1997. Vuonna 2006 ohjelma otettiin uudestaan tuotantoon.244 Lil 

Pump esittää kappaleen ensimmäisen säkeistön, jossa hän viittaa vuonna 2007 ilmestyneeseen yh-

dysvaltalaiseen elokuvaan Superbad. Säkeissään: ”Your boyfriend is a dork, McLovin (Dork)/ 

(McLovin; ooh, ooh, ooh)”, Lil Pump viittaa elokuvan kohtaukseen, jossa elokuvahahmo Fogell va-

litsee alkoholin ostoa varten tehtyyn, väärennettyyn henkilötodistukseensa nimekseen McLovin. 

Huolimatta siitä, että väärennetyssä henkilötodistuksessa on vain nimi McLovin, Fogell onnistuu os-

tamaan alkoholia kaupasta ja pääsee juhlimaan.245 Lisäksi Lil Pump nostaa säkeistössään esiin rap-

artisti Smokepurppin, säkeellään: ”Me and Smokepurpp sippin' drank (Purpp!)”.  

 
243 Zemler, Emily, ’Kanye West, Lil Pump Get Raunchy in Cartoonish ‘I Love It’ Video’, [https://www.rollings-
tone.com/music/music-news/kanye-west-lil-pump-i-love-it-video-720302/]. Luettu 25.3.2020. 
244 Hunt 2015, 837. 
245 Judd & Shauna 2007. 
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Kanye West nostaa toisessa säkeessä esiin oman kiinnostuksensa erilaisiin seksuaalisiin akteihin ja 

riimittelee muun muassa: ”I'm a sick fuck, I'm inappropriate/ I like hearin' stories, I like that ho shit”. 

West esiintyi vuonna 2018 yhdysvaltalaisessa Jimmy Kimmel-ohjelmassa ja avasi kiinnostustaan por-

non kuluttamista ja katsomista kohtaan. Vuonna 2019 West puhui Zane Lowen haastattelussa uudes-

taan suhteestaan pornoon ja kertoi jääneensä koukkuun pornoon jo 5-vuotiaana nähdessään isänsä 

esille jättämän Playboy-lehden.246 West viittaa säkeistössään jälleen singleensä Lift Yourself, jossa 

scat-laulu on merkittävässä osassa. Hän huudahtaa tavut ”whoop” ja ”scoop”, useamman kerran eri 

säkeiden väliin I Love It-kappaleessa. Historian käyttö ei ole kovinkaan merkittävässä osassa kappa-

leessa. Kanye Westin viittaukset henkilöhistoriaan ovat omanlaisensa kuriositeetti, joka muokkaa ta-

vallisesta, alatyylisillä sanoituksilla maustetusta rapkappaleesta jossain määrin erottuvan, sen tuntu-

essa muita vastaavia kappaleita henkilökohtaisemmalta kuuntelijoiden tietäessä Westin avoimesta 

suhteesta pornon katseluunsa liittyen. 

 

Viikko Ye-albumin julkaisusta, Kanye West julkaisi Kid Cudin kanssa tehdyn albumin Kids See 

Ghosts. Albumi on kestoltaan vain noin kaksikymmentä minuuttia ja se sisältää seitsemän kappaletta. 

Duonimellä, Kids See Ghost, julkaistulta albumilta ei ole julkaistu yhtään singleä, jonka takia albu-

mia ei tässä työssä käsitellä.  

 

2.9 Vuosikymmenen loppu ja viimeinen albumi 
 

Vuonna 2019 Kanye West ilmoitti julkaisevansa gospelalbumin. Albumi oli jatkoa jo vuoden 2018 

loppupuolella alkaneisiin Sunday Service-nimellä kulkeviin jumalanpalveluksiin, joissa West keräsi 

yhteen eri vaikuttajia ja julkisuudenhenkilöitä. Sunday Service-tilaisuuksissa West esiintyi suuren 

kuoron kanssa, esittäen omiaan ja muiden kappaleita gospelkuoro taustallaan. Keväällä 2019 Sunday 

Service nähtiin Coachella-festivaalin päälavalla.247 Pian festivaalin jälkeen West alkoi esiintyä haas-

tatteluissa ja julkisuudessa puhuen omasta halustaan palvella Jumalaa ja tämän tarkoituksia.248 Loka-

kuussa West julkaisi yhdeksännen studioalbuminsa, joka kantoi nimeä Jesus is King. Kuten kaksi 

edellistäkin albumia, tämäkin albumi julkaistiin ennen kuin yhtäkään singleä oli julkaistu ja albumilta 

irrotetut singlet on julkaistu albumin jälkeen. Jesus is King, eroaa jonkin verran Kanye Westin aikai-

semmasta tuotannosta. Musiikillisesti äänimaailma ja tavat, joilla musiikki on tuotettu sekä koostettu 

 
246 ’Kanye West: Jesus Is King, Sunday Service, and Being Born Again | Apple Music’, YouTube, 29.10.2019. 
247 Hobbs, Thomas, ’Here’s Everything That Happened at Kanye West’s Coachella Sunday Service’, 
[https://www.highsnobiety.com/p/kanye-west-sunday-service-coachella/]. Luettu 25.3.2020. 
248 Lozano, Juan A., ’Kanye West talks about serving God during visit with Osteen’, [https://abcnews.go.com/Entertain-
ment/wireStory/kanye-west-talks-serving-god-visit-osteen-67087731]. Luettu 25.3.2020. 
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yhteen, ei poikkea suurestikaan aikaisemmista Westin albumeista, mutta sanoitukset poikkeavat sel-

västi sekä Westin että rapgenren tyypillisistä sanoituksista. Jesus is King on sanoitustensa puolesta 

gospelmusiikkia, mutta äänimaailmassa pauhaaviin gospelkuoron lauluosuuksiin yhdistyy Westin 

musiikille tyypilliset elektroniset rumpukompit ja rapmusiikille tavanomaiset rytmikkäät taustat. Toi-

sin kuin rapmusiikissa ja Westin aikaisemmissa albumeissakin, Jesus is King-albumilla ei esiinny 

kirosanoja tai muuten loukkaavana pidettyä kielenkäyttöä. 

 

Jesus is King-albumilta julkaistu ensimmäinen single on nimeltään Follow God ja se julkaistiin noin 

kaksi viikkoa albumin julkaisun jälkeen. Single sai kriitikoilta hyvän vastaanoton, vaikka Jesus is 

King-albumi saikin kriitikoilta varsin huonoja arvosteluja.249 Huolimatta kriitikoiden huonosta vas-

taanotosta Jesus is King rikkoi ennätyksiä noustessaan samanaikaisesti viiden yhdysvaltaisen albu-

milistan ensimmäiseksi. Julkaisuviikollaan Jesus is King oli ensimmäisenä Billboard 200-, Top 

R&B/Hip-Hop Albums-, Top Rap Albums-, Top Christian Albums- ja Top Gospel Albums-lis-

toilla.250 Samalla se oli Kanye Westin yhdeksäs peräkkäin julkaistu studioalbumi, joka nousi Billbo-

ard 200-listan ensimmäiselle sijalle julkaisuviikollaan.251 Follow God-singlen sanoitukset käsittele-

vät henkilökohtaista uskoa ja vaikeuksia, joita uskossa elävät kohtaavat omalla polullaan. Kappaleen 

taustoiksi on sämplätty Whole Truthin vuonna 1974 julkaistua kappaletta Can You Lose by Following 

God.252 Follow God alkaa Westin jo kappaleessaan Father Strecth My Hands Pt. 1 käyttämällä sämp-

lellä Pastor T.L. Barrettin vuonna 1976 julkaistusta kappaleesta Father Strecth My Hands.253 Tämä 

”käsien ojentaminen” löytyy alun perin psalmin 143 jakeesta 6 (englanninkielisessä versiossa: ”I 

stretch forth my hands unto thee”).  

Kanye West viittaa useammassa kohdassa kappaleessa henkilöhistoriaansa. Hän viittaa 

isänsä kommentteihin Sunday Service-kokoontumisiin liittyen sanoilla: ”Screamin' at my dad and he 

told me, "It ain't Christ-like"/But nobody never tell you when you're being like Christ”. Kappaleessa 

viitataan useisiin eri Raamatun kohtiin, joista esimerkkinä säkeistön lopussa oleva säe ”Wrestlin' with 

God, I don't really want to wrestle”, jossa viitataan Mooseksen kirjassa esiintyvään kohtaukseen, 

jossa Jaakob joutuu painimaan Jumalan kanssa. Raamatullisten viittausten käyttäminen on tyypillistä 

 
249 Klinkenberg, Brendan, ’Kanye West Reaches for Greatness But Falls Short on ‘Jesus Is King’’, [https://www.rol-
lingstone.com/music/music-album-reviews/kanye-wests-jesus-is-king-904921/]. Luettu 18.3.2020. 
250 Krol, Charlotte, ’Kanye West makes history as ‘Jesus Is King’ monopolises Christian song charts’, 
[https://www.nme.com/news/music/kanye-west-makes-history-jesus-king-monopolises-christian-charts-2574291].  
Luettu 25.3.2020. 
251 Curto, Justin, ’Jesus Is King Makes Kanye West King of the Charts’, [https://www.vulture.com/2019/11/kanye-west-
jesus-is-king-chart-record.html]. Luettu 25.3.2020. 
252 Whole Truth 1974. 
253 Pastor T. L. Barrett 1976. 
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gospelmusiikille ja useimmiten kaikissa gospelkappaleissa esiintyy jotain viitteitä Raamatun tekstei-

hin. Follow Godissa historian käyttö keskittyy gospelmusiikille tyypillisten piirteiden esittelyyn ja 

Kanye Westin henkilöhistorian läpikäyntiin. Kappaleen sanoituksissa ei ole montaakaan viittausta 

historiaan, mutta kappaleeseen sämplätyt taustat ja gospelkuoro luovat kappaleen tunnelman ja tämän 

takia historian käyttö on merkittävässä osassa kappaleen tunnelman luomisessa ja sen yhdistämisessä 

gospelmusiikin kaanoniin. 

 

Kanye Westin vuosikymmenen viimeinen single julkaistiin lokakuun lopussa. Closed on Sunday sai 

kriitikoilta negatiivisen vastaanoton, kriitikoiden keskittyessä kertosäkeen lausahdukseen ”closed on 

Sunday, you my Chick-fil-A”. Chick-fil-A on yhdysvaltalainen pikaruokaketju, jonka perustaja 

Truett Cathy on voimakkaan uskonnollinen ja hänen vaatimuksestaan yhtiön toimintatapoihin kuu-

luu, että ravintolat ovat suljettuna sunnuntaisin.254 Sunnuntainen kiinniolo ei kuitenkaan ole syy 

Chick-fil-A:n viimevuosina saamaan voimakkaaseen kritiikkiin. Vuonna 2012 Chick-fil-A:n toimi-

tusjohtaja kommentoi vastustavansa samaa sukupuolta edustavien henkilöiden välisiä avioliittoja. 

Kommentin seurauksena suuret määrät ihmisiä päättivät boikotoida Chick-fil-A-ketjun ravinto-

loita.255 Chick-fil-A-ketjun nostaminen Closed on Sunday-kappaleen sanoituksiin, on ollut tietoinen 

valinta ja West on tiedostanut tämän herättävän huomiota sekä keskustelua. 

Closed on Sundayn sanoitukset käsittelevät perhettä, uskoa ja pyhäpäivän pyhittämisen 

tematiikkoja. Kappaleessa tehtävät intertekstuaaliset viittaukset keskittyvät Chick-fil-A tematiikan 

lisäksi Raamattuun ja sen siteeraamiseen, kuten gospelmusiikin sanoituksissa yleisestikin. Kanye 

West käyttää musiikkityylin, eli tässä tapauksessa gospelin historiaa ja tyylejä hyväkseen. Viittausten 

avulla perinteisestä gospelista monin tavoin poikkeava musiikki saadaan voimakkaammin liitettyä 

perinteisen gospelin kirjoon. Historian käyttö kappaleessa keskittyy kulttuuriin ja musiikkityyliin liit-

tyvien piirteiden korostamiseen, joidenka avulla rapmusiikki saadaan yhdistettyä gospelmusiikin pe-

rinteeseen ja kaanoniin. 

  

 
254 Taylor, Kate, ’Chick-fil-A likely loses out on more than $1 billion in sales every year by closing on Sundays — and 
it's a brilliant business strategy’, [https://www.businessinsider.com/chick-fil-a-closes-on-sunday-why-2019-
7?r=US&IR=T]. Luettu 26.3.2020. 
255 Del Valle, Gady, ’Chick-fil-A’s many controversies, explained’, [https://www.vox.com/the-
goods/2019/5/29/18644354/chick-fil-a-anti-gay-donations-homophobia-dan-cathy]. Luettu 26.3.2020. 
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3. Musiikkivideot ja historian käyttö 
 

Vuosien 1980 ja 2000 välillä lähes kaikki musiikkivideot saivat ensiesityksensä musiikkikanava 

MTV:llä, mutta 2010-luvulle tultaessa musiikkivideoiden ensisijainen esityspaikka on videopalvelu 

YouTube, josta katsojat voivat katsoa musiikkivideoita silloin kun haluavat, eikä heidän tarvitse istua 

tuntikausia televisioidensa ääressä nähdäkseen suosikkiartistinsa uuden musiikkivideon. YouTuben 

vahvuutena musiikkivideoiden levityksen kannalta on ollut, ettei videoiden tuottajien tarvitse miettiä 

saako heidän videonsa ruutuaikaa,256 sillä palvelussa kanavapäälliköt ja levy-yhtiöt eivät pääse vai-

kuttamaan videoiden näyttökertoihin. YouTuben voimakkaan esiinnousun seurauksena alustalle tuli 

kilpailija, joka keskittyi pelkästään musiikkivideoiden jakeluun. Vevo on videopalvelu, joka varmis-

taa julkaistujen musiikkivideoiden aitouden ja toistoista tulevien tuottojen päätymisen alkuperäiselle 

esittäjälle tekijänoikeuksien mukaisesti. Vevo-musiikkivideot julkaistaan myös YouTubeen artistien 

virallisten kanavien alle ja ne tunnistetaan palvelussa Vevo-vesileimasta.257 Jossain tapauksissa ai-

kaisemmin julkaistut videot poistetaan yleisestä jakelusta, mutta ne on mahdollista löytää uudelleen 

ladattuina versioina epävirallisilta YouTube-kanavilta. Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa alkuperäi-

siä versioita musiikkivideoista, koska uudelleen ladatut videot on saatettu esimerkiksi kääntää alku-

peräisen videon peilikuvaksi, jotta tekijänoikeuksia valvovat tahot eivät löytäisi näitä niin helposti ja 

poistaisi videoita palvelusta. 

 Seuraavissa kahdessa luvussa käsittelen musiikkivideoissa ja live-esityksissä esiintyvää 

historian käyttöä. Videoilla ja esityksissä esiintyvää historian käyttöä analysoidessani käyn läpi vide-

oiden ja esitysten sisällöt analysoiden niissä näkyvää historian käyttöä. Musiikkivideoiden ja esitys-

ten analysointiin on olemassa erilaisia musiikkivideoanalyysin muotoja, joissa keskitytään esimer-

kiksi videoilla käytettyihin kuvausteknologioihin ja tapoihin, joilla artistia kuvataan videolla. Tutki-

mukseni käsitellessä historian käyttöä, eivät kuvaustekniset ja muut videoanalyysiin liittyvät mene-

telmät anna lisäarvoa tutkimukselleni ja näin ollen en keskity tutkimuksessani näihin seikkoihin, vaan 

keskitän tarkasteluni videoilla ja esityksissä näkyvillä olevaan historian käyttöön. 

 

3.1 Vuosikymmenen alku ja Kanye Westin uusi albumi 
 
Kanye West julkaisi vuonna 2010 uuden albumin, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, johon julkais-

tiin useita musiikkivideoita. Vuoden 2010 ensimmäinen musiikkivideo julkaistiin kuitenkin kappa-

leelle Coldest Winter, joka oli osa Westin vuonna 2008 julkaistua 808s & Heartbreak-albumia. 

 
256 Vernallis 2013, 208. 
257 Edmond 2014, 310. 
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Vaikka albumi, jolla Coldest Winter-kappale julkaistiin, ei kuulu Westin 2010-luvun tuotantoon, nos-

tan esiin kappaleen musiikkivideon, joka julkaistiin helmikuussa 2010. Coldest Winter-musiikkivi-

deon on ohjannut australialaisamerikkalainen elokuvaohjaaja Nabil Elderkin. Kanye West ei esiinny 

musiikkivideolla itse ollenkaan, joka on suhteellisen harvinaista hänen videoilleen, sekä populaari-

musiikin musiikkivideoille yleisestikin. Lähes aina kappaleen esittävä artisti esiintyy itse jollakin ta-

valla musiikkivideoillaan, mutta poikkeuksia löytyy muidenkin artistien kohdalla. Coldest Winter-

musiikkivideo kuvaa valkoisiin pukeutuneen naisen hidastettua juoksua tumman maiseman läpi. Vi-

deolla nainen näyttää pelokkaalta ja kauhistuneelta, mutta videolla ei näytetä, mikä tai kuka häntä 

jahtaa. Videon tunnelma muistuttaa kauhuelokuvissa olevien pakenemiskohtausten tunnelmaa, mutta 

tunnelmaa lukuun ottamatta videolla ei ole nähtävillä merkittävää tai katsojan huomion kiinnittävää 

historian käyttöä.  

 

Coldest Winter-musiikkivideon jälkeen Kanye West julkaisi musiikkivideon, joka esitteli hänen vielä 

julkaisemattoman albuminsa ensimmäisen singlen nimeltään Power. Albumilla ja singlejulkaisuna 

esiintyvä versio Powerista on kestoltaan noin neljä minuuttia, mutta musiikkivideolle kappale on 

lyhennetty kestämään vain vähän alle kaksi minuuttia. Kappaleen muokkaaminen, sen lyhentäminen 

tai osien lisääminen siihen, ei ole lainkaan tavatonta musiikkivideota tehtäessä. Esimerkiksi 

Eminemin vuonna 2000 julkaisema musiikkivideo Stan sisältää puolitoista minuuttia kestävän esi-

näytöksen ilman kappaletta sen taustalla. Power-musiikkivideon on ohjannut installaatioartisti Marco 

Brambilla, jonka töitä on ollut esillä muun muassa New Yorkin modernin taiteen museossa ja Gug-

genheim-museossa.258 Power-musiikkivideon ensiesitys oli 2010-luvun musiikkivideolle poikkeuk-

sellisesti musiikkikanava MTV:llä.259  

Power-video alkaa lähikuvalla Westin kasvoista, joista videon edetessä kameran kuva-

kulma laajenee pikkuhiljaa ja katsojan silmien eteen aukeaa koko kuva, jossa esiintyy Westin lisäksi 

eri asennoissa poseeraavia naisia. Kattomaalausta muistuttavan kuvan keskiössä seisoo Kanye West, 

suuri Horuksen päänmuotoinen riipus kaulassaan ja sädekehä päänsä päällä. Videon maalaus ”elää” 

pieninä osasina kuvakulman laajentuessa. Muun muassa Westin jalkojen juuressa istuvan naisen sel-

kään avautuvat suuret siivet ja kohtauksen sivuilla seisovat naiset nostavat ja laskevat käsiään, lyöden 

kädessään olevalla sauvalla tahtia. Kohtauksen taustalla näkyvät suuret roomalaiset pylväät ja koh-

tauksessa näkyvät naiset ovat verhoutuneet valkeisiin kankaisiin, jotka muistuttavat roomalaisissa 

patsaissa vaatetuksena käytettyjä toogia. Videon loppupuolella kamera tarkentaa vuorotellen videolla 

 
258 Marco Brambilla [https://www.marcobrambilla.com/bio]. Luettu 12.3.2020. 
259 Rochell, Thomas, ’Kanye West’s ’Power’ Video: Artists Break It Down’, [http://www.mtv.com/news/1645307/ka-
nye-wests-power-video-artists-break-it-down/]. Luettu 12.3.2020. 
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näkyvän kuvan yksityiskohtiin, joissa nämä puolialastomat, kankaisiin verhotut naiset kaatavat vettä 

päällensä, syleilevät toisiaan ja lyyhistyvät maahan. 

 

 
Kuva 1: Kanye Westin Power-musiikkivideon kohdassa 1.13 kokonaisuudessaan näkyvä maalaus. 

 

Kanye Westin julkaistua musiikkivideonsa, hän kuvaili videota omassa twiitissään ”liikkuvaksi maa-

laukseksi”. Videota on kuvailtu myös visuaaliseksi baletiksi sekä eläväksi maalaukseksi.260 Kokonai-

suudessaan video on poikkeuksellinen, verrattuna yleisimmin nähtyihin musiikkivideoihin, joissa 

usein käytetään nopeasti vaihtuvia kohtauksia ja erilaisia kamerakulmia. Musiikkivideolle poikkeuk-

sellinen kuvaustyyli ja installaatiomainen esitystapa johtavat juurensa videon ohjanneeseen Marco 

Brambillaan, joka ei ole perinteinen video- tai elokuvaohjaaja. Historian käyttöä tarkasteltaessa voi 

kohtauksesta otetusta kuvasta nähdä useampia historiallisia elementtejä, joita on aseteltu osaksi maa-

lausta. Roomalaiset pylväät, Horuksen pää ja tyyli, jolla naiset on aseteltu kuvaan, tuovat mieleen 

erilaisia historiallisia ajanjaksoja. Power-musiikkivideon tapa käyttää historiaa ei ole merkittävän 

kantaaottava tai poliittinen, vaan se käyttää historiallisia elementtejä visuaalisesti hyväkseen, pyrkien 

luomaan kuvaa historiallisesta maalauksesta. Kappaleen sanoma kiteytyy voimaan ja valtaan ja näillä 

historiallisilla elementeillä on pyritty vahvistamaan ja visualisoimaan kappaleen sanoma katsojalle. 

 

 
 
260 Rochell, Thomas, ’Kanye West’s ’Power’ Video: Artists Break It Down’, [http://www.mtv.com/news/1645307/ka-
nye-wests-power-video-artists-break-it-down/]. Luettu 12.3.2020. 
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3.2 My Beautiful Dark Twisted Fantasyn markkinointi ja vuoden 2010 viimeiset videot 

 

Kolmas Kanye Westin vuonna 2010 julkaistuista musiikkivideoista on kappaleen Runaway ympärille 

rakennettu video, josta on julkaistu kolme versiota, jotka ovat kaikki Westin ohjaamia. Varsinainen 

musiikkivideo kappaleelle Runaway, on kestoltaan noin viisi minuuttia, vaikka levyllä oleva versio 

kappaleesta kestää noin yhdeksän minuuttia, eli aivan kuten Power-musiikkivideossa, myös tässä 

videossa alkuperäistä kappaletta on lyhennetty videolle. Pidempi video, joka julkaistiin lokakuussa 

2010, on kestoltaan noin 35 minuuttia ja siinä soivat lyhyinä pätkinä lähes kaikki MBDTF:n kappa-

leet. Pidemmällä videolla nähdään kokonaisuudessaan erilliseksi musiikkivideoksi leikattu Runaway. 

Aloitan tarkasteluni pidemmästä videosta ja kohdistan tarkasteluni Runaway-musiikkivideoon koh-

dassa, jossa se esiintyy pidemmällä videolla. Vaikka Runaway-musiikkivideota voidaan tarkastella 

yksittäisenä musiikkivideona, on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon kokonaisuus, johon kyseinen vi-

deo liittyy. MBDTF-albumia mainostava Runaway-lyhytelokuva sai ensiesityksensä Pariisissa ja se 

esitettiin kokonaisuudessaan BAFTA-gaalassa.261  

Runaway-lyhytelokuva esittelee MBDTF-albumin kappaleet samassa järjestyksessä, 

jossa ne ovat lopullisella albumilla ja se alkaa kohtauksella, jossa Kanye West juoksee kohti kameraa 

kirkkokuoromaisen musiikin soidessa taustalla. Seuraavassa kohtauksessa tulinen meteori syöksyy 

taivaan halki ja Nicki Minaj lukee ääneen hieman muokattua Roald Dahlin kirjoittamaa versiota sa-

dusta Tuhkimo.262 Nicki Minajin lukema tarina osa albumin ensimmäistä kappaletta nimeltään Dark 

Fantasy, jonka soidessa kamera kuvaa tummaa metsää. Metsämaiseman taustalla avautuu punaisena 

hohtava taivas kuvan kääntyessä metsätietä ajavan auton sisään, jota West ajaa. Välissä kamera kuvaa 

metsäkauriita ja punaisena hohtavaa meteoria, mutta kohtauksen pääpaino on autossa, joka ajaa läpi 

tummanpunertavan sävyisen metsän.  

Dark Fantasyn soidessa meteori iskeytyy maahan Westin auton edessä, video muuttuu 

mustaksi ja katsoja kuulee metallisen törmäyksen äänen. Kuvan palatessa katsoja näkee, kuinka West 

astelee pois auton luota. Kamera kuvaa hetken aikaa maassa tajuttomana makaavaa feenikslinnuksi 

puettua naista. Viimeisessä kohtauksessa, jonka taustalla soi Dark Fantasy, West kantaa naista sylis-

sään punahehkuisen räjähdyksen valaistessa kohtauksen. Edellisen kappaleen loppusävelet soivat 

seuraavan kohtauksen alussa naisäänen lukiessa televisiossa uutisia. Kamerakuva aukeaa roko-

koosohvalle, jossa aikaisemmin nähty feeniksnainen makaa. Uutiset jatkuvat televisiossa ja nainen 

 
261 Conception, Mariel, ’Kanye West Premieres 35-Minute-Long 'Runaway' Video In London’, [https://www.billbo-
ard.com/articles/columns/the-juice/954875/kanye-west-premieres-35-minute-long-runaway-video-in-london]. Luettu 
7.3.2020. 
262 Dahl 2008. 



 71 

nousee sohvalta lähestyen television ruutua. Naisen koskettaessa TV-ruutua näyttö sammuu ja Westin 

esittämä hahmo seisoo sohvan vieressä sanoen ”first rule in this world baby: don’t pay any attention 

you see on the news”. Kohtaus vaihtuu kuvaamaan punaisena hehkuvia räjähdyksiä ja albumin toinen 

kappale, Gorgeous, lähtee soimaan. Kohtauksessa feeniksnainen ihmettelee ympäröivää maailmaa 

vihreän nurmen ja puiden ympäröimällä takapihalla, jossa hänen kanssaan nähdään kauris, lammas, 

kani ja kaksi kalkkunaa. Välissä kamera kuvaa Kanye Westiä, joka näyttää tarkkailevan naisen toi-

mintaa puutarhassa. Kohtaus päättyy, kun kuvaan tulee elektroninen rumpukone, jolla Westin kädet 

soittavat seuraavan kappaleen rytmiä. Albumin kolmas kappale on singlejulkaisuksikin päätynyt Po-

wer, joka esitellään lyhytelokuvassa hyvin pelkistetyssä muodossa. Westin soittaessa kappaleen ryt-

miä feeniksnainen liikkuu sohvalla musiikin rytmissä, nousten pian seisomaan ja tanssimaan. Powe-

rin vielä soidessa kohtaus vaihtuu pieneen kokonaan punaisiin pukeutuneeseen poikaan, joka juoksee 

kohti kameraa punainen savulyhty kädessään. Pojan juostessa lähtee soimaan albumin seuraava kap-

pale, All of the Lights.  

All of the Lightsin soidessa kohtauksissa näkyy ilotulituksia, Kanye West ja feeniksnai-

nen seisomassa käsikädessä ilotulitteita katsellen sekä punasävyisiin asuihin pukeutunut paraati. Pa-

raatissa esiintyy torvisoittokunnan lisäksi mustiin asuihin pukeutuneita henkilöitä, joilla on päässään 

punaiset hatut, jotka muistuttavat Ku Klux-klaanin käyttämiä valkoisia huppuja. Lisäksi paraatin kes-

kiössä on valtava Michael Jacksonin päätä esittävä patsas, jonka molemmilla puolilla on kaksi enke-

lipatsasta, joista toinen on valkoisiin ja toinen mustiin verhottu. Enkelipatsaiden kasvoja peittävät 

kultaiset maskit, jotka muistuttavat keskiajalta 1800-luvulle valmistettuja kuolin maskeja, joita käy-

tettiin pääasiassa malleina patsaiden veistämiseen.263 All of the Lights-kappaleeseen liittyvä kohtaus 

loppuu kuvaan, jossa kappaleen alussa juossut pikkupoika seisoo selkä kohti kameraan pitäen kädes-

sään savusoihtua. Pojalla on päässään samanlainen punainen kartiohattu, joka paraatissa olleilla mus-

tiin pukeutuneilla henkilöillä oli päässään. Kuten useasti muutenkin lyhytelokuvassa myös tämä koh-

taus päättyy kuvaukseen räjähtävästä tulipallosta, jonka jälkeen uusi kohtaus alkaa uudessa ympäris-

tössä. Nainen istuu pöydän ääressä hiljaisuuden vallitessa ja tutkii käsissään olevaa kullattua kahvi-

kuppia, Westin seistessä häntä vastapäätä kevyesti tuoliin nojaten. 

Seuraavina kappaleina albumilla ovat Monster ja So Appalled, mutta niitä ei ole sisäl-

lytetty lyhytelokuvaan, jonka takia seuraava kohtaus alkaa Devil in a New Dress-kappaleen soidessa. 

Kohtauksessa kuvataan suurta illallispöytää, joka on katettu keskelle tyhjää tehdashallia. Kokonaan 

valkoisiin juhlapukuihin pukeutuneet tummaihoiset illallisvieraat asettuvat illallispöydän ääreen ja 

salin sivustoilla seisovat valkoisiin pukeutuneet, ilmeettömät valkoiset tarjoilijat. Viimeisenä saliin 

 
263 Wallenchinsky & Wallace 1978, 1189. 
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saapuvat Kanye West seuranaan feeniksnainen ja heidän kävellessään paikoilleen keskelle pitkää 

pöytää, pöydän ääressä jo istuvat vieraat katsovat toisiaan epäuskoisina. Heidän istuuduttuaan pöy-

tään kamera kiertää pöytää ja kuvaa vuorotellen siinä istuvia vieraita. Välissä näytetään kuinka fee-

niksnainen ei tunnu tietävän mitä pöydässä tulisi tehdä. Kohtaus vaihtuu musiikin hiljentyessä ja ka-

meran kohdistuessa Westiin, jonka vieressä istuva mies kumartuu sanomaan hänelle ”Your girlfriend 

is very beautiful.”, johon West vastaa kiittäen. Mies jatkaa kysymällä: ”Do you know that she is a 

bird?”, jonka seurauksena West vaikenee pieneksi hetkeksi ja vastaa sitten ”No, I never noticed that”. 

Keskustelun aloittanut mies ei ole vieläkään tyytyväinen ja jatkaa sanomalla ”I mean like, leave the 

monkey in the zoo”. Tähän West ei enää vastaa mitään ja jää vain tuijottamaan tyhjyyteen samalla, 

kun feeniksnainen hänen vieressään kohottaa samppanjalasin huulilleen juodakseen siitä. 

Keskustelun jälkeen alkaa kohtaus, joka on leikattu myös erilliseksi musiikkivideoksi 

kappaleelle Runaway. Musiikkivideo alkaa, kun valkoiseen puvuntakkiin pukeutunut West nousee 

pöydästä ja astelee pianon ääreen, soittaen kappaleen taustalla soivaa pianorytmiä. Halliin juoksee 

mustiin tutuihin pukeutuneita balettitanssijoita, jotka ryhmittyvät patinoitunutta kuparia muistuttavan 

aaltometalliseinän eteen esityksen alkuasetelmaan. Vakavakasvoiset tanssijat esiintyvät yhtenä ryh-

mänä ja lyhyinä sooloina Westin esittäessä kappalettaan pianon takana. Välillä kamera kuvaa pitkää 

valkoista illallispöytää, jossa kokonaan valkoisiin pukeutunut juhlaseurue kohottaa lasejaan maljan-

nostamisen merkiksi, samalla kun West laulaa kappaleessa: ”So I think it's time for us to have a toast/ 

Let's have a toast for the douchebags/ Let's have a toast for the assholes/ Let's have a toast for the 

scumbags/ Every one of them that I know/ Let's have a toast for the jerk-offs”. Musiikkivideoversio 

kappaleesta Runaway loppuu, kun kappaleessa vierailevana olevan Pusha-T:n säkeistö loppuu lau-

seeseen ”I’m just young, rich, and tasteless, P!”.264  Kappale soi lyhytelokuvassa vielä pidemmälle ja 

kohtaus kunnes tanssijat juoksevat pois hallista ja illallisvieraat pöydän ääressä antavat aplodit esi-

tykselle. Illallinen jatkuu tämän jälkeen hiljaisuuden vallitessa ja kameran kuvatessa tapahtumia pöy-

dän yläpuolelta, pöytään kannetaan erilaisia linnuista valmistettuja ruokia ja viimeisenä yksi tarjoili-

joista kantaa pöytään kokonaisen linnun, joka on valmistuksen jälkeen koristeltu kirjavilla höyhenillä.  

Albumin seuraava kappale, Hell of a Life alkaa feeniksnaisen laskiessa aterimet käsis-

tään järkyttyneenä. Kameran kuvakulma kääntyy suoraan kohti feeniksnaista, jonka siivet avautuvat 

sivuille valtavina hänen noustessaan seisomaan ja kirkumaan kauhusta koristellun, ilmiselvästi pais-

tetun linnun edessä. Illallisvieraat poistuvat kiireesti pöydästä ja West jää yksin istumaan pöytään pää 

käsiensä välissä naisen kirkaisujen rääkäisyjen kaikuessa kappaleen päällä. Kohtaus vaihtuu jälleen 

kuvalla tulisesta räjähdyksestä ja albumin seuraava kappale, Blame Game, lähtee soimaan. Nainen 

 
264 Kanye Westin Youtube-kanavalta löytyy myös pidempi ”extended”-versio kappaleen Runaway-musiikkivideosta, 
mutta varsinainen musiikkivideoversio kestää neljä minuuttia ja 38 sekuntia. 
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istuu jälleen eläinten kanssa talon puutarhassa, ja West seisoo yksin talon sisällä katsellen puutarhaan. 

Kappaleen loputtua Kanye West ja feeniksnainen istuvat talon katolla suurien pilvimassojen näkyessä 

kohtauksen taustalla. Feeniksnainen ja West käyvät katolla keskustelun illallisella esiintyneistä tans-

sijoista, joita nainen kutsuu patsaiksi ja kysyy, mistä West ajattelee niiden tulleen. Kanye West vastaa 

niiden olevan taiteilijan muotoilemia, mutta nainen keskeyttää hänet ja sanoo niiden olevan fee-

nikslintuja, jotka ovat muuttuneet kiveksi. Tämän jälkeen nainen kertoo, kuinka hän vihaa eniten 

Westin maailmassa (ikään kuin hän olisi toisesta maailmasta) sitä, kuinka jonkun ollessa erilainen, 

erilaisuus yritetään heti muuttaa ja repiä palasiksi, kuten noille kivettyneille feenikseille oli tehty. 

Nainen lisää, että mikäli hän ei pala, hänkin muuttuu kiveksi, eikä hän koskaan pääse palaamaan 

omaan maailmaansa. Kanye West vastustelee tätä ja sanoo, ettei hän anna naisen palaa.  

Keskustelun päätyttyä he suutelevat ja albumin toiseksi viimeinen kappale, Lost in the 

World soi taustalla. Lost in the Worldin soidessa feeniksnainen esiintyy vuoroin punaisessa valossa 

tumman taustan edessä ja vuoroin Kanye Westin päällä hajareisin istuen. Kohtaus vaihtuu jälleen 

lyhyellä videolla, jossa kuvataan tulisena hehkuvaa räjähdystä, josta kuva kääntyy auringonpaisteessa 

katolla heräilevään Westiin. Herättyään hän tajuaa feeniksnaisen olevan poissa ja nousee nopeasti 

juosten pois kuvasta. Lost in the Worldin yhä soidessa kamera kuvaa samaa metsää, josta lyhytelo-

kuvan ensimmäinen kohtaus alkoi, ja Westiä juoksemassa sen läpi. Samassa tulisen räjähdyksen kes-

keltä nousee feeniksnainen, jolla on nyt valtavat siivet selässään ja kultainen rintapanssari päällään. 

Kanye Westin juostessa läpi hämärän ja sumuisen metsän feeniksnainen lentää metsän yllä hänen 

katseensa kiertäessä maisemaa. Kappaleen vaihtuessa albumin viimeiseen raitaan Who Will Survive 

in America, feeniksnainen muuttuu samanlaiseksi tulisena hehkuvaksi meteoriksi, joka kiisi lyhyt-

elokuvan alussa kohti maata, kiitäen nyt pois maanpinnalta, kohti avaruutta ja elokuvan lopputekstit 

lähtevät rullaamaan.  

Runaway-lyhytelokuva on tyypillinen rakkaustarina, joka päättyy onnettomasti, mutta 

pääjuonensa lisäksi se käsittelee erilaisuutta ja sen hyväksymistä tai siihen sopeutumista. Historialli-

sia viitteitä käytetään elokuvassa lähinnä visuaalisina elementteinä ja jonkinlaisena huomion herättä-

misenä. Historian käyttö lyhytelokuvassa ei ole jatkuvaa, mutta erilaisia pieniä viitteitä on sisällytetty 

elokuvaan. Vaikka elokuva ottaakin kantaa erilaisuuden hyväksymiseen ja ihmisten tapaan muokata 

ja hävittää kaikki poikkeava, ei historiaa käytetä näiden sanomien vahvistamiseen, jonka takia eloku-

vassa esiintyvä historian käyttö on voimakkaasti visuaalisuusorientoitunutta. Runaway-musiikkivi-

deossa rapmusiikkiin yhdistetään yleisesti korkeakulttuuriin ja pidemmän historian omaavaan kult-

tuuriin liittyvä baletti. Balettitanssijoiden yhdistäminen rapmusiikin videoon voi olla samaan aikaan 

ironista, mutta myös pyrkimys muokata kuulijoiden näkemyksiä kappaleesta ja yhdistää siihen kor-

keakulttuuriin liitettyjä mielikuvia. 
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3.3 Vuosi 2011 ja vuosikymmenen ensimmäinen yhteistyöalbumi 
 

Kanye West julkaisi kolmannen musiikkivideonsa MBDTF-albumiin liittyen alkuvuonna 2011.  All 

of the Lights-videon on ohjannut yhdysvaltalainen video-ohjaaja Hype Williams, jonka Westille ai-

kaisemmin ohjaamia musiikkivideoita ovat muun muassa vuonna 2005 julkaistut videot Diamonds 

From Sierra Leone ja Gold Digger. All Of The Lights-musiikkivideolla esiintyy kappaleella mukana 

olevista artisteista Rihanna ja Kid Cudi.265 All Of The Lights-videon pääosassa ovat voimakkaasti 

välkkyvät valot, jotka näkyvät videolla esimerkiksi kappaleen sanoituksina, jotka heijastuvat näytölle 

välkkyvinä ja kirkkaina ”valotauluina”. West nähdään videolla hälytysvaloja vilkuttavan poliisiauton 

katolla ja mustan taustan edessä, jossa hänet valaisee vuorotellen kirkkaat ja värikkäät strobovalot. 

Kohtauksissa, joissa Rihanna ja Kid Cudi esiintyvät, voimakkaat valkoiset valot välkkyvät, valaisten 

heidät mustan taustan edessä. Videolla esiintyy myös erilaisissa mustavalkoisissa kohtauksissa pieni 

tyttö, joka kulkee yksin lumisia kaupunginkatuja pitkin, vieraillen kaupungin eri osissa.  

All Of The Lights-musiikkivideo keskittyy lähes kokonaan kappaleen sanoituksiin ja 

visuaalisuuteen, eikä siinä esiinny selkeää historian käyttöä. Videon julkaisun yhteydessä video-oh-

jaaja Gaspar Noé kuitenkin syytti Hype Williamsia Enter the Void-nimisen elokuvansa visuaalisen 

ilmeen kopioinnista All of the Lights-musiikkivideoon.266 Syytteet eivät edenneet julkista kommen-

tointia pidemmälle, jonka takia varmuutta suorasta kopioinnista ei ole. Kanye West on tunnettu kiin-

nostuksestaan populaarikulttuuria kohtaan ja hänen musiikkivideoissansa on käytetty elementtejä eri 

elokuvista. Vuonna 2007 julkaistu, Hype Williamsin ohjaama, Stronger-musiikkivideo lainaa hyvin 

suorasti vuonna 1988 julkaistun anime-elokuva Akiran kohtauksia. Musiikkivideolla West esiintyy 

kohtauksissa, jotka ovat suoria toisintoja Akirassa esiintyviin kohtauksiin. West muun muassa makaa 

samanlaisessa sairaalalaitteessa ja kulkee pitkin sairaalankäytäviä, joissa myös Akira-elokuvan pää-

henkilö seikkailee elokuvan aikana.267 Vuonna 2008 Kanye West julkaisi Simon Henwoodin ohjaa-

man musiikkivideon kappaleeseensa Love Lockdown.268 Videolla West esiintyy kliinisen valkoisessa 

ympäristössä, joka muistuttaa Patrick Batemanin asuntoa elokuvassa American Psycho. West on itse 

kertonut saaneensa inspiraation kohtaukseen kyseisestä elokuvasta.269  

 
265 Blanco, Alvin, ’Kanye West ’All of the Lights’ Video Premieres’, [http://www.mtv.com/news/1658378/kanye-
wests-all-of-the-lights-video-premieres/]. Luettu 17.3.2020. 
266 Monroe, Jazz, ’Gaspar Noé Says Kanye West's "All of the Lights" Video Copied Enter the Void’, [https://pitch-
fork.com/news/61926-gaspar-noe-says-kanye-wests-all-of-the-lights-video-copied-enter-the-void/]. Luettu 17.3.2020. 
267 Suzuki & Katō 1988. 
268 Montgomery, James, ’Kanye West’s WMA-nominated ’Love Lockdown’ – the video you almost didn’t see’, 
[http://www.mtv.com/news/1621062/kanye-wests-vma-nominated-love-lockdown-the-video-you-almost-didnt-see/]. 
Luettu 17.2.2020. 
269 Vena, Jocelyn, ’Kanye West Says ’Love Lockdown’ Video Was Inspired by American Psycho’, 
http://www.mtv.com/news/1596504/kanye-west-says-love-lockdown-video-was-inspired-by-american-psycho/. Luettu 
17.3.2020. 
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Toinen vuonna 2011 julkaistuista musiikkivideoista oli MBDTF-albumin kappaleelle Monster, jossa 

ovat Kanye Westin lisäksi mukana Jay-Z, Nicki Minaj, Rick Ross ja Bon Iver. Kyseistä musiikkivi-

deota ei enää löydy YouTubesta virallisena latauksena, mutta sen voi löytää epävirallisena latauksena 

eri kanavilta. Video julkaistiin alun perin Westin omilla nettisivuilla, mutta se on myöhemmin pois-

tettu myös sieltä. Videon julkaisun yhteydessä julkaistiin varoitus videon katsojille, jossa huomautet-

tiin videon olevan taideteos, eikä sitä tule tulkita misogyyniseksi tai negatiiviseksi mitään ihmisryh-

miä kohtaan.270  Monster-musiikkivideon on ohjannut brittiläinen video-ohjaaja Jake Nava.271 Mons-

ter-video alkaa kohtauksella, jossa kuvataan teräskettinkiin hirtettyä naista roikkumassa tehdashallia 

muistuttavassa tilassa. Seuraavassa hetkessä kappaleen nimi ilmestyy näytölle ja kuva kääntyy en-

simmäistä säkeistöä räppäävään Rick Rossiin, joka istuu koristeellisessa nojatuolissa. Nojatuoli on 

sijoitettu tehdasmaiseen tilaan ja tuolin ympärillä roikkuu alusvaatteisiin pukeutuneita naisia hirtet-

tyinä. Kanye Westin aloittaessa oman säkeistönsä kamera kääntyy kuvaamaan häntä nojaamassa rau-

taiseen porttiin, jonka läpi tunkevat kädet yrittävät tarttua häneen. Westin jatkaessa säkeistöään häntä 

kuvataan istumassa koristeellisella sängyllä. Hänen vieressään sängyllä makaa puoli-istuvassa asen-

nossa kaksi naisen ruumista, joidenka raajoja hän siirtelee uusiin asentoihin. 

Seuraavissa kohtauksissa nähdään nainen raahaamassa miehen ruumista pitkin lattiaa 

ja painamassa korkokengän koron hänen rintakehäänsä, kaksi tyhjyyteen tuijottavaa naista istumassa 

penkillä ja käsi kurkottamassa ovenraosta. Kameran kääntyessä Westiin, hän esittää kappaletta lasi-

ovien edessä, joiden takana kauhuelokuvan kohtausta muistuttavassa asetelmassa joukko naisia pyrkii 

sisään kynsien lasiovia. Kohtaus on viittaus William Stonehamin vuonna 1972 maalaamaan tauluun 

The Hands Resist Him, jossa pieni poika seisoo lasiovien edessä nukke vieressään. Maalauksen eri-

koinen ulkonäkö ja sen ympärillä tapahtuneet kuolemat ovat saaneet jotkut uskomaan, että maalaus 

olisi kirottu.272 Lasiovikohtauksen jälkeen kamera kääntyy suurkeittiötä muistuttavaan tilaan, jonka 

pöydillä makaa ruumiita, joita pöydän päälle eläimelliseen asentoon kumartuneet mies ja nainen re-

pivät auki hampaillaan. Tällaiset verta- ja sisäelimiä sisältävät kohtaukset ovat oma lajityyppinsä 

kauhuelokuvissa, joita kutsutaan splatter-elokuviksi.273 Monster-musiikkivideon kohtaukset voidaan 

nähdä viittauksena 2000-luvulla suureen suosioon nousseeseen splatter-elokuvasarjaan Saw, jonka 

ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2004.274 Kappaleen toisen säkeistön esittävän Jay-Z:n aloittaessa 

 
270 Ortiz, Jen, ’Here’s Kanye West’s New Controversial ’Monster’ Music Video Featuring 8 Dead Women (Video)’, 
[https://www.businessinsider.com/kanye-west-monster-video-2011-6?]. Luettu 8.4.2020. 
271 Hadju, David, ’What’s Really Disturbing in Kanye West’s ‘Monster’ Video? Kanye.’, [https://newrepublic.com/arti-
cle/81009/really-disturbing-kanye-west-monster-video]. Luettu 5.4.2020. 
272 Vincent, Alice, ’The bizarre story behind The Hands Resist Him, the internet’s most haunted painting’, 
[https://www.telegraph.co.uk/art/artists/internets-haunted-paintingthe-bizarre-story-behind-hands-resist/]. Luettu 
30.3.2020. 
273 Arnzen 1994, 177. 
274 Hoffman & Koules & Burg 2004. 
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oman säkeistönsä kuvissa nähdään riivatusti käyttäytyviä hahmoja. Jay-Z räppää omaa osuuttaan 

tummassa huoneessa ja hänen selkänsä takana olevalla sohvalla makaa naisen alaston ruumis. Välillä 

kamera kuvaa huonetta, jossa kaksi sumeasilmäistä naista pyörittää hyppynaruja kolmannen hypä-

tessä narua. 

Kanye Westin esittäessä kappaleen kertosäettä, hän nojaa ruskeaan seinään ja kamera 

laajentaa kamerakuvaa hitaasti kauemmas hänen kasvoistaan niin, että West näkyy lopulta kokonaan 

kuvassa ja hänen kädessään roikuttama irti leikattu naisen pää. Kuva vaihtuu Westistä kolmannen 

säkeistön esittävään Nicki Minajhin kuvaten välissä marmoriportailla verilammikossa lojuvaa irto-

naista kämmentä. Mustaan asuun pukeutunut Nicki Minajin alter ego Roman Zolanski seisoo kella-

rimaisessa tilassa piiska kädessään ja hänen edessään istuu tuoliin sidottuna valkoisiin pukeutunut 

hahmo säkki päässään. Roman Zolanski poistaa säkin hahmon päästä ja säkin alta paljastuu pinkkiin 

peruukkiin pukeutunut Nicki Minaj, joka esittää osan säkeistöstä vuoropuheluna alter egonsa kanssa. 

Video loppuu vaihtuviin kuviin jo aikaisemmin videolla nähdyissä tiloissa. Monster-musiikkivideon 

historian käyttö keskittyy erilaisten kauhuelementtien esittelemiseen, joita on nähty populaarimusii-

kissa aieimmin. Yksi kuuluisimmista musiikkivideoista, vuonna 1983 ilmestynyt Michael Jacksonin 

Thriller, käyttää hyväkseen kauhuelementtejä, yhdistellen ne Jacksonin videoille tyypillisiin tanssi-

kohtauksiin. Kanye Westin Monster-musiikkivideo käyttää hyväkseen kauhuelokuviin perinteisesti 

liittyviä elementtejä ja luo niiden avulla videon tunnelman. Musiikkivideon tarkoituksena on herättää 

huomiota sekä tunteita. Historian käyttö on tässä videossa keskiössä, sillä sen avulla luodaan musiik-

kivideon tunnelma sekä herätetään tunteita. 

 

Kanye Westin ja Jay-Z:n yhteiseltä albumilta, Watch the Throne julkaistiin ensimmäinen musiikki-

video elokuussa 2011. Otis-kappaleeseen julkaistun musiikkivideon on ohjannut yhdysvaltalainen 

näyttelijäohjaaja Spike Jonze. Kanye West on käyttänyt samoja ohjaajia useampien musiikkivideoi-

den kuvauksessa ja myös Spike Jonze on ohjannut useampia musiikkivideoita hänelle. Otis-video 

alkaa kohtauksella, jossa West ja Jay-Z kävelevät yhdessä kohti mustaa autoa metallisaha ja kaasu-

poltin käsissään. Seuraavissa kohtauksissa autoa laitetaan uuteen uskoon, jonka jälkeen West ja Jay-

Z ajavat muokatulla autollaan, naisia kyydissään, sinisten tehdashallien pihalla. Välissä heitä kuva-

taan esiintymässä suuren Yhdysvaltojen lipun edessä. Artistit ovat pukeutuneet videolla valkoisiin 

paitoihin ja farkkuihin. Musiikkivideossa on nähtävillä stereotyyppisen rapvideon elementtejä (kal-

liita autoja, naisia ja koruja), mutta siinä on myös viittaus klassisen kitararokin edustajan Bruce 

Springsteenin 1980-luvulla julkaistuun Born in the USA-albumiin, jonka kannessa Springsteen esiin-

tyy valkoisessa hihattomassa ja sinisissä farkuissa, koko taustan peittävän Yhdysvaltojen lipun 

edessä. Otis-musiikkivideossa historian käytöllä pyritään vaikuttamaan yleisön käsitykseen artisteista 
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yhdistämällä Kanye Westin ja Jay-Z:n osaksi rapmusiikin perinteitä, mutta samalla nostaen heidät 

rockmusiikin legendojen joukkoon. 

 

3.4 Vuodet 2012 ja 2013 
 

Vuonna 2012 Kanye West julkaisi yhteensä viisi musiikkivideota, joista yksi oli hänen MBDTF-

albuminsa kappaleeseen Lost in the World. Kaksi videoista liittyivät hänen saman vuoden syyskuussa 

julkaisemaansa Cruel Summer-albumiinsa ja kaksi videoista olivat hänen ja Jay-Z:n yhteisen albumin 

singleille. Ensimmäisenä julkaistiin helmikuussa 2012 ilmestynyt Niggas in Paris-musiikkivideo 

(usein sensuroitu muotoon Paris tai Ni**gas in Paris). Video oli ehdolla kahdessa kategoriassa vuo-

den 2012 MTV Music Awardseissa, mutta ei voittanut kategorioitaan.275 Niggas in Paris-musiikki-

videossa kuvataan vuorotellen yleisön aaltoilua, artisteja lavalla ja tanssivaa yleisöä. Voimakkaat 

välkkyvät valot ja voimakas editointi ovat merkittävässä osassa tässä videossa. Videon lopussa näy-

tetään videopätkiä Pariisissa sijaitsevista historiallisista rakennuksista. Lukuun ottamatta videon lo-

pussa nähtäviä historiallisia rakennuksia, ei videolla käytetä historiaa. Rakennusten tarkoituksena on 

korostaa kappaleen nimeä Niggas in Paris ja historialliset rakennukset ovat videolla visuaalisena ele-

menttinä. 

 

Toukokuussa 2012 julkaistiin viimeinen musiikkivideo, joka liittyi Kanye Westin MBDTF-albumiin. 

Brittiläisen muotivideo-ohjaaja Ruth Hogbenin ohjaama Lost in the World-musiikkivideo sisältää 

kohtauksia,276 joissa tanssijat tanssivat pilvien ympäröimänä peilipinnan päällä sekä kohtauksia, 

joissa samassa ympäristössä West esittää kappalettaan. Musiikkivideo alkaa, kun sana ”lost” vaihtuu 

nopeaan tahtiin mustan näytön keskellä vuorotellen kirjoitettuna eri kielillä ja fonteilla. Lopulta näy-

töllä lukee ”Lost in the World” ja kamera kuvaa mustalla taustalla isossa valkoisessa t-paidassa ma-

kaavaa naista. Kamera kääntyy kuvaamaan Kanye Westiä, joka seisoo peilipinnalla, pilvien lipuessa 

hänen ympärillään. Tästä eteenpäin videolla kuvataan vuorotellen valkoisissa t-paidoissa esiintyviä 

tanssijoita, ylhäältä alaspäin kuvattuja rakennuksien sivuja ja räppäävää Westiä. Lost in the World-

musiikkivideossa ei ole selviä viittauksia historiaan, sen keskittyessä tanssijoiden, pilvien ja peilien 

visuaalisuuteen.  

 

 
275 Kaufman, Gil, ’2012 VMA Nominations: The Complete List’, [http://www.mtv.com/news/1690827/video-music-
awards-nominees-list-2012/]. Luettu 1.2.2020. 
276 Alexis, Nadeska, ’Kanye West ’Lost in the World’ Video Months in the Making’, 
[http://www.mtv.com/news/1684656/kanye-west-lost-in-the-world-video-director/]. Luettu 17.3.2020. 
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Kolmas vuoden 2012 musiikkivideoista julkaistiin toukokuun lopussa Kanye Westin ja Jay-Z:n No 

Church in the Wild-kappaleeseen. Prahassa kuvatun musiikkivideon on ohjannut kreikkalaisranska-

lainen ohjaaja Romain Gavras.277 No Church in the Wild-video alkaa kohtauksella, jossa mustiin pu-

keutunut nuori mies sytyttää kädessään olevan polttopullon ja kääntyy kävelemään poispäin kame-

rasta. Kamera kääntyy kuvaamaan mellakkapoliiseja ja Daavid-patsasta, jonka jälkeen kuva vaihtuu 

ensimmäisessä kohtauksessa nähtyyn nuoreen mieheen, joka kävelee polttopullo kädessään kohti 

mellakkapoliisien rivistöä ja heittää polttopullon heidän jalkoihinsa. Seuraavissa kohtauksissa näyte-

tään, kuinka nuorista miehistä koostuva mielenosoittajajoukko ottaa yhteen poliisien kanssa. Välissä 

kuvissa näkyy antiikkipatsaita, joissa esiintyy muun muassa taruhahmo Hercules taistelemassa sonnin 

kanssa, oikeutta kuvaava naispatsas, keisari Caesar ja mielenosoittajia pegasospatsaiden päällä. Ko-

konaisuudessaan video kuvaa hyvin väkivaltaisesti tapaa, jolla mielenosoittajat ja poliisit ottavat yh-

teen. Videolla nähtävät, eri aikakausina pystytetyt, patsaat ovat merkittävässä osassa videon tunnel-

maa ja niiden ylväys luo kontrastia väkivaltaisesti käyttäytyvien mielenosoittajien ja poliisien ylle. 

Mielenosoittajat ja poliisit ovat pukeutuneet videolla nykyaikaisesti, mutta kappaleen sanoitukset ja 

videolla näkyvät patsaat luovat mielikuvan vuosisatoja jatkuneesta taistelusta hallinnon ja kansalais-

ten tai alamaisten välillä. Historian käyttö onkin videolla merkittävässä osassa, sen syventäessä vi-

deon kertomusta ja kytkiessä videolla nähtävät väkivaltaisuudet pidempään jatkumoon. 

 

Seuraava musiikkivideo, Mercy, julkaistiin kesäkuussa. Musiikkivideon on ohjannut Nabil Elderkin, 

joka ohjasi Kanye Westin vuonna 2010 julkaistun Coldest Winter-musiikkivideon. Mercy-musiikki-

video on kokonaan mustavalkoinen ja siinä esiintyy Kanye Westin lisäksi kappaleella mukana olevat 

G.O.O.D. Musicin artistit. Video on kuvattu laajakuvakulmalla, joka tekee videoon omanlaisensa 

tunnelman ja ulkonäön. Videolla artistit räppäävät kappaletta suuressa betonisessa autotallissa, joka 

on yhtä autoa ja moottoripyörää lukuun ottamatta tyhjä. Musiikkivideolla näkyy kappaleessakin mai-

nittu Lamborghini-merkkinen auto. Kappaleessa puhutaan tosin Lamborghinin mallista Murcielago 

ja videolla näkyvä auto on malliltaan Callardo LP560-4. Videon ohjaaja Elderkin perusteli Callardoa 

videolla sillä, että Murcielago-mallista autoa ei ollut saatavilla kuvauspäiväksi.278  Videolla esiintyvät 

Big Sean ja 2 Chainz pitävät päässään turbaaneja muistuttavia päähineitä, jotka useimmiten yhdiste-

tään Lähi-idän alueen historiaan. Tässä ei mitä ilmeisimmin kuitenkaan ole kyse historian käytöstä, 

 
277 Markman, Rob, ’Jay-Z, Kanye West’s ’No Church’ Video Sparks Revolution’, 
[http://www.mtv.com/news/1686043/jay-z-kanye-west-no-church-in-the-wild-music-video/]. Luettu 6.2.2020. 
278 Lilah, Rose, ’Lamborghini Appreciates G.O.O.D. Music Record ”Mercy”, Comments On Lack Of Murcielago In 
Video’, [https://www.hotnewhiphop.com/lamborghini-appreciates-g-o-o-d-music-record-mercy-comments-on-lack-of-
murcielago-in-video-news.2272.html]. Luettu 10.4.2020. 
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vaan inspiroitumisesta kuvauspaikalla Dohassa nähdyistä asusteista. Kokonaisuudessaan Mercy-mu-

siikkivideo ei sisällä selkeitä viittauksia historiaan, eikä siinä käytetä hyväksi historiallisia element-

tejä. 

 

Vuoden viimeinen musiikkivideo, Cold, julkaistiin yhdessä DJ Khaledin I Wish You Would-musiik-

kivideon yhteydessä. Kanye Westille aiemmin videoita ohjannut Hype Williams on ohjannut molem-

mat musiikkivideot. Yhdessä julkaistujen musiikkivideoiden kesto on noin kuusi minuuttia ja Westin 

video alkaa kohdassa 3.53. Cold-musiikkivideo alkaa kohtauksella, jossa Westin, Hype Williamsin 

ja DJ Khaledin nimet sekä kappaleen nimi välkkyvät eri värisinä teksteinä videokuvan päällä. Vide-

olla West esiintyy kahden tiiliseinän välissä mustassa hihattomassa, kultakorut kaulassaan kappaletta 

esittäen. Videolla nähdään myös Kim Kardashian, johon West myöntää ihastuneensa kappaleellaan.  

Cold on varsin yksinkertainen musiikkivideo, jonka keskiössä on Kanye West. Kuvaustyylillisesti se 

muistuttaa vuonna 2010 julkaistua All of the Lights-musiikkivideota, jonka Hype Williams on myös 

ohjannut. Westin asusteet ja vaatteet viittaavat tyypillisiin rapmusiikkivideoissa nähtäviin asusteisiin, 

mutta näiden lisäksi videolla ei ole nähtävissä merkittävää historian käyttöä tai viitteitä muihin popu-

laarimusiikin tuotteisiin tai esityksiin. Kappaleelle on myös julkaistu fanien kuvaama musiikkivideo, 

jossa esiintyy Donald Trump- ja Sarah Palin-naamareihin pukeutuneet hahmot. Fanien tekemä video 

on kuvattu New Yorkissa 5th Avenuella, joka on tunnettu luksusliikkeistään ja Donald Trumpin ra-

kennuttamasta Trump Towerista.279 

 

3.5 Vuoden 2014 uusi albumi ja vuoden tauko videoista 
 

Vuonna 2013 Kanye West julkaisi kaksi musiikkivideota, joista molemmat on ohjannut brittiläinen 

muotikuvaaja Nick Knight ja jotka olivat singlejä samana vuonna julkaistavalta Yeezus-albumilta. 

Videoista ensimmäinen, Black Skinhead (tyylitellysti kirjoitettuna BLKKK SKKKN HEAD), julkais-

tiin heinäkuun lopussa. Black Skinhead-musiikkivideo alkaa kohtauksella, jossa kolme hahmoa sei-

soo vierekkäin mustissa asuissa, jotka muistuttavat Yhdysvalloissa 1800-luvulla toimineen Ku Klux-

klaanin käyttämiä valkoisia asuja.  

 

 
279 Ramirez, Erika, ’Watch: Unofficial Video of Kanye West's 'Way Too Cold'’, [https://www.billboard.com/articles/co-
lumns/the-juice/492447/watch-unofficial-video-of-kanye-wests-way-too-cold]. Luettu 3.4.2020. 
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Kuva 2: Kanye West Black Skinhead-musiikkivideo kohdassa 0.07. 

 

Videolla nähdään tietokonemallinnettu Kanye West tanssimassa mustan taustan edessä, vaihdellen 

kirkkaammassa, välkkyvässä ja himmeässä valossa. Välissä katsojalle näytetään klippejä kameralle 

haukkuvista suurista koirista. Videon loppupuolella West muuttuu tunnistamattoman näköiseksi hah-

moksi, jonka kasvoja näyttää peittää maski tai kangas. Black Skinhead-video on tunnelmaltaan hyvin 

aggressiivinen ja videon hahmot tuntuvat hyökkäävän näytöltä suoraan katsojaa kohti. Videolla näh-

tävä viite Ku Klux-klaaniin on, kappaleen sanoitukset huomioon ottaen, voimakkaan poliittinen ja 

sen tarkoituksena on selvästi provosoida sekä herättää huomiota. Video koostuu voimakkaista visu-

aaleista ja historiallisten asujen nostaminen videon ensimmäiseen kohtaukseen on historian käyttöä 

visuaalisena elementtinä. Tummina piirtyvät hahmot kiinnittävät katsojan huomion ja asujen historia 

sekä tunnistettavuus haastavat katsojan jatkamaan videon katselua. 

 

Toinen vuoden 2013 musiikkivideoista esitettiin ensimmäistä kertaa 19. marraskuuta yhdysvaltalai-

sen The Ellen DeGeneres Show:n lähetyksessä.280 Bound 2-musiikkivideossa esiintyy Kanye Westin 

lisäksi hänen nykyinen vaimonsa Kim Kardashian. Bound 2-videon on ohjannut sama muotikuvaaja 

Nick Knight, joka ohjasi Westin Black Skinhead-kappaleen musiikkivideon. Bound 2-musiikkivide-

olla Kanye West ajaa moottoripyörällä läpi vaihtuvien maisemien Kim Kardashianin istuessa alasto-

mana hänen sylissään. Musiikkivideo alkaa kohtauksella, jossa kamera kuvaa erilaisia luontomaise-

mia sekä veden ja tasangon läpi juoksevia hevosia. Kappaleen alkaessa soida kuva siirtyy Westiin, 

 
280 Rutherford, Kevin, ’Kanye West to Premiere 'Bound 2' Video on 'Ellen'’, [https://www.billboard.com/articles/co-
lumns/the-juice/5793203/kanye-west-to-premiere-bound-2-video-on-ellen]. Luettu 4.4.2020. 
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joka räppää vaihtuvien taustojen edessä kulkevan moottoripyörän selässä. Välissä kamera kuvaa Kim 

Kardashianin siluettina piirtyvää alastonta vartaloa makoilemassa moottoripyörän selässä. Videon 

puolenvälistä loppuun asti videolla esiintyvä West ajaa moottoripyörää ja hänen sylissään, selkä me-

nosuuntaan kääntyneenä istuu alaston Kim Kardashian. Bound 2-video ei sisällä viittauksia histori-

aan, mutta sen toteutuksessa on yhtymäkohtia vanhempiin musiikkivideoihin sekä elokuviin. Kun 

erilaiset tietokonetekniikat, kuten green screenin käyttö, olivat vasta kehittymässä, oli helppo huo-

mata tilanteet, joissa henkilöt eivät todellisuudessa näyttele tai esiinny niissä maisemissa, vaan tausta 

on liitetty mukaan vasta kohtauksien jälkeen. Green screen-teknologian tahallisen kehno käyttö luo 

videoon omanlaisensa tunnelman, joka on merkittävässä osassa videota. Videoteknologian historiaa 

käytetäänkin videolla tunnelman luomiseen ja koko videon visuaalisuuden toteuttamiseen. 

 

Vuonna 2014 Kanye West ei julkaissut yhtäkään musiikkivideota, mutta hän palasi musiikinteon pa-

riin kuitenkin heti vuonna 2015 ja julkaisi kolme albumitonta singleä, joista jokaiseen julkaistiin 

myös musiikkivideo. Only One-musiikkivideo, jossa esiintyy Westin lisäksi hänen esikoistyttärensä 

North West, julkaistiin Westin omilla kotisivuilla tammikuussa. Videon on ohjannut Spike Jonze, 

joka on ohjasi musiikkivideon myös Westin ja Jay-Z:n kappaleeseen Otis. Video muistuttaa tavallista 

käsikameralla kuvattua kotivideota, jossa West kävelee aukealla alueella yhdessä tyttärensä kanssa, 

välillä häntä kantaen. Yhdysvaltalainen onlinemusiikkilehti Pitchfork listasi Only One-musiikkivi-

deon vuoden 2015 kuudenneksi parhaaksi musiikkivideoksi.281 Only One-musiikkivideossa ei ole 

käytetty historiaa, eikä sen voida nähdä inspiroituneen historiallisista elementeistä tai muista popu-

laarikulttuurin tuotteista. Video on kokonaisuudessaan hyvin minimalistinen ja tällä tavoin se poik-

keaakin merkittävästi Kanye Westin aikaisemmasta musiikkivideotuotannosta, jossa käytetään lähes 

poikkeuksetta voimakkaita tehosteita ja visuaalisuutta korostetaan erilaisilla kuvakulmilla sekä lavas-

teilla. Huolimatta näennäisen vaatimattomasta kuvaustyylistä ja viimeistelemättömästä lopputuot-

teesta, ei video kuitenkaan ole pelkkä kotivideo.  

 

Toinen musiikkivideo, FourFiveSeconds, julkaistiin helmikuun alussa vuonna 2015. Mustavalkoi-

sella videolla esiintyvät Kanye Westin lisäksi kappaleella mukana olevat Rihanna ja Paul McCartney. 

Artistit esiintyvät musiikkivideolla kokonaan farkkukankaasta valmistetuissa asuissa. Farkkuasujen 

takana on ajatus tyypillisestä ”amerikkalaisesta tyylistä”, jota farkkukangas edustaa. Rihanna kom-

mentoi farkkuasuja musiikkivideonkuvauksista julkaistulla videolla, kertoen farkkukankaan olevan 

 
281 ’The Best Music Videos of 2015’, [https://pitchfork.com/features/lists-and-guides/9763-the-best-music-videos-of-
2015/?page=3]. Luettu 28.12.2020. 
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ikonista, kuten The Beatles.282 Musiikkivideolla artistit esittävät kappaletta valkoisen taustan edessä. 

Pelkistetyssä videossa voidaan nähdä viitteitä Beyoncén vuonna 2009 julkaistuun Single Ladies-mu-

siikkivideoon, jota Kanye West kutsui erääksi maailman parhaista musiikkivideoista.283 FourFiveSe-

condsin musiikkivideossa historian käyttö keskittyy artistien vaatetukseen sekä videon visuaaliseen 

ilmeeseen. 

 

Kolmas albumiton single, All Day, sai musiikkivideonsa myös helmikuussa 2015. Brittiohjaaja Steve 

McGueenin ohjaamaan musiikkivideon yhteydessä julkaistiin myös uusi kappale nimeltään I Feel 

Like That,284 jota ei kuitenkaan koskaan nostettu erilliseksi singlejulkaisuksi tai sisällytetty millekään 

albumille, jonka takia sitä ei käsitellä tässä työssä. All Day-video oli alun perin näytillä vain Los 

Angeles County-taidemuseossa, mutta myöhemmin video on julkaistu eri sivustoilla. Ohjaajan mu-

kaan All Day-videon on tarkoitus olla mikroskooppinen potretti, jossa kamera näyttäytyy Westissä 

kiinni olevana tarkkailijana.285 Musiikkivideolla West räppää kappaletta, liikkuessaan kävellen tai 

juosten ympäri ränsistynyttä tilaa, jonka seinustoilla näkyy suuria ikkunoita ja kaiuttimia. Videon 

lopulla West näyttää väsyvän, jonka takia hän istuu kyykyssä ja seisoo polviinsa nojaten silminnäh-

den hengästyneenä. I Feel Like Thatin lähtiessä soimaan West istuu seinään nojaten, hengittäen ras-

kaasti silmät suljettuina. Koko toisen kappaleen ajan hän vain istuu seinää vasten laulaen kappaleen 

kertosäettä. Video päättyy kohtaukseen, jossa kamera loittonee Westin kasvojen luota ja pysähtyy 

kuvaamaan häntä laajemmassa kuvakulmassa, jossa näkyy Westin takana olevaa seinää ja seinän vie-

ressä olevia kaiuttimia. All Day/I Feel Like That-video ei käytä hyväkseen historiaa, eikä siinä viitata 

historiallisiin tapahtumiin tai henkilöihin. Video on tekijöidensä kuvailema taideprojekti, jonka kes-

kiössä on Kanye West itse ja hänen maailmalle antamansa kuva itsestään. 

 

 

 

 

 
282 Stutz, Colin, ’Watch Kanye West Style Rihanna Behind-the-Scenes ’FourFiveSeconds’ Video with Paul Mccartney’, 
[https://www.billboard.com/articles/columns/the-juice/6458141/rihanna-kanye-west-paul-mccartney-behind-the-scenes-
fourfiveseconds-video]. Luettu 13.4.2020. 
283 Grady, Constance, ’How the Taylor Swift-Kanye West VMAs scandal became a perfect American morality tale’, 
[https://www.vox.com/culture/2019/8/26/20828559/taylor-swift-kanye-west-2009-mtv-vmas-explained]. Luettu 
13.3.2020. 
284 Gonzales, Erica, ’Watch Kanye West's 'All Day/I Feel Like That' Music Video’, [https://www.harpersba-
zaar.com/culture/art-books-music/a14301/kanye-west-all-day-music-video/]. Luettu 4.4.2020. 
285 Ng, David, ’Kanye West, Steve McQueen unveil ‘All Day / I Feel Like That’ at LACMA’, [https://www.lati-
mes.com/entertainment/arts/culture/la-et-cm-kanye-west-steve-mcqueen-all-day-talk-20150724-story.html]. Luettu 
26.3.2020. 
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3.6 Vuoden 2016 uusi albumi 
 
Vuonna 2016 Kanye West julkaisi uuden albuminsa Life of Pablo, jonka kappaleista kolmeen jul-

kaistiin samana vuonna musiikkivideot. Famous-musiikkivideo julkaistiin näistä ensimmäisenä, yk-

sinoikeudella musiikkipalvelu Tidalin eksklusiivisessa tapahtumassa Kalifornian Inglewoodissa ke-

säkuun 24. päivä.286 Kanye West on ohjannut kappaleen musiikkivideon, joka kestää noin kymmenen 

ja puoli minuuttia, kappaleen pituuden ollessa vain noin kolme minuuttia. Video on saanut inspiraa-

tionsa Vincent Desiderion maalauksesta Sleep.287 Musiikkivideo aiheutti julkaisunsa yhteydessä pie-

nimuotoisen mediakohun sisältönsä vuoksi. Famous-video alkaa kohtauksella, jossa kuvataan pilvistä 

taivasta ja West kuullaan puhumassa rapmusiikista. Ennen kappaleen alkamista videolla kuullaan 

puhetta George W. Bushista ja MTV Video Music Awardseista. Famousin lähtiessä soimaan kamera 

kuvaa suurta sänkyä, jossa nukkuvan Westin ympärillä makaa yksitoista julkisuudestatuttua hahmoa 

esittävää vahanukkea, joiden vartaloita peittää vain osittain valkoinen lakana. Vahanukkejen joukossa 

ovat Westin vaimo, Kim Kardashian, Yhdysvaltojen presidentit Donald Trump ja George W. Bush, 

Kanye Westin ex-tyttöystävä Amber Rose sekä TV-juontaja Bill Cosby. Näiden lisäksi sängyssä ma-

kaavat poptähdet Taylor Swift ja Rihanna, Kim Kardashianin ex-poikaystävä Ray J, Vogue-lehden 

päätoimittaja Anna Wintour, rap-artisti Chris Brown sekä Kim Kardashianin isäpuoli, sukupuolen-

vaihdosleikkauksen läpikäynyt Caitlyn Jenner. Musiikkivideon julkaisun jälkeen videolla esiintyvät 

vahanuket asetettiin yleisölle nähtäväksi Los Angelesissa sijaitsevaan Blum & Poe-galleriaan,288 

jossa yleisö saattoi tutustua taideteokseen tarkemmin. 

Suurilta osin yhä elossa olevien henkilöiden vahanukkekopioiden esiintyminen musiik-

kivideolla, ei vaikuta ensi alkuun historian käytöltä. Videolle valitut henkilöt ja heidän yhteiset hen-

kilöhistoriansa, luovat videolle merkityksen ja tähän henkilöhistorian käyttöön videon vaikuttavuus 

perustuu. Ex-puolisoiden ja presidenttien asettelu samaan sänkyyn alastomina nukkeina, on tapa kiin-

nittää katsojan huomio ja nostaa musiikkivideo puheenaiheeksi. Eri henkilöiden väliset selkkaukset 

ja suhteet käyttävät hyödykseen ihmisten muistoja heistä sekä sitä, kuinka nämä henkilöt kiinnittyvät 

toisiinsa heidän mielessään. Kanye Westin vieressä videolla makaa popmuusikko Taylor Swift, jonka 

kiitospuheen West keskeytti MTV:n Video Music Awardseissa vuonna 2009. Taylor Swiftin aloitta-

essaan kiitospuhettaan parhaasta musiikkivideosta West nousi lavalle viskipullo kädessään riistäen 

mikrofonin Swiftin kädestä ja sanoen: ”Yo Taylor, I’m really happy for you. I’ma let you finish. But 

 
286 Kennedy, Gerrick D., ’Kanye West to premiere ‘Famous’ video at the Forum on Friday’, [https://www.lati-
mes.com/entertainment/music/la-et-ms-kanye-west-famous-forum-20160622-snap-story.html]. Luettu 28.3.2020. 
287 Utset 2018. 
288 Ibid. 



 84 

Beyoncé had one of the best videos of all time.”.289 Tapaus on jäänyt elämään yhtenä muistettavim-

pana musiikkigaalahetkenä ja muun muassa Taylor Swift viittaa siihen vuonna 2018 ilmestyneessä 

musiikkivideossaan Look What You Made Me Do.290  

 

 
Kuva 3: Kanye Westin Famous-musiikkivideo kohdassa 8.42. 

 

Videolla Taylor Swiftin vasemmalla puolella makaava Chris Brown on hänen vasemmalla puolellaan 

makaavan ja kappaleessa vierailevan Rihannan entinen miesystävä. Rihannan ja Chris Browin suhde 

päättyi vuonna 2009, kun Brown pahoinpiteli Rihannan.291 Kuvat Rihannan mukiloiduista kasvoista 

levisivät lehtien palstoilla ja internetissä kulovalkeantavoin ja tapaus nousee edelleen silloin tällöin 

esiin asianomaisten haastatteluissa ja heihin liittyvässä uutisoinnissa. Rihannan vasemmalla puolella 

makaa Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Donald Trump, jolle West on antanut tukensa useampaan 

kertaan.292 Donald Trumpin vieressä makaa muotilehti Voguen pitkäaikainen päätoimittaja Anna 

Wintour, jonka kanssa West on ollut tekemisissä muotisuunnitteluun siirtymisensä kautta. Anna Win-

tour nosti vuonna 2014 Westin ja hänen tulevan vaimonsa, Kim Kardashianin, Voguen kanteen. Anna 

Wintourin vasemmalla puolella aivan sängyn reunalla makaa Yhdysvaltojen aikaisempi presidentti 

George W. Bush, jonka suhtautumista mustiin West kritisoi vuonna 2005. West esiintyi hurrikaani 

Katrinan uhrien hyväksi järjestetyssä konsertissa ja sanoi suorassa lähetyksessä: ”George Bush 

 
289 Kreps, Daniel, ’Kanye West Storms the VMAs Stage During Taylor Swift’s Speech’, [https://www.rollings-
tone.com/music/music-country/kanye-west-storms-the-vmas-stage-during-taylor-swifts-speech-83468/]. Luettu 
18.1.2020. 
290 Swift, Taylor, ’Look What You Made Me Do’, [https://www.youtube.com/watch?v=3tmd-ClpJxA]. Katsottu 
12.2.2020. 
291 Rodriguez, Jayson, ’Rihanna Details Chris Brown Assault in ’20/20’ Interview’, 
[http://www.mtv.com/news/1625783/rihanna-details-chris-brown-assault-in-2020-interview/]. Luettu 18.1.2020. 
292 Abramson, Alana, ’Kanye West Calls President Trump 'My Brother' Then Tweets a Selfie in a MAGA Hat’, 
[https://time.com/5254664/kanye-west-supports-donald-trump-twitter/]. Luettu 1.4.2020. 
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doesn't care about black people”.293 Tämä suora syyte siitä, kuinka presidentti Bush ei olisi kiinnos-

tunut mustien ihmisten oikeuksista tai hyvinvoinnista kohautti aikanaan ja monet yhteisön jäsenet 

kiittelivät Westiä hänen rohkeudestaan mainita aiheesta suorassa lähetyksessä.  

 Sängyllä Westin oikealla puolella makaa hänen vaimonsa Kim Kardashian, jonka oike-

alla puolella sängyllä makaava mies, on Kardashianin aikaisempi seurustelukumppani, yhdysvalta-

lainen rap-artisti Ray J. Kardashian nousi julkisuuteen vuonna 2007, kun hänen ja Ray J:n kuvaama 

kotipornovideo vuodettiin internettiin. Tuon videon myötä saavutetun medianosteen myötä Kar-

dashianin perhe sai oman tositelevisiosarjan Keeping Up With the Kardashians, jota on vuoden 2020 

maaliskuuhun mennessä esitetty 17 kautta. Ohjelman myötä Kardashianit ovat päässeet mukaan mo-

niin eri yhteistöihin ja tapahtumiin sekä viime vuosina he ovat myös perustaneet yrityksiä, jotka kes-

kittyvät kauneudenhoito- ja vaateteollisuuteen.294 Ray J:n oikealla puolella retkottaa Westin entinen 

naisystävä Amber Rose, josta hän erosi vuonna 2010. Kanye Westin ja Amber Rosen erottua kesä-

kuussa 2010 Rose kommentoi heidän eroaan Star Magazinelle, kertoen Westin nykyisen vaimon, 

Kim Kardashianin, olleen syy heidän eroonsa. Tästä seurasi useita vuosia kestänyt välirikko, jossa 

vuorotellen West ja Rose kommentoivat toistensa nykyisiä kumppaneita ja suhdehistoriaansa.295  

Amber Rosen oikealla puolella makaava Caitlyn Jenner on Kim Kardashianin entinen 

isäpuoli, joka kävi läpi sukupuolenkorjaustoimenpiteen vuonna 2015. Ennen sukupuolenkorjausta 

Caitlyn tunnettiin kymmenottelun olympiavoittajana nimeltään Bruce Jenner. Viimeisenä sängyn oi-

kealla reunalla on yhdysvaltalainen näyttelijä Bill Cosby, jota syytettiin vuonna 2014 useista ahdis-

teluista ja raiskauksista, jotka olivat tapahtuneet vuosien 1965 ja 2008 välillä. Vuonna 2016 West 

kirjoitti Twitterissä: ”BILL COSBY INNOCENT !!!!!!!!!!”, joka hermostutti monet.296 Monet Bill 

Cosbyä vastaan nostetut syytteet kaatuivat, koska ne olivat vanhentuneita, mutta vuonna 2018 Cosby 

tuomittiin jopa kymmeneksi vuodeksi vankilaan naisten huumaamisesta ja hyväksikäytöstä. Famous-

kappaleen kertoessa julkisuudesta ja sen seurauksista, on hyvin sopivaa, että kappaleen musiikkivi-

deolle on valittu henkilöitä, jotka ovat kohdanneet julkisuuden eri puolia. Lisäksi kaikki henkilöistä 

linkittyvät jollain tavoin myös Kanye Westiin itseensä sekä siihen, millaista julkisuutta hän on vuo-

sien varrella saanut kokea. Historian käyttö videolla on voimakkaasti kantaaottavaa ja sillä pyritään 

vaikuttamaan siihen, millaisena ihmiset näkevät julkisuuden henkilöt ja heidän kohtaamansa arvos-

telun sekä kritiikin. 

 
293 Lakeyta 2015, 6–7. 
294 Kaplan, Ilana, ’10 Years Ago, Kim Kardashian Turned a Sex Tape Into a Business Empire’, [https://www.comp-
lex.com/pop-culture/2017/03/kim-kardashian-sex-tape-10-years-ago]. Luettu 7.3.2020. 
295 Khal, ’A History of Kanye West and Amber Rose's Relationship’, [https://www.complex.com/music/2017/07/kanye-
west-amber-rose-relationship-timeline]. Luettu 9.4.2020. 
296 Vales, Leinz, ’Kanye West's 'Bill Cosby Innocent' tweet sparks outrage’, [https://edition.cnn.com/2016/02/10/enter-
tainment/kanye-west-bill-cosby-innocent-tweet/index.html]. Luettu 20.3.2020. 
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Vuoden toinen musiikkivideo julkaistiin heinäkuun lopussa ja se oli osa muotitalo Balmainin mai-

noskampanjaa. Wolves-musiikkivideo on mustavalkoinen ja siinä esiintyvät Kanye Westin lisäksi 

muun muassa huippumalli Alessandra Ambrosio, kappaleella mukana olevat artistit Sia ja Vic Mensa 

sekä Kim Kardashian. Mustavalkoinen video alkaa kohtauksella, jossa kuvataan vuorotellen äänettö-

män metsän läpi taivaalla loistavaa täysikuuta ja katosta roikkuvia valoketjuja, videon taustalla kuu-

luessa hälinää ja rytmikästä musiikkia. Balmainin logo täyttää näytön, jonka jälkeen kuva siirtyy ti-

laan, jossa miesmalli nostaa maassa makaavia Balmainin vaatteisiin puettuja toisia malleja seisomaan 

valojen välkkyessä. Wolves-kappaleen alkaessa soida videon taustalla mallit kävelevät hitaasti kuvan 

poikki. Käveleviä malleja kuvaavien kohtausten välissä videolla nähdään klubilla tanssivia malleja, 

lähikuvia räppäävästä Westistä, jonka poskilla valuvat kyyneleet sekä paikoillaan seisovasta Kim 

Kardashianista. Videon loppupuolella kamera kuvaa Kardashiania, jonka kasvoja ja vartaloa pitkin 

kulkee hyväileviä käsipareja ja West itse esiintyy vuoroin paikoillaan seisovien ja kävelevien mallien 

keskellä. Videon lopussa Kanye West ja Kim Kardashian esiintyvät vuonna 2015 Met-gaalassaan 

käyttämissään Balmainin vaatteissa, kävellen välkkyviä salamavalojen ja heitä jahtaavien reportte-

reiden ohi. Wolves-musiikkivideossa ei ole nähtävissä merkittävää historian käyttöä, vaikka mainok-

sissa ja mainosvideoissa historiaa voidaankin käyttää yhtenä vaikuttavuuden elementtinä.  

 

Vuoden viimeinen musiikkivideo sai ensiesityksensä 28. elokuuta MTV Video Music Awardseissa, 

jonka jälkeen se julkaistiin yksinoikeudella musiikkistriimauspalvelu Tidaliin.297 Video julkaistiin 

noin viikko Tidalin yksinoikeudellisen julkistuksen jälkeen myös YouTubeen. Fade-musiikkivideon 

on ohjannut Eli Linnezt ja siinä esiintyvät Kanye Westin oman tuotantoyhtiö G.O.O.D Musicin artisti 

Teyana Taylor ja hänen miehensä Iman Shumpert.298 Kanye West ei itse esiinny musiikkivideolla 

lainkaan. Musiikkivideo alkaa kohtauksella, jossa Teyana Taylor tanssii yksin ympäri jumppasaliin 

pystytettyä pelkistettyä kuntosalia. Musiikkivideo palkittiinkin vuoden 2017 MTV Video Music 

Awardseissa parhaasta koreografiasta.299 Kuntosalin laitteet ovat tyyliltään samanlaisia, joita löytyi 

kuntosaleilta 1980-luvulla ja ne luovat katsojalle kuvaa siitä, ettei video sijoitu nykyaikaan. Tanssin 

koreografia kuljettaa tanssijaa ympäri kuntosalia, laitteiden päältä lattialle, ja videon taustassa voi-

daan nähdä yhteyksiä klassisiin nyrkkeilyelokuviin kuten Rocky. Videon kuvaustyyli ja kuvanlaatu 

 
297 Weiss, Dan, ’Kanye West Premieres TIDAL-Exclusive Video for ‘Fade’ at the VMAs’, 
[https://www.spin.com/2016/08/kanye-west-fade-new-video-tidal-teyana-taylor/]. Luettu 12.4.2020. 
298 Weiner, Natalie, ’Iman Shumpert Explains What Wife Teyana Taylor's Cat Face Means in Kanye West's 'Fade' Vi-
deo’,  [https://www.billboard.com/articles/columns/hip-hop/7550075/iman-shumpert-playlist-teyana-taylor-kanye-
fade]. Luettu 27.3.2020. 
299 Morin, Natalie, ’2017 MTV VMA Winners: See the Full List’, [http://www.mtv.com/news/3032856/2017-mtv-vma-
winners-see-the-full-list/]. Luettu 20.3.2020. 
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sekä valaistus tuovat mieleen 1970-luvun lopun ja 1980-luvun elokuvien vastaavat tyylit, jotka vah-

vistavat yhteyttä tuona aikana julkaistuihin nyrkkeilyelokuviin.  Musiikkivideon loppupuolella kuva 

siirtyy suihkuun, jossa ovat yhdessä Teyana Taylor ja Iman Shumpert. Suihkukohtauksen jälkeen 

musiikkivideo päättyy kohtaukseen, jossa eläimellisillä piirteillä varusteltu Teyana Taylor ja Iman 

Shumpert istuvat kiinni toisissaan alun jumppasaliin pystytetyllä kuntosalilla Shumpertin pidellessä 

käsissään pientä vauvaa puhtaanvalkoisten lampaiden ympäröidessä heitä.  

Fade-musiikkivideossa käytetään historiallisia elementtejä tunnelman luomiseen sekä 

mielikuvien herättelyyn. 1980-luvun kuntosalivälineet ja Rocky-elokuvien kuvaustyyliä imitoiva tapa 

kuvata musiikkivideota, ovat samaan aikaan visuaalista historian käyttöä, mutta siitä löytyy myös 

elementtejä nostalgisoinnista. Videon kuvaustyyli kunnioittaa 1980-luvun Hollywood-elokuvien tyy-

liä ja haalistuneet värit vahvistavat ajatusta vanhasta videosta, sillä aikaisemmin kuvatuissa eloku-

vissa värit eivät olleet yhtä kirkkaita kuin nykyään. Videolla ei pyritä uudistamaan vanhoja kuvaus-

tapoja, vaan ne yritetään suoraan kopioida, jotta katsojalle nousisivat mieleen vanhat klassikot ja nii-

den ajattomanakin pidetty tunnelma. Video nostalgisoi ja pyrkii tätä kautta herättämään katselijan 

tunteet, jotta katsoja muistaisi videon ja mahdollisesti palaisi sen pariin myös myöhemmin. Vanhan-

näköinen kuvaustyyli ja värimaailma ovat erinomaisia tapoja erottua nykyaikaisista, kirkasvärisistä 

ja teräväkuvaisista musiikkivideoista. 

 

3.7 Vuosikymmenen loppu 
 

Vuoden 2017 aikana Kanye West ei julkaissut musiikkivideoita. Vuonna 2018 hän teki Lil Pumpin 

kanssa yhdessä kappaleen I Love It, johon julkaistiin myös musiikkivideo. Musiikkivideo julkaistiin 

Lil Pumpin YouTube-kanavalle, mutta kappaleen ollessa osa Westin tuotantoa, video on osa tätä 

työtä. Videon on ohjannut Spike Jonze ja se sai ensiesityksensä vuoden 2018 Pornhub Awardseissa. 

Musiikkivideolla Kanye West ja Lil Pump esiintyvät suurissa kulmikkaissa asuissa, jotka ovat inspi-

roituneet maailmanlaajuisen suosion saavuttaneesta online-pelistä nimeltään Roblox. West ja Lil 

Pump kävelevät videolla pitkin valaistua käytävää, seuraten edessään liikkuvaa, kappaleella vieraile-

vaa Adele Givensiä. Musiikkivideolla nähtävä käytävä muistuttaa vuoden 1968 tieteiselokuvaklassi-

kossa, 2001: a Space Odyssey, näkyvää putkea, jota pitkin päähenkilö kävelee elokuvan loppukoh-

tauksessa.300 Suorat lainaukset videopelistä ja elokuvasta luovat merkittävän osan I Love It-videon 

visuaalisuudesta. Videossa voi nähdä rapmusiikille tyypillisen asetelman, jossa nainen muutetaan 

henkilöstä vain katseen ja himon kohteeksi, kun pienikokoiset West ja Lil Pump seuraavat heidän 

 
300 Kubrick 1968. 
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edessään kulkevaa Givensiä, hänen takapuolensa heiluessa puolelta toiselle. Video ammentaa voi-

makkaasti vanhojen rapvideoiden kuvastosta ja käyttää tätä hyväkseen luodakseen voimakkaamman 

yhteyden humoristisesti valittujen asujen sekä seksuaalisesti virittäytyneen kappaleen välille. 

 

Vuoden 2019 lopulla Kanye West julkaisi ensimmäisen musiikkivideonsa uuden albuminsa Jeesus is 

King kappaleelle Follow God. Musiikkivideon on ohjannut visuaalinen artisti James Turrell, joka on 

myös ohjannut Jesus is King-albumiin liittyvän samannimisen lyhytelokuvan.301 Musiikkivideo on 

kuvattu Wyomingissa, Kanye Westin omistamalla maa-alueella, jossa koko albumi nauhoitettiin. Fol-

low God-video alkaa kohtauksella, jossa Kanye West ja hänen isänsä Ray West kävelevät lumisen 

tasangon poikki kohti kameraa Ray Westin kysyessä ”What does it really mean to follow god?”. Ray 

West jatkaa puhettaan kertomalla, kuinka hänen lapsensa eivät koskaan nuorena nähneet lunta ja hei-

dän kävellessään lumessa ensimmäistä kertaa, he olivat kovin varovaisia. Hän kertoo kävelleensä 

lastensa edessä ja neuvoneensa heitä astelemaan hänen jalanjäljissään. Samaan aikaan Ray Westin 

puheen kuuluessa taustalla hän sekä Kanye West nousevat avonaiseen maastoautoon. Heidän lähties-

sään ajamaan lumisen tasangon halki Follow God-kappale lähtee soimaan. 

Musiikkivideo jatkuu kohtauksilla, joissa vuorotellen kuvataan tasangon halki kulkevaa 

maasturia, tasangolla seisovaa ja eri tavoin elehtien räppäävää Kanye Westiä sekä tasangolla seisovia 

aasia ja alpakkaa. Myöhemmin videolla Kanye ja Ray West ovat vaihtaneet maasturin jykevämpään, 

panssarivaunua muistuttavaan ajoneuvoon, joka kulkee läpi lumisen maiseman. Kappaleen loputtua 

videolla näkyy kirkkaan sinisellä pohjalla teksti: ”My dad came to visit me at one of our ranches in 

Cody, Wyoming. He talked about his love for fishing, and how he would like to come here in the 

summers. It took me 42 years to realize that my dad was my best friend. He asked me, ”How many 

acres is this?” I told him 4000. He replied with these three words: ”A black man?”.Follow God on 

hyvin pelkistetty musiikkivideo, jonka keskiössä on Kanye Westin ja hänen isänsä suhde. Videon 

lopussa lukeva teksti selventää videon sanomaa, jossa kiteytyy Westin etäinen suhde hänen isäänsä 

sekä mustien kokemat vaikeudet yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Musiikkivideon mukaan Kanye 

Westin isä olisi ihmetellyt, kuinka mustalla miehellä on varaa tai mahdollisuus omistaa 4000 eekkerin 

tila. West on kommentoinut mustien maanomistajuutta jo vuonna 2004 julkaistussa kappaleessaan 

All Falls Down, sanoilla: ” We shine because they hate us, floss 'cause they degrade us/ We tryna buy 

back our 40 acres/ And for that paper, look how low we'll stoop/ Even if you in a Benz, you still a 

nigga in a coupe”.302 Follow God-musiikkivideo käyttää historiaa esittelemään, kuinka suuri saavutus 

 
301 Burks, Torsten, ’Kanye West’s New “Follow God” Music Video Stars His Dad’, [https://www.spin.com/2019/11/ka-
nye-west-follow-god-music-video/]. Luettu 23.3.2020. 
302 West 2004. 
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suuren tilan omistaminen on ja kuinka yhä nykyäänkin suurien maapalstojen omistamista pidetään 

harvinaisena mustien keskuudessa. 

 

Kanye Westin vuosikymmenen viimeinen musiikkivideo, Jack Schrierin ohjaama Closed on Sun-

day,303 julkaistiin vuoden 2019 marraskuun lopussa. Video on kuvattu Westin omistamalla alueella 

Wyomingissa, Yhdysvalloissa. Closed on Sunday-video alkaa kohtauksella, jossa kamera kuvaa ajo-

neuvon takaikkunan läpi tummaa tasankomaisemaa, jonka läpi kulkee jono raskaita ajoneuvoja. Seu-

raavassa kohtauksessa kamera kuvaa kallioseinämää, jota vasten Westin perhe (vaimo Kim ja lapset 

North, Saint, Chicago ja Psalm) on käpertynyt puoli-istuvaan asentoon. Kamera kuvaa musiikkivide-

olla vuorotellen kallioilla kävelevää Westin perhettä, tasangolla ajavia ajoneuvoja ja niistä nousevia 

ihmisiä sekä suurta joukkoa ihmisiä, jotka ovat asettuneet kallioiden eteen ryhmäkuvaa varten. Mu-

siikkivideon loppupuolella West esiintyy yksin kallion päällä seisten ja maahan polvistuen, jonka 

jälkeen kohtaus vaihtuu kuoroon, joka seisoo kallioilla ja laulaa kappaletta yhteen ääneen ilmeettö-

män Westin ympärillä. Video loppuu kohtaukseen, jossa North West seisoo kalliolla kirkaisten kap-

paleen lopettavan säkeen ”Chick-fil-A”. Closed on Sunday-video ei sisällä merkittäviä viittauksia 

historiaan, eikä siinä ole merkittäviä viitteitä populaarikulttuurin aikaisempiin tuotteisiin. 

  

 
303 Syväluoma, Ville, ’Kanye West – Closed on Sunday’, [https://www.klangi.fi/nostot/kanye-west-closed-on-sunday/]. 
Luettu 3.4.2020. 
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4. Live-esiintymiset 
 

Kanye West on esiintynyt 2010-luvun aikana kymmenissä tapahtumissa ja gaaloissa. Hän on kiertä-

nyt maailmaa kolmella kiertueella (Watch the Throne-kiertue vuosina 2011-2012 yhdessä Jay-Z:n 

kanssa, The Yeezus-kiertue Pohjois-Amerikassa ja Australiassa vuonna 2013 sekä Saint Pablo-kiertue 

Pohjois-Amerikassa vuonna 2016) ja tehnyt yksittäisiä konserttihalliesityksiä. Kaiken kaikkiaan 

West on esiintynyt 2010-luvun aikana satoja kertoja,304 jonka takia kaikkia live-esiintymisiä ei ole 

mahdollista analysoida ja käydä läpi historian käytön osalta. Olen valinnut tähän työhön viisi live-

esitystä, jotka on televisioitu ja näin ollen esityksestä löytyy tallenne, jota voidaan käyttää lähdema-

teriaalina. Valitsemani esitykset ovat Kanye Westin vuosien 2010 ja 2013 MTV Video Music Award-

sien esitykset, hänen esiintymisensä Saturday Night Live-ohjelmassa vuonna 2013 ja 2019 sekä Bill-

board Music Awardsien esiintyminen vuonna 2015. 

 

Kanye West esitti vuoden 2010 MTV Video Music Awardseissa kappaleensa Runaway, jonka sisäl-

lön käsittelin kappaleiden historian käyttöä käsittelevässä kappaleessa. Esitys alkaa kameran kuva-

tessa pyöreää, sädekehämäisesti valaistua lavaa kohtisuoraan yläpuolelta. West astelee kuvaan punai-

sessa puvussa ja asettuu seisomaan keskelle ympyrää, jonne on asetettu roomalaista pylvästä muis-

tuttavalle alustalle esityksen keskiössä oleva rytmikone (englanniksi vocoder). Kamera kääntyy ku-

vaamaan koko lavaa ja kolme tanssijaa juoksee lavalle. West käyttää rytmikonetta miksatakseen mu-

siikkia, hänen kanssaan lavalla olevien balettipukuisten tanssijoiden esittäessä samanlaista koreogra-

fiaa, joka nähdään myös Runaway-musiikkivideossa. 

 Kanye West kirjoitti Runawayn pian vuoden 2009 MTV Video Music Awardsien jäl-

keen, joissa tapahtuneen välikohtauksen seurauksena häneen kohdistui paljon kritiikkiä ja negatiivista 

mediahuomiota. Kappaleen esittäminen samassa tilaisuudessa, jossa vuosi aikaisemmin tapahtunut ei 

toivottu esiintyminen aiheutti paljon närää, on tapa käyttää historiaa. Esityksellään West palaa vuo-

den takaiseen tilanteeseen ja kertoo oman näkemyksensä tapahtumista ja pyrkii tällä tavoin muok-

kaamaan yleisön käsitystä hänestä. Toinen esityksessä nähty tapa käyttää historiaa ovat taustatanssi-

jat, jotka esiintyvät balettitanssijan asuissa ja esittävät balettia. Baletti on yleisesti yhdistetty klassi-

seen musiikkiin ja niin kutsuttuun korkeakulttuuriin ja näiden tuominen rap-esitykseen käyttää hy-

väkseen balettiin tyypillisesti yhdistettyjä mielikuvia ylevyydestä ja hienostuneisuudesta.  

 

 
304 Concert Archives [https://www.concertarchives.org/bands/kanye-west]. Luettu 27.3.2020. 
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Kanye West esiintyi Saturday Night Live-ohjelmassa 18.5.2013, esittäen kaksi uuden albuminsa kap-

paletta, Black Skinheadin ja New Slavesin. Westin esittäessä Black Skinheadia hänen taakseen hei-

jastettiin näkymään vanhoja, alennuksista kertovia mainostekstejä ja -kuvia sekä teksti ”NOT FOR 

SALE”. Näiden lisäksi Black Skinhead-musiikkivideossa nähdyt mustat, Ku Klux-klaanin päähineitä 

muistuttavat huput nähtiin heijastettuina Westin taakse. Myös New Slavesin esityksen aikana Kanye 

Westin taakse heijastettiin näitä Black Skindead-esityksessä nähtyjä mainostekstejä. Yhdessä kappa-

leiden sanoitusten kanssa, jotka käsittelevät mustien kohtaamaa rasismia yhteiskunnassa, Westin esi-

tyksessään käyttämä historiaa voidaan nähdä kannanottona mustien asemaan amerikkalaisessa yh-

teiskunnassa. New Slaves-kappaleen sanoitukset esittävät erilaisten esimerkkien kautta, kuinka Kanye 

Westin mukaan mustat eivät ole vieläkään vapaita orjuudesta. Esityksessä käytetyt mainostekstit ja 

not for sale-kyltti muistuttavat historiaa käyttäen, kuinka toisin kuin noin 200 vuotta sitten, enää ny-

kyaikana mustat tai ketkään muut yhteiskunnan jäsenet eivät ole myynnissä millään rahalla. 

 

 
Kuvat 4 & 5: Kanye West esittämässä kappalettaan Black Skinhead Saturday Night Live-ohjelmassa. 
 

Kanye West esitti kappaleensa Blood On The Leaves vuoden 2013 MTV Video Music Awardseissa. 

Kappaleen sanoitukset kertovat tarinan epäonnistuneesta rakkaudesta, mutta sen taustaksi on sämp-

lätty Nina Simonen vuonna 1965 levyttämä kappale Strange Fruit,305 jonka sanoitukset ovat alun 

perin Abel Meeropolin vuonna 1936 kirjoittama runo nimeltään Bitter Fruit. Alkuperäinen runo ker-

too mustien lynkkauksista, joita tapahtui laajoissa osin Yhdysvaltoja aina 1900-luvun alkupuolelle 

asti.306 Kanye Westin esittäessä Blood on the Leaves-kappaleensa Video Music Awardseissa, hänen 

taakseen oli heijastettu valtava kuva puusta, jota oli käytetty 1900-luvulle saakka lynkkauksiin.307 

Lynkkaukset ovat Yhdysvaltojen historiassa kohdistuneet erityisesti afroamerikkalaiseen väestöön 

sisällissodan jälkeisenä aikana, jolloin orjuus oli lopetettu lainnojalla, mutta rotusorto oli vielä hyvin 

 
305 Simone 1965. 
306 Lynskey, Dorian, ’Strange Fruit: the first great protest song’, [https://www.theguardian.com/music/2011/feb/16/pro-
test-songs-billie-holiday-strange-fruit]. Luettu 24.3.2020. 
307 Blake, Dorian, ’Kanye West’s ’Lynching Tree’ Has Deep Dark Roots’, [http://www.mtv.com/news/1713015/kanye-
west-lynching-tree-2013-vmas/]. Luettu 24.3.2020. 
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yleistä ja mustien kokema väkivalta oli tavallista. Lynkkaukset eroavat muun muassa keskiajalla käy-

tössä olleista julkisista mestauksista sillä, että lynkkaukset tapahtuivat yleensä väkijoukon toimesta 

ja ne eivät olleet lainnojalla tuomittuja teloituksia, vaan lähempänä kyläyhteisön tai valikoitujen yk-

silöiden toteuttamaa omankädenoikeutta.308 Esittämällä kappaleen, jonka taustaksi on sämplätty lynk-

kauksista kertova kappale ja esiintymällä lynkkauksiin käytetyn puun kuvan edessä, Kanye West 

käytti historiaa kiinnittääkseen huomiota sekä itseensä että menneisyyden julmuuksiin. Koska West 

otti samoihin aikoihin kantaa myös Yhdysvalloissa tapahtuviin mustiin kohdistuviin epäoikeuden-

mukaisuuksiin, voidaan tämä esiintyminen ja siinä käytetty historia nähdä myös kannanottona mus-

tien kokemaan väkivaltaan nyky-yhteiskunnassa. 

 

 
Kuva 6: Kanye West esiintymässä MTV Video Music Awardseissa vuonna 2013. 

 

Vuonna 2015 Kanye West esiintyi Billboard Music Awardseissa esittäen kappaleensa All Day. Kap-

paleen taustalla ja kertosäkeessä usein toistuva sana ”nigga” sensuroitiin televisioidusta lähetyksestä, 

sillä epäsopiva kielenkäyttö on tyypillisesti sensuroitu musiikkiesityksistä, jotka ovat osa palkinto-

gaaloja. Esityksessä Kanye Westin kanssa lavalla nähdään vellova väkijoukko, joka koostuu mustiin 

pukeutuneista nuorista miehistä. Osa lavalla olevista miehistä on peittänyt kasvojensa alaosan ja mo-

nilla on huput peittämässä heidän päätään sekä kasvojaan. Tämä vellova ihmismassa ja siitä huokuva 

aggressiivisuus yhdistettynä kappaleessa toistuvaan sanaan ”nigga”, voidaan esitys nähdä viittauk-

sena rapmusiikin historiaan katujen äänenä ja nuorten miesten tapana ilmaista turhautumistaan yh-

teiskunnassa.  

 
308 Berg 2011, 3–22. 
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Kanye West esiintyi vuonna 2019 SNL-ohjelmassa yhdessä Lil Pumpin, Teyana Taylorin ja Kid 

Cudin kanssa esittäen kappaleet I Love it, We Got Love ja Ghost Town. Esittäessään kappaletta I Love 

It Kanye West oli pukeutunut Perrier-pulloksi ja Lil Pumpin asuna toimi suuri Fiji-vesipullo ja hei-

dän taakseen oli heijastettu video kappaleessa mukana olevasta Adele Givensistä. Westin esiintyessä 

yhdessä Teyana Taylorin kanssa heidän esittäessään Taylorin kappaletta We Got Love, esiintymisti-

lana toimi eteishallia muistuttava tila. Näissä kahdessa esityksessä ei esiinny historian käyttöä ja ne 

ovat tyyliltään varsin tyypillisiä televisioesiintymisiä. 

 Kanye Westin esiintyessä Kid Cudin kanssa, esittäen viimeisen kappaleen Ghost Town, 

Westillä oli päässään aikaisemminkin nähty MAGA-hattu, jonka käytön vuoksi hän oli joutunut use-

amman kohun kohteeksi. Esityksen päätteeksi, ohjelman lopputekstien rullatessa, West aloitti pitkän 

yksinpuhelun, jossa hän puhui muun muassa Trumpiin liitetyistä rasismisyytöksistä ja rakkaudesta.309 

SNL-ohjelmassa on vitsailtu presidentti Donald Trumpin kustannuksella useita kertoja ja ohjelma on 

varsin avoimesti Trump-vastainen. Westin puhe sensuroitiin osittain televisiolähetyksestä, mutta osia 

siitä jaettiin videoina sosiaalisenmedian kautta. SNL-esiintymisen lopussa nähty Westin yksinpuhelu 

sisälsi viittauksia hänen henkilöhistoriaansa ja kritiikkiin, jota West on saanut osoittaessaan avoimesti 

tukea Donald Trumpille. Puheellaan Kanye West pyrki korjaamaan muiden käsityksiä hänestä sekä 

Donald Trumpista sekä niistä syistä, joidenka takia West on antanut tukensa presidentille. Historian 

käyttö esityksen lopussa pidetyssä puheessa keskittyi henkilöhistoriaan viittaamisiin ja niillä pyrittiin 

muokkaamaan yleisön käsityksiä Westiin ja Donald Trumpiin liittyen. 

  

 
309 Reitz, Collette, ’This Video Of Kanye West's Trump Rant During The 'SNL' Credits Is A Lot’, [https://www.eli-
tedaily.com/p/this-video-of-kanye-wests-trump-rant-during-the-snl-credits-is-a-lot-12101859]. Luettu 17.3.2020. 
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5. Historian käytön tarkoituksenmukaisuus  
 

Olen analysoinut tutkimuksessani Kanye Westin tuotantoa 2010-luvulla. Olen käsitellyt työssäni yh-

teensä 33 kappaletta, 23 musiikkivideota ja viisi live-esiintymistä. Tässä kappaleessa tarkastelen kap-

paleissa, videoissa ja esiintymisissä nähtäviä historian käytön tapoja ja pohdin niiden tarkoituksen-

mukaisuutta sekä merkitystä. Tarkastelen käytettyä historiaa kolmen erillisen alakategorian kautta, 

jotka nousivat selvästi esiin aineistoa analysoidessani. Ensimmäisenä tarkastelen henkilöhistorian 

käyttöä, toisena kategoriana nostan esiin viittaukset populaarikulttuurin muihin tuotteisiin ja henki-

löihin ja kolmantena kategoriana käsittelen yleisen historian paikkoihin, henkilöihin ja tapahtumiin 

keskittyvän historian käytön. Käsittelen kappaleiden sanoituksia, musiikkivideoita ja live-esityksiä 

yhdessä tässä luvussa, mutta nostan esiin näihin liittyviä erityispiirteitä. 

 

5.1 Henkilöhistoria rapmusiikissa  
 

Henkilöhistoria ja siihen viittaaminen nousi erityisesti kappaleiden sanoituksissa yleisimmäksi histo-

rian käytön tavaksi. Muutamaa kappaletta lukuun ottamatta, analysoimissani kappaleissa esiintyi jon-

kin tasoista henkilöhistorian käyttöä. Populaarimusiikissa on tyypillistä, että artistit hakevat inspiraa-

tiota elämästään ja käyttävät kokemuksiaan sanoituksien pohjana.  Rapmusiikissa oman elämän ta-

pahtumista ei vain haeta inspiraatiota, vaan henkilöhistoriaan viitataan myös suoraan. Kanye West 

käyttää henkilöhistoriaansa hyvin vapaasti ja nostaa kappaleissaan esiin muun muassa äitinsä kuole-

man, isänsä kanssa koetut ongelmat, omat epäonnistumiset suhteissa, mielenterveyden ongelmat sekä 

onnistumiset uralla. Henkilöhistorian käyttöä tarkasteltaessa voidaan huomata, että henkilöhistoriaa 

voidaan käyttää todella monin eri tavoin ja pyrkimykset sen käytössä voivat olla hyvin erilaisia. Hen-

kilöhistoriaan tehtävät viittaukset eivät kaikissa tapauksissa ole täysin totta tai niiden todenperäisyyttä 

ei aina ole mahdollista todentaa. 

 Yksi merkittävä tapa käyttää henkilöhistoriaa, joka nousi esiin Kanye Westin musii-

kissa, on erilaisten vastakkainasettelujen ja kohujen esiin nostaminen. Useammassa kappaleessa ja 

erityisesti Famous-musiikkivideossa West käyttää hyväkseen kohuja, joihin hän on elämässään jou-

tunut. Aikaisempien tapahtumien kertaamiset näyttäytyvät historian käyttönä, jonka tarkoituksena on 

samaan aikaan herättää huomiota, mutta samalla niiden avulla otetaan kantaa menneisiin tapahtumiin. 

West pyrkii kohujen esiin nostamisella vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin hänestä ja näyttämään 

oman kantansa tapahtumiin. Toinen merkittävä tapa käyttää henkilöhistoriaa on perhe- ja parisuhtei-

den, sekä elämässä koettujen vaikeuksien nostaminen sanoituksiin. Perhe- ja parisuhteista puhutta-

essa West nostaa esiin epäonnistumisia sekä onnistumisia, joidenka avulla hän luo itsestään kuvaa 
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elämän kaltoin kohtelemana tai vaikeuksia voittaneena yksilönä.  Henkilökohtaiseen elämään ja siinä 

tapahtuneisiin epäonnistumisiin tehtävät viittaukset pyrkivät useimmissa kappaleissa syventämään 

kappaleen sanomaa ja luomaan tarttumapintaa kuulijoille, jolloin West esittää itsensä samaistuttavana 

henkilönä, joka kaikesta menestyksestään huolimatta kamppailee samanlaisten ongelmien kanssa 

kuin hänen kuuntelijansa. 

 Kolmas tapa, joka selvästi erottuu Kanye Westin tuotannossa esiintyvästä henkilöhis-

torian käytöstä, on onnistumisten esittely, joka voi tapahtua rikkauksien ja menestyksen esiin nosta-

misen kautta tai viittauksilla aikaisempaan tuotantoon. Viittaukset rikkauksiin ja menestykseen voivat 

olla kertomuksia juhlista, asunnoista, vaatteista tai loppuunmyydyistä konserteista, mutta myös viit-

taukset omiin menestyskappaleisiin ja niiden sanoituksiin ovat myös yksi tapa viitata menestykseen. 

Viittauksilla vanhempaan tuotantoon kuulijoille muistutetaan, kuinka kauan West on jo ollut menes-

tyksekäs. Menestykseen ja rikkauksiin viittaaminen on rapmusiikille ominaista ja sen tarkoituksena 

on osoittaa dominanssia sekä vaikutusvaltaa musiikkibisneksessä. Puhuttaessa live-esityksistä ja nii-

den sisältämästä henkilöhistoriasta ja sen käytöstä, eivät nämä seikat nouse kovinkaan hyvin esiin 

käsittelemässäni aineistossa, sillä käsittelemäni esitykset ovat televisiossa tehtyjä esityksiä, joissa 

West on esittänyt vain yhden tai kaksi kappaletta, eikä esitykseen ole sisältynyt konserteissa kappa-

leiden väleissä pidettäviä puheita. Kanye West, kuten useat muutkin artistit, puhuu konserttiensa ai-

kana yleisölle. Konserteissa kappaleiden välissä hän kertoo tarinoita kappaleiden takaa sekä avautuu 

henkilökohtaisesta elämästään. Esimerkkinä tällaisesta puheesta on vuoden 2019 Saturday Night 

Live-ohjelman live-esitys, jonka lopussa West alkoi puhumaan ajatuksistaan Donald Trumpiin liit-

tyen. Henkilöhistoria ja sen käyttö liittyy, sanoitusten ja videoiden lisäksi, myös konsertteihin ja live-

esityksiin. 

 Henkilöhistorian käyttöä tarkasteltaessa voidaan huomata, ettei menneisyyden muistelu 

ole vain lämmintä nostalgisointia tai onnistumisten suitsuttamista, vaan siihen liittyy suuri skaala 

tunteita, kritiikkiä ja huumoria. Westin tehdessä viittauksia elämäänsä, on historian käyttö harkittua 

ja tarkoituksella sanoituksiin nostettua. Henkilöhistorian käytöllä West pyrkii vaikuttamaan ihmisten 

käsityksiin hänestä sekä tilanteista, joita hän on julkisuudessa kohdannut. Henkilöhistorian käyttö 

näyttäytyy sanoituksissa ja musiikkivideoissa tarkasti suunnitellulta, ja sillä on selkeä tarkoitus mu-

siikissa. Vaikka henkilöhistorian käyttö on tarkasti valittua ja sen avulla West rakentaa yleisölle ku-

vaa itsestään ja omista valinnoistaan, on henkilöhistorian käyttö, ja erityisesti kohujen uudelleen esiin 

nostaminen, myös osa albumien markkinointia ja huomion herättämistä. Henkilöhistorian käyttö pal-

veleekin monia populaarimusiikin tavoitteita. 
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5.2 Intertekstuaaliset viittaukset ja populaarimusiikin historian käyttäminen 
 

Populaarimusiikissa on kautta aikojen lainattu ja uudelleen käytetty populaarikulttuurin tuotteita sekä 

muita kulttuurituotteita, eikä Kanye Westin musiikki ole tässä suhteessa poikkeus. Rapmusiikki ei 

vain viittaa toisiin kulttuurituotteisiin, vaan se myös aktiivisesti lainaa elementtejä näistä. Kappaleita 

sämplätessä ei vain viitata näihin kappaleisiin, vaan niiden ääni tuodaan osaksi uuden kappaleen ää-

nimaailmaa. Tarkastellessani intertekstuaalisia viittauksia ja muita populaarikulttuurin historiaan teh-

täviä viittauksia, aloitankin sämpläämisen tarkastelusta ja etenen siitä muihin tapoihin käyttää kult-

tuuria ja sen historiaa.  

 Kanye West on tullut uransa aikana tunnetuksi hänen taidoistaan sämplätä musiikkia ja 

näin tuottaa uudenlaisia äänimaailmoja kappaleisiinsa ja albumeihinsa. Erityisesti vuonna 2010 jul-

kaistu My Beautiful Dark Twisted Fantasy ja vuonna 2016 julkaistu Life of Pablo, ovat erinomaisia 

esimerkkejä siitä, kuinka paljon sämplejä West käyttää omassa musiikissaan. Sämplejen käyttäminen 

on tarkoin harkittua ja sämplättävien kappaleiden valinnoilla luodaan tunnelmia sekä taustoja kappa-

leille ja kokonaisille albumeille. Sämplätyt kappaleet voivat olla kymmeniä vuosia vanhoja tai vain 

muutamia kuukausia aikaisemmin julkaistuja, jonka takia kappaleen ikä ei itsessään ole merkittävässä 

roolissa sämplättäviä kappaleita valittaessa. Sämplätyn kappaleen aikaisempi menestys ei myöskään 

ole tärkeää, sillä sämplen tarkoituksena ei ole ratsastaa kyseisen kappaleen aikaisemmalla suosiolla, 

vaan enemminkin käyttää tämän kappaleen rytmiä tai soitinkuvioita hyväkseen uudella tavalla. Sämp-

lättyihin kappaleisiin liittyvä historia on jossain tapauksissa sämplätyn kappaleen valinnan keskiössä, 

mutta näin ei kuitenkaan ole aina. Kokonaisuudessaan sämplet ovat yleinen ja tehokas tapa käyttää 

historiaa, yhdistämällä aikaisemmin julkaistuja kappaleita osaksi uusien kappaleiden äänimaailmaa. 

Sämplejen sisällyttäminen kappaleisiin on merkittävä tapa ylläpitää rapmusiikin historiaa sekä nostaa 

esiin aikaisemmin julkaistuja populaarimusiikin kappaleita. 

 Viitattaessa populaarikulttuurin historiaan ja tunnettuihin henkilöihin ovat viittausten 

kohteet usein suurelle yleisölle entuudestaan tuttuja, jotta heidän olisi helpompi tarttua viittaukseen 

ja ymmärtää ajatus sen taustalla. Tämä näkyy myös henkilöissä ja populaarikulttuurin tuotteissa, joi-

hin Kanye West viittaa kappaleissaan. Viittausten joukossa on myös vähemmän tunnettuja henkilöitä 

ja tapahtumia, mutta yleisesti henkilöt ovat helposti tunnistettavia. Viittaukset populaarikulttuuriin ja 

julkisuuden henkilöihin ovat suurelta osin leikittelyä sanoilla ja mielikuvilla, joita ihmisillä on hen-

kilöihin liittyen. Sen sijaan, että West pyrkisi tarkasti avaamaan ja selittämään jotain kielikuvia tai 

ajatuksia, hän tekee viittauksia tuotteisiin ja henkilöihin, jotka ihmiset tunnistavat ja joihin liittyvät 

mielikuvat sekä ennakkotiedot kuuntelijat heijastavat osaksi kappaletta, musiikkivideota tai esitystä. 

Tällainen historian käyttö on harkittua, mutta sillä ei pyritä vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin. 
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Viittaukset populaarikulttuurin historiaan ja henkilöihin syventävät kerrottua tarinaa ja ovat tapa lei-

kitellä sanoilla. 

Intertekstuaalisista viittauksista puhuttaessa, on mahdollista, että osa hienovaraisim-

mista ja esimerkiksi vähemmän tunnettujen paikallisten muusikoiden tuotantoon tehtävistä viittauk-

sista, ovat menneet aineiston analyysissa ohi. Mahdollisista puutteista huolimatta kappaleissa ja vi-

deoissa esiintyvissä intertekstuaalisissa viittauksissa on nähtävissä samankaltaisuuksia. Toisin kuin 

jotkut rap-artistit, Kanye West ei viittaa toisten artistien tai kulttuurintekijöiden töihin pilkatakseen 

tai vähätelläkseen muiden työtä, vaan enemminkin hän inspiroituu toisten tuotoksista ja käyttää näitä 

tekstiensä ja videoidensa rikastuttamiseen. West viittaa usein myös omaan tuotantoonsa ja muistuttaa 

kuuntelijaa omista onnistumisistaan, jotka ovat jääneet elämään säkeinä tai mielikuvina. Intertekstu-

aaliset viittaukset Kanye Westin sanoituksissa ja videoissa ovat leikittelyä mielikuvilla ja sanoilla 

sekä suoraa inspiroitumista näistä lainatuista teksteistä, kuvista ja ideoista. Historian käytöllisesti 

Westin käyttämät viittaukset käyttävätkin siis hyväkseen ihmisillä jo olemassa olevia mielikuvia ja 

ajatuksia näistä viitatuista teoksista ja mielikuvat pyritään näiden viitteiden kautta liittämään Westin 

kappaleisiin ja videoihin. 

 Populaarikulttuurin historiaan tehtävien viittausten ja historian käytön tarkoitus on liit-

tää yleisölle tuttujen ja heille mahdollisesti merkityksellisten sekä tunteita herättävien populaarikult-

tuurin tuotteiden sisällyttämät mielikuvat Kanye Westin tuottamiin kappaleisiin ja videoihin. Viit-

taukset populaarikulttuurin historiaan ovat myös tapa arvostaa ja kunnioittaa aikaisempia populaari-

kulttuurin tekijöitä ja nostaa esiin heidän saavutuksiaan. Populaarikulttuurin historiasta nostetaan 

esiin tunnettuja henkilöitä, joihin on vuosien aikana liitetty voimakkaita mielikuvia siitä, millaisia he 

ovat ja mitä he tekevät. Kanye West nostaa omissa sanoituksissaan esiin myös vähemmän tunnettuja 

henkilöitä, mutta kuitenkin niin, että heidät tunnistetaan sanoitusten kautta, ainakin hänen oman gen-

rensä sisällä. 

 

5.3 Yleisen historian tapahtumat, paikat ja henkilöt 
 

Puhuessani yleisestä historiasta, tarkoitan historiaa, joka ei ole populaarikulttuurin historiaan liittyvää 

tai artistin henkilöhistoriaa. Tällaista yleisen historian käyttöä löytyi sanoituksista ja videoista jonkin 

verran, mutta selkeästi vähemmän kuin henkilöhistoriaa ja populaarikulttuurin historiaa. Erityisesti 

yleisessä historiassa korostuivat mustien historiaan liittyvät tapahtumat ja vääryydet, joita esiintyi 

monissa kappaleissa. Jaottelenkin yleisen historian käytön kahteen erilaiseen tapaan. Ensimmäinen 
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tapa on kantaaottava ja kommentoiva tapa, jonka viittaukset liittyvät Kanye Westin musiikissa mus-

tien historiaan. Toinen tavoista on kevyempi, sanoilla leikittelevä tapa, jossa historian tapahtumia ja 

henkilöitä nimetään sanoituksissa lähinnä sanoilla leikittelyn kautta. 

Rapmusiikki on kautta aikojen ollut nuorten afroamerikkalaisten miesten tapa kommen-

toida ja nostaa esiin niitä ongelmia, joita he näkevät yhteiskunnassa.310 Tällä tavoin myös Kanye West 

toteuttaa sanoituksissaan ja esityksissään rapmusiikille tyypillistä kommentointia. Sanoituksissa ja 

esityksissä nostetaan esiin mustien kokemat vainot ja epäoikeudenmukaisuudet. Näitä historian vää-

ryyksiä esiin nostamalla West ottaa kantaa yhteiskunnan tilanteeseen ja keskittää erityisesti huomion 

siihen, miten afroamerikkalaisten kokemat epäoikeudenmukaisuudet eivät ole vuosisatojenkaan ai-

kana loppuneet. Historian esiin nostaminen korostaakin ongelmien syvyyttä sekä jatkuvuutta suku-

polvesta toiseen. Tämä mustien historian esiin nostaminen onkin pääasiallisesti historian käyttöä, 

jonka tarkoituksena on vaikuttaa ja kyseiset viittaukset on valittu tiedostaen sekä tarkasti kappaleen 

sisältöön sopivaksi. 

 Toinen tapa käyttää yleistä historiaa on tyyliltään sattumanvaraisempi ja leikittelevä. 

Sanoituksissa voidaan mainita Caesar ja Colosseum tai sanoituksilla viitataan esimerkiksi Pompeijin 

tuhoon. Yksittäisten henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien mainitsemiset eivät pyri vaikuttamaan 

ihmisten mielipiteisiin. Useimmissa tapauksissa West myöskään ei pyri rinnastamaan itseään näihin 

historian tapahtumiin ja henkilöihin. Historiallisten henkilöiden, tapahtumien ja paikkojen mainitse-

minen on suurimmassa osassa leikittelyä sanoilla sekä historiaan liittyvien mielikuvien liittämistä 

tuotteen kertomaan tarinaan. Yksittäisiä historian tapahtumia ja henkilöitä esiin nostaessaan Kanye 

West viittaa tunnettuihin historian hetkiin, joilla hän pystyy rikastuttamaan ja syventämään kerron-

taansa. Historiaan liittyvät henkilöt ja tapahtumat ovat huolella valittuja, jotta valitut viittaukset so-

pivat kappaleen sanoituksiin ja tarinaan, jota kappaleessa kerrotaan. 

 Yleiseen historiaan viittaaminen on, kappaleen sisällöstä sekä valituista historian hen-

kilöistä, tapahtumista tai paikoista riippuen, kantaaottavaa tai vain pelkkää leikittelyä sanoilla ja mie-

likuvilla, joita kuulijoilla on historiasta. Vaikka viittaukset yleiseen historiaan olisivat vain leikittelyä 

sanoilla, ovat sanavalinnat kuitenkin tietoisia ja ne on valittu yleisen historian tapahtumiin, paikkoi-

hin tai henkilöihin liittyvät mielikuvat sekä ajatukset tiedostaen. Yleiseen historiaan viittaamalla ar-

tisti pystyy tiivistämään kerrontaansa yksittäisiin sanoihin ja nimiin, kuulijan tunnistaessa historialli-

set viittaukset ja yhdistämällä omat ajatuksensa aiheesta kappaleen sanomaan.  Yleisen historian 

käyttö on myös kuriositeetti, jonka kautta artisti voi kiinnittää kuulijansa huomion valittuihin säkei-

siin, joista kuulija tunnistaa itselleen tutut historian hahmot tai tapahtumat.  

 
310 Bonnette 2015, 8. 
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5.4 Populaarimusiikissa esitetyt käsitykset historiasta 
 

Tarkasteltaessa Kanye Westin kappaleissa, musiikkivideoissa ja live-esiintymisissä käytettyä histo-

riaa, että historiaa ja sen tapahtumia esitetään siinä muodossa, missä ne historiassa yleisesti esitetään. 

Kappaleissa ei yleisesti kyseenalaisteta historiaa tai haasteta olemassa olevia historiakäsityksiä, vaan 

niissä käytetään hyväksi ihmisten mielissä olevia historiakäsityksiä. Tilanteissa, joissa West puhuu 

mustien kokemasta syrjinnästä sekä epäoikeudenmukaisuuksista historiassa, hän ei pyri muokkaa-

maan ihmisten käsitystä historiasta tai kyseenlaista historian kulkua. Hän vain toistaa historiasta opit-

tuja tietoja ja näillä tiedoilla vahvistaa esittämiään ajatuksia yhteiskunnasta ja niistä ongelmista, joita 

hän näkee yhteiskunnassa olevan. Ainoa poikkeus tässä historian kyseenalaistamisessa ovat tapauk-

set, joissa artisti viittaa omaan henkilöhistoriaansa ja pyrkii oman näkökantansa esiin tuomalla muo-

vaamaan kuulijan käsitystä hänen tekemisistään sekä persoonastaan tai imagostaan.  

 Kanye West hyödyntää historiaa ja siihen liittyviä mielikuvia syventämään kappa-

leidensa sanomaa, mutta samalla historian käyttö on myös tapa herättää huomiota ja markkinoida 

musiikkia. Musiikkivideot oat nykyaikana muodostuneet omaksi viihteen muodokseen, jota kulute-

taan muun muassa YouTuben kautta, mutta samalla ne ovat tapa markkinoida tulevaa albumia sekä 

mahdollisia kiertueita. Historian käyttö musiikkivideoissa ja kappaleissa voi nostaa artistin ja hänen 

tuotantonsa otsikoihin, sillä ihmiset kiinnittävät huomiota tuntemiinsa asioihin ja peilaavat omia kä-

sityksiään näistä takaisin musiikkiin. Tällaisen peilaamisen kautta musiikki saa uudenlaisia merki-

tyksiä, jotka nostavat musiikkia näkyville mediassa sekä muun muassa erilaisilla soittolistoilla, jotka 

varmistavat huomion artistin uusille albumeille. 

 Kokonaisuudessaan populaarimusiikissa esitetyt käsitykset historiasta pieniä paloja his-

torian tapahtumien kirjossa ja ne ovat aina yksinkertaistuksia. Populaarimusiikissa esiintyvät esityk-

set historiasta on tiivistetty muutamiin sanoihin ja kuviin, joilla nostetaan esiin kuulijan ja katselijan 

mielikuvat historiasta. Historiaa ja sen käyttöä ei pyritä selittämään sanoituksissa, videoissa tai esi-

tyksissä, jonka takia vastaanottaja on vastuussa näkemänsä ja kuulemansa tulkinnasta. Artisti luottaa 

tulkinnan yleisölle, luottaen heidän ajatustensa ja mielikuviensa menevän yhteen tuotteiden sanoman 

kanssa. Osa kuulijoista sivuuttaa nämä musiikissa esiintyvät historia esitykset, mutta samalla tavalla 

osa kuulijoista ei edes tiedä mistä heidän kuuntelemissaan kappaleissa on kyse. Vaikka kuuntelijat 

eivät tunnista tai muuten kiinnitä huomiota historian käyttöön populaarimusiikissa, ovat kappaleiden 

tekijät sisällyttäneet historiaa kappaleisiinsa ja näin ollen tehneet tietoisen valinnan, nostaa historia 

osaksi heidän musiikkiaan ja imagoaan.  
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5.5 Suhde aikaisempaan tutkimukseen 
 

Verrattaessa tutkimustuloksiani aikaisempiin tutkimuksiin, laajentaa tutkimukseni historian käytön 

tutkimusta, tuoden uudenlaisia tutkimuskohteita historian käytön tutkimuksen piiriin. Omassa tutki-

muksessani osoitan populaarimusiikin käyttävän historiaa sanoituksissaan, videoissaan ja esityksis-

sään monin eri tavoin ja vaikuttamaan pyrkien. Yhdistelen tutkimuksessani historian käytön tutki-

muksen menetelmiin kulttuurintutkimuksen menetelmiä, joiden avulla populaarikulttuurin tuotteissa 

esiintyvää historian käyttöä voidaan tarkastella laajemmin. Tulokseni historian käytöllä vaikuttami-

sesta myötäilevät aikaisempien tutkimusten käsityksiä historian käytöstä vaikuttamisen välineenä. 

 Populaarimusiikin vaikuttavuutta tarkastelevat tutkimukset ovat aikaisemmin keskitty-

neet poliittiseen vaikuttamiseen ja pohtineet populaarimusiikin vaikuttavuutta ihmisten identiteettei-

hin ja ideologioihin. Tässä tutkimuksessa olen laajentanut näitä näkökulmia pohtimalla populaarimu-

siikin vaikuttavuutta historian käytön kautta. Tutkimukseni vahvistaa käsitystä yleisön aktiivisesta 

roolista populaarimusiikin vastaanottajina, heidän reagoidessa kappaleiden, musiikkivideoiden ja esi-

tysten sisältöön. Reaktiot vahvistavat ajatusta populaarimusiikin kuuntelijoista aktiivisina toimijoina, 

jotka eivät vain ota annettuna heille tarjottua musiikkia, vaan he luovat aktiivisesti käsityksiä ja mie-

likuvia kuuntelemistaan artisteista ja heidän musiikistaan. Tutkimukseni historian käytöstä voi avata 

uudenlaisia näkökulmia artistien imagon ja sen rakentamisen tutkimiseen.  

 Aikaisempi rapmusiikintutkimus on avannut räpin historiaa ja musiikkigenren histori-

asta kumpuavaa poliittisuutta sekä vaikuttavuutta. Tutkimuksessani laajennan rapmusiikin poliitti-

suuden tutkimista muuhun vaikuttamiseen ja yhdistän sanoitukset, musiikkivideot sekä live-esitykset 

yhteiseksi tarkastelun kohteeksi. Tutkimukseni liittää rapmusiikin entistä voimakkaammin osaksi po-

pulaarimusiikkia, joka mahdollistaa uudenlaisia lähestymistapoja rapmusiikintutkimukselle. Lisäksi 

vahvistan tutkimuksellani aikaisempien tutkimusten tuloksia rapmusiikin monitasoisuudesta sekä 

kekseliäisyydestä.  
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Yhteenveto 
 

Olen käsitellyt tutkimuksessani populaarin rapmusiikin tapoja käyttää historiaa sanoituksissa, mu-

siikkivideoissa ja live-esityksissä. Tutkimukseni on osittanut rapmusiikin sisältävän merkittävän 

määrän historian käyttöä eri tuotteissa. Tutkimukseni on tuonut uusia näkökulmia populaarimusiikin 

vaikuttavuuteen historian käytön kautta ja se on avannut uudenlaisia näkökulmia historian käytön 

tutkimukseen ja mahdollisiin tutkimuskohteisiin. Tutkiessani rapmusiikissa ilmenevää historian käyt-

töä, yleisön rooli, aktiivisina vastaanottajina, korostui. Kanye Westin kohtaamat kohut hänen sanoi-

tuksiinsa, musiikkivideoihinsa sekä live-esiintymisiinsä liittyen, osoittavat kuuntelijoiden aktiivi-

suutta populaarimusiikin kuluttajina. Kuuntelijat eivät vain ota musiikkia vastaan, ylhäältä päin an-

nettuna, vaan he itse aktiivisesti pohtivat musiikin sisältämiä merkityksiä ja omaa suhtautumistaan 

musiikin sisältämiin mielikuviin sekä ajatuksiin. Yleisön aktiivinen rooli mahdollistaa populaarimu-

siikin vaikuttavuuden, sillä mikäli yleisö ei pohtisi kuulemaansa ja muodostaisi siitä mielipiteitään, 

jäisi vaikuttavuuden mahdollisuudet vähäisiksi. 

Populaarimusiikki sisältää suuren määrän historian käyttöä, jonka tarkoitukset vaihte-

levat käytetyn historian ja kappaleen, musiikkivideon tai esityksen sisällön mukaan. Tarkastelemani 

populaarimusiikin genre sisältää suuren määrän henkilöhistorian ja populaarikulttuurin historian 

käyttöä. Lisäksi tarkastelemani aineisto sisältää huomattavan määrän intertekstuaalisia viitteitä sekä 

viittauksia yleiseen historiaan. Käytetty historia on suurilta osin helposti tunnistettavaa, jotta kuunte-

lijoiden ja katsojien olisi mahdollisimman helppo tunnistaa käytetty historia ja yhdistää mielikuviaan 

käytetystä historiasta kappaleisiin, musiikkivideoihin ja esityksiin. Historian käyttö on harkittua ja 

sen käyttötavat vaihtelevat tuotteiden sisällön ja tarkoituksen mukaisesti. Historiaa käytetään popu-

laarimusiikissa huomion herättämiseen, jolla edistetään levymyyntiä sekä artistin näkyvyyttä medi-

assa. Historiaa käytöllä pyritään myös vaikuttamaan yleisön käsityksiin artistista ja yhteiskunnalli-

sista tilanteista. 

Tulevaisuudessa tutkimusta voisi jatkaa tarkastelemalla kuuntelijoiden ja katsojien roo-

lia populaarimusiikin historian käyttöön liittyen. Olisi mielenkiintoista selvittää musiikin vastaanot-

tajien mietteitä populaarimusiikissa esiintyvään historian käyttöön liittyen. Lisäksi tutkimusta voisi 

laajentaa vertailemalla eri artistien tapoja käyttää historiaa, myös eri aikakausien vertailu historian 

käyttöön liittyen voisi tuoda uusia näkökulmia aiheeseen. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista sel-

vittää, miten historian käyttö on muuttunut rapmusiikissa vuosikymmenten aikana, sillä genre on ko-

kenut vuosikymmenten aikana suuria muutoksia. 
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