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Pro Gradu-työssäni tarkastelen populaarimusiikin historiallisten kaanonien syntyä ja 

rakentumisprosesseja kahden naispuolisen laulaja-lauluntekijän, Carole Kingin ja Joni Mitchellin 

sooloalbumeista kirjoitetun levykritiikin valossa. Tutkimusaineistonani olen käyttänyt 

yhdysvaltalaisen Rolling Stone-musiikkilehden vuosien 1968-1979 välisenä aikana julkaisemia 

levyarvioita. Levyarvioiden analysoimiseen olen käyttänyt diskurssianalyyttistä 

tutkimusmenetelmää. Tutkielmani ensisijaisena lähtökohtana on ollut selvittää, millaisiksi 

näennäisen samoista lähtökohdista musiikillisen uransa aloittaneiden artistien asemat 

populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa ovat muotoutuneet ja mille arvoille ja arvotuksille 

nämä asemat perustuvat. 

 

Suuri yleisö tuntee Carole Kingin parhaiten hänen vuonna 1971 julkaistusta Tapestry-

menestysalbumistaan. Levy ilmestyi aikana, jolloin laulaja-lauluntekijämusiikki oli 

Yhdysvalloissa kaikkein suosituimmillaan. Ulkoisesti Tapestry-albumi täyttääkin kaikki 1970-

luvun laulaja-lauluntekijämusiikin tunnusmerkit. Tästä huolimatta Kingiä ei ole koskaan 

hyväksytty täysivaltaiseksi osaksi tätä musiikkiperinnettä. Tämä johtuu pääosin siitä, että King 

työskenteli  soolouraansa edeltäneen ajan ammattimaisena lauluntekijänä New Yorkin Brill 

Buildingissa, yhdessä 1950-1960-luvun vaikutusvaltaisimmista populaarimusiikin tekemiseen 

keskittyneistä instituutioista. Näin ollen hänen musiikkinsa ja julkinen imagonsa määrittyivät jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa kaupalliseen musiikkiin liitettyjen kielteisten merkitysten kautta. 

 

Joni Mitchell on saanut varsinkin viime vuosina osakseen melko kritiikitöntäkin ihailua. Hänet 

on nykyisessä populaarimusiikin historiankirjoituksessa nostettu laulaja-lauluntekijämusiikin 

vaikutusvaltaisimpiin nimiin jo legendan asemassa olevan Bob Dylanin rinnalle. Hänen nimensä 

tulee nykyisin miltei poikkeuksetta esiin tämän hetken laulaja-lauluntekijöiden listatessa 

musiikillisia vaikutteitaan. Mitchellin musiikin ”aitous” on kuitenkin aivan yhtä helposti 

kyseenalaistettavissa kuin Carole Kinginkin: ennen laulaja-lauluntekijäksi ryhtymistään Mitchell 

oli intohimoinen rock´n roll-musiikin harrastaja ja Kingin tavoin myös hänen kappaleensa tulivat 

ennen hänen soolouransa käynnistymistä tunnetuksi muiden artistien esittäminä. 

 

Eroja Carole Kingin ja Joni Mitchellin kaanonasemissa olen lähestynyt kulttuurin korkean ja 

matalan kategorioiden kautta. Niiden mukaan Kingin tuotanto edustaa matalana pidettyä 

populaarikulttuuria ja Mitchellin korkeaa taidetta. Korkean ja matalan käsitysten lisäksi työni 

kannalta olennaiseksi aihealueeksi muodostuu auteurin, romanttisen länsimaisen 

taiteilijapersoonan käsite. Todentaakseni Kingin ja Mitchellin eriarvoiset asemat 

populaarimusiikin historiankirjoituksessa sivuan työssäni myös 1960-luvun lopussa Los 

Angelesiin muodostunutta laulaja-lauluntekijäyhteisöä. Vaikka sekä King että Mitchell olivat osa 
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tuota Laurel Canyoniin keskittynyttä laulaja-lauluntekijöiden joukkoa, myöhempi 

historiankirjoitus mainitsee yhteisöstä puhuessaan tavallisesti ainoastaan Mitchellin. 

 

Tutkielmani teoriaosuudessa käyn lyhyesti läpi populaarimusiikin historiankirjoituksessa 

yleisesti esiintyvät kaanontyypit Antti-Ville Kärjän esittämän jaottelun mukaan. Kaanoneiden 

yleisiä toimintaperiaatteita ja 1960-70-luvun laulaja-lauluntekijöiden kaanonin sisältöä 

havainnollistan Werner Braunin traditiopyramidin pohjalta kehittämäni traditioympyrän avulla. 

Lisäksi tuon työssäni esille musiikillisen imagon sekä rekanonisaation ja bikanonisaation 

käsitteet. Musiikillisen imagon käsitteellä pyrin purkamaan populaarimusiikin historiallisen 

kaanonin osatekijöitä ja selittämään sen rakentumisen syntyhetkiä. Rekanonisaation ja 

bikanonisaation avulla puolestaan ilmennän Carole Kingin ja Joni Mitchellin liikkuvaa sijaintia 

tässä kaanonissa. Tässä yhteydessä hyödynnän myös sukupuoli- sekä musiikkitieteellistä 

näkökulmaa modernin, länsimaisen historiankirjoitusperinteen tutkimukseen. Työni 

loppuluvussa olen tiivistänyt aineiston analyysin kautta saamani tutkimustulokset Joni Mitchellin 

ja Carole Kingin toisistaan poikkeavista musiikillisista imagoista kolmeen havainnolliseen 

kuvioon. 
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1 Johdanto 
 

 

Länsimaisen populaarimusiikin omaksuma tapa kirjoittaa musiikin historiaa on peräisin pääosin 

kahdelta eri taholta. Sen syntyyn ja muotoutumiseen on vaikuttanut paitsi länsimaisen 

taidemusiikin piirissä 1800-luvulla syntynyt moderni musiikinhistoriankirjoitus, myös 

populaarikulttuurin vahvasti mediavälitteinen luonne (Huttunen 1993, 9; Kallioniemi 1990, 22). 

Naisten asema sekä länsimaisessa taide- että populaarimusiikissa on aina ollut varsin 

vähäpätöinen, ellei peräti näkymätön. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, ettei naispuolisia 

musiikintekijöitä olisi ollut olemassa tai siitä, ettei heidän tekemällään musiikilla olisi ollut 

merkitystä. Syy piilee historiankirjoituksen yksipuolisessa tavassa tulkita historiaa, poimia siitä 

sopiviksi katsomansa ainekset ja koostaa niistä omanlaisiaan menestystarinoita, joita kutsutaan 

kaanoneiksi. (Moisala & Valkeila 1994, 9-10.) Miesten hallitsemalla populaarimusiikin kentällä 

naiset ovat auttamatta jääneet näiden kaanoneiden ulkopuolelle.  

 

Poikkeuksia toki löytyy. Populaarimusiikin toimijoina on ollut muutamia naisia, jotka on 

ikuistettu osaksi tämänhetkistä länsimaisen populaarimusiikin historiankirjoitusta. Tällainen, 

toisaalta laajoihin yleistyksiin ja toisaalta yksittäisiin sankariesimerkkeihin nojaava 

historiankirjoitus ei kuitenkaan voi koskaan olla täysin todenmukainen. Tästä syystä harvojen 

kaanonaseman saavuttaneiden naisten sijainti populaarimusiikin historiallisessa jatkumossa 

ilmenee useimmiten kulttuurisena marginalisointina, irrelevanttien asioiden kohtuuttomana 

painottamisena ja jopa täysin virheellisinä oletuksina varsinaisten musiikillisten ansioiden 

huomioimisen sijaan. 

 

Innostuessani teini-ikäisenä melko kokonaisvaltaisesti rock-kulttuurista ja sen tuotteista, aloin 

seurata aktiivisesti populaarimusiikkiin keskittynyttä mediaa. Äänilevyjen, radiokanavien ja 

musiikkilehtien ahkerana kuluttajana törmäsin toistuvasti niin kutsuttuun ”naisten musiikin” 

käsitteeseen. Vuosia myöhemmin, tutustuessani tarkemmin eräiden naispuolisten 

populaarimuusikoiden (esimerkiksi Kate Bush, Tori Amos ja PJ Harvey) taustoihin huomasin, 

että radio- ja musiikkitoimittajat tekevät heistä puhuessaan laajoja ja virheellisiä yleistyksiä 

koskien heidän suhdettaan muihin populaarimusiikkia tekeviin artisteihin.  

 

Naismuusikoiden muilta artisteilta ottamat vaikutteet pyritään edelleen itsepintaisesti löytämään 

muiden naismuusikoiden joukosta riippumatta siitä, mitä musiikkityyliä he edustavat tai keitä 

artistit itse mainitsevat omiksi vaikuttajikseen. Toinen yleinen, populaarimusiikin historiaa 

vääristävä tekijä naispuolisten musiikintekijöiden kohdalla on heidän leimaamisensa ainoastaan 
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yhden aikaisemman artistin ”jälkeläiseksi” useamman vaikutteen nimeämisen sijaan. 

Todellisuudessa sekä mies- että naismuusikot ottavat sukupuolesta riippumatta vaikutteita 

lukuisilta eri artisteilta ja musiikin lisäksi myös muista taidemuodoista. 

 

Nykyinen populaarimusiikin historiankirjoitus antaa lukijalleen vaikutelman, jonka mukaan 

”naisten musiikki” on vain yksi suora, ohut jana, jossa matkan varrella saadut vaikutteet kulkevat 

peräjälkeen lineaarisessa ketjussa vailla minkäänlaista diversiteettiä tai interaktiivista, 

verkostoitunutta vaikutteiden vaihtoa. ”Naisten tekemä” ja ”miesten tekemä” musiikki nähdään 

historiankirjoituksen kautta ikään kuin toistensa vastinpareina, joita ei kuulu tai ole täysin 

mahdollistakaan sekoittaa keskenään. Tämä varsin keinotekoisin perustein kahtia jaettu ja tässä 

mielessä täysin kuvitteellinen populaarimusiikin toimijoiden kenttä, joka vallitsevista 

puhetavoista päätellen koostuu musiikkimarkkinoita hallitsevasta ”miesten musiikista” sekä 

marginalisoidusta ”naisten musiikista” aiheutti minussa jo varhain hämmennyksen, jota seurasi 

halu ymmärtää syvällisemmin populaarimusiikin historiankirjoituksen harhaanjohtavia 

rakenteita. Aloin pohtia, kuinka pitkälle populaarimusiikin historiaan tällaiset puhetavat 

oikeastaan johtavat.  

 

Tutkielmani edustamasta naisnäkökulmasta huolimatta haluan muistuttaa, että 

historiankirjoituksen rakenteet ja niiden muotoutumisen kirjoittamattomat säännöt eivät aina 

suosi miespuolisiakaan artisteja. Aikojen saatossa unohduksiin on painunut monia, lahjakkaita 

miesmuusikoita, joiden olemassaoloa tai merkitystä populaarimusiikin historiallinen kaanon ei 

tunnusta. Sukupuolinäkökulman liiallinen painottaminen populaarimusiikin historiankirjoituksen 

kaanonrakenteita käsittelevässä tutkimuksessa antaa ilmiöstä turhan yksipuolisen kuvan. 

Tosiasiassa kenellä tahansa musiikintekijällä on riski tulla oman genrensä edustajiin nähden 

marginalisoiduksi tai kokonaan kaanoneiden ulkopuolelle jätetyksi.  

 

Populaarimusiikin historiallisten kaanonien sukupuolittuneisuuden tiedostaminen on toki 

välttämätöntä, mutta oman näkökulmani kannalta olennaisempaa on eri musiikkityylien sisälle 

rakentuneiden laatuvaatimusten (esimerkiksi aitous, ammattitaito) ja niiden välisten ristiriitojen 

tarkastelu. Populaarimusiikin historiankirjoituksen tutkiminen ja ymmärtäminen myös yhtenä, 

suurena kokonaisuutena on täysin välttämätöntä, jotta sen todellisuudesta poikkeavia rakenteita 

voitaisiin lähteä purkamaan ja uudistamaan siihen suuntaan, kuin se omana, länsimaisesta 

taidemusiikista erillisenä ja erityislaatuisena, mediavälitteisenä musiikin muotonaan kipeästi 

kaipaa.  
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1.1 Tutkimuskysymys 
 

 

Tutkielmani käsittelee naispuolisiin musiikintekijöihin kohdistuvia populaarimusiikin 

historiankirjoitustapoja ja niiden syntyprosesseja. Lähestyn aihetta kahden laulaja-lauluntekijän, 

Carole Kingin ja Joni Mitchellin studioalbumeista kirjoitetun lehtikritiikin valossa. Ajan ja 

paikan suhteen tutkielmani keskittyy 1960-1970-luvun Yhdysvaltoihin. Sivuan tutkielmassani 

myös Los Angelesissa tuolloin vaikuttanutta laulaja-lauluntekijäyhteisöä ja sen 

toimintaperiaatteita. Vuonna 1967 perustetun, amerikkalaisen Rolling Stone-musiikkilehden 

levyarvioiden kautta olen pyrkinyt selvittämään, mistä nykyinen populaarimusiikin 

historiankirjoitustyyli on naispuolisten musiikintekijöiden osalta saanut alkunsa ja mille 

arvoasetelmille se on alunperin lähtenyt rakentumaan. Rolling Stone-lehden puhetapojen 

jäsentelyn apuna olen käyttänyt musiikillisen imagon käsitettä. 

 

Populaarimusiikin historiankirjoituksen kaanoneita käsittelevässä luvussa esittelen 

populaarimusiikin historiankirjoituksessa yleisimmin esiintyvät kaanontyypit. Jaottelussani olen 

hyödyntänyt Antti-Ville Kärjän (2006) mukaelmaa Philip V. Bohlmanin (1988) modernin 

kansanmusiikin kaanoneiden kolmijaosta. Artikkelissaan Kärjä soveltaa Bohlmanin esittämää 

kolmijakoa tarkastellessaan kaanonien rakentumista nykypäivän populaarimusiikissa. Tässä 

luvussa esittelen myös rekanonisaation ja bikanonisaation käsitteet tuodakseni esiin kaanonien 

jatkuvassa muutoksessa olevan luonteen. Näiden käsitteiden avulla pyrin myös valottamaan 

tutkimuskohteiksi valitsemieni Carole Kingin ja Joni Mitchellin poikkeuksellista sijaintia 

tämänhetkisessä populaarimusiikin historiankirjoituksessa. Lopuksi havainnollistan tässä luvussa 

läpi käymiäni asioita Werner Braunin (1977) traditiopyramidin pohjalta hahmottelemani 

traditioympyrän avulla.  

 

Musiikkitieteellinen näkökulma tulee esiin tutkielmani historiallista taustaa käsittelevässä 

osuudessa. Tässä luvussa käyn lyhyesti läpi modernin musiikinhistoriankirjoituksen synty- ja 

muotoutumisprosessin sekä naisten aseman tässä historiankirjoitusperinteessä. Populaarimusiikin 

tekstejä lähestyn tutkielmassani kriittisesti eräänlaisena jatkeena länsimaisen 

taidemusiikkiperinteen omaksumalle tavalle kirjoittaa musiikin historiaa. 

 

Yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijämusiikin syntyyn vaikuttaneita tekijöitä kartoittavassa 

osiossa käyn läpi ne historialliset vaiheet, jotka taustoittivat Carole Kingin ja Joni Mitchellin 

musiikillisten imagoiden muotoutumista ja niiden sijoittumista tiettyyn, musiikinhistorialliseen 

kontekstiin. Carole Kingin kaanonaseman määrittymisen kannalta hänen musiikillisen uransa 

tärkein vaihe oli lauluntekijänä työskentely 1950-1960-luvun merkittävimmässä 
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populaarimusiikin instituutiossa, Brill Buildingissa. Mitchellin uran kannalta olennaisimmaksi 

taustatekijäksi taas muodostuu yhdysvaltalainen folk-buumi sekä länsimaisen taidemusiikista 

lainattu romanttisen taiteilijaneron, auteurin käsite. Auteurismin käsitettä avaavassa luvussa 

vertailen Roy Shukerin (2001) ja Keir Keightleyn (2001) auteur-määritelmien kautta Mitchellin 

ja Kingin paikantumista populaarimusiikin historialliseen kaanoniin. 

 

Rock-yhteisöllisyys on aihe, joka liittyy erityisesti Carole Kingin ja Joni Mitchellin toisistaan 

poikkeavien kaanonasemien muotoutumiseen. Tässä luvussa esitän, että Kingin ja Mitchellin 

nykyinen sijainti kaanonissa on määrittynyt jokseenkin samaan aikaan, kun länsimaisen 

populaarimusiikin kenttä jakautui 1960-luvun puolivälissä kulttuuriteollisuuden kasvun, 

maailman medioitumisen ja yhteiskunnallisten tapahtumien myötä kaupallisena pidettyyn pop-

musiikkiin ja ”aitoon” rock-musiikkiin (ks. Kallioniemi 1990, 114-126). Tämä ilmiö asetti 

Kingin yksipuolisesti populaarin massaviihteen ja Mitchellin taiteellisesti korkeatasoisena 

pidetyn rock-musiikin edustajiksi.  

 

Käsittelen työssäni rock-yhteisöllisyyttä osittain kuvitteellisille arvoille perustuvana systeeminä, 

josta käytän esimerkkinä Los Angelesiin 1960-luvun loppuvuosina kokoontuneen laulaja-

lauluntekijäyhteisön toimintaa ja sitä kuvaavia historiankirjoituksia. Tätä kautta tuon esille 

historiankirjoituksen vääristyneen rakenteen, joka ilmenee tässä tapauksessa teksteinä, jotka 

jättävät Carole Kingin miltei poikkeuksetta mainitsematta 1970-luvun Laurel Canyoniin 

paikantuneesta laulaja-lauluntekijäyhteisöstä kirjoittaessaan. Tosiasiassa sekä King että Mitchell 

olivat osa tuota yhteisöä asuessaan 1970-luvulla Los Angelesissa. (ks. esim. White 2002, 159 & 

190.) Tavallisesti kuitenkin ainoastaan Mitchell mielletään kyseisen yhteisön täysivaltaiseksi 

jäseneksi. 

 

Carole Kingin ja Joni Mitchellin elämänvaiheita käsittelevässä luvussa esittelen näiden laulaja-

lauluntekijöiden elämän keskeiset tapahtumat erityisesti heidän musiikillisen uransa kannalta. 

Tätä kautta sijoitan heidät myös laajempaan, musiikinhistorialliseen kontekstiin, joka paljastaa 

heidän nykyisen paikkansa populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa. Kingin ja Mitchellin 

elämänvaiheiden läpikäyminen työssäni on tärkeää, sillä siten on mahdollista osoittaa, miten 

tietyt, toisinaan hyvin pieniltäkin tuntuvat historialliset seikat saattavat vaikuttaa myöhempien 

tapahtumien kulkuun ja sitä kautta esimerkkiartistieni sijaintiin (tai mahdolliseen puuttumiseen) 

tietyistä kaanoneista. Tarkastelen tässä luvussa apuna käyttämääni populaaria lähdekirjallisuutta 

kriittisessä valossa osoittaakseni populaarimusiikkikirjallisuuden sukupuolittuneen tavan 

kirjoittaa auki naispuolisten musiikintekijöiden henkilöhistoriaa. 
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Työni varsinaisessa analyysiosiossa olen käynyt diskurssi- ja käsiteanalyysiä apunani käyttäen 

läpi Rolling Stone-lehdessä vuosina 1968-1979 julkaistut Joni Mitchellin ja Carole Kingin 

soolostudioalbumien arviot. Tässä osiossa esittelen aineistosta hahmottamani puhetavat eli 

diskurssit, joilla olen katsonut olevan eniten merkitystä Kingin ja Mitchellin kaanonasemien 

muotoutumiseen. Mitchellin tapauksessa tällaisia ovat hänen levyarvioidensa kautta muodostuvat 

länsimaisen taiteilijan, myyttisen sankarittaren sekä folk-autenttisuuden diskurssi. Kingin 

aineistoa puolestaan dominoivat kulttuurin korkea/matala-kategorisoinnin lisäksi sen pohjalta 

rakentuvat arvokäsitykset musiikin hyvyydestä ja huonoudesta. 

 

1.2 Aikaisempi tutkimuskirjallisuus 
 

 

Musiikin historiankirjoituksen kriittistä tutkimusta ovat tehneet viime vuosiin asti ennen kaikkea 

musiikkitieteilijät. Syy heidän tutkimuskiinnostukseensa onkin melko ilmeinen, ovathan 

varhaiset musiikkitieteilijät itse olleet luomassa nykyistä käsitystä musiikin 

historiankirjoituksesta ja sen kaanoneista. Suomessa aihetta ovat musiikkitieteen näkökulmasta 

lähestyneet muun muassa Matti Huttunen teoksessaan Modernin musiikinhistoriankirjoituksen 

synty Suomessa (1993) sekä Jukka Sarjala teoksessaan Miten tutkia musiikinhistoriaa? (2002). 

Huttusen teos sivuaa paikoin musiikinhistoriallisia kaanoneita ja niihin liittyviä ongelmia, mutta 

teoksen pääpaino on kuitenkin enenmmän modernin musiikinhistoriankirjoituksen 

syntyvaiheissa ja vaikutusvaltaisimpien suomalaisten musiikkihistorioitsijoiden tarkastelussa. 

Sarjalankaan teos ei suoranaisesti pureudu kaanonien vääristyneisiin rakenteisiin, vaan tarjoaa 

lähinnä aiheesta kiinnostuneille tutkijoille teoreettisia lähtökohtia käsitellä musiikin 

historiankirjoitusta.  

 

Etnomusikologian kiinnostus kaanonien syntyä, rakentumista ja toimintaperiaatteita koskevaan 

tieteelliseen tutkimukseen on ollut tähän asti melko vähäistä. Kaanonien olemassaolo kyllä 

tiedostetaan, mutta aihe sivuutetaan alan kirjallisuudessa tavallisesti vain toteamalla sen 

problemaattisuus pureutumatta aiheeseen sen syvällisemmin. Siksi myöskään vaihtoehtoisia tai 

korjaavia tapoja esittää musiikin historiaa tai ylipäätään lähestyä aihetta ei varsinkaan 

populaarimusiikin tutkimukseen ole juurikaan tarjottu. 

 

Populaarimusiikin kaanoneita koskevaa tutkimusta onkin saatavilla suorastaan hämmästyttävän 

niukasti kun otetaan huomioon, miten paljon kaanonit ovat muokanneet yleistä käsitystämme 

siitä, mikä populaarimusiikin historiassa on arvokasta ja tärkeää. Aiheesta on kuitenkin herätelty 

viime aikoina enenevässä määrin keskukstelua populaarimusiikkia käsittelevissä teksteissä. 
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Tämän hetken merkittävin populaarimusiikin tieteellinen julkaisu Popular Music on omistanut 

vuoden 2006 tammikuun numeronsa kokonaan kanonisaatio-ilmiön avaamiselle. Lehden Special 

Issue on Canonisation käsittelee kaanonien rakentumista muun muassa palkintoseremonioiden, 

snobismin ja sukupuolen näkökulmasta. 

 

Musiikintutkimuksen kasvava kiinnostus historiankirjoituksen sukupuolittuneen sisällön 

kriittiseen tarkasteluun on ollut viime vuosina ainakin musiikkitieteellisessä tutkimuksessa 

selvästi havaittavissa. Tästä näkökulmasta aihetta on tutkinut esimerkiksi Marcia J. Citron 

teoksessaan Gender and the Musical Canon (2000). Suomessa musiikin historiankirjoituksen 

tutkimuksen naisnäkökulmaa edustaa Pirkko Moisalan ja Ritva Valkeilan naissäveltäjiä 

keskiajalta nykypäivään kartoittava teos Musiikin toinen sukupuoli (1994). Naisten 

marginalisoitua asemaa populaarimusiikin kentällä 1960-luvulta nykypäivään on puolestaan 

tutkinut Sheila Whiteley naistutkimuksen ja musiikintutkimuksen näkökulmia yhdistelevässä 

teoksessaan Women and Popular Music (2000). 

 

1.3 Tutkimuskohteiden valinta 
 

 

Tutkimukseni kohteena on siis kaksi pohjoisamerikkalaista laulaja-lauluntekijää, 

yhdysvaltalainen Carole King ja kanadalainen Joni Mitchell. Heidän valintansa tähän 

tutkielmaan tapahtui ennen kaikkea heidän samankaltaisten taustojensa takia. Molemmat ovat 

syntyneet 1940-luvulla ja eläneet suurimman osan elämästään Yhdysvalloissa. Kumpikin soittaa 

pianoa (vaikka Mitchell onkin tunnetumpi kitaransoitostaan) ja on alkanut jo nuorena säveltää 

omaa materiaaliaan, jota muut artistit ovat aluksi levyttäneet. Molempien soolouran huippu 

ajoittuu 1970-luvun alkuvuosiin ja kumpikin heistä on työstänyt musiikkiaan ensin New 

Yorkissa, mutta muuttanut 1960-1970-luvun vaihteessa Los Angelesiin muiden ajan laulaja-

lauluntekijöiden joukossa. (Ewen 1987, 249-250; O´Brien 2001, 15-85.) He ovat liikkuneet 

samoissa sosiaalisissa ympyröissä, tunteneet samoja ihmisiä, käyttäneet levyillään samoja 

muusikoita ja vierailleet heidän levyillään. (White 2002, 161-168.) 

 

Carole Kingin ja Joni Mitchellin julkisessa imagossa ja arvostuksessa on heidän taustojensa 

yhtäläisyyksistä huolimatta merkittäviä eroja. Mitchelliä on varsinkin viimeisten viidentoista 

vuoden aikana alettu Bob Dylanin ohella pitää yhtenä nykyisen laulaja-lauluntekijämusiikin 

tärkeimmistä suunnannäyttäjistä. Hänet on palkittu elämäntyöstään lukuisilla tunnustuksilla ja 

monet nykyiset musiikintekijät mainitsevat hänet listatessaan tärkeimpiä musiikillisia 

vaikutteitaan. Hänestä on tullut eräänlainen 1970-luvun laulaja-lauluntekijämusiikin ikoni, joka 
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on omana elinaikanaan onnistunut nousemaan monien miesmuusikoiden veroiseen asemaan 

populaarimusiikin historiallisessa jatkumossa. Hänen musiikkiaan on luonnehdittu paitsi 

älyllisesti haastavaksi, myös taiteellisesti korkeatasoiseksi populaarimusiikiksi. Älyllisyyden ja 

pop-musiikin yhdistämistä luontevasti toisiinsa on pidetty harvinaisuutena, johon ainoastaan 

Dylan ja joidenkin mukaan myös Mitchell ovat aikanaan yltäneet. (O´Brien 2001,  

1-3.) 

 

Joni Mitchellin viime vuosien ihannoiminen on johtunut pääosin muutamista 1980-1990-luvun 

muusikoista (esimerkiksi Prince ja Suzanne Vega), jotka ovat nostaneet hänen nimensä esiin 

puhuessaan omista esikuvistaan (O´Brien 2001, 3). Koska näiden muusikoiden joukossa oli 

suunnilleen yhtä paljon mies- ja naismuusikoita, käsitys Mitchellistä sukupuolten väliset raja-

aidat kaatavana, myyttisenä sankarittarena vahvistui entisestään. Tämä käsitys oli kuitenkin jo 

ennestään olemassa. Olihan Mitchell työskennellyt jo pitkään varsin miesvaltaisella alalla 

aktiivisena toimijana, joka sävelsi, sanoitti, soitti ja lauloi omia kappaleitaan. Lisäksi 1960-luvun 

lopun hippiliikkeen myötä levinnyt ajatus vapaasta rakkaudesta ilmeni myös Mitchellin kohdalla 

ainakin näennäisenä mahdollisuutena hallita uudella tavalla omaa kehoaan ja ihmissuhteitaan. 

Niinpä Mitchellistä tuli jälkipolville vapaan, vahvan ja itsenäisen naisen esikuva. 

 

Koska Joni Mitchelliä pidetään 1960-luvulla alkunsa saaneen, pohjoisamerikkalaisen laulaja-

lauluntekijämusiikin yhtenä ensimmäisistä naispuolisista toimijoista, hänet mainitaan 

myöhempienkin naispuolisten laulaja-lauluntekijöiden kohdalla heidän edustamastaan 

musiikkityylistä huolimatta. Mitchellin elämäkertateoksen kirjoittajan, Karen O´Brienin mukaan 

ensimmäinen Mitchelliin verrattujen artistien joukko tuli julkisuuteen 1970-luvun puolivälin 

tienoilla Joan Armatradingin ja Rickie Lee Jonesin myötä. Heitä molempia syytettiin aikoinaan 

Mitchellin matkimisesta. (O´Brien 2001, 203.) 

 

Myöhemmin, 1990-luvun alkupuolella Joni Mitchelliin verratujen artistien joukko kasvoi uuden 

naisten tekemän musiikin aallon myötä. Näihin aikoihin ”uudeksi Joniksi” nimettiin vuorollaan 

ainakin Sinead O´Connor, Tori Amos, Jane Siberry ja Tanita Tikaram. Erikoista ilmiössä oli se, 

että kukaan näistä naisista ei tehnyt tyylillisesti täysin toisiinsa verrattavaa musiikkia, vaan 

heidän tuotantonsa poikkesivat selvästi toisistaan. (O´Brien 2001, 207.) Vaikka moni Mitchelliä 

seurannut naisartisti (sekä myös Mitchell itse) on maininnut vaikutteikseen sekä mies- että 

naispuolisia artisteja, heidän kohdallaan vain toiset naismuusikot on katsottu mainitsemisen 

arvoisiksi. 
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Carole King ei ole saanut osakseen Joni Mitchelliin verrattavaa arvostusta. Tästä kertoo jo 

pelkästään se, että ensimmäinen King-elämäkerta on ollut tätä työtä kirjoitettaessa vasta 

valmistumassa1, kun taas Mitchellin elämää käsitteleviä teoksia on kirjoitettu useita, ellei peräti 

kymmeniä. Kingin musiikillinen ura kuitenkin puhuu puolestaan: hän on ollut omalla 

panoksellaan luomassa nykyistä käsitystämme laulaja-lauluntekijämusiikin toimintaperiaatteista 

tekemällä läpi 1960-luvun työkseen hittikappaleita suosituille tyttöbändeille ja lauluyhtyeille 

New Yorkin Brill Buildingissa yhdessä silloisen aviomiehensä, sanoittaja Gerry Goffinin kanssa 

(Ewen 1987, 248). King on palkittu ja saanut tunnustusta 1960-luvun lauluyhtyeiden 

taustavoimissa työskentelystään, mutta hänen myöhempi soolouransa laulaja-lauluntekijänä on 

jäänyt lähes tyystin hänen aikaisemman uransa varjoon vuonna 1971 ilmestynyttä Tapestry-

menestysalbumia lukuunottamatta. 

 

1990-luvulla suosioon noussut laulaja-lauluntekijä Suzanne Vega on kertonut olevansa tietoinen 

Carole Kingin musiikista, mutta pitävänsä sitä vähemmän itsetutkiskelevana kuin esikuvansa 

Joni Mitchellin. Hänen mukaansa musiikintekijät tietävät Kingin aikaisemman Brill Buildingin 

taustan ja siksi hänet nähdään enemmänkin inspiroituneena musiikin ammattilaisena kuin 

Mitchellin kaltaisena ”runosieluna”. Lisäksi Vega näkee Mitchellin kokeilut erilaisten 

musiikkityylien, kuten jazzin ja maailmanmusiikin parissa suurempana vaikuttimena 

nykymusiikille kuin Kingin antaman panoksen. (O´Brien 2001, 206-207.) 

 

Carole King on siis tietyllä tapaa jäänyt uransa alkuvaiheessa muotoutuneen pop-imagonsa 

vangiksi. Häntä on syytetty kaupallisesta opportunismista ja teennäiseltä haiskahtavasta 

siirtymisestä musiikin tekijä- ja tuotantopuolelta esiintyväksi artistiksi. Soolourastaan huolimatta 

hänet on taustansa vuoksi haluttu nähdä ennemminkin osana 1960-luvun 

populaarimusiikkituotannon kasvotonta koneistoa kuin 1970-luvun laulaja-

lauluntekijämusiikkia. Kärkkäimmät kriitikot väittävät, että King hyppäsi kylmän laskelmoidusti 

mukaan 1960-luvun lopun laulaja-lauluntekijämusiikin aallonharjalle seuratessaan 

lähietäisyydeltä amerikkalaisen lauluyhtyemusiikin suosion äkillistä hiipumista ja huomatessaan 

uuden musiikkityylin menestyksen. Syytös ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ajatushan edellyttäisi, 

että lauluyhtyemusiikin aikakausi olisi päättynyt USA:ssa 1960-luvun puolivälissä kuin seinään 

ja laulaja-lauluntekijämusiikki syntynyt sen raunioille täysin tyhjästä. Todellisuudessa kyse on 

kuitenkin useiden musiikki-ilmiöiden samanaikaisuudesta. (Inglis 2003, 214.)  

 

Lauluyhtyemusiikin suosio jäi Yhdysvalloissa vuoden 1964 tienoilla taka-alalle niin kutsutun 

britti-invaasion ja myöhemmän laulaja-lauluntekijämusiikin aallon myötä, mutta amerikkalaiset 

                                                
1 ks. www.caroleking.com 2007. 
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lauluntekijät (Carole King mukaan lukien) jatkoivat tästä huolimatta aktiivisesti työtään 

lauluyhtyeiden ja tyttöbändien taustavoimissa läpi 1960-luvun (Inglis 2003, 214-221). Laulaja-

lauluntekijämusiikkikaan ei syntynyt täysin itsestään, käsitykset tästä musiikinlajista vain 

määrittyivät uudelleen folk-buumin ja Yhdysvalloissa tapahtuneiden yhteiskunnallisten 

muutosten vaikutuksesta (Kallioniemi 1990, 120-131). Itse asiassa King teki laulaja-

lauluntekijämusiikiksi luokiteltavaa materiaalia omalla tahollaan jo kauan ennen kuin se saavutti 

suuren yleisön suosion. Folk-perinteisiin pohjaava pop-musiikki vain ei ollut vielä 1960-luvun 

alussa suosittua, vaan markkinat täyttyivät lähinnä laulavista teinityttöbändeistä. 

 

Carole Kingin ja Joni Mitchellin eriarvoiseen asemaan populaarimusiikin historiallisessa 

kaanonissa on osaltaan vaikuttanut myös Los Angelesiin 1960-luvun lopussa muodostunut, tiivis 

laulaja-lauluntekijäyhteisö ja sen toimintaan jälkeenpäin liitetyt sisäiset arvot ja normit. Vaikka 

sekä King että Mitchell olivat 1970-luvun aikana jatkuvassa yhteydessä tämän yhteisön jäseniin, 

ainoastaan Mitchell on nähty myöhemmässä populaarimusiikin historiankirjoituksessa 

täysivaltaisena osana tuota yhteisöä. Hänen asemansa laulaja-lauluntekijöiden joukossa oli 

muutenkin poikkeuksellinen. Häntä kohdeltiin monessa tilanteessa samaan tapaan kuin yhteisön 

miespuolisia jäseniä (O´Brien 2000, 100). Mitchellin erityiseen kohteluun ”yhtenä porukan 

jätkistä” saattoi vaikuttaa se, että hän pyrki säilyttämään yhteisön sisällä lämpimät 

ystävyyssuhteet myös niihin miehiin, joiden kanssa hän oli aikaisemmin ollut parisuhteessa 

(emt., 156). Ja koska hän toimi pitkään pelkästään miesten hallitsemalla alalla, häneen ei 

välttämättä edes osattu suhtautua miehistä poikeavalla tavalla. 

 

Joni Mitchellin ja Carole Kingin välinen arvoasetelma paljastaa populaarimusiikin tyylien 

sisäiset esteettiset normit ja niille asetetut aitouden ja epäaitouden määritelmät. Se, mikä tietyn 

musiikkitgenren sisällä on nähty omana aikanaan aitona ja mikä taas epäaitona musiikkina on 

vaikuttanut merkittävällä tavalla populaarimusiikin historiankirjoituksen rakentumiseen ja sen 

tämän hetkiseen sisältöön. Mitchellin korkea ja Kingin siihen verrattuna vaatimaton asema 

historiankirjoituksessa kertoo, että jossakin vaiheessa ja joidenkin riittävän vaikutusvaltaisten 

tahojen toimesta Mitchelliä on alettu pitää Kingiä aidompana ja sitä kautta myös parempana 

laulaja-lauluntekijämusiikin edustajana. 

 

Joni Mitchellin ”aitous” laulaja-lauluntekijänä on kuitenkin aivan yhtä kyseenalaistettavissa kuin 

Carole Kingin tai kenen tahansa muun musiikintekijän. Mitchell on monissa haastatteluissa ja 

elämäkertateoksissaan kertonut olleensa 1960-luvun alussa kiinnostuneempi rock´n roll-

musiikista, kunnes laulaja-lauluntekijämusiikki löi Pohjois-Amerikassa läpi ja alkoi tuntua 

houkuttelevammalta vaihtoehdolta (O´Brien 2000, 33). Kumpi siis on ollut musiikillisen uransa 
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kannalta aidompi, Mitchell vaiko alusta asti jokseenkin muuttumatonta musiikillista linjaa 

vetänyt King? Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata. Huomattavasti aiheellisempaa on 

pohtia, mitä ovat nuo aiemmin mainitsemani vaikutusvaltaiset tahot, jotka kaiken aikaa 

muokkaavat yleistä käsitystämme populaarimusiikin historian merkittävistä henkilöistä ja 

tapahtumista ja luovat niille edellä kuvatun kaltaisia aitouden merkityksiä. 

 

Kuten alussa totesin, populaarimusiikin historiankirjoituksen muoto on pääasiassa peräisin 

länsimaisen taidemusiikin modernista historiankirjoitustraditiosta. Tämä perinne on kuitenkin 

tarjonnut ainoastaan puitteet populaarimusiikissa esiintyvien arvoasetelmien luomiselle. 

Populaarimusiikin historiankirjoituksen varsinainen sisältö on sen sijaan määräytynyt 

taidemusiikista riippumattomien, nimenomaan populaarimusiikille ominaisten tahojen toimesta. 

Näihin lukeutuu ennen kaikkea populaarimusiikkiin keskittynyt media, kuten esimerkiksi 

televisio, elokuva, radio, musiikkilehdet ja –kirjallisuus. 

 

1.4 Tutkimusaineisto 
 

1.4.1 Rolling Stone-lehden historia 
 

Työni tutkimusaineistona olen käyttänyt Rolling Stone-lehteä. Kyseessä on länsimaiseen 

populaarimusiikkiin ja -kulttuuriin keskittyvä ajankohtaisjulkaisu. Lehden toimituksessa edelleen 

neuvoa antavana editoijana työskentelevän Jann Wennerin ja musiikkikriitikko Ralph J. 

Gleasonin vuonna 1967 perustama Rolling Stone toimi alkuvaiheessa vaihtoehtojulkaisuna 1960-

luvun muille, poliittisesti radikaalimmille ja psykedeelisille underground-lehdille (Draper 1990, 

6-8, 363). Rolling Stonen toimitus sijaitsi alunperin San Franciscossa, mutta siirtyi vuonna 1976 

New Yorkiin (emt. 7 & 15). Lehdestä tuli nopeasti yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä 

musiikkimedioista ja sitä pidetään yhä tänäkin päivänä USA:n tärkeimpänä populaarimusiikkiin 

keskittyvänä aikakauslehtenä (emt. 6). 

 

Rolling Stonen uskottavuusarvo on (amerikkalaisten) musiikkia kuluttavien ihmisten silmissä 

varsin korkea osittain siksi, että sen tekijäkaartiin on kuulunut monia nimekkäitä toimittajia. 

1970-luvulla heihin lukeutuivat esimerkiksi nykyisin elokuvaohjaajana tunnettu Cameron Crowe 

sekä Hunter S. Thompson, jota pidetään niin kutsutun gonzo-journalismin  isänä (Draper 1990, 4 

& 9). Gonzo-journalismi on lehtikirjoittamisen muoto, jossa toimittaja tietoisesti välttää 

kohteensa täydellisen objektiivista kuvaamista, ottaa osaa erilaisiin tapahtumiin ja sekoittelee 

kirjoituksissaan vapaasti faktaa ja fiktiota (emt. 161-163). Tähän Rolling Stonen suosimaan 
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journalismin muotoon liittyi kiinteästi myös huumausaineiden vaikutuksen alaisena 

kirjoittaminen (emt. 261). 

 

Rolling Stonen auktoriteetti ei ulotu pelkästään itse lehden julkaisutoimintaan, vaan siltä on myös 

ilmestynyt useita rock-musiikin vuosikertomuksia ja eri vuosikymmenten ”parhaat” artistit 

yhteen kokoavia populaarimusiikin yleisteoksia. Lisäksi Rolling Stone listaa kirjojen muodossa 

säännöllisesti eri ajanjaksojen suosituimpia tai myydyimpiä artisteja sekä heidän parhaita 

kappaleitaan ja albumeitaan. Näihin julkaisuihin lukeutuvat esimerkiksi The Rolling Stone 

Illustrated History of Rock´n Roll (De Curtis & Henke 1992a), Trouble Girls. The Rolling Stone 

Book of Women in Rock (O´Dair 1997) sekä The Rolling Stone Album Guide (De Curtis & Henke 

1992b). 

 

Rolling Stone-nimen alla julkaistut yleisteokset ovat itse lehden ohella olleet luomassa 

populaarimusiikin historiankirjoituksen nykyisiä rakenteita ja siihen liittyvää jatkumo-ajattelua. 

Tällaisten populaarimusiikin historiaa valottavien yleiskatsausten suurin ongelma piilee siinä, 

että kokonaisen ajanjakson tai tyylisuunnan kokoaminen yksiin kansiin on jokseenkin mahdoton 

yritys. Tuloksena on väistämättä joitakin asioita painottavaa ja muut asiat unohtavaa, 

epätasapainoista ja –arvoista tekstiä. 

 

Rolling Stonen rockin yleisteokset herättävät lukijassaan ajatuksen, että pelkästään niissä 

mainitut artistit ovat merkittäviä ja muut vähemmän merkittäviä. Tätä illuusiota ruokkivat jo 

kirjojen sisältöä mainostavat alaotsikot. The Rolling Stone Illustrated History of Rock´n Roll-

kirjan alaotsikko esimerkiksi ilmoittaa teoksen olevan ”kaikkein tärkeimmät artistit ja heidän 

musiikkinsa” listaava suurteos. The Rolling Stone Album Guide taas sisältää alaotsikkonsa 

mukaan ”jokaisen olennaisen albumin ja jokaisen olennaisen artistin”. Rolling Stonella on siis 

kiistatta suuri vastuu tietynlaisten mielikuvien luomisesta koskien rock-musiikin historiallista 

jatkumoa. 

 

1.4.2 Joni Mitchell ja Carole King Rolling Stonen sivuilla 
 

Joni Mitchellin ja Carole Kingin suhteissa Rolling Stone-lehteen on selviä eroja jo siitä syystä, 

että Mitchell on esiintynyt lehdessä selvästi Kingiä enemmän. Mitchellinkin näkyvyys Rolling 

Stonessa on kuitenkin vaihdellut aikojen saatossa huomattavasti. Hänestä on julkaistu lehdessä 

levyarvioiden lisäksi lukuisia artikkeleita, joista ensimmäinen on ilmestynyt vuoden 1969 

toukokuun numerossa. Tuolloin hän myös esiintyi lehden kansikuvassa. Seuraavan kerran 

Mitchell oli lehden kannessa heinäkuussa 1979, jolloin hän antoi lehdelle ensimmäisen 
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haastattelun kymmeneen vuoteen. Tuorein Mitchelliä koskeva juttu löytyy lehden v.2005 

huhtikuun numerosta. (www.rollingstone.com 2007.) 

 

Joni Mitchellin levyjen Rolling Stone-arvioiden kohdalla on syytä ottaa huomioon, että hänellä 

oli lähes koko 1970-luvun ajan huonot välit lehden toimituksen kanssa. Tämä johtui siitä, että 

lehti julkaisi Mitchellistä 1960-luvun lopussa hänen miessuhteitaan esittävän, pitkälti pelkkiin 

huhupuheisiin pohjautuvan kartan ja kutsui häntä ”vuoden tyttöystäväksi.” Tämän episodin 

vuoksi loukkaantunut Mitchell uskoi, että Rolling Stone oli ottanut häntä kohtaan 

tarkoituksellisen negatiivisen kannan. (O´Brien 2001, 246-247.) Niinpä hän kieltäytyi antamasta 

lehdelle haastatteluja seuraavaan kymmeneen vuoteen (Draper 1990, 291). Tällä on epäilemättä 

ollut jonkinlainen (tietoinen tai tiedostamaton) vaikutus levyarvostelijoiden suhtautumiseen 

koskien Mitchelliä ja hänen albumeitaan. 

 

Carole Kingin esiintyminen Rolling Stone-lehden sivuilla on ollut huomattavasti Joni Mitchelliä 

vaatimattomampaa. Hänestä kirjoitetut artikkelit näyttävät olevan vähissä, sillä Rolling Stonen 

www-sivujen arkistosta tai Kingin virallisilta sivuilta ei löydy tietoja hänen mahdollisista vuotta 

1987 varhaisemmista esiintymisistään lehden sivuilla muussa kuin hänen levyistään kirjoitettujen 

arvioiden tai lyhyiden, populaarimusiikin viimeisimpiä tapahtumia kartoittavien uutispalstojen 

yhteydessä. Tuorein häntä koskeva juttu on vuoden 2001 elokuulta ja käsittelee hänen tuolloin 

ilmestymässä ollutta Love Makes the World-albumiaan. (www.caroleking.com 2007 & 

www.rollingstone.com 2007.) 

 

1.4.3 Rolling Stone-arvioiden luonne vuosina 1968-79 
 

Koska tutkimuskohteenani ovat Carole King, Joni Mitchell sekä pohjoisamerikkalaiset laulaja-

lauluntekijäyhteisöt populaarimusiikin historiallisen kaanonajattelun näkökulmasta, on Rolling 

Stone-lehden valinta tutkimusaineistoksi ilmeinen. Lehti aloitti toimintansa samoihin aikoihin 

kun folk-buumi oli sulautumassa osaksi vallitsevaa rock-kulttuuria, joten se on ollut alusta asti 

paitsi aitiopaikalla seuraamassa populaarimusiikin historiallisen kaanonin muotoutumista, myös 

luomassa sitä. Sen lisäksi, että Rolling Stone on keskittynyt kirjoittamaan musiikkimaailman 

ajankohtaisista ilmiöistä, on se aikojen saatossa myös ottanut populaarimusiikin historian 

tärkeimpinä pidettyjen tapahtumien kertojan ja kertaajan roolin esimerkiksi julkaisemiensa 

artikkelien ja levyarvioiden kautta. 

 

Studioalbumien arviot, joita käytän tutkimusaineistonani on julkaistu Rolling Stonessa vuosina 

1968-1979. Aineiston rajaaminen näihin vuosiin perustuu siihen, että tuolloin laulaja-
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lauluntekijämusiikin suosio oli Yhdysvalloissa huipussaan ja sillä oli paljon näkyvyyttä myös 

sen ajan musiikkilehdistössä. Tuolla aikavälillä julkaistiin myös sekä Joni Mitchellin että Carole 

Kingin merkittävimpinä pidetyt levytykset.2 

 

Vertailun kohteena olevat Joni Mitchellin ja Carole Kingin studioalbumien arviot ovat 

määrällisesti tarkasteltuna siinä mielessä epätasapainossa keskenään, että vuosina 1968-1979 

Rolling Stoneen on kirjoitetu arvio Mitchellin kaikista siihen mennessä julkaisemista 

studioalbumeista Cloudsia (1969) lukuun ottamatta (yhteensä yhdeksän arviota). Carole Kingin 

tuona aikana levyttämistä studioalbumeista on lehdessä arvioitu sen sijaan ainoastaan kuusi 

levyä. Kaikkia hänen soolostudioalbumeitaan ei siis ole arvosteltu lehdessä lainkaan.3 Tämä 

kertoo kuitenkin vain osuvalla tavalla siitä, miten tärkeänä tai ”arvostelemisen arvoisena” 

Rolling Stone on kutakin artistia aikoinaan pitänyt. 

 

Mitaltaan levyarviot ovat keskimäärin noin tuhannen sanan mittaisia.4 Joni Mitchellin albumien 

arviot käsittävät siis kaikkiaan yhteensä noin 9000 sanaa5 ja Carole Kingin noin 6000 sanaa. 

Kaanonteorian näkökulmasta aineistossa on mielenkiintoista se, että Carole Kingin Tapestry-

albumin (1971) arvio kattaa 2300 sanallaan reilun kolmanneksen kaikista vuosien 1968-1979 

King-arvioista. Rolling Stonen pisin Joni Mitchellin albumin arvio taas on kirjoitettu vuonna 

1972 julkaistusta For the Roses-levystä, mutta sen pituus on vain noin 1600 sanaa. Mitchellin 

kohdalla levyarvioiden pituudet ovat muutenkin jakaantuneet Kingin vastaavia tasaisemmin: 

seuraavaksi pisin Mitchellin levystä kirjoitettu arvio on 1500 sanan mittainen Blue-albumin 

(1971) arvio.  

 

Rolling Stonen yleinen linja perustui erityisesti lehden alkuvuosina tietoiselle pyrkimykselle 

erottua populaarimusiikin senhetkisestä valtavirrasta. Nykyisin kaupallisen musiikkimediajätin 

asemassa oleva Rolling Stone määritteli itsensä 1960-1970-luvulla vaihtoehtojulkaisuksi, jonka 
                                                
2 Tällaisiksi mainitaan tavallisesti Carole Kingin Tapestry-albumi (1971) sekä Joni Mitchellin 
samana vuonna ilmestynyt Blue-albumi. Haluan kuitenkin painottaa, että 1970-luku 
kokonaisuudessaan edusti näiden artistien tuotteliainta kautta, vaikka heidän uransa (varsinkin 
Kingin kohdalla) pelkistetäänkin populaarimusiikin historiankirjoituksissa harmillisen usein 
ainoastaan yhteen menestysalbumiin (ks. esim. Charlton 1998, 150). 
3 Carole Kingin vuosina 1968-1979 julkaistuihin, Rolling Stonessa arvioimatta jääneisiin 
soololevyihin lukeutuvat tietojeni mukaan albumit Writer (1970), Really Rosie (1975), Simple 
Things (1977), Welcome Home (1978) ja Touch the Sky (1979). 
4 Tässä kohtaa lienee syytä tarkentaa, että sanojen laskemiseen käyttämäni ohjelma laskee 
kokonaisiksi sanoiksi myös englannin kielen artikkelit a, an, the sekä muut liitesanat. Aineiston 
kaikki arviot ovat kuitenkin englanninkielisiä ja siksi määrällisesti keskenään vertailukelpoisia. 
5 Tarkennukseksi mainittakoon, että Joni Mitchellin Ladies of the Canyon-albumin arviossa 
(1970) on arvosteltu Mitchellin uutukaisen lisäksi myös folk-laulaja Joan Baezin samoihin 
aikoihin ilmestynyt One Day at a Time-albumi. Mitchellin levyn arvio kattaa tästä 600 sanan 
mittaisesta tekstistä noin 400 sanaa.  



 19 

pääperiaatteisiin kuului lehdessä julkaistavien juttujen musiikkikeskeisyys. Musiikkityylien 

keskiössä oli rock-musiikki, jonka edustajiksi lehti mielsi esimerkiksi The Beatlesin, The Rolling 

Stonesin, Jefferson Airplanen, Grateful Deadin, Janis Joplinin, Bob Dylanin ja Jimi Hendrixin. 

(Draper 1990, 6-7.) Lehden rock-musiikille antama määritelmä oli siis hyvin laaja ja piti 

sisällään useaan eri genreen luokiteltavaa musiikkia. 

 

Carole Kingin ja Joni Mitchellin musiikkia Rolling Stonen rockin määritelmä ei kuitenkaan 

näyttäisi kattavan. Robert Draperin kirjoittama historiateos The Rolling Stone Story (1990) 

mainitsee Kingin ainoastaan kerran täysin ulkomusiikillisessa yhteydessä ja Mitchellistä 

kirjoitetut kommentit puolestaan osoittavat lehden suhtautuneen häneen jokseenkin 

mielenkiinnottomana mainstream-artistina (ks. Draper 1990, 168, 191 & 271). Tätä tutkielmaa 

varten analysoimissani Rolling Stone-levyarvioissa Kingin musiikkia luonnehditaan rock-

musiikiksi ainoastaan yhden kerran6 ja Mitchellin neljä kertaa.7 

 

Carole Kingin rock-uskottavuutta lienee syönyt ennen kaikkea hänen musiikkityylinsä pehmeys, 

joka ei soveltunut kovinkaan hyvin 1960-1970-luvun taitteen populaarimusiikin kenttää 

hallinneen progressiivisen rockin maailmaan. Rock oli tuolloiin luonteeltaan hyvin mieskeskeistä 

ja paikoin jopa naisvihamielistä (Whiteley 2000, 11). Lisäksi tieto Kingin aikaisemmasta urasta 

Brill Buildingin lauluntekijänä on saattanut vaikuttaa Rolling Stonen toimittajien käsityksiin 

hänen imagostaan. Syy siihen, ettei myöskään Joni Mitchelliä ole tuolloin mielletty rock-

artistiksi piilee siinä, että hänet nähtiin ennemminkin 1960-luvun lopun hippiliikkeen, folk-

musiikin ja sitä seuranneen laulaja-lauluntekijämusiikin edustajana.8 Nämä 1960-lukuisina 

pitämänsä aatteet Rolling Stonen toimitus leimasi heti 1970-luvun alussa auttamattomasti 

vanhentuneiksi (Draper 1990, 167-168.) 

 

Rolling Stonen toimittajien käsitys itsestään jonkinlaisena valtavirtamusiikin vastakulttuurina on 

kuitenkin paradoksaalinen. Ne yhtyeet ja artistit (ks. edellä), jotka he määrittelivät rock-

musiikiksi ja siten kelvollisiksi esiintymään lehtensä sivuilla, edustivat 1960-1970-luvun 

taitteessa pääsääntöisesti niin kutsuttua psykedeelistä rockia (Charlton 1998, 120-125). Kyseinen 

musiikkityyli oli tuolloin suosionsa huipulla, joten tosiasiassa Rolling Stonen vaihtoehtoisena 

pitämä rock-musiikki edusti nimenomaan senhetkisen populaarikulttuurin valtavirtaa. Joni 

Mitchellin kaltaiset laulaja-lauluntekijät sen sijaan kuuluivat ainakin myyntilukujen 
                                                
6 Ks. Landau 1971. 
7 Ks. Crouse 1971, Davis 1973, Holden 1976 ja Swartley 1977. 
8 Todellisuudessa Mitchell ei ollut missään vaiheessa kovinkaan kiinteä osa tuota niin kutsuttua 
hippiliikettä. Hänen musiikkinsa kutsuminen folkiksi puolestaan antaa hänen tuotannostaan 
turhankin yksipuolisen kuvan. Mitchellin kaanonasemaan vaikuttaneita pinttyneitä käsityksiä 
käyn tarkemmin läpi luvussa 2.4. 
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näkökulmasta katsottuna huomattavasti vaatimattomammin menestyneeseen ja tässä mielessä 

myös marginaalisempaan musiikintekijäjoukkoon. 

 

1.4.4 Joni Mitchellin ja Carole Kingin albumien arvostelijat Rolling Stonessa vuosina 1968-79 
 

Joni Mitchellin studioalbumien Rolling Stone-levyarviot vuosina 1968-1979 ovat kirjoittaneet 

Les Brown (Song to a Seagull 1968), Timothy Crouse (Blue 1971), Stephen Davis (For the 

Roses 1973) Stephen Holden (The Hissing of Summer Lawns 1976), Jon Landau (Court and 

Spark 1974), Janet Maslin (Don Juan´s Reckless Daughter 1978), Ariel Swartley (Hejira 1977 ja 

Mingus 1979) ja Gary Von Tersch (Ladies of the Canyon 1970). Osittain samat ihmiset ovat 

kirjoittaneet arvioita myös Carole Kingin albumeista. Hänen albuminsa ovat mainittuina vuosina 

Rolling Stonessa arvioineet Timothy Crouse (Music 1972), Stephen Holden (Rhymes and 

Reasons 1972, Fantasy 1973 ja Thoroughbred 1976) ja Jon Landau (Tapestry 1971 ja Wrap 

Around Joy 1974). 

 

Alkuvuosina, kun Rolling Stonen toimintaperiaatteet eivät olleet vielä täysin muotoutuneet, 

lehdellä ei ollut lainkaan levyarvioista vastaavaa toimittajaa. Tuolloin levykritiikki koostui 

lähinnä tuntemattomien kirjoittajien (pääasiassa lehden lukijoiden) toimitukseen lähettämistä 

levyarvosteluista. The Rolling Stone Storyn (1990, 86) mukaan Rolling Stone-levyarvioiden 

suurimpana yhteisenä nimittäjänä lehden alkuvuosina oli se, että ne oli joko kirjoitettu folk-

albumeista tai arvosteltu siihen tapaan, kuin ne olisivat olleet folk-albumeita. 1960-luvun lopulla 

tilanteeseen tuli kuitenkin muutos, joka määritti osaltaan myös Carole Kingin ja Joni Mitchellin 

1960-1970-luvulla julkaistujen albumien vastaanottoa. Tuolloin lehden levykritiikistä 

vastaamaan palkattiin Greil Marcus, jonka ansiosta arvostelujen linja muuttui pian 

ammattimaisempaan ja organisoidumpaan suuntaan. 

 

Vuonna 1970 Marcusin työn jatkajaksi saapui Ed Ward. Hänen uransa Rolling Stonen 

levyarvioiden toimittajana katkesi kuitenkin lyhyeen Jann Wennerin erotettua hänet vielä saman 

vuoden aikana. Wardin jälkeen levyarvioista vastasi Jon Landau, jota The Rolling Stone Story 

kuvailee yhdeksi 1970-luvun vaikutusvaltaisimmista levykriitikoista.9 Landau päätyi Rolling 

Stoneen työskenneltyään aluksi levykaupan myyjänä sekä Crawdaddy!- ja Eye-nimisten lehtien 

toimittajana. Hänen kiinnostuksensa populaarimusiikissa on kohdistunut erityisesti 

afroamerikkalaiseen musiikkiin. (Draper 1990, 89-90.) Tällä on epäilemättä ollut vaikutusta 
                                                
9 Tähän mielipiteeseen on kuitenkin syytä suhtautua pienellä varauksella, sillä kirja tarjoaa 
lukijalleen jokseenkin subjektiivisen näkökulman aiheeseen: kirjan on kirjoittanut lehden 
innokas ihailija ja sitä varten on haastateltu lähinnä Rolling Stone-lehden omaa henkilökuntaa. 
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hänen positiivisiin mielipiteisiinsä Carole Kingin rhythm and blues- ja soul-vaikutteisesta 

tuotannosta.  

 

Jon Landaun lisäksi Joni Mitchellin ja Carole Kingin levyjä vuosina 1968-1979 arvostelleen 

joukon nimekkäimpiin vakituisiin kirjoittajiin kuului Timothy Crouse. Crouse aloitti Rolling 

Stonessa työskentelyn 1970-luvun alussa. Tuolloin hänen tehtäviinsä kuului lähinnä 

päätoimittaja Jann Wennerin juoksupoikana toimiminen. Hänen terävän ja lahjakkaan 

journalistin maineensa alkoi kuitenkin pikkuhiljaa kasvaa, kun hän pääsi Hunter S. Thompsonin 

mukaan tekemään juttua vuoden 1972 presidentinvaalikampanjasta. Hän työskenteli siitä lähtien 

Thompsonin avustajana vaalikiertueilla. Wenner ei kuitenkaan pitänyt uudesta tulokkaasta ja 

erotti hänet heidän keskinäisten erimielisyyksiensä takia. Saatuaan tämän jälkeen arvostetulta 

New York Times-lehdeltä Crousen kirjoitustyyliä ylistävää palautetta, Wennerin oli pakko ottaa 

hänet takaisin töihin. (Draper 1990, 184-187.) 

 

1.5 Tutkimuksen kulku, tutkimusmenetelmä ja keskeiset käsitteet 
 
 
Tätä tutkielmaa varten olen käynyt läpi Rolling Stone-lehden vuosina 1968-1979 julkaisemat 

levyarviot Carole Kingin ja Joni Mitchellin studioalbumeista. Tutkimusmenetelmänä olen 

käyttänyt diskurssianalyysiä. Työssäni olen keskittynyt erityisesti tekstissä esiintyvien kuvaavien 

sanojen ja ilmaisuiden käyttöön ja niiden merkitysten analysointiin. Olen pyrkinyt pääasiassa 

selvittämään, mitkä puhetavat toistuvat levyarviosta toiseen kirjoittajien kuvaillessa Kingin ja 

Mitchellin musiikkia ja heidän persoonaansa. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on ollut 

selvittää, millaiseksi Kingin ja Mitchellin imago on heidän uransa alkuvuosina määrittynyt ja 

onko tämä imago säilynyt vuosien 1968-1979 välisenä aikana muuttumattomana. Toisin sanoen: 

millä tavoin populaarimusiikin historiankirjoituksen muodostumisprosessit ovat heidän 

kohdallaan lähteneet liikkeelle. 

 

Käytännössä olen toteuttanut analyysini siten, että olen kartoittanut paitsi Carole Kingin ja Joni 

Mitchellin levyjen arvioissa esiintyviä kuvaavia ilmauksia, myös niiden käsittelemiä laajempia 

asiakokonaisuuksia. Näiden pohjalta minun on ollut mahdollista hahmottaa Kingin ja Mitchellin 

levyarvioissa  useimmin toistuvat puhetavat. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on ollut saada 

selville, missä määrin tiettyjen asioiden jatkuvalla toistamisella on ollut populaarimusiikin 

historiankirjoituksen olemassolevia rakenteita synnyttävä, muodostava ja vahvistava vaikutus. 

 

Olen lähestynyt Carole Kingistä ja Joni Mitchellistä kirjoitettuja arvioita paitsi itsenäisinä 

kokonaisuuksina, myös vertailemalla aineistoja toisiinsa. Vertailunäkökulman kautta olen 
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pyrkinyt selvittämään artistien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä kolmella eri tasolla: 1) heidän 

julkisten imagoidensa, 2) heidän musiikistaan käytettyjen ilmausten ja 3) niiden kautta 

muodostuvien arvoasetelmien kautta. Vertailuasetelma tuo esille Kingin ja Mitchellin toisistaan 

poikkeavat imagot ja niiden korrelaation heidän asemiinsa populaarimusiikin historiallisessa 

kaanonissa. 

 

1.5.1 Diskurssianalyysi 
 

Diskurssianalyysi on kielenkäyttöön ja sanavalintoihin perustuvaa aineiston tulkintaa, jonka 

avulla luettavasta tekstistä pyritään löytämään tekstin tarkoitusta avaavia merkityksiä sekä syy- 

ja seurausyhteyksiä. Useat tällaiset merkityssysteemit elävät samanaikaisesti rinnakkain ja 

käyvät kilpailua olemassaolostaan. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 17-18.) Tutkimukseni 

kohteena oleva populaarimusiikin historiankirjoituksen kaanon on hyvä esimerkki 

todellisuuskuvaamme muokkaavista merkityssysteemeistä. Nykyinen kaanon tuottaa yhdenlaista 

populaarimusiikin historiaa, jota vastaan vaihtoehtoista kaanonkäsitystä tarjoavat tekstit 

taistelevat. Yhden merkityssysteemin valtaa ylitse muiden kutsutaan diskurssien hegemoniaksi 

(emt. 88-89).  

 

Diskurssianalyysi perustuu ajatukselle, jonka mukaan ihminen paitsi erittelee ja tulkitsee, myös 

rakentaa jatkuvasti ympäröivää todellisuutta käyttämänsä kielen avulla. Yksinkertaisimmillaan 

diskurssilla siis tarkoitetaan tietynlaista puhetapaa, jonka merkitys ja funktio paljastuu vasta siinä 

vaiheessa, kun tulkinnassa otetaan huomioon tekstin asiayhteys eli konteksti. (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 2004, 17.) Rolling Stonen Carole King- ja Joni Mitchell-levyarvioiden puhetapoja 

tulkittaessa on hyvä pitää mielessä seikat, jotka ovat saattaneet vaikuttaa arvostelijoiden 

käyttämiin sanavalintoihin. Ensiksikin levyarvio on tekstilaji, jonka on lähtökohtaisesti tarkoitus 

suhtautua kriittisesti arvostelun kohteena oleviin albumeihin. Tästä syystä tutkimusaineistona 

käyttämäni tekstit ovat väistämättä luonteeltaan musiikkia arvottavia. Lisäksi jokaisen 

levyarvostelijan  maku on rakentunut hänen yksilöllisten taipumustensa ja ympäristöstä 

saamiensa vaikutteiden pohjalta. Kingin ja Mitchellin musiikki ei myöskään ole istunut aikanaan 

kovinkaan hyvin Rolling Stonen yleiseen, melko rock-painotteiseen linjaan (ks. esim. Draper 

1990, 168). 

  

Oman työni kannalta yksi diskurssianalyysin tärkeimmistä perusolettamuksista on kielenkäytön 

seurauksia tuottava luonne. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa tekstin tuottaja (tässä tapauksessa 

Rolling Stonen levyarvostelija) tulee sanavalinnoillaan luoneeksi puheelleen merkityksiä, jotka 

täyttävät tietyn, sen hetkisen tilanteen ja asiayhteyden sille saneleman funktion. (Jokinen, Juhila 
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& Suoninen 2004, 42.) Esimerkiksi Joni Mitchellin kutsuminen blondiksi (ks. Brown 1968) heti 

hänen debyyttialbumiaan arvostelevan tekstin alussa saattaa herättää lukijassa ajatuksen 

Mitchellistä jokseenkin kevytkenkäisenä ja tyhjäpäisenä neitona, jonka kohdalla musiikki on 

toisarvoinen seikka. Toisaalta tällainen sanavalinta saatetaan tulkita myös kirjoittajan 

kyvyttömyydeksi nähdä Mitchellissä muuta kuin hänen ulkonäkönsä. Lisäksi on otettava 

huomioon 1960-luvun lopun nykyisestä poikkeava tapa puhua naisista. Tulkintamahdollisuudet 

ovat siis loputtomat. Tulkinnan kannalta tärkeää ei kuitenkaan ole se, onko tekstin tuottaja luonut 

sanavalinnoillaan merkityksiä tarkoituksellisesti vai sitä tiedostamatta, sillä varsinainen tulkinta 

tapahtuu vasta tekstin vastaanottajan omassa päässä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 42-43.) 

 

Kielenkäytön seurauksia tuottava luonne tulee tutkielmassani esille paitsi yksittäisissä 

sanavalinnoissa, myös huomattavasti laajemmissa asiakokonaisuuksissa (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 2004, 43). Rolling Stonen levyarvostelijoiden käyttämät puhetavat ovat tarpeeksi usein 

toistuessaan vaikuttaneet omalta osaltaan populaarimusiikin historiankirjoituksen sisältöihin. 

Koska Joni Mitchell on nimetty lehden levyarvioissa toistuvasti folk-artistiksi, hänet mielletään 

sellaiseksi myös populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa huolimatta siitä, että hän on 

uransa aikana tehnyt paljon muutakin musiikkia. Carole Kingin tuotantoon taas on liitetty 

arviosta toiseen yksinkertaisuuden merkityksiä, jonka seurauksena hänen musiikillaan on 

harmittoman pop-musiikin leima vakavasti otettavan taiteen sijaan. 

 

1.5.2 Imago 
 

Rolling Stonen puhetapoja kartoittavassa analyysissäni keskeiseksi nousee imagon käsite. 

Imagolla tarkoitan tässä tietystä henkilöstä syntyvää, keinotekoisesti konstruoitua mielikuvaa, 

jonka syntyyn ja muotoutumiseen media on olennaisesti vaikuttanut. Imagon perusluonteeseen 

kuuluu myös kohteensa yksinkertaistettu ja yksipuolinen esittäminen. Siksi sille ei ole 

löydettävissä suoraa vastinetta todellisuudesta. Tästä syystä imagon on mahdollista elää 

kuvauksen kohteestaan riippumatonta elämää tai jopa muuttaa kohdettaan. (Karvonen 1999, 46 

& 174-176.) 

 

Musiikintutkimuksen näkökulmasta imagoa voidaan tarkastella tähteyden määritelmien kautta. 

Esimerkiksi Marko Aho (2002, 49) on eritellyt populaarimusiikin tähden imagon rakentumiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Hänen mukaansa tällaisia ovat 1) itse musiikki ja sen lisäksi myös tähden 

antamat lehtihaastatelut, elokuvaroolit ja muu oheistoiminta; 2) promootiomateriaali; 3) median 

kommentit tähdestä; sekä 4) yleisön luomat artefaktit, kuten esimerkiksi fanikirjeet. Omassa 



 24 

tutkimuksessani olennaisimmaksi muodostuvat median kommentit, joita tutkimusaineistona 

käyttämäni Rolling Stonen levyarviot edustavat. 

 

Imagon rakentumista tämän tutkielman puitteissa on lähestyttävä ajattelemalla Joni Mitchelliä ja 

Carole Kingiä paitsi kulttuurin tekijöinä, myös sen tuotteina. Ahon (2002, 50) mukaan 

kulttuurintuotteet jakautuvat projektio- ja reflektio-kulttuurintuotteisiin. Projektio-

kulttuurintuotteet ovat levy-yhtiön, tähden itsensä sekä kulttuuriteollisuuden institutionaalisesti 

tuottamia. Kyse on siis tietynlaisen kuvan lähettämisestä ympäristölle. Reflektio-

kulttuurintuotteet puolestaan ovat projektio-kulttuurintuotteiden tulkitsemisen tuloksena 

syntyneitä tuotteita. Ne voivat siten ainoastaan heijastaa levy-yhtiön tai muun sellaisen tahon 

lähettämää kuvaa kyseisestä kulttuurintuotteesta. Julkisuuden henkilön imagon muodostumiseen 

vaikuttavat siksi lukuisat eri tahot erilaisine intresseineen. Tästä syystä imagon ei voi 

milloinkaan ajatella olevan sisällöltään neutraalia tai esittävän ”todellisuutta” sellaisenaan. 

 

Joni Mitchellin ja Carole Kingin levyt edustavat työssäni projektio-kulttuurintuotteita ja Rolling 

Stonen levyarviot niiden pohjalta tuotettuja reflektio-kulttuurintuotteita. Näistä kahdesta 

osatekijästä koostuvat ne Mitchellin ja Kingin imagot, joita minun tehtäväni on tulkita. Koska 

tarkastelen työssäni Mitchellin ja Kingin kaanonasemien muodostumisen alkuvaiheita heidän 

imagoidensa diskursiivisen rakentumisen näkökulmasta, oma tutkijapositioni asettuu tämän 

tulkintaketjun häntäpäähän. Teen tulkintaa sellaisesta materiaalista, joka on jo valmiiksi 

tulkittua. Analyysin tuloksena saamani informaatio on siten väistämättä tietyssä määrin 

subjektiivista. 

 

1.5.3 Musiikillinen imago 
 

Koska kirjoittajat analysoivat levyarvioissaan vaihtelevasti sekä Carole Kingin ja Joni Mitchellin 

henkilökohtaisia piirteitä että heidän musiikkissaan näkemiään ominaisuuksia, on lukijan paikoin 

vaikea hahmottaa, kummasta missäkin tilanteessa puhutaan. Kuten Henry Kingsbury (1988, 87) 

on todennut, musiikkikriitikoilla on tapana puhua soivista nuoteista ikään kuin niillä olisi oma 

persoona.10 Siksi oletukseni onkin, että Rolling Stonen arvostelijoiden käsitykset muusikoista ja 

heidän musiikistaan ovat kietoutuneet jokseenkin erottamattomasti toisiinsa ja hämärtäneet 

näiden kahden välistä rajaa. Voidaan myös ajatella, että arvostelijat ovat kenties nähneet 

muusikot ja heidän tuottamansa musiikin ikään kuin saman asian eri puolina. Onhan 

musiikintekijä väistämättä varsin läheisessä suhteessa tekemäänsä musiikkiin.   

 
                                                
10 Tähän aiheeseen palaan luvussa 3.4, jossa käsittelen levykritiikin ominaispiirteitä tarkemmin. 
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Levyarvioiden edustamasta näkökulmasta katsottuna musiikintekijällä tarkoitetaan siis henkilöä, 

jossa yhdistyy paitsi hänen julkinen imagonsa, myös hänen tekemässään musiikissa nähdyt 

ominaispiirteet. Tällainen imagokäsitys poikkeaa siinä määrin perinteisestä julkisen imagon 

käsitteestä, että se vaatii mielestäni oman määrittelynsä. Siksi nimitän Carole Kingin ja Joni 

Mitchellin musiikin ja heidän julkisen persoonansa yhdistävää imagokäsitystä tästä lähin 

musiikilliseksi imagoksi. Tähän käsitteeseen ovat suodattuneet arvostelijoiden näkemykset 

artistien julkisesta imagosta, johon on ”vuotanut” lisämerkityksiä kyseisten artistien tekemästä 

musiikista.
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2 Populaarimusiikin musiikinhistoriankirjoituksen kaanon ja sen ilmenemismuodot 
 
 

Musiikinhistoriallisten kaanonien esiintymismuotoja on useita. Niiden tieteellinen määrittely on 

kuitenkin vielä toistaiseksi jäänyt populaarimusiikin tutkimuksessa varsin teoreettiselle tasolle. 

Populaarimusiikin kaanoneiden määrittelyn keskeneräisyys käy ilmi esimerkiksi Antti-Ville 

Kärjän artikkelista A Prescribed Alternative Mainstream: Popular Music and Canon Formation 

(2006). Tekstissään Kärjä ehdottaa populaarimusiikin kaanoneiden rakentumiseprosessien 

tutkimuksen pohjaksi Philip V. Bohlmanin modernin kansanmusiikin kaanoneiden kolmijakoa. 

 

Bohlman (1988) jakaa teoksessaan The Study of Folk Music in the Modern World  modernin 

kansanmusiikin kaanonit 1) pienryhmäkaanoneihin (small group canon), 2) välitteisiin 

kaanoneihin (mediated canon) ja 3) kuvitteellisiin kaanoneihin (imagined canon). Kärjä mukailee 

artikkelissaan tätä jakoa nimeämällä vastaavat populaarimusiikin kaanontyypit 

vaihtoehtokaanonilksi (alternative canon), valtavirtakaanoniksi (mainstream canon) ja 

säädellyksi kaanoniksi (prescribed canon).  

 

Kansanmusiikin parista lainatun kaanontyyppien kolmijaon soveltaminen lähestulkoon 

sellaisenaan populaarimusiikin tutkimukseen on kuitenkin ongelmallista. Tällaiseksi osoittautuu 

erityisesti Kärjän säädelty kaanon, jolla hän pyrkii korvaamaan Bohlmanin alkuperäisen 

kuvitteellisen kaanonin idean. Kärjän käsite jää mielestäni määrittelyltään liian laajaksi ja siten 

vaikeaksi soveltaa käytännön esimerkkeihin. Palaan tähän ongelmaan esiteltyäni kaanonien 

tyypillisimmät muodot (valtavirtakaanon, vaihtoehtokaanon ja marginaalikaanon) ja niiden 

ilmenemisen omassa tutkimuskohteessani. Jaotteluni tukena olen käyttänyt Kärjän artikkelia 

niiltä osin, kuin olen katsonut sen soveltuvan omiin käsityksiini populaarimusiikin kaanoneista ja 

niiden toimintamalleista. 

 

2.1 Valtavirtakaanon 
 
 
Musiikinhistoriankirjoituksella on länsimaisen taidemusiikin tutkimuksessa pitkät perinteet. 

Akateemisella tasolla musiikinhistoriankirjoitus on kuitenkin alkanut muotoutua nykyisen 

kaltaiseksi vasta 1800-luvun kuluessa, jolloin alettiin kirjoittaa laajoja kokonaisesityksiä ja 

historiallisia suurteoksia, jotka pyrkivät kokoamaan koko länsimaisen taidemusiikin historian 

yksiin kansiin. (Huttunen 1993, 1-3.) Tällaisia suuria kokonaisuuksia kirjoittaessaan 

musiikkihistorioitsijoiden oli pakko suorittaa tiettyihin kriteereihin perustuvaa valintaa sen 
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suhteen, keitä heidän teoksissaan mainittiin ja keitä taas ei. Tämä taas sai aikaan sen, että tutkijat 

alkoivat nostaa taidemusiikin historiasta esiin merkittävinä pitämiään yksittäisiä henkilöitä ja 

heidän teoksiaan edustamaan kokonaisia aikakausia. Eri aikoina eläneiden säveltäjien väliltä 

pyrittiin löytämään kytköksiä, joiden avulla laajoja historiallisia aineistoja oli helpompi jäsentää 

ja ketjuttaa säveltäjät kronologisesti etenevään, suureen musiikinhistorialliseen jatkumoon. 

(Sarjala 2002, 24.)  

 

Tällä tavoin tehtyjen valintojen ja niiden jatkuvan toiston kautta jotkut säveltäjät ja ilmiöt ovat 

jääneet elämään toisten painuessa auttamattomasti unohduksiin (Sarjala 2002, 13-14). Tätä 

ilmiötä kutsutaan musiikinhistoriankirjoituksen kaanoniksi. Kaanonin käsitteen alkuperäinen 

merkitys on  ollut uskonnollinen, sillä alunperin sanalla on viitattu pyhiin teksteihin. 

Myöhemmin käsite on laajentunut tarkoittamaan mitä tahansa tietyn yhteisön tärkeänä pitämiä 

tekstejä, jotka pyrkivät koostamaan yhteisön historian merkityksellisimpinä pidetyt henkilöt, 

tapahtumat ja ilmiöt yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. (Kärjä 2006, 5.) 

 

Musiikinhistoriankirjoituksen kaanoniin katsotaan kuuluvaksi sellaiset teokset, jotka nähdään 

oman yhteisönsä keskuudessa arvokkaina ja säilyttämisen arvoisina osina yhteisön historiaa 

(Moisala & Valkeila 1994, 238). Viime vuosina musiikinhistoriankirjoituksen tutkijat ovat 

kuitenkin alkaneet tiedostaa historiankirjoituksen kanonisoituneen luonteen. Länsimaisen 

taidemusiikin historiankirjoitusta on kritisoitu sen teoskeskeisyydestä ja syvälle juurtuneesta 

nero-ajattelusta, joiden tilalle nykytutkimus on pyrkinyt löytämään toisenlaisia, vanhoja 

käsityksiä avartavia lähestymistapoja (Sarjala 2002, 16-17). 

 

2.2 Vaihtoehto- ja marginaalikaanonit 
 
 

Nykyisestä populaarimusiikin historiankirjoituksesta on erotettavissa valtavirtakaanonin lisäksi 

myös eräänlaisia ”poikkeusten kaanoneita”. Tällaisten kaanonien kirjoittajat ovat pyrkineet 

teoksissaan etäännyttämään mahdollisimman kauas yksipuolisena ja vääristyneenä pitämänsä 

valtavirtakaanonin. Yleisesti tunnustettujen ja merkittävinä pidettyjen musiikintekijöiden sijaan 

heidän huomionsa on kiinnittynyt niihin artisteihin, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet 

valtavirtakaanonista kokonaan pois tai vähintäänkin siinä esitettyjen artistien varjoon. 

Valtavirrasta poikkeavissa kaanoneissa on siis kyse musiikinhistorian korjaavasta uudelleen 

kirjoittamisesta. Niiden kautta historioitsijat pyrkivät saattamaan nykyihmisten tietoisuuteen 

vaihtoehtoisia tapoja tarkastella muuten jo niin tutuksi tullutta ja itsestäänselvyytenä pidettyä 

musiikin historiaa. 



 28 

 

Vaihtoehtoisten kaanonien luominen on osittain seurausta historioitsijan omien, 

henkilökohtaisten mieltymysten peilautumisesta tutkittavaan materiaaliin. Ennen kaikkea niiden 

kirjoittaja kuitenkin haluaa tehdä oikeutta historian hämäriin unohtuneille artisteille, jotka hän 

näkee mainitsemisen arvoisena osana populaarimusiikin historiallista jatkumoa. Musiikin 

historian tarkastelu valtavirtakaanonin unohtamien ilmiöiden valossa on kuitenkin monella tapaa 

ongelmallista. Tällaisen lähestymistavan seurauksena on helposti populaarimusiikin tiettyjen 

osatekijöiden tahaton tai tahallinen marginalisointi, joka ilmenee pahimmillaan täysin 

tuntemattomien henkilöiden ja erikoisuuksien suhteettomana painottamisena. Kutsun tällaisia 

populaarimusiikin historiallisia kuvauksia marginaalikaanoneiksi. 

 

Hyvä esimerkki marginaalikaanonista on James L. Dickersonin teos Go Girl, Go! (2005). Sen 

tarkoituksena on ollut koota merkittävimmät populaarimusiikin saralla vaikuttaneet naismuusikot 

yksiin kansiin. Teos käsittelee paikoin ansiokkaasti naisten tekemää musiikkia, mutta samalla 

unohtaa mainita monia tärkeitä ja mainitsemisen arvoisia nimiä kartoittaessaan 

populaarimusiikin historiaa. Teoksensa kautta Dickerson suorittaa jatkuvaa valintaa sen suhteen, 

mikä on hänen käsityksensä mukaan mainitsemisen arvoista populaarimusiikin historiassa ja 

mikä taas ei. Tässä suhteessa Go Girl, Go! ei poikkea populaarimusiikin valtavirtaa käsittelevistä 

yleisteoksista. Marginaalikaanoniksi teoksen tekee se, että hänen siinä esittelemänsä 

musiikinhistoriallinen kaanon perustuu lähes yksinomaan erikoisuuksille. Artisteille, jotka ovat 

jollakin tapaa poikenneet aikansa valtavirrasta. 

 

Dickersonin kirja käsittelee yksinomaan naispuolisia musiikintekijöitä. Jo tämä seikka tekee siitä 

marginaalista ilmiötä käsittelevän teoksen. Lisäksi teos nostaa naisten tekemän musiikin 

historiasta esiin sellaisia artisteja, joiden asema yleisessä populaarimusiikin jatkumossa voidaan 

helposti kyseenalaistaa. Heistä monilla on kiistämättä ollut merkityksensä populaarimusiikin 

historian kulkuun, mutta heidän roolinsa painottaminen alan yleisteoksessa on jokseenkin 

vastuutonta ilman, että samassa yhteydessä otetaan esille myös ne artistit, jotka esiintyvät 

kyseisellä paikalla valtavirtakaanonissa. Esimerkkinä mainittakoon, että Dickersonin teos jättää 

Joni Mitchellin kokonaan pois naisten tekemän populaarimusiikin kaanonista, vaikka hänen 

merkityksensä sekä naisten tekemälle musiikille että laulaja-lauluntekijämusiikille ylipäätään on 

ollut ratkaiseva.  

 

Musiikinhistoriallisen jatkumon kriittisen tarkastelun kannalta marginaalikaanonien 

muodostuminen on yhtä vaarallista kuin suuria kokonaisuuksia käsittelevät 

valtavirtakaanonitkin. Kyse on saman ilmiön kahdesta ääripäästä: valtavirtakaanon jättää 
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mainitsematta monia musiikinhistoriallisesti merkittäviä ilmiöitä, kun taas marginaalikaanon 

painottaa unohdettuja ilmiöitä kohtuuttoman paljon. Edellä mainittujen kaanonien 

muodostumisprosessit kuitenkin poikkeavat toisistaan. Valtavirtakaanon muodostuu tiettyjä, 

faktoina pidettyjä ja yleisesti tunnustettuja osatekijöitä järjestelmällisesti toistamalla. 

Marginaalikaanoneissa taas on kyse toistamisen tietoisesta välttämisestä sillä seurauksella, että 

tuloksena on yhtä yksipuolinen kuva populaarimusiikin historiasta. 

 

2.3 Säädelty kaanon 
 
 

Antti-Ville Kärjän esittämä säädellyn kaanonin idea jää hänen artikkelissaan esikuvansa, Philip 

V. Bohlmanin kuvitteellisen kaanonin ajatuksen tavoin jokseenkin abstraktille tasolle. 

Bohlmanin alkuperäisen ajatuksen mukaan kuvitteellisen kaanonin idea pitää sisällään ajatuksen 

kaanonista mielikuvituksen tuotteena. Lisäksi Bohlman liittää kuvitteellisen kaanonin poliittiseen 

kontekstiin esittämällä, että tätä kaanonia säätelevät tietyt valtiolliset ja institutionalisoidut tahot. 

Mutta kuten Kärjä (2006, 15) toteaa, Bohlmanin kuvitteellisen kaanonin käsite osoittautuu 

käytännön tasolla monella tapaa ongelmalliseksi. 

 

Käsitteen suurin ongelma piilee siinä, että se ehdottaa kuvitteellisen kaanonin olevan oma, 

erillinen kaanontyyppinsä, vaikka sen ilmenemismuotoja saattaa tosiasiassa esiintyä minkä 

tahansa kaanonin yhteydessä. Lisäksi sana ”kuvitteellinen” itsessään vihjaa muiden kaanonin 

ilmenemismuotojen olevan jollakin tavalla ”vähemmän kuvitteellisia”. Näin ei tietystikään ole, 

vaan jokainen kaanon on omalla tavallaan mielikuvituksen tuotetta (Kärjä 2006, 15). Myös 

Kärjän säädellyn kaanonin käsite määrittelee mielestäni enemmänkin kaanonien rakentumiseen 

vaikuttavia tahoja sen sijaan, että se itsessään edustaisi yhtä kaanonin ilmenemismuotoa. Ja 

koska kaanoneita säätelevät tahot ovat läsnä kaikkien kaanoneiden rakentumisprosesseissa, en 

ole käsitellyt niitä tässä yhteydessä erillisenä kaanoninaan muiden joukossa. 

 

2.4 Rekanonisaatio 
 
 

Kaanonit pyrkivät poimimaan tarkastelun kohteena olevasta ajanjaksosta merkittävimpinä 

pitämiään asioita. Niiden avulla hahmotamme historiaamme ja muodostamme käsityksen siitä, 

mistä olemme tulleet ja mihin mahdollisesti olemme menossa. Siksi kaanonit mielletään helposti 

aikajanan omaiseksi ketjuksi, joka kulkee suoraviivaisesti pisteestä A pisteeseen B. Käsitys 

kaanonien lineaarisesta luonteesta on kuitenkin harhaanjohtava, sillä vaikka niiden painopiste 
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onkin historiallisissa ilmiöissä, niiden sisältö elää silti jatkuvasti. Tästä syystä kaanoneita voisi 

kuvailla paremminkin useiden peräkkäisten, limittäisten ja päällekkäisten ilmiöiden verkostoiksi, 

joiden sisäiset tapahtumat ovat sidoksissa reaalimaailman tapahtumiin. 

 

Vaikka kaanonit ovat usein sisällöltään melko jäykkiä ja stabiileja, saattaa niiden sisäinen 

järjestys joidenkin tapahtumien seurauksena muuttua. Jos vaikkapa kaanonissa jo kertaalleen 

tiettyyn paikkaan sijoitettu ja siihen vakiintunut artisti tulee myöhemmin tunnetuksi jonkin muun 

asian, esimerkiksi aikaisemmasta selvästi poikkeavan musiikkityylinsä kautta, tulee hän samalla 

asettuneeksi uuteen paikkaan kyseisessä kaanonissa. Tällöin voidaan puhua tapahtumasarjasta, 

jota nimitän rekanonisaatioksi. Kyseessä on ilmiö, jonka seurauksena aikaisemmin kaanonin 

toisessa paikassa sijainnut musiikintekijä sijoittuu uudelle paikalle musiikilliseen jatkumoon. 

Samalla hänen entinen paikkansa unohtuu ja hänet tunnetaan parhaiten uuden sijaintinsa 

perusteella. 

 

Joni Mitchellin kohdalla voidaan puhua tietynlaisesta populaarimusiikin historiankirjoituksen 

rekanonisaatiosta. Hänen musiikillinen statuksensa on pysynyt kaanonissa jokseenkin 

samanlaisena huolimatta hänen 1970-luvun lopun ja 1980-luvun jazz- ja 

maailmanmusiikkikokeiluistaan.  Häntä pidetään yhä  ennen kaikkea yhtenä 1970-luvun laulaja-

lauluntekijämusiikin merkittävimmistä nimistä. Mitchell on kuitenkin uransa aikana joutunut 

toistuvasti hänen ympärillään toimineiden miesartistien varjoon. Hänet nähtiin pitkään 

pelkästään miespuolisten laulaja-lauluntekijöiden tyttöystävänä ja vasta sen jälkeen itsenäisenä ja 

ammattimaisena musiikintekijänä. (ks. O´Brien 2001, 1-3.) 

 

Joni Mitchellin rekanonisaatioprosessi alkoi 1980-luvun lopulla tuolloin maailmanmaineeseen 

nousseiden artistien vaikutuksesta. Myös Mitchellin entinen miesystävä, Crosby, Stills, Nash & 

Young-yhtyeestäkin tunnettu David Crosby on todennut vasta myöhempinä vuosina ottannensa 

Mitchellin poikkeuksellisista kitaranviritystavoista ja sointuratkaisuista vaikutteita omaan 

soittamiseensa. (O´Brien 2001, 71.) Mitchellin rekanonisoitumiseen liittyy myös hänen 

myöhempi nostamisensa 1960-luvun folk-musiikin ja Woodstockin henkilöitymäksi. Ironista 

kyllä, Mitchell ehti julkaista 1960-luvun puolella ainoastaan kaksi albumia, eikä hän edes ottanut 

osaa Woodstock-festivaaleihin (O´Brien 2002, 2-3). Tämä osoittaa, ettei kaanoneiden 

rakentumisella tarvitse välttämättä olla todellisuuden kanssa mitään tekemistä. 

 

Joni Mitchellin rekanonisoitumisen seurauksena hänen paikkansa kaanonissa vaihtui 

muusikoiden musiikkia tekevän tyttöystävän roolista osaksi varteenotettavien populaarimusiikin 

vaikuttajien joukkoa. Kärjän esittämän populaarimusiikin kaanontyypittelyn mukaan Mitchellin 
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voidaankin ajatella tämän rekanonisaatioprosessin kautta siirtyneen marginaalikaanonista osaksi 

musiikin valtavirtakaanonia. 

 

Rekanonisaatio-termiä näkee käytettävän myös muissa kuin tässä tutkielmassa esittämässäni 

merkityksessä. Musiikkitieteessä sillä on pääasiassa tarkoitettu jonkun henkilön tai ilmiön 

paluuta sellaiseen kaanoniin, jonka osa hän on joskus ollut, mutta josta hän on jäänyt jossakin 

historian uudelleenkirjoituksen vaiheessa pois (ks. esim. Horowitz 2005). Tämä rekanonisaation 

määritelmä ei kuitenkaan täysin kata Joni Mitchellin kaltaista ilmiötä, jossa henkilön paikka 

kaanonissa määrittyy yllättäen uudelleen ilman, että hän on missään vaiheessa menettänyt entistä 

paikkaansa osana historiallista kaanonia. 

 

2.5 Bikanonisaatio 
 
 

On myös mahdollista, että artisti sijaitsee samanaikaisesti kahdessa eri paikassa kaanonia. 

Kutsun tällaista ilmiötä bikanonisaatioksi. Bikanonisoitu artisti on saavuttanut asemansa 

kaanonissa jo kertaalleen, mutta muuttanut myöhemmin sijaintiaan siten, että jälkipolvi muistaa 

hänet sekä hänen ensimmäisestä että myöhemmästä sijainnistaan. Carole King on osuva 

esimerkki bikanonisaatiosta. 1960-luvulla hän tuli tunnetuksi Brill Buildingin ammattimaisena 

lauluntekijänä yhdessä työparinsa Gerry Goffinin kanssa. Sittemmin hän on tullut tunnetuksi 

myös osana 1970-luvun alun laulaja-lauluntekijäkulttuuria hänen läpimurtolevynsä ilmestyttyä 

vuonna 1971. Tapestry-albumi teki hänestä hetkessä kuuluisan täysin aiemmasta poikkeavalla 

areenalla. Hänet kuitenkin muistetaan näistä molemmista. (Ewen 1987, 248-250.) Kärjän 

kaanonjaottelun mukaan Kingin kaanonasema muistuttaa poikkeuksellisen ilmenemismuotonsa 

vuoksi eniten säädeltyä kaanonia. 

 

Vaikka kaanonin sisältö on jatkuvassa liikkeessä, artistin on vaikea sijaita kaanonin kahdessa eri 

paikassa täysin samanarvoisena. Mikäli artisti on jo ehtinyt saavuttaa tietyn paikan 

musiikinhistoriallisessa jatkumossa, hänet todennäköisemmin muistetaan paremmin tästä kuin 

myöhemmistä tekemisistään. Vähintäänkin kyseisen artistin uutta tuotantoa tullaan aina 

vertaamaan hänen aiempaan materiaaliinsa. Yksinkertaisimmillaan tämä on nähtävissä radioiden 

soittolistoilla. Silloin, kun jo useampia levyjä julkaisseelta artistilta tai yhtyeeltä ilmestyy uusi 

albumi, radiokanavilla aletaan lähes poikkeuksetta soittaa uuden levyn singlejen ohella myös 

heidän vanhoja hittikappaleitaan. 
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Carole King on paitsi kuvaava, myös varsin poikkeuksellinen esimerkki bikanonisaatiosta. Hän 

on onnistunut sijoittumaan kahteen paikkaan populaarimusiikin historiassa siten, että hänet 

muistetaan paremmin myöhemmästä soolotuotannostaan kuin Brill Buildingissa 1960-luvulla 

tekemästään ammattisäveltäjän urasta. Kingin kohdalla asiaan on luultavasti vaikuttanut eniten 

hänen sukupuolensa. Hän kuuluu niihin harvoihin naisiin, jotka ovat kyenneet luomaan 

menestyksekkään uran nimenomaan populaarimusiikin tekijäpuolella tavanomaisen soolo- tai 

lauluyhtyetaustan sijaan. Tästä syystä häneen on suhtauduttu eri tavalla kuin vastaaviin 

miespuolisiin lauluntekijöihin, jotka ovat työkseen säveltäneet populaarimusiikkia suosituille 

aritsteille. Kingiä on myös kritisoitu yltiökaupallisuudesta ja toimimisesta osana usein 

paheksuttavana pidettyä populaarimusiikin ”tuotantokoneistoa”. 

 

Tuomitseva suhtautuminen Carole Kingin aikaisempaa uraa kohtaan johtuu paitsi hänen 

roolistaan musiikkia tekevän naisvähemmistön edustajana, myös hänen myöhemmästä 

sijoittumisestaan populaarimusiikin kaanoniin. Tapestry-levyn suosion myötä Kingistä tuli osa 

pohjoisamerikkalaisten laulaja-lauluntekijöiden historiallista jatkumoa. Aatteellisella tasolla 

häntä ei kuitenkaan tahdottu hyväksyä osaksi tätä yhteisöä, sillä hän oli jo ehtinyt ”myydä 

sielunsa” folk-muusikoiden paheksumalle kaupalliselle musiikkiteollisuudelle. Vaikka Kingin 

musiikki täyttääkin kaikki laulaja-lauluntekijämusiikin esteettiset kriteerit, hän ei ole vieläkään 

täysipainoinen osa  tätä perinnettä. Näin siitäkin huolimatta, että hänet muistetaan kenties 

kaikkein parhaiten juuri soolouransa aikana julkaisemasta Tapestry-albumistaan. 

 

2.6 Traditioympyrä 
 

 

Matti Huttunen esittelee teoksessaan Modernin musiikinhistorian kirjoituksen synty Suomessa 

(1993, 32) Werner Braunin (1977) traditiopyramidin idean. Sen avulla pystytään 

havainnollistamaan tiettyjen traditioiden (tässä tapauksessa musiikinhistoriankirjoitusten 

sisällön) vakiintuneisuusaste kulttuurin ”kollektiivisessa tajunnassa”. 

Musiikinhistoriankirjoitustradition kohdalla pyramidin perusta koostuu siis kyseessä olevan 

historiankirjoituksen kaikkein vakiintuneimmasta aineksesta. Historiankirjoituksessa vain 

harvoin esiintyvät ja sitä kautta vakiintumattomimmat ilmiöt puolestaan sijoittuvat aivan 

pyramidin huipulle. Kuvion keskelle voidaan vetää poikkiviiva, joka jakaa pyramidin kahtia 

”kanonisoituihin” ja ”kanonisoitumattomiin” ilmiöihin. Kun aiheeksi otetaan 

pohjoisamerikkalaisten 1960-1970-luvun laulaja-lauluntekijöiden kaanon, kuvio voisi näyttää 

seuraavanlaiselta: 
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       KUVIO 1. Traditiopyramidi. 

 
1. Kanonisoitumattomat laulaja-lauluntekijät 

2. Kanonisoidut laulaja-lauluntekijät 

 

 

Tämän sinänsä havainnollisen kuvion ongelmaksi muodostuu sen suurpiirteisyys. Pyramidi ei 

ilmennä riittävän yksityiskohtaisesti aste-eroja tradition sisältämän aineksen eri osatekijöiden 

välillä. Esimerkiksi populaarimusiikin historiankirjoitustradition kyseessä ollessa kuvio ei tuo 

mielestäni tarpeeksi selvästi esille eroja artistien kanonisoituneisuudessa. Vaikka jokaisen 

muusikon paikka historiankirjoituksessa on yksilöllinen, traditiopyramidi jakaa heidät 

yksinkertaistaen ainoastaan kahteen leiriin: kanonisoituihin ja kanonisoitumattomiin artisteihin. 

Braunin ajatusta tarkentaakseni olen hahmotellut traditiopyramidin pohjalta eräänlaisen 

traditioympyrän, joka kuvaa mielestäni selkeämmin kaanoneiden rakentumista 

populaarimusiikin historiankirjoituksessa. Traditioympyrän avulla esitettynä 

pohjoisamerikkalaisten 1960-1970-luvun laulaja-lauluntekijöiden kaanon rakentuu seuraavalla 

tavalla: 
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      KUVIO 2. Traditioympyrä. 
 

1. Laulaja-lauluntekijyyden ydin, normi 

2.-3. Vahvasti vakiintunut, kanonisoitu materiaali 

4.-5. Tunnustetut, semi-kanonisoidut artistit 

6. Unohdetut tai tietoisesti kaanonin ulkopuolelle jätetyt 

 

 

Ympyrän ajatuksena on, että sen keskiössä on tilaa ainoastaan yhdelle nimelle kerrallaan. 

Laulaja-lauluntekijämusiikin kaanonissa tämä paikka on varattu Bob Dylanille, joka on 

ansainnut jokseenkin muuttumattoman aseman Yhdysvalloissa 1960-luvun alussa alkunsa 

saaneen laulaja-lauluntekijämusiikin ”isänä” (ks. esim. Bauldie  (toim.) 1992). Tulee kuitenkin 

muistaa, että kaanonin ytimessä olevat muusikotkaan eivät ole luoneet uraansa  tyhjästä. Tämä 

harhakäsitys on seurausta kaanon-ajattelun historiattomuudesta, joka sisältää ajatuksen yhdestä 

ihmisestä kaiken alkuna ja juurena. Yksikään kaanonissa sijaitsevista artisteista ei silti ole tehnyt 
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musiikkiaan vaikutteilta vapaana. Dylanin tapauksessa selkein esikuva hänen musiikilleen on 

ollut folk-laulaja Woody Guthrie (ks. Charlton 1998, 62). 

 

Ympyrän kaksi seuraavaa kehää sisältävät ne artistit, joiden asema kaanonissa on vakiintunut ja 

joihin viitataan säännöllisesti pohjoisamerikkalaisia laulaja-lauluntekijöitä koskevissa 

historiankirjoituksissa. He sijaitsevat kaanonissa ytimen välittömässä läheisyydessä, mutteivät 

kuitenkaan aivan sen keskellä. Kuvion sisemmillä kehillä nimiä on vain muutama, mutta mitä 

kauemmas ytimestä päästään, sitä enemmän siellä on henkilöitä yhtä kehää kohti. Ympyrän 

neljännellä ja viidennellä kehällä artistien määrä on kääntäen verrannollinen heidän 

tunnettuuteensa: mitä enemmän nimiä ko. kehä sisältää, sitä vähemmän tunnettuja siellä olevat 

artistit ovat. Ydinkerroksiin verrattuna näiden kehien jäseneksi on vielä suhteellisen helppo 

päästä, mutta samalla niistä on myös suurempi riski tippua pois, sillä kaanonin sisäinen kilpailu 

on kovaa. 

 

Kuvion uloimmalla kehällä ovat laulaja-lauluntekijämusiikin kuriositeetit ja erikoisuudet, joita ei 

ole hyväksytty osaksi varsinaista kaanonia. Täällä ovat artistit, joiden olemassaolo on tiedostettu, 

mutta jotka eivät ole osa populaarimusiikin yleistä tietoutta. Pääseminen osaksi kaanonia ei ole 

sattumankauppaa, vaan seurausta vaikutusvaltaisten tahojen harjoittamasta tietoisesta 

valinnasta.11 

 

Toisinaan saattaa käydä myös niin, että alunperin kaanonin ulkopuolella ollut artisti hyväksytään 

vasta myöhemmin osaksi kaanonia. Samoin kuin kaanonista pois jättäminen, kaanoniin 

sisällyttäminenkin tapahtuu vaikutusvaltaisena pidettyjen tahojen kautta. Esimerkiksi 

traditioympyrän uloimmalle kehälle sijoittamani laulaja-pianisti Laura Nyron paikka laulaja-

lauluntekijöiden kaanonissa elää tällä hetkellä mielenkiintoista murrosvaihetta. Laura Nyro on 

New Yorkissa vaikuttanut laulaja-lauluntekijä, joka saavutti elinaikanaan varsin vaatimatonta 

suosiota. Häntä on alettu arvostaa laulaja-lauluntekijäpiireissä oikeastaan vasta viime vuosina, 

vaikka hänen musiikillaan on ollut vaikutusta esimerkiksi Joni Mitchellin tyyliin (O´Brien 2001, 

4). Nyron tapaus osoittaa, että kaanonin ulkopuolisuus ei välttämättä ole negatiivinen ilmiö. Siitä 

saattaa ajan kuluessa tulla jopa trendikästä ja haluttavaa. 

 

                                                
11 Laulaja-lauluntekijä Harry Chapin on hyvä esimerkki vaikutusvaltaisten tahojen suorittamasta 
valinnasta, jonka seurauksena artisti jää kaanonissa marginaaliin asemaan. Rolling Stone-lehti 
leimasi 1970-luvulla Chapinin musiikin levyarvioissaan toistuvasti niin huonoksi, että hän ei ole 
koskaan päässyt osaksi pohjoisamerikkalaisten laulaja-lauluntekijöiden ydinjoukkoa (ks. esim. 
Carson 1979). Kaikki edellytykset hänen kanonisoinnilleen ovat tästä huolimatta olemassa. 
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Traditioympyrä näyttäisi tietysti aivan erilaiselta, mikäli tarkkailun kohteeksi otettaisiin pelkät 

naismuusikot. Kuvioon on ylipäätään mahdotonta sijoittaa kaikkia mahdollisia tuon ajan 

musiikintekijöitä. Siksi on pidettävä mielessä, että tällaisia kuvioita hahmottelemalla myös 

tutkija suorittaa jatkuvaa valintaa sen suhteen, mitkä asiat hän näkee tutkimuskohteessaan 

mainitsemisen arvoisina ja mitä hän jättää sanomatta. Tulos on siis väistämättä puolueellinen. 

Ympyrän tarkoituksena onkin tässä lähinnä havainnollistaa visuaalisessa muodossa, millä tavalla 

kanonisoituminen näkyy läpikäymässäni aineistossa ja miten sen eri osatekijät ovat jatkuvassa 

liikkeessä suhteessa toisiinsa. 
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3 Musiikkitieteellinen näkökulma populaarimusiikin tutkimuksessa 
 

3.1 Musiikin historiankirjoituksen tutkimuksesta 
 
 

Länsimaisen taidemusiikin historiankirjoitus voidaan jakaa karkeasti kahtia historialliseen 

musiikkitieteeseen ja 1800-luvun lopulla syntyneeseen moderniin musiikintutkimukseen 

(Huttunen 1993, 3-8). Tutkielmani kannalta olennaisempi on moderni musiikintutkimus, sillä sen 

käyttöön ottaman musiikkisosiologisen näkökulman mukaantulo musiikkitieteelliseen 

tutkimukseen vei tutkimusperinnettä myös länsimaisen populaarimusiikin tutkimuksen puolelle. 

Nykymusiikkiin liittyvät arvot ja arvotukset ovat siis suurelta osin 1800-luvun 

musiikinhistoriankirjoituksen sanelemia. (emt. 5-7, 22.) Käytännön tasolla tämä näkyy 

esimerkiksi  populaarimusiikkiin omaksutussa eri musiikkityylien genrejaottelussa, joka 

muistuttaa länsimaisen taidemusiikin tapaa jakaa musiikin historia eri tyylikausiin. 

 

Länsimaisen taidemusiikin ja populaarimusiikin historiankirjoituksilla on muitakin yhteisiä 

piirteitä (onhan kyse tavallaan yhdestä ja samasta historiankirjoitusperinteestä). Tällaisia ovat 

esimerkiksi eri musiikkityyleistä käytetyt nimitykset. Taidemusiikkiin vakiintuneet tyylikausien 

nimet ovat monesti tarkoittaneet alunperin jotakin muuta. Ne ovat saattaneet olla peräisin muista 

taiteista tai sen hetkisistä aatesuuntauksista (esimerkiksi renessanssi) tai olleet pilkkanimiä, jotka 

sittemmin ovat vakiintuneet yleiseen käyttöön (esimerkiksi barokki). (Huttunen 1993, 25; ks. 

myös Allen 1962, 3.) Sama ilmiö on havaittavissa myös populaarimusiikin puolella. Vielä 1950-

luvun alussa, ennen kuin nimi rock´n roll vakiintui radio-dj Alan Freedin toimesta tarkoittamaan 

tiettyä musiikkityyliä, sillä viitattiin afroamerikkalaisen väestönosan keskuudessa 

sukupuoliaktiin (Miller 1999, 84). 

 

Sekä taide- että populaarimusiikissa käytettyihin nimityksiin liittyy siis tiettyjä arvotuksia. 

Taidemusiikissa romanttiseen musiikkiin liitetään positiivisia arvotuksia, kun taas sana barokki 

on nähty alunperin pikemminkin negatiivisena (Huttunen 1993, 25). Populaarimusiikin 

genrejakoa käytetään samaan tapaan arvottavana. ”Indiepop” saa terminä huomattavasti 

positiivisemman latauksen kuin vaikkapa ”teinipop”. Tällaiset yhtäläisyydet saattavat aluksi 

tuntua vähäpätöisiltä, mutta muodostuvat merkittäviksi siinä vaiheessa, kun lähdetään 

tarkastelemaan musiikinhistoriankirjoituksen kanonisoitunutta luonnetta populaarimusiikissa. 

 

Taidemusiikissa on vallinnut pitkään tyylihistoriallinen ajattelu. Sen mukaan tietyn ajanjakson 

”henki” on kuultavissa kaikessa ajan musiikillisessa tuotannossa. Jälkipolven 
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musiikkihistorioitsijan tehtäväksi jää siten ainoastaan todistaa tutkimansa musiikin noudattaneen 

ikään kuin jo ennalta sovittua musiikin ”perusjuonta”. Tällaisen tutkimuksen tuloksena on 

helposti historian estetisointi, joka ilmenee tiettyjen historian henkilöiden ja tapahtumien 

kohtuuttomana painottamisena. (Huttunen 1993, 25-26.) Ilmiö ei ole vieras 

populaarimusiikillekaan. Kukapa ei tietäisi, mitä nimiä ”kannattaa” nostaa esiin 1950- ja 1960-

luvun populaarimusiikin historiasta? Esimerkiksi Elvis Presleyn ja The Beatlesin saama status 

populaarimusiikin historiankirjoituksessa perustunee osin juuri tähän ilmiöön. 

 

Länsimaiseen taidemusiikkiin vakiintuneet instituutiot (kuten esimerkiksi oppilaitokset, konsertit 

ja kilpailut) takaavat historiankirjoitukselle sen pysyvyyden tarjoamalla forumin paitsi kaanoniin 

kuuluvien teosten, myös niistä tehtyjen historiankirjoitusten esittämiselle (Sarjala 2002, 16). 

Populaarimusiikin kaanonin asemaa on viime vuosikymmenien aikana alettu samaan tapaan 

vahvistaa tiettyjen instituutioiden toimesta. Tällaisia populaarimusiikin instituutioita ovat 

esimerkiksi levy-yhtiöt, musiikkilehdistö (näiden levyarviot) ja musiikkioppilaitokset. 

 

Populaarimusiikille on ominaista myös eräänlainen ”cover-kulttuuri”. Cover-kulttuurilla 

tarkoitan tässä monille rock-muusikoille tyypillistä tapaa soittaa keskenään tuttuja, miltei 

standardeiksi muodostuneita kappaleita, jotka jokaisen kyseessä olevan genren edustajan 

oletetaan osaavan soittaa. Cover-kulttuurin yhteydessä on tosin hieman harhaanjohtavaa puhua 

mistään varsinaisesta instituutiosta. Kyseessä on ennemminkin luonteeltaan hyvin maskuliininen 

populaarimusiikkiin vakiintuneiden sosiaalisten ja esteettisten normien joukko, joka ohjaa 

populaarimusiikista kiinnostuneita yksilöitä tiettyyn, ennalta määrättyyn suuntaan. 

 

Cover-kulttuuri on seurausta erityisesti 1970-luvun miehistä uhoa korostavasta hard rock- ja 

heavy metal-musiikista. Sheila Whiteleyn (2000, 40) mukaan 1970-luvulla suosituksi tulleen 

hard rock-musiikin ympärille syntynyt vastakulttuuri tarjosi hyvin vähän tilaa yksilöllisyyden tai 

erilaisuuden ilmaisemiseen. Tästä syystä naiset jäivät auttamatta myös sen seurauksena 

syntyneen cover-kulttuurin ulkopuolelle. Tämä on ollut omiaan vahvistamaan vallitsevien 

populaarimusiikin kaanoneiden miesvaltaisuutta. 

 

Useimmiten cover-kulttuuri realisoituu populaarimusiikin eri genrejen sisäisissä yhteisöissä, 

joilla on tapana vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuuttaan niin kutsutun ”pienimmän yhteisen 

nimittäjän” kautta. ”Pienimmällä yhteisellä nimittäjällä” tarkoitan tässä musiikillisten yhteisöjen 

(kuten vaikkapa heavy-musiikin harrastajien) toisilleen ennestään tuntemattomienkin jäsenten 

tapaa todistaa keskinäistä yhteenkuuluvuuttaan osoittamalla tuntevansa tietyt, kyseisessä 

yhteisössä kaanonaseman saavuttaneet kappaleet. Tällä tavoin pieninkin mahdollinen yhdistävä 
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tekijä riittää pitämään jäsenten välistä yhteisöllisyyden tunnetta yllä heidän yksilöllisistä 

eroavaisuuksistaan huolimatta. 

 

Esimerkkinä cover-kulttuurin ”pienimmän yhteisen nimittäjän” toiminnasta käytännön tasolla 

voidaan mainita vaikkapa Led Zeppelinin kappale Stairway to Heaven. Kyseessä on yhtyeen 

suosituin levytys, joka on noussut rockin historiassa klassikon asemaan (Charlton 1998, 188). 

Stariway to Heavenista on aikojen saatossa muodostunut myös eräänlainen rock-kitaristin kykyjä 

mittaava standardi: kappale, joka jokaisen itseään kunnioittavan rock-kitaristin ”pitää” osata 

soittaa.  Tämän statuksen kappale on saavuttanut yhdistämällä varhaisen heavy metalin 

maskuliiniset ihanteet suhteellisen helposti opeteltavaan, melodiseen kitara-introon (Charlton 

1998, 188; Whiteley 2000, 13-14). 

 

Vaikka populaarimusiikki on suhteellisen tuore tutkimuskohde, sen historiankirjoitusprosessi ei 

missään tapauksessa lähde tyhjästä. Muun musiikinhistoriallisen aineksen tapaan se on 

vakiintuneiden ilmiöjoukkojen tulkintaa, perustelua ja uudelleen järjestämistä tradition 

sanelemien ehtojen puitteissa. (Huttunen 1993, 32-33.) Tutkijan rooli muodostuu tärkeäksi 

oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun hän alkaa esittää vakiintuneiden ilmiöiden pohjalta omia 

tulkintojaan ja kyseenalaistaa kirjoitetun historian luonnollisuuden (Sarjala 2002, 17-18). 

 

Musiikkitieteen puolelta lainattu tapa kirjoittaa auki musiikin historiaa on vaikuttanut 

merkittävästi myös muihin musiikintutkimuksen osa-alueisiin. Koska länsimaisen taidemusiikin 

historiaa pidettiin pitkään lähestulkoon kaiken musiikin historiana, taidemusiikin näkökulmasta 

kirjoitetut yleisteokset vaikuttavat yhä eri musiikinlajien musiikinhistorialliseen ajatteluun. 

Samalla kun musiikkitieteelliset yleisteokset ovat pyrkineet koostamaan aikaisemmin tehtyjen 

tutkimusten tuloksia, ne ovat myös ohjanneet miltei huomaamattomasti tulevien tutkimusten 

suuntaa ja kiinnostuksen kohteita. (Huttunen 1993, 31-33.) 

 

3.2 Sukupuoli musiikin historiankirjoituksessa 

 

Modernin musiikinhistoriankirjoituksen kaanon-ideologia jättää tahtomattaankin osan musiikin 

tekijöistä ja heidän teoksistaan musiikin valtavirran ulkopuolelle. Valtavirrasta syrjäytyminen ei 

kuitenkaan useimmissa tapauksissa tarkoita musiikin laaduttomuutta suhteessa yleisesti 

hyväksyttyyn materiaaliin. Yleensä se ilmentää aivan muita asioita, kuten esimerkiksi 

musiikintekijän sukupuolta. (Moisala & Valkeila 1994, 9-10.) 
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Perinteisen käsityksen mukaan naisten ääni ei ole päässyt kuuluville musiikin kaanonissa siitä 

syystä, että heidän tehtävänään on nähty ennemminkin kodista ja lapsista huolehtiminen kuin 

oman uran edistäminen. Myös länsimaisen taidemusiikin romanttinen nero-ajattelu, johon 

sisältyy hengen korostaminen ruumiin sijaan, on tehnyt historioitsijoille vaikeaksi mieltää naiset 

osaksi musiikinhistoriankirjoitusta: nainen on perinteisesti nähty ruumiinsa kautta pikemminkin 

taiteen innoittajana ja katseen kohteena kuin varsinaisena taiteen tekijänä. (Moisala & Valkeila 

1994, 237-240.)  

 

1960-luvun lopulle tultaessa naisten oikeuksista päättää omista uravalinnoistaan oli kuitenkin 

tullut jo siinä määrin arkipäivää, että naiset saattoivat tehdä itsenäisiä ratkaisuja koskien omaa 

uraansa. Myös naisen perinteinen rooli taiteilijan muusana sanan kaikkein jäykiimmässä 

merkityksessä on saanut viime vuosikymmeninä väistyä naispuolisten musiikintekijöiden tieltä. 

Nämä muutokset eivät kuitenkaan välttämättä vielä näy naismuusikoita koskevissa diskursseissa. 

Pitkään vallalla olleiden puhetapojen muuttuminen vie aikaa, sillä se vaatii perustavanlaatuista, 

vanhoja rakenteita horjuttavaa ja uudistusmielistä asennetta (Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 

102). 

 

Populaarimusiikissa diskurssien uudelleen muotoutumisen hitaus on nähtävissä siinä, miten 

harvinaisena tapauksena musiikkia säveltävää ja/tai soittavaa naista edelleen pidetään. 

Feministitutkija Sally Potterin (1987, 30) mukaan ilmiössä ei ole niinkään kyse siitä, että 

musiikkia tekeviä naisia ei yksinkertaisesti olisi olemassa. Ongelman muodostaa vallitsevien 

puhetapojen lisäksi lähinnä se, että tietyn musiikkigenren sisällä työskentelevät naiset joutuvat 

taistelemaan keskenään  samasta tilasta, joka ei miesten vastaavan musiikkigenren tavoin laajene 

sitä mukaa, kun uusia tekijöitä ilmaantuu.  

 

Koska naisten tekemä musiikki on musiikin historiankirjoituksessa joutunut varsin 

marginaaliseen asemaan, on naismuusikoiden ollut vaikea löytää samaistumisen kohteita pääosin 

miehisille arvoille rakentuneessa musiikkikulttuurissa (Moisala & Valkeila 1994, 239). Tämä 

selittää osaltaan myös sitä, miksi naisen tekemälle populaarimusiikille haetaan tavallisesti 

esikuvia muiden naispuolisten musiikintekijöiden joukosta: naispuolisia musiikintekijöitä 

nähdään vielä nykyäänkin olevan markkinoilla niin vähän, että yhteyksiä kahden musiikkia 

tekevän naisen väliltä haetaan pakonomaisesti silloinkin, kun heidän tuotantonsa ei 

musiikillisesti muistuta toistaan juuri lainkaan. Tämän ilmiön seurauksena on syntynyt 

eräänlainen ”naisten musiikin” käsite, joka niputtaa yhteen kaiken naisten tekemän 

populaarimusiikin tyylillisistä eroista piittaamatta. Simon Frithin (1996, 86) mukaan ”naisten 
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musiikista” ei tästä syystä voida puhua omana musiikkigenrenään, vaan hyvin arvolatautuneena 

ideologiana. 

 

Hyvänä esimerkkinä esikuvien etsimisestä harhaanjohtavista paikoista ovat ne lukuisat 

naisartistit, jotka on aikojen saatossa nimetty Joni Mitchellin seuraajiksi. Tällaisia ovat ainakin 

Sheryl Crow, Alanis Morissette ja Tori Amos. (O´Brien 2001, 3-4.) Sheryl Crown musiikki on 

tyyliltään sekoitus countrya, pop-musiikkia ja blues-pohjaista rockia. Alanis Morissetten 

musiikkia taas voisi luonnehtia etenkin hänen tuotantonsa alkuvaiheiden osalta äänekkääksi 

kitarariffirockiksi/–popiksi. Tori Amos lienee korkeine lauluäänineen ja mielikuvituksellisine 

melodia- ja sovitusratkaisuineen lähimpänä Mitchellin musiikillista tyyliä, mutta Amosin 

musiikissa painopiste on kitaroiden sijaan ennen kaikkea hänen klassisessa pianotaustassaan. 

 

Kaikkien kolmen Joni Mitchelliin kytketyn artistin tuotanto on siis paikoin hyvin kaukana 

Mitchellin folk-, pop-, jazz- ja rock´n roll-vaikutteisesta musiikista. Luontevampaa olisikin etsiä 

heille edeltäjiä sekä nais- että miesmuusikoiden joukosta. Sheryl Crow on esimerkiksi kertonut 

The Whon, The Rolling Stonesin, Bob Dylanin ja Carole Kingin vaikuttaneen omaan 

tuotantoonsa (Buskin 2002, 10). Alanis Morissetten musiikkia ei puolestaan voi sivuuttaa 

ottamatta huomioon Tori Amosin varhaistuotantoa12, 1990-luvun alun riot grrrl-liikettä ja sen 

synnyttämiä yhtyeitä (esimerkiksi Hole) (Whiteley 2000, 6 & 207). Tori Amos taas on maininnut 

ottaneensa vaikutteita ainakin Peter Gabrielilta, Leonard Cohenilta, Elton Johnilta ja Sheryl 

Crown tapaan myös Carole Kingiltä (Amos & Powers 2005, 107-126). 

 

Taidemusiikin puolella naisten marginaalista asemaa selittää osin myös taidemusiikkitradition ja 

musiikkitieteellisen tutkimuksen nuotinnoskeskeisyys. Sekä taidemusiikin että populaarimusiikin 

piirissä naiset toimivat yhä edelleen etupäässä miesten kirjoittamien teosten 

laulajina/tulkitsijoina eivätkä omia teoksiaan nuoteille kirjoittavia säveltäjinä. (Whiteley 2000, 

51.) Myös taidemusiikista tuttu virtuositeetin ihannointi näyttäisi pätevän nykyiseen 

populaarimusiikkiinkin. Muusikkoutta ja instrumenttien virtuoosimaista hallintaa arvostetaan 

helposti pelkkänä laulajana toimimista enemmän. 

 

Musiikin ammattilaisuus liitetään muutenkin luonnollisemmin miehelle kuin naiselle kuuluvaksi 

ominaisuudeksi. Tällainen ajattelu johtaa helposti musiikkikulttuurin luonnottomalta tuntuvaan 

kahtiajakoon, jossa ”miesten kulttuuri” edustaa luonnollistettua normia ”naisten kulttuurin” 

jäädessä marginaaliin asemaan. Tällä tavoin ”naisten kulttuuri” on jo syntyessään ”miesten 

                                                
12 Tori Amos mielletään usein Alanis Morissetten aikalaiseksi, vaikka hän aloittikin 
levytysuransa muutamaa vuotta ennen Morissettea ja ehti siten vaikuttaa tämän musiikkiin. 



 42 

kulttuurin” määrittelemää. Tämä taas tekee naisten tekemän musiikin yhtenäiseksi kulttuuriksi 

niputtamisen miltei mahdottomaksi ohittaa. (Bayton 1993, 177 & 182.) 

 

Naisten kulttuurisen roolin ongelmallisuuteen liittyy kiinteästi myös tilan sukupuolittunut 

luonne, jonka mukaan yksityinen (kuten koti ja lastenhoito) on perinteisesti mielletty 

feminiiniseksi ja julkinen (esimerkiksi yhteiskunta ja poliittiset asiat) maskuliiniseksi (Keränen 

1987, 21-22). Ongelman alkuperä ulottuu siis ajassa paljon pitemmälle menneisyyteen kuin 

tutkimukseni kohteena olevien Rolling Stone-lehtien puhetavat. Kovin kauas historian hämäriin 

ei tämän työn puitteissa kuitenkaan ole tarvetta mennä. Parhaiten naisten asemaa 

populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa nimittäin selittävät nimenomaan 

populaarikulttuurin muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät (kuten rock-kulttuurin maskuliinisuus 

sekä median välittämä naiskuva), joiden alkuvaiheista ei ole vielä toistaiseksi kulunut kuin 

muutama vuosikymmen aikaa.  

 

Voidaan tietysti ajatella, että intiimien laulun sanoitustensa kautta sekä Joni Mitchell että Carole 

King toistavat tiettyjä stereotyyppisille ”naisten teksteille” ominaisia, yksityisenä pidettyjä 

aihepiirejä. Heidän lyriikkansahan käsittelevät paljolti heidän henkilökohtaisia asioitaan. Ja 

koska tämän hetken journalistinen diskurssi luo edelleen hyvin vahvoja illuusioita siitä, mikä on 

naisellista ja mikä miehekästä toimintaa, Kingin ja Mitchellin musiikki on helppo luokitella 

mielikuvituksettomasti ”naisten musiikiksi” niiden sanoitusten käsittelemien aihepiirien valossa. 

Yksityisen ja julkisen dikotominen ongelma ulottuu tästä näkökulmasta katsottuna siis myös 

perimmäiseen tutkimuskysymykseeni siitä, miksi naisten rooli populaarimusiikin historiallisessa 

kaanonissa on sellainen kuin se on. 

 

3.3 Populaarimusiikin tekstit osana tutkimusaineistoa 
 
 

Populaarimusiikkia käsittelevän painetun tekstin käyttäminen tutkimusaineistona on 

ongelmallista jo siksi, että alan kirjallisuus on paitsi suhteellisen tuoretta, myös laadultaan hyvin 

epätasaista ja rönsyilevää (Kallioniemi 1990, 9). Koska populaarimusiikkikirjallisuus on usein 

kohteensa tapaan populaaria ja siten suurelle yleisölle suunnattua, on sen käyttö tieteellisen 

tutkimuksen tarkoituksiin haasteellista. Miten ohittaa populaarikulttuurin teksteille ominainen, 

lennokas kielenkäyttö ja niissä monesti viljelty menneiden vuosikymmenien tarunomaisuuden 

hehkuttaminen sortumatta itse vahvistamaan olemassa olevia, monelta osin vääristyneitä 

populaarimusiikin kaanoneita? 
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Jonkinasteiselta kanonisoinnilta on tutkijankin tietysti mahdotonta välttyä. Ajatus on suunnilleen 

yhtä absurdi kuin psykologian suosima vertaus virtahevosta olohuoneessa: ongelma on läsnä ja 

kaikkien tiedostama, mutta se kieltäydytään kohtaamasta. Populaarimusiikin suuntaan ja 

nykytilaan vaikuttaneista henkilöistä on siis yksinkertaisesti mahdotonta puhua tuomatta jollakin 

tapaa esille myös heidän merkityksellisyyttään. Tämä taas johtaa väistämättä kyseisen artistin 

statuksen pönkittymiseen tutkijan tietoisen tai tiedostamattoman valinnan kautta.  

 

Populaarimusiikkia käsittelevä kirjallisuus on lähtöisin rock-journalismista, joka sai alkunsa 

1960-luvun lopulla. Kirjallisuuden alkutaipaleella 1970-luvulla alan teokset olivat karkeasti 

ottaen jakautuneet kahtia. Kansanomaisempi suuntaus pyrki koostamaan yhtenäistä 

populaarimusiikin historiaa siihen asti tapahtuneiden kulttuurinmuutosten kautta nähtynä. Toinen 

näkökulma oli hivenen tieteellisempi keskittyessään populaarikulttuurin sosiologisen puolen 

kartoittamiseen. (Kallioniemi 1990, 9.) Populaarimusiikin kaanoneita kriittisesti tarkasteltaessa 

olennaisemmaksi näistä kahdesta nousee kansanomaisempi suuntaus, joka pyrkii koostamaan 

populaarimusiikin historiaa yksiin kansiin. Nämä teokset muodostavat populaarimusiikin 

historiaa vahvimmin kanonisoivan aineksen. 

 

Ensimmäisten populaarimusiikin historiaa koostavien teosten joukossa olivat esimerkiksi Nik 

Cohnin Awopbopaloobop Alopbamboom. Pop from the Beginning (1969), Charlie Gillettin The 

Sound of the City (1970) sekä Greil Marcusin Mystery Train (1975). Alkuvaiheessa näitä teoksia 

kirjoitettiin paljolti innokkaiden fanien voimin. Akateemisessa musiikintutkimuksessa 

populaarimusiikin tutkimus onkin jäänyt harmillisen marginaaliin asemaan. 

Tutkimuskiinnostuksen vähäisyyteen on vaikuttanut osaltaan populaarikulttuurin ”matalana” 

pidetty imago. Populaarimusiikin historiankirjoituksen kriittinen tutkimuskiinnostus alkoi herätä 

1980-1990-luvulla. Tuolloin kyseenalaistettiin uudella tavalla aikaisempi, länsimaisen 

taidemusiikin historiankirjoituksellekin tyypillinen historiankirjoittamisen malli, joka oli siihen 

saakka painottanut joko yksittäisiä henkilöhistorioita tai laajoja, yleisluontoisia 

asiakokonaisuuksia. (Rautiainen 2001, 49-50; ks. myös Kallioniemi 1990, 9.) 

 

Populaarimusiikin historian tiivistäminen yhteen teokseen tai kirjasarjaan on kieltämättä 

kunnianhimoinen, mutta samalla täysin mahdoton pyrkimys. Aineistoa on liian laajalti 

tasapainoisen ja riittävän syvällisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi (Kallioniemi 1990, 9). 

Niinpä populaarimusiikin yleisteokset päätyvät harmillisen usein vain toistamaan pintapuolisesti 

sen, minkä joku muu on jo aikaisemmin sanonut. Seurauksena on tiettyjen henkilöiden tai 

ilmiöiden kohtuuton painottaminen toisten (musiikinhistoriallisesti usein yhtä tärkeiden tai 

mahdollisesti jopa tärkeämpien) jäädessä auttamatta niiden varjoon. 
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Koska kaikkea populaarimusiikin historiassa tähän asti tapahtunutta on yksinkertaisesti 

mahdotonta kirjoittaa auki yhdessä teoksessa, historioitsijan on tehtävä valintaa sen suhteen, mitä 

kertoa ja mitä jättää kertomatta. Tällaista valintaa suoritettaessa kirjoittaja tulee karsineeksi 

yleensä ensimmäisenä pois ne asiat, joista on saatavilla hyvin niukasti tietoa. Niinpä ongelma 

ikään kuin kertautuu ja pian populaarimusiikin yleisteosten lukija tietää tietyistä, valikoiduista 

artisteista lähestulkoon kaiken ja muista tuskin mitään.  

 

Populaarimusiikin tai minkä tahansa historian kirjoittajalla on siis suuri vastuu kannettavanaan. 

Hän on ottanut miltei mahdottomaksi tehtäväkseen välittää eteenpäin menneisyyden tapahtumia, 

jotka ovat väistämättä hänen subjektiivisten näkemystensä värittämiä. Hänen on pyrittävä 

todenmukaiseen ja kattavaan selostukseen siitäkin huolimatta, ettei hän välttämättä ole edes ollut 

läsnä kuvaamassaan ajanjaksossa tai sen tapahtumissa. 

 

Historiankirjoitusprosessiin sisään rakennettuun vastuuseen suhtaudutaan populaarimusiikissa 

monesti harmillisen kevytkenkäisesti ja olkia kohauttaen sillä perusteella, että kyseessä on 

”vain” populaarimusiikki, jolla ei tässä vaiheessa ole vielä takanaan riittävän pitkää historiaa 

ansaitakseen eksaktin tieteen saati korkeakulttuurin aseman (ks. esim. Kallioniemi 1990, 7). 

Paradoksaalia kyllä, populaarimusiikin historiankirjoituksen kanonisoivat rakenteet sen sijaan 

ovat välittyneet siihen nimenomaan korkeakulttuuriksi mielletyn länsimaisen 

taidemusiikkitradition puolelta. 

 

Ideaalitapauksessa (populaari)musiikin historiankirjoitukset herättäisivät tutkijassaan sekä 

kiinnostuksen että terveen epäilyn aihetta kohtaan sen sijaan, että tämä omissa töissään päätyisi 

mekaanisesti toistamaan historiallisina faktoina pitämiään asioita. (Huttunen 1993, 26-27.) Kun 

tutkimuskohteena ovat 1970-luvun yhdysvaltalaiset, naispuoliset laulaja-lauluntekijät 

kaanonhistorian näkökulmasta, tutkimus paikantuu ikään kuin kahdelle tasolle: siihen, millä 

tavoin 1970-luvun levyarvioijat ovat nähneet aikalaistensa musiikkitoiminnan ja toisaalta siihen, 

miten heidän kirjoituksensa ovat suodattuneet nykypäivän populaarimusiikin 

historiankirjoitukseen. 

 

Tutkielmani aikasidonnaisuuden näkökulmasta olennaiseksi muodostuu se, millä tavoin 1960-

luvun puolivälin yhteiskunnalliset tapahtumat ja niiden osaltaan synnyttämä folk-buumi ovat 

vaikuttaneet aikalaisten rockjournalistien näkemyksiin laulaja-lauluntekijämusiikista. Tutkijan 

tehtäväksi jää siten tulkita, millä tavoin tämä ilmenee heidän kirjoittamistaan teksteistä. Tutkijan 

tulee kuitenkin välttää samanaikaisten tapahtumien niputtamista yhteen sillä kriteerillä, että ne 
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edustavat jollakin tavalla ”ajalle tyypillisiä ilmiöitä”. Tiettynä aikana on joka tapauksessa aina 

vallalla useita yhtäaikaisia, rinnakkaisia ja toisiinsa nähden ristiriitaisiakin ideologioita (Sarjala 

2002, 141-143). 
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3.4 Levykritiikin erityisyys 
 
 

Populaarikulttuuriin kuuluu elimellisesti kulttuurin tuotteiden arvon jatkuva määrittäminen (Frith 

1996, 47). Levykritiikissä tällainen arvottava tendenssi on läsnä kenties kaikkein selvimmin. 

Kun analyysin kohteina ovat levyarviot ja erityisesti niissä käytetyt kuvaavat sanavalinnat, on 

tutkimuksen kannalta tärkeää ottaa huomioon levykritiikin erityisyys suhteessa muihin 

musiikkijournalismin muotoihin. Simon Frithin (1996, 67) mukaan rock-kriitikoiden 

ensisijaisena päämääränä ei (vastoin melko yleistä käsitystä) ole arvosteltavan musiikin 

esitteleminen mahdollisimman suurelle yleisölle, vaan itse asiassa hyvin pienelle ja valikoidulle, 

asiantuntevalle joukolle, jonka ryhmäidentiteettiä kriittiset tekstit osaltaan luovat ja ylläpitävät. 

Tämän mielipiteen puolesta puhuu eittämättä ainakin se, että useimmat levykriitikot ovat oman 

alansa entusiasteja, keräilijöitä ja innokkaita kuluttajia. 

 

Toisin kuin esimerkiksi lehtihaastatteluiden tai –artikkeleiden kohdalla, tutkija ei voi 

levyarvosteluja analysoidessaan olettaa, että tällaisten tekstien pyrkimys olisi tuottaa ”todellista” 

tai yleisesti hyväksyttyä tietoa. Sen sijaan levykritiikin tarkoituksena on arvostella, tuoda 

perustellusti esiin kirjoittajansa henkilökohtaiset mielipiteet, jotka usein ilmenevät hyvin 

suorasukaisella ja humoristisellakin tavalla. Levyarviot ovat sekoitus subjektiivista ja 

objektiivista lähestymistapaa, jotka musiikin tarkan analysoinnin sijaan voivat korkeintaan 

ehdottaa lukijalleen mahdollisia tapoja kuunnella ja ymmärtää arvion kohteena olevaa musiikkia 

(Frith 1996, 64-67). 

 

Rock-kriitikot toimivat musiikkimaailmassa eräänlaisen välittäjän roolissa. He ovat 

kirjoittamansa kritiikin kauttta samanaikaisesti osa sekä musiikin tuotanto- että vastaanottaja-/ 

kuluttajapuolta ja siten myös vastuussa molemmille osapuolille. (Frith 1996, 65.) Levyarvioiden 

perimmäisenä tarkoituksena on kertoa, mikä arvion kohteena olevassa kulttuurin tuotteessa on 

arvion kirjoittajan mielestä hyvää ja mikä huonoa. Tästä syystä se, mikä muiden lehtikirjoituksen 

lajityyppien sisällä saatettaisiin mieltää epäkorrektksi tai liian suoraksi ilmaisutavaksi, on 

levykritiikin kohdalla useimmiten jopa suotavaa. Frithin (1996, 67) mukaan kriitikoiden 

teksteissään käyttämät, musiikkia kuvailevat ilmaukset kuitenkin muuttuvat tulkinnoiksi 

musiikista vasta siinä vaiheessa, kun kun tekstin lukija on valmis hyväksymään niiden esittämän 

näkökannan. Näissä tilanteissa kriitikot tulevat tuottaneeksi musiikille myös kokonaan uusia 

merkityksiä. Sellaisiakin, joita musiikintekijä ei välttämättä ole siihen alunperin tarkoittanut.  
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Musiikkikritiikin kielelle ominaisimpina piirteinä on pidetty sen adjektiivikeskeisyyttä ja tapaa 

puhua soivista nuoteista ikään kuin niillä olisi oma persoona (Barthes 1991, 267; Kingsbury 

1988, 87). Osittain juuri tästä syystä olen kiinnittänyt Rolling Stonen levyarvioiden kielessä 

erityishuomiota niissä käytettyihin kuvaaviin ilmaisuihin. Usein toistuvia ja samojen teemojen 

ympärillä pyöriviä sanavalintoja kartoittamalla olen voinut pureutua niihin diskursiivisiin 

tekijöihin, jotka levyarvioiden kautta ovat mahdollisesti vaikuttaneet Joni Mitchellin ja Carole 

Kingin asemien rakentumisprosesseihin populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa. Tämä 

lähestymistapa tulee parhaiten esille tutkielmani varsinaisessa analyysiosiossa. 
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4 Laulaja-lauluntekijämusiikin taustat 
 

4.1 Brill Building 
 
 
Brill Building on kahden rakennuksen kompleksi New Yorkin Broadwaylla. Alkuperäinen Brill 

Building rakennettiin vuonna 1931 ja nimensä se on saanut Brillin veljeksiltä, jotka pyörittivät 

siellä vaatekauppaansa ja myöhemmin omistivat koko rakennuksen. 1930-luvun laman aikoihin 

Brill Buildingista alettiin vuokrata toimistotilaa musiikkituottajille ja sitä kautta myös 

säveltäjille. Noihin aikoihin heidän joukkoonsa kuuluivat esimerkiksi Cole Porter ja Irving 

Berlin. (Inglis 2003, 215.) 

 

Yksi Brill Buildingin historian merkittävimmistä tapahtumista oli Don Kirshnerin ja Al Nevinsin 

Aldon Music-yhtiön toiminnan aloittaminen rakennuksen suojissa. Vuonna 1958 perustettu yhtiö 

tarjosi vakituisen työpaikan musiikin parissa työskenteleville lupaaville lauluntekijäkyvyille, 

joihin Carole King yhdessä silloisen puolisonsa Gerry Goffinin kanssa lukeutui. 1960-luvulle 

tultaessa Brill Building oli jo pelkästään musiikkibisnekseen keskittynyt instituutio, joka uudisti 

amerikkalaista populaarimusiikkiperinnettä monin tavoin. (Inglis 2003, 215.) 

 

Brill Buildingin toimintaperiaatteissa ei sinänsä ollut mitään uutta tai kovinkaan mullistavaa. Itse 

asiassa se oli melko suoraa jatkoa aikaisemmalle Tin Pan Alleyn musiikkitoiminnalle, jonka 

tarkoituksena oli jo 1930-luvulla tarjota nuorten ammattilaisten tekemää hittimusiikkia nuorille 

kuuntelijoille. Erityislaatuiseksi Brill Buildingin toimintatavat tekee sen tapa tuoda naispuoliset 

musiikintekijät osaksi musiikintekoprosessia. 1960-luvulla Brill Buildingissa työskentelevillä 

naisilla oli osuutta yli 200 Billboard Hot 100 Singles-listahitin kirjoittamiseen. Näitä usein 

afroamerikkalaisten naisten esittämiä kappaleita myös soitettiin radiossa tuolloin enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin. (Inglis 2003, 217-218.) 

 

Brill Building toimi ponnahduslautana myös Carole Kingin myöhemmälle soolouralle ja toi 

ammattimaista rutiinia hänen laulujen säveltämiseensä. Brill Buildingin vaikutteet eivät 

kuitenkaan siirtyneet pelkästään siellä työskentelevien lauluntekijöiden ohjelmistoon, vaan 

rakennus toimi esimerkkinä lähes koko 1960-luvun amerikkalaiselle lauluntekoperinteelle. Brill 

Buildingin tapa tuoda säveltäjät, sanoittajat, tuottajat, sovittajat ja artistit yhteen saman katon alle 

ja sekoittaa populaarimusiikin tuotannon perinteisiä roolijakoja (niin kutsuttu vertikaalinen 

integraatio) on innoittanut monia myöhempiä artisteja. Tämä on myös osaltaan madaltanut 

nuorten ja aloittelevien muusikoiden kynnystä lähteä tekemään musiikkia. (Inglis 2003, 218-

220.)  
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Brill Buildigissa sävelletyt kappaleet noudattavat tavallisimmin AABA-rakennetta, jossa kaksi 

kertaa toistettavaa säkeistöä seuraa kertosäe, jonka jälkeen palataan jälleen alkuperäiseen 

teemaan. Brill Buildingissa myös alettiin liittää kappaleisiin orkestraatiosovituksia, jotka olivat 

silloiselle populaarimusiikille vielä melko vieras elementti. Kappaleiden aiheet käsittelivät 

yleensä ihmissuhteita, rakkauden löytymistä tai sen menettämisen tuskaa. Sanoitukset saattoivat 

olla hyvin henkilökohtaisia ja intiimejä. (Inglis 2003, 218.) Brill Buldingin kulta-ajan jälkeisen 

folk-buumin ja sitä seuranneen laulaja-lauluntekijämusiikin suosio perustuu osittain juuri 

sanoitusten tunnustukselliseen luonteeseen. Tämän sanoitustavan voidaankin katsoa saaneen 

alkunsa juuri Brill Buildingista. Sama perinne on kuultavissa myös Carole Kingin 

soolotuotannossa. 

 

Carole Kingin asemaa pohjoisamerikkalaisten laulaja-lauluntekijöiden kaanonissa selittävät 

kuitenkin paremmin muut tekijät kuin hänen musiikkinsa folk- tai laulaja-lauluntekijämusiikille 

tyypilliset piirteet. Niiden ohella King on muiden Brill Buildingissa työskennelleiden tavoin ollut 

tärkeä suunnannäyttäjä myös britti-invaasion synnyttämille artisteille sekä Motown-

musiikkiyhtiön toimintaperiaatteille (Inglis 2003, 215). Yleinen käsitys sekä britti-invaasiosta 

että Motownista on, että ne ovat syntyneet vastareaktiona valkoisten amerikkalaisten 

hallitsemalle, kaupallisen populaarimusiikin tuotantokoneistolle, jota myös Brill Building 

aikanaan edusti. Tosiasiassa molemmat ovat jatkoa sille. 

 

Brill Building toimi suurena innoittajana The Beatlesille, johon koko britti-invaasion on katsottu 

kulminoituvan. The Beatles levytti lukuisia Brill Buildingin lauluntekijöiden kappaleita ja esitti 

niitä konserteissaan. Myös monista John Lennon/Paul McCartney-työparin omista kappaleista on 

kuultavissa Brill Buildingin kaikuja. Lennon onkin tunnustanut ihailevaan sävyyn, että hän ja 

Paul McCartney halusivat 1960-luvulla olla ”Englannin Goffin ja King”. Brill Buildingista 

omaksuttujen toimintatapojen puolesta puhuu lisäksi se, että The Beatlesin ohella Lennon ja 

McCartney kirjoittivat kappaleita myös muille yhtyeille. (Inglis 2003, 220-222.) 

 

Britti-invaasioon liittyy harhaanjohtava ajatus englantilaisten muusikoiden ”kulttuurisesta 

hyökkäyksestä” Amerikan mantereelle aseinaan uudenlainen, amerikkalaisia vastineitaan 

sivistyneempi pop-musiikki. Tällainen ajattelutapa antaa ymmärtää, että 1960-luvun 

englantilaiset ja pohjoisamerikkalaiset muusikot olisivat tehneet musiikkejaan täysin itsenäisesti 

ja vailla keskinäistä vuorovaikutusta. Kommunikointi ja musiikillisten vaikutteiden vaihto oli 

kuitenkin noihin aikoihin vilkasta. Britti-invaasion kärkijoukossa vaikuttaneen The Beatlesin 

kitaristi-lauluntekijä John Lennon keskusteli musiikillisista näkemyksistään esimerkiksi Bob 
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Dylanin kanssa ja monet pohjoisamerikkalaiset laulaja-lauluntekijåt matkustivat Lontooseen 

hakemaan virikkeitä sen kulttuurisesti vireästä ilmapiiristä. (Mäkelä 2004, 104.) 

 

Britti-invaasiossa oli siis kyse alunperin Yhdysvalloista peräisin olevien musiikillisten 

vaikutteiden kierrättämisestä uuteen, suositumpaan formaattiin. Sen jälkeen tämä formaatti 

markkinoitiin amerikkalaisille uudelleen, tällä kertaa englantilaisten artistien toimesta. Britti-

invaasio ei siis missään vaiheessa ole ollut yksinomaan brittiläinen ilmiö, vaan monipuolisen 

kulttuurisen vaihdon aikaansaama tuore näkökulma Brill Buildinginkin tutuksi tekemään 

populaarimusiikkiperinteeseen. 

 

1960-luvun englantilaisilla artisteilla on ollut oma, vaikkakin melko tiedostamaton 

vaikutuksensa 1960-1970-luvun laulaja-lauluntekijöiden käsityksiin Carole Kingistä. The 

Beatlesin kappaleiden tyyli, aiheet ja muotorakenne muistuttivat läheisesti King/Goffin-työparin 

tuotantoa. Niinpä King oli helppo yhdistää osaksi laulaja-lauluntekijöiden pinnalliseksi ja 

kaupallisuushakuiseksi kritisoimaa teinipop-musiikkia, jota the Beatleskin uransa alkuvaiheessa 

edusti. Koska britti-invaasion aikoihin suurella osalla populaarimusiikista oli vahva 

englantilaisuuden leima, amerikkalaista Kingiä ei nähty brittimuusikoiden esikuvana, vaan 

enemmänkin Brill Buildingin kulta-ajan uudistuskyvyttömänä jäänteenä. Todellisuudessa Brill 

Building ja siellä työskentelevä King jatkoivat britti-invaasiosta huolimatta toimintaansa täydellä 

teholla, mistä esimerkiksi The Beatlesille sävelletyt kappaleet ovat hyvä osoitus. (Inglis 2003, 

220-223.) 

 

Britti-invaasion taustavaikuttimena toimimisen lisäksi Brill Building on ollut esikuva myös 

muille tuon ajan populaarimusiikin tuotantolaitoksille Näistä tärkeimpiä olivat 1950-luvulla 

Atlantic Records, 1960-luvulta lähtien Stax Records sekä suuren suosion saavuttanut Tamla 

Motown, joiden artisteille Brill Buildingin lauluntekijät kirjoittivat kappaleita. Motown on Berry 

Gordy Jr.:n Detroitiin perustama levy-yhtiö, jonka pääperiaatteisiin kuuluu afroamerikkalaisen 

musiikin markkinoiminen ja suurelle yleisölle näkyväksi tekeminen. Yhtiö perustettiin vuonna 

1959, jolloin Kirshnerin ja Nevinsin Brill Buildingiin perustama Aldon Music oli ollut 

toiminnassa noin vuoden ajan. (Inglis 2003, 223.) 

 

Toimintatavoiltaan Motown muistutti New Yorkin vastinettaan erittäin paljon. Motownissa 

työskentelivät Brill Buildingin tavoin nuorista lauluntekijöistä koostuvat työparit, jotka tekivät 

tulosta nopealla päivätahdilla. Kummankaan yhtiön henkilöstön työnjako ei ollut kovinkaan 

tiukasti rajattua, joten sama henkilö saattoi hoitaa useampia työtehtäviä. Lisäksi molemmat 
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yhtiöt olivat sijoittuneet tiettyyn maantieteelliseen paikkaan, nauttivat kansainvälistä suosiota ja 

menestyivät hittilistoilla. (Inglis 2003, 223-224.) 

 

Afroamerikkalaisten musiikin ammattilaisten voimin pyöritettyä Motownia on perinteisesti 

pidetty yhtiönä, joka on afroamerikkalaisten tyttöbändien ja lauluyhtyeiden suosion takana. 

Tosiasiassa afroamerikkalaisista laulajista koostuvat tyttöbändit tulivat kuitenkin ensin 

suosituiksi Brill Buildingissa siellä tuottajana työskennelleen Phil Spectorin lanseeraamien 

tyttöbändien myötä. Carole Kingilläkin oli osuutta ilmiöön The Shirelles-lauluyhtyeen Will You 

Still Love Me Tomorrow-hitin säveltäjänä. Motownin vastine The Shirellesin ja The Ronettesin 

kaltaisille Brill Buildingin tyttöbändeille oli The Supremes. Vaikka Motownin edustamien 

artistien musiikillinen tyyli pohjautuukin pitkälti gospeliin, on se toteutukseltaan Brill Buildingin 

tavoin hyvin tuotettua ja kaupallista mainstream-musiikkia. Tästä syystä se kelpasi aiemmasta 

afroamerikkalaisesta musiikista poiketen myös valkoiselle yleisölle. Kaikkien 

samankaltaisuutensa perusteella Motownia voitaisiinkin kutsua ”afroamerikkalaisten omaksi 

Brill Buildingiksi.” (Inglis 2003, 224-226.) 

 

Oma lukunsa Brill Buildingin tarinassa on soul-musiikki. Vaikka soul nähdään usein 

elimellisenä osana nimenomaan afroamerikkalaista populaarimusiikkia, sen laulujen aiheet eivät 

kuitenkaan vastaa sen edeltäjänä pidetyn gospel-musiikin uskonnollisia pelastusteemoja. 

Gospelin sijaan Brill Buildingilla ollut vaikutusta tämänkin musiikkityylin muotoutumiseen. 

Nykyiseen käsitykseemme soul-musiikista kuuluvat kappaleiden sentimentaaliset 

orkesterisovitukset sekä laulu- ja instrumentaaliosuuksien call&response-rakenne. Näitä piirteitä 

on kuultavissa jo varhaisissa, 1950-luvun lopun Brill Building-äänitteissä, kun muussa soul-

tuotannossa niitä on alettu hyödyntää vasta 1960-luvun alusta lähtien. (Inglis 2003, 230-232.) 

 

Carole Kingin henkilökohtainen panos soul-musiikin sulautumisessa osaksi populaarimusiikin 

valtavirtaa kiteytyy hänen Gerry Goffinin kanssa Aretha Franklinille kirjoittamassaan (You Make 

Me Feel Like) A Natural Woman-kappaleessa, joka on mainio esimerkki Brill Buildingin soul-

sentimentaalisuudesta. Kappale koostuu oivaltavista jousisovituksista, laulajan ja soitinten sekä 

laulajan ja taustakuoron nyanssirikkaasta vuorottelusta sekä ammattitaitoisen esittäjänsä 

vahvasta laulutulkinnasta. Lisäksi sen lyriikat ovat hyvin henkilökohtaisia ja tunteisiin vetoavia. 

Nämä piirteet liittyvät kiinteästi myös käsitykseemme soul-artistien nykyimagosta. (Inglis 2003, 

232.) 
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4.2 Yhdysvaltalaisen folk-musiikin ja folk-buumin juuret 
 
 
Folk-musiikki on alunperin lähtöisin suullisesta perinteestä. Kansansävelmät kulkivat 

entisaikojen yhteisöissä suusta suuhun muuttaen matkalla muotoaan. Merkittävimmät vaikutteet 

yhdysvaltalaiseen folk-musiikkiin tulivat Ison-Britannian lauluperinteestä. Englantilainen, 

skotlantilainen ja irlantilainen kansanmusiikki kulkeutui meriteitse Itä-Amerikkaan. Yhtenä 

USA:n folk-musiikin pioneerina voidaan pitää Pete Seegeriä, joka käytti isänsä, etnomusikologi 

Charles Seegerin Appalakeilta keräämiä kansansävelmiä osana omia esityksiään. Toinen 

varhaisvaiheen merkittävä yhdysvaltalainen folk-muusikko oli Woody Guthrie. (Charlton 1998, 

61-62.) 

 

Kantamuodoistaan popularisoituneen yhdysvaltalaisen folk-musiikin suosio huipentui 1960-

luvulla folk-buumiksi kutsuttuun ilmiöön. Sen syntyyn vaikuttivat pääasiassa 1950-luvun lopun 

sensuuria vastaan taistellut beat-kirjallisuus, protestilauluperinne sekä ensi askeliaan ottanut 

musiikkimedia. Beat-kirjallisuudella tarkoitetaan USA:ssa 1940-1950-luvulla alkunsa saanutta 

kirjallisuuden suuntausta, jonka johtohahmoja ovat Allen Ginsberg, William Burroughs ja Jack 

Kerouac. Beat-kirjallisuudella on sanottu olevan suora tyylillinen yhteys Hunter S. Thompsonin 

sittemmin lanseeraamaan gonzo-journalismiin. (Miles 1998, 293-298.) 

 

Beat-kirjallisuus on oikeastaan kokonainen elämänfilosofia, joka painottaa itsetutkiskelua sekä 

ihmisen synkän sielunmaiseman ymmärtämistä mahdollisimman riisuttuna ja aidoimmillaan 

(Miles 1998, 51). Beat-estetiikan keskus oli alkuvaiheessa New York, mutta 1950-luvun 

puolivälissä se siirtyi myös San Franciscoon (Shelton 1986, 226). Näistä kaupungeista tuli pian 

myös folk-buumin keskuspaikkoja. 1960-luvulla beat-runoilijat esittivät folk-muusikoiden tavoin 

tuotantoaan paikallisilla klubeilla ja kahviloissa (emt., 91). 

 

Folk-buumin musiikilliset juuret ovat 1950-luvun lopulla syntyneessä uuden laulun liikkeessä. 

Pohjoisamerikkalainen laululiike sai paikallisia vivahteita muusikoiden Vietnamin sotaa, 

rotusortoa ja naisten asemaa kritisoivasta asenteesta. 1960-luvun näkyvimpiin amerikkalaisiin 

protestilaulajiin kuuluivat Bob Dylan, Joan Baez sekä Peter, Paul & Mary-lauluyhtye. Muita 

tuolloin vaikuttaneita folk-muusikoita olivat esimerkiksi Phil Ochs ja Tom Paxton. Suurimpana 

folk-musiikin nimenä pidetään edelleen Bob Dylania, jota on kutsuttu ”oman sukupolvensa 

äänitorveksi” lukuisten kappaleidensa, kuten Blowin´ in the Wind ja The Times They Are 

a´Changin´ ansiosta. (Charlton 1998, 62-68.) Dylan itse on suhtautunut ajatukseen ”koko kansan 

puhemiehenä” toimimisesta melko vaivaantuneesti (Shelton 1986, 191). 
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Protestilauluja esitettiin pääasiassa Vietnamin sodan vastaisissa sekä sananvapautta ja 

kansalaisoikeuksia ajavissa mielenosoituksissa ja protestimarsseissa (Kallioniemi 1990, 117-

122). Radion ja television ohella myös kasvava musiikkilehdistö vauhditti yhdysvaltalaisen folk-

buumin suosiota tarjoamalla median kansalaisoikeuksien puolesta taisteleville yliopisto-

opiskelijoille ja protestilaulajille. Myös Rolling Stone otti kantaa opiskelijoiden 

mielenosoituksiin julkaisemalla huhtikuussa 1969 erikoisnumeron ”Amerikan 

vallankumoukseksi” kutsutusta ilmiöstä (www.rollingstone.com 2007). 

 

Pohjoisamerikkalainen folk lainasi käyttämänsä soittimet etupäässä country-musiikista ja 

brittiläisiltä esikuviltaan (Charlton 1998, 61-62). USA:n folk-yhteisö kuitenkin jakautui 1960-

luvun puolivälissä melko selkeästi kahtia puritaanisempaan, sähköisiä instrumentteja 

paheksuvaan sekä toiseen, elektroniset apuvälineet hyväksyvään joukkoon. Tilanne kärjistyi 

vuoden 1965 Bob Dylanin Newport Folk-festivaalien keikalla, jossa perinteisen, akustisen folkin 

kannattajat raivostuivat Bob Dylanille, joka esitti kappaleitaan ensimmäistä kertaa sähköisesti.  

Dylanin tyylin muutos lähti kaikesta huolimatta viemään folk-musiikkia kohti uutta, entistä 

populaarimpaa suuntaa. (Kallioniemi 1990, 122.) 

 

Samaan aikaan, kun pohjoisamerikkalainen folk-buumi oli muuttumassa populaariksi laulaja-

lauluntekijämusiikiksi muiden rock-ilmiöiden rinnalle, englantilaista pop-musiikkia 

maailmankartalle vienyt britti-invaasio teki tuloaan Yhdysvaltoihin. Oikeastaan sen katsotaan 

tehneen sen jo vuotta aikaisemmin, helmikuussa 1964, kun The Beatles saapui ensimmäisen 

kerran Yhdysvaltoihin. (Inglis 2003, 220.) Seuraavana vuonna Bob Dylan jakoi 

pohjoisamerikkalaisen folk-musiikin ystävien mielipiteet kahtia sähköistetyllä Newportin 

keikallaan. Näillä ilmiöillä on merkittävä yhteys toisiinsa, sillä molempien juuret ovat Tin Pan 

Alleyn ja sitä seuranneen Brill Buildingin musiikkitoiminnassa. Brill Building-vaikutteiden 

lisäksi John Lennon on kertonut tehneensä 1960-luvun puolivälissä joitakin kappaleita Bob 

Dylanin tuotannon innoittamana ja myöntänyt jopa imitoineensa Dylanin laulunsanoitusten 

tunnustuksellista tyyliä (Mäkelä 2004, 105). 

 

1970-luvulle tultaessa perinteinen folk-musiikki ja protestilaulu alkoivat menettää tehoaan. 

Vietnamin sota, rotusorto ja kansalaisoikeusliike eivät enää olleet yhtä ajankohtaisia kuin ne 

olivat olleet 1960-luvun yhteiskunnallisesti kantaaottaville folk-muusikoille. Niinpä USA:ssa oli 

tilausta folk-musiikin perilliselle, akustiselle laulaja-lauluntekijämusiikille. 1970-luvun alun 

musiikki keskittyikin globaalien ongelmien ratkomisen sijaan yksilön sisäisiin tuntoihin. 

Musiikista tuli siten aiempaa pohdiskelevampaa ja sisäänpäin kääntyneempää. Laulaja-
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lauluntekijämusiikki myös toimi eräänlaisena vastapainona samoihin aikoihin suosituksi tulleelle 

hard rock- ja heavy-musiikille. (Charlton 1998, 147.) 

 

4.3 Auteurismi 
 

Populaarimusiikin kaanonien syntyprosesseja selvitettäessä on otettava huomioon 

populaarimusiikin erityisyys suhteessa muihin musiikkikulttuureihin ja 

historiankirjoitusperinteisiin. Populaarimusiikkikulttuuria määrittää ennen kaikkea sen 

mediavälitteisyys, joka tekee siitä erilaisten fiktiivisten kertomusten värittämää. Kulttuurin 

kerronnallinen luonne taas mahdollistaa kuvitteellisille arvoille perustuvien, musiikillisten 

yhteisöjen muodostumisen. Niistä jokaisella on tiettyjen yhtäläisyyksien lisäksi myös omat 

erityispiirteensä. Tämän tutkimuksen kohteena olevan laulaja-lauluntekijäyhteisön selkeimmin 

erottuva piirre on sen pyrkimys mahdollisimman autenttiseen musiikkiin. Sama autenttisuuden 

ajatus on läsnä tavalla tai toisella ihmisen kaikessa musiikillisessa toiminnassa, mutta 1960-

luvulla siitä tuli eritoten pop-musiikin kaupallisuutta vastustavien folk-muusikoiden ja laulaja-

lauluntekijöiden omaksuma prinsiippi (Kallioniemi 1990, 117). 

 

Autenttisuuteen liittyy ajatus musiikin aitoudesta ja puhtaudesta. Ennen 1960-lukua ja folk-

musiikin sulautumista osaksi rock-kulttuuria, autenttisuus edusti paluuta inhimillisyyden 

alkulähteille, lähemmäs hyvää ja totuudellista ihmistä (Kallioniemi 1990, 114). Autenttiseen 

ilmaisuun pyrkivät artistit edustivat näitä ihanteellisia perusarvoja, ja siksi heidät nostettiin 

erityisasemaan oman yhteisönsä sisällä. 1960-luvulla, jolloin pop- ja rock-musiikki eriytyivät 

tarkoittamaan toistensa aatteellisia vastakohtia, aitoutta peräänkuuluttavien folk-yhteisöjen 

vastine pop-musiikin pinnallisina pidetyille tähdille olivat niin kutsutut auteur-persoonat. 

(Mäkelä 2004, 100.) 

 

Auteurilla tarkoitetaan tässä yhteydessä poikkeuksellisen lahjakasta musiikintekijäyksilöä, joka 

tuo sisäisiä tuntojaan muiden kuultaviksi oman musiikkinsa kautta. Samalla kun hänen laulunsa 

kertovat tekijänsä sisäisestä maailmasta, on niiden sanoma yleistettävissä myös osaksi koko 

yhteisön kollektiivista maailmankuvaa. Tässä tehtävässä onnistuessaan auteur edistää 

yhteisöllistä autenttisuuden ideaalia yksilöllisen toimintansa kautta. (Mäkelä 2004, 100.) 

Tällainen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden vastakkainasettelu on olennainen tekijä myös 

populaarimusiikin historiankirjoituksen kaanoneita luovan tähtikultin synnyssä. 

Populaarimusiikissa  auteurin ja/tai tähden aseman saavuttaneen henkilön on pystyttävä sujuvasti 

tasapainoilemaan sekä yksilöllisen ilmaisun, hänelle suodun erityisaseman että yhteisön 
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asettamien odotusten välillä. Henkilöä, joka on populaarimusiikissa samanaikaisesti sekä tähden 

että auteurin asemassa, kutsutaan rock-auteuriksi. (Shuker 2001, 116.) 

 

Roy Shuker on listannut teoksessaan Understanding Popular Music (2001) kriitikoiden ja 

yleisön rock-auteurilta odottamia piirteitä. Tällaisia ovat kyky ylittää ja hämärtää musiikillisia 

rajoja, keksiä jatkuvasti uusia ideoita sekä tehdä uusia aluevaltauksia. Rock-auteurin on myös 

kirjoitettava ja esitettävä mielellään omaa, alkuperäistä materiaaliaan ja hallittava musiikin 

tuotantoprosesseja. Lisäksi häneltä vaaditaan kykyä säilyttää korkea musiikillinen asemansa 

pitkälläkin aikavälillä sekä yleismaailmallista tajua hahmottaa musiikkinsa osana 

populaarimusiikin suurta kaanonia. (Shuker 2001, 118-119.) 

 

Shukerin luokittelu on kieltämättä melko yksioikoinen ja yleisluontoinen, mutta se antaa 

tutkijalle jonkinlaista osviittaa siitä, mille arvoille musiikin tekijyys (ja sitä kautta yksittäisten 

henkilöiden kanonisoituminen) populaarikulttuurissa perustuu. Siksi Joni Mitchell ja Carole 

King on asetettava saman kriittisen tarkastelun alaisiksi kuin muutkin populaarimusiikin 

tekijäpuolella vaikuttavat henkilöt. Tätä kautta saadaan selville se, johtuvatko heidän toisistaan 

eroavat asemansa kaanonissa osaltaan siitä, että toinen heistä ei jostain syystä täytä rock-

auteurismin kriteereitä. 

 

Näistä kahdesta Joni Mitchellissä yhdistyvät lähestulkoon kaikki Shukerin mainitsemat, rock-

auteuria määrittävät tekijät. Hän on tullut tunnetuksi itsenäisenä laulaja-lauluntekijänä, joka 

säveltää, soittaa, laulaa ja tuottaa omaa musiikkiaan. Hän on rajojaan kokeileva artisti, joka on 

seikkaillut pitkän uransa aikana useiden eri musiikkityylien välillä. Lisäksi hän on varsin 

tietoinen omasta asemastaan populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa. Sen sijaan Mitchellin 

saavuttamasta statuksesta ja sen pitkäikäisyydestä populaarimusiikin kaanonissa voidaan olla 

montaa mieltä. Hänen urallaan on ollut pitkiä ja menestyksekkäitä vaiheita, mutta myös median 

kiinnostuksen puutteesta johtuvia hiljaisempia kausia. Hänen 1980-luvun albuminsa eivät ole 

saavuttaneet kovinkaan suurta suosiota, ja hänen vaikutuksensa myöhempien laulaja-

lauluntekijöiden musiikkiin on alettu tiedostaa oikeastaan vasta 1990-luvun puolella. (O´Brien 

2001, 272.) 

 

Carole King on Joni Mitchellin tapaan tehnyt uransa alusta asti itse omaa musiikkiaan (työparien 

avustuksella tai yksin) ja tullut hyvin tutuksi populaarimusiikin tuotantojärjestelmien kanssa 

Brill Buildingissa työskennellessään. Lukuisista yrityksistään huolimatta hän ei kuitenkaan 

onnistunut lyömään itseään läpi omalla musiikillaan ennen kuin vasta 1970-luvun alussa, vaikka 

monet hänen kappaleensa olivat muiden esittäminä hittejä. Vuonna 1971 ilmestynyt Tapestry-
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sooloalbumi oli valtava menestys, mutta Kingiä ei siitäkään huolimatta tavallisesti nähdä osana 

pohjoisamerikkalaisten laulaja-lauluntekijöiden kaanonia. (Ewen 1987, 249-251.) King ei 

myöskään ole tehnyt merkittäviä, musiikilliset raja-aidat ylittäviä kokeiluja, vaan pitäytynyt 

koko uransa ajan uskollisena jo varhain omaksumalleen pop-ilmaisulle. Lisäksi hän on ollut 

1980-luvulta lähtien pitkiä aikoja poissa musiikkibisneksestä (Doggett 1982, 60). Niinpä hänen 

ei voida myöskään sanoa onnistuneen säilyttämään saavuttamansa asemaa populaarimusiikissa 

pitkällä aikavälillä. 

 

Auteur on varsin liukuva käsite jo sen takia, että sillä tarkoitetaan erilaisissa musiikillisissa 

yhteyksissä eri asioita. Artikkelissaan Reconsidering Rock  (2001) Keir Keightley on jakanut 

auteurismin käsitteen kahtia romanttiseen ja modernistiseen lähestymistapaan. Romanttinen 

puoli edustaa aitouteen ja luonnolliseen ilmaisuun pyrkivää taiteilijaa ja modernistisella taas 

viitataan rajoja rikkovaan, uudistusmieliseen auteuriin (Keightley 2001, 136-139). Keightleyn 

jako on kuitenkin siinä mielessä ongelmallinen, että suurin osa rock-auteureiksi luokitelluista 

laulaja-lauluntekijöistä kuuluu selvästi molempiin kategorioihin (Mäkelä 2004, 97). 

 

Keightleyn jaottelun avulla voidaan kuitenkin osittain selittää Carole Kingin lähestulkoon 

olematon asema populaarimusiikin suuressa jatkumossa ja toisaalta Joni Mitchellin auktoriteetti 

suhteessa siihen. Jakoa hyväksi käyttäen voidaan huomata Mitchellin täyttävän sekä romanttisen 

että modernistisen auteurin kriteerit. Mitchell aloitti uransa romanttisena, hyvin pelkistettyä 

ilmaisua hyödyntävänä laulaja-lauluntekijänä, mutta 1970-luvun puolivälin tultaessa hänen 

tyylinsä oli jo hyvää vauhtia matkalla kohti modernimpaa suuntaa (O´Brien  2001, 5-6). 

 

Carole Kingin kohdalla on merkillepantavaa, että hän ei sellaisenaan sovellu kumpaankaan 

Keightleyn kategorioista. Hänen laulujensa aiheet ovat toki hyvin omakohtaisia ja siten helposti 

tulkittavissa romanttiseen auteur-perinteeseen kuuluviksi, mutta niiden sanoman vilpittömyys ja 

folk-yhteisöjen peräänkuuluttama ”aitous” peittyy usein Kingille tyypillisen pop-soitinnuksen ja 

peruspositiivisen vireen alle. King myös muistetaan lukuisista muille artisteille säveltämistään 

kappaleista, jotka on lähes poikkeuksetta sanoittanut Gerry Goffin eikä King itse (Doggett 1982, 

56). Nämä seikat sotivat laulaja-lauluntekijämusiikin yksilöllisyyden, aitouden ja siten myös 

romanttisen auteurismin ideaaleja vastaan ja jättävät siten Kingin ainakin näiltä osin tämän 

perinteen ulkopuolelle. 

 

Folk-autenttisuus ja siihen liittyvä auteurismin käsite ovat täynnä ristiriitaisuuksia, joista kärsivät 

eniten vaikeasti määriteltävissä olevat artistit. Osittain länsimaisen taidemusiikin nero-ajattelulle 

pohjaava auteurismi ei esimerkiksi näytä hyväksyvän ajatusta siitä, että taiteilijan on todella 
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tehtävä konkreettista työtä musiikkinsa aikaansaamiseksi. Luonnonlapsimaista nerokkuutta ja 

yksilön synnynnäistä lahjakkuutta on pidetty sekä taide- että laulaja-lauluntekijämusiikissa 

ihailtavampina ominaisuuksina kuin tylsää ja tavanomaista puurtamista. Näihin arvotuksiin 

liittyy myös sitkeään juurtunut käsitys ammattimaisen musiikintekemisen (niin kutsutun 

musiikin ”käsityöläisyyden”) rahvaanomaisuudesta, jolle auteurismi romanttisessa 

nerokkuudessaan edustaa ihanteellista vastakohtaa. Musiikin ”käsityöläisyydessä” nähdään jopa 

merkityksiä, jotka kytkeytyvät opportunismiin, kaupallisuuteen ja lahjattomuuteen. Näihin 

palaan Carole Kingin levyarvioiden diskursseja käsittelevässä luvussa. 
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5 Rock-yhteisöllisyys kaanontutkimuksen näkökulmasta 
 

5.1 Rock-yhteisöllisyys 
 
 

Seuraavaksi käsittelen rock-yhteisöllisyyden rakentumista käyttäen esimerkkinä 1960-luvun 

lopussa Los Angelesiin kerääntynyttä laulaja-lauluntekijöiden yhteisöä, johon myös Carole King 

ja Joni Mitchell kuuluivat. Käyn lyhyesti läpi yhteisön rakentumisen ja sen määrittelemien folk-

musiikin ideaalien taustat selvittääkseni, miten tämä pääasiassa kuvitteellisille arvoille 

rakentunut yhteisö on vaikuttanut laulaja-lauluntekijämusiikin historialliseen kaanoniin ja sen 

sisältöihin. Rock-yhteisöjen toimintamallit ovat karkeasti jakaen peräisin kolmelta eri taholta: 

sen yhteisöllisyysaatteet tulevat angloamerikkalaisen kulttuurin yhteisökäsityksestä ja 

yksilöllisyyden ihanteet länsimaisen taidemusiikin nero-ajattelusta. Oman lisävärinsä siihen tuo 

populaarikulttuurin mediavälitteisyys, joka on ollut myös laulaja-lauluntekijäyhteisöissä läsnä 

hyvin varhaisessa vaiheessa erilaisten rock-festivaalien sekä radio- ja televisiotaltiointien 

muodossa. 

 

Rock-yhteisöllisyys 1960-1970-luvun Yhdysvalloissa oli populaarikulttuurin sellaisenaan 

omaksuma jatke amerikkalaisen ideologian kiteyttävälle, vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan 

ja yksilön ajatukselle. Tämä yhteisön ja siinä elävän yksilön kulttuurinen toisistaan erottaminen 

muodostaa amerikkalaisuuden paradoksaalin ideaalin, joka on vahvasti läsnä koko nykyisessä 

länsimaisessa kulttuurissa. (Kallioniemi 1990, 112-113; ks. myös Broms 1985.) Paradoksaalin 

tästä yhtäältä yhteisöllisyyden ja toisaalta yksilöllisyyden vaatimuksesta tekee se, että täydellisen 

riippumattomista, individualistisista yksilöistä koostuva yhteisö on jo lähtökohtaisesti mahdoton 

ajatus. Yhteisön ideaanhan sisältyy väistämättä jotakin kollektiivisiin arvoihin ja normeihin 

perustuvaa toimintaa. 

 

Populaarimusiikin historiankirjoituksessa tiettyjen yksilöiden nostaminen jostakin musiikillisesta 

yhteisöstä edustamaan sen kollektiivisia arvoja on toistuva tendenssi, joka todennäköisimmin 

johtuu juuri amerikkalaisen kulttuurikäsityksen voimakkaasta vaikutuksesta populaarikulttuuriin. 

Historian tapahtumista nostetaan esiin sankarihahmoja, jotka ovat edustamansa ilmiön 

eturintamassa viemässä eteenpäin sen sanomaa (Kallioniemi 1990, 115). Yksittäisten 

henkilöiden esille tuomiseen muun historiallisen materiaalin joukosta liittyy kuitenkin myös 

ristiriitainen ajatus yhteisön arvoja vastaan sotivasta, poikkeavasta ja kapinallisesta sankarista 

(emt. 113-114). Tämä historiankirjoitusmalli taas on luultavasti peräisin länsimaisesta 

taidemusiikkitraditiosta, joka on kautta aikojen nostanut joukosta erottuvia poikkeusyksilöitä 
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sankarin asemaan leimaamalla heidät ”hulluiksi neroiksi” (ks. esim. Allen 1962, 198-199). Folk-

musiikissa yksinoikeutetun neron asemassa on ollut 1960-luvun alusta lähtien Bob Dylan, jonka 

luonnehtiminen kapinalliseksi neroksi edustaa tätä länsimaisesta taidemusiikkitraditiosta 

omaksuttua luokittelutapaa  (Kallioniemi 1990, 127). 

 

Iso-Britannian populaarimusiikissa länsimaisen taidemusiikin koulutusperinteen jäljet näkyvät 

Pohjois-Amerikan populaarimusiikkia selvemmin. Englantilaisessa pop-musiikissa kuului 

tuolloin 1960-luvulla pohjoisamerikkalaisia vastineitaan enemmän muusikoiden akateeminen 

taidekoulupohja, ja siellä populaarimusiikkiin suhtauduttiin myös henkilökeskeisemmin (Mäkelä 

2004, 98-99).  Länsimaisen taidemusiikkitradition vaikutuksia alkoi kuitenkin virrata myös 

Pohjois-Amerikan puolelle erityisesti britti-invaasion ansiosta. Tuolloin maiden välinen 

kulttuurinen vaihto kävi vilkkaana USA:n tiukasti rajoitetuista musiikkimarkkinoista huolimatta 

(emt. 103).  

 

Rock-yhteisöjen dynamiikkaa on kuitenkin mahdotonta selittää tyhjentävästi pelkän 

amerikkalaiskansallisen yhteisöajatuksen tai länsimaisen taidemusiikkitradition pohjalta. Rock-

yhteisöissä vallitsee oma, erityinen todellisuutensa, joka rakentuu enemmän kollektiivisten 

utopioiden kuin ajan, fyysisen paikan tai konkreettisten asioiden varaan. Kun tarkastellaan rock-

yhteisöllisyyden muodostumista nimenomaan tunnetason kuvitteellisena kokemuksena, sen 

kenties vaikutusvaltaisimmaksi osatekijäksi muodostuu rockin ja koko populaarikulttuurin 

mediavälitteinen luonne. 1960-luvun lopun Yhdysvalloissa uusien tai muodostumassa olevien 

mediamuotojen, kuten musiikkilehdistön ja rock-festivaalitaltiointien kautta rock-yhteisöiden 

kollektiiviset arvot ja aatteet välittyivät ja tehokkaasti musiikkia kuluttavien nuorten 

omaksuttaviksi (Kallioniemi 1990, 135-137). 

 

Mainio esimerkki median merkityksestä kuvitteellisen rock-yhteisöllisyyden tunteen synnyssä on 

kesällä 1969 järjestetty, legendaarisessa maineessa oleva Woodstock-festivaali, jossa myös Joni 

Mitchellin oli alunperin tarkoitus esiintyä. Levy-yhtiönsä määräyksestä Mitchell kuitenkin joutui 

muuttamaan suunnitelmiaan ja matkustamaan New Yorkiin ehtiäkseen Dick Cavettin suosittuun 

talk show-ohjelmaan, johon hänet oli kutsuttu esiintymään. Niinpä hänen täytyi tyytyä 

katselemaan festivaalitapahtumia hotellihuoneensa televisiosta. Näkemiensä televisiolähetysten 

innoittamana Mitchell kirjoitti Woodstock-kappaleen, josta tuli myöhemmin varsinainen 

Woodstock-hymni ja festivaaleilla kuvatun dokumentin tunnuskappale. (O´Brien 2001, 100-

102.) 
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Joni Mitchellille Woodstock näyttäytyi hänen omien sanojensa mukaan eräänlaisena nykypäivän 

uskonnollisena ihmeenä, jonka kautta ihmiset tulivat henkisesti ravituiksi riippumatta siitä, 

olivatko he itse paikalla todistamassa tapahtumaa vai eivät (O´Brien 2001, 101). Tällainen 

yhteisyyden tunne olisi tuskin ollut mahdollista ilman median myötävaikutusta. Rockin 

yhteisöllisyyden tuntu on kuitenkin epäilemättä ollut voimallisinta itse tapahtumapaikalla. 

Woodstockissa tätä yhteisöllisyyden tunnetta lisäsi varmasti myös se, että festivaalien yleisö 

koostui suurelta osin sen esiintyjäkaartista. Tässä vaiheessa esiintyjän ja yleisön välinen kuilu ei 

ollut vielä yhtä selkeä kuin se nykypäivän konserttitilanteissa usein on. 

 

5.2 Laulaja-lauluntekijöiden yhteisöllisyys 
 
 
Laulaja-lauluntekijäkulttuurin synnyn kannalta merkittävintä aikaa oli 1960-luvun loppu, jolloin 

monet 1960-luvun suosituista yhtyeistä (kuten The Mamas and the Papas ja Buffalo Springfield) 

olivat hajonneet ja populaarimusiikki oli menossa entistä yksilöpainotteisempaan ja 

itsetutkiskelevampaan suuntaan. Ilmiön taustalla olivat paitsi yhteiskunnalliset ja poliittiset syyt, 

myös monet henkilötason tapahtumat ja onnekkaat sattumat, jotka ajoivat samoin ajattelevia 

muusikoita yhteen. 

 

Osalla laulaja-lauluntekijäyhteisöön päätyneistä muusikoista oli takanaan ammatillisen 

musiikintekijän ura (esimerkiksi Carole King ja Neil Sedaka) ja osa taas oli tullut tunnetuksi 

siihen mennessä lähinnä kappaleillaan, joita muut artistit olivat levyttäneet (Joni Mitchell). 

Lisäksi joidenkin 1960-luvun suosittujen yhtyeiden riveistä lähti 1960-luvun lopulla muutamia 

lahjakkaita muusikoita, jotka halusivat ilmaista itseään vapaammin ja muodostivat siksi uusia 

kokoonpanoja tai siirtyivät soolouralle. Aluksi laulaja-lauluntekijämusiikin maantieteellinen 

keskuspaikka oli New York, mutta varsin lyhyen ajan sisällä (vuosien 1967-68 välisenä aikana) 

muusikko toisensa jälkeen vaihtoi olinpaikkaansa USA:n länsirannikolle Los Angelesiin, jonne 

muodostui pian laulajista, lauluntekijöistä ja hiljattain hajonneiden bändien entisistä jäsenistä 

koostuva tiivis yhteisö. (White 2002, 159-161.) 

 

Los Angelesin Laurel Canyoniin syntyneen yhteisön keskushenkilöihin kuuluivat The Mamas 

and the Papas-yhtyeestä tuttu Mama Cass Elliott, Buffalo Springfield-yhtyeessä vaikuttaneet 

Stephen Stills ja Neil Young, The Holliesista eronnut Graham Nash sekä David Crosby, joka oli 

aloittanut uransa the Byrds-yhtyeen jäsenenä (Zimmer 2004, 3&11). Viimeksi mainittu myös 

tuotti vuonna 1967 Joni Mitchellin esikoislevyn Song to a Seagull, ja tutustutti hänet samalla 

New Yorkin (ja myöhemmin Los Angelesin) musiikkipiireihin (O´Brien 1995, 179).  

 



 61 

The Mamas and the Papasin Mama Cass Elliottilla oli merkittävä rooli Los Angelesin 

musiikkipiirien syntymisessä. Yhtyeen hajottua vuonna 1968 Cass oli tullut viettämään aikaa 

Los Angelesiin (Zimmer 2004, 3). Kertomusten mukaan David Crosby ja Stephen Stills tapasivat 

Graham Nashin ensi kertaa Cassin kotona (joidenkin lähteiden mukaan kyseessä oli tosin Joni 

Mitchellin olohuone) ja päättivät siltä istumalta perustaa Crosby, Stills & Nash-nimisen 

kokoonpanon (emt. 289). Vuonna 1969 yhtye täydentyi  Neil Youngilla ja kokoonpanon nimeksi 

tuli Crosby, Stills, Nash & Young (emt. 13-14). Yhtye muodostui pian paitsi musiikillisesti 

merkittäväksi, myös Laurel Canyonin muusikoiden sosiaalisen elämän keskeiseksi ylläpitäjäksi. 

 

Myös Carole King, joka tähän asti oli tehnyt täyspäiväistä sävellystyötä bändien taustajoukoissa 

New Yorkissa, muutti Los Angelesiin vuonna 1967. Hän oli kuitenkin tekemisissä sinne 

kerääntyneiden muusikoiden kanssa aluksi lähinnä ammatillisessa mielessä. Myöhemmin monet 

näistä työn merkeissä syntyneistä yhteyksistä ovat muuttuneet ystävyyssuhteiksi. CSNY:n 

hajottua King avusti David Crosbya ja Graham Nashia heidän Wind on the Water–albuminsa 

teossa vuonna 1974. Crosby ja Nash ovat vastavuoroisesti avustaneet Kingiä joidenkin hänen 

kappaleidensa sävellys- ja sovitustyössä sekä laulamisessa. (Zimmer 2004, 234.) 

 

Carole Kingin ja Joni Mitchellin yhteiseen ystäväpiiriin Los Angelesissa kuului myös laulaja-

lauluntekijä James Taylor. Taylor oli Kingin hyvä ystävä ja tärkeä henkinen tuki tämän 

aloitellessa esiintyvän sooloartistin uraansa. Ennen soolouraansa King soitti Taylorin 

taustayhtyeessä pianoa. Taylorilla ja Mitchellillä puolestaan oli 1970-luvun alussa lyhytaikainen 

suhde (White 2002, 178). Henkilökohtaisten siteiden lisäksi nämä kolme tukivat toisiaan myös 

ammatillisesti. King soitti pianoa Taylorin vuonna 1968 julkaistulla debyyttialbumilla, vuoden 

1970 Sweet Baby James-albumilla sekä vuonna 1971 ilmestyneellä menestysalbumilla Mud Slide 

Slim and the Blue Horizon, jolla hän myös lauloi Mitchellin kanssa taustoja (emt. 8 & 168). 

 

 Mud Slide Slim and the Blue Horizon sisältää James Taylorin version Carole Kingin 

kirjoittamasta You´ve Got a Friend-kappaleesta (Ewen 1987, 395). Kappale oli Taylorin uran 

suurin kaupallinen menestys: se nousi vuonna 1971 USA:n singlelistan kärkeen (Whitburn 2004, 

622). James Taylor ja Joni Mitchell vierailivat lisäksi Kingin Tapestry-albumilla taustalaulajien 

ominaisuudessa. Taylor soitti kitaraa viidellä levyn kappaleista ja kolmella Mitchellin samana 

vuonna ilmestyneen Blue-albumin raidoista. (White 2002, 177 & 191.) 
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6 Kaksi laulaja-lauluntekijää, kaksi historiaa 

 
 

Carole Kingin ja Joni Mitchellin henkilöhistoriaa kartoittavassa osuudessa käyn läpi heidän 

elämänsä päävaiheet erityisesti heidän musiikintekemisensä näkökulmasta. Taustoitukseen 

käyttämäni kirjallisuus on siinä mielessä ongelmallista, että se on paitsi luonteeltaan melko 

populaaria, myös paikoitellen hyvin arvottavaa. Karen O´Brienin kirjoittama Shadows and Light 

(2001) on Joni Mitchellin virallinen elämäkertateos ja puhuu siksi Mitchellistä välillä hyvin 

imartelevaankin sävyyn. Carole Kingistä ei sitä vastoin ole kirjoitushetkellä ollut saatavilla 

yhtenäistä elämäkertateosta lainkaan, joten hänen henkilöhistoriansa olen joutunut koostamaan 

useammasta lähteestä. Pääasiallisina lähdetietoina olen käyttänyt David Ewenin amerikkalaisia 

lauluntekijöitä listaava hakuteos American Songwriters (1987), Record Collector-lehden vuoden 

1982 heinäkuun numerossa julkaistu Peter Doggettin Carole King-artikkeli sekä Timothy Whiten 

James Taylor-elämäkertakirja Long Ago and Far Away (2002). 

 

Henkilöhistorioiden läpikäymiseen käyttämäni lähteet ovat siinäkin suhteessa problemaattisia, 

että ne toistavat monin paikoin tiettyjä naismuusikoihin liitettyjä stereotypioita. Tällaisiin 

stereotypioihin lukeutuu muun muassa se, että itse musiikista ja urasta puhumisen lisäksi 

kirjoittajat ovat kiinnittäneet kohtuuttoman paljon huomiota naispuolisten muusikoiden kodin 

piirin, perhe-elämän, lasten ja heidän miessuhteidensa kuvaamiseen. Miesartistien kohdalla 

tällainen puhetapa on ainakin vielä toistaiseksi varsin harvinainen. Olen tehnyt tässä luvussa 

tietoisen valinnan esittäessäni lähteenä käyttämieni kirjoittajien huomioita Carole Kingin ja Joni 

Mitchellin yksityiselämästä, sillä mielestäni tällaisilla asioilla voi olla suuri merkitys 

populaarimusiikin historiallisen kaanonin sisältöjen rakentumiseen. Tämä näkökulma tuo siten 

hyvin esille populaarimusiikin historiankirjoituksen kanonisoidun luonteen, joka ilmenee 

teksteissä erityisesti yksityisen tilan ”naisellistamisen” kautta. 

 

Koti ja perhe ovat asioita, joita ei missään tapauksessa pitäisi sivuuttaa sen paremmin nais- kuin 

miesartistejakaan koskevassa kirjoittelussa. Yksityisluontoiset tapahtumathan ovat väistämåttä 

yksi artistin elämän osa-alueista, joita on mahdotonata käsitellå toisistaan irrallisina saarekkeina. 

Toivottavaa olisikin, että muusikoiden yksityiselämää käsiteltäisiin sukupuolesta riippumatta 

samalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että naismuusikoiden yksityisen tilan 

merkitystä ei korostettaisi liikaa ja vastaavasti miesten perhe-elämän merkitystä ei väheksyttäisi. 

Seuraavaksi käyn läpi Carole Kingin ja Joni Mitchellin elämäntarinat lähdelirjallisuutta 

mukaillen. 
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6.1 Carole King 
 
 
Carole King (alunperin Carole Klein) syntyi keskiluokkaiseen juutalaisperheeseen New Yorkin 

Brooklynissa vuonna 1941. Hänen isänsä oli vakuutusmyyjä ja äitinsä opettaja. King aloitti 

musiikillisen uransa soittamalla ensin klassista pianoa, mutta keskittyi sitten laulun opiskeluun 

(Ewen 1987, 249). Opiskellessaan lukioaikoinaan Lincoln High Schoolissa, King perusti 

vokaalikvartetin nimeltä Co-sines (White 2002, 163). Yhtyeen ohjelmistoa varten tekemiensä 

sovitusten ja sävellysten kautta King otti ensikosketuksiaan tulevaan musiikintekijän 

ammattiinsa. Lukioaikoinaan hän haki innoitusta erityisesti rhythm and blues-musiikista sekä 

Bill Haleyn, Elvis Presleyn ja Fats Dominon tuotannosta (Ewen 1987, 249). 

 

Lukion jälkeen Carole King aloitti opiskelut Queensin yliopistossa, jossa hänen 

luokkatovereihinsa kuuluivat muusikot Neil Diamond ja Paul Simon. Siellä hän myös seurusteli 

jonkin aikaa vanhan lapsuudenystävänsä, laulaja-lauluntekijä Neil Sedakan kanssa. Kingin 

ensimmäiset levytykset olivat ABC-levy-yhtiölle äänitetyt singlekappaleet Goin´ Wild ja Baby 

Sittin´, mutta nämä kappaleet painuivat pian unohduksiin. Tämän jälkeen, mahdollisesti Sedakan 

avustuksella, King onnistui saamaan lyhyen levytyssopimuksen RCA:n kanssa, jonka suojissa 

Sedaka itsekin levytti. Tämän sopimuksen seurauksena syntyi vuonna 1959 levytetty Queen of 

the Beach, joka oli jälleen kaupallinen floppi. Näihin aikoihin suuri yleisö tunsi Kingin lähinnä 

Sedakan hänestä kirjottaman Oh Carol-kappaleen kautta. Sedaka kirjoitti kappaleen pariskunnan 

erotessa. King kirjoitti Sedakan laululle oman vastauksensa Oh Neil-kappaleen muodossa 

vuonna 1959. (Doggett 1982, 55-56.) 

 

1950-luvun lopussa Carole King tutustui samassa yliopistossa opiskelevaan Gerry Goffiniin, 

josta tuli pian sekä hänen työparinsa että ensimmäinen aviomiehensä. King jätti opintonsa 

kesken ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen naidakseen Goffinin. David Ewenin (1987, 249) 

mukaan tässä vaiheessa lähinnä harrastusmielessä laululyriikoita kirjoittanut Goffin oli vielä 

vakaasti päättänyt luoda uran kemistinä ja työskenteli Brooklynissa sijaitsevassa laboratoriossa. 

 

Ewenin American Songwriters-teoksessa (1987, 249) kerrotaan myös, että Neil Sedakan kautta 

Carole King ja Gerry Goffin tutustuivat Don Kirshneriin, Aldon Music-yhtiön toiseen 

perustajaan ja tuottajaan. Kirshner oli erityisen vaikuttunut paitsi Kingin lauluntekijän kyvyistä, 

myös hänen pianonsoitostaan ja laulunlahjoistaan. Niinpä hän palkkasi sekä Kingin että Goffinin 

Brill Buildingissa sijaitsevan levy-yhtiönsä lauluntekijöiksi. Goffinin oli nyt tehtävä vaikea 

ratkaisu ja jätettävä kemistin työnsä keskittyäkseen yksinomaan musiikin tekemiseen. Kirshnerin 
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antamien ohjeiden mukaan King ja Goffin alkoivat tehdä valkoiselle, teini-ikäiselle yleisölle 

suunnattua rhythm and blues-pohjaista pop-musiikkia. 

 

Carole Kingin ja Gerry Goffinin hedelmällisen yhteistyön tuloksena syntyi lukuisia 

hittikappaleita, joita levyttivät etupäässä lauluyhtyeet, kuten The Shirelles ja The Supremes. 

Työparin ensimmäinen hitti oli The Shirellesin vuonna 1960 levyttämä Will You Still Love Me 

Tomorrow?, joka viihtyi Billboard Top 100-listalla kaikkiaan 19 viikkoa ja käväisi listaykkösenä 

tammikuussa 1961. Heidän muita saman vuoden listahittejään olivat Some Kind-a Wonderful 

(The Drifters), Halfway to Paradise (Tony Orlando), sekä Take Good Care of My Baby (Bobby 

Vee). (Ewen 1987, 249.) 

 

Carole Kingin ja Gerry Goffinin avioliitosta syntyi kaksi tytärtä, joista molemmista tuli 

sittemmin laulajia. Tämän asian tiimoilta Ewen (2987, 249) katsoo tarpeelliseksi mainita 

teoksessaan myös Kingin ja Goffinin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeudet. Hänen 

mukaansa heidän esikoistyttärensä ollessa pieni he joutuivat kuljettamaan häntä mukanaan 

työpaikalleen, jossa sihteeri kaitsi häntä heidän työskennellessään. Uskallan epäillä, ettei tätä 

aihetta olisi otettu esille lainkaan siinä tapauksessa, että Gerry Goffin olisi työskennellyt yksin 

ilman naispuolista työpariaan. Ewenin puhetapa voidaan tässä mielessä tulkita eräänlaiseksi 

tekstin sisään piilotetuksi opetukseksi siitä, miten käy, kun nainen ottaa osaa työelämään 

perinteisen lastenhoidon sijaan.   

 

Vuonna 1962 Carole King ja Gerry Goffin sävelsivät kodinhoitajalleen The Loco-Motion-

kappaleen, jonka tämä levytti Little Eva-nimellä. Kappaleesta tuli vuoden 1962 parhaiten 

myynyt single. (Ewen 1987, 249.) Samana vuonna Goffinin ja Kingin tuotannosta menestyivät 

myös kappaleet Chains (The Cookies), Keep Your Hands Off My Baby (Little Eva) ja Don´t Ask 

Me to Be Friends (The Everly Brothers). Kahdesta ensin mainitusta The Beatles levytti 

myöhemmin omat versionsa (Burgel 2005, 55). Seuraavan vuoden hitteihin kuuluivat Go Away, 

Little Girl (Steve Lawrence, vuonna 1965 The Happenings ja vuonna 1971 Donny Osmond), 

Hey, Girl (Freddie Scott) ja Don´t Say Nothin´ Bad (About My Baby) (The Cookies), One Fine 

Day (The Chiffons) ja Up on the Roof (The Drifters). (Ewen 1987, 249.) 

 

Maksimoidakseen musiikkibisneksensä tuottavuuden, Don Kirshner perusti 1960-luvun alussa 

oman Dimension-levy-yhtiönsä ja teki Carole King/ Gerry Goffin-työparista sen 

päälauluntekijöitä (Burgel 2005, 74). Dimension-yhtiölle työskentelynsä ohella King ja Goffin 

työskentelivät myös tuottaja Phil Spectorin ja Lester Sillin perustamassa Philles Records-

yhtiössä (Williams 2003, 54-60). Kingin ja Goffinin Phil Spectorin kanssa tekemää yhteistyötä 
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valotetaan Peter Doggettin Record Collector-lehteen kirjoittamassa Carole King-artikkelissa 

(1982, 58), jossa Spectorin, Goffinin ja Kingin kerrotaan muun muassa kirjoittaneen The 

Righteous Brothers-yhtyeelle kappaleet Hung on You ja Just Once in My Life. Spectorilla oli 

osansa myös viimeksi mainitun kappaleen sävellystyössä. Näiden lisäksi King ja Goffin 

kirjoittivat Spectorille myös Every Breath I Take-hittikappaleen, jonka Gene Pitney levytti 

vuonna 1962. 

 

Samana vuonna Carole King äänitti Kirshnerin vaatimuksesta yhtiölle demon, joka sisälsi hänen 

säveltämänsä It Might as Well Rain Until September-kappaleen (jonka myös Bobby Vee 

myöhemmin levytti). Yhtiö piti demosta päätti julkaista sen singlenä. Single saavutti aiemmin 

tuntemattoman artistin esittämänä huomattavaa menestystä: Yhdysvalloissa kappale ylsi 

Billboard Top 100-listan sijalle 22 ja Iso-Britanniassa siitä tuli listakolmonen (Ewen 1987, 249; 

Doggett 1982, 57). Ewenin (1987, 249) mukaan King kuitenkin kieltäytyi listamenestyksestään 

huolimatta tekemästä tässä vaiheessa enää enempää levyjä, sillä hän tahtoi jatkaa uraansa ennen 

kaikkea lauluntekijän ominaisuudessa. 

 

The School Bells Are Ringing oli Carole Kingin seuraava singlejulkaisu. It Might as Well Rain 

Until September-kappaleen menestys ei kuitenkaan ollut tasoittanut tietä kappaleen edellä 

tarpeeksi, sillä flopattuaan USA:ssa levy päätettiin jättää Iso-Britanniassa kokonaan 

julkaisematta. Peter Doggett (1982, 57) epäilee lehtiartikkelissaan Kingin vastoinkäymisten 

osasyyksi myös hänen haluttomuuttaan esiintyä julkisesti ja promotoida siten omia 

singlejulkaisujaan. The School Bells Are Ringing-kappaletta seurasi kuitenkin folk-henkinen 

single nimeltä He´s a Bad Boy (1963), mutta sekään ei tuonut Kingille mainittavaa menestystä. 

 

Samana vuonna Carole King teki Howard Greenfieldin kanssa kappaleen Crying in the Rain. 

Kingin itsensä esittämänä, akustisena folk-versiona se ei menestynyt, mutta The Everly Brothers-

yhtye teki siitä hitin vuonna 1962. King levytti kappaleen Dimension-yhtiön Dimension Dolls-

nimiselle, 1963 julkaistulle albumille. Levy sisälsi myös monia Goffin/King-kappaleita Little 

Evan ja The Cookiesin esittäminä. (Burgel 2005, 178.) 

 

1960-luvun puolivälissä Carole King ja Gerry Goffin kirjoittivat sarjan menestyskappaleita. 

Näiden joukossa olivat vuonna 1964 äänitetyt Oh, No, Not My Baby (The Shirelles, myöhemmin 

Maxine Brown, Aretha Franklin, Dusty Springfield ja Linda Ronstadt), I´m Into Something Good 

(The Cookies-yhtyeen laulusolisti Earl-Jean, myöhemmin myös Maxine Brown ja Herman´s 

Hermits) sekä The  Honey Bees-yhtyeen (ent. The Cookies) Some of Your Lovin´ (Ewen 1987, 
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249; Burgel 2005, 167.) Vuonna 1965 kappale saavutti Dusty Springfieldin esittämänä Iso-

Britannian singlelistan sijan 13 (Mc Aleer 1998, 78). 

 

Sheila Burgelin (2005, 94) kirjoittama katsaus 1960-luvun tyttöbändeihin kertoo, että Aldon- ja 

Dimension-yhtiöiden lisäksi Carole King ja Gerry Goffin kirjoittivat kappaleita myös muiden 

levy-yhtiöiden (kuten Atlanticin ja RCA Victorin) artisteille. Popin ja counrtyn rajoja 

hämärtäneelle Skeeter Davisille King ja Goffin kirjoittivat vuonna 1964 kappaleet I Can´t Stay 

Mad at You ja Let Me Get Close to You. Ewenin (1987, 249-250) mukaan vuonna 1965 Kingin ja 

Goffinin kappaleita levyttivät ainakin Dusty Springfield, The Everly Brothers (Just Once in My 

Life), The Byrds sekä Bobby Vinton. Seuraavana vuonna julkaistiin Barbara Lewisin levyttämä 

Don´t Forget About Me (Burgel 2005, 150). 

 

Burgel (2005, 72 & 138) muistuttaa, että Carole King ja Gerry Goffin eivät työskennelleet 1960-

luvulla yksinomaan tiiminä tai pelkästään säveltäjän ja sanoittajan ominaisuudessa. Muun 

muassa The Cookiesin vuonna 1964 levyttämä kappale I Never Dreamed on Goffinin 

sanoittama, mutta sävellyksen kappaleeseen on tehnyt myös Brill Buildingissa työskennellyt 

Russ Titelman. King oli kuitenkin sovittajana osa tätä produktiota. Työnjako oli samanlainen 

myös The Honey Bees-yhtyeelle levytetyssä  She Don´t Deserve You–kappaleessa. The Cookies-

solisti Earl-Jeanin levyttämä I´m Into Something Good-kappaleen King on paitsi säveltänyt, 

myös sovittanut. 

 

1960-luvun puolivälin jälkeen Carole Kingin ja Gerry Goffinin tyyli alkoi muuttua viattomasta 

teinipopista yhteiskunnallisesti kantaaottavampaan suuntaan. Dusty Springfieldille 

kirjoittamansa ja The Byrds-yhtyeen versioiman Goin´Back-kappaleen myötä he huomasivat, 

että heidän kappaleilaan saattaisi olla kysyntää myös teiniyleisön ulkopuolella. Selkein heidän 

uutta tyyliään edustava kappale oli The Monkeesin vuonna 1967 levyttämä Pleasant Valley 

Sunday, josta tuli hitti. Sen lisäksi King ja Goffin kirjoittivat The Byrdsille Wasn´t Born to 

Follow-kappaleen, joka julkaistiin suositun Easy Rider-elokuvan soundtrackilla. (Doggett 1982, 

58.) 

 

1960-luvun lopulle tultaessa Carole Kingin ja Gerry Goffinin avioliitto-ongelmat ja Kingin 

kasvava kiinnostus underground-markkinoita kohtaan alkoivat hidastaa työparin 

laulunkirjoitustahtia (Doggett 1982, 58). He kuitenkin jatkoivat laulujen kirjoittamista aina 

vuoteen 1968 asti, jonka jälkeen heidän yhteistyönsä päättyi. David Ewenin (1987, 250) mukaan 

heidän viimeisiä yhteisiä hittejään lukuisten epäonnistumisten joukossa oli ”soulin 
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kuningattaren”, Aretha Franklinin vuonna 1967 levyttämä (You Make Me Feel Like ) A Natural 

Woman. Vuonna 1968 Kingin ja Goffinin avioliitto hajosi ja kumpikin lähti omille teilleen. 

 

Erottuaan Gerry Goffinista Carole King muutti tyttäriensä kanssa Los Angelesin Laurel 

Canyoniin. Vuonna 1969 hän perusti basisti Charles Larkeyn ja kitaristi Danny Kortchmarin 

kanssa The City-nimisen yhtyeen, jossa hän itse soitti pianoa ja lauloi. Larkeysta tuli pian Kingin 

toinen aviomies ja kolmannen lapsen isä. The City-yhtye julkaisi lyhyen uransa aikana 

ainoastaan yhden albumin, Now That Everything´s Been Said (1969), joka sisälsi valikoiman 

Kingin ja Goffinin kappaleita. Albumi oli kriitikoiden innostuneesta vastaanotosta huolimatta 

kaupallinen floppi. (Doggett 1982, 58-59.) The City-yhtyeen lopetettua toimintansa Carole King 

jatkoi omien kappaleidensa säveltämistä. Osaan niistä hän kirjoitti sanat itse ja osassa Larkey 

toimi hänen sanoittajanaan. Ewenin (1987, 250) mukaan King alkoi noihin aikoihin kehittää 

aktiivisesti taitojaan esiintyvänä sooloartistina. Hän ryhtyi keikkailemaan Kalifornian 

yökerhoissa ja julkaisi lopulta vuonna 1970 ensimmäisen sooloalbuminsa, Writerin. 

 

Writer ei ollut saamastaan myönteisestä kritiikistä huolimatta kaupallisesti kovinkaan merkittävä 

tuotos. Niinpä vuoden 1971 kevät kului Carole Kingiltä sooloesiintymisten sijaan James 

Taylorin amerikankiertueen taustalaulajana. Saman vuoden kesäkuussa Kingillä oli ensimmäinen 

merkittävä soolokeikkansa laulaja-pianistina New Yorkin Carnegie Hallissa. Tässä konsertissa 

hän esitti sekä aikaisemmin Gerry Goffinin kanssa säveltämiään kappaleita että tuoreempaa 

soolomateriaaliaan. Hänen esittämiinsä uusiin kappaleisiin kuuluivat Child of Mine, You´ve Got 

a Friend, No Easy Way ja Smackwater Jack. (Ewen 1987, 250.) 

 

Vuonna 1971 Ode Records julkaisi Carole Kingin toisen sooloalbumin, Tapestryn. Sen 

ystävyyttä, romanttista rakkautta ja pitkän välimatkan tuottamaa eron tuskaa käsittelevät, 

sentimentaaliset pop-kappaleet saavuttivat odottamattoman suuren suosion. Albumi oli USA:n 

listaykkösenä peräti kolmentoista viikon ajan ja oli Billboardin bestseller-levyjen listalla 

kaikkiaan 250 viikkoa. Vuoteen 1973 mennessä se oli rikkonut 10 miljoonan myydyn levyn 

rajan ja vuonna 1976 sitä oli myyty runsaat 14 miljoonaa kappaletta. Tapestry voitti vuonna 1972 

Grammy-palkinnot vuoden parhaasta albumista,  kappaleesta (You´ve Got a Friend) ja singlestä 

(It´s Too Late). James Taylorin Mud Slide Slim and the Blue Horizon-levyllä versioima You´ve 

Got a Friend oli vuoden menestyskappaleita. (Ewen 1987, 250.) 

 

Carole Kingin seuraavat kolme albumia (Music, Rhymes and Reasons ja Fantasy) myivät kaikki 

kultaa. Ne julkaistiin melko lyhyen ajan sisällä, Music vuonna 1971, Rhymes and Reasons 1972 

ja Fantasy 1973. Music-albumilla King jatkoi tutuksi tullutta omakohtaisten kokemustensa 
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ilmaisemista musiikin keinoin. Tämä ilmeni kappaleissa kuten Going Away From Me ja Carry 

Your Load. Samaa tematiikkaa edustivat myös hänen seuraavan levynsä kappaleet Come Down 

Easy ja Stand Behind Me. Fantasy oli Kingin ensimmäinen teemalevy, jonka kappaleissa 

(esimerkiksi Believe in Humanity ja Directions) käsiteltiin huumeiden käyttöön ja tasa-arvoon 

liittyviä aihealueita. (Ewen 1987, 250.) Peter Doggettin (1982, 59) mielipiteen mukaan levyn 

suosio kärsi eniten siitä, että sillä ei ollut yhtään ilmeistä hittiä. 

 

Vuonna 1974 julkaistiin Carole Kingin neljäs sooloalbumi Wrap Around Joy, joka edeltäjiensä 

tavoin myi kultaa. Seuraavana vuonna King sävelsi musiikit Maurice Sendakin Really Rosie-

piirrossarjaan pohjautuvaan albumiin, johon Sendak itse oli tehnyt sanoitukset. (Ewen 1987, 

251.) Tätä levyä seurasi Thoroughbread (1976). Tämän albumin suosiosta kertoo Martin C. 

Strongin (2000, 534) kokoama rock-diskografia, jonka mukaan kyseessä on Kingin tähän asti 

viimeinen listasuosiota saanut studioalbumi: Thoroughbred ylsi parhaimmillaan USA:n listan 

sijalle 3. Vuonna 1977 King erosi Charles Larkeysta ja meni naimisiin manageri Rick Eversin 

kanssa (Ewen 1987, 251). Samana vuonna ilmestyi myös Kingin kahdeksas studioalbumi Simple 

Things, jonka Navarro-taustabändissä Evers myös soitti kitaraa. Evers kuitenkin kuoli traagisesti 

huumeiden yliannostukseen alle vuoden kuluttua heidän naimisiinmenostaan. (Strong 2000, 

534.) 

 

Peter Doggettin artikkeli (1982, 59-60) kertoo, että vuonna 1978 Carole Kingiltä ilmestyi Her 

Greatest Hits-kokoelma ja Welcome Home-albumi, sekä seuraavana vuonna albumi nimeltä 

Touch the Sky. Vuonna 1980 julkaistiin  kokoelmalevy Pearls, joka sisältää valikoiman Kingin ja 

Goffinin yhteisten kappaleiden uusia versioita. Vuonna 1982 King meni naimisiin Rick 

Sorensonin kanssa (Ewen 1987, 251) ja julkaisi One to One-albumin, jolla soitti The City-

yhtyeestäkin tuttu Danny Kortchmar (Strong 2000, 345). Vuoden 1983 aikana King julkaisi vielä 

studioalbumin Speeding Time (Ewen 1987, 251). 

 

Speeding Time-albumin jälkeen Carole Kingin levytystahti alkoi hidastua. Vuonna 1989 ilmestyi 

City Streets ja vuonna 1993 Colour of Your Dreams. (Strong 2000, 534.) Kingin viimeisimpiä 

levytystietoja julkaisevan, virallisen internet-sivuston (www.caroleking.com 2007) mukaan näitä 

albumeita seurasi lukuisa määrä erilaisia kokoelmia ja uudelleenjulkaisuja, kunnes vuonna 2001 

King julkaisi Love Makes the World-studioalbumin, jonka nimekkääseen vierailijajoukkoon 

kuuluvat k.d. lang ja Celine Dion. Kingin viimeisin julkaisu on The Living Room Tour (2005), 

joka sisältää uusien kappaleiden lisäksi myös Kingin vanhoja klassikoita, kuten esimerkiksi 

alunperin Wrap Around Joy-albumilla julkaistun Jazzman-kappaleen. 
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Oman tuotantonsa ja James Taylorin levyjen ohella Carole King on vieraillut uransa aikana 

monien muidenkin artistien levytyksillä. Vuonna 1961 Tony Orlando julkaisi Bertell Dachen 

nimellä Love´s Eyes-singlen, jolla kuultava naisääni kuuluu ilmeisesti Carole Kingille. Lisäksi 

King soitti pianoa B.B. Kingin Indianapola Mississippi Seeds-kappaleella sekä Merry Claytonin 

soolodebyytillä, samoin Graham Nashin ja Dave Crosbyn Whistling Down the Wire-kappaleella. 

Kingin pianonsoittoa on kuultu myös 1970-luvulla toimineen Jo Mama-yhtyeen levytyksillä. 

Yhtyeen muihin jäseniin kuuluivat Danny Kortchmar, Charles Larkey sekä muita muusikoita, 

jotka soittivat myös Kingin Wrtiter-albumin taustayhtyeessä. Jo Mama julkaisi kaikkiaan kaksi 

albumia, Jo Maman ja J Is for Jumpin. (Doggett 1982, 59-60.) 

 

Esimerkiksi Frank Sinatran ja Barbra Streisandin levytysten myötä monista Carole Kingin 

kappaleista on sittemmin tullut kevyen musiikin standardeja (Doggett 1982, 60). David Ewenin 

(1987, 251) kirja kertoo, että Kingin musiikkia on kuultu lisäksi ainakin kahdessa suuressa 

lavaproduktiossa. Vuonna 1980 Really Rosiesta tehtiin Off Broadway-musikaali ja Kingin 

suosituimmista sävelmistä koostuvaa, 1960- ja 1970-luvulle sijoittuvaa King´s Tapestry-

musiikkinäytelmää esitettiin Dennisissä, Massachusettsissa kesällä 1981. 

 

Vuonna 1990 Carole King ja Gerry Goffin hyväksyttiin osaksi Rock´n Roll Hall of Famen 

lauluntekijätiimien kaartia menestyksekkään Brill Buildingin uransa ansiosta. (Strong 2000, 

533). Lisäksi King on ehtinyt luoda viime vuosina uraa myös näyttelijänä. Kingin virallisten 

internet-sivujen (www.caroleking.com 2007) tietojen perusteella hänet on nähty ainakin vuonna 

2000 alkaneen Gilmoren tytöt-televisiosarjan musiikkikaupan pitäjän roolissa. Sarjan 

tunnusmusiikkina soivassa Where You Lead-kappaleessa King duetoi tyttärensä Louise Goffinin 

kanssa. Kappaleen alkuperäisversio löytyy vuoden 1971 Tapestry-albumilta. 

 

6.2 Joni Mitchell 
 
 

Joni Mitchell (alunperin Roberta Joan Anderson) syntyi Kanadassa, Fort Macleodin 

pikkukaupungissa 7.11.1943. Hän on Kanadan ilmavoimien lentokapteeni William Andersonin 

ja pankkineiti Myrtle McKeen ainoa lapsi. Mitchellin ollessa alle kouluikäinen perhe muutti 

usein, kunnes he asettuivat asumaan North Battlefordin kaupunkiin. Paikkakunta oli tunnettu 

elävästä musiikkikulttuuristaan ja musiikkia harrastavien ystäviensä kautta Mitchell pääsi 

tutustumaan klassisen pianonsoiton ja laulun opiskeluun. Pian hän alkoi itsekin käydä 

pianotunneilla. Ensimmäisen kappaleensa Mitchell sävelsi jo 7-vuotiaana, mutta hänen ankara 

soitonopettajansa vei ilon soittamisesta. Niinpä pianotunnit loppuivat lyhyeen. Säntillisen 
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harjoittelun sijaan Mitchelliä kiinnosti enemmän läheisen tavaratalon levyosasto, jonka levyjä 

hän kävi tuolloin ahkerasti kuuntelemassa. Rahmaninovin Rapsodia Paganinin teemasta oli 

Mitchellille tuolloin erittäin rakas sävelmä. (O´Brien 2001, 15-20.)  

 

Karen O´Brienin (2001, 23-33) teos kertoo, että ollessaan 9-vuotias Joni Mitchell sairastui 

polioon. Sairaus vei hänen liikuntakykynsä useiksi kuukausiksi ja lääkärit ehtivät jo ennustaa, 

ettei hän kenties kävelisi enää koskaan. Mitchell kuitenkin toipui ja saattoi jälleen aloittaa 

normaalin elämän. Tästä huolimatta polio jätti häneen pysyvän jälkensä. Tauti vioitti hänen 

selkärankaansa, jonka vuoksi hän ei kyennyt soittamaan kitaraa pitkiä aikoja seisaaltaan. 

Jälkiseuraukset ilmenivät samaten vasemman käden heikkoutena, joka pakotti hänet etsimään 

vaihtoehtoisia kitaran viritystapoja soittamisen helpottamiseksi. Hän tuli sittemmin kuuluisaksi 

näistä haastavista viritys- ja sointuratkaisuista. 

 

Joni Mitchellin nuoruusvuodet kuluivat etupäässä taideharrastusten, runouden sekä rock´n rollin 

tanssimisen ja levyjen kuuntelun parissa. Samoihin aikoihin folk-musiikin suosio alkoi hiljalleen 

kasvaa Yhdysvalloissa. Mitchelliä sellainen ei kuitenkaan jaksanut tuossa vaiheessa kiinnostaa. 

20-vuotiaana hän muutti Calgaryyn aloittaakseen opiskelut Albertan taidekoulussa. Vaikka 

Mitchellistä ei koskaan tullutkaan ammattimaista taidemaalaria, öljyvärimaalaus jäi hänelle läpi 

elämän kestäväksi, tärkeäksi ilmaisumuodoksi. Mitchellin vanhemmat eivät hyväksyneet 

tyttärensä uravalintaa, joten hänen oli rahoitettava opintonsa itse. (O´Brien 2001, 29-32.)  

 

O´Brienin Shadows and Light  (2001) käy Joni Mitchellin elämästä läpi sellaisen vaiheen, jota 

hänen aiemmista elämäkertateoksistaan ei ole löydettävissä. Tämä elämänvaihe tarjoaa hyvin 

mielenkiintoisen ja tuoreen näkökulman Joni Mitchellin kaanonaseman muotoutumisen 

tarkasteluun. O´Brienin (2001, 35-39) mukaan Mitchell tapasi ensimmäisenä opiskeluvuotenaan 

taidekoulussa pojan, jolle hän tuli pian raskaaksi. Suhde kuitenkin päättyi jo ennen lapsen 

syntymää. Heikon sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa takia Mitchell joutui antamaan 

tyttärensä adoptoitavaksi. Vaikea ratkaisu vaivasi häntä seuraavien vuosikymmenien ajan.  

 

Kiinnostavaksi tämän vuosia salassa pidetyn tapahtumasarjan tekee se, että mikäli media olisi 

alusta asti ollut tietoinen adoptiosta, se olisi todennäköisesti suhtautunut Mitchelliin nykyisestä 

selvästi poikkeavalla tavalla. Ja tämä puolestaan olisi muuttanut hänen rooliaan myös 

populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa. Se, että Mitchell poikkesi toiminnallaan 

perinteisistä äitiyden ihanteista ja luopui oikeuksista omaan lapseensa, olisi taatusti hillinnyt 

lehdistön haluja kirjoittaa Mitchellistä artikkeleita, joissa käsitellään hänen kotinsa sisustusta ja 

piirakanleipomisharrastuksiaan (ks. Rolling Stone Staff 1969). Toisaalta teko voidaan 
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jälkeenpäin tarkasteltuna nähdä myös perinteisesti maskuliiniseksi miellettynä uran asettamisena 

perhe-elämän edelle. Tätä aihetta avaan lisää tuonnempana analyysiluvussa 8.1.3. 

 

1960-luvun puolivälissä, työskennellessään opintojensa ohessa tarjoilijana Louis Riel-nimisessä 

kahvilassa, Joni Mitchell päätti siellä kuulemiensa folk-laulajien innoittamana itsekin aloittaa 

esiintymisen. Kahvilasta tulikin hänen ensimmäinen esiintymispaikkansa. Aluksi hän säesti 

itseään halvalla ukulelellä, mutta siirtyi myöhemmin soittamaan akustista kitaraa. Aikaisemmin 

rock´n roll-musiikkia kuunnellut ja ystäviensä keskuudessa riehakkaanakin tunnettu Mitchell 

alkoi vähitellen kiinnostua vakavammasta ja pohdiskelevasta folk-perinteestä. Hän itse muistelee 

muutoksen ekstrovertistä tanssitytöstä sisäänpäin kääntyneeseen ja syvämietteiseen folk-

laulajaan tapahtuneen melko nopeasti. (O´Brien 2001, 32-33.) 

 

Ennen kuin Joni Mitchell alkoi säveltää omia kappaleitaan, hänen repertoaariinsa kuului 

O´Brienin (2001, 33-34) mukaan perinteisten folk-balladeja ja vanhoja juomalauluja. Näitä 

Mitchell esitti aluksi etupäässä ystäviensä järjestämissä grillijuhlissa, leirinuotioilla sekä 

satunnaisesti Calgaryn kahviloiden avoimissa folk-illoissa. Yhdessä näistä tapahtumista yleisön 

joukossa sattui olemaan paikallista TV-väkeä, jotka etsivät jotakuta tuuraamaan vakituista 

esiintyjää erääseen myöhäisillan televisio-ohjelmaan. Nähtyään Mitchellin soittavan he halusivat 

hänet mukaan ohjelmaan. Niinpä Mitchell meni TV-studioon esittämään tavanomaisen, 

traditionaalisia folk-kappaleita sisältävän ohjelmistonsa. Tästä noin puolen tunnin mittaisesta 

setistä tuli Mitchellin ensimmäinen televisioesiintyminen. 

 

Ensimmäisen vakituisen esiintyjän kiinnityksensä Joni Mitchell sai vuonna 1964 vastikään 

avatusta Depression-kahvilasta, joka pestasi hänet esiintymään sinne viikonloppuisin 

viikoittaista 15 dollarin esiintymispalkkiota vastaan. Pian Mitchell kuitenkin jätti Calgaryn folk-

ympyrät taakseen ja muutti Torontoon, johon Kanadan silloinen musiikkielämä oli keskittynyt. 

Torontossa Mitchell myös tutustui tulevaan aviomieheensä, folk-laulaja Charles Mitchelliin. 

Suhde päättyi kuitenkin eroon alle kahden vuoden avioliiton jälkeen. (O´Brien 2001, 35-56.) 

 

Kirjassaan O´Brien (2001, 38-45) osoittaa, että Toronto oli Joni Mitchellin lauluntekijän uran 

kannalta erityisen merkittävä kaupunki. Siellä Mitchell alkoi Bob Dylanin innoittamana säveltää 

ensimmäisiä omia kappaleitaan. Mitchellin mukaan Dylanin tapa yhdistellä musiikkia runouteen 

oli tuolloin jotakin aivan uutta ja se toimi innoittajana myös monelle tulevalle folk-muusikolle. 

Ongelmaksi Mitchellin Toronton aikoina muodostui se, että paikallisten folk-kahviloiden pitäjät 

tahtoivat palkata esiintyjikseen mieluummin yhdysvaltalaisia kuin kanadalaisia artisteja. Niinpä 
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Mitchellilläkin oli aika ajoin vaikeuksia päästä esiintymään. Lopulta hän muutti Kanadasta New 

Yorkiin paremman toimeentulon toivossa. 

 

Yhdysvaltoihin muutettuaan Joni Mitchell alkoi vähitellen saada nimeä folk-säveltäjänä. Hänen 

kappaleensa tunnettiinkin pitkään lähinnä muiden artistien (kuten Judy Collins, Tom Rush ja 

Buffy Sainte-Marie) niistä tekemien cover-versioiden kautta. Myös levy-yhtiöiden edustajat 

alkoivat kiinnostua uudesta tulokkaasta. Tässä vaiheessa tarjotut levytyssopimukset eivät 

kuitenkaan vaikuttaneet Mitchellistä kovinkaan houkuttelevilta, kunnes hän tutustui manageri 

Elliott Robertsiin, joka otti asiakseen hoitaa Mitchellille kunnon sopimuksen. Niinpä Mitchell 

päätyi Warner Brothers/Reprise-levy-yhtiön suojiin. Levyn tuottajaksi saatiin The Byrds-

yhtyeestä hiljattain eronnut David Crosby, joka Mitchellin materiaalia kuultuaan halusi 

välittömästi ryhtyä tuottamaan sitä. Levynteon aikana Mitchellin ja Crosbyn välille syntyi myös 

lyhytaikainen suhde. (O´Brien 2001, 49-71.) 

  

Joni Mitchellin ensimmäinen studioalbumi ilmestyi vuonna 1968. Levy julkaistiin virallisesti 

nimettömänä, mutta se tunnetaan myös nimellä Song to a Seagull. Sen on sanottu olevan 

ensimmäisiä temaattiseksi kokonaisuudeksi rakennettuja pop-/rock-albumeita. Levyn a-puoli 

käsittelee kaupunkilaisuutta ja b-puoli merta. Sen kappaleet ovat luonteeltaan hyvin intiimejä ja 

tunnustuksellisia. Levyllä Mitchell käy läpi avioliittonsa päättymisen aiheuttamia tuntoja. Vaikka 

albumi sai pääosin melko hyvän vastaanoton, sen sanoituksia kritisoitiin siitä, että ne olivat liian 

kaukana tavallisen väestön huolenaiheista. Kansalaisoikeusliikkeen nousu 1960-luvun lopun 

Yhdysvalloissa innoitti muita ajan laulaja-lauluntekijöitä tekemään yhteiskunnallisesti 

kantaaottavampia kappaleita. (O´Brien 2001, 74-77.) 

 

O´Brienin (2001, 83-85) mukaan Joni Mitchell tapasi levyn ilmestymisvuonna Los Angelesissa 

ollessaan englantilaisen Graham Nashin, joka oli saapunut kiertueelle silloisen The Hollies-

yhtyeensä kanssa. Nash ja Mitchell olivat tavanneet kerran aikaisemminkin ollessaan yhtä aikaa 

esiintymässä Kanadan Ottawassa, mutta sillä kertaa he eivät olleet ehtineet tutustumaan toisiinsa 

kunnolla. Mitchellin elämäkertateos kertoo, että tässä vaiheessa heidän välilleen syntyi 

romanttinen suhde. David Crosby, jonka kanssa Mitchell oli siihen saakka seurustellut, ei 

jaksanut kantaa tapahtuneesta kaunaa, sillä sekä Mitchell että Nash olivat hänen läheisiä 

ystäviään. 

 

Joni Mitchellin elämäkertateos on hyvä esimerkki luonteeltaan populaarista elämäkertateoksesta. 

Erityisen huomionarvoista siinä on se, että kirjan tapahtumat etenevät pitkälti hänen 

miessuhteidensa ehdoilla: hänen musiikillisen uransa katsotaan alkaneen siitä, kun hän löysi 
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ensimmäisen levynsä tuottajaksi David Crosbyn. Lopulta tämä lukuisten parisuhteiden värittämä 

kertomus päätyy hänen viimeisimpään miesystäväänsä, Donald Freediin. Outoa kyllä, Mitchellin 

julkinen imago perustuu kaikesta huolimatta ennen kaikkea hänen itsenäisyyteensä ja kykyynsä 

selviytyä omillaan miesten hallitsemalla alalla. O´Brienin teos kuitenkin antaa ymmärtää, että 

Mitchell ei olisi selviytynyt elämästä ilman miehiä ympärillään. Palaan tähän aiheeseen vielä 

myöhemmin tässä luvussa. 

 

Vuosi 1969 kului sekä Joni Mitchelliltä että Graham Nashilta ja David Crosbylta esiintymisen 

merkeissä. Mitchell keikkaili ahkerasti Nashin, Crosbyn ja Stephen Stillsin Los Angelesissa 

perustaman Crosby, Stills & Nash-kokoonpanon kanssa. Samana vuonna julkaistiin myös 

Mitchellin toinen studioalbumi Clouds. Tässä vaiheessa Mitchell oli saavuttanut jo siinä määrin 

kuuluisuutta, että levy myi suuria määriä ennakkoon. Asiaan vaikutti epäilemättä myös 

Mitchellin levy-yhtiön, Warner Brothers/Reprisen huomattavasti edellisvuoden debyyttialbumia 

suurempi kaupallinen panostus. Clouds ylsi USA:n albumilistalla parhaimmillaan sijalle 31. 

(O´Brien 2001, 93-106.) 

 

Vuonna 1971 ilmestyi Joni Mitchellin kolmas albumi, Ladies of the Canyon. Levy sisältää 

muutamia klassikon asemaan nousseita lauluja, joista varsinkin Big Yellow Taxi, Woodstock, 

sekä The Circle Game kuuluvat populaarimusiikin historian versioiduimpien kappaleiden 

joukkoon. Levyn julkaisun aikoihin vuonna 1970 Mitchell alkoi väsyä tiiviiseen työtahtiin ja 

kuluttaviin kiertueisiin. Niinpä hän päätti jättää esiintymisen muutamaksi kuukaudeksi ja lähteä 

matkustelemaan ympäri Eurooppaa. Suurimman osan tästä ajasta hän oleili Kreetan saarella 

Kreikassa. Sieltä palattuaan Mitchell päätti liittyä Isle of Wight-festivaalien esiintyjäkaartiin. 

Tapahtuma oli Iso-Britannian vastine edellisen kesän Woodstockille, ja tätä esiintymistilaisuutta 

Mitchell ei halunnut jättää väliin. (O´Brien 2001, 107-122.) Mitchellin elämäkertateos (O´Brien 

2001, 119) kertoo, että lukuisista järjestyshäiriöistä ja huonosti käyttäytyvästä yleisöstä 

huolimatta Mitchell hoiti esiintymisensä kunnialla loppuun saakka. 

 

Seuraavana vuonna julkaistiin Joni Mitchellin neljäs studioalbumi Blue. Tätä menestyslevyä on 

pidetty Mitchellin uran vedenjakajana. Viimeistään se teki hänestä kuuluisan kipeän avoimesti 

tunteensa paljastavana, itsetutkiskelevana artistina, jollaisena hänet nykyään tunnetaan. Levy 

sisältää kappaleita, joiden sanomaan sydänsuruja tai tuskaa kärsineen sanotaan olevan helppo 

samaistua. Toisaalta albumi sai ilmestyessään osakseen myös kritiikkiä, sillä kaikki eivät 

pitäneet sillä kuvattujen tunteiden totaalisesta läpinäkyvyydestä. Mitchellin musiikkia tulkittiin 

tässä vaiheessa ennen kaikkea kirjallisina tuotoksina. Vaikka sanoitusten sisältämistä 

viittauksista ja piilomerkityksistä käytiin ihailijoiden keskuudessa innokasta arvailua, Mitchell 
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itse halusi pysytellä tällaisten keskusteluiden ulkopuolella ja jättää kappaleilleen 

mahdollisimman paljon tulkinnanvaraa. (O´Brien 2001, 123-133.) 

 

Blue-albumin jälkeen Joni Mitchell päätti myydä Los Angelesin Laurel Canyonissa sijaitsevan 

talonsa ja muuttaa takaisin kotiseuduilleen Kanadaan. Siellä viettämänsä ajan hän hyödynsi 

kirjoittamalla suurimman osan materiaalista seuraavaan, For the Roses-albumiinsa Vaikka 

Mitchell oli Kanadaan lähtiessään harkinnut luopuvansa esiintymisestä lopullisesti, hän oli Los 

Angelesiin palatessaan jälleen halukas esittämään yleisölle uusia kappaleitaan. Mitchellin 

ensimmäinen esiintymistauon jälkeinen konsertti oli keväällä 1972 Lontoon Royal Festival 

Hallissa. Konsertin vierailevana tähtenä esiintyi juuri ensimmäisen albuminsa julkaissut ja 

tuolloin Mitchellin kanssa seurusteleva folkrock-muusikko Jackson Browne. (O´Brien 2001, 

133-137.) Tässäkään yhteydessä O´Brien ei malta olla mainitsematta musiikillisten faktojen 

lisäksi Mitchellin ja hänen kollegansa välille syntynyttä intiimiä suhdetta. 

 

For the Roses ilmestyi vuonna 1972 ja sai jokseenkin ristiriitaisen vastaanoton. Tämä ei 

kuitenkaan johtunut itse levyn musiikista, vaan sen liian rohkeana pidetystä kansitaiteesta. 

Albumin sisäkannessa Joni Mitchell poseeraa valokuvassa alasti selkä katsojaan päin. Kuvasta 

piti alunperin tulla levyn varsinainen kansikuva, mutta Mitchellin uusi levy-yhtiö Asylum, jonka 

Mitchellin managerit Elliott Roberts ja David Geffen olivat vastikään perustaneet, ei hyväksynyt 

ajatusta alastonkuvasta levyn kantena. O´Brienin elämäkerrassa Mitchellin kerrotaankin lopulta 

kyllästyneen siihen, että kriitikot keskittyivät For the Roses-levyä arvioidessaan ainoastaan 

alastonkuvaan itse musiikin kuuntelemisen sijaan. Tästä huolimatta kyseisen tapahtumasarjan 

kuvaamiseen on uhrattu kirjassa kokonaiset kolme sivua. Albumin musiikista kerrotaan 

ainoastaan, että siitä on erotettavissa jo seuraavalla levyllä selkeämmin esiin tulevia jazz-

vivahteita ja yhtyepainotteisempaa soitantaa. (O´Brien 2001, 136-143.) 

 

Joni Mitchellin tähänastisen uran suurimman kaupallisen suosion saavutti  For the Roses-levyä 

seuraava, vuonna 1974 julkaistu Court and Spark. Sen osittaisena innoittajana toimi Mitchellin 

ystäviensä kanssa tekemä matka Pariisiin. Idea Eurooppaan suuntautuvasta matkasta oli 

alunperin David Geffenin, joka halusi piristää äskettäin Jackson Brownesta eronnutta Mitchelliä. 

Court and Spark-levyltä löytyvä Free Man in Paris kertoo Geffenistä. O´Brien (2001, 145) antaa 

ymmärtää, että vaikka lopullisen päätöksen kappaleen singlejulkaisusta tekikin Mitchell, koko 

kappaletta tuskin olisi syntynyt ilman Geffenin myötävaikutusta. Tämä vahvistaa lukijalle 

syntyvää käsitystä siitä, että Mitchellin menestys on ollut ainakin jossain määrin riippuvaista 

miehistä hänen elämässään. 
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Musiikillisesti Court and Sparkin on sanottu jatkavan kahden sitä edeltävän albumin viitoittamaa 

tietä. Mitchellin aikaisemmillakin levyllä kuultavissa oleva musiikillinen kehityskaari kaikkine  

kokeiluineen kulminoituu joidenkin kriitikkojen mukaan juuri tähän kuudenteen studioalbumiin. 

Court and Spark toimi suunnannäyttäjänä myös Joni Mitchellin seuraaville albumeille. Levy 

sisältää vihjeitä tulevasta, entistä jazzahtavammasta materiaalista. Muutokset musiikissa johtuvat 

ennen kaikkea levyn aiemmasta poikkeavista sovituksista ja soitinnuksesta. Siinä missä 

Mitchellin aikaisemmat albumit tukeutuivat lähinnä kitaraan, pianoon ja dulcimeriin Mitchellin 

laulun säestäjinä, Court and Spark-levyä tehtiin kokonaisen taustabändin avustuksella. Myös 

kiertueelle lähdettiin yhtyeen kera. Mitchellin esiintymisiä bändin kanssa ei aluksi katsottu 

kaikkialla hyvällä. Joissakin esiintymispaikoissa häntä suorastaan vaadittiin palaamaan tuttujen 

ja turvallisten sooloesitysten pariin. Mitchell piti kuitenkin itsepintaisesti kiinni uudesta 

tyylistään. (O´Brien 2001, 145-151.) 

 

Court and Spark-albumin ilmestymisvuonna Joni Mitchellin konserttitaltioinneista koostettiin 

live-levy Miles of Aisles. Samana vuonna hän lähti Neil Youngilla täydentyneen Crosby, Stills & 

Nash-kokoonpanon kanssa kesäkiertueelle. Häntä aikaisemmin konserttitilanteissa aika ajoin 

vaivannut epävarmuus näytti nyt karisseen pois. Näihin aikoihin Mitchell myös vietti jonkun 

aikaa esiintyen The Rolling Thunder Revuessa, joka oli Bob Dylanin ideoima, kiertävä 

revyyteatteri. Teatterissa esiintyi Dylanin ja Mitchellin lisäksi myös protestilaulaja Joan Baez, 

kitaristi Mick Ronson sekä beat-runoilija Allen Ginsberg. (O´Brien 2001, 150-161.) 

 

Pian revyykomennukselta palattuaan Joni Mitchell aloitti uuden levynsä kiertueen. The Hissing 

of Summer Lawns julkaistiin vuonna 1975 ja se on Mitchellin seitsemäs studioalbumi. O´Brienin 

(2001, 153-156) mukaan se edustaa paitsi jo hänen kahdella edellisellä studioalbumillaan tutuksi 

tullutta jazz-tyyliä, myös varhaista kiinnostusta länsimaiden ulkopuolisia musiikkikulttuureita 

kohtaan. Levyllä on kuultavissa viitteitä niin kutsutusta ”maailmanmusiikista”, joka on tullut 

myöhemmin tutuksi ainakin Paul Simonin ja The Talking Heads-yhtyeen tuotannossa. Albumi 

onkin toiminut ennakkoluulottomuudessaan innoittajana monien Mitchellin aikalaisten ja sitä 

myöhempien artistien musiikillisille kokeiluille. 

 

Joni Mitchellin seuraava albumi Hejira (1976) oli eräänlainen paluu aiemmilta levyiltä tutuksi 

tulleeseen tematiikkaan The Hissing of Summer Lawns-levyn kokeellisen tyylin jälkeen. 

Albumin kappaleissa Mitchell käsittelee jälleen henkilökohtaisia tuntojaan tekemällä niistä 

samalla helposti lähestyttäviä ja universaaleja. Furry Sings the Blues-kappale herätti aikoinaan 

keskustelua taiteilijan sananvapaudesta. Kappaleen esikuva on blues-artisti Furry Lewis, jonka 

Mitchell tapasi ollessaan keikkamatkalla Memphisissä alkuvuodesta 1976. Myöhemmin Lewis 
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suivaantui Mitchellille tämän laitettua hänestä kertovan kappaleen uudelle levylleen ilman hänen 

lupaansa. Musiikkilehdistön suhtautuminen koko albumiin oli jokseenkin kaksijakoista. Osa 

ylisti levyä ja osa kritisoi sitä keskivertokuuntelijalle liian vaikeasti lähestyttäväksi. (O´Brien 

2001, 163-170.) 

 

Ristiriitaisia tunteita herätti myös Joni Mitchellin seuraavana vuonna julkaistu yhdeksäs 

studioalbumi Don Juan´s Reckless Daughter. Kyseessä on tuplalevy, joka sisältää entistäkin 

haastavampaa ja kokeilevampaa jazz-tyylistä musiikkia. Sen sanoituksissa Mitchell käsittelee 

ironiseen sävyyn omaa, rikkonaista ihmissuhdehistoriaansa sekä rotukysymyksiä Pohjois-

Amerikan intiaanien ja afroamerikkalaisen symboliikan kautta. (O´Brien 2001, 171-172.) 

 

Levyn kannessa Joni Mitchell poseeraa tummaihoiseksi, 1970-luvun blaxploitation-elokuvien 

tyyliin pukeutuneeksi, afroamerikkalaiseksi parittajaksi naamioituneena. Tämä 

karikatyyrimäinen mieshahmo oli omiaan aiheuttamaan spekulaatioita Mitchellin rasistisuudesta 

ja 1920-luvun valkoihoisten laulajien kasvojen lankitsemisperinteen uusintamisesta. 

Kärkkäimmät kriitikot olivat kuitenkin pääasiassa valkoihoisia ihmisiä, jotka eivät ymmärtäneet, 

mitä Mitchell halusi kuvillaan sanoa. Mitchellin mukaan kyse oli lähinnä luovan idean 

vaistonvaraisesta loppuun viemisestä huolimatta siitä, miltä lopputulos saattaisi joidenkin 

mielestä näyttää. (O´Brien 2001, 173-175.) 

 

Seuraavalla levyllään Joni Mitchell työskenteli omalaatuisesta musiikistaan tunnetun jazz-

muusikko Charles Mingusin kanssa. Mingusin ja Mitchellin yhteistyön tuloksena syntyi vuonna 

1979 julkaistu albumi Mingus. Levy koostuu Mingusin ideoimista jazz-sävelmistä, jotka 

Mitchell sanoitti ja osin myös viimeisteli ALS-taudista kärsivän Mingusin menetettyä kykynsä 

soittaa pianoa. Albumi julkaistiin muutama kuukausi Mingusin kuoleman jälkeen. (O´Brien 

2001, 176-191.) Sen vastaanotto oli yhtä ristiriitainen kuin muidenkin Mitchellin jazz-levyjen. 

Puritaanisimmat jazzin kuuntelijat pitivät O´Brienin (2001, 187-188) mukaan levyä valkoisen 

pop-laulajan epäaitona yrityksenä  tehdä mustaa musiikkia ja folk-musiikin ystävät taas eivät 

ymmärtäneet Mitchellin tyylinvaihdoksen motiivia. 

 

Mingus-albumin jälkeen seurasi Joni Mitchellin uran siihen mennessä pisin tauko levyttämisessä.  

Näiden kolmen vuoden aikana häneltä ilmestyi ainoastaan live-materiaalia sisältävä tupla-albumi 

Shadows and Light  (1980). Vuonna 1982 ilmestyi seuraava studioalbumi Wild Things Run Fast. 

Ennen levyn ilmestymistä Mitchell työsti Love-nimistä kappaletta tuottaja Barry Levinsonin 

rakkaus-aiheisten lyhytelokuvien sarjaan. Lopulta Mitchell myös käsikirjoitti elokuvan ja 
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näytteli siinä Art Nouveauta, jo Don Juan´s Reckless Daughter-levyltä tuttua alter egoaan. 

(O´Brien 2001, 194-195.) 

 

Wild Things Run Fast on sekoitus pop-, jazz- ja rock´n roll-musiikkia. Tyylillisesti se on paluu 

pop-musiikin sekä Joni Mitchellin nuorena rakastaman rock´n roll-musiikin pariin. Albumi 

sisältää Mitchellin tuotannolle harvinaisen cover-kappaleen (You´re So Square) Baby I Don´t 

Care, joka on Jerry Lieberin ja Mike Stollerin alunperin Elvis Presleylle säveltämä hittikappale. 

Levyn äänityssessioissa Mitchell tapasi tulevan aviomiehensä, basisti Larry Kleinin. Hän ja 

Mitchell menivät naimisiin pian levyn ilmestymisen jälkeen. Wild Things Run Fast on 

sanomaltaan Mitchellin positiivisimpia. Levyä seurasi reilun vuoden mittainen kiertue, joka oli 

Mitchellin ensimmäinen vuosiin. (O´Brien 2001, 196-203.) 

 

Ronald Reaganin presidenttikaudella 1980-luvulla Yhdysvalloissa levinnyt konservatismin aalto 

aiheutti Joni Mitchellissä poliittisen heräämisen. Ottaakseen kantaa maan poliittiseen ilmapiiriin, 

hän liitti Dog Eat Dog-albumilleen kiihkomielisenä ja uskonnollisena pitämänsä poliitikko 

Jimmy Swaggartin puheita. Swaggartia imitoi Tax Free-nimisessä kappaleessa hänen vanha 

ystävänsä, näyttelijä Jack Nicholson. (O´Brien 2001, 213-215.) Kappale kritisoi O´Brienin 

(2001, 215) mukaan kirkon ja valtion liitosta ja uskonnon väärinkäytöstä poliittisen 

valtakamppailun välineenä. Vuonna 1985 ilmestynyt Dog Eat Dog on Mitchellin ensimmäinen 

varsinainen poliittisesti kantaaottava albumi. 

 

Dog Eat Dog-levystä tuli osin Larry Kleinin konemusiikkia kohtaan tunteman kiinnostuksen 

ansiosta Joni Mitchellin ensimmäisiä kokeiluja elektronisen musiikin parissa. Tähän asti hänellä 

ei myöskään koskaan ollut ollut varsinaista tuottajaa. Nyt uutta levyä oli Mitchellin lisäksi 

työstämässä Larry Klein, miksaaja Mike Shipley sekä tuottaja Thomas Dolby, eikä työskentely 

heidän kanssaan sujunut aina täysin kitkatta. Lopulta kaikki neljä kuitenkin merkittiin levyn 

tuottajiksi. (O´Brien 2001, 215-219.) Dog Eat Dog-albumin levyttämiseen liittyvät kertomukset 

antavat jälleen ymmärtää, että miesten panos Mitchellin musiikillisella uralla on ollut varsin 

merkittävä. O´Brienin mukaan Mitchellin kiinnostus konemusiikkiin on miltei  kokonaan Larry 

Kleinin ansiota. En epäile, etteikö tämä pitäisi paikkaansa, mutta miesmuusikoiden parisuhteiden 

merkitystä heidän uralleen ei useinkaan tähän tapaan painoteta. 

 

Joni Mitchellin kolmastoista studioalbumi Chalk Mark in a Rainstorm julkaistiin vuonna 1988. 

Levy sisältää Kleinin säveltämiä ja Mitchellin sanoittamia kappaleita, jotka Klein oli alunperin 

tarkoittanut Led Zeppelin-yhtyeestä tunnetun Robert Plantin esitettäviksi. Chalk Mark in a 

Rainstorm on Mitchellille sikäli poikkeuksellinen levy, että sillä esiintyy paljon vierailevia 
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artisteja. Heidän joukossaan oli myös Peter Gabriel, jonka Englannissa sijaitsevassa studiossa 

Mitchell työsti albumiaan. Levy menestyi huomattavasti paremmin kuin edeltäjänsä Dog Eat 

Dog, jota kritisoitiin sen liiallisuuksiin viedystä elektronisesta äänimaailmasta ja poliittisesta 

sanomasta. (O´Brien 2001, 225-230.) 

 

Night Ride Home (1991) oli kerronnallisesti edeltäjäänsä yhtenäisempi kokonaisuus. Siinä Joni 

Mitchell käsittelee muiden aiheiden ohella ikääntymistä ja asioiden taakse jättämisen vaikeutta. 

Näihin aikoihin hänen pitkä liittonsa Larry Kleinin kanssa alkoi vähitellen hajota. Lopullinen ero 

tapahtui vuonna 1993 pariskunnan äänittäessä Mitchellin seuraavaa studioalbumia. (O´Brien 

2001, 230-237.) 

 

Turbulent Indigo julkaistiin vuonna 1994. Se toi Joni Mitchellille vuosien näkymättömyyden 

jälkeen tervetullutta julkisuutta musiikkimediassa. Hänen uransa lähtikin hetkellisesti uuteen 

nousuun erilaisten musiikkialan palkintojen ja lukuisten tunnustusten myötä. Median uudelleen 

heränneestä kiinnostuksesta huolimatta Mitchell itse oli alkanut kyllästyä musiikkibisnekseen. 

Tästä syystä hän suhtautui jokseenkin kitkerästi saamaansa huomioon ja kieltäytyi ottamasta 

vastaan joitakin hänelle tarjottuja musiikkialan palkintoja. (O´Brien 2001, 237-255.) 

 

O´Brienin (251.263) mukaan Joni Mitchellin turhautuminen musiikkibisnekseen on kuultavissa 

eritoten hänen vuonna 1998 julkaistulla Taming the Tiger-albumillaan. Sen sanoituksissa 

Mitchellin kritiikki kohdistuu varsinkin miesten pyörittämän show-bisnekseen ja sen 

säälimättömään luonteeseen. Albumi sisältää myös kappaleita, jotka Mitchell kirjoitti yhdessä 

uuden miesystävänsä Donald Freedin kanssa. Ennen tätä albumia Mitchell ehti julkaista vuonna 

1996 myös kaksi kokoelmalevyä, joista toinen, Hits sisältää hänen suosituimpia kappaleitaan 

Misses-levyn edustaessa nimensä mukaisesti hänen tuotantonsa heikommin menestynyttä 

materiaalia. 

 

Joni Mitchellin suosimien, monimutkaisten kitaraviritysten vuoksi hänen esiintymisestään oli 

tullut tarpeettoman hankalaa kitaroiden jatkuvan virittämisen viedessä liikaa aikaa itse 

kappaleilta. Ongelma kuitenkin ratkesi O´Brienin (2001, 248-263) teoksen mukaan jälleen yhden 

miespuolisen musiikintekijän myötävaikutuksesta, kun Graham Nash esitteli Mitchellille 

tietokonekitaran prototyypin. Kitaraan pystyi tallentamaan kymmeniä erilaisia virityksiä ja 

ohjelmoimaan ne vaivattomasti kuhunkin esitystilanteeseen sopivaksi. Mitchell ihastui uuteen 

laitteeseen ja hankki sellaisen itselleen. Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet tästä uudesta 

instrumentista. Taming the Tiger-albumia kritisoitiin laitteen ylikäytöstä ja epäorgaanisesta 

soundista. 
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Taming the Tiger-levyn äänittämistä edeltävinä aikoina Joni Mitchellin yksityiselämä oli 

mielenkiintoisessa käännekohdassa. Hän oli vihdoin kertonut medialle antaneensa pienen 

tyttärensä adoptoitavaksi yli kolmekymmentä vuotta aikaisemmin ja yrittävänsä nyt etsiä tämän 

käsiinsä. Mitchell löysikin tyttärensä suurelta osin julkisuutensa ansiosta. Mitchell ja hänen 

tuolloin 32-vuotias tyttärensä tapasivat vuonna 1997 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1965 

adoption. (O´Brien 2001, 254-258.) Arvailujen varaan jää, miten 1960-luvun lopulla 

ensiaskeliaan ottanut musiikkilehdistö olisi kohdellut Mitchelliå siinä tapauksessa, että se olisi 

saanut tietää adoptiosta jo Mitchellin uran huippuvuosina. 

 

1990-luvun loppu kului Joni Mitchelliltä levyttämisen, keikkailun ja hänelle rakkaan 

maalausharrastuksen lisäksi erilaisten tribuuttikonserttien merkeissä. Vuonna 1998 hän lähti 

Taming the Tiger-albumin kiertueelle yhdessä Bob Dylanin ja Van Morrisonin kanssa. 

Nimekkäiden artistien konsertit olivat poikkeuksetta loppuunmyytyjä. Musiikkimaailman 

uudelleen herännyt kiinnostus Mitchellin musiikkia kohtaan oli näihin aikoihin huipussaan. 

Hänen kunniakseen järjestettiin konsertteja, joissa nykyartistit esittivät omia versioitaan hänen 

kappaleistaan ja ylistivät hänen musiikillisia saavutuksiaan. Mitchell itse koki ilmiön jokseenkin 

erikoisena, sillä hän ei ollut missään vaiheessa poistunut musiikkibisneksestä palatakseen nyt 

takaisin, vaan levyttänyt säännöllisin väliajoin uutta materiaalia. Häneen kuitenkin suhtauduttiin 

aivan kuin hän olisi tehnyt comebackin. (O´Brien 2001, 263-265.) Tämä vaihe Mitchellin uralla 

liittyy kiinteästi luvussa 2.4 esittelemääni rekanonisaatioprosessiin.  

 

Vuonna 2000 ilmestyi 1930-1940-luvun klassisia jazz-standardeja sisältävä albumi Both Sides 

Now. Levy teki kunniaa Joni Mitchelliä edeltäneille ja hänen omaan musiikkiinsa vaikuttaneille 

laulajille, kuten Billie Holidaylle, Etta Jamesille, Nat King Colelle, Frank Sinatralle ja Ella 

Fitzgeraldille. Albumi sisälsi myös Mitchellin uudet versiot hänen omista kappaleistaan A Case 

of You ja Both Sides Now. (O´Brien 2001, 266-273.) Mitchellin virallisten kotisivujen 

(www.jonimitchell.com 2007) mukaan häneltä on tämän jälkeen ilmestynyt useita 

kokoelmalevyjä, jotka sisältävät Both Sides Now-albumin tapaan Mitchellin omien kappaleiden 

lisäksi myös cover-kappaleita. Viimeisin näistä on vuonna 2005 julkaistu Songs of a Prairie 

Girl. 

 



 80 

 

7 Länsimaisesta taiteilijasta salaperäiseen sankarittareen - Joni Mitchellin musiikillinen imago 
 
 

Tutkielmani ensimmäisessä analyysiosiossa erittelen Joni Mitchellin studioalbumien arvioissa 

käytettyä kieltä ja niissä esiintyviä diskursseja. Kaanoneiden rakentumisprosessien kannalta 

merkityksellisimmiksi olen katsonut erityisesti sellaiset puhetavat, Jotka toistuvat arviosta 

toiseen huolimatta siitä, kuka arvion on kirjoittanut. Aineistosta hahmottuvat diskurssit 

muodostavat yhdessä laajempia teemoja, jotka ilmentävät tavalla tai toisella Mitchellin 

musiikissa ja/tai hänen persoonassaan yleisimmin nähtyjä ominaisuuksia. Tätä kautta Mitchellin 

musiikillista imagoa hallitseviksi osatekijöiksi muodostuvat länsimaisen taiteilijan, myyttisen 

sankarittaren ja folk-autenttisuuden diskurssit. 

 

Valtaosa Rolling Stone-lehden Joni Mitchell-arvioista kytkeytyy perinteisesti maskuliinisena 

pidettyyn, länsimaiseen taiteilijakäsitykseen (ks. Moisala & Valkeila 1994, 237-240). Mitchellin 

taiteellisuuteen liittyvä aineisto on jakautunut mielenkiintoisesti kahtia toisen puolen keskittyessä 

hänen älykkyyteensä ja toisen hänen omaperäisinä pidettyihin ominaisuuksiinsa. Aineiston 

kautta Mitchell näyttäytyy siten poikkeuksellisen lahjakkaana, paikoin jopa hulluuden ja 

nerokkuuden rajamaastossa seikkailevana musiikillisena kokeilijana.  

 

Yksilön nerokkuutta ihannoiva lähestymistapa on suurelta osin peräisin länsimaisesta 

taidemusiikkiperinteestä, jonka tapana on ollut nostaa yksittäisiä ”suurmiehiä” neron asemaan 

edustamaan kokonaista taidemusiikin tyylisuuntaa tai ajanjaksoa (Allen 1962, 198). Länsimaisen 

taiteilija-diskurssin toisen puolen, omaperäisyyden taustat löytyvät Kari Kallioniemen (1990, 37) 

mukaan 1800-luvun romanttisesta kirjallisuudesta. Erityisesti Englannista alkoi noihin aikoihin 

nousta esiin keikaroivia dandy-hahmoja, jotka ilmensivät omaa eksentrisyyttään aikansa 

kulttuurisia erityispiirteitä liioitellen. 

 

Toinen levyarvioista toistuvasti esiin nouseva teema on myyttisen sankarittaren diskurssi. 

Länsimaisen taiteilijadiskurssin tavoin myös tämä puhetapa rakentuu kahdesta eri osatekijästä. 

Nämä ovat korkeakirjallisuus ja salaperäisyys. Aineistossani korkeakirjallisuuden puhetavat 

lähestyvät Joni Mitchellin musiikkia ennen kaikkea hänen sanoitustensa kautta. Lisäksi ne 

liittyvät läheisesti myös perinteisiin taiteen tekijyyskäsityksiin ja taiteen tekemisen kohteena 

olemiseen. 

 

Taiteen tekijyyteen keskittyvät arviot pitävät Mitchellin lyriikkaa korkeatasoisena, 

kaunokirjallisuuden klassikoihin verrattavana taiteena. Tämä ilmenee aineistossa erilaisten 
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kirjallisuuteen ja runouteen liittyvien intertekstuaalisten viittausten kautta. Nämä vahvistavat 

osaltaan länsimaisen taidemusiikin nerokäsityksille ja romantiikan ajan eksentrismille 

pohjautuvaa länsimaisen taiteilijan diskurssia. Taiteen tekijyyden lisäksi Mitchell esitetään 

korkeakirjallisuuden diskurssin puitteissa myös eräänlaisena omien sanoitusensa fiktiivisenä 

tuotoksena. Niinpä Mitchell esittäytyy joidenkin arvostelijoiden teksteissä vahvasti 

romantisoituna, kuvitteellisena sankaritarhahmona. Tähän käsitykseen on omalta osaltaan 

vaikuttanut salaperäisyyden diskurssi, joka liittyy Mitchellin sanoituksissa nähtyyn naiselliseen 

mystiikkaan, moniselitteisyyteen ja toisaalta hänen myöhemmän tuotantonsa myötä tutuksi 

tulleisiin, vapaamuotoisiin jazz-melodioihin. 

 

Myyttisen sankarittaren diskurssin muotoutumiseen on vaikuttanut 1960-1970-luvun 

musiikillinen ilmapiiri, joka loi puiteet myös Rolling Stonen sen aikaiselle musiikkikritiikille. 

Tuolloin suosituinta musiikkityyliä edusti psykedeelinen rock, jonka kuvastossa nainen esitettiin 

jyrkkien stereotyyppien kautta joko mytologisoituna fantasiahahmona, nöyränä ”maaäitinä” tai 

alistavaan sävyyn miehen omaisuutena (Whiteley 2000, 23). Joni Mitchellin esittäminen 

myyttisen sankarittaren roolissa edustaa siis yhtä ajan tyypillisimmistä naisstereotypioista. 

 

Aineiston kolmas diskurssi on folk-autenttisuus. Tämä diskurssi pitää sisällään sellaiset 

puhetavat, jotka näkevät Joni Mitchellin folkin perinteisiä arvoja vaalivana artistina. Tällaiset 

arvot ilmenevät teksteissä Mitchellin musiikkiin kohdistettujen avoimuuden ja aitouden 

odotusten kautta. Avoimuutta arvioissaan käsittelevät kirjoittajat esittävät Mitchellin tavallisesti 

joko taiteelleen uhrautuvana, ihailtavan rehellisenä ja haavoittuvaisena folk-taiteilijana tai 

vaihtoehtoisesti avoimuudessaan liiankin paljastavana ja uskaliaana naisena.13 Avoimuutta 

koskevan aineiston analysoinnissa nämä toisistaan poikkeavat merkitykset on otettava 

huomioon, sillä ne rakentavat Joni Mitchellin musiikillista imagoa erilaisin tavoin. 

 

Folk-autenttisuuden toinen osatekijä on aitous. Tämä puhetapa pohjautuu 1960-luvun folk-

buumin aikaisiin ihanteisiin, joihin kuului perinteisyyden merkitysten lisäksi artistin pyrkimys 

mahdollisimman rehelliseen, puhtaaseen ja koruttomaan itseilmaisuun. 1970-luvulle tultaessa 

nuo ihanteet jäivät psykedeelisen ja rockin tulon myötä taka-alalle. (Kallioniemi 1990, 116-123.) 

Folk-perinteen jalanjäljissä kulkenut laulaja-lauluntekijämusiikki omaksui kuitenkin aitouden ja 

rehellisen itseilmaisun osaksi hyvän musiikin käsitteistöään (Charlton 1998, 155). Siksi se on 

myös myöhemmissä Rolling Stonen Mitchell-arvioissa läsnä muodostamassa yhtä 1970-luvun 

                                                
13 Tässä mielessä Joni Mitchellin avoimuutta käsittelevä diskurssi lähentelee perinteistä 
madonna/huora-dikotomiaa, joka yksinkertaisimmillaan mieltää naisen joko martyyrimäiseksi 
äitihahmoksi tai yliseksuaaliseksi, paheksuttavaksi viettelijättäreksi. Sheila Whiteleyn (2000, 41) 
mukaan tämän kahtiajako oli 1960-1970-luvun rock-kuvastossa vielä varsin yleinen. 
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alun moderniin laulaja-lauluntekijämusiikkiin kohdistuvista odotuksista. Seuraavaksi käyn 

esimerkkeineen läpi Mitchellin levyarvioiden pohjalta hahmottelemani diskurssit.14 

 

7.1 Länsimainen taiteilija 
 

7.1.1 Älykkyys 
 
Levyarvioiden kautta lukijalle piirtyy kuva Joni Mitchellistä poikkeuksellisen lahjakkaana ja 

taiteellisena yksilönä. Mitchellin taiteellisuus ilmenee aineistossa diskursseina, jotka esittävät 

hänet joko ihailtuna älykkönä tai jollakin tapaa musiikin valtavirrasta erottuvana, paikoin 

ihmetystäkin herättävänä poikkeustapauksena. Nämä kaksi osatekijää muodostavat tyypillisen 

länsimaisen taiteilijakäsityksen, joka toimii viitekehyksenä koko Mitchellin musiikilliselle 

imagon rakentumiselle Rolling Stonen levyarvioiden näkökulmasta. Mitchellin taiteellisuus on 

esitetty näissä arvioissa tilanteesta riippuen sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa. 

Toisinaan arvostelijat ovat tulkinneet hänen taiteellisuutensa myös teennäiseksi tai hänen 

erityislaatuisuutensa suoranaiseksi hulluudeksi. 

 
Aineiston perusteella Joni Mitchellin musiikillista imagoa määrittää erityisesti hänen 

älykkyytensä.15 Mitchellin älykkyyttä koskevien puhetapojen sävy on aineistossa lähes 

poikkeuksetta positiivinen ja niillä viitataan enemmän Mitchellin lyriikoiden sujuvasanaisuuteen 

ja terävyyteen kuin esimerkiksi kappaleiden melodioihin. For the Roses-levyn arvion kirjoittanut 

Stephen Davis (1973) kiinnittää erityistä huomiota Mitchellin älykkäisiin sanoituksiin, joiden 

kautta Mitchell esiintyy albumillaan itse oman musiikkinsa suurimpana kriitikkona: 

 
Hänen suhteissaan miehiin hän on itsensä ennakkoluulottomin kriitikko. Hänen kappaleissaan hän on 

järkevä, kameleonttimainen, pisteliäs, murehtiva, riehakas, tuomitseva, kova ja intohimoisen 

ymmärtäväinen, sivuten toisinaan näppärästi koko tätä tunteiden kujanjuoksua yhden kappaleen 

aikana. Ja kuitenkin hänen viehätysvoimansa ja nokkeluutensa, hänen kiihkeät vokaaliosuutensa ja 

kykynsä fraseerata (tapa, jolla hän päättää käsitellä yhtä ainutta sanaa pystyy muuttamaan koko 

kappaleen tunnelman) ja silkka läsnäolonsa voima ja yritteliäisyys yhdistyvät toisiinsa ja onnistuvat 

saamaan kaiken loistamaan. 

 

                                                
14 Levyarvioista ottamani pitkät, suorat lainaukset olen kääntänyt selvyyden vuoksi englannista 
suomen kielelle, mutta ne löytyvät tutkielmani liiteosuudesta myös alkuperäiskielellä. Tällä 
tavoin lukijan on mahdollista halutessaan tarkastaa, miten olen käännöstyötäni tehnyt. 
Kääntämisessä olen käyttänyt apunani sanakirjaa Rekiaro, Ilkka & Robinson, Douglas 1990. 
Suomi/Englanti/Suomi Sanakirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 
15 Älykkyyden diskurssi on läpikäymässäni aineistossa kaikkein laajin. Siihen liittyvää 
tematiikkaa esiintyy jokaisessa aineiston yhdeksästä Joni Mitchell-levyarviosta. 
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Joni Mitchellin sanoitusten älykkyys esitetään aineistossa useimmiten ulospäin suuntautuneena 

sosiaalisena älykkyytenä. Tämä piirre yhdistyy joissakin teksteissä myös hänen sanoituksissaan 

käsittelemiinsä yhteiskunnallisiin teemoihin. Valtaosa näistä teksteistä liittyy arvostelijoiden 

käsityksiin The Hissing of Summer Lawns-albumista, jota myös levyn arvioinut Stephen Holden 

(1976) pitää Mitchellin ensiaskeleena kohti yleisempää, sosiaalista kommentointia: 

 
The Hissing of Summer Lawnsin myötä Joni Mitchell on siirtynyt henkilökohtaisten tunnustusten 

ylitse sosiaalisen filosofian maailmaan. Kaikki henkilöhahmot ovat amerikkalaisia stereotyyppejä, 

jotka esittävät sosiaalisesti määriteltyjä vallan ja alistamisen rituaaleja erinomaisen tarkasti kuvatuissa 

puitteissa. 

 

Tällaiset arviot näkevät Joni Mitchellin paitsi analyyttisenä ympäröivien tapahtumien 

tarkkailijana, myös näkemyksellisenä lauluntekijänä, jolla on kyky kirjoittaa 

henkilökohtaisistakin kokemuksistaan niin, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Tätä mieltä 

on esimerkiksi Stephen Davis, jonka mukaan For the Roses-levyn nimikkokappale on hyvä 

osoitus Mitchellin sosiaalisesta älykkyydestä: 

 
Jälleen yksi ihana kappale, jonka äärimmäinen kyynisyys on hänen omituinen realismin muotonsa, 

pureva muotokuva siitä, mitä kuuluisuusbisnes tekee ihmisille, jotka soittavat musiikkia kovissa 

porukoissa. ”Up the charts/ Off to the airport/ You´re [sic] name´s in the news/ Everything´s first class/ 

The lights go down/ And it´s just you up there/ Getting them to feel like that.” Tämä kappale, joka on 

kenties kuvaus tämän naisen hyvin julkisista ihmissuhteista, on kuin valokuvakollaasi. Se, että hän 

päätti nimetä albumin tämän kappaleen mukaan kertoo hånen asenteistaan ja tietämyksestään – ”I heard 

it in the wind last night/ It sounded like applause...And the moon swept down black water/ Like an 

empty spotlight.” Ihminen, joka ymmärtää pakkomielteitä, ymmärtää ihmisiä. 

 

Joissakin tapauksissa Mitchellin on kuitenkin nähty olevan hakoteillä yhteiskunnallisen 

asenteensa kanssa. Tätä mieltä on esimerkiksi Don Juan´s Reckless Daughter-albumin arvioinut 

Janet Maslin (1978), jonka mukaan Mitchellin tyyli oli omimmillaan Blue-levyllä (1971) ja on 

siirtynyt sen jälkeen asteittain huonompaan suuntaan: 

 
Blue näyttäisi olevan albumi, jolla Joni Mitchell esiintyi kaikkein eloisimmillaan ja omimmillaan – hän 

oli sinut niin itsensä, luontaisten kykyjensä kuin pop-laulujen kirjoittamisen perinteenkin kanssa. Tästä 

iloisesta vaiheesta hän on siirtynyt sulokkaampaan itsetutkiskeluun (For the Roses ja Court and Spark), 

dramaattiseen musiikilliseen kokeiluun, joka sekoittui epäonnistuneeseen yhteiskunnalliseen 

kommentointiin (The Hissing of Summer Lawns), aina yhtä viettelevään lauluun (Miles of Aisles) ja 

rönsyileviin, hypnoottisiin mielikuvitusliitelyihin (Hejira). 
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Aineistossa on kåsitelty Mitchellin älykkyyttä paitsi ulospäin suuntautuneena, sosiaalisena ja 

yhteiskunnallisena älykkyytenä, myös sisäänpäin kääntyneenä, syvällisenä pohdiskeluna. 

Esimerkiksi Stephen Holden (1976) pitää kahden The Hissing of Summer Lawns-albumin 

kappaleen syvällisyyttä koko levyn kokonaisuutta ylläpitävänä voimana: 

 
Kaksi filosofista kappaletta, ”Sweet Bird” ja ”Shadows and Light”, täyttävät albumin suunnitelmallisen 

konseptin. Ensimmäinen on murheen sävyttämä tyyni pohdinta nuoruuden kuihtumisesta (”all these 

vain promises on beauty jars”), joka kasvaa fatalistiseksi valitukseksi kaikelle sille, mikä lopulta tulee 

katoamaan 
 

Kaikki arvostelijat eivät kuitenkaan ole pitäneet Joni Mitchellin sanoitusten syvällisyyttä aitona, 

vaan pikemminkin teennäisenä ja muita artisteja kopioivana. Timothy Crousen (1971) Blue-

arviossa tämä asenne tulee ilmi hänen kuvaillessaan Mitchellin pianotulkintaa levyltä löytyvässä 

River-kappaleessa. Crousen mukaan Mitchellin ”pohdiskeleva pianosäestys lähentelee Laura 

Nyro-parodiaa”. Crousen kommentti osoittaa hänen suhtautuvan Mitchelliin Nyron seuraajana, 

vaikka molempien levytysura ja suosion huippu osuvat jotakuinkin samalle ajanjaksolle. Nyro 

tosin julkaisi debyyttialbuminsa kaksi vuotta ennen Mitchelliä jo vuonna 1966, joten sillä on 

ehtinyt Mitchellin omien sanojenkin mukaan olla oma vaikutuksensa hänen tyylinsä 

muotoutumiseen (O´Brien 2001, 4). 

 

Laura Nyron ja Joni Mitchellin musiikillisessa tyylissä on kieltämättä lukuisia yhtäläisyyksiä. 

Molempien tapa kirjoittaa kappaleiden sanoituksia on hyvin tekstilähtöinen ja runollinen. Heidän 

lauluäänensä muistuttivat ainakin vielä 1970-luvulla hieman toisiaan (Mitchellin ääni on 

sittemmin madaltunut ikääntymisen ja runsaan tupakoinnin seurauksena). Lisäksi molemmat 

ovat säestäneet lauluaan pianolla. Mitchellin pääinstrumentti on kuitenkin aina ollut ennen 

kaikkea kitara. Niinpä on jokseenkin luonnollista, että Crouse kyseenalaistaa arviossaan 

Mitchellin kyvyn tulkita syvällisiä tuntojaan pianon välityksellä. Lisäksi Nyro oli levyn julkaisun 

aikoihin koko lailla ainoa, johon Mitchellin pianonsoittotyyliä saattoi populaarimusiikin kentällä 

verrata. 

 

Sosiaalisen älykkyyden ja syvällisen pohdiskelevuuden lisäksi Joni Mitchellin älykkyyden 

diskurssi rakentuu hänen lyriikoidensa tiedostavuuden ympärille, joka on nähty aineistossa 

paikoin jopa liiallisuuksiin menevänä itsetietoisuutena ja asioiden väsymiseen asti 

jäsentelemisenä. Tämä näkökulma ilmenee esimerkiksi Stephen Davisin For the Roses-arviosta 

edellä lainaamassani ensimmäisessä otteessa. Pääsääntöisesti Mitchellin nerokkuus on kuitenkin 

nähty musiikillisena lahjakkuutena, kuten Gary Von Terschin (1970) Ladies of the Canyon-arvio 

osoittaa: 
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Joni Mitchell kirjoittaa joitakin tämän hetken hienoimmista sävelmistä yhdistäen niiden viipyilevän 

virtauksen aikaa kestäviin havaintoihinsa ja moderneihin vertauskuviinsa. Hänen nokkelat, sisäiset 

riiminsä ja tyylitelty satiirinsa ovat olleet läsnä vuosia – muistatko Tom Rushin Circle Gamen ja Judy 

Collinsin Both Sides Nown? Ne on yhdistetty tässä taitavasti For Freehen, Conversationiin ja CSNY:n 

versioimaan Woodstockiin, puhumattakaan vaikeasti määriteltävästä The Priestistä ja purevasta Ladies 

of the Canyonista - -. 
 

Paikoin arvioissa on pohdittu hieman huolestuneeseenkin sävyyn Joni Mitchellin järkevien 

lyriikoiden ja tunteellisten melodioiden keskinäistä epätasapainoa, joka syntyy musiikkiin 

nähden ”liian älykkäiden” sanoitusten kirjoittamisen seurauksena. Jon Landaun (1974) Court 

and Spark-albumin arviossa hän ottaa kantaa tähän ongelmaan vertailemalla kahta levyn 

monimutkaisena pitämäänsä kappaletta: 

 
Kappale [Car on the Hill] pyrkii luomaan kontrastin hyvin yksityiskohtaisten sanoitusten ja 

unelmoivien musiikillisten välisoittojen välille. Vaikka se onkin omalla tavallaan osuva, se kärsii 

kenties liian sanatarkoista mielikuvista. 

 

Down to You on aivan yhtä mutkikas, mutta toimii paljon paremmin. Se on albumin paras 

rakkauslaulu - hienostunut, hienovarainen ja itsenäinen kokonaisuus, ja vaikka melodia, laulu ja 

sovitus ovat itsessään yhtä hyviä, ne jäävät albumin vastakohdaksi muodostuvien lyriikoiden varjoon. 

 

Mitchellin sanoitusten liiallista monimutkaisuutta kritisoi myös Mingus-albumin arvioinut Ariel 

Swartley (1979). Swartleyn kritiikki ei kuitenkaan kohdistu Mitchellin omien melodioiden ja 

sanoitusten yhteensovittamisen ongelmaan. Sen sijaan Swartley epäilee tapaa, jolla Mitchell on 

sovittanut Charles Mingusin haasteelliset jazz-melodiat omiin lyriikoihinsa. Tuloksena syntynyt 

musiikki on Swartleyn mukaan kenties liiankin monimutkaista, sekavaa tai kenties jopa 

tekotaiteellista: 

 
Ensinnäkin Mingusin melodiat antavat Mitchellin lyriikoille erimuotoisia tiloja täytettäväksi. Analyysi, 

johon hän [Mitchell] Sweet Sucker Dance-kappaleella pyrkii, tekee mahalaskun. Se ei sovi Mingusin 

vihjaileviin kadensseihin, jotka riitelevät musiikin kaksiselitteisten tunnelmien kanssa. Hän valitsee 

kertojan roolin The Dry Cleaner from Des Moines-kappaleessa, ja jää puuskuttamaan ja värisemään 

hyppivän rytmin taakse. Kappale alkaa liikkua vasta, kun hän unohtaa tarinan ja hyräilee vain hieman 

torvien kanssa. 

 

Populaarimusiikin funktionaalisuuden näkökulmasta pop-kappaleiden sanoitusten älyllisyys on 

aina ollut vaikeasti lähestyttävä aihe. Populaarikulttuuriin elimellisesti liitetyn mielihyvän 

kokemuksen kannalta kappaleiden liika järkevyys ja syvällisyys nähdään pikemminkin 

haittatekijänä kuin lisäarvona (ks. esim. Kallioniemi 1990, 16 & 125-126). Tämä 

suhtautumistapa on Joni Mitchellin älykkäinä pidettyjen sanoitusten negatiivinen kääntöpuoli. 
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Hänen musiikkinsa sivistyneisyys saatetaan toisinaan tulkita kuuntelukokemuksen 

viihteellisyyden ylittäväksi, populaarikulttuurin perusarvoja vastaan sotivaksi 

tekotaiteellisuudeksi. 

 

7.1.2 Omaperäisyys 
 

Joni Mitchellin musiikin omaperäisyys on diskurssi, joka nousee älykkyyttä koskevien 

puhetapojen tavoin usein esiin arvostelijoiden punnitessa Mitchellin albumien taiteellista arvoa.16 

Positiivisimmillaan Mitchellin omaperäisyys ilmenee silloin, kun arvostelija ei keskity 

kuvaamaan niinkään hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, kuin hänen tekemiään kappaleita 

ja niiden poikkeuksellisia melodioita ja sanoituksia. Mitchellin debyyttialbumin arvion 

kirjoittanut Les Brown (1968) kehuu levyä hyväksi debyytiksi ja perustelee kantaansa Mitchellin 

omaperäisillä sävellys- ja sanoitusratkaisuilla: 

 
Joni Mitchellin albumi, huolimatta muutamista hetkittäisistä heikkouksistaan, on hyvä debyytti. 

Hänen sanoituksensa ovat yllättäviä. Hänen sävelmänsä/virityksensä17 ovat epätavallisia. Hänen 

äänensä on kirkas ja luonnollinen. 

 

- - 

 

Jonin sävelmät/viritykset ovat yllättäviä. Niitä ei voi tuosta noin vain vihellellä kadulla, sillä niitä ei 

opi niin helposti. Hänen sävelensä eivät liity toisiinsa luonnollisesti; ne on laitettu paikoilleen yksi 

kerrallaan kappaletta rakennettaessa. 

 

Mitchellin nykyinen asema populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa perustuukin osittain 

juuri hänen paljon käyttämilleen, poikkeuksellisille kitaravirityksille ja haasteellisille 

soinnutuksille (ks. luvut 2.4 ja 6.2). Se, että Brown mainitsee Mitchellin musiikillisen 

omaperäisyyden heti tämän ensimmäisen albumin arviossa, on saattanut osaltaan vaikuttaa 

myöhempiin käsityksiin Mitchellin ammatillisesta osaamisesta. 

 

Joni Mitchellin musiikin omaperäisyyden merkityksiä vahvistaa myös Jon Landaun (1974) Court 

and Spark-levyn arvio, jossa hän yhdistää musiikin kauneuteen sen erottumisen tavanomaisesta 

populaarimusiikin valtavirrasta: 

 

                                                
16 Omaperäisyyden diskurssi tulee älykkyyden tavoin esille kaikissa aineiston yhdeksässä Joni 
Mitchell-arviossa. 
17 Brown on käyttänyt tässä englannin kielen sanaa tune, joka voi tilanteesta riippuen tarkoittaa 
kumpaakin asiaa. 
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Blue, hänen paras albuminsa, määritteli musiikin poikkeuksellisen hienovaraisen kauneuden, jossa 

suurimmat tunnevaikutukset ilmaistiin mitä pienimpien nyanssivaihdosten kautta. Court and Sparkilla 

musiikki täydentää sanoituksia vähemmän ja toimii niille vastakohtana. Albumi yksilöstä, joka 

taistelee vapauden ongelmien kanssa, on itsessään vapaampi, rennompi, ilmeisempi, paikoin rivompi, 

eikä pelkää poiketa aikaisemmista töistä. Se on myös laulettu poikkeuksellisen kauniisti 

ensimmäisestä nuotista viimeiseen asti. 

 

Landaun arviossaan käyttämät ilmaukset ”hienovarainen”18 ja ”kaunis”19 ovat Joni Mitchellin 

musiikkia kuvaavista sanoista kaikkein käytetyimpien joukossa. Tätä voidaan pitää yhtenä 

osoituksena siitä, mikä vaikutus samojen sanojen toistamisella voi artistin kaanonasemaan olla. 

Kun Mitchellin musiikki esitetään yhä uudelleen ja uudelleen jollakin tavalla valtavirrasta 

poikkeavana (esimerkiksi edellä lainaamani Landaun käyttämä luonnehdinta ”musiikin 

poikkeuksellisen hienovarainen kauneus”), siitä myös tietyllä tapaa tulee sitä. 

 

Vaikka Joni Mitchellin kappaleiden sanoituksia on käsitelty aineistossa pääasiassa 

korkeatasoisina kirjallisina tuotoksina, on niitä pidetty paikoin myös outoina ja vaikeasti 

ymmärrettävinä. Stephen Davisin For the Roses-arvio (1973) liittää Mitchellin omaperäisyyteen 

myös omituisuuden piirteitä, jotka tulevat esille toden teolla vasta Mitchellin paljastaessa 

syvimmät pelkonsa: 

 
Cold Blue and Sweet Fire - - on nerokas ja selkäpiitä karmiva ironisine, rikinkatkuisine 

sanoituksineen, jotka ovat julman käskevät erityisesti kappaleen yhteydestä irrotettuina: 

 

Cold Blue Steel out of money 

One eye for the beat police 

Sweet fire calling, 

”You can´t deny me 

Now you know what you need.” 

 

Underneath the jungle gym 

Hollow-grey-fire-escape thief 

Looking for Sweet Fire 

Shadow of Lady Release 

”Come with me 

I know the way,” she says 

”Its down, down, down, the dark ladder...” 

 

                                                
18 engl. subtle 
19 engl. beautiful 
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- - sanoitusten pelon ja alennustilan vuoksi tämä saattaa olla albumin kepein ja kirpein kappale, niin 

ihana on sen sävelmä ja niin sensuellia laulu. Mutta toisaalta, kuka sanoo, että rakkauden esittäminen 

oudossa muodossa ei olisi juuri sitä, mistä sankarittaruudessa on kyse? 

 

Yhdistämällä omituisuuden sankarittaruuden20 käsitteeseen Davis tulee esittäneeksi oletuksen, 

jonka mukaan sankarina toimiminen edellyttäisi naiselta jonkinasteista omituisuutta. Arviosta ei 

kuitenkaan ole pääteltävissä, edellyttääkö sankaruus Davisin mielestä omituisuutta myös 

miespuolisten henkilöiden kohdalla. Joka tapauksessa hänen mielipiteensä tuo osaltaan esille 

tyypillisen, länsimaisen taiteilijakäsityksen perusodotukset, jonka perinteisesti maskuliinisiin 

ihanteisiin kuuluu toisaalta säkenöivä älykkyys ja toisaalta omaperäinen yksilöllisyys 

(Kallioniemi 1990, 113-115; Moisala & Valkeila 1994, 237-240). Joni Mitchellin tapauksessa 

tätä diskurssia on käytetty poikkeuksellisesti naispuolisen henkilön kuvaamiseen. 

 

Joni Mitchellin tuotannossa nähty omaperäisyys ilmenee toisinaan myös arvostelijoiden 

teksteissään käsittelemien hulluuden teemojen kautta. Mitchellin omaperäisyyttä tässä 

merkityksessä ovat käsitelleet esimerkiksi Jon Landau ja Ariel Swartley. Landau (1974) pohtii 

Court and Spark-levyn arviossaan albumilta löytyvien Trouble Child ja Twisted-kappaleiden 

toisistaan poikkeavaa tapaa käsitellä hulluutta. Hän tulkitsee kappaleita paitsi omien tunteidensa, 

myös Mitchellin kappaleissaan esille tuomien pelkojen kautta: 

 
- - Rakkauden ja vapauden vaihtoehdot, luottamus ja vainoharhaisuus, turvallisuus ja juurettomuus, 

huoli itseä ja muita kohtaan, kompromissi ja täydellisyyteen pyrkiminen, ja jopa tervejärkisyys ja 

hulluus. Hänen rohkeimmat pelkonsa tulevat esiin hänen hulluudesta kertovissa kappaleissaan, jotka 

ovat kaksi viimeistä tällä albumilla. Hänen omansa Trouble Child ja Lambert-Hendricks-Rossin 

Twisted käsittelevät hulluutta hämmästyttävän erilaisin tavoin: ensin mainittu on traaginen, 

jälkimmäinen komediaa, jonka riemastuttava iskevyys perustuu nimenomaan ajatukselle 

skitsofreniasta. Yhdessä ne flirttailevat hulluuden kanssa riittävän turvallisen matkan päästä 

osoittaakseen, että hän pystyy kontrolloimaan niinkin uhkaavaa huolenaihetta. 
 

Tavalla tai toisella aineiston jokainen Joni Mitchellin omaperäisyyttä kuvaava sana tukee hänestä 

Rolling Stonen arvioiden kautta muodostuvaa taiteilija-diskurssia. Sana ”hullu”21 on näistä 

ilmauksista kenties voimakkain ja samalla myös negatiivisimmin latautunut ilmaus. Se esiintyy 

kahteen otteeseen Ariel Swartleyn (1979) Mingus-arviossa, jossa Mitchellin omaperäisyyttä on 

käsitelty muutenkin varsin kriittiseen sävyyn. Swartleyn arvion kautta lukijalle muodostuu 

käsitys, jonka mukaan Mingus-levyn musiikki täyttää omaperäisyydessään jo hulluuden 

tuntomerkit. Ikään kuin Mitchellin olisi mahdollista menettää järkensä pelkästään 
                                                
20 Lisää Joni Mitchellin sankarittaruudesta ja sen vaikutuksesta hänen musiikilliseen imagoonsa 
luvussa 7.2. 
21 engl. crazy 
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viimeistelemällä Charles Mingusin kuoleman jälkeen kesken jäänyt, varsin erikoislaatuisenakin 

pidetty musiikki: 

 
Siinä on dissonanssin makua – löystyneitä kieliä, niiden iskuja vasten metallista otenauhaa – ja yksi 

jääkylmä, ihanan järkevä visio raa´asta pahuudesta. Paikoin vaikuttaa siltä, kuin Mitchellin 

uhmaavuus alkaisi tehdä hänet hulluksi. Fraasit päättyvät tömähdyksiin ja teräviin ääniin – kovaan 

nyrkiniskuun – aivan kuin hän kuvittelisi, että kaikki, mikä on järjen- tai taiteilijanvapauden vastaista, 

antaisi periksi eläimelliselle voimankäytölle.   

 

Myöhemmin samassa arviossa Swartley yhdistää Mitchellin hulluuden haaskaeläimiin ja kritisoi 

tämän taiteellisia vakaumuksia sekä levyllä ottamia vapauksia: 

 
Kuin pedot, joita hän toisinaan käyttää tunnusmerkkeinään, Mitchell vaikuttaa jonkinlaiselta 

haaskaeläimeltä – kojootilta tai hullulta, mustalta korpilta, joka on yhtä nokkaa ja mahtailua. Hänellä 

on joitakin be-bop-maneereita: kuulkaa, kuinka hän värisyttää viimeistä nuottia, ”eeuh-eeuh-ee” Ja 

tämä nainen ottaa ’vapauksia’ – laulaa Mingusin menneisyydestä ja jopa hänen sairaudestaan yksikön 

ensimmäisessä persoonassa. Mutta toisaalta, yhteistyö ei voi olla helppoa sellaiselle, joka ei välitä 

populaarista ilmaisusta ja on lähestulkoon ylpeä piittaamattomuudestaan teorioita kohtaan. Joni 

Mitchell sanoo, että hän palvoo nerokkuutta, ei luota käsityötaitoon ja panostaa yksinomaan 

inspiraatioon. - - Hänen työnsä kurottaminen kohti hänen [Mingusin] työtään on sekä uhka, että 

hermostuttava vapautus. 

 

Joni Mitchellin rinnastamisessa korppiin ei sinänsä ole mitään uutta tai erikoista, onhan Mitchell 

itsekin todennut löytävänsä yhtäläisyyksiä itsensä ja noiden mustien, täynnä monimerkityksistä 

symboliikkaa olevien lintujen välillä (O´Brien 2001, 166). Mielenkiintoiseksi kommentin tekee 

lähinnä Swartleyn Mitchellissä näkemän hulluuden yhdistäminen haaskaeläimiin, joiden 

tiedetään nokkivan kuolleiden eläinten raatoja. Tämän lukijassa heräävän, voimakkaan 

mielikuvan kautta Swartley tulee tuominneeksi Mitchellin musiikin taiteelliset pyrkimykset 

pelkäksi teennäisyydeksi ja edesmenneen Charles Mingusin maineella ratsastamiseksi.  

 

7.2 Myyttinen sankaritar 
 

7.2.1 Korkeakirjallisuus 
 

Koska Joni Mitchellin musiikkia on aineistossa analysoitu erityisesti hänen sanoitustensa 

näkökulmasta, viittaukset kirjallisuuteen ja runouteen ovat läpi käymissäni teksteissä hyvin 

yleisiä. Osa arvioista muodostaa siten yhdessä eräänlaisen korkeakirjallisuuden diskurssin, joka 
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esiintyy aineistossa kahdella eri tavalla.22 Jotkut kirjoittajista ovat lähestyneet Mitchellin 

sanoituksia vertailemalla niitä kunnioittavaan sävyyn fiktiivisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin 

ja keskittymällä analysoimaan Mitchellin sanoituksista löytämiään intertekstuaalisia viittauksia. 

Tätä näkökulmaa edustavat arvostelijat ovat suhtautuneet Mitchellin tuotantoon ikään kuin 

yhtenä kirjallisuuden muotona. 

 

Toisen puolen aineiston korkeakirjallisuuden diskurssista muodostavat tekstit, joissa arvostelija 

mieltää Joni Mitchellin fiktiiviseksi hahmoksi, eräänlaiseksi omien sanoitustensa kuvitteelliseksi 

päähenkilöksi. Arvioiden korkeakirjallisuuteen liittyvä diskurssi on läheisesti yhteydessä myös 

muihin analyysiosiossa käsittelemiini diskursseihin (esimerkiksi folkin ihanteisiin liittyvään 

aitouden diskurssiin, joka ammentaa aiheitaan kertomakirjallisuudesta ja kansantarinoista). Käyn 

ne kuitenkin tässä läpi myös omana lukunaan, sillä ne muodostavat yksistäänkin melko suuren ja 

Joni Mitchellin myyttisen sankarittaren imagon rakentumisen kannalta merkittävän 

asiakokonaisuuden. 

 

Ariel Swartleyn (1977) Hejira-arvio edustaa sellaista korkeakirjallisuuden diskurssia, joka 

ilmenee yhtäläisyyksien etsimisenä tunnettujen kirjallisuuden klassikoiden ja Joni Mitchellin 

sanoitusten väliltä. Swartley vertaa levyn maalaisidyllisinä pitämiään lyriikoita Shakespearen 

tarinoissaan kuvaamaan Ardenin metsään ja Mark Twainin teosten tavaramerkiksi 

muodostuneeseen Mississippi-jokeen: 
 

Hejira, kuten vilkaisu levynkanteen tai sanoituksiin todistaa, käsittelee maantietä: etäisyyden 

symbolina tai pakomatkana; kohtaamisten tai paljastusten tilana; yhteisenä napanuorana, joka yhdistää 

erilliset sielut ja satunnaiset kokemukset. Tie kulkee läpi jokaisen kappaleen. Vanhat, maalaisidylliset 

konventiot on herätetty henkiin Mitchellin maanteillä. Kuin Shakespearen Ardenin metsä tai Mark 

Twainin Mississippi, valtatie on paikka, jossa vallan ja vaurauden velvoitteet, tai pelkästään 

sivilisaation rajoitukset voidaan hetkeksi unohtaa.  

 

Joni Mitchellin sanoitusten korkean kirjallisen tason puolesta puhuu myös For the Roses-

albumin arvio (1973), jonka kirjoittanut Stephen Davis kuvailee ihailevaan sävyyn Mitchellin 

runollisia sanoituksia osana onnistuneena pitämänsä albumin saumatonta kokonaisuutta: 

 
Muusikkona hän käyttää tietynlaista hyppivää rytmiä ja lyyristä kauneutta, joka on yliasitillisen, 

koskettavan romanttista olematta koskaan tavanomaista. Tässä musiikissa ei vuodateta tavallisia 

kyyneliä. Runoilijana hänellä on jalostunut, toimiva tietämys vapaiden säkeiden funktioista, ja niiden 

                                                
22 Korkeakirjallisuuden diskurssi esiintyy kaikkiaan kahdeksassa aineiston yhdeksästä Joni 
Mitchell-levyarviosta. Don Juan´s Reckless Daughter-albumin arvio (Maslin 1978) on ainoa, 
jossa ei esiinny viittauksia kaunokirjallisuuden klassikoihin tai käsitellä Mitchelliä omien 
sanoitustensa fiktiivisenä henkilöhahmona. 
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rajattomat ilmaisumahdollisuudet on tässä sovitettu melodioihin kuin hansikkaat käteen. Kansilehtiin 

painetut lyriikat seisovat omillaan vahvoina ja lineaarisina. Yksittäiset kappaleet kytkeytyvät toisiinsa 

ja levy on rakennettu kuin mitä nokkelin romaani- -. 

 

Kaikki eivät kuitenkaan ole nähneet Joni Mitchellin kirjallista lahjakkuutta aivan yhtä 

varteenotettavana. Esimerkiksi Les Brownin (1968) mukaan Mitchellin sanoitukset jäävät 

toisinaan pelkäksi kauniiksi sanahelinäksi vailla todellista sisältöä23: 

 
Neiti Mitchell on lyyrinen keittiörunoilija. ”Michael brings you to park/  He sings and it´s dark,/ When 

the clouds come by,/ Yellow slickers up on swings/ Like puppets on strings/ Hanging in the sky...” 

-  - 

Joni Mitchell harppoo kielikuvasta toiseen, mutta pettää harvoin odotukset. Toisinaan hänen 

sanoituksensa tuntuvat menettävän asiayhteytensä, jolloin niistä tulee pelkkää kuorrutusta ilman 

kakkua, mutta toisaalta, hän on kuin hiekkadyyni: hänestä pitää ajatuksen tasolla. 

 

Kutsumalla Joni Mitchelliä keittiörunoilijaksi muuten sinänsä positiivisessa arviossa, Brown 

palauttaa keskustelun naisartistin yksityisyyden ja julkisuuden rajoihin. Mitchellin kutsuminen 

alentavaan sävyyn keittiörunoilijaksi todentaa luvussa 3.2 mainitsemani tilan sukupuolittuneen 

luonteen, jonka mukaan julkinen on maskuliinista ja yksityinen feminiinistä aluetta. 

 

Toisinaan arvostelijat ovat rakentaneet tiettyä levyä tai yksittäistä kappaletta koskevan 

kritiikkinsä kokonaan niiden pohjalta tekemiensä intertekstuaalisten tulkintojen varaan. The 

Hissing of Summer Lawns-levyn Shades of Scarlett Conquering-kappaleessa kuvattu 

”etelävaltion neito” muistuttaa Stephen Holdenin (1976) mukaan Tennessee Williamsin 

Viettelysten vaunu-näytelmän (1947) päähenkilöä, Blanche DuBoisia: 

 
Mitchell esittää aina riittävästi moraalista moniselitteisyyttä lyyriikoissaan välttääkseen 

alentuvaisuuden; hänen piilevä taipumuksensa vihaan voitetaan johdonmukaisesti myötätuntoisen, 

näennäisen aidon surun kautta, samoin kuin visuaalisen taiteilijan taipumuksella nähdä kaikessa 

jotakin kaunista. Mitchellin moraalisten ja esteettisten periaatteiden välinen jännite ratkaistaan 

erityisellä sulokkuudella Shades of Scarlet´s Conquering-kappaleessa, jonka etelävaltion neidon 

täydellinen muotokuva muisuttaa hyvin paljon Tennessee Williamsin Blanche DuBoisia. Tässä 

Mitchellin myötätuntoon sisältyy hänen feminististä järkevyyttään: 

 

Beauty and madness to be praised 

It is not easy to be brave 
                                                
23 Brownin mielipiteiden kohdalla on kuitenkin syytä muistaa, että kyse on Joni Mitchellin 
ensimmäisen studioalbumin arvostelusta. Tuolloin Mitchelliin on mitä luultavimmin suhtauduttu 
pienellä varauksella, aivan kuten kehen tahansa ensilevynsä julkaisevaan, vielä melko 
tuntemattomaan artistiin. Lisäksi Mitchellin laulunkirjoitustaidoissa on väistämättä tapahtunut 
muutoksia hänen uransa edetessä. 
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To walk around in so much need 

To carry the weight of all that greed 
 

Williamsin näytelmän Blanche DuBois on kotikaupungissaan Mississippin Laurelissa 

taloudellisiin vaikeuksiin joutunut ja kunniallisuutensa menettänyt entinen hienostorouva. 

Blanche saapuu näytelmän alussa New Orleansiin tapaamaan vaatimattomissa oloissa elävää 

sisartaan yrittäen näytelmän kuluessa kaikin voimin pitää yllä onnellisuuden kulissia, vaikka 

tosiasiassa hän on masentunut, pahasti velkaantunut ja alkoholisoitunut. (Williams 1980, 6-162.) 

Joni Mitchellin kappaleessaan kuvaama hahmo muistuttaa Blanchea siinä suhteessa, että 

molemmat koettavat olla parempia kuin todellisuudessa ovatkaan. 

 

Vertaamalla Shades of Scarlett Conquering-kappaletta Williamsin näytelmään, Holden nostaa 

Joni Mitchellin sanoitukset arvostetun, yhteiskuntakriittisen näytelmän veroiseen asemaan. 

Holdenin mukaan Mitchell on ikään kuin laulunsa kaikkitietävä kertojahahmo, joka seuraa 

tilannetta jumalan tavoin ylhäältä käsin suhtautuen ymmärtäväisesti, mutta samalla 

järkiperäisesti itse luomansa päähenkilön irrationaaliin toimintaan. Aivan kuin Tennessee 

Williamskin näytelmänsä eksyksissä olevaan, mutta pohjimmiltaan sympaattiseen Blanche-

hahmoon. 

 

Korkeakirjallisuuden diskurssi ilmenee joistakin arvioista myös folk-musiikin aitouden ja 

alkuperäisyyden puhetapojen yhteydessä. Tällaiset arviot pyrkivät asettamaan Mitchellin 

tuotannon tiettyyn musiikilliseen kontekstiin (tavallisimmin juuri folk-perinteeseen). Tällä tavoin 

ne luovat Mitchellin urasta jo varhaisessa vaiheessa eräänlaisen jatkumon, jossa hänen 

uudemmat kappaleensa ammentavat hänen aikaisemmasta tuotannostaan, vaikka ovatkin jo 

lähempänä nykypäivän populaarimusiikkia. Tämä näkökulma nousee esiin erityisesti Timothy 

Crousen (1971) Blue-arviosta: 

 
Realismin ja romantiikan outo yhdistelmä, joka määritteli Joni Mitchelliä ja Cloudsia (Childe-balladeja 

muistuttavan, ikään kuin ”välittömästi perinteisen” tyylinsä kera) antoivat lopulta tilaa Ladies of the 

Canyonin ajankohtaisemmalle, modernille pop-musiikin kielelle. - - Kuten Ladies, Blue on täynnä 

erityisiä viittauksia lähimenneisyyteen, se on vähemmän pittoreskin ja vanhanaikaisen kuuloinen kuin 

Jonin kaksi ensimmäistä albumia. 
 

Childe-balladeilla Crouse viittaa runoilija Lordi Byronin luomaan Childe Harold-hahmoon. 

Byronin vuonna 1812 julkaistun, runomuotoisen Childe Harolds Pilgrimage–matkakertomuksen 

päähenkilö on ritariksi valmistautuva, romanttisen sankarillinen seikkailijanuorukainen, joka 

kulkee matkoillaan ympäri Välimeren maita (Graham 1998, 127-152). Tällaiset Joni Mitchellin 

sanoituksiin usein liitetyt viittaukset (romanttisen) kirjallisuuden historiaan vahvistavat käsitystä, 
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jonka mukaan hänen tuotantonsa pohjautuu läpikäymistään tyylinmuutoksista huolimatta folk-

musiikin perinteille. 

 

Joni Mitchellin lyriikoiden toistuva rinnastaminen 1800-luvun romanttiseen kirjoitustyyliin tuo 

hänet lähemmäs myyttisen ja fiktiivisen sankarittaren roolia, joka on tavalla tai toisella läsnä 

lähestulkoon kaikissa Rolling Stonen 1970-luvun Mitchell-arvioissa. Romanttinen kirjallisuushan 

on tulvillaan myyttisiä sankarihahmoja taiteensa tähden kärsivistä runoilijoista aina keskiajan 

ritareihin. Osa arvioista ei kuitenkaan tyydy käsittelemään Mitchellin sanoitusten fiktiivistä 

ulottuvuutta pelkästään hänen kirjallisina tuotoksinaan. Sen sijaan häntä on kuvattu joissakin 

arvioissa aivan kuin hän itse olisi yksi romantiikan ajan taiteen kuvitteellisista henkilöhahmoista. 

Tämä näkökulma ilmenee varsinkin Stephen Davisin (1973) For the Roses-levyn arviosta. 

Davisille Mitchell näyttäytyy albuminsa kautta hyvin epätodellisessa muodossa: 

  
Hänen rakkauslaulujensa runous sijoittaa hänet melkein jollekin toiselle planeetalle, johonkin 

erilliselle tasolle, jossa ei aseteta estoja jumalalliselle ylimielisyydelle, eikä podeta tunnontuskia siitå, 

että asettaa sisimpänsä alttiiksi. Ja sitten on vielä Joel Bernsteinin mahtaileva sisäkannen valokuva – 

meidän valkyyriamme katselemassa vihreänä liikehtivää vettä – se täydentää sitä uniikkia tunnetta, 

joka tämän albumin tehneestä henkilöstä syntyy, henkilöstä, joka voi herätä utuisesta 

vesivärimaalauksesta henkiin ja sanoa, ”Olen paras mahdollinen ihminen, joka kykenen olemaan. 

Tässä minä olen.” 

 

Levyn kansitaiteen kommentoiminen varsinaisen kuuntelukokemuksen ohella osoittaa myös, että 

Davis näkee arvostelemansa albumin audiovisuaalisena kulttuurintuotteena. Hänelle levy on 

useista eri osatekijöistä (soiva musiikki, levyn kansivihkonen, kannen valokuvat) rakentuvaa, 

paikoin hyvin konkreettistakin taidetta, jota kriitikon tehtävä on kaikelta osin arvioida. 
 

Davis ei kuitenkaan missään vaiheessa erittele sen tarkemmin, mitä hän levyn kansikuvien 

herättämällä ”uniikilla tunteella” oikeastaan tarkoittaa. Sen sijaan hän mainitsee Joni Mitchellin 

näyttävän kannen valokuvassa valkyyrialta. Valkyyriat ovat germaanisessa ja pohjoismaisessa 

jumaltarustossa kuoleman jumala Odinin palvelijoita, jotka kulkevat ratsuineen keräämässä 

taistelukentillä kuolleiden sotureiden sieluja ja vievät ne mukanaan Valhallaan, kuoleman 

valtakuntaan (Davidson 1994, 40-41). Vertaamalla Mitchelliä näihin tarunomaisiin hengettäriin, 

Davis luo lukijalle mielikuvan Mitchellistä varsin fiktiivisenä, jopa yli-inhimillisenä yksilönä.24 

                                                
24 Valkyyrioihin viittaaminen saa lisämerkityksiä siitä, että sen niminen on myös Richard 
Wagnerin säveltämän Nibelungin sormus-oopperasarjan toinen osa. Länsimaista ja erityisesti 
kansallisromanttista taidemusiikkiperinnettä tunteville lukijoille Mitchell näyttäytyy Davisin 
valkyyria-vertauksen kautta eräänlaisena miehisen sankarihahmon naispuolisena vastineena. 
Tyypillinen nykykäsitys Mitchellistä onkin hyvin lähellä tätä mielikuvaa ja siksi sen voidaan 
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Korkeakirjallisuuden diskurssi liittyy osaltaan myös aineistosta esiin nouseviin avoimuuden 

puhetapoihin. Liittämällä kappaleisiinsa otteita omasta elämästään ja sekoittamalla niitä 

puhtaasti kuvitteellisiin aiheisiin, Joni Mitchell on luonut itsestään eräänlaisen oman elämänsä 

sankarittaren, joka kulkee lukuisten ongelmiensa riivaamana uljaasti lyriikoidensa kuvaamasta 

parisuhdekoukerosta toiseen. Levyarvioiden mukaan hän suoriutuu tästä kaikesta ihailtavalla 

tyyneydellä ja lähestulkoon martyyrimaisella eleganssilla. Mitchellin sanoituksissaan 

käsittelemät rakkauselämän vaikeudet ovat houkutelleet monet kirjoittajat rakentamaan 

arvioissaan Mitchellin edesottamuksista selviytymistarinan, jossa Mitchell on kertomuksen 

sankaritar ja hänen sotkuiset ihmissuhteensa sen roistoja. Tämä näkökulma esiintyy kenties 

kaikkein selvimmin Timothy Crousen (1971) Blue-albumin arviossa, jossa hän erittelee A Case 

of You-kappaleesta löytämiään uskonnollisia piirteitä: 

 
Kappale on jaettu siististi kaksinaisuuteensa: jokainen säe on takaisku [ihmis]suhteelle, jonka jälkeen 

seuraa kertosäe, jossa Joni vahvistaa: ”But you are in my blood like holy wine.” Vertaamalla rakkautta 

ehtoolliseen, Joni määrittelee selkeästi Bluen piilevän teeman: hänelle rakkaudesta on tullut ristiretki ja 

yksinäisyydelle antautumisesta synti. 
 

7.2.2 Salaperäisyys 
 

Joni Mitchellin musiikin salaperäisyys nousee esiin yhtenä aineiston laajimmista diskursseista.25 

Tavallisimmin salaperäisyyttä arvioissaan käsitelleet kirjoittajat ilmaisevat teksteissään Joni 

Mitchellin musiikissa olevan jotakin epäselväksi jäänyttä tai vaikeasti kuvailtavissa olevaa. 

Salaperäisyyteen positiivisesti suhtautuvat arvostelijat pitävät tätä epäselvyyttä olennaisena 

osana Mitchellin musiikin viehätystä. Kielteisemmissä arvioissa Mitchellin salaperäisyys on 

puolestaan nähty ontuvana tai epäaidon oloisena tekotaiteellisuutena. Kenties juuri tästä syystä 

salaperäisyyteen liittyvät puhetavat esiintyvätkin suurelta osin Mitchellin kokeilunhaluisten ja 

mielipiteitä jakaneiden jazz-levyjen (kuten The Hissing of Summer Lawnsin ja Mingusin) 

arvioissa. 

 

The Hissing of Summer Lawns-albumin arviossaan Stephen Holden (1976) tiivistää lähestulkoon 

kaikissa Mitchellin sanoituksissa nähdyn salaperäisyyden ja monimerkityksisyyden ongelman: 

 

                                                                                                                                                                     
katsoa vaikuttaneen omalta osaltaan Mitchellin imagon ja sitä kautta myös hänen 
kaanonasemansa muotoutumiseen. 
25 Salaperäisyyden diskurssi on läsnä kahdeksassa aineiston yhdeksästä levyarviosta. Song to a 
Seagull-debyyttialbumin arvio (Brown 1968) on ainoa, jossa tätä diskurssia ei ole havaittavissa. 
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Kuten voidaan odottaa, Mitchellin lähestymistapa on hyvin järkiperäinen. Don´t Interrupt the 

Sorrowssa, jonka runo on miltei käsittämätön mysteeri, hän antaa visionsa ytimelle äänen. Muiden 

asioiden ohella tämä kappale voidaan rinnastaa nykypäivän naisen alistamiseen kristillisine ja 

afrikkalaisine mytologioineen kuvastossa, joka on irrallista ja lennokasta. 

 

Arvoituksellisuus tulee esille jazz-levyjen lisäksi myös joidenkin Joni Mitchellin varhaisempien 

tuotosten kohdalla. Esimerkiksi Gary Von Tersch (1970) on nähnyt Ladies of the Canyon-levyn 

melko mystisessä valossa. Hän kuvailee albumin The Priest-kappaletta ”vaikeasti 

määriteltäväksi” ja koko albumikokonaisuutta ”arvoitukselliseksi ja runolliseksi sanamatkaksi, 

joka kulkee takseista ikkunoihin, viskibaareihin, nahkabootseihin ja kilpa-autoihin”. 

 

Osa arvostelijoista osoittaa teksteissään luopuneensa lopullisesti yrityksistä ymmärtää kaikkea 

Joni Mitchellin sanoituksiinsa sisällyttämää symboliikkaa. Timothy Crouselle (1971) eräs Blue-

albumin kappale näyttäytyy niin epämääräisenä ja käsittämättömänä, ettei se anna mitään 

mahdollisuutta itsensä lopulliseen ymmärtämiseen: ”Little Green-kappaleen folk-melodia 

muistuttaa hänen toisen albuminsa I Don´t Know Where I Stand-kappaletta. Sen nätti, 

”runollinen” sanoitus on puettu niin kryptisiin viittauksiin, että se menee yli kaiken 

ymmärryksen”. 

 

Joni Mitchellin sanoituksissa on nähty niiden ilmimerkityksen lisäksi myös syvärakenteissa 

piileviä, vaihtoehtoisia merkityksiä. Arvioiden perusteella hänen musiikissaan on psykologista 

voimaa, jonka seurauksena kuulijassa saattaa tapahtua tiedostamattomiakin reaktioita. Stephen 

Davis (1973) on löytänyt For the Roses-albumin Lesson in Survival-kappaleesta tämänkaltaisen 

piiloviestin: 

 
Lesson in Survival on rakkauslauluista ensimmäinen, se kertoo levottomuudesta uusien asioiden äärellä, 

tunneaistimusten kaipauksesta, mitä idyllisempien, sen parempi. Tämä kappale koskettaa, sillä hän saa 

menemään perille niin voimakkaan, huomaamattoman vihjauksen ja hänen halunsa syke on niin 

vastustamaton. Se on niin nättiä ja totta, että se saa minut hyppäämään ulos nahoistani. 

 

Joni Mitchellin musiikin salaperäisyyttä käsittelevät kommentit osoitavat, että Mitchellin 

musiikissa nähdään olevan monia eri tasoja. Jotkut kappaleet ovat ilmeisempiä kuin toiset ja 

jotkut taas paljastavat todellisen merkityksensä vasta muutaman kuuntelukerran jälkeen. Kaikille 

Mitchellin sanoitusten salaperäisyys ei kuitenkaan näytä menevän läpi aitona musiikillisena 

arvona. Osa kirjoittajista on pitänyt hänen salaperäisyyttään ainoastaan pinnallisena tyylikeinona 

tai puhtaana taitamattomuutena. Tätä näkökulmaa edustaa ainakin Janet Maslin (1978) Don 

Juan´s Reckless Daughter-arviossaan: 
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Hänen sointuvimmat sanoituksensa ovat olleet yksinkertaisia ja tiiviitä, käyttäneet ennemminkin 

kielikuvat loppuun kuin ylikuormittaneet ne, mutta viime aikoina Californian ja Just Like This Trainin 

kaltaisten kappaleiden rakastettava vaatimattomuus näyttää jääneen kauas taa. Nykyään Mitchell on 

ilmeisen taipuvainen hylkäämään oman, populaarin laulunkirjoittamisen tyylinsä ja perää oikeuksiaan 

sellaiseeen taiteellisuuteen, jonka, ollessaan todellista, ei tarvitse ilmaista itseään niin korviavihlovasti. 

 

Tekotaiteellisuuden lisäksi Ariel Swartley (1979) on tulkinnut Mingus-arviossa Joni Mitchellin 

musiikin salaperäisyyden lähinnä jazzin konventioita tuntemattoman artistin yritykseksi päteä 

itselleen sopimattomalla musiikin alalla: 

 
Kannet, joihin Joni Mitchellin Mingus on pakattu, on petollisen tyyni viileine valkoisineen ja 

sateenkaaren sinisineen – harhaanjohtavan siisti, ihan kuin Mitchellillä olisi kaikki vastaukset valmiiksi 

pakattuina. Sisällä ne irralliset langanpäät ovat. Siellä koko apparaattia – yhtä selventävää tekstiä, neljää 

maalausta, viittä dokumentaarista fragmenttia - saatetaankin tarvita tukemaan Mitchellin valtaisaa 

puskemista ja rautaista kunnianhimoa. Katso, perustaa ei ole vielä edes rakennettu, ja hän yrittää 

rakentaa pilvenpiirtäjiä soittamalla jazzia. 

 

-  - 

 

Mutta toisaalta, hän ei vaikuta niinkään ulkopuoliselta, kuin tavanomaiselta ei-ekspertiltä. Hän on 

neitonen bebop-maassa, vasta-alkaja rahapelien äärellä, turisti, liftaaja. Hän on joku, jonka on pakko 

kysyä. Mikä ei tarkoita, että hän noudattaisi ohjeita tai edes kuuntelisi neuvoja. Mutta kun on eksynyt 

mysteeriin eikä kartoilla ole mitään virkaa, on mukava olla jonkun sellaisen seurassa, joka kiertää 

autonikkunat alas ja huutaa. 

 

7.3 Folk-autenttisuus 
 

7.3.1 Avoimuus 
 

Osa Rolling Stone-arvioista on keskittynyt Joni Mitchellin folk-muusikon taustaan. Tällaiset 

arviot lähestyvät hänen musiikkiaan folkin ihanteisiin lukeutuvan avoimuuden tematiikan 

kautta.26 Arvostelijoiden teksteissä Mitchellin avoimuus vaihtelee kahden ääripään välillä. 

Yhtäältä hänen avoimuutensa on nähty osoituksena hänen musiikkinsa puhtaudesta, kauneudesta 

ja haavoittuvaisuudesta ja toisaalta taas sen peittelemättömästä, naisellisesta viettelevyydestä. 

Arvioiden avoimuuteen liittyvä sanasto on myös osaltaan ollut rakentamassa Joni Mitchellin 

myyttisen sankarittaren imagoa. 

 
                                                
26 Avoimuuden diskurssi esiintyy kaikkiaan viidessä aineiston yhdeksästä Joni Mitchell-
levyarviosta. Nämä ovat Ladies of the Canyon (Von Tersch 1970), Blue (Crouse 1971), For the 
Roses (Davis 1973), Court and Spark (Landau 1974) ja Hejira (Swartley 1977).  
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Avoimen tunnustuksellisten lyriikoiden kirjoittamisen seurauksena Joni Mitchellin nähdään 

asettavan itsensä haavoittuvaiseen asemaan. Samalla häntä kuitenkin myös ihaillaan hänen 

rehellisyydestään ja taiteelleen uhrautumisestaan. Tämä näkökulma on läsnä erityisesti Timothy 

Crousen (1971) Blue-arviossa, jonka mukaan ”Joni Mitchellin laulu, hänen laulujen 

kirjoittamisensa, hänen koko läsnäolonsa antavat haavoittuvuuden tunteen, jota harvoin kohtaa 

edes musiikkibisneksen kaikkein taiteellisimmissa piireissä”. Arvionsa loppupuolella Crouse 

täydentää tätä ajatusta ilmaisemalla, että toisinaan avoimuus voi kääntyä myös tekijäänsä vastaan 

ja tehdä hänestä entistäkin haavoittuvamman27: 

 
”Blue” on tuskan tiivistymä ja siksi se on Jonin yksityisistä kappaleista kaikkein yksityisin. Hän 

kirjoitti sen ainoastaan itselleen ja rakastajalleen - -. Mutta Blue, enemmän kuin mikään muu 

kappaleista, osoittaa Jonin olevan tuplasti haavoittuvainen; hän ei kärsi pelkästään yksityisenä 

henkilönä, vaan hänen taiteellinen kutsumuksensa vaatii häntä ilmaisemaan epätoivonsa musiikillisesti 

ja paljastamaan itsensä levyjä ostavalle yleisölle.  

 

Avoimuus ilmenee levyarvioissa sekä myönteisenä että kielteisenä asiana. Vaikka Joni 

Mitchellin tapaa ”laittaa itsensä likoon” pidetään suurimmaksi osaksi ihailtavan rehellisenä ja 

rohkeana tekona, joissakin teksteissä siihen suhtaudutaan liiallisuuksiin menevänä itsensä 

paljastamisena. Esimerkiksi Swartleyn (1977) Hejira-arvion mukaan Mitchell on ”musiikki 

terapiana-koulukunnan lauluntekijöistä säälimättömin ja analyyttisin, ja monesti hänen 

lauluissaan näyttää olevan järkeä ainoastaan hänen omien, yksityisten kokemustensa kannalta”. 

 

Swartleyn mielestä liian henkilökohtaiset sanoitukset eivät ainoastaan tee Joni Mitchelliä 

haavoittuvaiseksi, vaan jättävät myös laulujen käsittelemät teemat niin etäisiksi, että hänen on 

ollut vaikea samaistua niihin. Mitchellin kaanonaseman muodostumisen kannalta tämä huomio 

on olennainen, sillä se saattaa selittää osaltaan sitä, miksi Mitchellin musiikkia on toisinaan 

pidetty populaarimusiikiksi liian sivistyneenä ja taiteellisena. Koska moni populaarikulttuurin 

kuluttaja tulkitsee etäiseksi kokemansa musiikin itselleen liian vaikeaselkoiseksi, hän yhdistää 

sen populaarikulttuurin sijaan mieluummin korkeakulttuuriin kuuluvaksi. Populaarikulttuurin 

vanhentuneisiin perusoletuksiinhan kuuluu, että tuote ei vaadi kuluttajaltaan kovinkaan suuria 

älyllisiä ponnistuksia (ks. esim. Frith 1996, 13). 
 

Kaanonteorian kannalta on mielenkiintoista seurata, miten Rolling Stonen arviot ovat vuosien 

saatossa rakentaneet Joni Mitchellin musiikillisen uran elinkaarta ja siinä esiintyviä teemoja. 
                                                
27 Sivuamalla arviossaan Mitchellin avoimien laulunsanoituksien aikaan saamaa yksityisyyden ja 
julkisuuden ongelmaa, Crouse tuo esiin naispuolisten musiikintekijöiden kohdalla hyvin yleisen 
puhetavan, joka liittyy luvussa 3.2 käsittelemääni yksityisen ja julkisen tilan kahtia 
jakautuneeseen luonteeseen. 
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Ensimmäisten albumien arvioissa Mitchellin musiikin avoimuutta on pidetty osoituksena hänen 

rehellisyydestään ja haavoittuvaisuudestaan, mutta myöhemmissä arvioissa hänen avoimuutensa 

on nähty ilmenevän myös seksuaalisuuden ja viettelevyyden kautta. Tämän huomion on tehnyt 

myös Ariel Swartley (1977) Hejira-levyn arviossaan, jossa hän yhdistää Mitchellin 

seksuaalisuuden ja viettelevyyden osaksi koko hänen uutta, aiempaa uskaliaampaa musiikillista 

imagoaan: 

 
- - julkisena esiintyjänä Mitchell haluaa tulla kuulluksi ja jopa nautituksi. Siksi hän harrastaa viileää 

flirttailua yleisönsä kanssa. - - On totta, että hän on hylännyt melodiat, joita kuka tahansa voi viheltää, 

ja hänen lyhyt romanssinsa kappaleiden tavanomaisten välitaitteiden kanssa näyttäisi olevan ohi. 

Mutta vaikka hän olisikin kieltänyt kuulijoiltaan muistettavat melodiat ja sovinnaisen muodon, 

Mitchell esittelee muita musiikillisia taikoja: uudet, viettelevät rytmit (ei funkia, mutta lähestulkoon 

yhtä lumoavaa) ja reheviä kitaroita. Paitsi, että Hejira (nimi itsessään viittaa Muhammedin ”lentoon 

pois vaarasta”) edustaa pakopaikkaa Court and Sparkin kutsuvalta avoimuudelta, on se pakopaikka 

myös itseuudistavassa tarkoituksessa. Mitchell on palannut juurilleen määritelläkseen ne uudelleen. 

 

7.3.2 Aitous 
 

Joni Mitchellin musiikin nähdään varsinkin hänen ensimmäisten albumiensa osalta täyttävän 

hänen edustamalleen musiikille asetetut idealistiset vaatimukset. Nämä vaatimukset koostuvat 

avoimuuden lisäksi folk-musiikin aitouden ja yksinkertaisuuden odotuksista.28 Kuten Timothy 

Crousen (1971) Blue-arviosta voidaan havaita, Rolling Stone-arvioiden aitouteen kytkeytyvät 

sanavalinnat ihannoivat erityisesti Mitchellin musiikin konstailemattomuutta ja kykyä yhdistää 

perinteinen folk-ilmaisu modernimpaan populaarimusiikkiin: 

 
Ja kuitenkin, nimikkokappaleestaan huolimatta, Blue on kaiken kaikkiaan vapain, kirkkain, hilpeästi 

rytmikkäin albumi, jonka Joni on tähän mennessä julkaissut. Mutta tunnelman muutos ei tarkoita, että 

Jonin sitoutuminen hänen omaan, hyvin henkilökohtaiseen, naturalistiseen tyyliinsä olisi vähenytnyt. 

Enemmän kuin koskaan, Joni ottaa riskin käyttäessään yksityiskohtia, jotka saatettaisiin tulkita 

triviaaleiksi maalatakseen eloisan omakuvan. Hän kieltäytyy naamioimasta todellisia kasvojaan 

kuvakielen taakse, kuten hänen omaelämäkerralliset toverinsa James Taylor ja Cat Stevens toisinaan 

tekevät. 

 
Kuvatessaan itsensä näin täydellisesti, hän hyväksyy riskin tulla naurunalaiseksi saavuttaakseen 

ylevämmän tilan. Tulokset tosin ovat harvoin naurettavia; Bluella hän on yhdistänyt 

populaarimusiikilliset taitonsa siihen puhtauteen ja rehellisyyteen, jota joskus kutsuttiin folk-

                                                
28 Aitouden ja siihen liittyvän yksinkertaisuuden diskurssit nousevat esiin kaikkiaan viidessä 
aineiston yhdeksästä Joni Mitchell-albumin arviosta. Nämä ovat Song to a Seagull (Brown 
1968), Ladies of the Canyon (Von Tersch 1970), Blue (Crouse 1971), For the Roses (Davis 
1973) ja Hejira (Swartley 1977). 
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musiikiksi ja tämän sekoituksen kautta hän on antanut meille joitakin tämän hetken populaarimusiikin 

kauneimmista hetkistä. 
 

Kappaleiden aitouteen kytkeytyvä yksikertaisuuden ideaali on aihe, johon arviot toistuvasti 

palaavat. Monissa teksteissä Joni Mitchellin arvioitavana olevaa levyä verrataan hänen 

ensimmäisiin albumeihinsa siinä toivossa, että hän palaisi vaikeatajuisena pidettyjen 

musiikillisten kokeilujensa parista takaisin entiseen, yksinkertaisempaan ilmaisuun. Tätä 

näkökantaa edustaa ainakin Janet Maslin (1978) Don Juan´s Reckless Daughter-albumin 

arviossaan: 

 
Bluen jälkeen Mitchell on osoittanut kasvavaa kiintymystä muotoihin, jotka eivät sovi hänelle. Ei sillä, 

etteikö tämä vaivaannuttavuus voisi silloin tällöin toimiakin: Hejiralla hän takertui niin päättäväisesti 

jopa satunnaisiin alennettuihin nuotteihin, että se synnytti viehättävän itsepäisyyden ja vahvuuden 

vaikutelman. Mutta Mitchellin luulot ovat lisääntyvässä määrin alkaneet muokata hänen käsitystään 

omista kyvyistään.  

 

Ariel Swartley (1977) menee tulkinnoissaan vielä hieman pidemmälle yhdistäessään Mitchellin 

aiempien levyjen yksinkertaisuuden viattomuuteen ja arvostelemansa Hejira-albumin 

monimutkaisuuden seksuaalisuuteen: 

 
Huolimatta ilmeisestä yksinkertaisuudestaan ja säästeliäästä soitinnuksestaan, soundi on 

hienostuneempi ja vangitsevampi kuin mikään, mitä hän tehnyt aikaisemmin - - Siinä, missä hän ennen 

kuulosti yksinkertaisen eteeriseltä, hän esittelee nyt seksuaalisen kovuutensa, jota hän käyttää 

täsmällisyydellä. 

 

Yksinkertaisuus on yhdistetty aineistossa ennen kaikkea Joni Mitchellin melodioihin, jotka 

edustavat rentouttavaa vastapainoa hänen monesti vakavina ja vaativinakin pidetyille 

lyriikoilleen. Toisinaan hänen sanoitustensa on nähty jopa jyräävän alleen kappaleiden muutoin 

yksinkertaiset melodiarakenteet, kuten Stephen Davis (1973) For the Roses-arviossaan osoittaa: 

”Juuri, kun selkärankasi pienet lihakset alkavat rentoutua, kun niitä hivellään upeilla 

pianofraaseilla tai yksinkertaisella kitaralla tai kuoron sisääntulolla, saatat tulla hiljaisesti, mutta 

tylysti läimäytetyksi suurella annoksella Naistotuutta”. 
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8 Mutkaton musiikin ammattilainen - Carole Kingin musiikillinen imago 
 
 
Siinä missä Joni Mitchellin levyarvioiden puhetapoja määrittää kolme tiettyyn subjektipositioon 

asettunutta diskurssia, Carole Kingiä koskevan aineiston vallitsevaksi diskurssiksi muodostuu 

kulttuurin korkea/matala-dikotomia. Kulttuurin ”korkealla” ja ”matalalla” tarkoitetaan 

länsimaissa 1800-luvun alkupuolella muotoutunutta, historiallisten ja yhteiskunnallisten 

muutosten aikaansaamaa käsitteellistä jakoa, jonka mukaan korkea kulttuuri mielletään 

vakavaksi ja matala kevyeksi kulttuuriksi (Rautiainen 2001, 35). Musiikissa kulttuurin korkea 

edustaa käytännössä kaikkea sitä, mikä nähdään vakavana ja arvokkaana (esimerkiksi 

länsimainen taidemusiikkiperinne), kun taas kulttuurin matalaan liittyy ajatus vähempiarvoisesta 

ja paheksuttavasta massaviihteestä (populaarimusiikki) (Kallioniemi 1990, 16). 

 

Kulttuurin korkean ja matalan ajatukseen liittyy kiinteästi myös Carole Kingin ja Joni Mitchellin 

levyarvioiden puhetavoissa esiintyvä jako ”työläisiin” ja ”ajattelijoihin”. Aineiston perusteella 

King kuuluu ensimmäisiin ja Mitchell jälkimmäisiin. Koska Kingin musiikkia on pidetty 

arvioissa rehellisenä, kauniina ja yksinkertaisena, sen on myös ajateltu vaativan kuulijalta 

vähemmän kuin Mitchellin taiteellisesti haastavana ja vaikeaselkoisenakin pidetty musiikki. 

Tällaisen ajattelun jäljet johtavat vanhaan vastakkainasetteluun, jonka mukaan työläisyys ja 

käsillä tekeminen ilmentävät tekijänsä yksinkertaisuutta ja ajatteluun pohjautuva ei-ruumiillinen 

työ puolestaan älyllisyyden ihannetta. 

 

Ruumiillisen työn ja ajattelun vastakkainasettelussa ei kuitenkaan ole kyse populaarimusiikin 

historiankirjoituksen luomasta kahtiajaosta. Pikemminkin se on jatketta vanhoille, 

yhteiskunnallisille arvohierarkioille, jotka asettavat työläiset porvareita ja aatelisia alempaan 

asemaan. (ks. esim. Rautiainen 2001, 38-39.) Musiikista puhuttaessa nämä luokkaerot ilmenevät 

kenties osuvimmin taidemusiikkiperinteen ja kansanmusiikin välille muodostuneena kuiluna. 

 

Naisten näkyminen on ollut sekä taide- että populaarimusiikin historiankirjoituksessa hyvin 

vaatimatonta (Moisala & Valkeila 1994, 237-240). Tämä selittää osaltaan sitä, miksi 

työläinen/ajattelija-ilmiöön on totuttu liittämään artistin sukupuolesta riippumatta 

maskuliinisuuteen viittaavia määreitä. Ilmiö on havaittavissa Joni Mitchelliä käsittelevässä 

aineistossa taidemusiikkiperinteestä omaksuttuna länsimaisen taiteilijan diskurssina. Tässä 

mielessä myös Carole Kingiä koskevasta aineistosta hahmottuva, kansanmusiikin paristakin tuttu 

”rehti työläinen”-diskurssi edustaa maskuliinista puhetapaa. Kingin musiikkia koskevat 

diskurssit hahmottuvat kuitenkin selvemmin kulttuurin korkea/matala-jaottelun kuin 

sukupuolinäkökulman kautta. 
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Olen lähestynyt kulttuurin korkea/matala-tematiikkaa Carole Kingin levyjen arvioissa paitsi 

erittelemällä arvostelijoiden teksteissään määrittelemät hyvän ja huonon musiikin diskurssit, 

myös esittelemällä sitä kautta aineistosta esiin nousseet syy-seurausyhteydet. Rolling Stonen 

levyarvostelijoiden puhetavat muodostavat yhteen nivottuina mielenkiintoisen, rivien välistä 

luettavissa olevien vaatimusten täyttämän puheavaruuden. Tämä ilmenee yksinkertaisimmillaan 

Kingin musiikille astettuina odotuksina, joiden täyttämättä jättämisestä häntä rangaistaan 

kielteisiä levyarvioita kirjoittamalla. Tällaisia odotuksia ovat esimerkiksi hänen musiikkinsa 

yksinkertaisuus ja viihdyttävyys. Arviot toimivat tässä mielessä ikään kuin Kingille osoitettuna 

hyvän musiikin käyttöoppaana, jonka kautta hänen on mahdollista ”pysytellä kaidalla tiellä” 

musiikin tekemisessään sortumatta itselleen sopimattomana pidetyn (toisin sanoen liian 

monimutkaisen tai korkeana pidetyn) musiikin tuottamiseen. 

 

Carole Kingin kohdalla on erityisen olennaista huomioida, että hänen musiikistaan puhuessaan 

levyarvostelijat tarkoittavat hyvällä musiikilla hyvin erilaisia asioita kuin Joni Mitchellin 

albumien arvioissa. Kingin musiikin ”hyvyys” muodostuu arvioiden perusteella kahdesta 

perusasiasta: yksinkertaisuudesta ja tunteisiin vetoavasta ilmaisusta. Hänen huonona pidettyä 

musiikkiaan puolestaan leimaa liika monimutkaisuus (joka kytkeytyy suurimmaksi osaksi hänen 

temaattisesti rakennettuun, yhteiskuntakriittiseen tuotantoonsa) sekä amatöörimäisyys. Arviot 

esittävät nämä neljä tekijää syy-seuraussuhteessa, jonka mukaan Kingin musiikki on hyvää 

(ammattimaista) silloin, kun se on mahdollisimman yksinkertaista (matalaa) ja huonoa 

(amatöörimäistä) silloin, kun se on liian monimutkaista (korkeaa). Tämä hyvän ja matalan ja 

toisaalta huonon ja korkean musiikin hieman nurinkuriseltakin tuntuva syy-seuraussuhde on 

Kingin levyjen arvioita selkeimmin määrittävä tekijä. 

 

8.1 Hyvän musiikin edellytykset 
 

8.1.1 Yksinkertaisuus 
 

”Yksinkertainen29” on yksi Carole Kingin levyarvioissa useimmin esiintyvistä ilmauksista. 

Musiikin yksinkertaisuus on puhetapa, joka liittyy aineistossa hyvän pop-musiikin tekemisen 

lahjaan.30 Tämä taas vaatii osaamisen kautta syntyvää onnistumista. Arvostelujen perusteella 

onnistuneessa popissa musiikin yksinkertaiset, mutta älylliset ominaisuudet yhdistyvät 

                                                
29 engl. simple 
30 Yksinkertaisuuden diskurssi ilmenee kaikissa aineiston kuudesta Rolling Stonen Carole King-
levyarviosta. 
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tunteellisuuteen tavalla, jonka nähdään olevan kaukana korkeaksi miellettävästä kulttuurista. 

Kingin musiikin ”onnistunut yksinkertaisuus” nähdään aineistossa ennen kaikkea seurauksena 

hänen Brill Buidingin vuosina kartuttamalleen, kaupallisen populaarimusiikin tekemisen taidolle. 

Siksi aineiston yksinkertaisuuteen liittyvät sanavalinnat ovat yhteydessä Kingin musiikin 

ammattimaisuuden käsityksiin, jotka esittelen analysissäni myöhemmin. 

 

Samaan tapaan kuin Joni Mitchellin levyarvioissa, Carole Kingin tuoreempaa tuotantoa verrataan 

varhaisempaan materiaaliin. Myös monet Kingin albumien arvostelijat muistelevat nostalgioiden 

aikaa ennen Kingin soolouraa, jolloin hän oli osa 1960-luvun menestyneintä 

laulunkirjoittajatiimiä. Useiden arvioiden mukaan Kingin musiikki onkin ollut kaikessa 

yksinkertaisuudessaan onnistuneinta juuri hänen soolouraansa edeltävinä vuosina. Tätä mieltä on 

ainakin Tapestry-arvion kirjoittanut Jon Landau (1971), joka on uhrannut arvionsa viisi 

ensimmäistä kappaletta miltei yksinomaan Kingin Brill Buildingin uran ihannoimiseen: 

 
Gerry Goffin - Carole King-kappale oli aina vangitsevan sentimentaalinen. Se oli poika-tyttö, 

yksinäisyys-yhdessäolo, Don´t Bring Me Down vastaan Hung on You, ”My baby´s got me locked up in 

chains” vastaan ”will you still love me tomorrow”-musiikkia, joka oli rock´n roll-älyllisyyden ytimessä. 

Musiikki ilmaisi tätä ajattelutapaa suloisuudella, joka lopulta paistoi aina läpi kontekstista riippumatta. - 

- Goffinin ja Kingin laulut ovat huippuesimerkkejä 60-luvun ammattimaisesta laulujen kirjoittamisesta. 

 

1960-luvulla Brill Buildingissa kirjoittamiensa hittien tavoin myös Carole Kingin 

menestyksekästä Tapestry-albumia (1971) muistellaan myöhemmissä levyarvioissa kaipauksella 

ja hänen uutta musiikkiaan verrataan siihen lakkaamatta. Huomionarvoista on, että poikkeuksetta 

kaikki Rolling Stone-arvostelijat ovat nähneet Tapestryn Kingin parhaana soolotuotoksena. 

Heidän näkökulmastaan mikään, mitä King on tuon albumin jälkeen tehnyt, ei enää pysty 

yltämään yhtä korkealle tasolle. Ilmiö on tavallinen miljoonia levyjä myyneiden pop-artistien 

kohdalla. Myöhemmistä onnistumisistaan huolimatta heidän levyjään tullaan aina sekä median 

että yleisön taholta vertaamaan siihen kaikkein parhaiten menestyneeseen albumiin tai 

hittikappaleeseen.31 

 

Carole Kingin aikaisemman tuotannon ja uudempien albumien vertaaminen toisiinsa tuo esiin 

myös hänen musiikissaan nähdyn yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden ristiriidan. Kingin 

kenties suurimpana taiteellisena ongelmana pidetään hänen jatkuvaa tasapainoiluaan 

                                                
31 Hyviä esimerkkejä tästä ilmiöstä ovat ne lukuisat kokoomateokset, jotka listaavat eri aikoina 
hyvin myyneitä singelhittejä ja albumeja. Tällaisia ovat esimerkiksi luvussa 1.4.1 mainitut 
Rolling Stone-lehden listateokset, kuten The Rolling Stone Album Guide (De Curtis & Henke 
1992b). 
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yksinkertaisen ja monimutkaisen musiikillisen ilmaisun rajamaastossa. Vaikuttaa siltä, että hänen 

on mahdotonta miellyttää kaikkia, sillä osa arvostelijoista tulkitsee joka tapauksessa hänen 

musiikkinsa yksinkertaisuuden ammattitaidottomuudeksi ja monimutkaisuuden hänen tyylilleen 

sopimattomaksi Tämän osoittaa myös Jon Landau (1974) Wrap Around Joy-albumin arviossaan:  

 
Sitten virstanpylväänsä Tapestryn, Carole King on sekä yksinkertaistanut että monimutkaistanut liikaa 

tuon määräävän albuminsa tyyliä, kunnes hänen musiikistaan on tullut jollakin tavalla avoimempaa, 

mutta vähemmän vaikuttavaa ja henkilökohtaista. Hänen aiemman Brill Buildingin musiikkinsa 

spontaanius ja yksinkertainen iloisuus ja Tapestryn  ajankohtainen kauneus vaihtuivat lopulta hänen 

huonoimman albuminsa, Fantasyn kuivaan ja kankeaan soundiin. 
 

Timothy Crouse (1972) on ottanut Music-levyn arviossaan yleisluontoisesti kantaa Carole 

Kingin musiikissa nähtyyn yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden problematiikkaan 

rohkaisemalla häntä valitsemaan oma  puolensa: 

 
Kuten Tapestry, tämäkin albumi on rikas sekä tunteiltaan että melodioiltaan, ja sen lähestulkoon 

tietosanakirjamainen näkemys ystävyydestä ylittää suurimman osan muusta populaarimusiikista. 

Sisällön arvokkuudesta ei ole epäilystäkään, ainoastaan sen tyylin kelpoisuudesta. Carolen täytyy nyt 

tehdä valinta yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden välillä - -. Se rajamaasto, jossa hän nyt seisoo, 

ei ole hänelle riittävän hyvä, ja mitä pikemmin hän siirtyy eteenpäin, sen parempi. 

 

Carole Kingin tapauksessa musiikin yksinkertaisuudella ei aina välttämättä tarkoiteta sen 

yksiulotteisuutta, ennalta-arvattavuutta tai edes helppoutta. Aineistossa yksinkertaisuus nähdään 

myös taitolajina, jota on vaikea hallita sortumatta silloin tällöin virhearvioihin tai ylilyönteihin. 

Kirjoittajat asettavat siten Kingin musiikille paradoksaalin odotuksen, jota on sellaisenaan 

mahdotonta täyttää. Hänen musiikkinsa tulisi heidän mielestään olla samanaikaisesti sekä 

monimutkaista että yksinkertaista. Mikäli musiikki alkaa kuulostaa liian työläästi tuotetulta tai 

vaikealta, se lakkaa täyttämästä sille asetettuja viihdyttävyyden ja miellyttävyyden odotuksia. 

 

Timothy Crouse (1972) on vienyt ajatuksen pidemmälle todetessaan samaisessa Music-levyn 

arviossa, että populaarimusiikin ei tarvitse välttämättä todellisuudessa edes olla yksinkertaista. 

Hänen mukaansa musiikki voi olla rakenteeltaan hyvinkin monimutkaista, kunhan se vain 

kuulostaa yksinkertaiselta: ”Tapestry loi yksinkertaisuuden illuusion, siinä missä monet Music-

levyn taustoista vain ovat yksinkertaisia.” Crousen mukaan aitous siis syntyy 

omistautuneisuuden lisäksi myös aivan tietynlaista yksinkertaisuutta vaalimalla. 

Yksinkertaisuuden käsitteet on kuitenkin esitetty aineistossa hyvin epämääräisinä ja laajoina 

kokonaisuuksina. Carole Kingin levyarvioiden puhetavoissa sana ”yksinkertainen” toistuu 

kaiken kaikkiaan niin monta kertaa, että se muuttuu lopulta latteaksi stereotypiaksi. 
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Musiikin yksinkertaisuuden lisäksi osa teksteistä liittää Carole Kingin musiikkiin myös 

älyllisyyden merkityksiä. Jotkut ilmauksista ovat jopa samoja, joilla Joni Mitchellin älyllisesti 

haastavana pidettyä musiikkia on hänen levyjensä arvioissa kuvailtu (esimerkiksi sana 

”filosofinen32”). Kingin musiikin älyllisyydestä käytetyt ilmaukset muodostavat kuitenkin yhteen 

nivottuna Mitchellin arvioiden puhetavoista poikkeavan viitekehyksen. Mitchell-levyarvioissa 

älyllisyys liittyy hänen korkeatasoisina, kirjallisina tuotoksina käsiteltyihin sanoituksiinsa, kun 

taas Kingin kohdalla kyse on lyriikoiden sijaan hänen sävellystensä älyllisyydestä. Syynä tähän 

asenne-eroon on Kingin yksinkertaisen käsityöläisen imagon lisäksi se, että hän on uransa aikana 

sanoittanut kappaleita verrattain vähän (Doggett 1982, 56). Niinpä häneen ei ole osattu liittää 

samanlaisia kirjallisen älykön määreitä kuin Mitchelliin. 

 

Älyllisyys esittäytyy Carole Kingiä koskevassa aineistossa kotoisan arkisena ja helposti 

lähestyttävänä sen sijaan, että hänen musiikkiaan olisi liian vaikea ymmärtää. Siinä missä 

Mitchellin sanoitusten älyllisyyttä on pidetty toisinaan liiankin haasteellisena, kirjoittajien 

suhtautuminen Kingin lyriikoiden älykkyyteen osoittautuu arvioissa suurelta osin 

päinvastaiseksi. Älyllisyys on siis erityisesti hänen melodioihinsa liitetty ominaisuus. 

Esimerkiksi Stephen Holden (1972) epäilee, että joidenkin mielestä Rhymes and Reasons–

albumin kokonaisuus saattaa kärsiä siitä, että siinä sanoituksille on annettu liian suuri rooli 

melodioiden sijaan: 

 
Vaikka pidän sitä [Rhymes and Reasons-albumia] musiikillisesti vähemmän innostavana kuin suurinta 

osaa Tapestrysta ja osia Writerista ja Musicista, niin minusta se on rakenteellisesti Carolen yhtenäisin 

ja henkilökohtaisin albumi. Teema, johon levyn nimi viittaa, on kotikutoisen filosofinen ”Some say 

that time brings a better understanding/ Of the rhyme and reason to it all”, ja nämä lyriikat on 

tarkoitus ottaa yhtä vakavasti kuin musiikkikin. Tämä tuottaa ongelman niille, jotka pitävät 

sanoituksia liian yksinkertaisina, samoin kuin niille, jotka ikävöivät sitä yliaistillista elinvoimaa, joka 

oli eriasteisena läsnä hänen kolmella aiemmalla albumillaan ja tässä huomattavasti heikompana. 

 

Arvostelijoiden Carole Kingin musiikilta peräänkuuluttama melodioiden älyllisyys perustuu 

aineiston mukaan eritoten hänen kappaleidensa rakenteelliseen yksinkertaisuuteen. Toisin kuin 

kenties voisi kuvitella, monet arvostelijat, kuten esimerkiksi Timothy Crouse (1972) Music-

arviossaan, ovat pitäneet tätä piirrettä tasottomuuden sijaan merkkinä musiikin 

onnistuneisuudesta: 

 
Se oli Carolen lihaksikas pianonsoitto, hänen kykynsä levittää soinnut saadakseen aikaan suurimman 

mahdollisen vaikutuksen, ja hänen vaistonsa synkopoida sointujen hakkaamistaan niin, että se korosti 
                                                
32 engl. philosophic 
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hänen laulunsa fraseerausta – ne olivat nämä asiat, jotka määrittelivät Tapestrya. Tapestry tähtäsi 

minimaaliseen, intiimiin soundiin ja uhrasi loistokkuuden miellyttävän johdonmukaiselle 

yksinkertaisuudelle. 

 

Sävellysten älyllinen taso suhteessa niiden rakenteiden yksinkertaisuuteen kuitenkin jakaa 

kirjoittajien mielipiteitä, kuten ote Stephen Holdenin (1976) Thoroughbred-albumin arviosta 

osoittaa: 

 
Ollessaan yhtä suorasukainen niin laulajana kuin lyyrikkona ja säveltäjänäkin, Carole King on yksi 

popin eheimmistä persoonallisuuksista. Hänen musiikillinen ilmaisualansa on kapea, mutta hänen 

seitsemän albumiaan, Fantasya lukuun ottamatta (lian itsetietoinen teematyö) ovat eräitä 

yhdenmukaisimmin kuunneltavia rock-aikakauden kokoelmia. Kingin melodiat ovat harvoin 

hienostuneita, mutta melkein aina tarttuvia. 
 

Holdenin mukaan Carole Kingin melodioiden tarttuvuus riittää korvaamaan niiden 

hienostuneisuuden puutteen. Priorisoimalla musiikin helposti muistettavan rakenteen sen 

älyllisyyden edelle, Holden tulee paljastaneeksi koko Kingiä koskevaa aineistoa lävistävän 

kulttuurin korkea/matala-dikotomian, joka asettaa populaarimusiikin ensisijaiseksi tarkoitukseksi 

suurten massojen harmittoman viihdyttämisen (ks. Kallioniemi 1990, 16). Kingiltä siis odotetaan 

Joni Mitchellin musiikista poiketen tiettyä viihdearvoa. Hänen nähdään soolotuotannossaankin 

jatkavan Brill Buildingin lauluntekemisen perinnettä, jossa päämääränä oli kirjoittaa niin monta 

viihdyttävää menestyskappaletta teini-ikäisille kuulijoille niin nopeasti kuin vain suinkin 

mahdollista (Inglis 2003, 223-224). Joidenkin Kingin soololevyjen arvioiden lähtökohta 

näyttäisikin olevan hänen musiikkinsa arvioiminen pelkästään siltä pohjalta, kuinka 

miellyttävinä arvostelijat ovat pitäneet levyn kuuntelukokemusta. 

 

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, musiikin miellyttävyys edellyttää arvioiden mukaan 

kappaleiden riittävän yksinkertaista rakennetta. Kyse on eräänlaisesta musiikin ”yksinkertaiselta 

kuulostavan monimutkaisuuden” estetiikasta, johon Carole Kingin musiikin nähdään 

onnistuessaan perustuvan. Kingin tuotannon kuunneltavuutta painottava lähestymistapa paljastaa 

hänen musiikiltaan odotettavan funktionaalisuuden: se on jokapäiväistä käyttötavaraa, jonka 

tarkoitus on ainoastaan miellyttää kuulijaa. Arvostelijoiden tehtäväksi jää punnita, onko tuote 

täyttänyt sille annetun tehtävän. Mikäli nämä tietyt minimiodotukset täyttyvät, arvostelijat ovat 

jopa valmiita antamaan anteeksi muut musiikissa havaitsemansa puutteet. Tämä käy ilmi 

esimerkiksi Jon Landaun (1974) Wrap Around Joy-albumin arviosta: 

 
Vaikka olenkin takertunut sen [Wrap Around Joy-albumin] menetettyihin mahdollisuuksiin, pidän sitä 

myös kahlitsevana työnä. Vaikka melodiat toistavat itseään, ne ovat hyviä; vaikka sovitukset ovat 
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hajanaisia, niissä on läsnäoloa; ja vaikka David Palmerin sanoitukset ovat innottomia, ne ovat 

yhdenmukaisia tunnelman kanssa. 

 

Mikä tärkeintä, Carole Kingillä on yhä voimia pitää koossa näinkin ontuva albumi. Vaikka se onkin 

kaukana upeasta, hän pitää sen viihdyttävänä. 
 

Joni Mitchellin musiikille ei ole asetettu tällaisia viihdyttävyyden odotuksia. Koska hänen 

musiikillinen tyylinsä on vaihdellut aikojen saatossa, eikä hänen tuotantonsa ole missään 

vaiheessa ollut suuren yleisön suosimaa, hän ei Carole Kingin tavoin ole jäänyt kaupallisen 

populaarimusiikin vaatimusten loukkuun. Sitä vastoin King, joka on pysynyt vuodesta toiseen 

tyylilleen uskollisena, on joutunut kohtaamaan nämä pop-musiikin turvallisuuteen ja ennalta-

arvattavuuteen perustuvat viihdyttävyysvaatimukset. Korkeakulttuurilta (jollaiseksi Mitchellin 

musiikki helposti mielletään) ei välttämättä odoteta minkään tason viihdyttävyyttä, kun taas 

Kingin musiikin edustamassa, matalaksi luokiteltavassa populaarikulttuurissa se on lähestulkoon 

itseisarvo. 

 

Populaarimusiikin ennalta arvattavuuteen liittyy musiikin yksinkertaisen ja viihdyttävän 

rakenteen lisäksi myös sen helppo saatavuus ja kuunneltavuus. Kaupallisena pidetyssä pop-

musiikissa (jonka edustajana Carole Kingiä monesti pidetään) nämä ominaisuudet yhdistyvät 

erityisesti nuorille kuluttajille suunnatuissa singlelevyissä. 1960-luvulla viihteellistä pop-

musiikkia ”vakavammin otettava” folk-musiikki pitikin albumikokonaisuuksien suosimista 

keinona erottautua popin valtavirrasta. (Kallioniemi 1990, 120.) 

 

Aineistossa tämä arvoasetelma ilmenee Carole Kingin tulevien albumien yksittäisiin 

kappalevalintoihin kohdistuvina odotuksina. Kirjoittajat ovat pitäneet lähestulkoon 

itsestäänselvyytenä sitä, että heidän arvostelemansa albumi sisältää tietyt, mahdollisesti radion 

välityksellä heille jo tutuksi tulleet singlekappaleet. Ja koska King on ollut tunnettu lauluntekijä 

jo ennen omaa soolouraansa, ovat kuulijat odottaneet hänen lisäksi esittävän omia tulkintojaan 

hänen muille artisteille aikaisemmin kirjoittamistaan kappaleista. Tätä mieltä on muun muassa 

Jon Landau (1971) Tapestry-albumin arviossaan: ”Kaikkein palkitsevin asia ensimmäisessä 

albumissa oli mahdollisuus kuulla hänen laulavan kolme hänen parhaiten tunnettua 

kappalettaan”. 

 

8.1.2 Tunteisiin vetoavuus 
 

Musiikin ”tunteellisuus” on käsitteenä varsin epämääräinen. Levykritiikissä siitä on muodostunut 

lavea ja monimerkityksinen yleissana, jolla voidaan tarkoittaa yhtä aikaa kaikkea ja toisaalta ei 
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mitään. Aina edes tunnesanan liittäminen oikeaan kontekstiinsa ei anna lukijalle riittävän 

eksaktia informaatiota sille annetuista merkityksistä. Tässä aineistossa tunteellisuutta kuvaavat 

sanat painottuvat Carole Kingin musiikin tunteisiin vetoavuuteen ja sen kuulijassa 

aikaansaamiin, yleensä positiivisiin tunnereaktioihin.33 

 

Tunteellinen musiikki rinnastuu monesti romanttisen musiikin käsitteeseen. Molemmat ovat 

merkityksiltään hyvin laajoja ja epäselviä. Musiikin tunteellisuus tai romanttisuus on liukuva 

käsite, joka määrittyy aina uudelleen eri kirjoittajien toimesta. Stephen Holdenin (1976) 

Thoroughbred-albumin arvion mukaan Carole Kingin musiikin romanttisuus muodostuu hänen 

musiikilliselle ilmaisulleen ominaisista piirteistä, kuten tietystä temposta, sen edustamasta 

musiikkityylistä ja sanoitusten käsittelemistä aihealueista: ”Kingin uudet kappaleet ovat hänelle 

tyypillisiä, hitaita tai keskitempoisia balladeja. Ne käsittelevät hänen koko tuotantoaan 

määrittelevää teemaa – romanttisen rakkauden ja ystävyyden välistä suhdetta”. 

 

Romanttisuuden merkitykset vaihtelevat suuresti niiden kohteena olevasta artistista riippuen. 

Erityisen selvästi nämä erot tulevat esille verrattaessa Carole Kingin musiikille annettuja 

merkityksiä Joni Mitchellin vastaaviin. Mitchellin musiikin romanttisuus nähdään hänen 

levyjensä arvioissa lähes poikkeuksetta romanttisen kirjallisuuden näkökulmasta, myyttisenä ja 

herooisena. Kingin kohdalla samaa käsitettä on käytetty tarkoittamaan hänen musiikissaan 

toistuvia piirteitä, kuten pehmeyttä, tunteisiin vetoavuutta ja joskus jopa ylitsevuotavaa 

siirappisuutta. Esimerkiksi Jon Landaun (1971) mukaan Tapestry-albumin ”Sovitukset 

ponnistelevat liikaa tehdäkseen vaikutuksen, ja paikka paikoin Carole saa niistä tartunnan ja 

ylitulkitsee emotionaaliset huippukohdat silloin, kun pieni aliarviointi olisi palvellut häntä 

paremmin”.  

 

Carole Kingin musiikin tunteisiin vetoavuuden merkitystä arvostelijoille korostaa osaltaan myös 

teksteissä esiintyvä sana ”sielu/sielukas34”. Englannin kielen lausahdus ”The woman´s got soul” 

(vapaasti suomennettuna: ”Siinä naisessa on sielukkuutta”) tulee arvioissa useasti esille Kingin 

persoonasta puhuttaessa. Vaikka ”sielun” käsite sinällään onkin suunnattoman laaja, ”the 

woman´s got soul”-lause viitannee tässä yhteydessä afroamerikkalaisen hengellisen musiikin, 

kuten esimerkiksi soulin ja gospelin erityislaatuiseen sielukkuuteen (ks. Kallioniemi 1990, 80-

81). Kingin kohdalla tällä lausahduksella tarkoitetaan hänen rehellisyyttään ja aitouttaan: hänen 

on nähty alusta asti pysytelleen uskollisena soul- ja gospel-vaikutteista ammentaneelle pop-

musiikilleen. Ironista kyllä, osittain juuri nämä Kingin musiikin aitoina pidetyt, 
                                                
33 Tunteisiin vetoavuuden diskurssia esiintyy kaikissa aineiston kuudessa Carole King-
levyarviossa. 
34 engl. soul, joka voidaan kontekstista riippuen ymmärtää kummallakin tavalla. 
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afroamerikkalaiset vaikutteet ovat pitäneet hänet etäällä laulaja-lauluntekijämusiikin aitouden 

ideaaleista. 

 

Levyarviot sivuavat Carole Kingin musiikin tunteellisuutta myös inhimillisyyden teemojen 

kautta. Nämä ilmaukset esiintyvät aineistossa kahdessa hyvin erilaisessa asiayhteydessä. 

Ensinnäkin niillä on kuvattu Kingin musiikin helppoa lähestyttävyyttä ja hänestä huokuvaa 

inhimillistä lämpöä. Tällaisissa arvioissa King esitetään hyväntahtoisena ja muista välittävänä 

persoonana, jonka humaani sanoma ulottuu myös hänen laulujen sanoituksiinsa. Toinen Kingin 

inhimillisyyttä koskevien ilmausten konteksti on sitä vastoin hyvin negatiivinen, ellei peräti 

halveksuva. Tämä asenne on selkeimmin esillä Stephen Holdenin (1973) Fantasy-albumin 

arvostelussa. Holdenille Kingin empaattisuus on teennäistä ja mautonta, eikä kappaleiden 

lyriikoiden taso riitä täyttämään onnistuneen yhteiskuntakriittisen tekstin muodollisia 

vaatimuksia. Tähän aiheeseen palaan Kingin musiikin monimutkaisuutta käsittelevässä luvussa 

8.2.1. 

 

Yksinkertaisimmillaan Carole Kingiä määrittelevä inhimillisyys tulee aineistossa esiin hänen 

musiikistaan kuulijalle syntyvänä tuttuuden tunteena. Tällaisten määritelmien käyttö painottuu 

erityisesti niiden albumien arvioihin, joissa kehutaan sitä, miten King on malttanut pitäytyä 

Tapestry-levyllä tutuksi tulleella musiikillisella linjallaan. Tätä näkökulmaa edustaa ainakin 

Timothy Crouse (1972) Tapestrya seuranneen Music-albumin arviossaan: 

 
Kenen tahansa, joka ei yrittäisi tehdä neljä miljoonaa kappaletta myyneelle albumille hyvin 

samankaltaista seuraajaa, täytyisi olla joko hullu tai Bob Dylan. Carole King ei ole kumpaakaan, ja 

hänen uusi albuminsa Carole King Music seuraa varovaisin askelin Tapestryn jalanjälkiä. Hänen 

musiikkinsa henki säilyy vahvana ja lämpimänä, hänen sanoituksensa välittävät yhä henkilökohtaista 

ystävyyden ja lojaaliuden sanomaa ja samat muusikot soittavat hänen taustallaan.  
 

Inhimillisyyden teemoihin liittyvien ilmausten kohdalla käy jälleen ilmi, että arvostelijat ovat 

valmiita antamaan Carole Kingin kappaleissa havaitsemansa heikkoudet anteeksi, kunhan 

musiikki vain täyttää tietyt minimiodotukset. Aiemmin käsittelemieni musiikin 

yksinkertaisuuden ja viihdyttävyyden lisäksi näihin odotuksiin lukeutuu Stephen Holdenin 

(1972) mukaan myös kappaleiden ihmisläheinen soundi ja sanoma: 

 
Se, mikä lopulta tekee Rhymes and Reasonsista niin koskettavan, on Carolen laulaminen, joka kasvaa 

joka levyn myötä vakuuttavammaksi. Hänen tyylinsä poikkeuksellinen lämpö ja täydellinen 

teeskentelemättömyys muuttavat materiaalit, jotka muutoin saattaisivat vaikuttaa banaalin latteilta 

oikuilta antaen niille totuuden, jolla on kyky parantaa. 
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Carole Kingin sanoitusten inhimillisyys yhdistyy teksteissä avoimuuden käsitteisiin. Siinä missä 

Mitchellin avoimuuden on osaltaan nähty ilmenevän hänen purevan älykkäiden lyriikoidensa 

kautta (ks. luku 7.1.1), Kingin tyyliä sanoittaa kappaleensa on luonnehdittu 

yksinkertaisemmaksi, joskin samalla vilpittömämmäksi. Stephen Holden (1976) ilmaisee 

Thoroughbred-arviossaan arvostavansa Kingin rehellisyyttä ja uskallusta hyödyntää 

sanoituksissaan jopa sovinnaisina ja kuluneina pidettyjä fraaseja: ” - - hänen lyriikkansa 

käyttävät pop-kliseitä hyväkseen taloudellisesti, rehellisesti ja hyväntahtoisesti, jolloin ne 

muuttuvat metaforaksi jaetulle kokemukselle.” Arviosta ei tosin selviä sen tarkemmin, mitä 

Holden näillä ”pop-kliseillä” oikeastaan tarkoittaa. Tärkeintä Holdenin mielestä lienee kuitenkin 

se, että kuuntelijan on helppo samaistua Kingin lyriikoiden edustamaan maailmaan niiden 

avoimuuden ja helpon lähestyttävyyden ansiosta. 

 

Carole Kingin tapauksessa tunteisiin vetoava musiikki on Rolling Stone-arvioiden mukaan paitsi 

inhimillistä ja avointa, myös yksinkertaisesti kaunista. Vaikka Kingin edustaman, kaupallisena 

pidetyn pop-musiikin on monissa yhteyksissä ajateltu olevan parhaimmillaan silloin, kun se on 

turvallisen ennalta-arvattavaa, onnistuu hänen musiikkinsa kauneus toisinaan myös yllättämään 

arvostelijat positiivisesti. Tämän osoittaa ote Jon Landaun (1971) Tapestry-albumin arviosta: 

 
Onneksi Carole kirjoitti lyriikat kahteen albumin parhaista kappaleista, kahteen parhaista kappaleista, 

jotka olen kuullut kuukausiin, ellei pidempään; So Far Awayhyn ja You´ve Got a Friendiin. Hän 

todistaa, että hän voi olla itsensä paras lyyrikko, kunhan hän ilmaisee yksinkertaisen ajatuksen 

riimissä kuten: 

 

So far away, 

Doesn´t anybody stay in one place anymore 

It would be so fine to see your face at my door 

Doesn´t help to know you´re just a time away. 

 

Laulun, sävellyksen ja perustunnelman yksinkertaisuus ylsivät sellaiseen eleganssiin ja kauneuteen, 

johon olin unohtanut rockin kykenevän. 
 

Landaun kommentti paljastaa hänen henkilökohtaisen rock-estetiikkansa, jonka mukaan rock voi 

olla vain harvoin kaunista. Vaikka Landaun mielipiteestä voidaan olla montaa mieltä, tärkeintä 

siinä ovat hänen käyttämänsä kauneuteen liittyvät ilmaisut. Kutsumalla Carole Kingin musiikkia 

elegantiksi ja kauniiksi vaikka se edustaakin ”pelkkää” populaarimusiikkia, hän nostaa sen arvoa 

matalana nähdystä pop-viihteestä lähemmäs esimerkiksi Joni Mitchellin taiteellisesti 

haastavampana pidettyä musiikkia. 
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8.1.3 Ammattilaisuus 
 

Yksinkertaisuuden ja tunteisiin vetoavuuden diskurssit edustavat aineistossa syitä, joiden 

seurauksena Carole Kingin musiikin ammattilaisuus35 syntyy. Ammattilaisuus esiintyy 

levyarvioissa ilmauksina, jotka käsittelevät Kingin sitoutumista tekemäänsä musiikkiin ja 

ilmentävät levyarvostelijoiden näkemystä Kingistä työlleen intohimoisesti omistautuvana, 

itsenäisenä ja sitä kautta myös aitona musiikintekijänä. Kingin korkeana pidetty 

omistautuneisuuden aste nouseekin toistuvasti esiin arvostelijioiden punnitessa Kingin musiikin 

tasokkuutta. 

 

Ammattimaisen musiikillisen taustansa vuoksi Carole Kingin soolotuotannolta odotetaan 

lähtökohtaisesti korkeampaa osaamisen tasoa kuin sellaisilta artisteilta, jotka ovat aloittaneet 

soolouransa tyhjästä. Osittain tästä syystä Joni Mitchellin arvioistakaan ei ole selvästi 

havaittavissa hänen ammatillista osaamistaan kyseenalaistavia diskursseja. Hänen osaamistaan 

on pidetty kokeellisempia jazz-levyjä lukuun ottamatta itsestäänselvyytenä, sillä harva muistaa, 

että Mitchell on aloittanut uransa Kingin tavoin lauluntekijänä ennen omaa soolouraansa. Hän 

vain ei ole tehnyt sitä säännöllisesti työkseen. Kingin osalta musiikin tekeminen nähdään 

arvioissa hyvin käytännönläheisenä ammattina, josta hänellä on vuosien rautainen kokemus. Tätä 

mieltä on myös Jon Landau (1971), kuten hän Tapestry-albumin arviossaan kuvaavasti osoittaa: 

 
Carole Kingin toinen albumi, Tapestry, on täyttänyt hänen ensimmäisen levynsä antaman lupauksen ja 

vahvistanut, että hän on yksi pop-musiikin luovimmista hahmoista. Se on kaiken ylittävää 

henkilökohtaista läheisyyttä käsittelevä musiikillinen saavutus ja työ, joka on valettu taiteellisen 

merkityksen taju mielessä pitäen. 
 

Landaun puhetapa osoittaa, että hän näkee Carole Kingin musiikin tekemisen lähestulkoon yhtä 

käytännönläheisenä ammattina, kuin vaikkapa peltisepän tai räätälin työn. Tämä ilmenee 

erityisesti Landaun käyttämästä verbistä ”valaa36”, joka siirtää lukijan ajatukset musiikista 

käsityöläisammattien maailmaan: ikään kuin Kingin menestysalbumi olisi savesta konkreettisesti 

muotoiltu kåsityön tulos. 

 

Osa Carole Kingin ammattilaisuutta käsittelevistä teksteistä suhtautuu häneen melkein kuin hän 

olisi naimisissa oman uransa kanssa. Tällainen asenne on työtätekevistä naisista puhuttaessa 

sikäli poikkeuksellinen, että tavallisesti miehiä on pidetty uralleen omistautuneempana 

                                                
35 Ammattilaisuuden diskurssia esiintyy kaikkiaan viidessä aineiston kuudesta Carole King-
levyarviosta. Rhymes and Reasons (Holden 1972) on arvioista ainoa, joka ei sisällä 
ammattimaisuuden diskurssia. 
36 engl. infuse, joka voidaan tilannekohtaisesti kääntää myös verbeillä ”hauduttaa” tai ”uuttaa”. 
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sukupuolena naisten keskittyessä pääasiallisesti perhe-elämään ja lastenhoitoon (Moisala & 

Valkeila 1994, 237-240). Tämän suhtautumistavan lieveilmiönä voidaan pitää musiikkilehtien 

tapaa puhua naisartistien levyarvioissa ja haastatteluissa heidän musiikkinsa lisäksi myös 

ulkomusiikillisista seikoista, kuten kodin sisustustyyleistä tai lastenhankinnasta.37 Miesten 

kohdalla tällaiset puhetavat ovat edelleen erittäin harvinaisia. Suurimpana syynä tähän lienee 

journalistiseen diskurssiin vakiintunut ajatus siitä, että koti ja siihen liittyvät asiat ovat naisten 

aluetta ja kodin ulkopuolinen elämä miesten (Pajunen 1994, 59-62). 

 

Jon Landau (1971) puhuu Tapestry-arviossaan Carole Kingin uralleen omistautuneisuudesta 

laajemmassa taiteellisessa merkityksessä. Hän mieltää Kingin intohimoisen suhtautumisen 

musiikkiin osoitukseksi paitsi hänen uhrautuvuudestaan musiikkia kuuntelevalle yleisölle, myös 

merkkinä hänen ilmeisestä musiikillisesta lahjakkuudestaan:   

 
Uskottavuudessa ja sitoutumisessa piilee Tapestryn elinvoima ja juuri nämä seikat tekevät siitä niin 

hienon. Tietenkään sitoutuminen yksistään ei tarkoita mitään: mutta sitoutuminen yhdistettynä aidon 

pop-artistin musiikilliseen lahjakkuuteen on kaikki kaikessa. Mukaillakseni Pauline Kaelia hänen 

kirjoittaessaan ohjaaja Jean Renoirista: Carole King on läpikotaisin tekemisissä musiikkinsa kanssa; 

hän kurottuu meitä kohti ja antaa kaikkensa. Ja tällainen anteliaisuus on niin poikkeuksellista, että 

ehkäpä voimme antaa sille toisen nimen: intohimo. 

 

Esimerkkiaineisto liittää puhetavoissaan Carole Kingin ammattimaisuuden musiikin lisäksi myös 

hänen henkilökohtaiseen omanarvontuntoonsa. Vaikka arvioiden puhetavat ovatkin näissä 

diskursseissa varsin positiivisia ja kannustavia, ne tulevat tällä tavalla jälleen toistaneeksi 

kulttuurin korkea/matala-dikotomiaa. Tekstit kehottavat Kingiä olemaan ylpeä tekemästään 

musiikista ikään kuin hänen yksinkertaisena ja kaupallisenakin pidetyn pop-musiikin 

tekemisessään olisi lähtökohtaisesti jotakin huonoa tai paheksuttavaa. Vastaavanlainen 

kannustava puhetapa puuttuu tyystin Joni Mitchelliä koskevasta aineistosta. Hänen musiikkiaan 

pidetään automaattisesti arvokkaana ja korkeana, siinä missä Kingin musiikki mielletään suurille 

massoille kohdennetuksi, matalaksi populaarikulttuuriksi. 

 

Samoin kuin Carole Kingin musiikin yksinkertaisuuden, myös hänen itsenäisyytensä nähdään 

kertovan vuosien kokemuksen kautta saadusta ammatillisesta varmuudesta. Tätä havaintoa tukee 

esimerkiksi Stephen Holdenin (1976) Thoroughbred-albumin arvio:  

 

                                                
37 Kuvaava esimerkki tällaisesta haastattelusta on Rolling Stonen vuonna 1969 julkaisema 
kansikuvajuttu Joni Mitchellistä (ks. Rolling Stone Staff 1969). Musiikista puhumisen lisäksi 
artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Mitchellin kodin sisustuksesta ja raparperipiirakan 
leipomisesta silloiselle avomiehelleen Graham Nashille. 
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Minulle So Many Ways kiteyttää albumin kaikkein parhaiten. Kappale, johon on äänitetty pelkkää 

pianoa ja laulua (Kingin mahtavassa, puoliklassisessa sovituksessa on vahva, omistautunut kiihko), 

ylistää romanttista kumppanuutta levein, kiihkein vedoin. King laulaa innolla ja itseluottamuksella, 

jollaista hän on harvoin aikaisemmin paljastanut, ja se, että hänen ylärekisterissä laulamansa alennetun 

sävelen on annettu jäädä tekee esityksestä jotenkin entistäkin mukaansatempaavamman. Se ei ole 

mikään pieni lahja, että King osaa kirjoittaa ja laulaa tavallisia pop-lyriikoita tavalla, joka saa ne 

tuntumaan paljon enemmältä. 

 

Koska Holdenin mielipide löytyy Carole Kingin kuudennen sooloalbumin arviosta, Kingin 

itseluottamuksen voidaan katsoa syntyneen hänen uransa edetessä ja kokemusten karttuessa. 

Tätäkin ilmiötä voidaan tarkastella sellaisen syy-seurausketjun kautta, jossa itsenäisyys ja ylpeys 

seuraavat ammatillista osaamista. 

 

Carole Kingin ylpeyttä koskevista ilmauksista on erotettavissa myös erikoinen 

vähemmistödiskurssi. Koska King on afroamerikkalaisesta musiikista vaikutteita ottanut 

juutalainen naisartisti, hän kuuluu samanaikaisesti moneen eri vähemmistöön. Osa teksteistä on 

rakentunut tämän vähemmistöajatuksen varaan. Afroamerikkalaiset, yhdysvaltalaiset naiset, 

jotka ovat vuosikymmeniä joutuneet taistelemaan paitsi ihmisoikeuksistaan, myös oikeuksistaan 

naisina, ovat muodostaneet vahvan, yhtenäisen rintaman, jossa he tukevat toisiaan (Humm 1992, 

122-123). Tämä samaan etniseen ryhmään kuuluvien yksilöiden keskinäinen solidaarisuus on 

luettavissa myös Kingin levyjen arvioista. Kingin musiikkia ja erityisesti sen soul-vaikutteita 

käsittelevät tekstit kannustavat häntä olemaan rohkeasti ylpeä tekemisistään ja puhuvat hänestä 

sellaisten diskurssien kautta, joihin törmää tavallisesti afroamerikkalaisten naisartistien 

musiikista puhuttaessa (esimerkiksi aiemmin mainitsemani ”The woman´s got soul”-iskulause). 

 

Timothy Crouse (1972) on käsitellyt samaa ilmiötä hieman kriittisempään sävyyn Music-

albumin arviossaan. Hänen mukaansa Carole King on kirjoittanut levyltä löytyvän Brother 

Brother-kappaleen vastaukseksi Marvin Gayen rotusortoa kritisoivalle What´s Going on-

soulklassikolle: 

 
Carole King on luonnollisesti ja teeskentelemättömästi mustin valkoisista pop-tähdistämme – musta 

fraseerauksessaan, säveltämiensä kappaleiden tunnelmassa ja syvässä rakkaudessaan rhythm´n 

bluesiin. Joten on sopivaa, etä hän aloittaa tämän albumin Brother, Brother-kappaleella, joka näyttäisi 

olevan vastaus Marvin Gayen What´s Going oniin. Carole kutsuu Marvinin kappaleen musiikillisen 

tunnelman esiin bongoilla ja anovalla laululla. Marvin lauloi ”Brother, brother, there´s too many of 

you dying.” Nyt valkoinen sisko ottaa saman ”Brother, brother”-kertosäkeen ja lisää siihen oman, 

sydämellisen hyväksyntänsä.  
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Arviossaan Crouse näkee Brother, brother-kappaleen vilpittömän hyväntahtoisena, mutta Carole 

Kingin Gayesta poikkeavan etnisen taustan vuoksi hieman irrelevanttina kannanottona. Voidaan 

kuitenkin ajatella, että muun muassa soulista ammentavan musiikkinsa kautta King onnistuu 

poikkeuksellisella tavalla olemaan samanaikaisesti sekä tietyn sosiaalisen ryhmän sisä- että 

ulkopuolella.38 

 

Joissakin levyarvioissa Carole Kingin ammattilaisuutta lähestytään omistautuneisuuden ja 

itsenäisyyden puhetapojen lisäksi myös aitouden näkökulmasta. Kingin aitouden diskurssi 

rakentuu hyvin erilaisille merkityksille ja arvostuksille kuin Joni Mitchellin folk-ideologiasta 

ammentava aitouden diskurssi. Rolling Stone-arvioissa Kingin aitoudella tarkoitetaan vilpitöntä 

musiikin tekemisen intoa ja omistautuneisuutta, joka saattaa parhaassa tapauksessa jopa korvata 

musiikin mahdolliset puutteet. Tässä mielessä Kingin aitouden diskurssi on suoraa jatketta hänen 

Brill Buildingissa tekemälle musiikintekijän uralleen, jossa muutamat onnistumiset ja 

menestyshitit korvasivat ne lukuisat kappaleet, jotka eivät saavuttaneet suuren yleisön suosiota. 

 

Carole Kingin levyjen arvioiden edustama, pitkälti kaupallisille arvoille perustuva aitouden 

diskurssi on lähestulkoon vastakohta laulaja-lauluntekijäyhteisöiden käsityksille aitoudesta (ks. 

Kallioniemi 1990, 125-126). Arkikielessä nämä ajattelun erot pelkistyvät puheeseen siitä, mikä 

musiikki nähdään hyvänä ja mikä huonona. Toisaalta Kingiin liitetyt aitouden merkitykset 

kertovat omaa kieltään myös siitä, ettei hän ole arvostelijoiden mukaan antanut musiikkinsa 

”turmeltua” minkään ulkopuolisen tahon toimesta, vaan pysynyt vuodesta toiseen uskollisena 

alkuperäisenä nähdylle ilmaisulleen. 

 

Musiikin ajassa säilyminen on aineistossa Carole Kingin ammattilaisuuteen yhdistetty teema, 

joka liittyy kiinteästi populaarimusiikin historialliseen kaanonajatteluun. Joni Mitchellin 

levyarvioissa tätä teemaa ei kuitenkaan sivuta juuri lainkaan. Tämä johtunee siitä, että Kingistä 

on hänen soolouransa alusta asti ollut helppo puhua Mitchelliä laajemmassa aikaperspektiivissä, 

sillä hänen musiikillinen uransa on alkanut yli vuosikymmen aikaisemmin. Ajassa säilymisen 

puhetapojen kautta Kingin tuotannolle luodaan vahva jatkuvuuden tunne, joka ilmenee 

esimerkiksi Timothy Crousen (1972) Music-arviosta: ”Tapestry oli koristeltu kymmenillä, 

hienovaraisilla instrumentaalimausteilla, jotka tulivat esiin vasta useiden kuuntelukertojen 

jälkeen ja tekivät levystä kestävämmän”.  
                                                
38 Tässä kohtaa on syytä mainita, että Joni Mitchellin afroamerikkalaiseen kulttuuriin 
kajoamiseen ei ole suhtauduttu yhtä suopeasti kuin Kingin tapauksessa. Mitchellin 
afroamerikkalaisten jazz-muusikoiden (esimerkiksi Charles Mingusin) kanssa tekemänsä 
musiikki on Roling Stonen arvioissa asetettu useaan otteeseen varsin kriittisen tarkastelun 
alaiseksi. Pahennusta aiheutti aikanaan myös hänen poseeraamisensa Don Juan´s Reckless 
Daughter-albumin kannessa afroamerikkalaiseksi parittajaksi naamioituneena (ks. luku 6.2). 
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Aineiston kautta hahmottuvan ajassa säilymisen diskurssin perusteella Carole King ansaitsee 

paikan populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa ainoastaan pitäytymällä uskollisena jo 

lauluntekijänä Brill Buildingissa omaksumalleen, Tapestryn jatkamalle musiikilliselle linjalle. 

Esimerkiksi Jon Landau (1974) on nähnyt arvion kirjoitushetkellä kolmen vuoden takaisen 

Tapestry-albumin yhä vahvasti osana senhetkistä populaarikulttuuria. Hänen mukaansa tällä 

levyllä Kingin ”parhaat, ajankohtaiset kappaleet sovitettiin täydellisesti osuvaan, hillittyyn ja 

rauhoittavaan taustaan”. 

 

Tästä Carole Kingille miltei vaatimukseksi asetetusta musiikillisesta linjasta poikkeamisen 

seurauksena hänen kynästään nähdään syntyvän lähinnä vain mitäänsanomattomia ja helposti 

unohdettavia kappaleita. Tämä Kingin aikaisempien kappaleiden nostalgiointi on luettavissa 

ainakin Timothy Crousen (1972) Music-arviosta:  

 
Rhymes and Reasonsin musiikilliset hyveet ovat hienovaraisia. Carolen pitkäaikainen suhde mustaan 

musiikkiin on menettänyt merkitystään. Tällä levyllä ei ole You´ve Got a Friendin tai It´s Too Laten 

kaltaisia, tiukkoja ja muistettavia sävelmiä, puhumattakaan varhaisempien päivien King-Goffin-

kappaleista. 

 

Toisin kuin monen muun artistin kohdalla39, Carole Kingiltä ei hänen ajassa säilymisekseen 

edellytetä minkäänlaista uusiutumista. Päinvastoin, hänen viehätyksensä nähdään perustuvan 

nimenomaan hänen vuodesta toiseen samanlaisena pysymiselleen.  

 

                                                
39 Tällaisiin artisteihin voidaan lukea esimerkiksi tyyliään toistuvasti muuttanut Madonna. 
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8.2 Huonon musiikin tunnusmerkit 
 

8.2.1 Monimutkaisuus 
 

Arvostelijoiden käsitykset Carole Kingin musiikin monimutkaisuudesta muodostavat 

negatiivisen vastinparin edellä esitellyille, yksinkertaisen ja onnistuneen pop-musiikin 

diskursseille.40 Aineistossa tämä ilmenee ennen kaikkea puhetapoina, jotka kommentoivat 

kriittisesti Kingin joissakin kappaleissa esiintyvää yhteiskunnallis-poliittista sanomaa. Kingin 

tapauksessa tämä sanoma on useimmiten mennyt kuulijalta ohi tai epäonnistunut 

tarkoituksissaan, sillä sitä ei ole otettu tarpeeksi vakavasti tai yksinkertaisesti pidetty riittävän 

vakuuttavana. 

 

Liiallinen syvällisyys nähdään arvioissa pääsääntöisesti Carole Kingin musiikin spontaaniutta ja 

yksinkertaista pop-ilmaisua verottavana tekijänä, josta hänen tulisi päästä mitä pikimmiten 

eroon. Temaattisella Fantasy-albumillaan (1973) King käsittelee naisen roolia yksityisen 

näkökulman lisäksi myös yhteiskunnalliselta kannalta. Levyllä hän astuu kuvitteellisesti ulos 

todellisesta minästään fantasiatodellisuuteen, jossa hän voi olla kuka tahansa, rotuun tai 

syntyperään katsomatta. Albumin arvostellut Stephen Holden (1973) näkee kuitenkin Kingin 

yhteiskuntakriittisyyden epäaitona. Hänen mielestään Kingin esiintyminen levyllä eri 

kansallisuuksien edustajina – jonakin, mitä hän ei todellisuudessa ole - on osoitus tästä 

epäaitoudesta41: 

 
Carole Kingin ensimmäisen, ja toivottavasti viimeisen, ”temaattisen” albumin avaus- ja nimiraidalla 

levyn muoto tehdään kristallinkirkkaaksi: ”I may step outside myself/and speak as if I were someone 

else/...In fantasy I can be black or white/A woman or a man.” Tämän seurauksena meitä lähestytään 

vaihtelevasti dramaattisten monologien sarjan kautta, joista osassa King esiintyy omana itsenään, 

antaen äänensä henkilökohtaiselle toivolle ja hartaudelle, mutta joista suurimmassa osassa hän esittää 

jotakuta muuta, mustaa, latinalaisamerikkalaista tai muuta sellaista, ilmaisten samoja tuntemuksia. 

Kokonaisuudesta rakentuu muodollinen laulujen kehä, jonka kautta Carole King-instituutio julkaisee 

tiivistelmän tämän päivän sosiaalisista ja filosofisista ilmentymistä – tiivistelmän, joka pakenee 

melodiaa orkestraatioon ja lyyristä spontaaniutta yleistyksiin – jolloin yleisestä vaikutelmasta tulee 

vastine 1960-luvun alun saippuaoopperalle. 

                                                
40 Monimutkaisuuden diskurssia esiintyy kaikkiaan neljässä aineiston kuudesta Carole King-
arviosta. Nämä ovat Tapestry (1971), Music (1972), Fantasy (1973) ja Wrap Around Joy (1974). 
41 Mielenkiintoista kyllä, kaikkien muusikoiden kohdalla Holdenin kritisoimaan artistin roolien 
ristiriitaisuuteen ei puututa. Hyvä esimerkki yleisesti hyväksytystä ristiriidasta artistin toisistaan 
poikkeavien roolien välillä on David Bowie Ziggy Stardust-alter egoineen. Kingille tällaisia 
taiteilijan vapauksia ei kuitenkaan nähtävästi sallita. 
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Fantasy ei siis saa Holdenilta kovinkaan mairittelevaa vastaanottoa. Holdenin arvio tekee 

sikälikin poikkeuksen muusta esimerkkiaineistosta, että se ei ole valmis antamaan anteeksi 

Carole Kingin musiikin heikkouksia mahdollisista onnistumisista huolimatta: ”Mitä eroa, taivaan 

tähden, pitäisi olla Carole Kingin ”sielulla” ja hänen ”tosielämän roolillaan”? Eivätkö ne ole 

väistämättä yksi ja sama asia? Ilmeisesti Carole King on unohtanut, että ne ovat, eikä mikään 

määrä hyvää tarkoittavaa epäitsekkyyttä korvaa sitä”. Holdenin kritiikki osoittaa, että 

yhteiskunnallinen kantaaottavuus ei kuulu Carole Kingin musiikilta odotettaviin ominaisuuksiin. 

Kingin edustaman populaarimusiikin tärkeimpänä päämääränä nähdäänkin lähinnä tuottaa 

kuulijalleen nopeaa ja yksinkertaista mielihyvää: 

 
Läpi Rhymes and Reasonsin Carole King kirjoitti kappaleita, jotka tarkassa yksityiskohtaisuudessaan, 

henkilökohtaisessa paljastavuudessaan ja kerronnallisessa voimassaan ilmensivät poikkeuksellisen 

kansanomaista tunnetta ja musiikillista elinvoimaa. Fantasyllä, joka on hätäisesti tuotettu ja 

laskelmoidun temaattinen, nämä ominaisuudet on muutettu ihmisystävälliseksi retoriikaksi, joka 

vaikuttaa vapauttavalta kuitenkaan vapauttamatta. Carole King teki sen [Rhymes and Reasons-

albumin] juuri siksi, että hän ei saarnannut, ei yrittänyt muodostaa sananparsia, ei ollut ”taiteen” 

muka-tuottaja. Fantasy, vaikkakin hyvin kuunneltavaa taustamusiikkia, vaikuttaa olennaisesti 

viattoman lauluntekotavan, joka teki hänestä sen, mitä hän on, elpymiseen ”taiteena”, eikä se toimi. 
 

Tällä kommentilla Holden osuu Carole Kingiin suhtautumisen kaksijakoisuuden ytimeen: hänen 

tuotantonsa on liian hyvää ollakseen ”vain” viatonta pop-musiikkia, mutta myös liian kevyttä tai 

kaupallista ollakseen korkeaksi miellettävää taidettakaan. Osin tästä syystä Kingin 

yhteiskunnallinen kantaaottavuus nähdään tekotaiteena, jolla on laaja, kielteinen vaikutus koko 

hänen edustamaansa ”viattomaan lauluntekotapaan”. Holdenin arvio on hyvä osoitus siitä, miten 

raskaasti Kingiä sakotetaan, mikäli hän erehtyy astumaan hänelle ulkopuolelta asetetun, varsin 

ahtaan populaarimusiikin toimikentän ulkopuolelle. 

 

1970-luvun laulaja-lauluntekijyyden ideaalien Rolling Stonenkin puhetapoihin juurruttama, 

harmillisen harhaanjohtava ajatus on, että aitous on jotakin puhdasta, luonnollista ja kuin 

itsestään yksilön sisältä kumpuavaa (ks. esim. Charlton 1998, 155). Tällaisen aitouden ihanteen 

paheksuttavana vastakohtana nähdään laskelmoidun kaupallinen, suurille massoille suunnattu 

pop-musiikki (Kallioniemi 1990, 125-126). Carole Kingin tapauksessa arvoasetelma todentuu 

levyarvostelijoiden epäilevänä asenteena hänen soolouransa aitoutta ja vilpittömyyttä kohtaan. 

Näissä yhteyksissä King esitetään bisnestajuisena opportunistina, joka pyrkii musiikillaan 

ainoastaan omiin, kaupallisiin päämääriinsä. Useampi kriitikko on kuitenkin sitä mieltä, ettei 

King onnistu huijaamaan yleisöä kylmässä laskelmoinnissaan. 
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Carole Kingiä opportunismista syyttävät arviot näkevät hänen musiikkinsa väistämättä myös 

epäaitona. Kirjoittajat ovat käyttäneet epäaitouden ilmauksia ikään kuin ne olisivat rangaistus 

siitä, ettei King ole noudattanut hänen musiikilleen ulkoa käsin asetettuja esteettisiä pelisääntöjä. 

Epäaitouden diskurssi ilmenee teksteissä myös Kingin musiikin tekemisen oletettuna laiskuutena 

tai piittaamattomuutena. Ainakin Jon Landau (1974) näyttää olevan Wrap Around Joy-arviossaan 

sitä mieltä, että King yhtyeineen ei yksinkertaisesti ole ollut tätä levyä tehdessään tarpeeksi 

kiinnostunut tai ammattimaisesti asennoitunut onnistuakseen tekemään hyvää musiikkia: 

 
Kun häpeilemättömät yritykset tehdä uutta Tapestrya (samanlaisia levynkansia myöten42) 

epäonnistuivat, King ja [tuottaja Lou] Adler tekivät tyylillisen hypyn Fantasya hallinneisiin jazz-

tyyleihin. Mutta silloin, kun Kingin koruton ja koskematon ääni olisi kipeästi kaivannut pientä 

piristysruisketta, bändin innottomat yritykset tarjosivat ainoastaan taputuksen olkapäälle. 
 

8.2.2 Amatöörimäisyys 
 

Carole Kingin liian monimutkaisena ja siten epäonnistuneena pidetyn musiikin seurauksena 

jotkut arviot suhtautuvat häneen pelkkänä harrastelijamaisena amatöörinä.43 Arviot puhuvat 

näiden ilmausten yhteydessä karua kieltään kirjoittajiensa käsityksestä koskien Kingin 

ammatillista osaamista. Tämä tulee esiin myös Timothy Crousen (1972) Music-arviossa, jossa 

hän tuo varsin selvästi esiin mielipiteensä Kingin musiikin puolivillaisuudesta: 

 
Innottomia viittauksia orkestraation suuntaan kuullaan läpi koko albumin, aivan kuin nämä versiot 

olisivat vasta pelkkiä luonnoksia, joiden pohjalta sovittaja tekee asian kunnolla. Mikäli Carolen edellä 

mainitut mustat kappaleet ovat merkkejä Motownista, hänen angloamerikkalaisten kappaleidensa 

sovitukset – niiden, jotka kuulostavat joko hymneiltä tai show-sävelmiltä – taas ovat useimmiten 

suorastaan luokattomia. 
 

Rolling Stone-arviot käsittelevät Carole Kingin amatöörimäisenä pidettyjä musiikillisia 

ratkaisuja suurimmaksi osaksi armottoman kriittisellä ja säälimättömällä asenteella. 

Negatiivisten mielipiteiden takaa paistaa kuitenkin paikoitellen läpi kirjoittajan usko Kingin 

kykyyn kääntää levyjensä puutteet voitokseen. Jon Landau (1974) muotoilee asian paikoin 

epäonnistuneena pitämänsä Wrap Around Joy-albumin arviossaan näin: ”Tällä naisella on 

sielu(kkuutta) – hän vain levittänyt sitä liian ohuelti”. 

                                                
42 Carole Kingin levyjen kannet eivät Landaun mielipiteestä huolimatta ole keskenään 
samanlaisia. Kuten valtaosassa populaarimusiikin albumeista, King esiintyy itse niiden kannen 
kuvissa. Jokainen kuvista on kuitenkin silminnähden erilainen. 
43 Amatööriyden diskurssia esiintyy neljässä aineiston kuudesta Carole King-levyarviosta. Nämä 
ovat Tapestry (1971), Music (1972), Fantasy (1973) ja Wrap Around Joy (1974). 
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”Sielulla” Landau tarkoittanee tässä yhteydessä Carole Kingin soul-vaikutteiden lisäksi Kingin 

musiikissa näkemäänsä substanssia, joka määrittää sen hyväksi musiikiksi. Tällainen substanssi 

syntyy muusikon ammatillisen osaamisen seurauksena. Vihjaamalla Kingillä olevan 

epäonnistumisistaan huolimatta edellytykset hyvän musiikin tekemiseen, hän tulee esittäneeksi 

musiikin ammattilaisuuden ominaisuutena, jonka voi menettää ja saada taas takaisin. Tämä 

ajattelutapa määrittää osaltaan Kingin levyjen arvioita ja ilmenee niiden puhetapojen 

mustavalkoisuudessa: King esitetään teksteissä joko musiikin rautaisena ammattilaisena tai 

auttamattoman amatöörimäisenä harrastelijana. 
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9 Päätelmät 
 
 

Rolling Stonen levyarvioiden analyysin pohjalta tekemäni johtopäätökset kertovat osaltaan siitä, 

mille arvoille Joni Mitchellin ja Carole Kingin asemat populaarimusiikin historiallisessa 

kaanonissa ovat 1960-1970-lukujen kuluessa lähteneet rakentumaan. Käsittelemääni aineistoon 

on kuitenkin muistettava suhtautua oman aikansa tuotteena. Koska niiden sisältö on sidottu 

historiallisesti tiettyyn aikaan ja paikkaan, on niiden mahdollista antaa tietoa ainoastaan niistä 

populaarimusiikin arvoista ja arvotuksista, joita Rolling Stone-lehdellä oli vuosien 1968-1979 

aikana. Tästä syystä niiden kautta muodostuvia diskursseja ei voi eikä pitäisikään soveltaa 

sellaisenaan populaarimusiikin historiallisen kaanonin nykysisältöihin. Rolling Stonen 

levyarvioiden kautta muodostuvia Mitchellin ja Kingin musiikillisia imagoita voidaan kuitenkin 

pitää yhtenä heidän nykyisten kaanonasemiensa muotoutumisen lukuisista alkupisteistä. 

 

Tässä tutkielmassa käsittelemäni aineisto osoittaa kenties kaikkein selvimmin sen, että Joni 

Mitchellin ja Carole Kingin julkisten urien alkuvaiheessa tekemät musiikilliset ratkaisut ja 

näiden ratkaisujen pohjalle rakentunut musiikillinen imago kulkevat arviosta toiseen suhteellisen 

muuttumattomina. Vaikka Joni Mitchell on tehnyt uransa aikana tyylillisesti hyvin vaihtelevaa 

musiikkia, hänet nähdään aineistossa ensisijaisesti folk-perinteen ja sitä seuranneen laulaja-

lauluntekijämusiikin jatkajana. Carole Kingin julkisuuskuvaa puolestaan dominoi Tapestry-

albumin lisäksi hänen taustansa Brill Buildingin musiikintekijänä, vaikka se onkin ajallisesti 

käsittänyt vain murto-osan koko hänen pitkästä urastaan. 

 

Joni Mitchellin ja Carole Kingin levykritiikin kautta rakentuneiden musiikillisten imagojen 

vertailu tuo esiin populaarimusiikin dikotomisen rakenteen ja siihen pohjautuvat arvoasetelmat. 

Rolling Stonen levyarvioissa tämä ilmenee korkea/matala-arvotuksina, joiden mukaan 

monimutkaisuus yhdistyy etupäässä lyriikoihin ja yksinkertaisuus melodioihin ja kappaleiden 

sovituksiin. Koska Mitchellin musiikin arvostus painottuu hänen syvällisinä pidettyihin 

sanoituksiinsa, hänet esitetään teksteissä sivistyneenä ajattelijana. King puolestaan nähdään 

enemmän hänen melodioidensa ja sovitusratkaisujensa kautta, jonka vuoksi häntä käsitellään 

arvioissa yksinkertaisena ja käytännönläheisenä käsityöläisenä. 

 

Levyarvioilla on myös kääntöpuolensa. Joni Mitchelliä kritisoivat tekstit yhdistävät hänen 

älykkyytensä negatiivisimmillaan hulluuteen ja hillittömyyteen, joka ilmenee kirjoittajien 

mukaan tyyliltään ja muodoltaan sekavana musiikkina, joka on vaikeasti lähestyttävää ja paikoin 

jopa tekotaiteellista. Carole King taas on saanut kielteistä huomiota osakseen koskien hänen 

yhteiskunnallisesti kantaaottavia sanoituksiaan. Näistä asenteista voidaan päätellä, että 
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Mitchellin nähdään hallitsevan musiikinteossa parhaiten sanoitusten kirjoittamisen ja riisutun 

folk-ilmaisun. Liian kokeellisina pidetyt melodiset rakenteet ja jazz-tyylit hänen halutaan 

jättävän suosiolla rauhaan. Kingin vahvuusalueena sen sijaan pidetään nimenomaan hänen 

melodioitaan. Ei tosin siksi, että niitä pidettäisiin Mitchellin tekstien tapaan monimutkaisina, 

vaan päinvastoin niiden arvostelijoita viehättävän yksinkertaisuuden takia. 

 

Rolling Stonen levyarvioiden kautta hahmottuvat diskurssit (Joni Mitchellin kohdalla esimerkiksi 

folk-autenttisuus ja Carole Kingin tapauksessa musiikin yksinkertaisuus) heijastelevat oman 

aikansa tapahtumia, historiaa ja yhteiskunnallisia arvohierarkioita. Tästä huolimatta niihin on 

viime kädessä suhtautduttava yksittäisten henkilöiden mielipiteinä, joita värittävät heidän 

henkilökohtaiset taustansa, mieltymyksensä ja populaarimusiikkiin liittyvät käsityksensä. Oman 

lisämausteensa levyarvioihin tuo journalistinen kirjoitustyyli sekä levykritiikin erityisyys yhtenä 

lehtikirjoittamisen muodoista. Seuraavaksi käyn yksityiskohtaisemmin läpi Joni Mitchellin ja 

Carole Kingin albumien arvioiden pohjalta tekemäni johtopäätökset. Lisäksi erittelen näiden 

päätelmien kautta avautuvien näkökulmien merkitystä heidän musiikillisten imagoidensa ja 

kaanonasemiensa lähtökohtien muotoutumiselle. 

 

9.1 Joni Mitchellin musiikillisen imagon rakentuminen sukupuolinäkökulman kautta 
 
 

Monia Rolling Stonen Joni Mitchell-levyarvioissa esiintyvistä diskursseista lävistää niissä 

käytetyn kielen sukupuolittuneisuus ja Mitchellin representoituminen näiden puhetapojen kautta. 

Pirjo Pajusen (1994, 41-42) mukaan tekstit toimivat sukupuolta tuottavina ideologisina 

käytäntöinä. Tämän ajatuksen pohjalta on perusteltua otaksua, että myös jokaisella Rolling 

Stonen levyarvioiden sanavalinnalla on eräänlainen sisäänkirjoitettu sukupuoli, joka auttaa 

lukijaa samaistumaan tekstin esittämään näkökulmaan tai vähintäänkin tunnistamaan sen. Tällä 

en kuitenkaan tarkoita, että tekstin maskuliiniset diskurssit kontekstoituisivat yksinomaan 

miehisiin subjekteihin ja feminiiniset naisellisiin. Tosiasiassa kielen maskuliinisiksi ja 

feminiinisiksi määrittelemiä ominaisuuksia esiintyy molemmilla sukupuolilla. (emt. 75.) 

 

Aineistossani tämä ilmenee puhetapoina, jotka yhdistävät Joni Mitchelliin hänen naiseudestaan 

huolimatta runsaasti myös kielellisesti maskuliinisiksi luokiteltavia piirteitä. Tätä kautta Mitchell 

on mahdollista esittää samanaikaisesti sekä maskuliiniseksi mielletyn, länsimaisen 

taiteilijakäsityksen että feminiinisen, myyttisen sankarittaruuden kautta. Nämä puhetavat 

limittyvät aineistossa toisiinsa jopa yksittäisten levyarvioiden sisällä aiheuttamatta kuitenkaan 

merkittäviä ideologisia ristiiriitoja. Esimerkkinä tällaisesta useiden diskurssien 



 121 

päällekkäisyydestä mainittakoon vaikkapa Timothy Crousen (1971) Blue-albumin arvio, jossa 

esiintyy sekä maskuliiniseksi luokiteltava taiteilijadiskurssi että feminiininen avoimuuden ja 

haavoittuvuuden diskurssi:  

 
Mutta Blue, enemmän kuin mikään muu kappaleista, osoittaa Jonin olevan tuplasti haavoittuvainen; 

hän ei kärsi pelkästään yksityisenä henkilönä, vaan hänen taiteellinen kutsumuksensa vaatii häntä 

ilmaisemaan epätoivonsa musiikillisesti ja paljastamaan itsensä levyjä ostavalle yleisölle. 
 

Joni Mitchellin kontekstoiminen perinteisesti maskuliiniseksi miellettyyn länsimaiseen 

taiteilijakäsitykseen osoittaa joidenkin arvostelijoiden pitävän Mitchellin musiikkia 

miespuolisten musiikintekijöiden ”veroisena” taiteena.  Suoranaiseen nerokkuuteen viittaavien 

määreiden käyttö on kuitenkin naispuolisten musiikintekijöiden kohdalla yleisesti ottaen melko 

harvinaista. Tämä on osittain seurausta journalistiseen diskurssiin juurtuneista dikotomioista, 

joiden mukaan feminiinisyys edustaa ruumiillisuutta, emotionaalisuutta ja irrationaalisuutta siinä 

missä maskuliinisuus henkisyyttä ja rationaalisuutta (Pajunen 1994, 17-27, 64). Henkisyys ja 

rationaalisuus yhdistyvät omaperäisyyttä ja älyllisyyttä korostavassa, länsimaisessa auteur-

käsityksessä (ks. Mäkelä 2004, 100). Ja koska länsimainen musiikkikulttuuri on rakentunut 

pääasiassa miehisille arvoille, on länsimaisen taiteilijan käsitettä käytetty luonnehtimaan 

nimenomaan miespuolisia musiikintekijöitä (Moisala & Valkeila 1994, 239). 

 

Naismuusikon poikkeuksellinen käyttäytyminen yhdistetään henkisyyden ja rationaalisuuden 

sijaan helpommin ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen, sillä syitä naisen poikkeuksellisena 

pidetylle käyttäytymiselle (jota musiikin tekeminen tässä tapauksessa edustaa) on luontevinta 

etsiä feminiinisinä pidetyistä ominaisuuksista (Whiteley 2000, 52-53). Tällöin sellainen 

poikkeuksellisuus, joka miehen kohdalla saatettaisiin mieltää nerokkuudeksi, on naisen kyseessä 

ollessa mahdollista tulkita omituisuudeksi tai negatiivisimmillaan jopa hulluudeksi.44 Tämä 

näkökulma nousee esiin myös joidenkin Joni Mitchellin kokeellisempien jazz-levyjen kohdalla 

(ks. esim. Mitchellin omaperäisyyttä koskeva luku 7.1.2). 

 

Arvioiden myyttisen sankarittaren diskurssi pohjautuu puolestaan perinteiseen, länsimaiseen 

taidekäsitykseen, jossa mies on nähty taiteen tekijänä ja nainen sen kohteena (Moisala & 

Valkeila 1994, 237-240, ks. myös Whiteley 2000, 36 & 52). Koska Joni Mitchell on 

                                                
44 Esimerkkinä naisartistin poikkeuksellisuudesta, joka on tulkittu hulluudeksi sekä hysteeriseksi 
seksuaalisuudeksi mainittakoon bluesrock-laulaja Janis Joplin. Hänen korostetulle 
maskuliinisuudelle rakentunut julkinen imagonsa kääntyi lopulta häntä vastaan, sillä se 
miellettiin ennemminkin ylikorostetun maskuliinisuuden taakse verhotuksi, feminiiniseksi 
mielipuolisuudeksi ja epätoivoiseksi huomiontavoitteluksi kuin taiteelliseksi nerokkuudeksi. 
(Whiteley 2000, 52-54, 66.) 
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musiikintekijä, mutta samalla myös nainen, hänen subjektipositionsa vuorottelee aineistossa 

tilanteesta ja arvostelijasta riippuen taiteen tekijyyden ja sen kohteena olemisen välillä. 

Käytännössä tämä kahden position välillä tasapainottelu ilmenee siten, että saman arvion aikana 

Mitchellistä saatetaan ensin puhua taiteen tekijänä (subjekti) ja sen jälkeen lähestyä häntä ikään 

kuin oman taiteensa fiktiivisenä tuotoksena (objekti). Tilanteet, joissa Mitchell asetetaan taiteen 

tekijyyden sijaan myyttisen sankarittaren rooliin, riisuvat häneltä oikeuden itsensä ja oman 

taiteensa hallintaan. Mitchellistä tulee objekti ja valta siirtyy levyn arvostelijalle, joka asettaa 

Mitchellin kriittisen katseensa kohteeksi. Levykritiikki muodostuu siten rajapinnaksi, jossa 

Mitchellin musiikillisen imagon sukupuolittuneet ääripäät kohtaavat. 

 

Käsittelemäni aineiston kolmas pääteema, folk-autenttisuus, muodostuu avoimuuden ja aitouden 

merkityksistä. Avoimuutta arvioissaan käsittelevät kirjoittajat esittävät Joni Mitchellin 

tavallisesti joko taiteelleen uhrautuvana, ihailtavan rehellisenä ja haavoittuvaisena folk-

taiteilijana tai vaihtoehtoisesti avoimuudessaan liiankin paljastavana ja uskaliaana naisena. 

Avoimuus kytkeytyy arvioissa siten kahtaalle. Folkin näkökulmasta Mitchellin avoimuudessa on 

kyse folk-autenttisuuden edellyttämistä puhtauden ja rehellisyyden merkityksistä. Mutta jotta 

Mitchell-arvioiden avoimuuden diskurssia voitaisiin kokonaisuudessaan ymmärtää, on otettava 

huomioon myös se, että osassa arvioista avoimuus mielletään nimenomaan naiselliseksi 

ominaisuudeksi. 

 

Feminiininen avoimuuden diskurssi perustuu työssäni jo aiemmin esiin nousseisiin, 

sukupuolittuneisiin dikotomioihin, joiden mukaan yksityinen on feminiinistä ja julkinen 

maskuliinista (Keränen 1987, 21-22). Tunnustuksellisten lyriikoidensa kautta Joni Mitchell 

mielletään siis feminiiniseksi. Osa arvioista käsittelee häntä lisäksi naissukupuolta perinteisesti 

määrittävän puhdas/epäpuhdas-kahtiajaon kautta (ks. Whiteley 2000, 52). Tämä ilmenee 

arvioissa, jotka tulkitsevat Mitchelliin sanoitukset joko marttyyrimäiseksi haavoittuvaisuudeksi 

tai peittelemättömäksi viettelevyydeksi. 

 

Feminiinisessä merkityksessä ymmärrettynä Joni Mitchellin avoimuus muodostaa vastapoolin 

myyttisen sankarittaren diskurssin salaperäisyydelle. Tämä ilmenee siten, että osa arvostelijoista 

näkee hänen tasapainottelevan vuoroin täysin avoimen ja vuoroin salaperäisyyden verhoon 

kietoutuneen musiikillisen ilmaisun välillä.45 Sheila Whiteley (2000, 78) selittää tätä 

miespuolisten musiikintekijöiden kohdalla harvinaista puhetapaa Mitchellin naisellisella 

subjektiviteetilla, joka ilmenee hänen kappaleidensa ”naisellisessa mystiikassa”. 
                                                
45 Tämä näkökulma ilmenee aineistossa esimerkiksi Ariel Swartleyn (1977) Hejira-arviossa, 
jonka mukaan Joni Mitchellin musiikilliselle tyylille on ominaista sen vuorottelu ”houkuttelevan 
ja luotaantyöntävän” ilmaisun välillä. 
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Joni Mitchellin arvioiden sukupuolittuneet diskurssit selittyvät suurelta osin länsimaiseen 

kulttuuriin vakiintuneella kielen symbolisella järjestyksellä, joka määrittää miehen 

pääasialliseksi ja naisen toissijaiseksi, ikään kuin ei-kokonaiseksi subjektiksi. Mitchelliä koskeva 

kielenkäyttö tasapainottelee näiden kahden välimaastossa. Ei-kokonaisena kielellisenä subjektina 

Mitchellin on mahdollista olla samanaikaisesti sekä häntä koskevien diskurssien sisä- että 

ulkopuolella. (Pajunen 1994, 16.) 

 

Tämä tarkoittaa sitä, että levyarvioiden kautta Joni Mitchell esittäytyy marginaaliin asemaan 

joutuneena naistoimijana, jota kuvaamaan käytettyä kieltä on musiikintekijyyttä koskevan 

feminiinisen kielen puutteellisuuden vuoksi täytynyt ”lainata” maskuliinisen kielenkäytön 

puolelta (esimerkkinä mainittakoon vaikkapa monessa yhteydessä esiin noussut länsimaisen 

taiteilijan diskurssi). Arvioiden kautta Mitchellin imagoksi rakentuu siten eräänlainen romanttis-

myyttisen miessankarin naispuolinen vastine. Tämän sukupuolten hybridin tulee tekstissään 

osuvasti todentaneeksi Rolling Stone-kriitikko Ariel Swartley (1977), joka kutsuu Mitchelliä 

Hejira-albumin arviossaan ”viktoriaaniseksi herrasnaiseksi”.  

 

Joni Mitchellin albumien arviot kertovat omaa kieltään siitä, miten suora vaikutus musiikin 

historiankirjoitukseen juurtuneilla käsityksillä on musiikkilehdistön arvioissaan käyttämiin 

puhetapoihin. Musiikin tekijyys ja toimijuus on ollut varsin pitkään yksinomaan miesten 

etuoikeus (Moisala & Valkeila 1994, 237-240). Tästä syystä naisen paikka populaarimusiikin 

toimijoiden joukossa jäänyt kulttuurisella ja sen seurauksena myös kielellisellä tasolla kunnolla 

määrittelemättä. Niinpä Mitchell on saanut häntä koskevissa diskursseissa (kuten monesti 

todellisessa elämässäänkin) tyytyä epämääräiseen rooliinsa ”yhtenä porukan jätkistä” (O´Brien 

2001, 209 & 245). Ilmiö on tunnettu journalismin piirissä laajemminkin. Mediatutkija Erkki 

Karvosen (1999, 87) mukaan kyse on vieraiden ilmiöiden ymmärrettäväksi tekemisestä: mikäli 

jokin tapaus ei ole lukijalle ennestään tuttu, sille pyritään etsimään lähin mahdollinen vastine, 

jonka kautta sitä on helpompi jäsentää. 

 

Arvioiden pohjalta Joni Mitchellin musiikillisen imagon voidaan todeta käyneen vuosien 1968-

1979 välisenä aikana läpi neljä vaihetta. Ensimmäinen vaihe on puhdas ja aito folk-laulaja. Tämä 

diskurssi käsittää vuodet 1968-1970 ja Mitchellin kolme ensimmäistä studioalbumia Song to a 

Seagull, Clouds46 ja Ladies of the Canyon. Toinen vaihe on myyttinen, kärsivä sankaritar, joka 

rajautuu vuosiin 1971-1973, jolloin julkaistiin albumit Blue ja For the Roses. Kolmas on terävä, 

lyyrinen analyytikko, johon lukeutuvat vuodet 1974-1976 sekä albumit Court and Spark, The 
                                                
46 Rolling Stonessa ei tietojeni mukaan ole arvosteltu Joni Mitchellin Clouds-albumia (1969) 
lainkaan, mutta koska siihen on viitattu aineiston muissa levyarvioissa, katson sen olleen 
muodostamassa hänen musiikillista imagoaan. 



 124 

Hissing of Summer Lawns ja Hejira. Neljäs vaihe on riitasointuja suosiva, omaperäisiin 

musiikillisiin ratkaisuihin taipuvainen jazz-kokeilija. Tämä ajanjakso sisältää vuosien 1977-1979 

albumit Don Juan´s Reckless Daughter ja Mingus. 
 

Joni Mitchellin musiikillisen imagon rakentuminen Rolling Stonen levyarvioissa voidaan 

tiivistää seuraavaan kuvioon, joka osoittaa pääpiirteissään aineistosta esiin nousseet puhetavat. 

Kuten pyramidia tulkitsemalla voidaan todeta, Mitchellin imagoa hallitsee länsimainen taiteilija-

diskurssi, joka ilmenee aineistossa älykkyyden ja omaperäisyyden puhetapoina. Mitchellin 

”taiteilijuus” sisältää lisäksi aineksia folk-autenttisuuden ja myyttisen sankarittaruuden 

diskursseista: musiikin tekijänä hänet nähdään aitona ja hänen sanoituksensa 

korkeakirjallisuuden veroisena taiteena; musiikin tekemisen kohteena hän puolestaan 

tasapainottelee avoimuuden ja salaperäisyyden puhetapojen välimaastossa. 
 

Avoimuuden ja salaperäisyyden puhetapojen taustalta löytyvät romantiikan ja realismin 

tyylilajit, joita Joni Mitchellin on useassa arviossa nähty tuotannossaan sekoittelevan.47 

Avoimuuden diskurssi esittäytyy Mitchellin musiikillisessa imagossa tilanteesta ja tulkitsijasta 

riippuen siten joko rehellisenä folk-avoimuutena, naisellisen haavoittuvaisena avoimuutena tai 

viettelevänä avoimuutena. Salaperäisyys muodostaa kahdelle viimeksi mainitulle eräänlaisen 

vastinparin: Mitchellin tuotantoahan on luonnehdittu arvioissa vaihtelevasti sekä avoimeksi että 

salaperäiseksi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Diskurssit Joni Mitchellin vuosina 1968-1979 Rolling Stone-lehdessä julkaistuissa 

levyarvioissa. 

                                                
47 Tällaisia arvioita edustaa ainakin Timothy Crousen (1971) Blue-albumin arvio, jossa Crouse 
kutsuu Joni Mitchellin tyyliä ”realismin ja romantiikan oudoksi yhdistelmäksi” (ks. luku 7.2.1). 
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9.2 Carole Kingin musiikillisen imagon rakentuminen ”kulttuurin matalan” kautta 
 
 

Carole Kingin musiikillinen imago ei ole Rolling Stonen levyarvioiden perusteella yhtä 

sukupuolittunut kuin Joni Mitchellin. Sen sijaan siitä on hahmotettavissa Mitchellin taiteellisesti 

korkeatasoiseksi määritellyn musiikin käsitteellinen vastakohta, niin kutsuttu musiikin 

käsityöläisyyden diskurssi. Tämä puhetapa paljastaa kulttuurissa vallitsevat korkean ja matalan 

kategoriat, joiden mukaan Mitchell edustaa kulttuurin korkeaa ja King matalaa, usein 

paheksuttavanakin pidettyä populaarikulttuuria.  Koska King aloitti musiikin tekemisen jo 1950-

luvulla Brill Buildingissa, yhdessä tuon ajan merkittävimmistä populaarimusiikin tekemiseen 

keskittyneistä tahoista, hänet on uransa myöhemmissäkin vaiheissa yhdistetty ennen kaikkea 

osaksi tätä musiikkikulttuuria. Levyarvioissa tämä tulee esiin kirjoittajien vaikeuksina nähdä 

King osana 1970-luvun ”aitoa” laulaja-lauluntekijämusiikkia. 

 

Rolling Stonen levyarviot painivat näiden aitouden kysymysten parissa ottamalla kantaa Carole 

Kingin musiikissa näkemäänsä yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden ristiriitaan. Koska King 

nähdään matalan ja siten myös yksinkertaisen ja viihdyttävän musiikinlajin edustajana, hänen 

yrityksensä tehdä ”liian monimutkaisia”, yhteiskunnallisesti kantaaottavia kappaleita pidetään 

aineistossa pääsääntöisesti osoituksena tekijänsä epäaitoudesta ja laskelmoivuudesta. 

Yksinkertaisimmillaan aineiston peruskysymykset ovat siten kietoutuneet Kingin musiikin 

”hyvyyttä” ja ”huonoutta” sekä ammattilaisuutta ja amatöörimäisyyttä käsittelevien pohdintojen 

ympärille. 

 

Carole Kingin levyarvioista esiin nousevat diskurssit muodostavat keskenään mielenkiintoisia 

syy-seuraussuhteita, jotka ilmenevät Kingin levyarvioiden diskurssien pohjalta 

hahmottelemastani kuviosta. Syy-seurausyhteydet suhteutuvat arvioissa siihen, miten 

hyvänä/ammattimaisena tai huonona/amatöörimäisenä kirjoittajat ovat Kingin musiikkia 

pitäneet. Arvioiden mukaan Kingin musiikki on ammattimaista silloin, kun hän malttaa pitää sen 

yksinkertaisena ja vastaavasti huonoa silloin, kun se on liian monimutkaista. Käsitykset Kingin 

musiikin ”hyvyydestä” kytkeytyvät arvioissa kulttuurin matalaan ja ”huonoudesta” puolestaan 

korkeaan. Tällä tavoin arviot tulevat asettaneeksi Kingille selkeät esteettiset säännöt, joita hänen 

odotetaan musiikin tekemisessään myös noudattavan. Paradoksaalia kyllä, nämä vaatimukset 

Kingin musiikin ”mataluudesta” asettavat onnistumisen riman hänen kohdallaan selvästi muita 

1970-luvun laulaja-lauluntekijöitä korkeammalle. 
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KUVIO 4. Diskurssit Carole Kingin vuosina 1968-1979 Rolling Stone-lehdessä julkaistuissa 

levyarvioissa. 

 

 

Carole Kingiä koskevista arvioista on havaittavissa kuitenkin myös erityislaatuinen 

anteeksiannon diskurssi, jossa Kingin vilpitön innostus työtään kohtaan nähdään hänen 

musiikkinsa puutteita lieventävänä asianhaarana. Sen mukaan Kingin musiikin kaikki muut 

epäonnistumiset voidaan painaa villaisella, kunhan musiikki vain täyttää tietyt, sille asetetut 

funktiot, joihin lukeutuvat ennen kaikkea musiikin yksinkertaisuus ja viihdyttävyys. Kingin 

musiikille ensisijaisesti asetetut populaarin viihdyttävyyden odotukset ovat kuitenkin ristiriidassa 

1970-luvun laulaja-lauluntekijäyhteisön aitouden käsityksien kanssa. Tästä syystä Kingin 

levyarviot ovat täynnä puhetapojen yhteentörmäyksiä, joita syntyy väistämättä, kun kaupallisen 

koneiston osana pidetty musiikin taustavaikuttaja siirtyy tekemään laulaja-lauluntekijämusiikin 

ulkoiset kriteerit täyttävää soolomateriaalia. 

 

9.3 Erot Joni Mitchellin ja Carole Kingin musiikillisissa imagoissa 
 
 
Rolling Stonen levyarvioiden diskurssit rakentavat sekä Joni Mitchellistä että Carole Kingistä 

tietynlaisen musiikillisen imagon. Nämä imagot ovat lehden värikkäiden ja vaihtelevien 

Hyvä musiikki 
(Kulttuurin matala) 

Seuraus Syy 

Huono musiikki 
(Kulttuurin korkea) 
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puhetapojen vuoksi hyvin erilaiset. Eroja Mitchellin ja Kingin musiikillisten imagoiden välillä 

havainnollistan seuraavan kuvion avulla. Kuvio kertoo, missä musiikkityylillisissä yhteyksissä 

Kingin ja Mitchellin musiikkia on pidetty arvioissa aitona ja milloin taas epäaitona. Mitchellin 

musiikki nähdään aitona silloin, kun se on ”puhdasta ja alkuperäistä” folk-musiikkia. Kingin 

musiikki taas on aidoimmillaan silloin, kun hän tekee Brill Buildingin ajoilta tutuksi tullutta, 

yksinkertaista pop-musiikkiaan. Mitchellin epäaitous kiteytyy arvioiden mukaan hänen sekavina 

ja osittain amatöörimäisinäkin pidettyihin jazz-kokeiluihinsa. Kingiin taas suhtaudutaan 

epäaitona silloin, kun hän yrittää tuoda musiikillaan esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Joni Mitchellin ja Carole Kingin musiikillisten imagoiden erot vuosina 1968-1979 

Rolling Stone-lehdessä julkaistuissa levyarvioissa aitouden ja epäaitouden merkitysten kautta 

tarkasteltuna. 

 

 

Kuten kuvio osoittaa, Joni Mitchellin ja Carole Kingin musiikillisten imagoiden välisten erojen 

ytimessä on kulttuurin luokittelu ”korkeaan” ja ”matalaan”. Tämän Rolling Stonenkin 

diskursseihin syvälle juurtunut ajattelutapa ilmenee siten, että Mitchellin musiikki nähdään 

Kingin musiikkia taiteellisesti ”korkeampana” ja siten myös arvokkaampana. Tällaisilla 

arvotuksilla on kiistämätön vaikutuksensa populaarimusiikin historiallisen kaanonin 

rakentumiseen. Vaikka Kingin nähdäänkin edustamansa populaarimusiikkityylin sisäisen 
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estetiikan näkökulmasta tekevän suorastaan nerokasta musiikkia, se ei riitä nostamaan hänen 

arvostustaan täysin toisenlaisille arvoille pohjautuvassa 1970-luvun laulaja-lauluntekijöiden 

historiallisessa kaanonissa. 

 

9.4 Musiikillisen imagon merkitys kaanoneiden rakentumiselle 
 
 

Tämän tutkielman alussa (ks. luku 1.5.3) esittelemäni musiikillisen imagon käsite on 

osoittautunut olennaiseksi Joni Mitchellin ja Carole Kingin kaanonasemien syntyvaiheita 

jäljitettäessä. Diskurssianalyysi on tarjonnut hyvän apuvälineen kaanonin alkupisteen 

muodostaneiden puhetapojen ja sitä kautta rakentumaan lähteneen musiikillisen imagon 

hahmottamiselle. Rolling Stonen vuosien 1968-1979 levyarvioista hahmottamani puhetavat ovat 

Mitchellin ja Kingin musiikillisten imagoiden rakennuspalikoita, joiden avulla voidaan jossakin 

määrin jopa ennakoida heidän tulevaa sijaintiaan populaarimusiikin historiallisessa kaanonissa. 

Tässä mielessä musiikillista imagoa voidaan pitää eräänlaisena musiikintekijän tulevan 

kaanonaseman esiasteena. 

 

Olisi kuitenkin liian yksioikoista väittää, että diskurssien kautta muodostamani musiikilliset 

imagot siirtyisivät sellaisenaan edustamaan Carole Kingiä ja Joni Mitchelliä 

musiikinhistorialliseen kaanoniin. Kuten jo tutkielmani alussa totesin, kaanonien rakentuminen 

ja muuttuminen tapahtuu hitaasti. Näiden prosessien aikana osa musiikillisen imagon 

alkuperäisistä merkityksistä saattaa toki siirtyä kaanoniin lähestulkoon muuttumattomana, mutta 

osa muuttaa väistämättä matkalla muotoaan tai suodattuu kokonaan pois. Musiikillisen imagon 

siirtyminen kaanoniin on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat sekä musiikillisen imagon 

sisäiset muutokset että ympäristössä tapahtuvat muutokset. Näkemykseni mukaan musiikillisen 

imagon kaanoniin suodattumista edistää ainakin neljä tärkeää tekijää. Seuraavaksi esittelen 

lyhyesti nämä tekijät ja käyn samalla läpi niiden merkityksen Carole Kingin ja Joni Mitchellin 

kaanonasemien muodostumisprosessien alkuvaiheille.  

 

1) Yhteiskunnalliset tapahtumat ja niiden vaikutus kollektiivisten arvojen muuttumiseen. Tätä 

seikkaa voidaan tämän tutkielman puitteissa valottaa USA:n 1960-1970-luvun yhteiskunnallisten 

tapahtumien kautta. Noihin aikoihin populaarikulttuuri eli murrosvaihetta, joka jakoi lopulta 

populaarimusiikin kaupallisena pidettyyn pop-musiikkiin ja vaihtoehtoisemmaksi miellettyyn 

rockiin. Aitouden ideaaleihin pohjautuva folk-musiikki yhdistettiin näistä jälkimmäiseen 

(Kallioniemi 1990, 122-126). 
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Vietnamin sodan ja kansalaisoikeusliikkeen laannuttua folk-buumi alkoi kuitenkin menettää 

relevanssiaan. Niinpä folk-musiikki lähti 1960-luvun puolivälin tienoilla kallistumaan 

populaarimpaan suuntaan ja muuttui lopulta laulaja-lauluntekijämusiikiksi. Tässä vaiheessa 

monen artistin musiikillisen imagonkin oli määrityttävä uudelleen. Näin oli asianlaita myös Joni 

Mitchellin kohdalla. Jäänteitä Mitchellin folk-ideaalien muokkaamasta musiikillisesta imagosta 

on kuitenkin havaittavissa ainakin vielä 1970-luvun lopun Rolling Stone-levyarvioissa (ks. esim. 

Swartley 1977). Rolling Stonen arvioiden kautta hahmottuvat Mitchellin aitouden ja avoimuuden 

diskurssit ovat osa tätä ideaalia. Siksi niitä voidaankin pitää hyvänä esimerkkinä musiikillisen 

imagon merkitysten osittaisesta suodattumisesta osaksi artistin myöhempää kaanonasemaa. 

 

2) Vaikutusvaltaisten tahojen vaikutus artistin musiikilliseen imagoon. Tällaisia tahoja edustavat 

esimerkiksi muut arvostusta osakseen saaneet musiikintekijät. Joni Mitchellin kaanonaseman 

muutoksiin on vaikuttanut ennen kaikkea toisten muusikoiden osoittama kunnioitus hänen 

tekemäänsä musiikkia kohtaan (ks. O´Brien 2001, 3). Muiden artistien antaman tunnustuksen 

lisäksi artistin musiikillisen imagon kanonisoitumisprosessiin vaikuttaa olennaisesti 

musiikkimedia, jota Rolling Stone tässä tutkielmassa edustaa. Kolmantena vaikutusvaltaisena 

tekijänä ovat levymyyntitilastot sekä erilaiset musiikkialan instituutiot ja palkintojärjestelmät, 

joiden edustajilla on valta päättää, kuka ansaitsee paikan musiikinhistoriallisessa kaanonissa (ks. 

esim. Watson & Anand 2006, 41-56). 

 

Ei myöskään pidä unohtaa musiikintekijän itsensä (sekä hänen taustavoimiensa, kuten 

esimerkiksi levy-yhtiön) tietoisesti tekemien imagon muutosten tai musiikkityylillisten 

muutosten vaikutusta kaanoneiden muotoutumiseen. Uskon kuitenkin, että nämä muutokset 

olisivat huomattavasti näkymättömämpiä ilman edellä esittämieni vaikutusvaltaisten tahojen 

myötävaikutusta. Tämän todistaa esimerkiksi Joni Mitchellin jo 1970-luvulla tekemä 

tyylinmuutos jazz-musiikin pariin, joka on alettu nähdä myönteisessä valossa oikeastaan vasta 

muiden muusikoiden julkisesti esittämien kommenttien jälkeen (ks. O´Brien 2001, 3). Luvussa 

2.4 esille tuomani Mitchellin 1980-1990-luvun rekanonisaatioprosessi on siis pitkälti 

nimenomaan tiettyjen, vaikutusvaltaisten tahojen aikaansaannosta.  

 

3) Sisäiset ristiriidat musiikillisessa imagossa. Imagon osatekijöiden keskinäinen ristiriita saattaa 

toisinaan johtaa artistin uskottavuuskriisiin, jonka seuraukset saattavat näkyä aina kaanonissa 

asti. Erkki Karvosen (1999, 175) mukaan julkisuuden henkilön imagon on oltava uskottava, sillä 

muutoin se ei palvele sille asetettua tarkoitusta. Carole King on klassinen esimerkki 

uskottavuusongelmista kärsivästä artistista. Koska hänen Brill Buildingin uransa on nähty olevan 

ristiriidassa laulaja-lauluntekijöiden aitouden ideaalien kanssa, hänen imagonsa on jakautunut 
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kahtia toisen puolen edustaessa hänen hänen musiikintekijyyttään Brill Buildingissa ja toisen 

hänen uraansa Tapestry-menestyslevyn kirjoittaneena laulaja-lauluntekijänä. Seurauksena on 

ollut luvussa 2.5 esittelemäni bikanonisaatioprosessi. Karvosen (1999, 174) mukaan tämä 

prosessi selittyy ideaalin ja imagon välisellä valtasuhteella. Tämän ajatuksen mukaan imagoa 

hallitsevat erilaiset ideaalit, joita sen tulee edustaa. Mikäli imago ei syystä tai toisesta sovellu 

edustamaan näitä ideaaleja, sen on muututtava. Imago on siten aina uudelleen konstruoitavissa.48 

 

4) Musiikillisen imagon riittävä toistaminen. Toistolla on tunnetusti tehokas vaikutus. Kun 

riittävän moni julkinen taho (kuten musiikkilehdistö) toistaa tiettyjen diskurssien pohjalle 

rakentunutta musiikillista imagoa tarpeeksi kauan, sitä aletaan pitää totena. Esimerkiksi Rolling 

Stone-lehden tapa verrata Carole Kingin jokaista myöhempää albumia hänen parhaana pidettyyn 

Tapestry-levyynsä on hyvä osoitus tällaisen toiston tehokkuudesta. Tiettyjä asioita säännöllisesti 

toistamalla voidaan vaikuttaa musiikillisen imagon sisältöihin ja sitä kautta myös kaanonaseman 

pönkittymiseen.

                                                
48 Imagon uudelleenrakentumisen edellytys on väistämättä kytköksissä myös edellä esittelemiini 
yhteiskunnallisten tapahtumien ja kollektiiivisten arvojen muutosten aikaansaamiin vaikutuksiin. 
1970-luvun yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosten johdosta folk-ideaalit menettivät 
ajankohtaisuuttaan ja siksi näille ideaaleille alisteisen imagonkin oli muututtava silloiseen 
tilanteeseen sopivammaksi. 
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10 Lopuksi 
 
 
Rolling Stonen kirjoittajien ajassa muuttuvaa suhtautumista sekä Carole Kingin että Joni 

Mitchellin musiikkiin ja persoonaan on ollut kiinnostavaa seurata. Tutkielman tekeminen on 

osoittanut, että populaarimusiikin historianirjoituksen kaanonien muotoutuminen on 

yksinkertaisimmillaankin monimutkainen prosessi, joka koostuu lukemattomista osatekijöistä. 

Se, mille asioille historiankirjoituksessa annetaan enemmän painoarvoa ja mikä puolestaan jää 

vähemmälle huomiolle, riippuu paitsi yksittäisten, vaikutusvaltaisten tahojen mielipiteistä ja 

arvostuksista ja suurten yhteiskunnallisten tapahtumien kulkusuunnista, myös puhtaista 

sattumista. 

 

Henkilötasolla hyvin vaatimattomiltakin tuntuvat asiat saattavat muuttaa musiikin historiaa. 

Historiankirjoituksen paikoin epäoikeudenmukaisilta tuntuvia kaanonrakenteita jälkeenpäin 

tulkitseva sortuu helposti spekuloimaan, mitä kaikkea olisi voinutkaan tapahtua. Miten Joni 

Mitchellin nykyiseen kaanonasemaan olisi vaikuttanut, jos media olisi jo 1970-luvulla tiennyt, 

että hän on antanut oman tyttärensä adoptoitavaksi? Entä mikä olisi Carole Kingin asema 

kaanonissa, mikäli hän olisi aloittanut uransa suoraan esiintyvänä laulaja-lauluntekijänä Brill 

Buildingissa työskentelyn sijaan? 

 

Menetettyjen mahdollisuuksien pohtiminen on toki kiehtovaa, joskin lopulta melko turhaa.  

Hedelmällisempää on tiedostaa nykyisten populaarimusiikin kaanonien rakentumisen periaatteet 

ja niitä ylläpitävät tahot, joista vaikutusvaltaisin on näkemykseni mukaan media. On uskallettava 

kyseenalaistaa historiankirjoitusten usein faktuaalisena pidetty sisältö ja pyrittävä rakentamaan 

siitä tasapainoisempaa kokonaisuutta, jossa historialliset tapahtumat nähdään suurena 

vuorovaikutuksen verkostona yksisuuntaisen, lineaarisen janan sijaan. Kuten Antti-Ville Kärjä 

(2006, 4) toteaa, koko kaanonin käsitettä sinänsä ei ole perusteltua hylätä, vaan lähinnä 

suhtauduttava kriittisesti sen nykyisiin ilmenemismuotoihin. 

 

Varsinkin Carole Kingin tapaus osoittaa entistäkin selvemmin, että populaarimusiikin 

historiankirjoitus todella perustuu korkeana pidetyn, länsimaisen taidemusiikin 

historiankirjoituksen arvoille, jotka soveltuvat kovin huonosti ”matalista” lähtökohdista 

rakentuvan populaarimusiikin historian auki kirjoittamiseen. Populaarimusiikin 

historiankirjoituksen toiminnalliset periaatteet ovat toki alunperin syntyneet länsimaisen 

taidemusiikin historiankirjoituksesta, mutta nyt sen olisi jo korkea aika irtautua tästä perinteestä 

ja etsiä itselleen paremmin toimivia ilmenemismuotoja. 
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Mielestäni populaarimusiikin historiankirjoitusta tulisi lähestyä yhden, suuren kaanonin sijaan 

useina, omille arvoilleen ja estetiikoilleen perustuvina historiankirjoituksina. Tämä ajattelu 

edellyttäisi myös sitä, että suhtautuisimme jokaiseen artistiin yksilönä ja koko hänen uransa 

valossa painottamatta kohtuuttomasti vain tiettyjä, valikoituja asioita. Ideaalitapauksessa 

populaarimusiikin historiankirjoitus ottaa koko artistin uran kattavasti huomioon ne sosiaaliset 

kontekstit ja yhteisöt, joissa artisti on elinaikanaan liikkunut ja jotka ovat muokanneet hänen 

musiikkiaan tiettyyn suuntaan. Tällöin vältettäisiin tiettyjen artistien marginalisoituminen ja 

väärinkäsitykset, jotka seuraavat väistämättä, kun koetetaan soveltaa samasta asiasta eri tavoin 

ajattelevia yksilöitä tai asiakokonaisuuksia toisiinsa. 

 

Tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi osoittautui toimivaksi ratkaisuksi selvittäessäni Carole 

Kingin ja Joni Mitchellin toisistaan poikkeavien kaanonasemien taustoja. Tämä näkökulma toi 

esille sen, että samojen ilmausten ja puheentapojen toistuminen levyarviosta toiseen on omiaan 

vahvistamaan kritiikin kohteena olevasta artistista syntyviä mielikuvia. Keskivertolukijan 

kannalta sillä ei juurikaan ole merkitystä, onko ilmausta käyttänyt toistuvasti sama vaiko eri 

kirjoittaja. Ellei lukija tietoisesti kiinnitä huomiota arvostelujen kirjoittajiin ja heidän 

käyttämiinsä sanakäänteisiin, hän ei varmastikaan tule huomanneeksi, miten suuri vaikutus 

tiettyjen ilmausten toistumisella voi hänen käsitykseensä jostakin artistista olla. Ja koska 

levyarvostelijat toimivat edustamansa lehden nimissä, heidän yksilölliset näkökantansa 

mielletään usein koko lehden yleiseksi mielipiteeksi. Lisäksi levykriitikot saattavat pönkittää 

toistensa mielipiteitä entisestään käyttämällä omissa teksteissään samoja sanavalintoja kuin 

heidän kollegansa on aikaisemmissa arviossaan käyttänyt. 

 

Historiallisten kaanonien tutkimus populaarimusiikkispesifistä näkökulmasta on vielä toistaiseksi 

lapsenkengissä. Kaanonteoriaa on tähän asti sovellettu lähinnä vain länsimaisen taidemusiikin ja 

naistutkimuksen tutkimustarpeisiin, vaikka kaanonien vääristyneistä rakenteista johtuvat 

ongelmat ovat olleet läsnä populaarimusiikin historiankirjoituksessa aina sen syntyhetkistä 

saakka. Tällä hetkellä populaarimusiikin tutkimuksen suurin ongelma lienee se, että toimivat 

tutkimusapparaatit ja tutkimuksessa käytettävä käsitteistö ovat oikeastaan vasta muotoutumassa. 

Hyvänä osoituksena tästä on juuri Antti-Ville Kärjän populaarimusiikin kaanontyypittelyä 

hyödyntävä artikkeli, jossa hän tukeutuu Philip V. Bohlmanin (1988) kansanmusiikin 

tutkimuksesta lainattuihin kaanonmääritelmiin. 

 

Oma tutkielmani on esimerkki kaanoneiden rakentumisen taustalla piileviä syy- ja 

seurausyhteyksiä selvittävästä perustutkimuksesta. Diskurssianalyysi ja Rolling Stone-lehden 

levyarvioihin keskittyminen tuottivat aiheesta ainoastaan yhdenlaista tulosta. Eittämättä 
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populaarimusiikin historiallisten kaanonien rakentumisen taustalla on muitakin määrittäviä 

tekijöitä kuin yksittäisen, joskin tässä tapauksessa hyvin vaikutusvaltaisen musiikkilehden 

puhetavat. Tulevaisuuden tutkimusmahdollisuudet ovatkin käytännössä rajattomat: lävistäähän 

kaanonajattelu koko nykyistä länsimaista kulttuuria.  

 

Tässä työssä esiin tuomieni musiikillisen imagon, rekanonisaation sekä bikanonisaation 

käsitteiden avulla olen toivon mukaan laajentanut populaarimusiikin historiankirjoituksen 

tutkimuksessa käytettävää käsitteistöä ja tehnyt aiheesta tulevaisuuden tutkijoille helpomman 

lähestyä. Tarkoitukseni oli alunperin käsitellä tässä tutkielmassa Carole Kingin ja Joni Mitchellin 

kaanonasemien muotoutumista Rolling Stonen levyarvioiden lisäksi myös heidän saamiensa 

palkintojen, tunnustusten ja levymyynnin valossa, mutta aineiston uhatessa paisua liian laajaksi 

tämä näkökulma jäi tällä kertaa käyttämättä. Ovet ovat siis jääneet houkuttelevasti auki myös 

tulevaisuuden kriittisen kaanontutkimuksen varalta. 
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LIITE. Tutkielmassa käytetyt pitkät, suorat lainaukset Rolling Stone-lehden vuosien 1968-1979 
levyarvioista alkuperäiskielellä. 
 
 
1. Joni Mitchellin sooloalbumien arviot 
 
Song to a Seagull (Brown 7/1968) 
 
The Joni Mitchell album, despite a few momentary weaknesses, is a good debut. Her lyrics are 
striking. Her tunes are unusual, Her voice is clear and natural. 
 
Miss Mitchell is a lyrical kitchen poet. "Michael brings you to park/ He sings and it's dark, 
/When the clouds come by, /Yellow slickers up on swings /Like puppets on strings /Hanging in 
the sky . . ." 
 
Joni Mitchell leaps from image to image but seldom leaves you hanging. Occasionally her lyrics 
seem to lose relevance and become frosting without any cake, but then she's like a sand dune: 
you like the idea of her. 
 
Joni's tunes are surprising. You don't go whistling then down the street right away because you 
don't learn them so easily. Her notes do not flow into each other naturally; they are put there one 
by one as the song is constructed. 
 
Ladies of the Canyon (Von Tersch 6/1970) 
 
Joni Mitchell writes some of the finest tunes around and matches their flowing hesitancy with 
her enduring epiphanies and modern parables. Her clever inner rhymes and stylized satire have 
been around for years - recall Tom Rush's "Circle Game" and Judy Collins' "Both Sides Now"? 
Ably matched here by "For Free," "Conversation," and the already CSNYed "Woodstock," not to 
mention the elusive "The Priest" or the incisive "Ladies of the Canyon" and seven other 
enigmatic, poetic word-journeys that move from taxis to windows to whiskey bars to boots of 
leather and racing cars. 
 
Blue (Crouse 8/1971) 
 
The curious mixture of realism and romance that characterized Joni Mitchell and Clouds (with 
their sort of "instant traditional" style, so reminiscent of Childe ballads) gradually gave way to 
the more contemporary pop music modern language of Ladies of the Canyon. 
 
Like Ladies, Blue is loaded with specific references to the recent past, it is less picturesque and 
old fashioned sounding than Joni's first two albums. 
 
The song is neatly divided in its ambivalence: each verse is about a setback to the affair, 
followed by a chorus in which Joni affirms: "But you are in my blood like holy wine." In 
comparing love to communion, Joni defines explicitly the underlying theme of Blue: for her love 
has become a religious quest, and surrendering to loneliness a sin. 
 
"Blue" is a distillation of pain and is therefore the most private of Joni's private songs. She wrote 
it for nobody but herself and her lover - -. But "Blue," more than any of the other songs, shows 
Joni to be twice vulnerable; not only is she in pain as a private person, but her calling as an artist 
commands her to express her despair musically and reveal to an audience of record-buyers. 
 
And yet, despite the title song, Blue is overall the freest, brightest, most cheerfully rhythmic 
album Joni has yet released. But the change in mood does not mean that Joni's commitment to 



 141 

her own very personal naturalistic style has diminished. More than ever, Joni risks using details 
that might be construed as trivial in order to paint a vivid self portrait. She refuses to mask her 
real face behind imagery, as her fellow autobiographers James Taylor and Cat Stevens 
sometimes do. 
 
In portraying herself so starkly, she has risked the ridiculous to achieve the sublime. The results 
though are seldom ridiculous; on Blue she has matched her popular music skills with the purity 
and honesty of what was once called folk music and through the blend she has given us some of 
the most beautiful moments in recent popular music. 
 
For the Roses (Davis 1/1973) 
 
The poetry of her love songs sets her almost on some other planet, some separate plane where 
there are no inhibitions about divine arrogance, no compunctions about laying the inside of her 
on the line. And then there's Joel Bernstein's flamboyant inside photograph - our Valkyrie gazing 
at green water in motion - it complements the unique feeling that one gets about the person who 
made this record, who can emerge from the hazy watercolor of life and say, "I am the best person 
it is within my power to be. Here I am." 
 
Of her relationships with her men she is candidly her own severest critic. In her songs she is 
sensible, chameleon, caustic, sorrowing, boisterous, judgmental, harsh and passionately 
understanding, occasionally passing deftly through this gauntlet of emotions in the course of one 
song. 
 
Yet her great charm and wit, her intense vocal acting and phrasing abilities (the way she chooses 
to deal with a single word can change the feeling of an entire song) and the sheer power and 
gumption of her presence combine to bring it all off and make it shine. 
As a musician she uses a certain kind of sprung rhythm and lyrical beauty that is transcendingly, 
touchingly romantic without ever being common. There are no ordinary tears shed here. As a 
poet she has a refined, working knowledge of the functions of free verse, with its basis of 
boundless expression here fitted to melodies like fingers to a glove. The lyrics as printed on the 
sleeve stand strongly, linear, by themselves. Individual songs interlink, and For the Roses is 
constructed like the cleverest of novels- -. 
 
"Cold Blue Steel and Sweet Fire" - the apparatus and taste of smack - is brilliant and chilling 
with its ironically brimstone lyric that is cruelly telling especially when read apart from the song: 
 
Cold Blue Steel out of money 
One eye for the beat police 
Sweet Fire calling, 
"You can't deny me 
Now you know what you need." 
 
Underneath the jungle gym 
Hollow-grey-fire-escape thief 
Looking for Sweet Fire 
Shadow of Lady Release 
"Come with me 
I know the way," she says 
"Its down, down, down the dark ladder. . ." 
 
But for the fear and degradation of the lyric this could be the most lissome and trenchant love 
song on the album, so lovely is the tune and so sensual the singing. But then, who says that love 
in a strange form is not what heroin is all about? 
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- - an incisive portrait of what the business of fame does to humans who play music in the big 
leagues. "Up the charts/ Off to the airport/ You're name's in the news/Everything's first class/The 
lights go down/And it's just you up there/Getting them to feel like that." As perhaps a picture of 
this woman's much - publicized relationships, the song seems a composite photograph. That she 
chose to name the album for the song is an indication of her attitudes and knowledge - "I heard it 
in the wind last night/It sounded like applause . . . And the moon swept down black water/Like 
an empty spotlight." A person who understands obsessions understands people . 
 
The second side opens with a little more love-ache. "See You Sometime" deals with fleeting 
feelings and romantic competition, a sweet piano song with fine dramatic singing: The tense first 
lines are in a faintly hysterical soprano changing to a more manageable alto as the singer's 
feelings wind down towards the end. 
 
Court and Spark (Landau 2/1974) 
 
the alternatives of love and freedom, trust and paranoia, security and rootlessness, concern for 
herself and for others, compromise and pursuit of perfection, and even sanity and insanity. 
 
Her boldest fears come out in her songs about madness, the last two on the album. Her own 
'`Trouble Child" and Lambert-Hendricks-Ross' "Twisted" deal with it in strikingly different 
ways: The former is tragic, the latter is a piece of comedy with an hilarious punch line that plays 
on the very notion of schizophrenia. Together they flirt with insanity from a distance safe enough 
to show she can control even so threatening a concern. 
 
Blue, her best album, defined a musical style of extraordinary subtlety in which the greatest 
emotional effects were conveyed through the smallest shifts in nuance. On Court And Spark the 
music is less a reinforcement of the lyrics and more of a counterpoint to them. An album about 
an individual struggling with notions of freedom, it is itself freer, looser, more obvious, 
occasionally more raunchy, and not afraid to vary from past work. It is also sung with 
extraordinary beauty, from first note to last. 
 
The cut attempts a contrast between very specific lyrics and dreamy musical interludes. Striking 
in its own way, it suffers from a possibly too literal conception. 
 
"Down To You" is every bit as intricate but works much better. It's the album's best love song - 
sophisticated, subtle and complete in itself as good as melody, vocal and arrangement are, the 
lyrics overshadow them, with intimations of the album's opposites: 
 
The Hissing of Summer Lawns (Holden 1/1976) 
 
With The Hissing of Summer Lawns, Joni Mitchell has moved beyond personal confession into 
the realm of social philosophy. All the characters are American stereotypes who act out socially 
determined rituals of power and submission in exquisitely described settings. 
 
As might be expected, Mitchell's approach is very cerebral. In "Don't Interrupt the Sorrow," a 
poem of almost impenetrable mystery, she voices the core of her vision. Among other things, the 
song parallels modern forms of female subjugation with both Christian and African mythology in 
imagery that is disjunctive and telegraphic: 
 
 
Always Mitchell displays enough moral ambiguity in her lyrics to avoid condescension; her 
latent impulse to anger is consistently redeemed by a compassionate, seemingly genuine sorrow, 
as well as by a visual artist's impulse to perceive the beauty in all things. The tension between 
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Mitchell's moral and aesthetic principles is resolved with special grace in "Shades of Scarlet 
Conquering," the full-scale portrait of a southern belle very similar to Tennessee Williams's 
Blanche DuBois. Here Mitchell's feminist sensibility is implicit in her compassion: 
 
Beauty and madness to he praised 
It is not easy to be brave 
To walk around in so much need 
To carry the weight of all that greed 
 
Two philosophic songs, "Sweet Bird" and "Shadows and Light," fill out the album's schematic 
concept. The first is a serene meditation, tinged with sadness, on the fading of youth ("all these 
vain promises on beauty jars") that develops into a fatalistic lament for all that will eventually be 
extinct. 
 
Hejira (Swartley 2/1977) 
 
- - as a public performer, Mitchell wants to be heard and even enjoyed. To that end she conducts 
a cool flirtation with her audience. - - It is true that she has all but abandoned melodies anyone 
can whistle, and her brief fling with the standard bridge seems to be over. But if she has denied 
her listeners memorable tunes and conventional formats, Mitchell displays other musical charms: 
new, seductive rhythms (not funk, but nearly as entrancing) and lush guitars. While Hejira (the 
title itself refers to Mohammed's "flight from danger") represents a retreat from the inviting 
accessibility of Court and Spark, it is a retreat with a self-renewing purpose. Mitchell has 
withdrawn to her roots, to redefine them. 
 
Despite its apparent simplicity and spare instrumentation, the sound is is sophisticated and 
arresting as anything she's done. - - Where she once sounded simply ethereal, she now introduces 
a sexual roughness which she uses with precision. 
 
For Hejira, as any glance at the cover or the lyrics will prove, is about the Highway: as a symbol 
of distance or flight; as a stage for encounters or revelations; as a communal umbilical cord 
relating separate souls and random experiences. The road runs through every song. The old 
pastoral conventions have been revived in Mitchell's freeways. Like Shakespeare's Forest of 
Arden or Mark Twain's Mississippi, the highway is, a place where the obligations of power and 
wealth, or merely the confines of civilization, can be momentarily forgotten. 
 
Don Juan´s Reckless Daughter (Maslin 3/1978) 
 
Blue turns out to been the album that displayed Joni Mitchell at her most buoyant and 
comfortable - with herself, with the nature of her talents, and with the conventions of pop 
songwriting. From that happy juncture, she has moved on to more graceful and sober self-
scrutiny (For the Roses and Court and Spark) to dramatic musical experimentation mixed with 
failed social commentary (The Hissing of Summer Lawns) to ever-more-seductive singing 
(Miles of Aisles) and to rambling, hypnotic flights of fancy (Hejira). 
Since Blue, Mitchell has demonstrated an increasing fondness for formats that don't suit her. Not 
that this awkwardness can't he occasionally successful: on Hejira, she clung so resolutely to even 
the stray flat notes that the impression was an attractive one of stubbornness and strength. But 
increasingly, Mitchell's pretensions have shaped her appraisal of her own gifts. 
 
Her most resonant lyrics have been simple and concise, spinning out images rather than 
overburdening them, but lately the endearing modesty of "California" or "Just like This Train" 
seems far behind her. These days, Mitchell appears bent on repudiating her own flair for popular 
songwriting, and on staking her claim to the kind of artistry that, when it's real, doesn't need to 
announce itself so stridently. 
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Mingus (Swartley 9/1979) 
 
The package Joni Mitchell's MINGUS comes in is deceptively serene with its cool white and 
iridescent blues - misleadingly neat, as though Mitchell had the answers all wrapped up. Inside's 
where the loose ends are. There, the whole apparatus - one explanatory text, four paintings, five 
documentary fragments - may be necessary to shore up Mitchell's huge thrusts and steel 
ambitions. Look, the foundations haven't even been laid yet, and she's trying to build 
skyscrapers, playing jazz. 
 
There's a taste for dissonance - slackened strings, the whang of wire against metal fret - and one 
ice-cold, sweetly reasonable vision of raw evil. Sometimes it seems as if the tensions Mitchell's 
courting start to drive her crazy. Phrases end in thuds and sharp noises - a fist slamming down 
hard - as though she thinks there's a chance that whatever resists reason or an artist's license 
might succumb to brute force. 
 
Like the beasts she's occasionally chosen as her emblem, Mitchell seems some sort of scavenger 
- a coyote or a crazy black crow, all beak and bravado. She's got some be-bop mannerisma: hear 
how she wiggles a final note, "*eeuh-eeuh-ee.*" And the woman takes *liberties* - goes singing 
Mingus' past, his illness even, in her own first person. But then, coworking can't come easy to 
someone unconcerned with popular idioms and almost proudly ignorant of theory. Joni Mitchell 
says she worships genius, distrusts craft and bets it all on inspiration. No wonder she flutters and 
squawks. Bending her work to his is both a threat and a nervy liberation. 
 
For one thing, Mingus' melodies give Mitchell's lyrics different-shaped spaces to fill. Analysis, 
which she tries in "Sweet Sucker Dance," falls flat. It's out of step with his allusive 
conversational cadences, at odds with the music's equivical moods. She chooses narrative in 
"The Dry Cleaner from Des Moines" and is left huffing and quavering behind the jumpy beat. 
The song only begins to move when she throws out the story and just croons with the horns a 
little. 
 
But then, she doesn't so much come on as an outsider, but as a habitual non-expert. She's the 
babe in bopperland, the novice at the slot machines, the tourist, the hitcher. She's someone who 
has to ask. Which doesn't mean she follows orders or even listens to directions. But when you're 
lost in the mystery and the maps don't mean a thing, it's nice to be with someone who rolls down 
the windows and hollers. 
 
 
2. Carole Kingin sooloalbumien arviot 
 
Tapestry (Landau 4/1971) 
 
Carole King's second album, Tapestry, has fulfilled the promise of her first and confirmed the 
fact that she is one of the most creative figures in all of pop music. It is an album of surpassing 
personal-intimacy and musical accomplishment and a work infused with a sense of artistic 
purpose. It is also easy to listen to and easy to enjoy. 
 
A Gerry Goffin-Carole King song was always engagingly sentimental. It was boy-girl, 
loneliness-togetherness, "Don't Bring Me Down" versus "Hung On You.' 'My baby's got me 
locked up in chains" versus "Will you still love me tomorrow" music the very core of the rock & 
roll lyric sensibility. The music expressed the outlook with a sweetness that ultimately shine 
through no matter what the context. 
 
- -. The songs of Goffin and King are superb examples of the song writing craft of the Sixties. 
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Happily, Carole wrote the lyrics for the two best cuts on the album, two of the best songs I have 
heard in months, if not longer; "So Far Away" and "You've Got A Friend." She proves that she 
can be her own best lyricist as she expresses a simple thought with a line like: 
 
So far away, 
Doesn't anybody stay in one place anymore 
It would be so fine to see your face at my door. 
Doesn't help to know you're just time away. 
 
The simplicity of the singing, composition, and ultimate feeling achieved the kind of eloquence 
and beauty that I had forgotten rock is capable of. 
 
Conviction and commitment are the life blood of Tapestry and are precisely what make it so fine. 
Of course, commitment alone means nothing: but commitment coupled with the musical talents 
of a genuine pop artist mean everything. To paraphrase Pauline Kael, writing about director Jean 
Renoir. Carole King is thoroughly involved with her music; she reaches out towards us and gives 
everything she has. And this generosity is so extraordinary that perhaps we can give it another 
name: passion. 
 
Music (Crouse 1/1972) 
 
Anyone who failed to follow up an album that had sold four million copies with a very similar 
album would have to be either a fool or Bob Dylan. Carole King is neither, and her new album 
Carole King Music, follows with gingerly tread in the footsteps of Tapestry. The spirit of her 
music remains warm and strong, her lyrics still carry personal messages of friendship and 
loyalty, and the same musicians are playing in back of her. 
 
Carole King is the most naturally, unaffectedly black of our white pop stars–black in her 
phrasing, in the feeling of the songs she composes, and in her deep love of rhythm and blues. So 
it is fitting that she launches the album with "Brother, Brother," a song that appears to be a 
response to Marvin Gaye's "What's Going On." Carole evokes the musical feeling of Marvin's 
song with bongos and a beseeching vocal. Marvin had sung "Brother, brother, there's too many 
of you dying." Now a white sister takes up the same "Brother, brother" refrain and adds her 
heartfelt assent. 
 
But it was Carole's muscular piano-playing, her talent for spreading out chords to achieve the 
grandest possible effect, and her instinct for syncopating her chord-pounding so that it 
highlighted her vocal phrasing–it was these things that trademarked Tapestry. Tapestry aimed for 
a minimal, intimate sound and sacrificed brilliance for a pleasingly consistent simplicity. 
 
Throughout the album there are half-hearted gestures at orchestration, as if these versions were 
just sketches for an arranger who is waiting to do the thing up right. If the arrangements for 
Carole's aforementioned black songs are token Motown, the arrangements for her anglo songs–
the ones that sound either like hymns or show tunes–are often downright second-rate. 
 
Like Tapestry this album is rich in both emotion and melody, and in its almost encyclopedic 
view of friendship it surpasses most popular music. There is no question about the value of the 
content, only the validity of the style. Carole now has to choose between simplicity and 
complexity - -. The middle ground where she is now standing isn't good enough for her and the 
sooner she moves on the better. 
 
Rhymes and Reasons (Holden 12/1972) 
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Though I find it musically less exciting than most of Tapestry and some of Writer and Music, I 
think that structurally it is Carole's most unified, personal album. The theme, implied by the title, 
is homespun philosophical "Some say that time brings a better understanding/Of the rhyme and 
reason to it all" and the lyrics are meant to be taken as seriously as the music. This will present a 
problem for those who will find the words too simplistic, as well as for those who will miss the 
transcendent musical vitality present in varying degrees on her three previous albums, and here 
considerably attenuated. 
 
The musical virtues of Rhymes and Reasons are subtle. The importance of Carole's longstanding 
relationship to black music has diminished. There are no tunes with both the tightness and 
memorability of "You've Got a Friend" and "It's Too Late," not to mention the King-Goffin 
songs of earlier days. 
 
What ultimately makes Rhymes and Reasons so moving is Carole's singing, which grows more 
assured with each record. The extraordinary warmth of her style, with its total lack of affectation, 
transforms materials that might otherwise seem banal-commonplace emotional vicissitudes 
giving them a truth that has the power to heal. 
 
Fantasy (Holden 8/1973) 
 
In the opening and title cut of Carole King's first, and I hope last, "conceptual" album, the format 
is made crystal clear: "I may step outside myself/And speak as if I were someone else/ ... In 
fantasy I can be black or white/A woman or a man." Subsequently we are treated alternately to a 
series of dramatic monologues, in some of which Carole King appears as herself, voicing 
personal hope and aspiration, but the majority featuring her as someone else, black, Latin 
American or otherwise, voicing the same sentiments. The whole adds up to a formalized song 
cycle in which the Carole King Institution issues its summary social and philosophical 
expression to date—one that eschews melody for orchestration and lyrical spontaneity for 
generalities—the overall impact being the equivalent of an early Sixties soap opera. 
 
 
Up through Rhymes And Reasons, Carole King wrote songs that, in their specificity of detail, 
personal revelation, and narrative force, embodied an extraordinary populist feeling and musical 
vitality. In Fantasy, with its run-on editing and calculated schematization, these qualities are 
transmuted into humanitarian rhetoric that affects deliverance without delivering. Carole King 
made it precisely because she didn't preach, didn't try to turn a phrase, wasn't a would-be 
producer of "art." Fantasy, though very listenable as background music, affects the resurrection 
as "art" of the essentially innocent approach to songwriting that made her what she is today, and 
it doesn't work. 
 
Wrap Around Joy (Landau 11/1974) 
 
Since her landmark Tapestry, Carole King has both oversimplified and overelaborated that 
masterful album's style until her music has become something more overtly but less effectively 
personal. The spontaneity and simple joyfulness of her earlier Brill Building music and the 
contemporary beauty of Tapestry eventually turned into the arid, stilted sound of her worst 
album Fantasy. 
 
When blatant attempts to redo Tapestry (right down to similar album covers) failed, King and 
Adler made a stylistic leap to the jazz styles that dominate Fantasy. But while King's plain and 
unaffected voice was crying for a shot in the arm, the half-hearted efforts of the band were 
offering only a pat on the back. 
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Although I've fastened onto its missed opportunities, I also find it an engaging work. Although 
repetitive, the melodies are good; although diffuse, the arrangements have presence; and while 
David Palmer's lyrics are uninspired, they are consistent with the mood. 
 
Most importantly, Carole King still has the strength to hold so flawed an album together. 
Although it is far from great, she keeps it entertaining. The woman has soul — she's just been 
spreading it too thin. 
 
Thoroughbred (Holden 3/1976) 
 
As straightforward a singer as she is a lyricist and composer, Carole King projects one of the 
most integrated personalities in pop. Her musical and intellectual scope is narrow, but her seven 
albums, with the exception of Fantasy (an overly self-conscious concept work), stand as one of 
the most consistently listenable collections of the rock era. King's melodies are seldom 
sophisticated but they're almost always catchy. 
 
 
For me, "So Many Ways" most intensely distills the album. Recorded with just voice and piano 
(King's masterful pseudoclassical arrangement has a strong devotional fervor), the song 
celebrates a romantic partnership in broad, urgent strokes. King sings with a verve and 
confidence she has seldom exhibited before, and the fact that a flat note in her upper register is 
allowed to stand somehow makes the performance all the more gripping. It is no small gift that 
King can write and sing basic pop lyrics in a way that makes them feel like much more. 
 


