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Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen promootiovalokuvien syntyä ja osuutta rock-yhtyeen
visuaalisen imagon rakentumisessa. Jäsennän aineistoani, joka koostuu Pintandwefallyhtyeen, heidän levy-yhtiönsä GAEA Recordsin ja yhtyeen promokuvista vastaavan
valokuvaajan Aki Roukalan teemahaastatteluista, sosiaalisen konstruktionismin siivittämänä
diskurssianalyysin keinoin
Työni teoreettisesta viitekehyksestä vastaa suurelta osin Daniel J. Boorstinin imagoteoria,
josta käytän erityisesti imagon tunnistamiseen tarkoitettua kuusiosaista imagon jaottelua.
Boorstinin teoriaan täydennän Guy Debordin spektaakkelin käsiteellä ja joukolla
populaarikulttuurin näkemyksiä. Kulttuurimme on viestintäteknologian jatkuvan kehityksen
myötämielisellä vaikutuksella visualisoitunut viime vuosisadan puolivälistä alkaen. Tuon
muutokseen alkuun paikantuu myös imagon käsitteen vakiintuminen. Imago nähdään
kaupallisilla tarkoituksia varten luotuna visuaalisena ja viestinnällisenä julkikuvana. Myös
rock-yhtyeen aiheuttamien mielikuvien rakentumisessa on ulkomusiikillisilla, ja erityisen
korostuneesti visuaalisilla, seikoilla tärkeä roolinsa.
Haastateltujen puheissa vallitsee yhtenäinen konsensus imagon ja sen rakentamiseen
liittyvän toiminnan merkittävyydestä. Promokuvan vaikutus imagoon konkretisoituu sen
useissa käyttöyhteyksissä. Erityispiirteinä aineistostani paljastui valokuvaajan korostunut
rooli promokuvauksissa, mutta myös koko imagon luomisessa, ja toisaalta yhtyeen aktiivisuus
ja omaehtoisuus suhteessa omaan tuotteeseensa. Tuloksista selviää myös, että Pintandwefall
täyttää imagollaan Boorstinin asettamat vaatimukset. Haastatteluaineistosta käy ilmi, kuinka
monimuotoinen projekti promokuvan kasaaminen on, ja kuinka siihen vaikuttaa bändin
esittämän musiikin lajityypilliset odotusarvot. Myös artistien sukupuolella on oma roolinsa.
Analyysin perusteella promokuvan eri syntyvaiheissa prosessin osapuolilla on erisuuruinen,
mutta merkittävä rooli. Selkeimpänä diskurssina nousee esiin aitouspuhe. Yhtyeen pitää olla
aito teoissaan säilyttääkseen uskottavuutensa.
Tutkielmani on tapaustutkimus, joka kertoo yhden tarinan. Sellaisena se osallistuu
keskusteluun sosiaalisen todellisuuden luonteesta liittyen promokuviin ja imagoihin.

_________________________________________________________________________________________________________
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1 JOHDANTO
Minä rakastan musiikkia. Jopa siinä määrin, että voin sanoa tämän gradun syntyneen
musiikista. Huonoina päivinä olen hakannut päätäni seinään metallin jyskätessä, inspiraatiota
olen hakenut jatsista. Progen syövereissä olen rauhoittanut mieleni ja konebiitit ovat
rytmittäneen sormien juoksua näppäimillä. Kuitenkin gradun valmistuttua soi rock. Ja minä
rakastan valokuvaamista. Kuvien ottaminen on minulle luontaisinta luomistyötä. Kuvat ovat
ohittaneet sanat. Niinpä on vain luonnollista, että graduni käsittelee molempia intohimojani.

Johdannossa pohdin niitä syitä, jotka johtivat tämänkaltaisen tutkielman syntymiseen ja
perustelen

tekemiäni

valintoja.

Esittelen

myös

työn

rakenteen

ja

muotoilen

tutkimuskysymykseni.

1.1 Tutkielman tausta
Idea rock-bändien promokuviin liittyvästä pro gradu –tutkielmasta lähti liikkeelle yhdestä
valokuvasta (Kuva 1).

Kuva 1 Underwater Sleeping Society. Lotus EP:n promokuva (Nick Tulinen).

Tuosta taiteilija Nick Tulisen ottamasta Underwater Sleeping Society –yhtyeen kuvasta syntyi
mieleeni ideaalinen esimerkki onnistuneesta promokuvasta. Siinä yhdistyi bändin nimen
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visuaalinen toisinto heidän esittämänsä musiikin tunnelmaan ja haastavuuteen. Kuva jäi
kummittelemaan alitajuntaani vain sytyttääkseen myöhemmin kipinän. Kipinän, joka pienen
tuprahtelun jälkeen kirkastui graduni aiheeksi: kuinka promokuvalla rakennetaan rockyhtyeen imagoa.

Pelkkä kiinnostus yhtä kuvaa, joka nykyisin silmin vaikuttaa liiankin alleviivaavalta ja
naiivilta, kohtaan ei kuitenkaan ole ainoa syy aiheen valintaa. Bändikin vaihtui lopulta
toiseksi. Minua kiinnostaa kokonaisuudessaan promootiomateriaalin tuotanto ja siihen
liittyvät vaiheet, tuon koko prosessin ymmärtäminen. Kuinka bändin visuaalinen julkisivu
rakennetaan ja kenen käsissä lopputulos lepää? Itsekin promokuvia ottaneena valokuvaajana
koin aiheen kiinnostavaksi ja läheiseksi. Huomasin, ryhtyessäni metsästämään aiheeseen
liittyvää kirjallisuutta, ettei suoraan promokuviin kytkeytyvää, saatikka siihen syventyvää
tutkimusta, ole Suomessa juurikaan tehty. Vieraskielisiäkin tutkimuksia tuli vastaan varsin
laihasti. Artistin imagon rakentamiseen liittyvää tutkimusta löytyi parin opinnäytetyön (ks.
Niemi (2006) ja Viinikainen (2000))1 verran.

Tuntui, että joissain musiikin markkinointiin perehtyvissä oppaissa aihetta sivutaan, mutta
noissakin teoksissa lähinnä todetaan, että bändeillä on syytä olla promokuva olemassa.
Syvemmälle kurkottavia poikkeuksiakin löytyi. Esimerkiksi Gibson (1987, 73–74) toteaa
promokuvan olevan itsestäänselvyys. Hän tähdentää hyvän ja ammattimainen promokuva
vahvistavan imagoa, kun taas huono tai vanhentunut kuva tekee sille enemmän haittaa (mts.).
Esimerkkinä voidaan käyttää sellaista tilannetta, jossa mainosjulisteessa on käytetty vanhaa
promokuvaa ja vasta keikalla kuulijalle selviää, että bändin jäsenistössä on tapahtunut
muutoksia. On selvää, että tällöin mainoskäytössä olleen kuvan ja visuaalisen livekokemuksen välillä vallitsee ristiriita. Ajankohtaisten promokuvien lisäksi artistin on tärkeää
pitää kattavaa dokumentaarista kuvakirjastoa erilaisista tilanteista, kuten keikoilta,
tapahtumista tai levytyssessioista (mts. 77).

Niemen opinnäyte on haastattelututkimus heavyrock-yhtye Charonin imagosta ja siitä syntyvistä mielikuvista.
Viinikaisen paneutuu työssään imagonrakentajien näkökulmaa suuren yleisön tuntemien artistien imagon
rakentamisessa.
1
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Vaikka osaltaan hieman vanhahtavia, niin ovat Gibsonin ohjeet silti perusteltuja. Erityisesti
bändien MySpace-sivuilla näkee usein promokuvien lisäksi muutakin kuvastoa. Pintandwefall
päästää sivuillaan kurkistamaan musiikkivideokuvausten kulisseihin, keikalle ja Euroopankiertueen matkatunnelmiin. Dokumentaarisen kuvamateriaalin tarpeellisuus nousee esiin
esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun artistin menestyttyä riittävän hyvin, hänen urasta
kuvataan dokumenttielokuva tai kirjoitettaan biografia. Kaikki tällainen materiaali muokkaa
ja vahvistaa osaltaan yhtyeen imagoa ja tarjoaa kuluttajille lisää tarttumapintaa ja
mahdollisuuksia samaistua siihen.

Aiheeseen päätymistä edesauttoi myös se, että muutamista hyvästä lähteistä huolimatta sitä
ei ollut kaluttu puhki. Tämä antoi lisää pontta syventyä siihen.

1.2 Miksi, ja mikä ihmeen, Pintandwefall?
Vaikka kiinnostukseni promootiokuviin syntyi tuon tietyn Underwater Sleeping Societyn
utuisen promokuvan perusteella, päädyin ottamaan tapaukseksi suomalaisen, mutta
englanniksi laulavan, nuorten naisten rock-yhtyeen nimeltä Pintandwefall (tästä eteenpäin
PAWF).

Yhtyeen imago ja promokuvat valikoituivat tutkimuskohteeksi useammastakin

syystä.

Pelkästään yhtyeen syntytarina on inspiroiva. Vuonna 2006 perustetun bändin piti olla alun
perin vain yhden keikan ihme. Jäsenet valitsivat itselleen vieraat soittimet ja tekivät pari
yksinkertaista rock-kappaletta. Kaikki ulkomusiikillinen on oli ääntä tärkeämpää, he
piiloutuivat Spice Girls –hengessä pseudonyymien2 taakse ja esiintyivät zorro-naamioissa.
Pyrkimys oli tarjota kunnon performanssi, jossa musiikilla ei ollut niin väliä. Mutta
ensimmäinen keikka poiki toisen, sitten kolmannen, ja pian yhtye voitti Ääni ja vimma –
bändikilpailun,

joka

poiki

levytyssopimuksen.

Taiteilijanimet

ja

erilaiset

naamiot

muodostuivat pysyviksi tunnusmerkeiksi. (Hakala 2010 & Valpasvuo 2007.)

Humoristinen viitaus Spice Girls –yhtyeeseen on itsestään selvä, kun vertaa PAWF:n artistinimiä (Dumb Pint,
Tough Pint, Crazy Pint ja Cute Pint) Spice Girlsin esiintyjänimiin (Baby Spice, Sporty Spice, Scary Spice, Posh
Spice ja Ginger Spice).
2
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PAWF:in kiehtovuutta lisää se, että käsitykseni mukaan täysin naisista koostuvat rokkibändit
ovat edelleen maailmanlaajuisestikin melko harvinaisia (lisää sukupuolen ja rockin suhteesta
luvussa 3.3.2). Joitakin hengenheimolaisia PAWF:lla toki on. Sallasta ponnistavan Stalingrad
Cowgirlsin,

helsinkiläisen Barbe-Q-Barbiesin ja kuopiolaisen Micragirlsin ohella muita

tunnettuja suomalaisia esimerkkejä ovat jo kuopatut Tiktak, sekä Tarharyhmä, joka toimi
Maija Vilkkumaan ponnahduslautana rock-areenoille. Maailmalta löytyy vielä joitain yhtyeitä
lisää, joista tunnetuimpia lienee The Go Go’s, The Bangles ja Quentin Tarantinon Kill Bill –
elokuvakaksikon myötä länsimaidenkin tietoisuuteen ponnahtanut japanilainen The 5.6.7.8's.

Yhtenä syynä mainittakoon vielä aikakauslehti Imagen valokuvaajanakin tunnettu Aki
Roukala, joka on kuvannut suurimman osan PAWF:n promokuvista ja musiikkivideoista.
Roukala pyörittää myös omaa Kioski levy-yhtiötä ja on kuvannut valtaisan määrän henkilö- ja
promokuvia eri yhtyeille ja artisteille, kuten Samuli Putrolle, Olavi Uusivirralle ja Ristolle.
Koin, että Roukalaa haastattelemalla samassa henkilössä puhuisi valokuvaaja ja levymoguli,
mutta myös aikakauslehtikuvaaja ja intohimoinen musiikin kuluttaja. Näin yhtä henkilöä
haastattelemalla saisin hyvin laaja-alaisia näkemyksiä koko tutkielman aihealueeseen liittyen.

1.3 Tutkimuksen rajaus ja tutkimusongelma
Rock-yhtyeen imago kokonaisuudessaan on liian suunnaton pelto kynnettäväksi, joten rajaan
tutkimukseni käsittelemään pientä osaa siitä keskittyen promokuvaan ja sen avulla
tapahtuvaan imagon rakentamiseen. Aihetta voisi lähestyä loogisimmin representaation,
vastaanoton, tuotannon, tai jonkinlaisen kombinaation näistä, kautta. Koin mielekkäimmäksi
valita tuotannon näkökulman, sillä se tarjosi mielestäni tämänkaltaisen tapaustutkimuksen
kohdalla selkeimmin mahdollisuuden pureutua promokuvan ja imagon väliseen suhteeseen.
Tutkimukseni ydinongelmiksi muodostuivat seuraavat kysymykset:

1) Millä tavalla rock-yhtyeen promokuvat syntyvät?
2) Missä roolissa promokuvat ovat rock-yhtyeen imagon rakentumisessa?
3) Kuinka nämä prosessit keskustelevat rakentamani teoreettiseen viitekehyksen kanssa?
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Näiden kolmen pääkysymyksen ohella pyrin sivuamaan ja vastaamaan joukkoon pienempiä
kysymyksiä. Miten bändin visuaalisuus syntyy? Ketkä kaikki ovat mukana tuossa prosessissa
ja kuka sitä johtaa? Mikä rooli eri osapuolilla on?

Vaikka yleensä levy-yhtiön intressit eivät ole ristiriidassa artistien omien toiveidensa kanssa,
molemmat haluavat luonnollisesti korostaa artistin parhaita puoli ja vaieta heikkouksista, niin
kuka lopulta päättää, mitä kuvilla haetaan, minkälaisia mielikuvia rakennetaan ja mitä
merkityksiä kuviin koodataan (Mäkeläinen & Tuohinen 2002, 39)? Mitkä ovat bändin itsensä
mahdollisuudet vaikuttaa imagoonsa? Kumpi on ensin imago vai promokuva? Miten
musiikkigenre vaikuttaa imagon luomiseen ja siihen, miten imagon nähdään?

1.4 Tutkielman rakenne
Johdannon jälkeen toisessa luvussa jälkeen esittelen aineistoni ja sen analyysissä käyttämäni
metodit.

Kolmas ja neljä pääluku on omistettu teoreettisen viitekehyksen muovaamiselle. Kolmannessa
luvussa pohdin imagoa ja promokuvia, sekä tarkastelen musiikin lajityyppejä ja pyrin
paikantamaan PAWF:n sijainnin tuossa genre-kartastossa. Sivuan hieman myös sukupuolen
merkitystä noihin aiheisiin. Neljännessä luvussa sukellan Daniel J. Boorstinin The Image - Or
What Happened to the American Dream –teokseen, joka toimii tutkielmani tärkeimpänä
yksittäisenä rakennuspalikkana. Laastina toimii nuorisotutkimus ja populaarimusiikin
tutkimus sekä aikalaisteoreetikko Debordin spektaakkelin käsite, joihin peilaan Boorstinin
imagoteoriaa. Boorstinin teorian valintaa puoltaa se, että hän jäsentää imagon visuaalisten
viestien lähettämisen kannalta, mikä on olennaista tuotettaessa yhtyeen imagoa promokuvan
avulla.

Teorian kokoamisen jälkeen viidennessä luvussa analysoin haastatteluilla keräämäni
aineiston ja metsästän vastauksia tutkimuskysymyksiini. Ja sitten viimeisessä luvussa
odottavat analyysistä syntyneet johtopäätökset ja lopulta vastaukset tutkielmalle esittämiin
kysymyksiin. Makustelen myös mieleeni kirvonneita vaihtoehtoisia tutkimussuuntia.
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Sen sijaan, että käsittelisin haastatteluaineistoani pelkästään analyysiluvussa, annan
haastateltavien lausunnoille tarpeen mukaan sijan myös muissa luvuissa täydentämään ja
kommentoimaan niitä.
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2 METODI JA AINEISTO
Tässä pääluvussa esittelen aineiston, sen hankkimiseen käyttämäni keinot ja analyysin
välineet. Esittelen myös haastatteluiden kysymysrungon, käyn läpi haastatteluiden kulkua ja
koko aineistonkeräysprosessia sekä pohdin omaa rooliani tutkimushaastattelijan tekijänä.

2.1 Teemahaastattelun teoriaa
Teemahaastattelua on puolistrukturoitu haastattelunlaji, jossa haastattelun aihepiirit ja
teema-alueet ovat rajattuja, mutta kysymysten tarkka muotoilu ja järjestys puuttuvat.
Teemahaastattelussa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee keskeisten,
ennalta määrättyjen, teemojen varassa. Vaikka kysymykset ja niiden järjestys voivat vaihdella
haastattelusta toiseen, teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat. Teemahaastattelussa
haastateltavat voivat tuoda omin sanoin ilmi kaikki haluamansa kokemukset ja mielipiteensä
kysytyistä asioista. Teemahaastatteluissa on otettu huomioon se, että keskeisellä sijalla ovat
haastateltavien antamat merkitykset ja tulkinnat asioista, sekä se, että merkitykset syntyvät
vuorovaikutuksen seurauksena. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.)

Oman työni kannalta oli selvää, että sopivimmaksi aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui
teemahaastattelu,

joka

mahdollisti

kattavasti

määrättyjen

aihepiirien

läpikäymisen

haastattelurungon pohjalta. Muut haastattelutyypit eivät olisi sopineet käyttööni, sillä
lomakehaastattelun käyttö olisi ollut liian rajattua ja avoin haastattelu liian kontrolloimaton,
jolloin vastausten vertailemisesta keskenään olisi muodostunut tarpeettoman työlästä, ellei
jopa mahdotonta. Koin, että teemahaastattelulle ominaista haastateltavien erityistä taustojen
selvittämistä perustietojen lisäksi ei tässä tutkimuksessa tarvittu, sillä se ei olisi tuonut
lisäsyvyyttä vastauksiin.
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2.2 Haastatteluiden kulku ja haastattelurunko
Tarkoituksenani oli alusta alkaen kerätä monipuolisesti näkemyksiä promokuvasta ja
imagosta haastattelemalla, joten haastattelin jokaista prosessin osapuolta: muusikoita,
valokuvaajaa sekä levy-yhtiötä.

Sain sovittua kaikki haastattelut kätevästi peräkkäin

marraskuun 2009 ensimmäisille päiville.

Haastattelut ja aikataulut sovin alustavasti sähköpostitse ja tarkemmin puhelimitse. Levyyhtiön haastattelun suoritin heidän toimitiloissaan Tampereella ja valokuvaajan sekä
muusikoiden haastattelut Helsingissä kahviloissa. Haastattelupaikat valikoituivat sen mukaan,
että

niissä

olisi

kunkin

haastatteluympäristöinä

osallisen
muuten

luontevaa
hyvin,

ja

mutta

rentoa

olla.

taustahäly,

Kahvilat
jota

toimivat
jouduin

äänenkäsittelyohjelmistolla vaimentamaan, vaikeutti litterointia.

Ensimmäisenä menin haastattelemaan GAEA Records –levy-yhtiön AD:ta ja A&R manageria,
joista jälkimmäinen ei lemmikkinsä äkillisen sairastumisen vuoksi päässyt paikalle. Päätin
kuitenkin haastatella pelkästään AD:ta ja sovimme, että haastattelen A&R manageria
myöhemmin erikseen, mikäli AD:n haastattelun jälkeen koen sen tarpeelliseksi. Purettuani
haastattelun nauhalta, koin aineiston olevan levy-yhtiön näkökulman osalta riittävä.

Muut haastattelut sujuivat suunnitelmien mukaan ja säästyin niissä yllättäviltä peruutuksilta
ja muilta potentiaalisilta ongelmilta.

Alun perin tarkoitukseni oli tehdä haastattelun kullekin osapuolella omat kysymykset. Koska
kysymyksistä näytti tulevan varsin samankaltaisia, niin päädyin selkeyden nimissä yhteen
yleiseen kysymyssarjaan. Haastattelurungon kysymykset (ks. liite 1) kokosin neljän teeman
alle: 1) kysymykset koskien haastateltavien yleisiä käsityksiä imagosta ja promokuvista, 2)
promokuvausta edeltäviä vaiheita kartoittavat kysymykset, 3) kuvaustilanteeseen liittyvät
aiheet ja 4) valmiiseen kuvaan liittyvät kokemukset ja tulkinnat.
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Haastattelujen alussa esitin haastateltaviin liittyviä perustietoja, vaikka näillä tiedoilla ei
sinänsä tutkielman kannalta ollut merkittävää relevanssia, kartoittavia kysymyksiä
mahdollisen jännityksen laukaisemiseksi. Lisäksi minulla oli keskustelun kirvoittamiseksi ja
muistin virkistämiseksi mukana printti Wow! What Was That, Baby? –albumin promokuvasta
(ks. liite 2), jonka tekemiseen haastattelurungon kysymyssarjat kaksi, kolme ja neljä liittyvät.

Haastattelut etenivät keskustelunomaisesti varsin luontevasti. Vaihdoin kysymysten
järjestystä sen mukaan, mistä teemasta haastateltava kulloinkin kertoi ja jätin joitakin
kysymyksiä kysymättä koska haastateltava oli antanut niihin jo vastauksen aikaisemmissa
vastauksissaan. Kaikkien haastateltavien kanssa pyrin kuitenkin käymään läpi kaikki ennalta
päättämieni teema-alueiden aiheet. Mikään haastattelu ei lopulta soljunut teemarungon
järjestyksen mukaisesti, vaan poukkoili teemasta toiseen sen mukaan, minkälaisia vastauksia
haastateltavat kulloinkin antoivat. Kokonaisuus pysyi kuitenkin melko hyvin kasassa ja koin
saaneen riittävän kattavat vastaukset kaikkiin määrittelemieni teemojen kysymyksiin.

Yhtyeen haastattelu oli luonteeltaan ainoa ryhmähaastattelu. Vaikka ryhmähaastattelun
purkaminen oli työläämpää, niin etuna yksilöhaastatteluihin nähden siinä oli se, että
haastateltavat tekivät spontaaneja huomioita asioista ja toistensa kommenteista, ja näin
tuottivat yhdessä monipuolista tietoa aihealueista.

2.3 Haastattelijan roolissa
Hirsjärvi ja Hurme (2001, 49) toteavat haastatteluvastauksiin vaikuttavan jo pelkästään
haastattelijan läsnäolo haastattelutilanteessa ja hänen tapansa esittää kysymykset. Myös
aiemmin esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset peilautuvat kuhunkin vastaukseen
(mts.). Näin ollen voidaan ajatella, etten haastattelijana ollut pelkästään kysymysten esittäjä ja
vastaukset tallentava kirjuri, vaan omalta osaltani tuotin aineistoa yhdessä haastateltavien
kanssa, vaikkakaan tämä ei ollut tietoinen valinta tai pyrkimys. Oinas (2004, 220)
huomauttaa, että ”haastattelut eivät siis ole puhtaita kertomuksia tietystä kokemuksesta, vaan
kerrontaa vuorovaikutustilanteessa”.
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Koin, että minun oli varsin helppo mukautua tutkimushaastattelijan rooliin, sillä
haastateltavien maailma sanoineen oli minulle entuudestaan tuttu. Tuttavapiiriini kuuluu
paljon sekä valokuvauksen että musiikin parissa harrastavia ja työskenteleviä ihmisiä, joten
sosiaalisten kontaktieni kautta yhteinen kieli yhtyeen jäsenten, valokuvaajan ja levy-yhtiön
kanssa oli valmiiksi olemassa. Erityisesti valokuvaajan kanssa haastattelu oli kuin olisi vanhan
kaverin kanssa jutustellut, vaikka haastatteluhetki oli ensimmäinen kerta, kun tapasimme
toisemme. Tähän varmasti vaikutti molempien intohimoinen suhtautuminen valokuvaukseen.
Usein haastatteluiden aikana vastaukset aloitettiin tämänkaltaiseen tyyliin: ”kyllähän sää
tiedät tän” tai ”varmasti arvaatkin, miten aion vastata”. Haastateltavat olettivat siis minun
olevan samalla aaltopituudella ja samoilla linjoilla heidän kanssaan.

Vaikka haastattelutilanteet olivat varsin mutkattomia tapahtumia ja yhteinen sävel kunkin
haastateltavan kanssa löytyi kitkatta, niin minun oli haastattelijana otettava huomioon
puolettomuus. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 97) mukaan haastattelija ei saisi kertoa
mielipiteitään, heittäytyä väittelyyn eikä hämmästellä mitään. Mielestäni onnistuin
säilyttämään objektiivisuuteni melko hyvin, enkä antautunut halulle tuoda omia mielipiteitäni
ilmi liikaa. Haastattelut pysyivät ohjaaminani puolistrukturoidun haastattelun luonteen
mukaisesti haastattelutilanteina, eivätkä muuttuneet pelkäksi vapaamuotoiseksi jutusteluksi.
Kysymysrunko ohjasi koko ajan tilanteen suuntaa taustalla.

2.4 Aineiston käsittely
Haastattelunauhat, jotka koostuivat noin kolmesta ja puolesta tunnista äänitteitä, litteroituani
minulla oli kasassa yhteensä 41 liuskaa (riviväli 1,5, fontti 12) materiaalia. Yhteensä
litterointiin kului aikaa hieman yli 20 tuntia.

Koska olen kiinnostunut siitä, mitä haastateltavat sanovan, en siitä, miten he sen sanovat, en
merkinnyt ylös epämääräisiä hymähdyksiä ja naurahduksia, enkä taukoja puheessa.
Haastatteluiden puheen purin sanatarkasti. En myöskään kokenut hyödylliseksi tulkinnan tai
ymmärrettävyyden kannalta puhekielisyyksien korjaamista kirjakieleksi. Oinaan (2004, 217)
mukaan haastateltavien puheen tulisi kelvata sellaisenaan.
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GAEA: Et sen niinku näkee tästä taustotuksesta ja valaistuksesta ja sitte niinku se on niinku kaikissa
käytettään vaaleeta.

Kuitenkin esimerkin mukaisissa tapauksissa karsin turhat täytesanat ja toistot pois ja käytän
analyysissä selkeytettyä muotoa seuraavaan tyyliin. Mahdolliset selkeyttävät lisäykset
sitaatteihin teen hakasulkeisiin.

GAEA: [S]en [valokuvaajan tyylin] näkee tästä taustotuksesta ja valaistuksesta –– kaikissa
käytettään vaaleeta.

Aineiston selkeyttämiseksi käytän haastateltavista lyhenteitä: VALOK (valokuvaaja Aki
Roukala), GAEA (levy-yhtiö Gaea Records) ja PAWF (Pintandwefall-yhtye). Itsestäni
haastattelijana käytän selkeästi erottuvaa lyhennettä H. PAWF:n kohdalla päätin olla
yhdistämättä vastauksia erikseen kuhunkin bändin jäseneen, vaan sen sijaan muodostin
ryhmähaastattelussa

annettujen

yksilöiden

vastauksista

bändin

yhden

yhtenäisen

vastauskokonaisuuden. Käsittelen yhtyeen haastattelumateriaalia siis ikään kuin olisin
haastatellut yhtä henkilöä. Tilanteissa, jossa yhtyeen sisällä vastaukset olivat ristiriidassa
keskenään, tuon esille analyysissä.

Ennen varsinaiseen analyysiin syöksymistä luin aineistoni useaan kertaan läpi ja jäsensin
materiaalin niin, että kustakin haastattelusta minulla oli rinnakkain samaa teemaa
käsittelevät kohdat. Järjestelin aineiston kunkin haastattelun aikajärjestyksen sijaan
teemoittain.

Analyysissä tarkoitukseni oli etsiä tapaus kerrallaan vastauksia, millä tavoin haastateltavat
suhtautuivat eri teemoihin ja miten he kokivat asioiden olevan. Pyrin esimerkiksi
selvittämään, miten eri osapuolet käsitteellistivät promokuvaukseen valmistautumisen
prosessin ja kuinka suurelta osin he kokivat olleensa osallisena siinä. Näitä (levy-yhtiön,
valokuvaajan ja bändin) näkökulmia vertasin toisiinsa ja pyrin tekemään tulkintoja niistä.
Näitä tulkintoja peilasin Boorstinin imagoteoriaan. Näin sain muodostettua kokonaiskuvan
siitä, miten promokuva syntyi, millä tavalla sitä käytettään imagon rakentamisen osana ja
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millä tavalla imago toteuttaa imagoteorian asettamia vaatimuksia sille. Tällä tavoin sain
vastauksia tutkimuskysymyksiini.

2.5 Diskurssianalyysi tutkimusmetodina
Lähestyn aineistoani sosiaalisen konstruktionismin tradition siivittämänä diskurssianalyysin
keinoin. Metodisen viitekehyksen keskeisenä kysymyksenä on, millä tavoin todellisuus
rakentuu kielellisissä, yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa käytännöissä. Näin ollen
pyrkimykseni

on

selvittää

millä

tavalla

haastateltavat

merkityksellistävät

imagonrakentamista ja promokuvan suhdetta siihen. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 38.)

Pertti Töttö esittää kriittisen kannanoton konstruktionismiin Kulttuurintutkimus-lehteen
kirjoittamassaan artikkelissa Totta vai konstruktiota?. Hänen kyseenalaistuksensa johtaa
juurensa kysymykseen, mitä asioita voidaan väittää sosiaalisiksi konstruktioiksi. Kun
konstruoitujen asioiden joukosta löytyy mitä tahansa Intian metsien, tunteiden, kvarkkien ja
zulujen nationalismin välistä, herää epäilys, onko kaikki sosiaalista konstruktiota. Toisaalta
myös niin, että eikö ilmiöitä ole todellisina olemassa ennen konstruointia. Tötön käsityksen
mukaan perusheikkoutena konstruktionistisessa ajattelussa vaikuttaisi olevan kyvyttömyys
tehdä ero ”objektien” ja ”ideoiden” välillä. Sillä on täysin eri asia määrittää jokin esine, asia tai
olento sosiaaliseksi konstruktioksi käsitteellisen luokan jäsenenä, kuin väittää tuota luokkaa
sosiaaliseksi konstruktioksi. Luokat voidaan jakaa indifferentteihin tai interaktiivisiin.
Indifferenttiä luokkaa edustavat sellaiset passiiviset käsitteet, kuten vaikka jo mainitut
kvarkit ja Intian metsät. Ihmisten luokitteluun käytettävät käsitteet ovat interaktiivisia
luokkia. (Töttö 2001, 12, 17–18, 19.)

Tehtäessä jakoa objekteihin ja ideoihin päädytään tilanteeseen, jossa tähteeksi jää termejä,
jotka eivät sujahda ongelmattomasti kumpaankaan ryhmään. Tuollaisia objektien ja ideoiden
välillä operoivia ”hissikäsitteitä” ovat tosiasia, totuus, todellisuus ja tieto. Niitä tarvitaan, jotta
voisimme puhua siitä, miten puhumme ympäröivästä maailmasta. Interaktiivisten luokkien
tapauksessa voi syntyä ”kiertoilmiö” objektien ja ideoiden välille. Kiertoilmiössä hissikäsitteet
toimivat välittäjinä luokan ja sen jäsenten kesken. (Mts. 19.)
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppimalla sellaisen uuden käsitteen, jolla voi luokitella
itsensä (esimerkiksi hipsteri, rockmuusikko tai ydinvoiman kannattaja), tuon luokan
tiedostaminen voi vaikuttaa käyttäytymiseen. Interaktiivisen luokan vaikutus jäseniinsä
perustuu siihen, että jäsen pyrkii vahvistamaan osallisuuttaan tai vaihtoehtoisesti pyrkii
tekemään selväksi, ettei kuulu joukkoon. Tötön mukaan konstruktionistien ongelma onkin
siinä, että he keskittyvät interaktiivisiin luokkiin, niistä puhumiseen, niiden määritelmistä
väittelemiseen ja niiden luonteen paljastamiseen sen sijaan, että he olisivat kiinnostuneita
luokkien jäsenistä, niiden määrästä ja siitä, miksi ihmiset siirtyvät luokista toisiin (mts.).

Hänen pohjimmaisena pelkona tuntuu olevan, että konstruktionismin huumaamana
huomiomme kiinnittyy puhumiseen ja kielenkäyttöön sen sijaan, että tarttuisimme siihen,
mitä sanotaan, ja mikä on kielellisten ilmausten ajatussisältö (mts. 20). Vaikka hänen
esittämällään kritiikillään on joissain tapauksissa eittämättä sijansa, on huomattava, että
analysoitaessa puheen ja tekstin diskursseja tutkimuskohteina ovat nimenomaan puheen ja
tekstin diskurssit, eikä niiden takaa pyritä etsimään oikeaa todellisuutta (Jokinen ym. 1999,
41).

Varsinaisina tarkastelun kohteina tutkimuksessa ovat haastateltujen antamat selonteot, joilla
he tekevät ymmärrettäväksi ja merkityksellistävät itseään ja maailmaa mitä moninaisimmilla
tavoilla erilaisissa tilanteissa. Tässä prosessissa selonteot ovat osallisena siihen, millainen
maailma tulee jatkossa olemaan näille kulttuurisille toimijoille. Selontekojen tarkasteluun on
kolme näkökulmaa 1) mitä merkityksiä selonteoissa voidaan käyttää 2) miten nuo
merkitykset esitetään vuorovaikutustilanteessa ja 3) miten selonteot ovat osallisena jaetun
sosiaalisen maailmamme eli kulttuurimme rakentumisessa. (Mts. 20–21, 67.)

Haastatteluaineistoa analysoitaessa on hyvä ottaa huomioon, että haastateltavat ovat
tuottaneet puheensa jossain kontekstissa ja jostain positiosta. Kuten Hall (1999, 224)
huomauttaa, kirjoitamme ja puhumme aina tietystä erityisestä paikasta tiettynä erityisenä
aikana, tietyn erityisen historian ja kulttuurin kehyksessä. Minun on tutkijana analyysissäni
tiedostettava haastattelumateriaalin syntyneen levy-yhtiön, valokuvaajan ja rockyhtyeen
näkökulmasta. Huomattavaa on myös se, että tutkija ei pelkästään kuvaa sosiaalista
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todellisuutta tutkimustulostensa kautta, vaan myös luo sitä (Jokinen ym. 1999, 41). Tämä
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että maailmankuvani ja käsitykseni todellisuuden luonteesta
ohjaavat tekemiäni tulkintoja. Saamillani tutkimustuloksilla joko vahvistan tai muutan
vallitsevaa todellisuutta liittyen rock-yhtyeen imagon rakentamiseen ja promokuvien
osallisuuteen siinä.

Kvale (1996, 3–5) esittelee tutkijalle kaksi metaforista roolia, kaivostyöläisen ja
tutkimusmatkailijan. Kaivostyöläisen vertauskuvassa, tieto on

kätketty ja vain odottaa

tutkijan tulevan kaivamaan sen esiin (mts). Toisessa mallissa, tutkija vaeltaa pitkin
aineistoaan haastateltaviensa jäljillä ja pyrkii muodostamaan mahdollisimman monipuolisen
kuvan aineistostaan (mts). Oma roolini tutkimuksen tekijänä noudattaa jälkimmäistä roolia.
Sen ohjaamana analyysini on luonteeltaan melko kevyttä ja kuvailevaa.

14

3 NÄKÖKULMIA IMAGOON, PROMOKUVIIN JA GENREIHIN
Tässä luvussa pyrin määrittelemään imagon ja promokuvan. Tarkastelen myös musiikin
lajityyppejä ja pohdin niiden vaikutuksia promokuvien tekemiseen ja merkityksiä imagon
muodostumiseen. Sivuan myös hieman sukupuolen vaikutusta tähän prosessiin. Tämä luku
yhdessä neljänenn luvun kanssa muodostavat tutkielmani teoreettisen viitekehyksen.

3.1 Mitä imago on?
Imagen käsite vakiintui Yhdysvalloissa 1950-luvulla, mutta Suomessa imago-sana otettiin
käyttöön vasta 1970-luvulla. Imago on sanan latinalainen muoto, joka tuolloin koettiin
englanninkielistä helpommin kieleemme taipuvaksi (Karvonen 1997, 17–18). Karvosen (mts.
82) tapaan käytän myös Boorstinin imagesta suomeen vakiintuneempaa termiä imago.

Yhdysvalloissa käsitteen käyttöönottoon liittyi televisioituminen, joka osui juuri 1950-lukuun
(mts. 11). Tähän liittyi laajempi yhteiskunnan visualisoituminen sekä markkinoiden
kehittyminen asiakaslähtöisiksi (mts.). Televisio oli Amerikassa syntymästään lähtien täysin
kaupallinen, joten se soveltui hyvin mielikuvamarkkinoinnin harjoittamiseen.

Imagon käsitettä on määritelty usein eri tavoin, mutta yleisesti sitä pidetään tietoisesti
annettuna kuvana ja toisaalta mieliin luotuna käsityksenä tai vaikutelmana jostakin
henkilöstä, organisaatiosta, tuotteesta tai vaikkapa alueesta. Imago-sana itsessään tarkoittaa
yksinkertaisesti kuvaa. On tavallista, että imagon määritelmiin sisältyy tietynlainen
kaksinaisuus eli imago nähdään yhtäältä ulkoisena, visuaalisena ja viestinnällisenä, mutta
toisaalta myös ihmismielen tai tietoisuuden sisäisenä asiana. Kyse onkin kuvan lähettämisestä
ja sen vastaanottamisesta eli viestinnästä ja viestien tulkinnan kautta syntyvistä käsityksistä.
(Karvonen 1999, 37–39.)

Imago käsitetään hyvin erilaisin tavoin riippuen siitä, mitä termillä halutaan sanoa. On aivan
eri asia puhuuko imagosta mediatutkija vai PR-toimiston palkollinen. Perinteisessä
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ajattelussa, jota Boorstin edustaa, imagon rakentaminen on sitä, että meidän ja todellisuuden
väliin

on

pystytetty

valheellinen

kulissi,

joten

mielikuvamme

muodostuu

tästä

valetodellisuudesta, joka piilottaa taakseen aidon todellisuudesta. Kriittisestä näkökulmasta
katsoen on varsin yleistä käsittää imago teatterin metaforan kautta (Karvonen 1997, 12).
Kansalle tai kuluttajalle esitetään julkinen näytös, jonka suhde todellisuudessa vallitsevien
asiantilojen suhteen on hatara, ellei täysin olematon (mts.). Imago olisi siis jonkinlainen
huijaus, spektaakkeli, kulissi tai jotain muuta rakennettua ja epätodellista. Tällainen esitys
suunnataan jollekin jossakin tarkoituksessa, mutta viestinnästä voidaan puhua vasta sitten
kun joku ottaa esityksen tulkitakseen ja ymmärtääkseen (mts. 53).

Kriittistä suhtautumisen vastapainona on positiivinen ja kritiikitön markkinoijien,
tiedottajien, mainostajien, imagokonsulttien ja muiden vastaavien diskurssi, jossa imago
tarkoittaa tehokasta ja ytimekästä viestintää, asiakkaiden palvelemiseksi. Huijaamisesta tai
tarpeiden luomisesta, saatikka propagandasta ei ole missään nimessä kyse, vaan pelkästään
asiakkaiden toiveiden täyttämisestä. (mts. 12.)

Vuoden

1990

Suomen

kielen

perussanakirja

määrittelee

imagon

ensimmäiseksi

merkitykseksi henkilön, liikeyrityksen tai muun sellaisen usein tietoisesti itsestään antaman
kuvan. Imagoon liittyy olennaisesti myös mielikuvan käsite. Imago on vuorovaikutuksen ja
transaktion tulosta. Imagon ja mielikuvan välinen ero on siis imagon viittaussuhde
viestinnälliseen merkkien ja symbolien tuottamiseen. Mielikuva viittaa enemmänkin
psykologiseen merkitysten aktiiviseen muodostamiseen saatujen tietojen, viestien ja
havaintojen perusteella tehtyihin päätelmiin. (mts. 18–19 ja 32–33.)

Imago voidaan käsittää lähettäjän tuottamaksi esitykseksi tai viestiksi. Esittäminen on
perustavasti jonkin valitsemista esityksessä olevaksi ja jonkin toisen poisjättämistä.
Esittäminen tavanomaisessa mielessä on ainakin jossain määrin tietoista ja harkittua
valitsemista. Imago ymmärretään yleisesti tietoisesti tuotetuksi kuvaksi. Viestinnän
näkökulmasta imago on tuottajan tavoitteellista toimintaa, imagon luomista ja rakentamista.
Psykologisesti ajateltuna kysymys on viestejä vastaanottavien ihmisten mielissä olevista
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käsityksistä. Imagossa on siis kyse lähettäjäpuolen toiminnasta ja mielikuvassa viestien
vastaanottajan aktiviteetista. (mts. 18–19, 27, 32.)

Imagoa voidaan tarkastella myös tähteyden määritelmien kautta. Aho (2002, 49) on eritellyt
populaarimusiikin tähden imagon rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä. Hänen mukaansa
tällaisia ovat 1) itse musiikki ja sen lisäksi myös tähden antamat lehtihaastattelut,
elokuvaroolit ja muu oheistoiminta; 2) promootiomateriaali; 3) median kommentit tähdestä;
sekä 4) yleisön luomat artefaktit; kuten fanisivustot, -foorumit ja keikkakuvat (mts.).

Söderholm (1990) ymmärtää imagon henkilön tai henkilöiden yhteenliittymän, kuten bändin,
julkisuuskuvaksi. Hänen mukaansa kyseessä on julkisen toiminnan strategia, joten imago
välittyy aina viestimien kautta. Vain julkisella henkilöllä tai ryhmällä voi olla imago.
Pelkästään kasvotusten tapahtuvassa vuorovaikutuksessa olevalla henkilöllä on Söderholmin
mukaan maine, luonne tai persoonallisuus. Nämä muuttuvat imagoksi siinä vaiheessa, kun
niistä tehdään viestimien avulla julkista diskurssia. (Mts. 313)

Haastateltavien keskuudessa imago ymmärrettiin eri tavoin. Levy-yhtiön Art Director
ymmärsi imagon puhtaasti mielikuvan synonyyminä. Valokuvaaja määritteli imagon Ahon
tapaan musiikin kautta, mutta sisällytti siihen myös ulkomusiikillisia tekijöitä, kuten iän ja
sukupuolen. Yhtyeen jäsenet kokivat imagon sellaisena mielikuvana, joka pyritään tietoisesti
välittämään itsestään, mutta huomioivat myös sen, ettei imago luultavasti välity täysin
aiotulla tavalla. Ahonen (2006, 26) muistuttaa, että lopulta yksikään artisti ei pysty täysin
kontrolloimaan, millainen kuva hänestä ja hänen musiikistaan kuulijalle syntyy.

PAWF: Se, että me oltas markkinoitu meidän bändiä vaikka kuinka hirveästi, niin se miten me
nähdään meidän imago on erilainen, ku miten joku täysin ulkopuolinen sen näkee.

On selvää, että yhtyeen imagon ja siitä aiheuttamien mielikuvien merkitystä ei voi liioitella.
Toki joissain tapauksissa pelkkä musiikki varmasti voi myydä itsensä, mutta oletan, että
useammin musiikin ohella ostetaan muutakin kuin äänen aaltoliikettä. Tunteilla on suuri rooli
äänilevyn hankinnassa. Sosiaaliset kokemukset ja yhteenkuuluminen muiden bändiä
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kuuntelevien kanssa liittyvät musiikin kuluttamiseen. (Ahonen, Sirpa, Nöel André Chaker &
Stiina Honkamaa 1998, 20; Karvonen 1997, 32.)

Hoivala (2003, 80–81) vahvistaa tätä käsitystä sanomalla, että kulttuurituotteen
markkinoinnissa parhaita aseita ovat mielikuvat ja imago. Niitä käyttämällä tuotetta voidaan
markkinoida vastaamaan sekä yksilötason että sosiaalisen tason kysyntää. Mielikuvat ovat
mainonnan ydin, sillä kaikki mitä mainonnan avulla voidaan saada aikaan, on mielikuvallista
(Malmelin 2004, 78–79). Mainonnalla ei myydä tuotetta, vaan sillä saadaan aikaan mielikuvia,
jotka johtavat tuotteen hankkimiseen (mts.).

Imagon rakentamisen voidaan katsoa olevan sellaista merkkien ja symbolien tuottamista,
joilla pyritään konstruoimaan kohteesta, tutkimuksessani rockyhtyeestä, tietynlaista
harkittua julkista kuvaa. Tässä prosessissa promokuvalla on tärkeä rooli.

3.2 Mihin muusikko tarvitsee imagoa?

Hey, hey, we are the Monkees/You know we love to please/A manufactured image/With no
philosophies.
We hope you like our story/Although there isn't one/That is to say, there's many/That way there
is more fun. (The Monkees: Ditty Diego (WarChant))

Lopulta imagossa on kyse tuotteen mainostamisesta ja myymisestä. Rockyhtye tarvitsee
tuottamansa musiikin ohessa imagoa erottuakseen lukemattomasta määrästä muita yhtyeitä.
Kysymys on erottuvuudesta ja näkyvyydestä. Imago on kuluttajalle tarttumapintaa ja
samaistumisen kohde, syy hankkia tuote omakseen.

Artisti edustaa musiikkiaan sen tekemisen ja esittämisen ohella visuaalisen imagollaan
musiikkivideoissa, valokuvissa, live-esiintymisissä, kotisivuilla internetissä ja mainoksissa.
Visuaalinen imago on tärkeä markkinointikeino musiikkiteollisuudelle, sillä se yhdistää
musiikkiteoksen tekijäänsä. (Ahonen 2006, 19.)
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Musiikkiteollisuuden kovassa kilpailussa tuottajan kannalta ei ole lainkaan yhdentekevää,
kenen tuotteita kuluttajat valitsevat. Kun riittävän moni valitsee kilpailijan tuotteen, on
edessä vakavimmillaan konkurssi. Hinnalla ja laadulla voidaan kilpailla, mutta yhä useammin
huomataan kilpailun sujuvan mielikuvien ja merkityksien avulla pienemmin kustannuksin ja
suurempia voittoja tuoden. Yksittäisen yhtyeen kannalta kyse on menestymisestä ja hengissä
säilymisestä kilpailussa asiakkaiden huomiosta. (Karvonen 1997, 21.)

Tuote lyö kilpailijansa paremmalla imagollaan, joka taas luodaan visuaalisella ilmeellä ja
mielikuvamainonnalla (mts.). Toki täytyy mainita, että musiikkiteollisuuden tuotteet, eli
artistit ja yhtyeet, kilpailevat markkinoilla lähtökohtaisesti musiikillaan ja esiintymisellään.
Imago rakentaminen ja kaikenlainen muu myyntiä edistävä toiminta on vain toinen puoli
bisnestä. Nämä puolen kuitenkin limittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuuden kuluttajien
kulutettavaksi tuotteeksi.

Goodwinin (1992, 112) mukaan bändin performanssin onnistuminen on riippuvainen eri
osapuolten panoksesta bändin jäsenistä, tuottajaan, avustajiin, stylistiin ja julkaisijaan.
Jokaisella esiintymisen osa-alueella lopullinen tuote on riippuvainen useista tekijöistä, kuten
imagon luomisesta ja ylläpitämisestä, suhteesta kuviteltuun ja todelliseen yleisöön sekä
käytettävissä olevista resursseista (mts.).

Pelkkä erottautuminen muusta massasta ei riitä kovin pitkälle, eikä se pärjää tehokkaammille
mielikuvamarkkinoinnin muodoille. Kilpailun kovetessa on synnytetty markkinointia, joka
perustuu asiakkaiden tai asiakassegmenttien tarpeiden, halujen, pelkojen, ahdistuksen
aiheiden, maun, arvojen ja elämäntyylin kartoittaminen. Tuotteen hinta, merkitykset ja
symboliarvot muokataan mahdollisimman täsmällisesti tiettyjen asiakassegmenttien makua
ja mielihaluja. Imagon rakentamisessa korostetaan pitkäjänteisyyttä ja totuudellisuutta. Valhe
ei kanna pitkälle (Karvonen 1997, 22 & Lampikoski ym. 1990, 25.)

Ropen ja Metherin (1987, 20–21) mukaan on olennaista huomata mitä potentiaalinen asiakas
on ostamassa. Hän saattaa olla ostamassa statusta, itsetuntoa tai hyväksymistä (mts.).
Esimerkiksi uuden rocklevyn ostava nuori ostaa hyvänkuuloisen musiikin lisäksi
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mahdollisuuden kuulua muiden samasta yhtyeestä pitävien nuorien ryhmää. Esimerkiksi popalbumin hankinta voi olla tapa kertoa trendikkyydestä tai jazzlevyn hankinta voi olla myös
hienostuneen maun ja kulturellin tietämisen viestittämistä. Kuitenkin muille ja myös itselle
levyn hankintaa voidaan pyrkiä perustelemaan juuri itse musiikilla, ja jätetään mahdolliset
muut syyt mainitsematta.

Bändi on tuote, johon liitetään symboleja. Näen, että lopullinen tuote on musiikki, johon
liitetään bändiin sisällytetyt symbolit. Toisaalta Boorstin (1962, 204) huomauttaa, että
ostaessaan jotain tuotetta tai käyttäessään jotain palvelua ihmiset haluavat itse asiassa ostaa
imagoa, jolloin imago itsessään on varsinainen tuote. Jos bändiin liitetyt symbolit ovat
esimerkiksi aggressiivisuus, maskuliinisuus ja voima, niin nämä samat symbolit liitetään myös
musiikkiin eli lopulliseen tuotteeseen. Jos musiikki ei täytä näiden annettujen symbolien
vaatimuksia, vaan on esimerkiksi rakkausballadeja, niin kuluttaja kokee itsensä huijatuksi.
Toisaalta tällainen paradoksi voi olla harkittu keino huomion tavoittamiseksi tai
shokeeraamiseksi. Tuotteiden avulla voimme heijastaa omaa imagoamme ja käsitteellistää
omaa identiteettiämme. Samastuminen bändin imagoon on itse asiassa minuuden
rakentamista mieleiseksi.

Neguksen (1992, 66) mukaan visuaaliset imagot osoittavat tiettyä ääntä tai musiikkia.
Selkeintä tämä on keikoilla, joissa fanit3 jakavat idoliensa tyylin: hevifaneilla pitkät hiukset ja
lävistyksiä, rap-muusikoiden faneilla lippalakit ja löysät vaatteet ja indie-faneilla älykkölasit ja
hipster-vaatteet. Mielenkiintoiseksi esimerkiksi tällaisesta samaistumisesta voidaan ottaa
valokuvaaja James Mollisonin kuvausprojekti The Disciples (ks. esimerkiksi Imagen numero 5–
6: 2008), jossa hän on kiertänyt kuvaamassa useiden eri yhtyeiden ja artistien faneja.
Valkoista taustaa vasten otetutut kuvat on jälkikäteen yhdistetty riviksi faneja. Noissa kuvissa
näkyy

varsin

selvästi

fanien

pyrkimys

muokata

oma

tyylinsä

ja

olemuksensa

ihailunkohteidensa visuaalisen imagon mukaiseksi (kuva 2). Nämä fanien käyttämät
visuaaliset symbolit esittävät, että artisti tai genre kuvastaa kuluttajaa (mts.). Kuten Hall
3 Populaarimusiikin yhteydessä fanit määritellään ytimekkäästi sellaisiksi aktiivisiksi ihmisiksi, jotka
omistautuvat tietyille musiikin lajityypeille ja seuraavat tiettyjen esiintyjien tekemisiä. Nykypäivänä
fanittaminen ymmärretään yhdistelmänä aktiivista kuluttamista, ihailua ja hauskanpitoa. fanius on fanien
toiminnan lisäksi kulttuurinen käytäntö, jota tuotetaan kulttuuriteollisuuden, julkisuuden ja yleisöjen välisessä
vuorovaikutuksessa. (Mäkelä 2007, 214, 216 & Shuker 1998, 116.)
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(1999: 250) asian ilmaisee, kysymys ei ole siitä keitä me olemme ja mistä tulemme, vaan siitä,
keitä me voisimme olla ja kuinka meidät on esitetty ja mikä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka me
esitämme itsemme.
Kuva 2 Madonnan ja Rod Stewartin faneja James Mollisonin kuvasarjasta The Disciples.

Karvonen (1997, 22) sanoo, että myös medialla ja journalistisella käytännöllä on omat
tarpeensa. Kun tiedettään tai voidaan ennakoida, minkälaisiin täkyihin journalismi tarttuu,
niin tuotteelle saadaan helposti lisää tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Hyvin rakennettu imago
on tehokas markkinointi väline. Kuten Negus (1992, 79) asiasta sanoo: “Musiikkia ei koeta
yksinkertaisesti äänenä, vaan sen vastaanottoon sisältyy joukko mielikuvia, identiteettejä,
arvoja, uskomuksia ja mielihaluja. Markkinointihenkilöstö on tästä hyvin tietoinen ja pyrkiikin
mahdollisimman tehokkaasti rakentamaan yhteyksiä musiikin ja imagon, sekä artistin ja
kuluttajan välille”.
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3.2 Promokuvasta
Kärjä (2007) toteaa, että populaarimusiikki ei koskaan ole pelkästään musiikki itsessään, se
ääni, vaan siihen liittyy joukko muitakin tekijöitä, kuten kirjoitusta, mielleyhtymiä ja kuvia.
Kuva, oli se sitten liikkuva tai staattinen, voi välittää vihjeitä siitä, miten tiettyyn musiikkiin
tulisi suhtautua. Kuulija oppii yhdistämään tietynlaisen kuvaston tietynlaiseen musiikkiin.
(Mts. 179, 181.)
Yksinkertaisesti ajatellen promootiovalokuva (tästä eteenpäin yleisemmin käytetyssä
lyhyessä muodossaan promokuva) on nimensä4 mukaisesti myynninedistämiseen pyrkivä
valokuva. Englannin kielessä käytettään yleensä termejä publicity photo (julkisuus- tai
tiedotusvalokuva), promo picture tai band photo. Suomessa promokuvan ohella käytetään
myös pressikuvaa ja bändikuvaa. Periaatteessa termien välillä ei ole suurtakaan eroa. Näen
kuitenkin pressikuvan tarkoittavan spesifisti mediakäyttöön suunnattua kuvaa ja bändikuvan
tarkoittavan laajemmassa mittakaavassa yhtyeestä tuotettua kuvamateriaalia kattaen myös
keikka-, fani- ja kiertuekuvat. Näin ollen promokuva on termeistä selkein ja nimelläänkin
paljastaa tarkoituksensa.

Visuaalisuus on ollut aina tärkeää populaarimusiikin markkinoinnissa. Tämän osoittaa
visuaalisen mainonnan määrä. Hyvin varhaisessa vaiheessa populaarimusiikin kulttuurista
historiaa rock’n’roll -elokuvien, monimuotoisten levykansien ja muun mainonnan määrä oli
runsasta. Nykyaikana mainonta on monimuotoistunut, kun julkiset tilat täyttävät julisteet ja
kädestä käteen kiertävät flyerit. Erityisesti visuaalinen mainonta kukkii internetissä, jossa
erilaiset yhteisöpalvelusivustot, kuten Myspace ja Facebook, toimivat moderneina
ilmoitustauluina. Myös promokuva on tärkeä peruselementti yhtyeen markkinoinnissa. Sen
tulisi kertoa artistin persoonasta ja kuvastaa hänen imagoaan (Goodwin 1992, 8; Knab 2001).

Promokuva

on

tarkemmin

määriteltynä

kaupallisilla

motiiveilla

vuorattu,

yleensä

ammattivalokuvaajan ottama, tarkoin harkittu kuva yhtyeestä tai artistista. Leonardin (2007,
108) mukaan promokuva yhtyeestä voi olla otettu tarkoin rakennetussa kuvaussessiossa tai
valittu tilattujen keikkakuvien joukosta. Vaikka lopullinen valokuva bändistä on yksittäinen

Promootio on johdannainen latinan sanasta promovere eli liikuttaa tai liikkua eteenpäin. Promootio on
vakiintunut kaupallisessa mielessä tarkoittamaan mainostamista, tiedottamista tai myynnin edistämistä.
4
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hetki, se on harvoin viaton otos tai päivittäisen elämän kuvaus ryhmästä muusikoita (mts.
108). Gracykin (1996, 75) mukaan kuvat rock-muusikoista ovat hyvin valikoivia ja
vääristäviä. Bändikuvien tuotannossa hyödynnetään rock esteettisiä ja mytologisia keinoja
markkinointipäämäärien saavuttamiseksi (mts.).

Kärjä (2007, 189) määrittelee sellaisen hyväksi levynkanneksi, joka samaan onnistuu sekä
noudattamaan että venyttämään musiikin genreen liittyviä käsityksiä. Samaa määritelmää
voisi soveltaen käyttää myös promokuvan suhteen. Näin ollen sellainen on hyvä promokuva,
joka on riittävän tuttu, että kohdeyleisö löytää sen, mutta joka rikkoo sopivasti rajoja
nostaakseen sen esiin muusta kuvamassasta. Negus (1992: 72) huomauttaa, että visuaalinen
markkinointi sisältää pyrkimyksen artistin ainutlaatuisuuteen ja aitouteen ja täsmälliseen
imagoon, joka toimii metonyyminä artistin koko identiteetille ja musiikille.

Niemi (2006, 18–19) toteaa, että promokuvat ovat yhtyeen virallisia kuvia, jotka pyrkivät
antamaan bändistä ammattimaisemman kuvan, kuin keikkakuvat ja muut esimerkiksi
nettigallerioihin lisätyt kuvat. Jos promokuvaa verrataan mainos- tai muotikuviin, niin
kuvatyypit poikkeavat toisistaan lähinnä kohteensa vuoksi. Mainoskuvissa yleensä
mainostettava asia on jokin tuote, muotikuvissa esitellään vaatteita sekä muita muotituotteita
ja promokuvissa kohteena on yksittäinen artisti tai bändi. Kaikkien kuvien tarkoituksena on
myynninedistäminen ja tuotteen tutuksi tekeminen kuluttajalle. Kuvia yhdistää myös se, että
ne ovat yleensä tarkoin harkittuja ja rakennettua. Huomattavaa on myös se, että usein
ammattivalokuvaajat ovat monialaisia, eivätkä ole keskittyneet pelkästään yhteen
kuvatyyppiin, vaan kuvaavat sekä bändi-, mainos- että muotikuvia. Näin rajat hämärtyvät
entisestään.

Jokainen kuvan elementti (asento, ilme, vaatetus, miljöö ja niin edelleen) myötävaikuttaa
(visuaalisten) viittaussuhteiden tulkintaa. Usein kuvissa matkitaan hyvin pitkälle jo olevia
tyylejä ja artistin identiteettiä tuodaan esille sarjalla visuaalisia kliseitä. Selkein
valokuvallinen keino on sijoittaa kohde tiettyyn kontekstiin. Vakavasti otettavat artistit ja
rock-muusikot kuvataan usein miljöössä, joka voi olla esimerkiksi bändikämppä,
keikkaympäristö, luonto, merenranta tai joku tunnettu kotipaikkaan viittaava sijainti. Kuvan
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miljöö tarjoaa sarjan konnotaatioita, jotka vahvistavat artistin musikaalista identiteettiä.
Vastakohtaisesti dance- ja pop-yhtyeet kuvataan usein studioympäristössä, mikä korostaa
vaatetusta, hiustyyliä, meikkausta ja rakennettua ulkonäköä ylipäätään. Tällaiset kuvat
kuvastavat hetken muotia. (Negus 1992, 67.)

Kuten sanottua, erityisesti popmusiikin kuvastojen muotokieli sekoittuu lähes saumattomasti
muotikuvaston kanssa. Useiden suomalaisten popmuusikoiden, kuten Jenni Vartiaisen (kuva
2), tai Antti Tuiskun promokuvat kävisivät sellaisenaan vaatemainoksista tai kuvituksiksi
muotiartikkeleihin.

Kuvassa

2

asetan

vertailtavaksi

Jenni

Vartiaisen

Seili-albumin

promokuvan suhteessa kansainvälisesti tunnetuissa muotilehdissä esitettyihin kuviin.
Yhtenevyydet poseerauksissa, stailauksessa, valaistuksessa ja ylipäätään kuvien luonteissa
ovat hyvin selvät. Huomionarvoista on, että globaalisti menestyneet poptähdet (esimerkiksi
Madonna, Lady Gaga ja Justin Timberlake) esiintyvät omaa tuotantoaan kauppaavien kuvien
lisäksi usein mainoskasvoina erilaisissa mainoksissa ja muotilehdissä, mutta luovat myös itse
muotitrendejä pukeutumisellaan ja esiintymisillään nousten näin muusikkoina myös tyyliikonien asemaan.

Kuva 3 Vasemmalta oikealle: Laetitia Casta, Vogue España (kuvaaja Bryan Adams); French Vogue, Calendar 2009
(kuvaaja Terry Richardson); Jenni Vartiainen, Seili-albumin promokuva (kuvaaja Juha Mustonen).

Neguksen mukaan (1992, 67) alkujaan promokuvien pääasiallinen tehtävä oli osana
lehdistöpakettia kertoa medialle ja levy-yhtiöille uudesta artistista ja määrittää se visuaalisen

24

ilmeen avulla tiettyyn genre-lokeroon. Nykyään markkinoinnissa käytetään samoja kuvia
esiintyjän tuomiseksi kuluttajien tietoisuuteen eri väylien kautta, kuten internetsivuilla
(artistien kotisivuilla, Facebook-yhteisöpalvelussa, Myspace-sivuilla ja levy-yhtiöiden
nettisivuilla), keikkajulisteissa, flyereissä, sekä lehti- ja televisiomainoksissa. Valokuvaajan
haastattelussa nousi mielestäni esiin osuva määritelmä promokuvalle.

VALOK: Se [promokuva] on käyntikortti, jolla työnnetään jalka oven väliin ja sanotaan, että hei
kuunteles tätä. Se on yksi osatekijä siinä kaikessa ulkomusiikillisessa, mutta iso osatekijä siinä
osastossa.

Näenkin tässä tutkimuksessa promokuvan yhtyeen visuaalisena käyntikorttina. Promokuvalla
on kaksi pääfunktiota: 1) tavoite lisätä artistin tunnettavuutta sekä 2) pyrkimys herättämään
kiinnostusta median, kuluttajien tai levyteollisuuden silmissä artistia ja hänen esittämäänsä
musiikkia kohtaan. Tavoitteena on saada media käyttämään palstamillimetrejä julkisuuden
lisäämiseksi ja kuluttajat ostamaan levyjä sekä käymään keikoilla. Uusille artisteille
promokuva on tärkeä ulkomusiikillinen keino tulla huomatuksi levy-yhtiöiden silmissä, joka
parhaassa tapauksessa johtaa levytyssopimukseen.

3.2.1 John Lennonin silmälasit
Esittelen tässä alaluvussa muutaman ikoniseen5 asemaan nousseen rockvalokuvan ja pohdin
niitä syitä, jotka ovat nostaneet kuvat sellaiseen asemaan, jossa ne nykyään ovat. Promo-,
levynkansi- ja henkilökuvia artisteista ja yhtyeistä on loputon määrä. Vain harva noista
kuvista nousee ikoniseen asemaan ja jää pysyväksi osaksi (musiikki)historian kuvastoa.
Lienee melko turvallista olettaa, että Abbey Road -albumin ja muiden tässä esiteltyjen
ikonisten rock-kuvien muistettavan aseman taustalla on pitkälti menestys. Toki kuvat ovat
myös ajankuvia ja toimivat parhaimmillaan metonymisesti osana suurempia kokonaisuuksia,
kuten seuraavan kuvaparin (Kuva 4) kuvat osoittavat.

Viittaan tässä yhteydessä ikonisella sanan puhekieliseen merkitykseen semiotiikan termin (jolloin ”ikoninen
kuva” olisi itse asiassa toistoa) sijaan. Arkisesti ikonisella valokuvalla tarkoitetaan sellaista kuvaa, joka toimii
symbolina jollekin asialle. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää kaikkien tuntemaa Alberto Kordan
tallentamaa kuvaa Che Guevarasta, jota voidaan kiistatta pitää yhtenä 1900-luvun tunnetuimpana symbolina.
5
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Kuva 4 Elvis Presleyn debyyttialbumin kansi. Tampa 1955 (William V. Robertson). The Clashin London Calling albumin kansi. New York 1979 (Pennie Smith).

Elvis Presley ei ollut ensimmäinen rock & roll muusikko, mutta hänen debyyttilevynsä
kanteen päätynyt kuva on luultavasti ensimmäinen todellinen rock-valokuva. Muusikon
ekstaattinen läsnäolo kuvassa on kouriintuntuva. 1950-luvun Yhdysvalloissa vyötärön
alapuolella vaani ongelmat, niinpä kansikuvan on rajaus alkuperäisestä kuvasta, jossa näkyy
muusikko kokonaan, haarat levällään ja lantio eteenpäin työntyneenä (Buckland 2009, 3).
Rajauskaan ei onnistu poistamaan kuvan seksuaalista latausta, joka sai nuoret hurmokseen ja
heidän vanhempansa pelkäämään lastensa puolesta. Pian levyn julkaisemisen jälkeen pastori
Robert Gray julisti raamattu toisessa ja Robertsonin ottama kuva toisessa kädessään, kuinka
laulaja oli saavuttanut rappionsa pohjan (mts. 3–4). Sen sijaan nuorisolle kuva oli varmasti
vankka todiste rockin humalluttavasta ja vapauttavasta vaikutuksesta. Tämän vaarallisempaa
kuvaa ei vuonna 1955 voinut ottaa.

Vajaa neljännesvuosisata myöhemmin The Clash osoitti kunniaa Elvikselle lainaamalla
kolmannelle albumillensa typografian hänen debyyttialbumilta.

London Calling –levyn

kanteen valittiin Pennie Smithin New Yorkin keikalla ottama kuva. Kuvassa6 yhtyeen basisti
Paul Simonon iskee keikan jälkeen turhautuneen soittimensa päreiksi. Smith pysäytti hetken,
johon kiteytyi rockin viha ja anarkia. Jos Elviksestä otettu kuva oli rockia vaarallisimmillaan

Englantilainen rock-musiikkiin keskittynyt aikakauslehti Q valitsi Smithin vangitseman kuvan vuonna 2002
kaikkien aikojen parhaaksi rock & roll –valokuvaksi (Buckland 2009, 5).
6
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1950-luvun

puolivälissä,

niin

Simononin

basson

rikkominen

oli

sitä

1970-luvun

loppumetreillä. Buckland (2009, 5) näkee kuvassa hurjistuneen soturin, joka heiluttaa
instrumenttiaan kuin kirvestä. Rock-muusikot ovat sotilaita, soittimet aseinaan ja laulut
sotahuutoinaan, sodassa tekopyhyyttä ja vallitsevaa tilaa vastaan (mts.). Rock & roll ei ole
vain musiikin lajityyppi, vaan myös, ja ehkä ennen kaikkea, yhteisön henki. Tätä tulkintaa
tukee myös The Clashin sanoitusten sosiopoliittinen sanoma.

Seuraava esimerkki kommentoi kuvan merkitystä imagon rakentamisessa. John Lennonin
rock-tähteyttä teoksessaan John Lennon Imagined - Cultural History of a Rock Star (2004)
tarkastellut populaarimusiikin ja -kulttuurin tutkija Janne Mäkelä tekee oivia havaintoja
artistin visuaalisen imagon rakentumisesta ja muutoksesta. Goodwinin (1992, 109) mukaan
visuaalisen esityksen muutos on osa yhtyeen tai artistin kehittymisstrategiaa, jossa imagon
muutoksella viestitetään musikaalista kehittymistä ja uudistumista. Mäkelä kirjoittaa, että
Lennonin imago muuttui vuosien saatossa kepeästä työväenluokan teinipop-tähdestä älyköksi
ja rock-taiteilijaksi. Lennonin visuaalisen imagon muutoksen keskellä selkeää roolia esittää
pyöreät kapeasankaiset silmälasit, jonka tyyliset silmälasit vielä nykyäänkin tunnetaan
Lennon-laseina. Mäkelän mukaan nuo lasit olivat merkki, paitsi Lennonin pyrkimyksistä
erottua yksilönä muusta yhtyeestä, vakavammasta ja tiedostavammasta artistista. (Mts. 89,
93, 108–109, 119)

Nähdäkseni erityisen hyvin Lennonin imagon muutos, vaikka tuossa kuvassa silmälasit eivät
näyttelekään suurta roolia, todentuu The Beatlesin Abbey Road –albumin kansikuvassa (kuva
5), joka on kiistatta yksi populaarimusiikin historian ikonisimpia kuvia. Kuvassa hän suuressa
parrassaan,

valkoisessa

puvussaan

ja

pitkät

hiukset

aukinaisina

johdattaa

lähes

messiaanisesti muun yhtyeen suojatien yli. Kiinnostavaa on, että Mäkelä pitää todennäköisenä
managerin ja markkinointihenkilöstön vastustaneen Lennonin pyöreitä laseja niiden
antamien vääränlaisten signaalien vuoksi. Tuollaisia merkityksiä hänen nähdäkseen olivat
nuorison ihannoimalle pop-tähdelle sopimaton hyvätapaisuus, arkipäiväisyys ja oppineisuus.
(Mts. 119–120.)
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Kuva 5 The Beatlesin Abbey Road –albumin kansi. Lontoo 1969 (Iain Mcmillan)

Otan vielä yhden esimerkin valokuvan vaikutuksesta imagoon. The Doors –kulttiyhtyeen
keulakuva Jim Morrison Morrison antoi kasvonsa yhdelle rockhistorian ikonisimmalle kuvalle
(kuva 6)7. Hän oli Söderholmin (1990, 75) mukaan ensimmäisiä rockartisteja, joka oivalsi että
yleisöön vaikutetaan live-esiintymisten lisäksi myös eri viestimien kautta. Tämä johti siihen,
että Morrison johti itse promootiotyötä ohjailemalla managereita ja PR-henkilöstöä (mts.).
Haastatteluissa Morrison puhui harkiten ja sivistyneesti yhtyeen musiikista, ja näin rakensi
omaa sekä yhtyeensä imagoa (mts.). Morrison esiintyi nahkahousuissaan yhtäältä naisten
päiväunena ja toisaalta piinattuna dekadentti-taiteilijana. Yhtyeen viimeiseksi jääneen
studiolevyn L.A. Woman aikaan Morrison oli kyllästynyt seksisymbolin asemaan. Hän kasvatti
ison risuparran ja lihotti itsensä. Tällä teolla hänen uskotaan pyrkineen vakavasti otettavaksi
runoilijataiteilijaksi.

Eritoten kuvan näkyvyyttä ja sitä kautta ikonisuutta eittämättä lisää se, että se päätyi The Best of The Doors –
kokoelmalevyn kanneksi. Kyseinen kokoelma-albumi ja se uusintapainokset ovat RIAA:n mukaan myyneet yli 10
miljoonaa kappaletta. http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=tblDiamond (Katsottu 10.3.2011)

7
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Kuva 6 Jim Morrison, New York 1967 (Joel Brodsky)

Esittelemäni ikoniseen asemaan nousseet kuvat ovat nähdäkseni päätyneet tunnetuiksi
vähintään osittain yhtyeen tai artistin menestyksen seurauksena. Kuitenkaan ei voida
väheksyä oikeana aikana, oikeassa paikassa otetun valokuvan (oli se sitten keikkakuva,
promokuva tai lehtikuva artistista) kykyä vangita jotain oleellista historiasta ja musiikin
olemuksesta. Jos bändi kykenee tuottamaa itsestään kuvan, joka tekee visuaalisen läpimurron,
voi kuvasta itsestään tulla kohdettaan suurempi ilmiö.

Erityisesti näin uusmedian aikakaudella visuaaliseen läpimurtoon (ja toisaalta myös jo
ikonisten kuvien säilymiseksi ikonisina) liittyy vahvasti sirkulaation käsite. Laaja-alaisesti
ajatellen sirkulaatiolla tarkoitetaan aineellisten tai aineettomien asioiden kiertoa tai
kierrättämistä (Sumiala 2008, 44).

Sirkulaatio toteutuu uusmedioiden muovaamissa

kulttuurisissa ja sosiaalisissa verkoissa, jotka mahdollistavat yksilöiden (ainakin jonkin
asteisen) osallistumisen julkiseen viestintään (mts 44–45). Uutisia, kuvia, videoita ja muita
viestejä kommentoidaan, muokataan ja esitetään jatkuvasti eri yhteyksissä koko sosiaalisen
median kentällä blogeissa, wiki-sivustoilla ja yhteisöpalveluissa. Verkkoyhteiskunnassa
viestien kulkua leimaa loputon kierto.
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Promokuvan kuvitteellinen kierto voisi yksinkertaistettuna olla esimerkiksi seuraavanlainen.
Yhtye X vie kuvan verkkoon (Facebook, MySpace, kotisivu) sieltä kuva päätyy median
toimesta kuvitukseksi juttuihin, keikkajärjestäjien kautta tapahtumamainoksiin ja yksilöiden
kautta blogikirjoituksiin, linkeiksi yhteisöpalveluihin ja materiaaliksi vaikka fanipiirroksiin tai
matkittuihin valokuviin, jotka päätyvät edelleen esille erinäisiin yhteyksiin verkossa. Jotta
sirkulaation

toimintaa

voi

ymmärtää,

täytyy

tarkastella

kuvien

suhdetta,

uusiin

mediateknologioihin ja muihin visuaalisiin luomuksiin sekä katsojiin, joiden muodostamat
viittaussuhteet ja mielikuvat nojaavat vahvasti kulttuurisiin, sosiaalisiin ja historiallisiin
taustoihin (mts. 52, 54).

Parhaassa tapauksessa viestit, kuten luvun aiheena olevat promokuvat, jatkavat elämäänsä
verkossa paisuen ja kertautuen. Mielestäni tähän liittyy myös selkeää kuolemattomuuden
tematiikkaa. Valokuvista voi tulla ikonisia ja niiden esittämistä artisteista legendoja. Toisaalta
voi käydä myös niin, että loputon kierrätys latistaa ilmiön lopulta tyhjäksi kierrättämiseksi
vailla yhteyttä alkuperäänsä.

On mahdotonta sanoa, mitkä nykypäivän kuvat saavuttavat vastaavanlaisen aseman
tulevaisuudessa, kuin esimerkeiksi nostamani valokuvat. Voisiko sellainen olla Lady Gagan
pop-spektaakkeli tai kenties The White Stripesin selkeän visuaalinen ja varsin klassinen rockkuvasto. Vai onko tämän ajan jatkuvasti kiihtyvällä nopeudella kasvava kuvamassa niin
typerryttävän runsasta, että mikään kuva ei nouse sen siimeksistä pinnalle? Kuitenkin on
varmaa, että valokuvalla on valtavan suuri rooli sekä yksittäisen yhtyeen imagon
rakentamisessa että koko visuaalisesti painottuneessa musiikkiteollisuudessa.

3.3 Pulahdus genre-mereen

”[E]ihän rockista tarvitse löytyä hienovaraisuutta. Sitä varten on muita musiikkilajeja. Sitä varten
on koko muu länsimainen sivistys. Ei rockin tarvitse heijastella sen kaanonia. Siinä se sitten
onkin, rockin sydän. Paras rock vetäisee maton ajatuksen alta.” (Talvio 2007, 166)

Miltä tahansa kantilta musiikkiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaankin, ei voida välttyä
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törmäämästä genren eli lajityypin käsitteeseen. Lajityypin merkitystä imagon rakentamisessa
ei voi myöskään vähätellä. Kuten Frith (1996, 76) toteaa, muusikoiden odotetaan
käyttäytyvän ja esiintyvän musiikkinsa lajityypille ominaisin tavoin. Päätökset koskien
levytyksiä, mediaesiintymisiä, musiikkivideoita, promokuvauksia ja visuaalista tyyliä
ylipäätään tehdään pitäen mielessä lajityypin piirteet (mts.)

Genre on musiikkityylit toisistaan erottava sosiaalisten ja musiikillisten käytäntöjen
kokonaisuus. Se viittaa erilaisten musiikkityylien musiikillisiin ominaispiirteisiin, kuten
rytmiin, melodiaan ja tempoon. Äänellisten piirteiden lisäksi genre viittaa myös aikaan,
paikkaan ja kuuntelijaryhmiin. Näin myös sellaiset tekijä, kuten kuulijakunnan ikä ja
sukupuoli ovat mukana lajityypin määrittelyssä. Musiikinlaji on riippuvainen diskurssista;
genre syntyy silloin, kun se määritellään eri toimijoiden epämääräisen sopimuksen tuloksena.
Näin niistä tulee tietyllä tavalla huomaamattomia ja niiden tarkkaa alkuperää pystytä
selvittämään. (Frith 1996, 75, 88; Holt 2007, 2–3.)

Eri lajityyppien kirjo on valtaisa ja kasvaa jatkuvasti, kun levy-yhtiöt, musiikkimedia ja artistit
itse pyrkivät yhä tarkemmin määrittelemään erilaisia musiikkiesityksiä. Ei ole ollenkaan
merkityksetöntä mihin genreen yhtye katsoo kuuluvansa tai mihin se ulkoa käsin
määritellään. Erityistä painoarvoa genreillä on siinä mielessä, että ne ovat sellaisenaan
musiikin

ammattilaisten

käytössä.

Rintalan

mukaan

genret

jäsentävät

musiikkia

markkinoinnin ja kritiikin tarpeisiin ja niihin liittyy myös sosiaalisen ja ideologisen
yhteenkietoutuminen. Genreajattelu tekee musiikin ilmiöistä historiallisia sitomalla ne aikaan
ja paikkaa, sekä sosiaalisia, inhimillisestä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta riippuvia. Usein
saman genren sisällä olevat artistit muistuttavat toisiaan myös visuaaliselta imagoltaan.
(Ahonen 2006, 30; Kärjä 2000, 100; Rintala 2006, 34.)

Huomattavaa on se, että medialla, erityisesti musiikkitoimittajilla, jotka keksivät jatkuvasti
yhä erilaisia genrejä pyrkiessään määrittelemään yhtyeitä, on suuri valta siihen, mihin
lajityyppiin yhtye luokitellaan. Näin he voivat omalta osaltaan vaikuttaa yhtyeen imagoon.
Frithin (1988: 185) mukaan musiikkitoimittajat ovat mielipidejohtajia, joiden arviot sekä
levymyyjät että levyjen kuuntelijat ottavat huomioon. Negus (1992, 72) kuitenkin
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huomauttaa, ettei populaarimusiikin eri tyylilajeille ominaisia tapoja ja sääntöjä voi
loputtomasti ryhmittää uudestaan.

1950-luvulla amerikkalaisen etnisen vähemmistön rhythm and bluesista sikisi valkoiseen
nuorisoon vedonnut rock ’n’ roll, joka popularisoitumisen ja kaupallistumisen myötä loi
pohjan

koko

amerikkalaisen

äänilevyteollisuuden

nopealle

laajentumiselle.

Vajaan

vuosikymmenen kuluessa konservatiivisessa yhteiskunnassa pahennusta aiheuttaneesta
kapinallisesta nuorisomusiikista tuli valtavirran hyväksymää popmusiikkia, joka toimi
pohjana useille sittemmin syntyneille populaarimusiikin lajityypeille. Erityisesti 1960-luvun
jälkeen genrekartasto on fragmentoitunut lähes loputtomaksi tyylisuuntien joukoksi.
(Söderholm 1995, 167–169.)

Populaarimusiikin eri lajeja leimataan eri tavoilla. Esimerkiksi heavy metal, rap ja punk saavat
sellaisia määritelmiä, kuten äänekäs, raaka ja vulgaari. Toisaalta muun muassa jazz,
maailmanmusiikki

ja

progressiivinen

rock

yhdistetään

yleisesti

mielikuvissa

hienostuneisuuteen, älyllisyyteen ja suvaitsevaisuuteen. Kummassakin tapauksessa genreen
sidotut määreet mielletään helposti myös näiden lajityyppien harrastajien ominaisuuksiksi.
(Söderholm 1995, 167.) Neguksen (1992, 72) mukaan tunnuspiirteet eivät vain keskustele
keskenään, vaan ovat kokonaisen sosiaalisen järjestyksen ja elämänkokemusten merkkejä.

Populaarimusiikki luodaan lähtökohtaisesti massayleisölle ja markkinointi on sen mukaista
(Frith 1998, 7). Tarkoituksena on sytyttää uusia tähtiä musiikkitaivaalle ihmisten
katsottavaksi, kuultavaksi ja kulutettavaksi. Heikkosen (2009, 23–24) mukaan tuotannoltaan
tai musiikillisina tyyleinä rock ja pop eivät eroa ratkaisevasti toisistaan.

Yleisin jaottelu populaarimusiikissa tehdään nimenomaan pop- ja rockmusiikin välillä ja
tämän parinvaljakon suhde ja ominaisuudet ovat edelleen yleisen debatin aiheena. Toki
genrekartastoon mahtuu popin ja rockin lisäksi muitakin suuria lajityypillisiä linjauksia, kuten
klassinen musiikki ja maailmanmusiikki. Tutkimukseni on kuitenkin oleellista pureutua
juurikin noihin popin ja rockin luonne-eroihin.
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Popmusiikin ideaan on kuulunut helposti omaksuttavana musiikkina ylittää sukupuoli-,
luokka- ja roturajat, eikä se paikannu mihinkään kulttuuri- tai koulutaustaan. Erityisesti popin
kuluttamiseen kuuluu massaluonteisuus ja sen kohdeyleisönä on yleisesti ajatellen nuoriso.
(Frith 1988, 13, 36–37.)

Rockiksi nimetään hanakammin sellainen musiikki, jonka kriitikko kokee jollain tavalla
autenttiseksi (Heikkonen 2009, 24). Hänen havaintonsa mukaan useat kriitikot määrittelevät
ylituotetun ja keinotekoisen kuuloisen musiikin popiksi (mts.). Frith (1988, 13) toteaakin, että
rock sisältää popin vastakohtana ei-kaupallisia viittauksia vilpittömyyteen, autenttisuuteen ja
taiteeseen. Myös Wessels (2003, 201) kokee, että autenttisuus on tärkeä aspekti, jolla pop ja
rock määritellään usein toistensa vastakohdiksi. Rock on laadultaan autenttisesti todellista ja
kapinoivaa, kun sen sijaan pop käsitetään usein yleiskäyttöiseksi ja kaupalliseksi (mts.). Toki
on

huomattavaa,

että

myös

rockin

myyttisellä

kapinallisuudella

on

kulttuuriset,

yhteiskunnalliset ja kaupalliset ulottuvuutensa. Autenttisuus määrittää, kuinka ”todellinen”
joku miesartisti on ja kuinka vakavasti hänet pitäisi ottaa (mts.). Wessels kirjoittaa
miesartistista, mutta näen tämän seikan yleistettäväksi sukupuolen yli (lisää sukupuolesta
luvussa 3.3.2).

On selvää, että lajityyppi ohjaa vahvasti tapaa jolla kuluttajat, media ja muut artistit
suhtautuvat, ja miten he tulkitsevat musiikkia. Neguksen (1992, 66) mukaan eri musiikkityylit
yhdistetään ja merkityksellistetään erilaisiin imagoihin, jotka tuovat mieleen tietyt asenteet,
arvot ja uskomukset. Musiikki, jota kuunnellaan, liittyy siihen, millaisina ihmiset ajattelevat
itsensä - mikä on heidän sosiaalinen identiteettinsä (Aho & Kärjä 2007, 28).

Pyrin paikallistamaan ja sijoittamaan PAWF:n sopivaan genreen. Näin aineistontulkinta saa
yhden

ulottuvuuden

lisää,

kun

tarkastelen

yhtyettä

sen

edustaman

lajityypin

ominaispiirteiden kautta.

3.3.1 Poppia vai autotallirokkia?
PAWF on monessakin mielessä ristiriitainen yhtye. Heidän hassuttelevat ja samalla eteeriset
promokuvansa (esimerkki promokuvasta liitteessä 2) tuovat vahvasti mieleen pop-yhtyeen.
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Live-esiintymisessään heillä on sekä rock-, että pop-elementtejä. Heidän visuaalinen imagonsa
on naivin höpsö, jota rikkoo maskien käyttäminen, jotka tyypillisemmin kuuluvat musiikin
raskaampaan sarjaan, kuten hard rockin (esimerkiksi Kiss ja Lordi) ja metallimusiikin
(esimerkiksi

Slipknot

ja

Gorgoroth)

tyyleihin.

Ahosen

(2006,

19–21)

mukaan

kyseenalaistamalla totuttu kuvakieli esimerkiksi käyttämällä maskeja tai piiloutumalla
logojen tai symbolien taakse on mahdollista rakentaa vaihtoehtoisia tekijäkuvia ja tapoja
markkinoida artisteja ja heidän musiikkiaan. Bändi vaikuttaa kokonaisuudelta, joka
imagollaan pakenee genremäärittelyjä ja sekoittaa itseensä sulavasti osia eri lähteistä.
Musiikillisesti bändi kuitenkin on melko puhdasta autotallirokkia.

Levyarvosteluissa8 PAWF:n musiikkia on kuvailtu muun muassa postpunkiksi ja tyttörockiksi.
Yleisimmin käytetty määritelmä vaikuttaisi kuitenkin olevan garage rock (eli autotallirock).
Käsite syntyi kuvaamaan 1960-luvun tunnuspiirteiltään suoraviivaista ja intensiivistä rockin
suuntaa. Tyylilajia leimaa soittotaidon korostamisen sijaan innostuneisuus ja energisyys. Sitä
pidetäänkin

vuosikymmen

myöhemmin

syntyneen

punkrockin

esimuotona.

Haastatteluaineistossa PAWF:n musiikki saa sellaisia määritelmiä lajityypistään, kuten garage
rock ja garage punk. Kiinnostavaa on, että levy-yhtiön ja bändin näkemykset ovat hyvin
yhteneväiset keskenään ja suhteessa levyarvosteluihin. Ainoastaan valokuvaaja sijoittaa
yhtyeen pop-katergoriaan.

VALOK: Nimenomaan se on poppia, eikä se kestä välttämättä samalla tavalla aikaa.

Näin tekemällä hän myös määrittää yhtyeen musiikin kertakulutustavaraksi ja hetken
ilmiöksi. Kuitenkin hän jossain määrin ristiriitaisesti kiinnittää yhtyeeseen samalla aikaa
myös rockille ominaisia merkityksiä kehumalla musiikin taidokkuutta.
VALOK: Ennakkoluuloton bändi (--). [N]iillä on jotain, että niitä ei voi vaan ohittaa, (--) koska niillä
oikeesti on ihan helvetin hienoja sovituksia ja juttuja ja kaikennäköisiä kikkoja ja koukkuja. Siis
8 Etsin määrittelyjä PAWF:n musiikille Soundin, Rumban, MTV3:n, Noisen
ja Vertigon levyarvosteluista.
http://www.rumba.fi/pintandwefall-wow-what-was-that-baby-2897 (katsottu 13.4.2010)
http://www.soundi.fi/arvostelut?nid=8658 (katsottu 13.4.2010)
http://www.vertigo.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=3165&Itemid=86 (katsottu 14.4.2010)
http://www.mtv3.fi/viihde/arvostelut/levy.shtml/1261174/pintandwefall-time-is-right-for-romans-baby
(Katsottu 10.3.2011)
http://www.noise.fi/levyarvostelut/index.php?id=6720 (Katsottu 14.4.2010)
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nerokasta poppiahan se on.

Muuten yksiselitteisesti (levy-yhtiön, kriitikoiden ja bändin itsensä näkemysten mukaa) rockkategoriaan asettuva PAWF vaikuttaisi bändin promokuvaajan mukaan saavan ominaisuuksia
sekä popin että rockin piirteistä. Tämä osoittaa, että genremäärittelyt ovat jokseenkin
mielivaltaista ja toisaalta musiikkia ei voi itsestään selvästi sijoittaa yhteen tiettyyn
lajityyppiin.

PAWF näyttäytyy jonkinlaisena hybridinä popin leikkisää visuaalisuutta ja rockin omaehtoista
asennetta ja sitä tärkeintä eli ääntä itseään. Genremäärittelyt tehdään edelleen pitkälti
soittimessa pyörivän levyn (tai pikemminkin nykyään bitteinä virtaavan) äänen perusteella ja
siltä pohjalta määriteltynä PAWF on puhdasta (garage) rockia.

3.3.2 Sukupuoli ja rock
Kun yhtyeelle rakennetaan imagoa, niin ei ole yhdentekevää, mistä sukupuolisista
kategorioista

ammennetaan

siihen

osia.

Aihe

itsessään

tarjoaisi

ainekset

vaikka

useampaankin graduun, ja juuri aiheen laajuuden vuoksi vain sivuan sukupuolen vaikutusta
työssäni. Toisaalta sukupuolen suhdetta muusikkouteen ja erityisesti rockiin on jo tutkittu
varsin kattavasti9.

Kun rock-musiikin laajeneva suosio pakottaa osakulttuurin kommentoimaan, missä kulkee
omille tehdyn rock-musiikin ja suurelle yleisölle menevän pop-musiikin raja, se johtaa
kommentteihin myös musiikkimakujen suhteesta musiikin sukupuolikohtaiseen esittämiseen.
Pop-musiikkia on yleisesti pidetty nais- tai tyttömäisenä verrattuna rock-musiikin
harrastukseen. Rock on metonyymisesti autenttista ja maskuliinista, kun taas pop on
metonyymisesti tulkittu keinotekoiseksi ja feminiiniseksi. (Coates 1997, 52–53.)

Länsimaisissa

kulttuureissa

maskuliinisina

ominaisuuksina

pidetään

yleisesti

toiminnallisuutta, hallitsevuutta, suoriutumista, rationaalisuutta, kilpailullisuutta, fyysistä
Suomalaisia tutkimuksia, joissa rock ja sukupuolinäkökulma kohtaavat, ovat tehneet muun muassa Lähteenmaa
(1989), Knuutila (1997) ja Perkkiö (2003).
9
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voimaa ja väkivaltaa. Missään tapauksessa maskuliinisuuteen eivät kuulu feminiiniseksi
määritellyt piirteet, joita ovat muun muassa yhteisöllisyys, emotionaalisuus ja empaattisuus.
(Jokinen 2003, 8.)

Autenttisen rockin määrittyminen rock-diskurssissa maskuliiniseksi ja keinotekoisen popin
määrittyminen feminiiniseksi asettaa rockin arvoasteikossa popin yläpuolelle. Käytännön
tasollakin rock käsitetään yhä miehisenä ja pop naisellisena, joten miespuoliset pop-artistit ja
naispuoliset rock-artistit nähdään ikään kuin luonnonoikkuina, koska he rikkovat kulttuurisia
naiseuden ja miehisyyden rooleja sekä hierarkkisia tasoja. Koska naispuolisten rock-artistien
voidaan käsittää tavoittelevan heille luonnostaan sopimatonta, korkeampaa, sosiaalista
asemaa, heitä on pyritty kategorisoimaan alempaan kastiin nimittämällä heitä heidän
esittämänsä musiikin tyylisuunnasta riippumatta popartisteiksi. Toisaalta naispuolisten rockartistien suosio on pyritty lukemaan usein heidän ”poikatyttömäisten” ominaisuuksiensa
ansioksi. Naiseus ja rock on siis käsitetty rockdiskurssin piirissä selkeästi luonnottomaksi
yhdistelmäksi. (Whiteley 1997, 52–53.)

Rock on edelleen sekä arkikäsityksen että tutkimuksien mukaan miehistä ja miesvaltaista
(Knuutila 1997, 21). Tytöt ja rock herättää mielikuvia poikkeuksellisesta ilmiöstä (mts. 27).
Olikin kiinnostavaa kuulla millä tavalla PAWF:n muusikot kokivat sukupuolensa vaikuttavan
imagoonsa.
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4 DANIEL J. BOORSTININ IMAGOTEORIA
”I do not know what ’reality’ really is. But somehow I do know an illusion when I see one.”
(Boorstin 1962: vii)

Näin totesi Daniel J. Boorstin vuonna 1962 julkaistun teoksensa The Image. Or What Happened
to the American Dream johdannossa. Teos on kriittinen katsanto markkinatalouden
voittokulkuun ja siihen, kuinka siinä ohessa aito todellisuus katoaa keinotekoisten kuvien
taakse. Hänen huolensa kohdistuu aikaan, jolloin amerikkalainen yhteiskunta oli nopeasti
muuttumassa. Erityisesti televisio löi läpi valtamediana amerikkalaisissa kodeissa. Joidenkin
tutkijoiden mukaan (kts. esim. Kotkavirta & Sironen 1986). 1950-luvulla siirryttiin
kapitalismista

myöhäiskapitalistiseen

vaiheeseen

ja

postmoderniin

aikaan

Myös

nuorisokulttuurit alkoivat nostaa päätään.

Tässä pääluvussa syvennyn Boorstinin teokseen ja tukevoitan sillä edellisessä pääluvussani
kehittelemään teoreettista viitekehystä. Analyysin kannalta oleellisinta antia tarjoaa imagon
erikoispiirteiden jaottelu, josta lisää alaluvussa 4.3.

4.1 Graafinen vallankumous ja muutoksen pelko
”Rock’n’roll edusti voimakkaasti uuden ajan optimismia. Sen kapina antoi äänen sukupolvelle,
joka käänsi selkänsä menneen ajan raadannalle.” (Talvio 2007, 19.)

1960-luvun alkumetreillä Yhdysvalloissa myllersi yksi maan historian suurimmista
murroksista. Sodanjälkeinen nopea talouskasvu, sodan aiheuttamat muutokset vanhoissa
valta- ja luokkarakenteissa sekä urbaanin kulttuurin voimakas kasvu olivat muutoksen
suurimpia

liikkeellepanijoita.

Ennennäkemättömän

nopea

talouden

kasvu

siivitti

tiedonvälityksen, teknologian10 ja demokratian kehitystä. Nämä seikat yhdessä tukivat uuden
Boorstinin (1962, 13) käsityksen mukaan kaikki tämä oli osa suurempaa teknisten mullistusten sarjaa (kehitys
daguerrotypiasta väritelevisioon alle vuosisadassa), graafista vallankumousta, jonka ansiosta ihmisten oli
mahdollista tuottaa, säilöä, siirtää ja levittää kuvia ja ääntä huikealla nopeudella.
10
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populaarikulttuurin syntyä. Ensimmäistä kertaa historiassa käsitettiin nuoriso omana
kuluttajaryhmänään, kun he aiemmista sukupolvista eroten käyttivät rahaa itseensä.
Kuluttamisesta tuli modernin ihmisen tapa viettää vapaa-aikaansa ja täten määritellä itsensä.
Sen

lisäksi,

että

kuluttamalla

nuorisosta

tuli

uusi

kuluttajaryhmä,

syntyi

myös

nuorisokulttuuri. Kun keitokseen lisättiin sen ajan mediakulttuuri, muoti, poptaide,
radikalismi ja muut kulttuurin tuoreet osat, syntyi popkulttuuri. (Frith 1988, 100–101, 104;
Talvio 2007, 18–19, 33; Willis 1990, 17.)

Juuri tästä kehityksestä Boorstin oli huolissaan. Hän pelkäsi näiden amerikkalaisen
sivilisaation ”ennennäkemättömän suurien muutosten” ja ”jättimäisten harppauksien”
johdosta todellisuuden ääriviivojen sumentuvan (Boorstin 1962, 36). Tämän muutoksen
myllerryksessä amerikkalaista kokemusta ei hallitse enää aito todellisuus, vaan todelliset
spontaanit tapahtumat ovat korvautuneet ihmistekoisilla järjestetyillä näennäistapahtumilla
ja ihmisten elämää aiemmin ohjanneet saavuttamattomat ideaalit ovat korvautuneet
konkreettisilla, rakennetuilla, imagoilla (Karvonen 1997, 78). Karvosen (mts. 17) mukaan
Boorstinin teos on menneen ajan ihanteiden, ideaalien, korostaminen. Boorstin tekeekin
selkeän erottelun ideaaleihin ja imagoihin. Tämä erottelu on voimakkaasti mennyttä
arvottavaa, jossa entinen aika on hyvää, aitoa ja tervettä, kun epäaitous ja paha kuuluu
nykyaikaan. Imagot ovat jonkinlaisia näennäisideaaleja, joiden tarkoitus on tehdä myönteinen
vaikutus, ei niiden hyvyyden, vaan niiden kiinnostavuuden ansiosta (Boorstin 1962, 244).

Boorstinin mukaan puhe imagoista on korvannut aikaisemman puheen ideaaleista, jotka
ohjasivat kansakuntaa. Nuo ihanteet olivat tradition, järjen tai Jumalan meille antamia. Imagot
konstruoidaan tarpeen mukaan ja ne ovat välineitä, jotka on tehty miellyttämään, siinä missä
ideaalit itseisarvoja. Imago on kohteen ja erityisesti henkilön ulkoisen muodon keinotekoinen
jäljitelmä tai representaatio. (mts. 182, 198.)

Imagojen teho perustuu siihen, että ne on laskelmoitu ja vääristelty olemaan puoleensa
kiehtovampia, vaikuttavampia ja suostuttelevampia kuin itse todellisuus. Samalla tavalla
näennäistapahtumat voittavat spontaanit tapahtumat sillä, että ne ovat dramaattisempia ja
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nimenomaan suunniteltu viihdyttämään ja herättämään median ja yleisön kiinnostus. (Mts.
36, 39)

Boorstinin

kulttuurikriittisen

mustamaalauksen

tarkoituksena

on

herättää

ihmiset

huomaamaan vallitsevan kulttuurinsa sairaus, jotta parantuminen voisi alkaa. Hänen
analyysinsa mukaan erityisesti mediateknologinen kehitys, eli graafinen vallankumous, on
syyllinen ei-toivottuun kehitykseen. Karvonen (1997, 86) kirjoittaa kriittisesti Boorstinin
ajatuksista: ”Jos Boorstin suhtautuisi yhtä lailla kriittisesti vanhaan elämänmuotoon kuin
uudempaankin, niin jyrkän mustavalkoisuuden tilalle saataisiin sävykkäämpi kuva. ––[E]ikö
olisi yksinkertaisesti parasta puhua muutoksesta, jossa yhdenlaisen yhteiskunnan hyvistä ja
huonoista puolista tullaan toisenlaisen yhteiskunnan hyviin ja huonoihin puoliin?”.

4.2 Imago kohtaa spektaakkelin
Spektaakkelin yhteiskunta on Boorstinin aikalaisteoreetikon, ranskalaisen Guy Debordin, 221
teesistä rakentuva yhteiskuntakriittinen pääteos, joka erittelee proletariaatin asemaa,
kulutuksen kulttuuria, ajan ja historian kysymyksiä, aluesuunnittelua ja tavaroitumisen
spektaakkelimuotoa Marxin vanavedessä. Debord ammensikin muiden situationistien tapaan
vahvasti marxilaisen kritiikin perinteestä, jonka valossa hän käsitti spektaakkelin
kapitalistisena uhkana solidaarisuudella (Herkman 2005, 262).

Spektaakkelin yhteiskunnan ytimessä on arkielämän kurjistuminen elämän yhtenäisyyden
hajotessa. Spektaakkeli pyrkii jälleen yhdistämään kapitalistisen tuotannon toisistaan
eriyttämät ihmiset, mutta se ei kokoakaan elämänalueita yhteen ihmisten ja toiminnan tasolla,
vaan kuvina. Yksinkertaisesti todettuna spektaakkeli on ymmärrettävissä yhteiskunnallisena
suhteena, jonka välitys ja ilmenemismuoto on kuva. Seppäsen mukaan Debord tarkoittaa tällä
sitä, että kuvallisuus ja visuaalisuus eivät ole pelkkää puhdasta kuvallisuutta ja visuaalisuutta
vaan ne ovat kytkeytyneet monin tavoin kulutukseen ja ihmisten sosialisaatioon osaksi
yhteiskunnallista järjestystä. (Debord 2005, 8–9, 11; Seppänen 2001, 64.)
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Siinä missä Debord kokee elämän muuttuneen elämän representaatioksi, jota ilmentävät
tuota elämää jäljittelevät kuvat, näkee Boorstin todellisuuden kadonneen kulissin taakse, jota
hallitsee näennäistapahtumat ja järjestetyt imagot. Molempien retoriikka näyttäisi moderniin
tapaan perustuvan ”todellinen” vs. ”epätodellinen” ja ”autenttinen” vs. ”keinotekoinen” –
erotteluille

(Pulkkinen

2000,

38).

Kummankin

teorioissa

keskeisellä

sijalla

ovat

joukkoviestintä, kommunikaatio ja informaatio. Tosin Debord vie kyynisyytensä vielä astetta
Boorstinia pidemmälle ja osoittaa kritiikkinsä myös häntä kohtaan.

Debordin mukaan Boorstin pyrkii kuvaamaan amerikkalaisen spektaakkelin kaupallista
kulutusta, mutta ei koskaan saavuta spektaakkelin käsitettä, koska ei ymmärrä
näennäistapahtumien leviämisen johtuvan siitä, että yhteiskuntaelämän massiivisessa
todellisuudessa ihmiset eivät itse elä tapahtumia. Boorstinin kompastuskiviksi muodostuvat
1) hänen uskonsa siihen, että imagot ja näennäistapahtumat eivät ole kaikenkattavia, vaan
niiden vaikutuspiirin ulkopuolelle jää muun muassa yksityiselämä, ja toisaalta se 2)
vankkumaton käsitys, että yhteiskuntaelämällä on normaali perusta, totuus, johon on
mahdollista palata paljastamalla keinotekoinen kulissi. Nämä seikat Debordin mukaan estävät
häntä ymmärtämästä kuvan yhteiskuntaa koko syvyydessään. (Debord 2005, 166–168.)

Kellner (2003, 11) pyrkii teoksessaan Media Spectacle konkretisoimaan ja päivittämään
Debordin liian abstraktiksi ja teoreettiseksi jäävää spektaakkelin käsitettä ja esittämään sille
käytännön metodologisia sovelluksia rajattujen mediaspektaakkelien analysoimiseksi
nykykapitalismin ohjaamassa globaalissa taloudessa. Kellner määrittää spektaakkelin
monimuotoisena ja kilpailtuna kenttänä monoliittisen ja lähes totaalisen kuvan vallan sijaan
(mts.). Avainsana on kilpailu. Yhden kaikenpeittävän spektaakkelin sijaan todellisuutta
kansoittavat useat keskenään kilpailevat spektaakkelit. Kellner (mts. 38) antaa esimerkeiksi
McDonald’sin tavaraspektaakkelin ja terrorismin vastaisen sodan spektaakkelin. Yhtä hyvin
esimerkkeinä toimisi vaikka tosi-tv spektaakkeli ja sen osasina muun muassa Idols ja Big
Brother. Musiikkimaailmassa erinomainen esimerkki voisi olla Lady Gagan ympärille
rakentunut pop-spektaakkeli, josta lisää luvussa 4.3.4.

Boorstinin kapeakatseisissa näkemyksissä on siis paljon kritisoitavaa. Hänen retoriikkansa
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tuo mieleen lähinnä muutosta pelkäävän menneeseen jämähtäneen ja sitä haikailevan jäärän.
Seuraavassa luvussa käsittelen hänen imagoa koskevaa erittelyänsä, joka mielestäni,
Boorstinin yleisesti ansaitsemasta kritiikistä huolimatta, vielä nykypäivänäkin melko
tarkkakatseinen ja varsin käyttökelpoinen työkalu imagon ymmärtämiseksi.

4.3 Imago on
Boorstin määrittelee imagon jakautuvaksi kuuteen erityispiirteeseen, joiden mukaan imago
on 1) synteettinen, 2) uskottava, 3) passiivinen, 4) värikäs & konkreetti, 5) yksinkertaistettu ja
6)

ambivalentti.

Noita

piirteitä

käytän

apuvälineinä

tarkastellessani

tutkimuksen

haastattelumateriaalista nousevia käsityksiä imagosta, sen luomisesta ja luonteesta. Käytän
populaarikulttuurin piiristä tuttuja esimerkkejä selkeyttämään imagon erityispiirteitä. Pyrin
näin myös osoittamaan jaottelun käyttökelpoisuuden nykyajassa.

4.3.1 Synteettinen
Imago on suunniteltu palvelemaan tiettyä tarkoitusta, tekemään tietty vaikutelma. Imago ei
ole vain tavaramerkki, design, iskulause tai helposti muistettava kuva. Se on ammattityönä
harkiten työstetty persoonallisuusprofiili yksilölle, instituutiolle, yhtiölle, tuotteelle tai
palvelulle. Imago on näkyvä julkinen persoonallisuus erillään sisäisestä yksityisestä
luonteenlaadusta. (Boorstin 1962, 185–187.)

Rockyhtyeen imagon voidaan tässä valossa katsoa olevan myyntiä edistämään luotu
persoonallisuus, julkikuva. Jaakkolan (1999) mukaan tuollaista imagon tietoista rakentamista
pidetään jopa moraalittomana ja artistien suosiota halutaan selittää synnynnäisellä
lahjakkuudella ja luontaisella karismalla. Vaikka musiikkihistoria tuntee artisteja, joiden
imagoa ei tietoisesti ole muokattu, vaan se vaikuttaa syntyneen luonnostaan, niin tosiasiassa
artistien ”aito” imago on hyvin usein tarkoituksella rakennettu kokonaisuus. (Jaakkola 1999,
6.)

Artistille tarjotun imagon muokkaamiseen liittyvän ohjauksen määrä voi vaihdella suuresti
riippuen levy-yhtiöstä ja markkinointihenkilöstöstä.
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Osallisuus voi tarkoittaa täydellistä

kontrollia, imagon hiomista tai pelkästään taloudellista apua. Joka tapauksessa levy-yhtiön
osapuolet vakuuttaavat usein vain tuovansa esiin ja korostavansa artistin luontaista
persoonaa ja tyyliä. (Negus 1992, 65.)

Neguksen (1992: 70) mukaan populaarikulttuurin parissa kasvaneet kuluttajat ovat hyvin
tietoisia tavoista, joilla imagoa luodaan. Näin ollen paradoksaalista on, että mitä paremmin
tunnemme imagon rakentamisen prosessit sitä enemmän imago itse tuottaa meille tyydytystä
(Boorstin 1962, 195). Ilmeisesti imagon tunteminen tuo oivaltamisen iloa ja tätä kautta
syventää suhdetta imagon haltijaan.

4.3.2 Uskottava
Imago menettää merkityksensä, mikäli ihmiset eivät usko siihen. Ihmisten on pantava
mielessään imago edustamaan instituutiota tai henkilöä. Ollakseen elävä ja onnistuakseen
vetoamaan kuluttajiin, imagon on jätettävä originaalinsa varjoon. (Boorstin 1962, 188.)

Vaikuttavimmat imagot on usein luotu nimenomaan uskottavuutta ajatellen. Voidaan ajatella
bändistä otetun promokuvan voidaan vaatia vastaavan muuta visuaalista aineistoa, mutta
myös jäsenten olemuksia. Mikäli rockyhtyeen imago esittää jonkin jäsenen introvertiksi
hahmoksi, on tämän pidettävät uskottavuuden nimissä paikkaansa myös julkisissa
esiintymisissä; keikoilla ja haastatteluissa.

Burtsow-Huelvan (2004, 45–46) mukaan nykyisessä mediaympäristössä stailataan niin
poliitikot, artistit kuin urheilijat. Heidän imagoaan muokataan, sillä sen uskotaan luovan
heistä tai heidän edustamastaan asiasta oikeanlaista mielikuvaa ja myös auttavan heitä
urallaan (mts.). Poliitikon tapauksessa imago saatetaan mieltää esiintymiseksi ja ulkoiseksi
olemukseksi, kun olennaisempaa on (tai ainakin pitäisi olla) kokemus ja ammattitaito.
Muusikolle esiintyminen on olennainen osa roolia.

Aitous ja uskottavuus kulkevat käsi kädessä. Neguksen (1992: 70) mukaan autenttisuus on
yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, jotta jostakin artistista tulisi tähti. Kulutuksen ristiriita on se,
että yleisö tiedostaa artistien olevan laskelmoituja, rakennettuja ja mainostettuja monin
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tavoin, mutta siitä huolimatta hyväksymme ne aitoina (mts.). Negus (mts. 77) huomauttaa,
ettei kaikkia artisteja markkinoida aitoudella, vaan kuluttajan samaistumisella kuvitteelliseen
hahmoon. Erityisesti teinipop-yhtyeet ovat perinteisesti olleet asemassa, jossa aitous ja
uskottavuus ovat toissijaisia. Nähdäkseni tällaiset teini-idolit ovat miehuuden tai naiseuden
malleja, unelmaa glamourista ja fantasioiden kohteita.

Ristiriitaista on myös se, että mikäli artistista paljastuu joksikin muuksi, mitä imago antaa
ymmärtää, se ei välttämättä leimaa häntä keinotekoiseksi ja valheelliseksi, vaan antaa pääsyn
artistin todellisen persoonan luokse (mts. 71). Hyvänä esimerkkinä tällaisesta voidaan pitää
tarkasti henkilökohtaista elämäänsä varjelevaa euroviisuvoittajayhtye Lordin keulakuva Tomi
Putaansuuta, joka kätkeytyy Mr. Lordi –hirviöimagonsa taakse. Arjessa hän on paljastunut
urheilua kaihtavaksi ja roskaruoasta pitäväksi sarjakuva- ja KISS-faniksi. Vaikka yksikään
yhtyeen fani ei usko Putaansuun olevan imagonsa mukainen demoni, hänen paljastumisensa
tavalliseksi mieheksi antaa varmasti faneille enemmän tarttumapintaa kuin hirviö, jota hän
lavalla esittää.

Iltalehti (2010) uutisoi lokakuussa 2010 Lordi-yhtyeen antaneen potkut rumpalilleen. Syyksi
bändi ilmoitti rumpalin päätöksen jatkaa musiikillista uraansa Lordin ohella julkisesti omana
itsenään, ilman Kita-hahmoa. Yhtye koki tämän olevan ristiriidassa hirviöhahmoihin
perustuvan imagon kanssa.

4.3.3 Passiivinen
Vakiintuneen imagon kohdalla kohteen odotetaan sopivan imagoonsa. Imagon tuottaminen ei
edellytä kohteelta aktiivista ponnistusta, vaan varsinainen työpanos on ulkoistettuna
konsulttien ja viestintäspesialistien varassa. Aluksi imago on kohteensa kaltainen, mutta
lopuksi kohde on imagonsa kaltainen. Kohde, joka päättää kohentaa imagoaan, on päättänyt
muuttaa kasvoja eikä sydäntä. Kohde ei tavoittele ideaalia, vaan se konstruoi imagon.
(Boorstin 1962, 189.)

Boorstinin oletuksena, tarkasteltaessa imagoa passiivisena, on lähtökohta, jossa imago
luodaan kohteelle ulkopuolelta käsin ja tuo rakennettu imago muuttuu ajan myötä kohteensa
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vallitsevaksi määreeksi. Artistin X tapauksessa tämän voidaan ajatella tarkoittavan sitä, että
levy-yhtiön muokkaa artistin visuaalisen imagon tarpeidensa (eli markkinoiden tarpeiden)
mukaiseksi ja odottaa tuon imagon muodostuvan artistin osaksi. Näin varmasti joissain
tapauksissa onkin. Toisaalta myös niin, että artistin odotetaan vastaisuudessakin sopivan
yhteen imagonsa kanssa.

Negus (1992, 69) kirjoittaa, että yleisesti vallitsee uskomus, jonka mukaan imagon ja musiikin
pitäisi jollain tavoin ilmentää artistin luonnetta ja erityispiirteitä. Koko artistin kehittymisen
prosessi käyttää aitouden ja ainutlaatuisuuden ideaa. Tähän ajatukseen peilattuna passiivinen
imago on ristiriitainen. Neguksen mukaan imagon pitäisi syntyä tai kummuta ikään kuin
kohteesta itsestään. Boorstinin mukaan imago konstruoidaan kohteelle ja se alkaa ajan myötä
toteuttaa itseään.

Karvonen (1997, 83) kritisoi Boorstinin teoriaa sanomalla: ”Saattaa olla, että imago oli
kosmeettisen ehostamisen tai pintaremontin kaltainen operaatio 1950-luvun Amerikassa.
Tällainen

pintaremontti

on

kuitenkin

kuin

vanhan

konin

maalaamista

mustaksi

hevoskaupoissa huijaamiseksi ja sellaisena hyvin epäuskottavaa. Näin tämä Boorstinin
kolmas luonnehdinta on suoraan ristiriidassa toisen väittämän kanssa, jonka mukaan imagon
täytyy olla uskottava”. Mielestäni Karvosen kritiikki on tarkkakatseista.

4.3.4 Värikäs ja konkreetti
Imago palvelee usein parhaiten tarkoitustaan vetoamalla aisteihin. Imagon pitää olla
enemmän kuin lista ominaisuuksia. Tästä listasta on valittava yksi tai muutama ominaisuus,
joita korostetaan. (Boorstin 1962, 193.)

On suotavaa, että kuvallinen anti ja live-esiintymiset ovat tuoreita ja lumoavia innostaakseen
katsojaa tai fania (Goodwin 1992, 110–111). On tärkeää kuitenkin tiedostaa taloudelliset ja
tyylilliset

rajat

musiikin

luokittelemiseksi,

markkinoimiseksi (mts.).
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yleisön

tunnistamiseksi

ja

esityksen

MTV:n eli Music Television perustamisen jälkeen 1980-luvun alussa musiikkivideoiden
tekemisen nähtiin muuttuvan välttämättömyydeksi kaupallisen ja musiikillisen menestyksen
saavuttamiseksi. Tähän liittyi pelko siitä, että visuaalisuus muuttuisi itse musiikkia
tärkeämmäksi. Erityisesti popmusiikki leimattiin erityisen kuvalliseksi ja sitä myöten
pinnalliseksi

musiikiksi,

jossa

menestyminen

edellytti

sopivaa

ulkoista

olemusta

muusikkouden sijaan. Huomattavaa kuitenkin on, että visuaalisuudella on ollut keskeinen
rooli populaarimusiikin markkinoinnissa jo aikana ennen musiikkivideoiden laajempaa
suosiota. (Goodwin 1992, 7–8; Rintala 2006, 34.)

Jaakkolan (1999, 6) mukaan artistin imago koostuu iästä, sukupuolesta ja ulkoisesta
olemuksesta, mutta myös hänen mielipiteistään ja julkisista lausunnoistaan. Bändin kohdalla
korosteiseksi ominaisuudeksi voidaan nostaa esimerkiksi seksuaalisuus, mukaansatempaava
lavaesiintyminen, röyhkeys, anarkistisuus tai vaikka intellektuelli olemus.

Otan esimerkiksi imagon värikkyydestä tämän ajan luultavasti suurimman pop-ikonin ja
tyylikameleontin Lady Gagan. Hänen imagonsa olennaisimmat piirteet ovat erilaisuus,
muuntautumiskyky ja monipuolisuus. Hän pakenee tietoisesti määrittelyjä, koettelee rajoja ja
kommentoi

popmusiikin

lisäksi

muotia,

performanssitaidetta,

mutta

myös

koko

populaarikulttuurin tutkimuksen historiaa. Lady Gaga on tekemässä samaa, minkä Madonna
teki yli kaksi vuosikymmentä sitten. Hän pyrkii popmusiikin vallankumoukseen, jonka
keskiössä artisti pureutuu sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden kysymyksiin ja
haastaa näihin liittyviä rajoja. (Mulari 2010, 4).

Hallitsevan maun vastustaminen on toiminut murrosten ja uudistusten käyttövoimana
rockmusiikin historiassa (Söderholm 1995, 169). Lady Gaga tuottaa omaa historiaansa
popmusiikin parissa. Hän käyttää tähteyttään megafonina saadakseen tärkeäksi kokemilleen
asioille kuuluvuutta.

Luvussa 3.2.1 hahmotin rock-muusikoita potentiaalisina sotureina

sodassa vallitsevaa tilaa vastaan. Samassa hengessä epäpoliittiseksi määritellystä popista on
tullut Lady Gagan käsissä ase sodassa seksuaalivähemmistöjen huonoa asemaa vastaan ja
keino ottaa kantaa muun muassa AIDS-kysymykseen. Hänen pyrkimyksenään on aktivoida
nuoret kiinnostumaan politiikasta (Mulari 2010, 5).
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Imagolla

on

välinearvoa,

muutenkin

kuin

julkisuuden

lisäämisessä.

Imagon

on

parhaimmillaan, värikkäänä ja konkreettina, enemmän kuin imagon kantaja. Kysymys ei enää
ole siitä, missä genrevirrassa artisti ui, vaan siitä, mitä hän tähteydellään tekee. Yksi
tunnetuimpia artisteja, joka käyttää tähteyttään esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja
köyhyyden vastaisen taistelun välineenä, on U2-yhtyeen nokkamies Bono, joka on nykyään
vähintään yhtä tunnettu yhteiskunnallisena ja poliittisena vaikuttajana kuin maailmanluokan
bändin solistina.

4.3.5 Yksinkertaistettu
Voidakseen sulkea pois ei-halutut ja ei-toivotut aspektit, imagon on oltava yksinkertaisempi
kuin se objekti, jota se esittää. Tehokkaalla imagolla on mahdollisuus päätyä jokapäiväiseen
kieleen, ja sitä imagon rakentaja toivookin. (Boorstin 1962, 193.)

Karvonen (1997, 84) sanoo: ”se ei kuitenkaan saa olla liian kätevä näyttääkseen
luonnolliselta, koko kuvaamansa objektiluokan symbolilta”. Tällaista riskiä rockyhtyeellä
tuskin kuitenkaan on. Toki monien bändien imagot voivat olla hyvin samankaltaisia, jopa liian
suuressa määrin. Paras imago on yksinkertainen ja riittävän erottuva muistettavaksi (mts.).
Menestyvän artistin tärkeänä ominaisuutena nähdään se, että hänen ainutkertaiset
ominaisuutensa tiivistyvät tunnistettavaksi imagoksi (Negus 1992, 70).

4.3.6 Ambivalentti
Karvonen sanoo imagosta, että se operoi jossain mielikuvituksen ja aistimuksen välillä,
odotusten ja todellisuuden välillä. Imago ei lopulta olekaan pelkkää teatteria, valhetta, vaan
puolitotuus (mts.).

Ymmärrän ambivalenttiuden liittyvän olennaisesti aiempiin kohtiin. Imago ei voi olla pelkkää
huijausta, sillä silloin se ei voisi olla uskottava. Imagoon täytyy liittyä myös aitoja piirteitä
kohteestaan, olkoonkin niin, että nuo piirteet on valittu korostettavaksi joukosta muita

46

piirteitä. Vaikka imago on harkiten tuotettu keinotekoinen esitys, se on kuitenkin esitys
jostain, ja tuon jonkin täytyy olla imagon pohjana ja näkyä ainakin osittain sieltä.

Toisaalta vaatimus imagon moniselitteisyydestä voidaan ymmärtää myös niin, että se tarjoaa
tarttumapintaa erilaisille yksilöille vetoamalla kunkin henkilökohtaisiin toiveisiin, tarpeisiin
tai oletuksiin. Imagon on oltava ambivalentti, ettei se jämähdä paikalleen. Kuten asian näen,
ovat imagot jatkuvassa muutoksessa. Joissakin tapauksissa muutos on hitaampaan, toisissa
nopeampaa. Boorstin (1962: 193–194) sanoo, että imagon täytyy sopia myös tuleviin
tarkoituksiin ja ennalta-arvaamattomasti muuttuviin makuihin.

Brusilan (2007, 59) näkemyksen mukaan levy-yhtiöt ovat perinteisesti rakentaneet artistin
imagoa tarkoituksenaan pelkästään levymyynti. Hänen mukaansa nykyään, kun levymyynnin
rahallinen merkitys on vähennyttyä, tuloja pyritään hankkimaan artistin brändiin liittyvistä
lähteistä, joita ovat esimerkiksi sponsorisopimukset, kirjat ja audiovisuaaliset julkaisut, kuten
live-taltioinnit. Nähdäkseni tämänkaltainen kehitys asettaa imagolle uudenlaisia vaatimuksia.
Imagon on taivuttava pelkän levymainoksen asemasta mahdollisiin muihinkin käyttöihin.
Selkeä esimerkki tilanteesta, jossa imagoa käytettiin alkuperäisestä tarkoituksesta irrallaan,
on 2000-luvun alun tosi-TV-sarja The Osbournes, jossa seurattiin rocklegenda Ozzy
Osbournen ja hänen perheensä elämää. Rocktähden imago11 joutui koetukselle, ja eittämättä
myös muutoksen alle, kun TV-kamerat pääsivät mukaan arkeen.

Anna Abreu totesi YLE Teemalla esitetyssä kotimaisen musiikin menneitä vuosikymmeniä käsittelevässä Rock
Suomi –dokumenttisarjan Idolit-jaksossa Osbounesta näin: ”Aivan yhtä lailla on esimerkiksi Ozzy Osbourne
tuotteistettu kuin Anna Abreu tai Rihanna. Eihän Ozzy Ozbourne nyt huvikseen niitä lepakoita syö, vaan se on
sen imago. Se on se mikä myy sillä. Ei se huvikseen pidä niitä meikkejä ja huvikseen näytä rähjäiseltä. Se just se
mikä myy siinä genressä”.
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5 ANALYYSI
Kahdessa edellisessä pääluvussa rakensin tutkimukseni teoreettisen tausta. Tässä luvussa
aloitan tutkimusmatkani ja lähden analysoimaan aineistoni haastatteluja valitsemieni
tutkimusvälineiden avulla. Tarkastelen esiin poimimiani puhtaaksi kirjoitettuja katkelmia
haastatteluista rakentamani teoreettisen viitekehyksen läpi ja erittelen haastateltavien tapoja
puhua. Sukellan mahdollisimman syvälle siihen, minkälaista käsitystä levy-yhtiön,
valokuvaajan ja rock-yhtyeen puheet rakentavat promokuvista, imagosta ja niiden suhteesta.
Selvitän, millaisia ilmaisukeinoja haastateltavat käyttävät puhuttaessa mainituista teemoista
ja millaisia merkityssysteemejä nuo ilmaisukeinot rakentavat. Pyrin siis kertomaan, miten
haastattelujen kolme osapuolta kokevat promokuvan syntyprosessin ja sen vaikutuksen
imagon rakentamiseen. Matka alkakoon.

5.1 Imagon äärellä
Vastaan tässä osiossa kysymyksiin siitä, miten imagoa yhtyeiden imagoa yleisesti ottaen
muokataan ja millainen imago PAWF:lla on. Imagon merkityksen sävyt vaihtelivat vahvastikin
sen mukaan, mikä osapuoli asiaa käsitteellisti. Yhteisenä piirteenä puheesta välittyi kuitenkin
näkökulmasta riippumatta imagon suuri merkitys. Kaikki haastatellut kokivat imagon olevan
tärkeä osa bändin kokonaisesitystä. GAEA:n puolelta ensisijaiseen asemaan nousi
luonnollisesti musiikki, mutta heti sen perään korostui imagon ja erityisesti visuaalisen
imagon painoarvo sekä graafisessa mielessä että esiintymisen osan. Tämä on ymmärrettävä
myös siltä kantilta, että GAEA:sta haastateltavana oli yhtiön AD, jolle visuaalisuus on jo
pelkästään toimenkuvansa puolesta korosteisessa asemassa.

GAEA: Etenkin mun näkökulmasta se on yks tärkeimpiä. Jos miettii imagoa, mitä joku bändi on, niin
siinä on A musiikki, mut sitte toisena on visuaalisuus esimerkiksi painotuotteissa. Sitte on ulkonäkö
muuten, siis semmonen live-visuaalisuus.
GAEA: Valokuvat on tietysti se yks tärkempiä ––. Siinä on tietty matka siihen musiikkiin vielä, että
alkaa oikeasti kuunteleen sitä musaa. Et hyppää myspaceissa tai missä tahansa. Se pitää ekaks
saaha se jengi meneen sinne, niin sitte se imago korostuu siinä vaiheessa, et niinku houkutella siihen.
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Yhtyeen haastattelussa imago kuvautui sellaiseksi kouriintuntuvaksi ominaisuudeksi, joka
mahdollistaa kohteeseen tarttumisen. Ilman kunnon imagoa artisti ei kiinnosta ilmiönä, eikä
näin ollen luultavasti saa huomiota. Pelkkä musiikki itsessään ei riitä, vaan yhtyeen paketti on
kasassa vasta silloin, kun imago on kunnossa. Ahosen (2006, 19) mukaan visuaalista imagoa
tarvitaan, jotta kuluttaja osaa yhdistää musiikin tekijäänsä.

PAWF: On se tärkeä osa, ku sitte, jos ei oo sellasta selkeetä tarttumapintaa, ei tuu mielikuvaa, niin
on se valju. Mieluummin imago on semmonen, että sitä vihataan ja rakastetaan, ku semmonen, ettei
sitä oo. ––[V]errattuna joihinkin bändeihin, joilla ei sitte oo vahvaa imagoa, niin ok musiikillisesti
kiinnostaa, mutta ei sitte välttämättä ilmiönä.

Imagon kokonaisvaltaisesta luonteesta kielii huomio siitä, että se vastaanotto ja palaute,
positiivinen tai negatiivinen, jonka yhtye saa osakseen, onnistuu välillä pureutumaan
henkilöihin imagon takana. Vaikuttaisi siltä, että artistin on mahdotonta täysin irtaannuttaa
itsensä imagosta. Boorstinin (1962, 187) mukaan imagon ominaisuuksiin kuuluu se, että se
olisi irrallaan kohteensa yksityisestä puolesta, mutta tämä väite ei ainakaan yhtyeen
huomioon mukaan vaikuta toteutuvan.

PAWF: Välillä ei itse aina muista, että se on imago, mitä ne vihaa tai rakastaa, eikä se oma itse.

Valokuvaajan tavassa puhua imagon tärkeydestä paistaa ensinnäkin hänen luottamuksensa
PAWF:n imagon toimivuuteen ja toisaalta imagon merkityksen selvä korostaminen suhteessa
muihin haastateltuihin. Hän näkee levyt, eli jollain tasolla itse musiikin, mainoksena keikkojen
lisäksi bändin imagolle, joka on se varsinainen kulutettava tuote. Hän sortuu samanlaiseen
kyynisyyteen, kuin Boorstin, joka huomauttaa, että jotain tuotetta ostaessaan kuluttajat itse
asiassa ostavat imagoa (Boorstin 1962, 204).

VALOK: Pinttien tapauksessa sillä voi voittaa paljon, sillä ei voi oikeastaan hävitä mitään. ––[T]ässä
maailmantilanteessa, ku levymyynti laskee, niin levythän on muutenki enää käyntikortteja
bändeille, et se imago ja keikat on paljo suurempaa, ku itse levyt. En mää tiiä, onko niitten tarkotus
myydäkään tai kestää aikaa niitten levyjen. Niiden tarkoitus on tukea Pinttien imagoa ja sitä
hommaa. Se on mun mielestä isompaa, kun se levymyynti.

Huomattavaa on, että tässä kommentissa ei puhu pelkästään valokuvaaja, vaan myös omaa
levy-yhtiötä pyörittävä yrittäjä, jonka sanoista kuultaa läpi levyteollisuudessa 2000-luvulla
tapahtunut

muutos.

Muutoksen

seuraksena
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levymyynti

on

heikentynyt

erityisesti

nettipiratismin ja verkossa toimivien musiikkipalveluiden, kuten Spotifyn12, vuoksi, joka on
ajanut levy-yhtiö keksimään muita rahavirtoja perinteisten ansaintamallien ohelle. Tässä
kehityksessä imagolla merkittävä rooli, sillä sen avulla voidaan myydä muutakin, kuin
musiikkia, nimittäin samastumista, kokemuksia tyyliä ja koko sitä ilmiötä, joka kantaa bändin
nimeä.

5.1.1 ”Et sää voi luoda semmoista imagoa, mikä ei oo totta”
Yhtyeen imagon rakennuksessa ensisijaisena inspiraation lähteenä toimii musiikki, jota
seuraa yhtyeen jäsenien ominaisuudet. Valokuvaaja puhuu leikkimisestä. Leikki onkin hyvä
metafora kuvaamaan sitä operaatiota, jota artistit esittävät imagonäytelmässään. Karvosen
(1997, 12) mukaan on yleistä käsittää imago teatterin metaforan kautta. Musiikin asettamat
rajat voidaan tulkita musiikillisen linjauksen, siis genren, kautta, sillä muusikoiden odotetaan
näyttäytyvän musiikkinsa lajityypille ominaisin tavoin (Frith 1996, 76).

VALOK: ––[T]ietenkin se musiikki on ihan ensimmäinen juttu ja sen jälkeen tulee kaikki muu niinku
tässä tapauksessa sukupuoli, ikä ja tuota, mitkä antaa mahdollisuuden leikkiä sillä imagolla. Ja sit
tietenkin, että kuinka paljon se musiikki antaa liikkumavaraa––,

Sen lisäksi, että imagon rakentuminen vaikuttaisi olevan kiinteästi sidoksissa yhtyeen
esittämän musiikin lajityyppiin, musiikillisen linjauksen muotoutuminen kokemuksen myötä
vaikuttaisi olevan yhteydessä myös ulkoasulliseen linjaan. Toisaalta myös yhtyeen
kokemukset omasta ulkoasusta johtavat ainakin levy-yhtiön näkemyksen mukaan siihen, että
paketti kasautuu sopivalla tavalla. Imagon rakentaminen vaikuttaisi korostuvan nimenomaan
yhtyeen alkutaipaleella. Aluksi imago on kohteensa kaltainen, mutta lopuksi kohde on
imagonsa kaltainen (Boorstin 1962, 189).
VALOK: Kyllä mää oon sitä mieltä, että samalla, ku se musiikillinen linjaus löytyy, niin samalla ne
löytää sitä ulkoasullista linjaansa. Jos sä vertaat esimerkiksi PMMP:n ensimmäisiä kuvia
[myöhempiin promokuviin], niin nythän ne lähentelee valokuvataidetta13.

Spotify on ruotsalainen vertaisverkkotekniikalla toimiva musiikkipalvelu, jonka käyttäjät voivat kuunnella
netin välityksellä rajattomasti varsin laajaa musiikkivalikoimaa ilmaiseksi. Spotifyn tiedetään maksavana
artisteille todella pieniä kappalekohtaisia palkkioita. Vuonna 2009 Spotifyn kuunnelluin artisti Lady Gaga tienasi
kappaleidensa yli miljoonalla soitolla 224 euroa (Helsingin Sanomat 2009).
13 Eikä pelkästään lähentele, vaan konkreettisesti myös on valokuvataidetta. Yhtyeen uusimman Veden varaan –
albumin valokuvat on ottanut Susanna Majuri, suomalaisen nykyvalokuvauksen yksi suurimmista nimistä
12

50

GAEA––[M]ää luulen, että se on semmonen kierre, että ne alkaa ite hahmottaan sitä––. Ne
muodostaa muista kuvista mielipiteet. Sit ne näkee omia kuviansa ja ne haluaa tietysti varmaan
jokainen näyttää aina parhaalta, alkaa ajan myötä näyttään paremmalta.

Mielenkiintoisena visuaalisuutta selkeästi korostavana yksityiskohtana esiin nousi myös
bändin nimen muodollinen ja kuvallinen merkitys. Valokuvaaja teki kokemuspohjastaan
sellaisen huomion, että usein promokuvauksiin luotu ulkoasu jää yhtyeillä laajempaankin
käyttöön.

GAEA: ––[M]ut sitte myös osittain visuaalisuutta imagon rakennuksena on bändin nimi, mitenkä se
erottuu. Jos mietit Pintandwefall, se on kirjoitettu yhteen. Se on mielenkiintoinen nimi. Se heti nostaa
sillai, miksi tai mikä. Jos sulla on vaikka viidenkymmenen bändin nimet tossa edessä –– ja sää et tiiä
niistä mitään, niin minkä sää niistä valitset ensimmäisenä. No sää teet sen ensimmäisen valinnan
nimen perusteella.
VALOK: Tosi monesti jää bändille se imago, mikä kuvauksissa luodaan, et se jää päälle ja ne esiintyy
keikoilla samoissa vaatteissa. Että ei ole ensimmäinen kerta, että bändi ostaa vaatteet kuvauksista
ja käyttää niitä sitte keikoilla, haastiksissa ja muissa.

Neguksen (1992, 65) mukaan levy-yhtiön osuus imagon rakentamisessa voi vaihdella
totaalisesta kontrollista lähes olemattomaan osallistumiseen. GAEA:n tapauksessa osallisuus
imagon rakentamisessa vaikuttaisi olevan melko vähäistä ja rajoittuvan pitkälti promokuviin
(tästä lisää luvussa 5.2.2). Pikemminkin apua tarjotaan sitä haluaville. Johonkin tiettyyn
muottiin pakottaminen tai ohjaaminen ei kuulu heidän tyyliinsä14. Osittain varmasti siitä
syystä, että se aiheuttaisi tarpeetonta taistelua ja mahdollisesti suhteiden heikkenemistä.
Myös käytettävissä olevilla resursseilla on osansa promokuvauksissa.

GAEA: [E]ikä me ei olla kyllä tehty sitä [imagon muokkausta]. Tai Jermainea [GAEA:n poprockia
esittävä kiinnitys] stailattiin, mut se oli ehkä enemmän niitten omasta halusta. Niitä on pikkusen
stailattu, mutta muuten ei oo ketään stailattu, että kaikki on niinku on. Ainoa, mitä sanotaan tai
katotaan, että minkä näkösen on jossain kuvissa.
GAEA: Me ei tehdä bändejä sillä lailla, että me aletaan pukemaan niitä tai aletaan tekeen niille
tiettyä rutiinia tai mitään tämmöstä.

valokuvataiteen kentällä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että PMMP:n ensimmäisen levyn kannessa yhtyeen
laulajat Mira Luoti ja Paula Vesala olivat humoristisesti stailattuina kauhupissiksiksi.
14 Mikä onkin ymmärrettävää, kun kyseessä on indie-levy-yhtiö, jollaisten toimintamalliin kuuluu usein
marginaalissa työskentely omanlaisilla säännöillä verrattuna suurten levy-yhtiöiden malliin. Uskoakseni tämä
johtaa myös siihen, että artistin ja levy-yhtiön suhdetta kuvaa pikemminkin kaveruus kuin ylhäältä alaspäin –
johtamismalli.
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GAEA: ––[J]os alat hiomaan jotain bändiä, niin se on maailman pisin taistelu, koska bändeistä
jokainen haluaa olla omaehtoinen tietyllä tavalla. Että sitte siitä yhtäkkiä muokataanki jotain, se on
niitten omaa identiteettiä vastaan sotivaa ja se on tois vaikea hyväksyä.

Lisäksi yksi syy GAEA:n haluttomuuteen puuttua liiaksi yhtyeidensä visuaaliseen imagoon
voidaan lukea seuraavan sitaatin välistä. Tasapainottelu uskottavan ja ylivedetyn imagon
välimaastossa on hienovaraista toimintaa ja ilmeisen altis virheille.

GAEA: Jermainen kuvien kohdalla, kun ne stailattiin, niin käytiin [fanien keskuudessa] tällainen ––
keskustelu siitä, että mitä porukka [on] oikein yritettäny. Siitä jengi vähä avautu siitä kuvien
ylistailauksesta tai yliemoyrittämisestä tai tällaisesta.
VALOK: Täysinhän sää et voi huijata joka tapauksessa mitenkään, tai ehkä joillekki teineille menee
läpi vähä aikaa, mut jos puhutaan aikuisten musiikista, niin et sää voi huijata. Et sää voi luoda
semmoista imagoa, mikä ei oo totta, että siinä on aina pakko olla tavallaan puolet totta, ja se puoli
voi olla sitte buustausta, et viedään vähän pitemmälle niitä mielikuvia ja leikitellään sillä omalla
imagolla.

Kuten valokuvaaja kiteyttää, on imagossa ainakin ”puolet totta” ja loppu voi olla ”buustausta”.
Hänen diskurssinsa imagon rakentamisesta osuu hyvin yhteen Boorstinin imagon jaottelun
kanssa. Toimivan imagon ominaisuuksiin kuuluu, että se on ambivalentti, eli sisältää
synteettisen mielikuvan lisäksi myös aitoja piirteitä kohteestaan, sekä värikäs ja konkreetti,
jolloin sen korostetut piirteet vetoavat aisteihin. Myös Lampikoski ym. (1990, 25.) korostavat,
ettei pelkkä valhe kanna pitkälle. Jälleen valokuvaajan puheessa toistuu ajatus leikistä
suhteessa imagoon. Imago ei vaikuta olevan hänelle vakava asia, vaan siihen liittyy myös
kepeyttä ja mahdollisesti myös huumoria.

Itse PAWF:n imago vaikuttaisi bändin omien sanojen mukaan muodostuneen itsestään
jäsenten

persoonista.

Bändin

puheeseen

on

kuitenkin

syytä

suhtautua

sopivalla

kriittisyydellä, sillä Jaakkolan (1999, 6) mukaan tällainen imagon automaattinen
muodostuminen on harvinaista ja yleensä taustalla on ainakin jonkinasteinen tietoinen
prosessi. Vastoin odotustani levy-yhtiön kommentointi näyttäisi kuitenkin tukevan käsitystä
aidosta, yhtyeestä itsestään kumpuavasta, imagosta. GAEA:n rooli yhtyeen imagon
muokkaamisessa rajoittuu lähinnä yhtyeen ideoiden toteutukseen, tekniseen tukeen.

PAWF: Tuntuu, että meidän imago on enemmän rakentunu, ku rakennettu. Se on tullut luontaisesti
ja itsetään, paitsi ehkä GAEA:n silmissä. Mutta, miten me se koetaan, niin se on ollu luontainen
symbioosi meidän persoonista.
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GAEA: ––[N]iillä imago rakentuu ihan itsestään, että ei me siihen vaikuteta juurikaan. Niillä
rakentuu imago ihan niitten oman persoonansa kautta, miten ne on kaikki nää maskit ja vaatteet.
Se tyyli, mikä niissä on, niin ne on ite sen luonnu.
GAEA: ––[M]un mielestä se tukeutuu tohon tosi hyvin, et se musiikki näyttää siltä, miltä ne näyttää.
Siinä mielessä mää tarkoitan, ettei oo rakennettu paketti, et ne on ite koonnu ja jokainen osa-alue
tuo mieleen sen kokonaisuuden.
GAEA: Et ainoastaan, missä sitte tulee ne tekniset ongelmat, ku tehdään levynkansia ja
suunnitellaan ja tän tällaista, ––niin mä vaan kokoon sen kasaan niitten ajatuksista.

Yksi asia on kuitenkin varmaan. Vaikka PAWF:n imago vaikuttaakin syntyneen luontaisesti,
kuin itsestään, niin yhtyeen muusikoille on itsestään selvää olla omaehtoisesti mukana myös
oman tuotteensa muokkaamisessa.

PAWF: Me halutaan olla siinä mukana. Kyllä me on pistetty GAEAllekin vastaan, jos ei haluta tehdä
jotenkin. Ei me haluta olla täysin ohjailtavissa, koska me halutaan ittekki olla vahvasti mukana. Se
on meidän bändi ja meidän tuote. Se on omituista, että jollaki on muka valtaa tehä siihen. Me oltas
varmaan ihan valmiita julkaseen itte itteämme. Jos joku haluais tehä sellasta, mitä me ei, niin me
ollaan jo puhuttu, että sitte tehdään omakustanteena. Eikä siinä oo sen kummallisempaa. Ja sama
olis just promokuvissa ja kaikessa.

He olisivat puheidensa perusteella valmiita jopa menemään niin pitkälle, että alkavat
julkaisemaan musiikkiaan omakustanteina, jos heidän päätäntä valtaansa puututtaisiin liiaksi.
Sama käytäntö toteutuisi myös muilla osa-alueilla. Bändi olisi valmis tuottamaan omat
promokuvansa, jos jälki ei miellyttäisi. Tämänkaltainen tendenssi on melko yleistä
rockpiireissä. Jos suhteet levy-yhtiön kanssa menevät solmuun, niin perustetaan oma firma,
jonka kautta hoidetaan markkinointi, keikkamyynti, levyjakelu, julkaisutoiminta tai useampi
näistä osa-alueista. Esimerkiksi englannin luultavasti tunnetuin vaihtoehtorock-yhtye
Radiohead julkaisi itsenäisesti albuminsa In Rainbows –albuminsa15 internetissä (Raeste
2007).

Kysyttäessä haastateltavilta promokuvan ja imagon suhteesta, vastaukset olivat melko
yhteneväisiä. Yleensä ottaen haastateltavat kokivat, että promokuvan pitäisi vastata haluttua
imagoa vähintään jonkin verran, kuten imagon pitää, ollakseen toimiva, sisältää piirteitä
kohteestaan. Sillä poikkeuksella, että joidenkin artistien imagoon voi kuulua ristiriitainen tai
Albumi myytiin verkossa digitaalisenaversiona ”maksa, jos haluat”-periaatteella, jolloin kuluttaja sai itse
määritellä hintansa levylle. Tämä veto teki kyseisen albumin osalta piratismin tarpeettomaksi ja asetti levyyhtiöiden perinteisen roolin kyseenalaiseksi.

15
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jatkuvasti muuttuva kuvasto. Yksi esimerkki tällaisesta muusikosta on Lady Gaga, josta
kirjoitin luvussa 4.3.4. Tällaisessakin tapauksessa kuluttajan pitäisi pystyä tunnistamaan
kuvasta, että se riitelee tarkoituksella imagon kanssa.

GAEA: [P]romokuva on osa sitä imagoa, mutta ei se kyllä sais riidellä. Kyllä sen pitäs näyttää, olla
rehellisesti, mitä se bändi on. Totta kai se vois edelleen olla tyylikäs, stailattu ja hyvin tehty ja rahaa
käytetty, mutta kyllä sen kuvan pitäs näyttää, mitä siellä taustalla on. Ellei se imago oo se, että
vaihtaa aina tyyliä ja on aina mitä oudompi ja oudompi. Sillonhan se kuva voi olla mitä vaan. Mut ei
sen mielellään ristiriidassa tarvis olla, koska turha kikkailu on kaikista typerintä mun mielestä –– se
vie vähän makua kaikesta, että mentiin vähä vikaan.
VALOK: Ne voi myös olla täysin ristiriidassa keskenään, joka silti voi muodostaa sen imagon,–– niin
se voi just olla se imago, et ei se oo niin yksioikoinen se juttu.
PAWF: Jos ne ei liity mitenkään toisiinsa, niin voi tulla semmoinen olo bändin suhteen, että mua on
huijattu. Mutta ei sen tarvitse mitenkään orjallisesti olla samaa, riittää, että se sivuaa. Jos se ei oo
täysin samanlainen promokuva, ku imago, niin sitten sen pitää olla sen verran erilainen, että sen
tajuaa olevan tarkotuksella. Sen bändin täytyy olla jotain sellaista, että ymmärtää yhdistää ne kaks
asiaa.

5.1.2 Itseironiaa, höpsöttelyä ja rajattomia mahdollisuuksia
PAWF:n imagon kohdalla visuaalisuus on selkeästi korostuneessa asemassa. Tästä
konkreettisin esimerkki ja samalla tehostunut ominaisuus on heidän tapansa käyttää
naamioita keikoilla ja promokuvauksissa. Tämä piirre toisintaa Boorstinin imagon
värikkyyden ja konkreettisuuden vaadetta (luku 4.3.4). Yhtye on eräässäkin haastattelussa
(Valpasvuo 2007) perustellut maskien käyttämistä näin: ”naamiot ovat myös eräänlainen
"rock-tähden supersankariasu", jonka taakse on helppo kätkeä oma hermostuneisuus ja jossa
voi luontevasti pistää poseeraus-roolin päälle”. Naamion käyttö luo selkeän linjanvedon
yksityishenkilöyden ja julkisen muusikkouden välille ja tuo myös pysyvyyttä muuten
eläväiseen tyyliin. Yhtyeen jokseenkin sattumanvaraisesti rakentunutta imagoa korostaa
maskien päätyminen pysyväksi elementiksi yhtyeen visuaalisuutta. Ahonen (2006, 19–21)
näkee artistien piiloutumisen maskien taakse mahdollistavan

vaihtoehtoisia tapoja

markkinoida kokonaispakettia. Valokuvaaja nostaa korostaa yhtyeen ennakkoluulottomuutta
ja nostaa vielä esille vielä bändin taustatarinan imagolle tuomat vapaudet. Hän myös ihan
oikeutetusti kokee ansiokseen osan bändin visuaalisen imagon synnystä. Onhan imago
riippuvainen eri osapuolten panoksesta ja käytettävissä olevista resursseista (Goodwin 1992,
112).
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GAEA: ––[S]e on aina toi maski. Niillä on sateenkaarimaskeja ja niillä on kaikkia maskeja, missä ne
esiintyy. Kesällä kukkamekoissa ja värikkäissä maskeissa. ––[A]ina vaihtelee välillä se imago, että se
ei oo sidottu myöskään sitte, mutta siinä on tietty juttu, mikä pysyy.
PAWF: Niinku ne naamiot alun perin, niin me sillee kaupassa, että hei ollaanko yks keikka tällee ja
sitte ne onki jääny tosi näkyviksi.
VALOK: Koko juttu on lähteny –– periaatteessa tämmösestä huumoriprojektista. Sehän antaa aivan
loputtomat vapaudet.
VALOK: Mää nään sen semmosena bändinä, joka on tosi ennakkoluuloton.
VALOK: Kyllä sitä visuaalista imagoa voi pitää ihan harkittuna, että mää oon sitä tavallaan
kehitelly omassa päässä. Ei siitä mitään neuvotteluja ikinä käyty levy-yhtiössä. Siitä vaan on tullu
semmonen.

GAEA määrittelee yhtyeen olevan keikoilla helposti lähestyttävä ja sympaattinen. Molemmat
sellaisia määreitä, jotka eivät sovi perinteisen rokkikukkoilun muottiin, johon kuuluu
maskuliiniset piirteet, kuten hallitsevuus, fyysisyys ja suoriutuminen. Bändin visuaalisuutta
korostaa entisestään keikkojen teatraalinen luonne ja yhtyeen laulajakitaristin luoma
graafinen ”Pinttimaailma”, joka toistuu ainakin nettisivuilla ja levyjen kansitaiteessa.

GAEA: ––[N]iillä vahvasti vaikuttaa se niitten keikkaimago, että ne on aika semmoinen lähestyttävä
sympaattinen bändi. Sitte on tää visuaalinen imago ja sitte on graafinen muodostuma. Sen on Ninni
suunnitellu sen niitten tietynlaisen graafisen maailman, semmosen Pinttimaailman, missä on
hahmoja ja kynänjälki on sen tekemä.
PAWF: ––[M]ulla [Ninni] on tosi vahva oma tyyli myös, niin sitä kautta oon pitäny sellasta tiettyä
piirrosmaailmaa nettijutuissa ja tämmösissä.
PAWF: Myös vahvana visuaalinen puoli siinä esiintymisessä ja kaikessa kuuluu tosi vahvasti siihen.

Yhtyeen jäsenet kokevat bändinsä imagon rakentuvan tasavertaisuuden varaan. Jokisen
(2003, 8) mukaan juuri yhteisöllisyys, emotionaalisuus ja empaattisuus ovat feminiinisiä
piirteitä (lisää sukupuolen roolista PAWF:n imagossa luvussa 5.2.4). PAWF:n jäsenet sitoivat
imagoonsa sellaisia attribuutteja, kuten keveys, hölmöys ja ennalta-arvaamattomuus. Sekä
musiikin että visuaalisen ja sen taakse jäävän imagon kiteyttää oivasti bändin selonteko:
”toivottavasti ainaki tulee sellainen fiilis, että voidaan tehdä mitä vaan, ettei oo mitään rajoja”.

PAWF: Kaikki on yhtä suuri tärkeä osa. Ei me ainakaan ketään erikseen korosteta. Me ollaan tosi
tasapuolisia kaikessa ja jotenki vahvasti läsnä omilla persoonillamme.
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PAWF: Sellanen kevyt ja hauska ja jotenki vähä hölmö. Ja toivottavasti ainaki tulee sellainen fiilis,
että voidaan tehdä mitä vaan, ettei oo mitään rajoja. Mää ainaki toivoisin, että meidän imago ois
helposti, niinku vähällä kuulostaa kuitenki hyvältä. Ehkä semmonen tietty räväkkyys ja ennaltaarvaamattomuus.

Puhuttaessa PAWF:n imagosta sekä jäsenten että valokuvaajan haastatteluissa nousi selkeänä
piirteenä esiin edellä mainitun hölmöyden tueksi huumoridiskurssi, nimenomaan itseironian
muodossa. Bändi kuitenkin piti tärkeänä myös sitä, että imago ei olisi pelkkää huumoria, vaan
siitä välittyisi myös tosissaan tekemisen tunne. He eivät halua tulla luokitelluiksi
huumoribändiksi, vaan yhtyeeksi, jotka tekevät musiikkia tosissaan, vaan ei totisesti.

PAWF: Spontaanius ja semmonen, ettei me mietitä liikaa ja ei oteta itteämme liian vakavasti, tietty
huumori. Jollain tasolla kuitenki, et tehdään oikeasti. Me ollaan tavallaan myös itseironisia. Emmää
tiiä näkyykö se siinä meidän imagossa mitenkään.
VALOK: Pinteilläkin se on aika itseironinen se imago, et ne tavallaan nauraa itselleen niissä kuvissa.
Eihän ne esiinny niissä kuvissa välttämättä edukseen, niinku yleensä promokuvissa ihmiset yrittää
esiintyä, vaan niillä on täysin päättömiä ilmeitä siellä, niinku suurin osa normaaleista ihmisistä,
artisteista, ei haluais itelleen semmosia kuvia, mutta Pinttien tapauksessa se auttaa sitä, vie
pitemmälle sitä juttua.

Pyrin luvussa 3.3.1 määrittelemään PAWF:n sijainnin genrekartastossa ja päädyin sellaiseen
kompromissiin, jossa yhtye toteuttaa musiikillisesti garage rockin määreitä, mutta erityisesti
visuaalisen imagon kohdalla kaartuu popkuvaston suuntaan. Haastatteluiden tulkinnan
jälkeen

PAWF

säilyy

genrenäkökulmasta

tarkasteltaessa

edelleen

hämmentävänä

kokemuksena. Heissä yhdistyy vahva omaehtoinen tekijyys, mutta toisaalta pikemminkin
popuskottava höpsö, söpökin, imago ja kuvallinen ilmaisu. Kemppainen (2011, 13) kirjoittaa
bändistä tekemässään haastattelussaan, ettei PAWF ole bändi jolla on levy, vaan
taidekollektiivi, jolla on konsepti. Tämä tukee sitä ristiriitaa, jonka yhtyeen imagon tarkastelu
aiheuttaa. Valokuvaaja asettaa puheessaan PAWF:n

”omaehtoinen taidemusiikki versus

kaupallinen popmusiikki” –janan puoleen väliin. Yhtye ammentaa ominaisuuksia molemmista
suunnista ja ehkä juuri sen vuoksi heidän imagonsa tarjoaa tarttumapintaa varsin
heterogeeniselle yleisölle.
VALOK: Kaikkihan on x määrän kaupallisia, mutta jotku voi olla puhtaasti kaupallisempaa, niinku
joku Idols tai jotain. Sitte on tämmösiä kunnianhimoisempia projekteja, mitkä on puhtaasti
musiikkitaidetta. Pintit on ehkä jostain siitä puolesta välistä.
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PAWF:n on kohdannut paljon epäilyä imagonsa bändin syntytarinan ja imagon aitoudesta.
Heidän mukaan monet ihmiset ovat usein suhtautuneet heihin liioiteltuna levy-yhtiön
tuotteena. Ilmeisesti bändin tarina on joidenkin mielestä liian näppärä ollakseen totta, vaikka
yhtyeen jäsenet vakuuttavat tarinan olevan tosi.

PAWF: Moni on meistä jossain keskusteluissa16 aatellut, että meidän imago on tosi tehty ja
väkinäinen. Niinku meidän tarina on sellainen, että ihmiset luulee, että se on paljo väritetty. Ne on
aika kyynisiä. Ne luulee, että me ollaan laskelmoitu tää, että tää oon keksitty levy-yhtiön tuote. Että
vaihdetaan soittimia ja keksitään tälle jälkeenpäin joku jännä juttu, vaikka ne on kaikki täysin
luonnollisesti ja aidosti tapahtunu.

5.2 Promokuvaa pilkkomassa
Aiemmin valotin imagon rakentumista sekä yleismaailmallisesti että PAWF:n kohdalla ja tein
haastatteluista sellaisen huomion, että visuaalisuudella ja erityisesti valokuvilla on merkittävä
rooli tuossa tapahtumaketjussa. Nyt pureudun syvemmin promokuvien merkitykseen ja
luonteeseen. Puran promokuvan synnyn osiin ja tarkastelen noiden palasten kautta kuvan
suhdetta imagon rakentumiseen.

Tavanomaisten kuvien massa on valtava ja suuri osa niistä hukkuu samankaltaistensa
joukkoon. Kärjän (2007, 189) mukaan promokuvan pitää olla sen verran tuttu, että
kohdeyleisö löytää sen, mutta samalla rikkoa rajoja tuodakseen esiin muusta kuvamassasta.
Promokuvan voimasta kertoo se, että mielenkiintoisen kuvan avulla voi musiikkiakin myydä
mielenkiintoisena. Tähän tietenkin liittyy myös kääntöpuoli. Mikäli musiikki ei lunasta
promokuvan antamia lupauksia, niin kuuntelija, oli se sitten festareiden järjestäjä tai yhtyeen
fani, tuntee olonsa petetyksi. Levy-yhtiö valottaa myös valokuvien useita käyttötarkoituksia.
Promokuvasetissä on oltava valinnan varaa erilaisille tarpeille, julisteista lehtikuvaan.

GAEA: ––[K]yllä mulla yks vaikuttavampia tekijöitä on valokuva. Siinä pitää olla jotain semmosta
kiinnostavaa, et jos se on tavallinen kuva, missä kaverit poseeraa vierekkäin tai jotain tämmöstä,
niin niitä on aika paljon. ––[S]e valokuva kiinnittää kyllä huomion, se kertoo siitä musiikistakin. Se
kertoo siitä tyypistä ja se, mikä kiinnostaa on se tyyppi. Kyllä mää veikkaan, et ne menee aika
tasapainossa, jos tekee jonku mielikuvan, niin se saattaa se musiikki olla siinä samassa.

Esimerkiksi musiikin ammattilaisille, harrastelijoille ja kuluttajille tarkoitettu muusikoiden.netverkkoyhteisössä
on käyty toistakymmentä sivullista keskustelua ilmiöstä nimeltä Pintandwefall.
http://muusikoiden.net/keskustelu/posts.php?c=3&t=152478&o=0/, tarkistettu 14.4.2011.
16
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PAWF: Mää oon iloinen, että meillä ei oo sellaista, että ollaan jossain ladon pihalla, koska aika
monella bändillä on sellasia. Ja sitte semmonen asetelma, että yks on edessä ja yks takana.
GAEA: Jos kuva on mielenkiintoinen, niin se ennakoi sitä, että musiikkikin on mielenkiintoista.
Promokuvan perusteella monet buukkerit saattaa tehdä valintoja.
GAEA: Me vaan katotaan, että sitte, ku lehdissä käytetään kuvaa, niin on arviokuvaa ja sitte
julistekuvaa, mainoskuvaa ja jotain juttukuvaa.

Valokuvaaja tekee huomion tarjonnan paisumisesta. Tällä hän tarkoittaa musiikin tekijöiden
jatkuvasti kasvavaa määrää17, joka tietenkin tarkoittaa myös kuvallisen materiaalin vähintään
yhtä suurta kasvua. Tuosta valtavasta massasta artistin on pyristeltävä esiin musiikillaan ja
imagollaa, mutta myös visuaalisella annillaan. Valokuvaajan puhe siitä, että kaikki
ulkomusiikillinen on todella pientä verrattuna itse musiikkiin, on ristiriitainen hänen muiden
selontekojensa suhteen, joissa hän on korostanut visuaalisuuden merkitystä.

VALOK: ––[T]arjonta on nykyään satakertaista, mitä varmaan vielä 10 vuotta sitten. Niin pitää
sieltä jollain erottua jopa ennen, ku sit levy pääsee ikinä soittimeen, niin sen pitää tehdä se vaikutus
joihinki instansseihin. Täähän on kaikki ulkomusiikillista ja tän arvo on todella pientä verrattuna
siihen musiikkiin, mutta jos me sukelletaan siihen pieneen prosenttiin, niin sit sen arvo siinä on iso.

Parhaimmillaan promokuva toimii tarkoituksensa mukaisesti myyntiä lisäävänä osana bändin
kokonaismarkkinointia. Se on kuin elokuvan traileri, joka lataa odotuksia, antaa lupauksia ja
herättää halun kokonaista tuotetta kohtaa. Sen pitää jossain kontekstissa myydä koko
pakettia. Kiinnostavaa on myös verbin nähdä käyttäminen yhtyeen kohdalla. Luulisi, että
kuluttaja pitäisi saada kuulemaan bändiä, heidän musiikkiaan. Näkemisen korostaminen kielii
visuaalisuuden vallasta. Levy-yhtiö nostaa esille PAWF:n promokuvien visuaaliset ansiota ja
sen, kuinka mielenkiintoinen ja näyttävä kuva saa enemmän sijaa eri käyttökonteksteissa.
Hyvä kuva lisää myyntiä.

PAWF: Sitä [promokuvaa] painetaan lehtiin, lehtisiin ja julisteisiin. Luodaan imagoa, tuodaan bändi
esille, että tältä tää bändi näyttää ja tältä nää tyypit näyttää. Sillä meitä myydään. Jos ei sitä oo,
niin sitte alkaa meneen aika vaikeaksi. Siinä promokuvassa pitää olla jotain tarttuvaa, jotain
kiinnostavaa niin, että se pomppaa sieltä, että tämähän pitää nähdä tämä yhtye kuvan perusteella.
Aika paljon itse asiassa vaaditaan promokuvalta. Sen pitää jossain kontekstissa myydä sitä koko
systeemiä. Niin ja saada ihmiset keikalle näkemään enemmän. Se on semmonen teaseri, traileri.

17 Musiikin tekeminen ja esille saaminen on tänä päivänä teknisesti helpompaa ja halvempaa, kuin koskaan
aikaisemmin, ja käytännössä mahdollista kaikille sellaisesta toiminnasta kiinnostuneille. Monet levy-yhtiöt myös
etsivät uusia artisteja talliinsa Myspacen ja Youtuben kaltaisilta sivustoilta, joihin uudet levytyssopimusta
hamuilevat muusikonalut voivat ilmaiseksi pistää tuotoksiaan tarjolle.
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GAEA: [I]hmiset mielellään menee kattoon bändiä, josta ne on nähny kuvanki.
VALOK: Jos se on mun mielestä hyvä promokuva, että se on aito ja se kertoo jotain enemmän, mitä
peruspromokuva, niin kyllä mää uskon, että ihmiset kiinnostuu enemmän aiheesta ja sit on
tavallaan musiikin asia, että lisääkö se myynti., että onko musiikissa vastaavaa tarttumapintaa.
Täyttääkö se musiikki promokuvan odotukset. Mut kyllä mää ainaki uskon, että se antaa artistille
ainaki vähä paremmat mahdollisuudet saada sitä musiikkia ihmisten tietoisuuteen.
GAEA: Niitä mielellään ollaan valittu ja niitä mielellään valitaan käytettäväksi sitte, ku on joku
festivaalikatalogi tai joku muu, niin ne ottaa mielellään Pintin kuvan siihen, koska se on visuaalisesti
näyttävä. Se on yks hyvä tärkeä promokuvan syy, että se on mielenkiintoinen ja siinä on jotain,
koska sillä kuvalla saattaa –– sitte ku sitä promotaan jollain lehtisellä sitä festaria tai jotain muuta,
niin ku on visuaalisesti näyttävä kuva, niin se on heti astetta pidemmällä, ku muut. Hyvällä kuvalla
sää pääset siihen, että ne nostaa sen, koska ne haluaa tehdä esitteestänsä kauhean myyvän. Niin
silloin se kuva on myyvä. Siinä mielessä sillä on merkitystä, että saatat päästä pidemmälle sillä
kuvalla.

Promokuvan käyttöikä on sidoksissa levyjen julkaisutahtiin. Uusi julkaisu vaatii uudet kuvat.
Kukin kuva heijastaa bändin sen hetken tilaa, kehitystä, muutoskykyä ja suuntaa. Levy-yhtiön
puolelta harmitellaankin sitä, ettei vanhoille kuville anneta sijaa, koska vanhojen kuvien
käyttäminen uusien rinnalla loisi jatkumon ja kertoisi muutoksesta ja kehityksesta.

GAEA: ––[S]illon, ku tulee julkasu, niin sitte tulee aina uutta kuvaa.
GAEA: Ite mielelläni käyttäsin myös vanhoja promokuvia näyttäessäni bändiä, koska siinä näkee
sillon moniulotteisemman puolen siitä bändistä, ku pelkästää uusimman ja vain yhden.

Kiinnostavana huomiona GAEA:n haastattelussa nousi esiin se, kuinka varhaisessa vaiheessa
valokuva liittyy mukaan bändin kokonaisuuteen. GAEA:n tarkoituksella hieman kärjistetyn
arvion mukaan jonkinlainen valokuva bändistä on olemassa heti alkumetreiltä alkaen. Tämä
on hyvin helppoa uskoa nykymaailmassa, jossa ihmiset ottavat jatkuvasti kasvavassa määrin
kuvia ympäristöstään. Yksinkertaisimmillaan promokuva voi olla sellainen kuva joukosta
ihmisistä, jotka ovat vasta miettimässä yhtyeen perustamista.

GAEA: Kyllä noi bänditki tekee, että se on ensimmäisenä, ku ne menee treenikämpälle, ne keksii
nimen ja lyö ensimmäisen soinnun tai sävelen jostain tulemaan, niin niillä on jo sitä ennen kuva.

5.2.1 ”Sit vaan mentiin ja kuvattiin”
Tästä eteenpäin (ellei toisin mainita) puhuttaessa promokuvasta, tarkoitetaan PAWF:n Wow!
What Was That, Baby? –albumin kuvaa (liite 2), jota myös joissain yhteyksissä kutsutaan

59

”maitopromoksi”, jonka syntyprosessia ja vaikutusta roolia imagon rakentumiseen pyrin
kartoittamaan tässä ja seuraavissa luvuissa.

Promokuvauksiin valmistautuminen ja kuvien suunnittelu vaikuttaa olevan hyvin puhtaasti
kahden kauppaa, josta levy-yhtiö jää tarkoituksella ulkopuolelle. GAEA antaisi mielellään
promokuvat bändien itsensä hoidettaviksi, koska silloin kuvista tulisi ”aitoja”. Kuten luvussa
4.3.4 totesin, aitous ja uskottavuus kulkevat käsikädessä, ja uskottavuus on yksi imagon
tärkeimmistä ominaisuuksista. Ainoa ongelma yhtyeiden itsensä tuottamassa materiaalissa on
promokuvan teknisen laadun riittävyys varsinaisiin tarkoituksiinsa julisteissa, lehdissä ja
muissa käyttöyhteyksissä. Tästä syystä promokuvien ottaminen annetaan yleensä
ammattilaisten käsiin. Gibson (1987, 73–74) sanoo ammattimaisen promokuvan vahvistavan
imagoa, kun taas huonon kuvan tekevän sille enemmän hallaa (mts.)

H: Kuinka paljo ootta mukana promokuvien suunnittelussa?
GAEA: Toivotaan, että se ois mahdollisimman vähän, koska jos sieltä tulee hyvä kuva niin, että bändi
on sen ite saanu aikaiseksi ja ajateltua, niin sillon se on aito kuva. Se on niitten tekemä. Jos se on
sillon hyvä, niin se on tosi hyvä. Ainoa ongelma on se kuvan tekninen laatu voi olla vähä heikko ––
just nää perus tarkennus, valaistus, väritasapainohässäkät, niin ne ei sit välttämättä oo ihan
kohillaan.
H: Ei oo kauhean käyttökelpoista sitte.
GAEA: Se saattaa tiputtaa vähä pois sitä käyttökelpoisuutta. En mää niistä ite päätä, mut tossa, ku
lehteen menee kuva, niin kyllä ne kattoo, että niitten lehden pitää olla myyvä lehti ja ne haluaa sen,
missä on sitä kuvamateriaalia, joka on priimaa.

Levy-yhtiö jättäytyy ulkopuolelle varsinaisesta promokuvaukseen liittyvästä työstä ja antaa
näin vapaat kädet bändille ja valokuvaajalle. Molemmat osapuolet vastasivat, ainakin jossain
määrin, kuvan ideoinnista. Valokuvaaja oli valinnut kuvauspaikan ja ulkonäköön liittyvä
valmistautuminen oli yhtyeen heiniä. Goodwinin (1992: 110) oletus, jonka mukaan
varsinaisien promokuvien suhteen bändeillä olisi paljonkin valtaa ja heidän ideoitaan
kuunneltaisiin, näyttäisi toteutuvan.

GAEA: Nää [promokuvat] on suurimmaksi osaksi Akin ideoimia. Ja sit noi mimmit on siinä vahvasti
mukana.
PAWF: Siellä oli sähköpostiketju taustalla.
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GAEA: Kyllä Aki on nää valinnut paikat ja bändi tulee sinne, minne ne laitetaan, ellei ne halua ite
tehdä niitä kuvia.
PAWF: Minkä väriset vaatteet, niin ne päätetään me ja sit mennään ja Roukala ohjaa meitä.
PAWF: ––[O]llaan ite valittu vaatteet ja itte meikataan ––. Ollaan vähä itte keskenämme mietitty.
Tässä mietittiin, että ollaan paljain jaloin. Vähän enemmän, ku keikoille mietitty sitä yhtenäisyyttä.

Luvussa 5.1.1 kävi ilmi yhtyeen oman tahdon vahva esille tuominen, kun he korostivat
halunsa olla mukana tuotteensa muokkaamisessa ja pistävänsä vastaan, jos tilanne sitä vaati.
Sama tendenssi toistuu myös promokuvauksissa.

PAWF: Välillä, jos on ollu joku idea, niin me dissataan sitä. Ei me kaikkeen suostuta.

Valokuvaajalla promokuvauksiin valmistautuminen sisältää kuvattavan yhtyeen musiikkiin
tutustumista, mutta ei yhtyeen vanhaan kuvastoon perehtymistä. Hänen ideoimisensa
koostuu yleensä kuvan teknisten ominaisuuksien eli tilan ja valaistuksen hahmottamiseen
ennakkoon. Varsinaista kuvan sisältöön liittyvää ideointia ei vaikuttaisi juurikaan olevan,
vaan kuvaustilanteessa annetaan improvisoinnille suuri tila.
VALOK: Riittävästi, mutta aina jonkin verran. ––[K]yllä mä kuuntelen biisit ja tutustun musiikkiin.
En tutustu vanhoihin promokuviin. Niitä ei tarvi nähdä, mutta musiikki pitää kuulla.
VALOK: Yleensä mää en suunnittele kuvia muuten, ku visuaalisesti, että mimmonen valo siihen tulee,
minkälainen kontrasti. ––Kaikki muu on improvisointia aina, ja varsinki näitten kanssa. Että se,
mitä kuvissa tapahtuu jää improvisoinniksi.

Maitopromon kohdalla kuvaajalla kuitenkin oli jonkinlainen visio kuvasta ennakkoon. Tuo
idea ei kuitenkaan käytännön tasolla kantanut ja lopullinen kuva syntyi tässäkin tapauksessa
improvisoinnin ehdoilla.

VALOK: –[M]ää olin päättäny, että siinä kuvassa pitää olla kala. Mää kävin ostaan kauppahallista
kaloja, mutta ne haisi niin helvetin pahalta, ja oliko niin, että tytöt vähä arasteli niitä, niin mää
jouduin tekeen hätäpaniikkiratkaisun, että mitä mää laitan kuvaan, kun kalat ei välttämättä toimi.
Sit mää juoksin äkkiä Alepaan ja ostin kahdeksan litraa maitoa ja sit vaan mentiin ja kuvattiin nuo.

Sattumanvaraisuuden osuus on valtava. Tekemisen luonnetta kuvaa osuvasti valokuvaajan
toteamus: ”Sit mää juoksin äkkiä Alepaan ja ostin kahdeksan litraa maitoa ja sit vaan mentiin
ja kuvattiin nuo”. Kuvaukset eivät ole totinen tilanne, vaan pikemminkin luonteeltaan
leikinomainen tapahtuma, teatteria. Yhtye toimii itse inspiraationlähteenä kuville ja sitä
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kautta imagolleen. Näin sen pitääkin olla, jotta rakentunut imago voi täyttää uskottavuuden
määreet.

GAEA: Täähän on hyvä bändi siinä mielessä tää Pintit, että ne tekee tän itte. Siis se on niin luontevaa
ja tietyllä tavalla nää tekee ite tän. ––Ne on aika sillee vilkkaita tyyppejä, niin sanotusti
valokuvauksellisia. ––[N]iistä ei löydy semmosta nolousapektia kauheasti.
VALOK: Emmää oo ikinä ees ohjannu mitenkään –– niitten kaa on ollu tosi helppo toimia, ku niistä
löytyy kaikki itsestään. Mun ei tartte todellakaan pakottaa niitä mihinkään.
H: Ai et ollenkaan ohjaa?
VALOK: Ei juurikaan tai siis kyllä mää ohjaan, mutta se on helppoa.
PAWF: Se on hauskaa, että joku ohjaa. Joku kaitsee meidän hullua luovuutta ja samalla antaa se olla
valloillaan. Se on hirveän hauskaa. Vähä niinku ois jossain teatterikerhossa.
PAWF: Kyllä Aki meitä kuuntelee. Mää myös aika paljon luotan sen visioon..

Valokuvaajan tehtäväksi jää valjastaa bändistä kumpuava ”hullu luovuus” ja tiivistää se
valmiiksi kuvaksi. Tärkeänä tekijänä tässä prosessissa on kuvattavien ja kuvaajan välillä
vallitseva luottamus.

5.2.2 Kuvien valintaprosessi
Haastatteluista on käynyt ilmi, että levy-yhtiön osuus varsinaiseen promokuvaukseen on
häviävän pieni. Kun kuvaussession jälkeen lähdetään valitsemaan käyttäviksi päätyviä kuvia,
niin toiminnan voimasuhteet muuttuvat. On erikoista huomata, että kuvien valinnassa
aiemmin passiivisessa roolissa ollut levy-yhtiö astuu jälleen peliin mukaan. Valokuvaaja käy
itsekseen läpi koko kuvamassan, josta hän antaa valikoidun joukon levy-yhtiölle valittavaksi
käyttöön. GAEA perustelee käytäntöä pakolla, jonka ymmärrän viittaavaan siihen, että he
kokevat omaavansa ymmärryksen ja näkemyksen siitä, millaisille kuville on käyttöä. Tässä
korostuu sekä GAEA:n että varsinkin valokuvaajan mahdollisuudet vaikuttaa imagoon.
Valokuvaaja on ainoa osapuoli, joka näkee kaikki kuvausten otokset ja hän tekeekin
ensimmäiset valinnat. Levy-yhtiö valitsee jäljelle jääneistä kuvista omat suosikkinsa. Bändillä
ei enää tässä vaiheessa ole varsinaisesti valtaa suhteessa valituiksi tulleisiin kuviin, joiden
kautta imagoa kuitenkin rakennetaan.
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PAWF: Ei oikeestaan päästä valitsemaan. Se on Roukala, joka sen studiossaan tekee. Se valitsee
kaikista jotain niinku viis kuvaa käytettäväksi ja niistä levy-yhtiö ja me saadaan valita, mitä
käytetään eniten. Mää en tiiä saadaanks me itte hirveästi valita. Se on enemmän levy-yhtiön ja
Roukalan välinen juttu.
H: Kuka kuvat valittee?
GAEA: Aki pistää semmosen ison liudan meille ja me otetaan niistä jotkut.
H: Onko Pinteillä itellä sanottavaa?
GAEA: No kai ehkä niillä on, mutta ei me välttämättä kysytä.
H: Aika jännä, ku että oo aluksi ja kuvauksissa mukana, mutta sitte loppuvaiheessa puututta peliin.
GAEA: Joo totta kai me otetaan sieltä parhaat päältä. Pakkohan se on tehdä sillai.

Yhtyeen puheessa toistuu kuitenkin jälleen vaikuttamisen ajatus. Oikeus interventioon, jos
sellaiselle ilmenee tarvetta. Jos kuva olisi esimerkiksi epäedustava tai liian seksikäs, he
puuttuisivat asiaan. Tässäkin tapauksessa pohjalta kuultaa luottamus levy-yhtiön ja
valokuvaajan arvostelukykyyn. Koska haastatteluissa ei noussut esiin ristiriitatilanteita,
voinen olettaa, ettei sellaisia ole tullut vastaan.
PAWF: Jos tulis ihan kamala, niin mää sanoisin, jos mää näyttäsin tosi tyhmältä tai näkys liikaa
paljasta pintaa
PAWF: Kuhan mää en näytä läskiltä, niin kaikki on hyvin. Ne varmaan kiinnittää [huomiota]
semmosiinki. Ei ne varmaan valitsis mitään sellasta kuvaa, mistä kaikki salamana näkis, että tuo
vihaa tuota kuvaa itte.

5.2.3 Ajatuksia valmiista kuvasta
Valmis promokuva (liite 2) herätti monenmoista keskustelua haastateltavien keskuudessa.
Valokuvaaja näki, että PAWF:n haasteena on ollut ”oikeasti kuuntelevan ja tiedostavan”
kuulijakunnan tavoittaminen. Hän kokee maitopromon olevan sellainen kuva, joka vetoaa
oikeaan kohderyhmään. Jos kuva olisi tehty eri tavalla, sen teho olisi ollut heikompi. Myös
levy-yhtiön puheesta saa selkeästi sen käistyksen, että kuva ja imago yhdistyy
tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin tämä lausunto tukee sitä oletusta, johon luvussa 5.1.1
päädyin, kuvan ja imagon täytyy kulkea käsi kädessä.

VALOK: Näillehän on ollu tärkeetä voittaa ensin tuo oikeasti kuunteleva ja tiedostava yleisö, niinku
sympatiat puolelleen. Se on täytynyt tehdä näin, että jos niillä ois ollu hassut Idols-asut päällä, niin
ei se ois toiminu.
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GAEA: Se, että tietää jo, mikä se imago on, niin kyllä se tukee sitä––. Sopii pakettiin niin sanotusti. Se
on toi, että osaa saman tien yhdistää. Se on tosi hyvä.
VALOK: ––[M]un mielestä tukee tosi hyvin toisiaan kaikki, mitä mää oon niille tehny ja kaikki, mitä
ne on tehny musiikkia, niin ne kulkee tosi hyvin käsikädessä.

Yhtyeen keskuudessa maitopromo aiheutti monimuotoista pohdintaan. Heidän puheestaan
selviää se, että kuvaustilanteet ohjattu luonne näkyy myös valmiissa kuvassa kovana pinta,
joka välittyy ”rokkikukkoiluna”. Valokuvaaja painottaa edelleen, ettei ole pyrkinyt ohjaamaan
kuvaa bändistä riippumattomaan suuntaan.

PAWF: Onhan se kuitenki semmoinen esiintymistilanne, että kyllä me näissä aika paljo poseerataan.
Tekeminen, ilmeet ja asennot on kaikki ohjattua. Tässä näkyy vain se kova pinta, eikä saa kiinni
mistään symppiksestä. Jos vetoaa semmonen rokkikukkoilu ja itsevarmuus, niin tää toimii.
PAWF: Musta toi on kuitenki tehokas, koska mul tulee heti semmonen olo, että tässä on nyt jotain,
että miks näillä on noi maskit.
PAWF: Tästä tulee jotenki arvoituksellinen mielikuva. Tässä ollaan niin vakavia, et ne tietää, mitä
ne tekee. Tää on ärsyttävänki itsetietoinen ja itsevarma. Mää tykkään, että meidän imagossa on
kivaa se, että me ollaan höpsöjä, eikä me sellasia kusipäitä.
VALOK: Tää on aito. Mää en oo pyrkiny viemään sitä mihinkään näistä riippumattomaan suunta––.

Nykyisessä mediaympäristössä hyvin usein muodinmukaistetaan kaikki julkisuuden hahmot
urheilijoista muusikoihin. Stailauksen motiivina on, paitsi oikeanlaisen mielikuvan
tavoittaminen,

myös edistyminen uralla (Burtsow-Huelvan 2004, 45–46). Muusikoiden

stailauksessa tavoitteena on oikean kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen ja imagon
esille tuominen ja parhaiden piirteiden korostaminen. Tässä valossa onkin kiinnostavaa
huomata, ettei PAWF:n muusikoita ole ollenkaan stailattu kuviin. Syyksi tälle paljastui kaksi
seikkaa. Ensinnäkin pienehkön levy-yhtiön resurssit eivät ole riittävät, mutta mikä
tärkeämpää, valokuvaaja ja GAEA eivät koe, että yhtyeen tyylin muokkaamisella
saavutettaisiin mitään etua suhteessa stailaamattomaan kuvaan, pikemminkin se voisi olla
haitallista uskottavuudelle. Tyyliä ei pitäisi joutua luomaan yhtyeelle, vaan sen pitäisi
kummuta siitä itsestään. Jos yhtyeen imago on vahva, niin se näkyy myös visuaalisessa
imagossa ilman keinotekoisuutta. Hän kuitenkin pohtii, että joissain tapauksissa ja
mahdollisesti tulevissa kuvauksissa, riippuen yhtyeen suunnasta, kuvien stailaaminen voi
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tulla kyseeseen. GAEA:n mukaan isommissa levy-yhtiöissä artistien tyyliä usein muokattaan,
mutta pyrkien kunnioittamaan muusikon persoonaa.

VALOK: Jos bändissä tyypeillä ei oo omaa tyyliä ja niille yritetään hakea sitä tyyliä jostain
päivittäistavarakaupasta, niin sit se näyttää se tyyli siltä, et se on vähä viime vuotinen. Mut jos sulla
on semmonen hahmo, jolla on oma tyyli, ajaton tyyli, niin sit se on ikuinen. –– Veikkaan, että yli 90
prosentissa ei oteta mitenkään huomioon näitä, vaan ne on tarkotettu kertakulutustavaraksi. Niissä
ei oo mitään taiteellista tai kulttuurillista pointtia, mitä tehtäs ja sit se näkyyki siinä. Ne tehdään
kertakäyttötavaraksi ja ne on kertakäyttötavaraa.
VALOK: Näitähän ei oo stailattu näitä kuvia, mikä johtuu täysin levy-yhtiön budjeteista. Että nää ois
ollu hauska stailata, mutta kustannukset ois ollu monikymmenkertaiset näihin budjetteihin nähden.
Mutta, jos kyseessä ois semmonen bändi, joka vaatii stailausta, niin en mää kuvais sitä ilman
stailausta. Näitä tyttöjä nyt ei vaan tarvi stailata. Että se alkas paistaan läpi tavallaa, koska ne on
niin aitoja ja ne toimii hyvin näinkin.
M: Ei sopis tuotetumpi ilme?
VALOK: Ei oo ainakaan tähän mennessä sopinut. En tiiä sit, että jos tekevät vaikka kolmannen
levyn18, että miten siihen. Mutta tähän mennessä tää on toiminu tosi hyvin. Paremmin, ku sillee, että
ois stailattu.
GAEA: [S]e uskottavuus tulee siitä taustasta, niistä ihmisistä, että se välittyy siitä kuvasta –– se
muodostuu niistä kavereista itsestänsä.
H: Rakennettu imago voi siis riidellä vastaan sitä uskottavuutta.
GAEA: Kyllä ehdottomasti. Jos sulla on semmonen stailattu kuva, joka on selkeästi tehty, jonka näkee
heti, niin mulla loppuu mielenkiinto melkein saman tien. Niitä voidaan tehdä edelleenki tehdä
monella tavalla. Stailata voi hyvällä tavalla ja huonolla tavalla, että totta kai noita isoja bändejä
stailataan, mutta silti siinä on jotain persoonallista siinä kuvassa tai asettelussa tai kuvattavissa,
siinä koko paketissa. Siinä on joku semmonen juttu, että on persoonallinen, mutta hyvin tehty. Kyllä
se sieltä jostain tulee taustalta se joka näkyy pinnassa.

Kuville asetettiin myös vaade olla käsittelemättömiä, luomua. Valokuvaaja antaa kaksi syytä
tälle. Ensiksikään hän ei koe osaavansa käsitellä kuvia lukuun ottamatta

kontrastin,

valotuksen ja sävyjen säätö. ”Vanhan liiton miehenä”19 hän pyrkii tekemään kuvan valmiiksi jo
kuvaustilanteessa. Lisäksi hän suhtautuu manipuloimiseen niin, että sillä pyritään peittämään
ammattitaidon puutetta. Myös bändi painotti kuvan aitoutta tärkeänä piirteenä. Ymmärrän
tähän motiiviksi sen, että näin kuva kulkee käsi kädessä imagon kanssa saa. Kuvassa saa olla
rosoa ja virheitä, eihän todellisuuskaan ole virheetöntä.

18 Pintandwefall julkaisi keväällä 2011 kolmannen kokopitkän albuminsa Time is Right for Romans, Baby.
Tällekin levylle promokuvat otti Aki Roukala ja niiden visuaalinen tyyli noudattaa aiempien kuvien linjaa.
19 Valokuvien kohdalla törmää lähes aina keskusteluun niiden manipuloinnista. Eri alojen valokuvaajien
suhtautumista kuvien muunteluun ja sen eettisyyteen on tutkinut Pekka Makkonen (2010) väitöskirjassaan
Camera Pixela.
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VALOK: Mää en ikinä jälkikäsittele kuvia mitenkään, koska mää en osaa. ––Kyllä määki säädän
sävyjä, jos on tullu alivalotusta ja kontrasteja, nehän on tärkeitä. ––En osaa lisätä tai poistaa tai
vaihtaa taustoja. Sitä pidetään vähä, jos et osaa kuvata, niin sitte sää käsittelet niitä. Mää oon vähä
semmonen niinku vanhan liiton miehiä. Pyrin tekemään kuvan niin valmiiksi, kun sen vaan voi tehä.
PAWF: Mää en oo yhtään sen kannalla, että päitä leikataan ja liimataan. Kuvan pitäs olla luomua.
Aina ei kaikki oo täydellistä, eikä se haittaa.

Esitin haastateltaville myös ajatusleikin, jossa he pyrkivät katsomaan maitopromoa (liite 2),
kuin he eivät olisi nähneet kuvaa koskaan aiemmin. Tämän jälkeen heidän pyrkivät
määrittelemään yhtyeen musiikkigenren kuvan perusteella. Tällä pyrin selvittämään, millaisia
mielikuvia osapuolet liittivät kuvaan, ja kuinka nuo mielikuvat sopivat yhteen PAWF:n
reaalisen imagon kanssa.

GAEA: Tulis kyllä mieleen just joku tuommonen kaahauspunkki tai tämmönen.
PAWF: Mulla tulee semmonen vähä liian siloiteltu garage, ehkä vähän ärsyttäväki. Se garagemielikuva tulee varmaan siitä, ku mä tein sitä päättötyötä, niin mää tein bändien esiintymisasuista
ja sillon mä löysin 60-luvun garage-bändejä, jotka on käyttäny naamioita. Ja ehkä noi kuvat on niin
siistejä, että ne haluaa olla garage, mutta ne on vetäny sen liian fiiniksi.
PAWF: Mulle tulee enemmän semmoinen siloiteltu tai kaunisteleva indie, missä kaikki laulaa ja
soittaa jotain synaa.
VALOK: En pystys määrittelemään, että onko se rokkia vai elektroa, mutta jotain tuommosta indietä
se ois ihan varmasti ja jonkin sorttisia taide-elementtejä siinä ois ihan varmasti. Jollain tavalla se ois
kummallista, mutta sitä en pystys määrittelemään, että oisko se oikeilla instrumenteilla tehtyä vai
koneellista.

Puheissa nousivat esille garage, indie ja punkki. Aivan tarkkaan yksikään osapuoli ei olisi
kuvan perusteella olisi lajityyppiä pystynyt määrittämään. Kun selonteot vetää yhteen
saadaan kokonaisuus, joka on osa punkmusiikin kohkaamista, ärsyttävästi liian hienostunutta
garagea, taide-elementtejä ja kaunistelevaa syntetisaattoripoppia. Johtopäätöksissä pohdin
kohtaako näin saatu kokonaisuus PAWF:n imagon kanssa. Vaikka kuvan vastaanotto ei
lähtökohtaisesti kuulu osana tutkimukseeni, niin poimin esiin myös sitä koskevia selontekoja
hieman valottaakseni, mitä kuluttajat ovat kuvissa nähneet.
PAWF: Ihan älyttömän moni on sanonu, että tää on niinku maailman härskein ja se on spermaa,
mitä sieltä tulee, että se on täysin kielikuva vaan seksistä. Ihan tosi moni on sanonu niin ja mää en
oo ees ajatellu sitä.
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PAWF: Sitä on käytetty hirveästi. Ja me saatiin tuonne Bar68:iin bäkkärille maitoa ja sit siellä oli
kyltti, että älkää kaatako lattialle. Sit ne toi meille keikallekki pienissä laseissa maidon jäällä, että
meillä maitotauko siinä kesken. Ne oli jotenki ihan kikseissä vissiin tuosta maitokuvasta. Ne oli
jotenki ajatellu sitä, jääny pohtiin sitä.
PAWF: Mun isä oli tuosta sillee, että nyt te ette ikinä saa Valiota sponssiksi, ku kaadatte sitä Valion
maitoa lattialle. On se aika jännää, että meillä oli joku selkeä tuotemerkki. Sitte iskä sano, että sille
tuli semmonen, että me dissataan maitoa, et älkää juoko maitoa. Sille tuli semmonen, että me vaan
kannatetaan jotenki kaljaa. En mää tiiä, mikä Roukalan ajatus oli. Ei se oo kertonu meille.

Oleellisin kommentti yhtyeeltä kertoo, ettei heillä ole tietoa, mikä valokuvaajan ajatus kuvan
takana oli, ja mitä hän yritti sillä tuoda esiin. Valokuvaajan näkemys ei myöskään selvinnyt
haastattelumateriaalista. Kiinnostavaa on myös se, että vaikka yhtye on pyrkinyt
suodattamaan valokuvaajan myötämielisellä avustuksella promokuvaan piirteitä yhtyeen
imagosta, niin tavallisen ihmisen tulkinta kuvasta voi mennä aivan eri suuntaan, kun on
toivottu. Kun valmis kuva otetaan käyttöön, tekijöiden mahdollisuus sen katsojissaan
aiheuttamiin tulkintoihin päättyy. Kuva jää yksin.

5.2.4 Tyttöjen vapaus rockdiskurssissa
Whiteleyn (1997, 52–53) mukaan naiseus ja

rock nähdään rockdiskurssissa

edelleen

luonnottomana yhdistelmänä, koska he rikkovat kulttuurisia naiseuden ja miehisyyden
rooleja sekä hierarkkisia tasoja. Oletin löytäväni aineistostani laajasti viittauksia sukupuolen
vaikutukseen, mutta se nousikin haastatteluissa esiin vain promokuvien yhteydessä, ikään
kuin ohimennen lausuttuna. Bändin jäsenet kokivat sukupuolensa vapauttavaksi tekijäksi sen
sijaan, että olisivat kokeneet naiseuden rajoittavan rockmuusikkoutta. He kokivat, että
sukupuolensa ansiosta heillä on enemmän vapauksia leikitellä visuaalisilla keinoilla.

PAWF: Jos mää oisin poika, niin mää en vois tehä tällaisia kuvia. On paljon enemmän varaa pelata
vahvoilla taustoilla tai vaatetuksella.

Yhtyeen jäsenet käänsivät Whitleyn esittämän huomion päälaelleen ja kokivat miespuolisilla
artisteilla on kovemmat paineet noudattaa stereotyypistä visuaalista ilmettä. Heidän
puheestaan voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että miehinen rockpiiri on kovin kaavoihinsa
jämähtänyt yhteisö, jossa naisartistilla suuremmat mahdollisuudet asettaa rajat koetukselle.
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PAWF: Ehkä pojilla on enemmän sellaista, että on ympäristön paineet. ––[E]hkä on jotain
stereotypioita, jotka sitten taas vaikuttaa. Tytöt voi pukeutua poikamaisiin vaatteisiin ilman, että
näyttää kummalliselta, mut jos pojat pukeutuu prinsessamekkoon, niin se näyttää kummalliselta. Et
se on enemmän semmonen tosi erikoisuuteen pyrkivä. Meillä on ehkä enemmän vaihtoehtoja, ettei
siitä tule heti joku statement.
PAWF: Kyllä mää luulen, että jos ois erityyppinen tyttö, niin ei välttämättä haluais aina olla tällee
joka kuvassa.

PAWF:n mukaan ”erityyppiset tytöt” eivät välttämättä haluaisi esiintyä kuvissa heidän
laillaan. Yhtyeen promokuville leimallista on se, että kohteet eivät esiinny välttämättä
edukseen, vaan kuvissa on naamojen vääntelyä, yrmeyttä ja jopa väli-ilmeitä. Näen, että tällä
tavalla esiintymällä bändin muusikot irtautuminen rockin naisille kliseisesti asettamasta
passiivisesta subjektiasemasta, jossa heidän oletettaisiin olevan pikemminkin koristeita.
Yhtye näyttäytyy ryhmänä aktiivisia tekijöitä, jotka haastavat rockdiskurssin naiselle
asettamat konventiot. Tällainen vaatii itsevarmuus ja kykyä heittäytyä. Vaikka yhtye koki, että
heillä oli enemmän ainakin ulkonäöllisiä vapauksia kuin miehistä koostuvalla rockbändillä,
niin jonkinlaiset oletusarvot sopivasta tyylistä tai kenties kaupalliset paineet ohjaavat myös
heidän visuaalisuutensa syntyprosessia.

PAWF: Jos me pukeuduttaisiin ihan tylsästi ja ei olis mitään meikkiä, niin sekin vois olla sellainen,
että tää ei nyt kiinnosta.

5.2.5 Valokuvaajan roolin korostuminen
Haastatteluissa muodostui kautta linjan selkeäksi teemaksi valokuvaajan merkityksen
korostuminen, eikä pelkästään kuvien, vaan koko imagon osalta. Syitä tähän olivat selkeästi
sekä bändin että levy-yhtiön luottamus hänen ammattitaitoonsa. Gibson (1987, 73–74)
esittää, että hyvä ja ammattimainen promokuva vahvistavaa imagoa. Toisena vaikuttavana
tekijänä on valokuvaajan vahva oma tyyli. Hän pyrkii luomaan kuvien tunnelman ja luonteen
yksinkertaisella valaistuksella ja pitkälle viedyllä selkeyttämisellä. Lisäksi valokuvaaja pyrkii
rikkomaan populaarikulttuurin konventioita tuomalla kuviinsa taidekuvan elementtejä. Se,
mitä nämä elementit ovat, ei haastatteluista käynyt ilmi.
GAEA: Se on niin pirun hyvä kuvaaja, et nää on teknisesti niin kauheen hyviä ja sit myöski nää
kompositiot ja muut on hyviä.
VALOK: Mähän käytän yhtä lamppua kerrallaan, että näähän on kaikki kuvattu yhellä.
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VALOK: ––[M]ää pyrin tekemään tuon näköistä kuvaa ja sit se ei aina onnistu, ku tilaajila on tosiaan
vaatimuksia –– siis mää oon aina tehnyt ton näköstä kuvaa ja pyrkiny aina yksinkertaistaan ja
yksinkertaistaan asioita.
H: Onko nimenomaan yksinkertaisuus se arvo vai se, että hahmot pääsee esiin?
VALOK: Periaatteessa kumpi ja ei kumpikaan. Idea on se, että mää haluan kaiken turhan pois sieltä
kuvasta sotkemasta sitä itse asiaa, mikä se sitte olikaan. ––[Se] on ehkä jonkinnäköistä
perfektionismia sillee, että mää en pysty jo on liikaa elementtejä, niin mää en saa sitä kuvaa
hallintaan, ja sillon mää en oo siihen tyytyväinen, enkä halua sillon tehä sitä kuvaa.
VALOK: Tiedostan hyvin tekeväni tämmöstä popkulttuurikamaa, ––mutta mää pyrin rikkomaan
niitä rajoja niin, että niissä vois olla taidekuvan elementtejä.

Valokuvaajan merkittävä osallisuus rockyhtyeen imagotyössä ei ole populaarikulttuurin
historiassa mitenkään tavatonta. Sellaisten supertähden asemaan nousseiden kuvaajien,
kuten Annie Leibovitz ja Anton Corbijn, roolia ei voi mitenkään tuoda liikaa esille. Corbijn
esimerkiksi on lähes yksinään vastuussa U2:n ja Depech Moden visuaalisesta imagosta. Hänen
omintakeinen kuvaustyylinsä on lyönyt vahvan leiman noiden kahden mainitun ja lukuisan
muun artistin imagoon. Kun levy-yhtiön kanssa tuli puheeksi valokuvaajan tyylin toistuminen,
GAEA siirtyi selkeästi puolustuskannalle. He kiersivät kysymyksen esittämällä oletuksen, ettei
tavallinen kuluttaja erota toisteisuutta muun kuvamassan joukosta.

GAEA: [K]u Aki on kuvannu nää kaikki, niin tässä näkee selkeästi, että sama kuvaaja on kuvannu
kaikki. Et sen näkee tästä taustotuksesta ja valaistuksesta. Yks iso tunnistettava tekijä on se
semmonen tietty vaalee tausta ja semmonen koleus siinä osittain.
H: Piättäkö te hyvänä asiana, että se jälki sillee toistuu?
GAEA: Sitä ei noin, mää veikkaan, että sitä ei semmoset ihmiset huomaa, jotka ei tiiä tai ei kiinnitä
huomiota. ––[K]u sää luet lehteä siellä on niin paljo muitaki kuvia, että se sotkeutuu sinne joukkoon,
että ei sitä välttämättä hokaa sieltä suoraan.

Valokuvaaja saa kuitenkin vapaat kädet, vaikka hänen tyylinsä selkeä toisteisuus
vaikuttaisikin mietityttävän levy-yhtiötä. Yhtenä syynä tähän valokuvaaja näkee GAEA:n
aseman musiikkiteollisuuden kentällä. Indie-levy-yhtiön rooliin ei kuulu samanlaisia
myyntitavoitteita, kuin isommilla yhtiöillä. Tämä antaa valokuvaajalle enemmän vapauksia
kuvien suhteen. Parhaimmillaan valokuvaajan tyylillään tekemä polttomerkintä toimii
voimavarana ja vahvikkeena yhtyeen imagolla.

H: Antaako GAEA:n tyypit sulle vapaat kädet?
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VALOK: No kyllä ne antaa.
VALOK: Mun ei tartte ottaa sitä huomioon kuvia ottaessa, että minkälaiset myyntitavoitteet on,
niinku pitäs ottaa isolle levy-yhtiölle kuvatessa.

PAWF:n puheista kuultaa tyytyväisyys valokuvaajan yksinkertaistettuun tyyliin, sillä se ei
peitä artisteja itseään miljöön tai turhien detaljikrumeluurien alle. Tyyli nostaa muusikot
päärooliin, mutta samalla tietenkin heille ja kuvan kompositiolle haasteita. Kohteiden täytyy
olla tarpeeksi valovoimaisia, että kuvasta tulee toimiva kokonaisuus. Valokuvaaja kokee
bändin jäsenet luontaisiksi esiintyjiksi. Kuva syntyy heistä ja heidän ehdoilla. Valokuvaaja
toimii katalysaattorina PAWF:n luonteenpiirteille ja jalostaa niistä valmiin promokuvan.
Tuossa roolissa hänen merkityksensä on mittava. Jälleen toistuu myös aitoudendiskurssi.

PAWF: Toi valkonen on ollu upee, kiva tausta. Se toimii aina. Se on tarpeeksi selkeä ja me erotutaan
sieltä. Siinä kiinnitetään huomiota siihen asetelmaan ja meihin, eikä siihen miljööseen.
VALOK: [M]ut tämmösessä tapauksessa, ku Pintit, ku ne on aika aitoja tyyppejä, niin sillä ei
loppujenlopuksi oo niin paljoa merkitystä, mitä mää teen. Mää voin tavallaan edesauttaa, viedä
vähän pidemmälle, sitä niitten hulluutta
PAWF: Välillä mä haluaisin jotain vaihtelua siihen, että ulos studioympäristöstä.

Vaikka yhtyeen jäsenet ovat tyytyväisiä valokuvaajan työhön, he kokivat myös vaihtelun
kliinisille studio-olosuhteille tervetulleeksi. Tärkeintä kuvissa on kuitenkin, että yhtye itse on
niihin tyytyväinen, eikä se, kuka ne on kuvannut. Tämä jälleen korostaa PAWF:n ajattelua, että
bändi on heidän tuote ja he yksin lopulta päättävät, millainen tuote se on.

PAWF: Tärkeintä on kuitenkin se, että me ollaan tyytyväisiä. Sama oikeastaan kuka ne on kuvannu.
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6 LOPUKSI
Tässä viimeisessä luvussa vedän analyysistä syntyneet johtopäätökset yhteen ja esitän
vastaukset tutkielmalle esittämiin kysymyksiin. Makustelen myös mieleeni kirvonneita
vaihtoehtoisia tutkimussuuntia.

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin

1) Millä tavalla rock-yhtyeen promokuvat syntyvät?

Haastatteluaineiston

perusteella

promokuvien

syntyprosessia

voisi

kutsua

melko

sattumanvaraiseksi. Toki kuvien pohjalla on vuorovaikutus, jonkinlainen suunnitelmallisuus,
valokuvaajan ja yhtyeen välillä, mutta varsinainen kuvaustilanne rakentuu pitkälti hetken
sanelemana. Valokuvaajan työ on kiteyttämistä ja kaivelemista. Yhtyeen promokuvien
ottaminen on improvisaatioteatteria, jossa valokuvaaja on ohjaaja, joka puristaa
näyttelijöidensä, artistien, persoonista esiin valmiin kuvan. Syntyneen kuvan luonteeseen
vaikuttaa myös yhtyeen esittämän musiikin lajityypin piirteet ja muusikoiden sukupuoli.
Kuvien suunnittelu- ja toteutusvaiheessa levy-yhtiö on taustalla vaikuttava hiljainen
rahoittaja. Kuten kaikissa valinnoissa, promokuvauksissakin vaikuttavat resurssikysymykset.
Indie-levy-yhtiön taloudellisen kapasiteetin rajoittuneisuus, rajoittaa myös kuvauksien
mahdollisuuksia. Esimerkiksi stylistien käyttäminen olisi liian tyyristä.

Kuvauksissa syntyneestä kuvamassasta valokuvaaja karsii suurimman osan ehdokkaista pois
ja antaa jäljelle jääneet otokset levy-yhtiön haltuun. Tässä vaiheessa levy-yhtiön rooli
korostuu, kun levy-yhtiö valikoi lopulliset promokuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä
kokonaisuudessa näyttäisi äkkiseltään, että bändi jää statistin roolin. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa. Yhtyeen puheesta rakentuu varma kuva vaikuttamisen mahdollisuudesta. Jos
lopputulos ei miellytä jää yhtyeelle mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä esille, jos tällä ei
ole toivottua vaikutusta, niin heillä on vielä viimeisenä optiona äänestää jaloillaan ja lopettaa
yhteistyö levy-yhtiön kanssa.
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Tokikaan kuvio ei oletettavasti ole yhtä yksinkertainen isompien levy-yhtiöiden kanssa, jotka
usein tekevät levytyssopimuksen

useammalle

albumille

kerrallaan ja sopimuksen

rikkomisesta seuraa sanktioita. Tämän lisäksi pelkästään promokuvauksissa on isommassa
mittakaavassa mukana useampia osapuolia meikkaajista stylisteihin ja erilaisiin avustajiin.
Mitä useampi kokki, sitä enemmän kauhoja sopassa.

Vaikka promokuvan synty vaikuttaa melko kontrolloimattomalta ja sattumanvaraiselta
toiminnalta, niin haastatteluista käy kuitenkin ilmi, että promokuva vastaa PAWF:n
tapauksessa imagoa, tuo sille lisäarvoa ja vie mielikuvia pidemmälle. Yhtyeestä piirtyy
lajityyppien hybridi, jossa punkin energia, rokin uskottavuus, omaehtoisuus sekä aktiivinen
tekijyys yhdistyy popin visuaaliseen kepeyteen ja höpsöttelyyn. Kaikki tämä artikuloituu
PAWF:n, osittain itseironiseenkin, imagoon, joka onnistuu pysymään kokonaisena pakettina
sortumatta kasaan.

2) Missä roolissa promokuvat ovat rock-yhtyeen imagon rakentumisessa?

PAWF:n kommentoi promokuvan paino-arvoa sanomalla: ”Sen pitää jossain kontekstissa
myydä sitä koko systeemiä”. Tuo lausahdus kertoo kiteyttää erinomaisesti myös promokuvan
osallisuuden imagon rakentamiseen. Promokuva toimii visuaalisena käyntikorttina yhtyeelle
ja sen esittämälle musiikille. Sillä pyritään kontrolloimaan niitä mielikuvia, joita kuluttajille,
medialle, musiikkiteollisuudelle ja muulle yleisölle syntyy kuvan esittämistä artisteista. Toki
pyrkimys on absurdi, sillä kuva voi ainoastaan ohjata tulkintoja mahdollisesti oikeaan
suuntaan, mutta siinä tehtävässä se on vahvoilla. Mikäli promokuvan syntyprosessissa tehdyt
valinnat ovat olleet ”oikeita” (korostavat parhaita piirteitä kohteestaan, totuutta
unohtamatta), niin niiden kautta on jalostunut lopullinen kuva, joka nousee valopilkkuna esiin
muusta kuvamassasta. Tällainen kuva heijastaa ja vahvistaa yhtyeen imagoa, lisää näkyvyyttä,
tunnettavuutta ja parhaimmillaan myös myyntiä. Aitoja ja kiinnostavia kuvia valitaan
mielellään käyttöön niissä yhteyksissä, jossa promokuvaa tarvitaan, oli se sitten haastattelu
musiikkijulkaisussa tai bändikatalogi jonkun festivaalin esiintyjävalintoja tekevän buukkerin
pöydällä. Promokuva on yhtyeen ulkomusiikillisessa toiminnassa erittäin tärkeä elementti
muiden imago muokkaavien osien, kuten musiikkivideoiden ja nettisivujen, joukossa.
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3) Kuinka nämä prosessit keskustelevat rakentamani teoreettiseen viitekehyksen kanssa?

Luvussa 3 pyörittelemäni pohdinnat imagosta, promokuvista ja genreistä tukivat hyvin
analyysini syntyä, antaen virikkeitä ja välillä haastaen havaintoni. Mitä Boorstinin
imagoteoriaan tulee, olin yllättynyt, kuinka hyvin kohta 50-vuotias rakennelma istui
nykypäivän käyttöön. Boorstin tarkoitti imagon jaottelunsa välineeksi, jolla tunnistaa
ideaaleja rikkovat imagot, jotta niitä voisi puhdistautua. Minä käytin jaottelua vastoin
alkuperäistä tarkoitustaan, toimivan imagon indikaattorina.

Analyysin pohjalta voi todeta, että PAWF:n imago toteuttaa suurelta osin Boorstinin jaottelua.
Yhtyeen imago on synteettinen, siis rakennettu persoonallisuusprofiili, jonka tarkoitus on
edistää tuotteen tunnettavuutta ja myyntiä. Yhtye todellakin nähtiin tuotteena, vaikka rock on
lähtökohtaiselta ajatukseltaan epäkaupallista. Tässä heijastuu PAWF:n hybridinen luonne:
kaupallisuus on peruja popin puolelta. Selkeimpänä haastatteluissa toistuvana teemana nousi
esiin aitouden diskurssi, joka toistui ja korostui kunkin haastattelun osapuolen puheissa
useissa eri yhteyksissä: bändin tyypit olivat aitoja, heidän tyylinsä oli aito, kuvansa
manipuloimattomia jne. Tämä on samalla tutkielmani suurin paradoksi. Miten, jokin
tarkoituksella rakennettu voi olla aitoa. Ilmeisesti ainakin haastateltavien mukaan niin, että
kuvat ja koko imago pyrkii esittämään yhtyeen jäsenet ainakin puoliksi itsenään, vaikkakin
korostetuin piirtein. Vain Boorstinin vaade imagon passiivisuudesta jäi imagon jaottelun
osalta toteutumatta PAWF:n kohdalla. Yhtyeen rooli ei ollut passiivinen ulkopuolisen kirurgin
leikkauspöydällä, päinvastoin. Imago kumpusi heistä itsestään. Siinä mielessä passiivisuus
toteutui, että verrattaessa maitopromoa uudempiin kuviin, huomataan visuaalisen tyylin
pysyneen lähes muuttumattomana: maskit ovat edelleen selkeänä tunnusmerkkinä ja
valokuvaajan kädenjälki näkyy vankasti.

Aika näyttää, jääkö PAWF:n kuvallinen anti

historiaan osana aikamme kuvaa.

Kokonaisuudessaan rock-yhtyeestä puhuttaessa ei voi välttyä huomaamasta, kuinka valtava
merkitys visuaalisuudella on.

Yhtye ei ole pelkkää imagoa, jonka takan vielä siintää

todellisuus, vaan se itse asiassa lähestyy spektaakkelia, joka korvaa todellisuuden. Lopulta
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voidaan sanoa rock-yhtyeen asettuvan nykyajan yltiökuvalliseen kaanoniin omana
pienoisspektaakkelinaan, muiden spektaakkelien joukkoon.

Tutkielmani kaltainen tapaustutkimus ei heijasta objektiivista totuutta rock-yhtyeen imagon
rakentumisesta. Sillä ei ole yleistettävyyttä, eikä se ole tarkoituskaan. Tarkoitukseni oli oman
tulkintani ja kokemusmaailmani kautta kertoa yksi tarina promokuvan ja imagon suhteesta.
Tässä tavoitteessa koin onnistuneeni hyvin.

6.2 Tutkimuksen uudet suunnat
Pro gradu –tutkielman mittakaavassa niinkin laaja aihe kuin imagon ja promokuvien yhteys
synnyttää enemmän uusia kysymyksiä kuin antaa täysin selkeitä vastauksia. Vastaisuudessa
erityisen kiehtova vaihtoehtoinen tapa lähteä hahmottamaan visuaalisen imagon syntyä olisi
syventyä artistista ja levy-yhtiöstä riippumattomaan visuaalisen materiaaliin, kuten
(musiikki)median, fanien ja harrastevalokuvaajien otoksiin. Vaikka tutkimukseni antoi melko
monipuolisen kuvan indie-levy-yhtiön listoilla olevan yhden yhtyeen promokuvan synnystä ja
kuvan vaikutuksesta yhtyeen imagoon, niin tulevaisuudessa oli hedelmällistä laajentaa
perspektiiviä ja asettaa vertailuun eri tyyppisten artistien ja levy-yhtiöiden käytännöt.
Tuollaisella tutkimuksella olisi jo yleistettävyyttäkin ja mahdollisia käytännönsovellutuksia
promokuvauksen eri osapuolten käsissä.

Tänä tulevaa kesää huokuvana huhtikuun päivänä, kun tutkimusmatkani on viimein
päätöksessään, kovaäänisistä pauhaa rock. Siitä pitää itseoikeutetusti huolen Led Zeppelin
kappaleellaan Rock and Roll, niin millä muullakaan. “It's been a long time since I rock-androlled…”
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Opinnäytetyö.

Jyväskylän

Liitteet
Liite 1 Teemahaastattelun runko
C) Kuvaustilanne
1. Nimi

18. Ketkä olivat mukana kuvauksissa?

2. Ikä

19. Millaisena koit kuvaustilanteen?

3. Ammatti/Nimike

20. Missä kuva otettiin?
21. Kuka paikan valitsi

A) Promokuva ja imago

22. Onko kuvauspaikalla merkitystä?

4. Mitä ymmärrät imagolla?

23. Mitkä olivat bändin/levy-yhtiön/valokuvaajan

5. Miten imagoa rakennetaan?

toivomukset promokuvan suhteen?

6. Kuinka tärkeä imago on?

24. Toteutuivatko ne?

7. Millainen imagon pitäisi olla?

25. Miten kuva on toteutettu? (valokuvaajalle)

8. Millainen on uskottava imago?

26. Onko välineellä ja/tai tekniikalla merkitystä

9. Millainen imago yhtyeellä mielestäsi on?

promokuvauksessa?

10. Mitkä seikat vaikuttavat imagoon?
D) Valmiista kuvasta
11. Mitä ymmärrät promokuvalla?

27. Kuka lopullisen kuvan valitsi?

12. Mikä on promokuvan tarkoitus?

28. Millaisia mielikuvia valmis kuva sinussa

13. Tuleeko promokuvan vastata imagoa?

herättää?
29. Minkälaisen vastaanoton kuva on saanut?

B) Promokuvaukseen valmistautuminen

30. Oletko tyytyväinen lopputulokseen?

14. Ketkä osallistuvat promokuvan suunnitteluun?

31. Minkälainen mielikuva yhtyeen imagosta kuvan

15. Kuinka valmistauduit kuvauksiin?

perusteella syntyy?

16. Miten yhtyettä stailattiin kuvaa varten

32. Kuvastaako promokuva yhtyeen imagoa?

(vaatteet/meikki/kampaus yms.)

33. Voiko kuvasta päätellä musiikkityylin?

17. Kuinka tarkkaan tutustuit yhtyeeseen ja heidän

34. Onko jäsenten sijoittumisella kuvaan

musiikkiinsa, ennen kuvauksia? (valokuvaajalle)

merkitystä?

Liite 2 Pintandwefall-yhtyeen Wow! What Was That, Baby? –levyn promokuva (valokuvaaja
Aki Roukala)

