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Tutkimuksessa tarkastelun kohteena on yhdysvaltalaisen musiikkilehden Rolling Stonen 1980-luvun 

vaihtoehtomusiikkia koskeva kirjoittelu ja erityisesti siihen liittyvät muutoksen teemat. Tutkimus analysoi sitä, 

missä sävyssä muutoksesta vaihtoehtomusiikin kohdalla kirjoitetaan ja mitä sen kohdalla nostetaan esiin.  

 

Tutkimusmetodina käytettävän diskurssianalyysin kohdalla olen korostanut erityisesti vallan ja kontekstin 

merkitystä. Jälkeen mainittuun liittyen Rolling Stonea määrittää 1980-luvulla erityisesti kaksi seikkaa: kaupallisuus 

ja konservatiivisuus. Tämä näkyy sen vaihtoehtomusiikkia koskevassa kirjoittelussa yleensä, mutta myös sen 

muutosta koskevassa kirjoittelussa. Merkittävimmät vaihtoehtomusiikkikirjoittelua ja sen muutosta koskevat 

problematisoinnin kohteet ovat dikotomiat valtavirta ja underground, autenttisuus ja epäautenttisuus, menestys ja 
menestymättömyys sekä epäkaupallisuus ja kaupallisuus. Tärkeitä käsitteitä ovat myös muuttumattomuus, 

uudistuminen sekä erityisesti jälkimmäiseen liittyvät muutosodotukset. 

 

Muutos liittyy muuttuvan subjektin, kuten artistin, genren, levy-yhtiön tai skenen muutokseen. Esimerkiksi punkin, 

uuspsykedelian ja Britteinsaarten vaihtoehtomusiikin muutos ovat tärkeitä analyysin kohteita. Se mikä muuttuu, on 

kuitenkin subjektin ominaisuus, esimerkiksi tyyli, asenteet, arvot, suosio, status tai menestyksen määrä.  
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muutokseen on neutraalia tai pikemminkin niin negatiivisia kuin positiivisiakin puolia esiin nostavaa. 
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ja tällöin tarkastelu on undergroundin ulkopuolelta nousevaa. 
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1. JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan muutosdiskurssin kautta yhdysvaltalaisen 

musiikkilehden Rolling Stonen ja vaihtoehtoisen musiikin suhdetta 1980-luvulla. 

Tarkastelussa ovat Rolling Stonen 1980-luvun vaihtoehtomusiikkikirjoittelussa esiin 

nousevat muutoksen teemat sekä se, miten lehti kirjoittelussaan muutokseen suhtautuu. 

Tutkimus analysoi sitä millaisia käsitteitä ja merkityssisältöjä muutoksen kohdalla nostetaan 

esiin ja millainen on Rolling Stonen arvoilmapiirin vaikutus kirjoitusten sisältöihin ja sävyihin. 

Tutkimus on jaoteltu eri teemojen ympärille, joiden tavoitteena on antaa monipuolinen kuva 

siitä, miten Rolling Stonen suhtautumista vaihtoehtoiseen musiikin piirissä nähtyä muutosta 

voidaan analysoida. Tutkimuksessa keskitytään muutoksen kohteisiin, joiden kautta ja joita 

Rolling Stone yritti kuvata ja joita se hyödynsi analysoidessaan vaihtoehtoista musiikkia. 

Näiden teemojen kautta nousevat esiin Rolling Stonen kirjoittelun yleiset periaatteet; sen 

luomat vastakkainasettelut, arvostukset ja kirjoittelua ohjaavat taustalla vaikuttavat arvot. 

Tutkimuksen aineisto on valikoitunut suuresta määrästä Rolling Stonen 

vaihtoehtomusiikkikirjoittelua siten, että se vastaisi parhaiten tutkimuksen teemaan, 

muutokseen ja muutosdiskurssiin, liittyviin aiemmin mainittuihin tutkimuskysymyksiin. 

Tämän vuoksi tutkimuksessa esiin nouseva aineisto ei tarjoa kattavaa kokonaiskuvaa 

Rolling Stonen 1980-luvun vaihtoehtomusiikkia koskevasta kirjoittelusta. Esimerkiksi monia 

genrejä, skenejä ja artisteja sekä muun muassa Rolling Stonen 1980-luvun musiikin kaanon, 

lehden rakenteen muutos ja tarkempi toimittajakohtaisen kirjoittelun analyysi ovat jääneet 

aineiston priorisoinnin myötä tutkimuksen ulkopuolelle.  

Tutkimuksessa olen pyrkinyt nostamaan esiin osuvimpia esimerkkejä muutokseen liittyvästä 

kirjoittelusta, en kaikkea. Tämä ei siis ole Rolling Stonen 1980-luvun 

vaihtoehtomusiikkikirjoittelua kokonaisuudessaan koskeva tutkimus, vaikkakin monissa 

kohdin epäsuorasti sellainen onkin, sillä muutos on eräs merkittävimmistä erityisesti 

valtavirtamusiikkilehden ja pääsääntöisesti valtavirran ulkopuolelta tulevan musiikin välistä 

suhdetta kirjoittelussa määrittävä seikka ja siten liittyy lähes kaikkeen 

vaihtoehtomusiikkikirjoitteluun. 

Tutkimuksen aineistona ovat Rolling Stonen amerikkalaisen version numerot vuosilta 1980–

1990 (yksi mukaan valikoitunut artikkeli on vuoden 1979 joulukuulta, mutta katson sen 

temaattisesti sopivan mukaan), joita yhdentoista vuoden ajalta on noin 275 eli noin 25 vuotta 

kohden. Vuosi 1980 on sikäli osuva alkupiste, että se toisaalta aloittaa uuden 
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vuosikymmenen, mutta on myös Rolling Stonen toimittajakunnan uudistumisen aikaa; 

vuonna 1981 alkuperäisestä vuoden 1967, Rolling Stonen toimittajajoukosta lehden 

toiminnassa mukana ei ollut päätoimittaja Jann Wenneriä lukuun ottamatta jäljellä enää 

yhtään toimijaa.1  

Musiikillisesti vuosi 1980 tutkimuksen nollakohtana merkitsee ’77 punkin sijaan alkupisteenä 

sitä seurannutta post-punkkia ja uutta aaltoa, mikä mahdollistaa toisaalta sen vertailun 

vuosikymmenen edetessä punkista vaikutteensa ottaneeseen amerikkalaiseen 

undergroundmusiikkiin, ikään kuin kontrastina ja toisaalta jättää suuren osan alkuaikojen 

punkkia käsitelleestä aineistosta taustalle. Näin vuosi 1980 näyttäytyy pikemminkin 

hajaannuksen kuin järjestyksen kautta. Punk vaikuttaa vähemmän itsenään ja enemmän 

asenteena musiikin taustalla. Vuosi 1980 tarkoittaa alkuperäisen punkliikkeen hiipumista ja 

siitä vaikutteensa saaneiden musiikkityylien nousua. Tutkimuksen painotus on selkeästi 

1980-luvun vaihtoehtomusiikin genreissä, American Undergroundissa, neo-psykedeliassa 

ja Paisley Undergroundissa. Vielä tarkemmin määriteltynä painotus on niissä genreissä, 

jotka kehittyvät lähinnä 1980-luvulla, jolloin tutkimuksen kärki on keskeisesti 1980-luvulla 

ominaislaatunsa huipun saavuttaneissa genreissä. Näiden uusien tyylien kirjo 

hardcorepunkista synthpoppiin kertoo ajan moninaisuudesta ja vastakohtaisuuksista. 1980-

luku on tässä valossa mielenkiintoinen tutkimuskohde koska se haastaa röyhkeällä 

kaupallisuudellaan ja toisaalta kapinallaan esimerkiksi Rolling Stonen uudistumaan. 

Vaihtoehtomusiikki on tässä tutkimuksessa sateenvarjotermi näille moninaisille ainakin 

jossain määrin valtavirtapopille ja-rockille vastakkaisista tyyleistä, genreistä ja artisteista 

koostuvalle joukolle musiikillisia toimijoita. 

Vuosi 1990 loppupisteenä on sikäli looginen, että se on oikeastaan viimeinen vuosi, jolloin 

underground pysyy vielä todella undergroundissa. Grunge ei ole vielä Nirvanan 

Nevermindin suosion myötä noussut kaiken kansan tietoisuuteen ja toisaalta brittipop on 

vielä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta valtavirran ulkopuolella2. Tässä valossa 

tutkimus kattaa ajanjakson kahden merkittävän ilmiön, 1970-luvun lopun punkin ja 1990-

                                                             
1 Draper 1990, 15. 
2 Toimittaja-kriitikko John Harrisin mukaan grungen jälkeen seuraava kaupallista menestystä saavuttanut 
vaihtoehtomusiikin genre oli brittipop, joka otti vaikutteita Rolling Stonen ihannoimalta 1960-luvulta, artisteilta 
kuten the Kinks, the Who ja the Beatles sekä älyllisemmästä punkista. Toinen hänen mukaan brittipoppia 
määrittänyt asia oli sen kaupallinen menestys ja viimeistään sen myötä raja vaihtoehtomusiikin ja valtavirran 
välillä hämärtyi lopullisesti. Harrisin mukaan esimerkkejä tästä olivat muun muassa Supergrassin, the Boo 
Radleysin, Shed Sevenin, Menswearin, Dodgyn ja Sleeperin kaltaiset artistit Sueden, Blurin, Oasiksen, 
Elastican ja Pulpin ohella. Harris 2003, xv-xvi. 
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luvun musiikillisten alakulttuurien nousun ja kaupallisen menestyksen, välissä. Kyse ei 

kuitenkaan ole pimeästä vuosikymmenestä undergroundrockin saralla, vaikka sen 

kaupallinen menestys jääkin varsin vähäiseksi verrattuna esimerkiksi 1990-luvun 

vaihtoehtomusiikkeihin. Amerikkalainen undergroundrock ja psykedeelistä 1960-lukua ja 

punkin asennetta yhdistäneet Paisley Underground ja toisaalta Britanniassa indiepop ja 

psykedeeliset, meluisaa poppia soittaneet yhtyeet luovat täysin uudenlaista musiikkia, jonka 

vaikutus on niin punkin ja 1960-luvun hippiaikojen uudelleenluennassa kuin 

mahdollisuuksien ja uusien musiikillisten väylien raivaamisessa tuleville muusikoille ja 

muusikkosukupolville. Kuitenkin korostettava on myös ajan musiikin itseisarvoa pelkän 

välinearvon sijaan: aikakauden paras undergroundmusiikki oli yksi innovatiivisimmista 

siihen mennessä koetuista ja osin on sitä vielä edelleen. Kuten John Harris kirjoitti koskien 

erityisesti 1980-luvun Iso-Britannian musiikin alakulttuuria, jonka tunnusomaisimpia 

toimijoita olivat indielevy-yhtiöt Rough Trade ja Factory, vastakulttuuri toi monen mieleen 

lähinnä 1960-luvun, mutta myös 1980-luvun kohdalla oli yhtä hyvät syyt käyttää samaa 

termiä.3 1980-luku ja sen musiikillinen vaihtoehtotoiminta ei siis hänen mukaan jää toiseksi 

tai vähempiarvoiseksi suhteessa muihin. 

Pääpaino tutkimuksessa on punkin jälkeisessä uudessa vaihtoehtomusiikissa ja erityisesti 

niissä genreissä ja artisteissa, jotka nousevat 1980-luvulla merkityksellisiksi. Tämän vuoksi 

esimerkiksi ’77-punk ja uusi aalto ovat tutkimuksessa enemmän taustalla, sillä niiden 

olemuksen kannalta oleelliset vuodet ovat 1970-luvun puolella. Tutkimuksen ydinaluetta 

ovat pääosin 1980-luvun aikana kukoistaneet ja Rolling Stonen kohtuullisesti huomioimat 

genret kuten American Underground, Paisley Underground ja neo-psykedelia. 

Tässä tutkimuksessa olen sateenvarjoterminä käyttänyt vaihtoehtomusiikkia. 

Vaihtoehtomusiikin synonyyminä on joskus nähty vaihtoehtorock. Vaihtoehtorock, 

alternative rock, jolla tarkoitetaan 1980-luvun alussa syntynyttä jälkipunkkia ja punkista 

kehittyneitä muita vaihtoehtoisia genrejä, kuvaisi suurta osaa artisteista, mutta esimerkiksi 

folk-ja elektrovaikutteiset artistit olisi vaikea asettaa sen alle. Vaihtoehtopop on taas terminä 

anakronistinen ja toisaalta myös ristiriitainen jos pop ja alternative nähdään vastakohtina.  

Indiemusiikki, indierock tai indiepop nykyisissä muodoissaan voisivat kuvata kaikkia 

artisteja, mutta nekin olisivat anakronistisia, sillä tutkimuksen aikoihin indiellä tarkoitettiin 

valtavirran vastakohtaa ja pienlevy-yhtiöillä julkaistuja artisteja, ei niinkään nykyiseen 

                                                             
3 Harris 2003, 9. 
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tapaan musiikkityyliä. Undergroundmusiikki ja undergroundrock eivät myöskään tavoita 

kaikkia tutkimuksessa esiintyviä artisteja, sillä Rolling Stonen huomioimina ja ainakin 

kohtalaisesti kaupallisesti menestyneinä, ne eivät enää ole alakulttuuria tai vastakulttuuria 

ainakaan puritaanisesti ja mustavalkoisesti ajateltuna. Samoin marginaalimusiikki ei kuvaa 

artisteja, koska ne ovat Rolling Stonen kirjoittelun myötä osa valtavirtaa, halusivat sitä tai 

eivät. College music tai college rock-termit kuvastavat 1980-luvun vaihtoehtoartistien 

vahvaa kiinnittymistä collegereadioihin, mutta kyseisiä termejä en ole käyttänyt koska ne 

rajaavat artistit vain collegeradioiden suosikeiksi ja jättävät niiden muut ulottuvuudet 

vähemmälle huomiolle.4 Muita kapeasti tutkimuksessa esiintyviä artisteja kuvaavia termejä 

ovat esimerkiksi jangle pop, jolla kuvataan paitsi R.E.M.:n ja Let’s Activen kaltaisia yhtyeitä, 

mutta myös Paisley Undergroundin alle luettavia artisteja, sekä noise pop, jonka alle liitetään 

esimerkiksi Jesus and Mary Chain, Sonic Youth ja Yo La Tengo. Monet tutkimuksessa esiin 

nousevat artistit ovat saaneet vaikutteita punkista, jolloin jälkipunk eli post-punk-termin 

käyttäminen voisi myös olla perusteltua. Kuitenkin post-punkilla viitataan pikemmin tiettyyn 

genreen kuin yleisesti punkin jälkeiseen musiikkiin. Post-punkkia pidetään uuden aallon 

taiteellisempana versiona tai kääntäen uusi aalto on kaupallista post-punkkia. Joka 

tapauksessa post-punk on genre, joka määrittää 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun 

taiteellisia punkartisteja ja joka lopulta sulautuu vaihtoehtorockin sateenvarjotermin alle. 

Tämän vuoksi esimerkiksi monet brittiläiset neo-psykedelia-ja noisepop-artistit voitaisiin 

lukea myös post-punkin alle. Edellä mainitut termit ovat käytössä kuvaamassa osaa 

tutkimuksen aineistosta, mutta niiden yleistäminen koko tutkimuksen taustakäsitteeksi olisi 

hyvin ongelmallista ja väärin. Vaihtoehtomusiikin ongelma määritelmänä on, että sen alle 

voidaan sijoittaa hip-hopin, reggaen ja metallin kaltaisia musiikillisia ilmiöitä ja on siten 

laajempi kuin tutkimuksen käsittelemä musiikin alue. Kuitenkin se mielestäni kuvaa 

parhaiten kaikkia tutkimuksen käsittelemiä musiikkeja, tyylejä, genrejä ja artisteja, vaikkei 

kaikkia mitä termin alle sisällytetään. Esimerkiksi indie ja underground ovat kuitenkin 

käytössä siinä tapauksessa, että niillä kuvataan vain osaa artisteista ja termi sopii 

määritelmällisesti niihin.  Vaihtoehtomusiikki terminä kuvaa siten kaikkia tutkimuksessa esiin 

tulevia artisteja, mutta yksittäisistä artisteista, levy-yhtiöistä tai ryhmästä artisteja 

puhuttaessa olen käyttänyt tarkentavia termejä, jos se on ollut mahdollista. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa vaihtoehtomusiikin rockin ja popin alalajeihin, 

kuten amerikkalaiseen undergroundiin ja neo-psykedeliaan. Käsitellyt genret saavat eniten 

                                                             
4 Samaa indien/alternativen/college rockin määrittelyn ongelmaa on pohtinut Kruse 2003, 6-13. 
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palstatilaa tutkittavana ajanjaksona ja toisaalta ovat ajan vaihtoehtomusiikin näkyvimpiä 

ilmiöitä. Kuitenkin Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkikirjoittelu ei rajoitu, kuten sanottu, 

pelkästään edellä mainittuihin vaan sisältää niin metallia kuin hip-hopia5 (jälkimmäisen 

kohdalla tutkimusta on jonkin verran tehty toisaalla6) sekä lukuisan määrän muita 

vaihtoehtoisen musiikin alle luettavia musiikkityylejä. Tällaisiin voidaan laskea myös niin no-

wave-yhtyeet kuin jazzista vaikutteita saaneet indieyhtyeet. 

Vaihtoehtomusiikkia voidaan yrittää määritellä eksogeenisesti sen suhteuttamisella muuhun 

musiikkiin7 (kuten valtavirtapoppiin), mutta myös siitä itsestään käsin endogeenisesti eli sen 

sisäisen olemuksen kautta. Tällöin vaihtoehtomusiikin määrittäjiksi nousevat esimerkiksi 

tietynlaiset asenteet, toimintaperiaatteet, julkaisijat sekä esteettiset arvot. Jälkimmäistenkin 

kohdalla tietysti korostuu myös niiden hahmottaminen vastakohtien ja vertailun (esimerkiksi 

indie-/suurlevy-yhtiö) kautta, mutta tällöinkin vaihtoehtoisuuden attribuutit ovat ensisijaisesti 

oman olemuksen (ja sen muotoutumiseen vaikuttavien arvojen ja motiivien) kautta 

määrittyneitä, eivät ulkopuolelta määritettyjä tai määrittyneitä. 

Yleisesti ottaen vaihtoehtomusiikiksi tässä tutkimuksessa määritellyt genret ovat kokeilevia, 

outoja ja kummallisia vasemman laidan8 musiikkityylejä, mutta myös helposti lähestyttäviä 

ja konventionaalisia. Osa tutkimuksen esiin nostamista musiikillisista toimijoista on 

enemmän vaihtoehtoista ja enemmän undergroundia kuin toiset mikä lienee selvää, mutta 

sen määrittäminen missä niiden (sekä undergroundin ja valtavirran) tarkka raja kulkee, on 

mahdotonta; esimerkiksi voitaisiin valita käsittelyyn vain indielevy-yhtiöillä julkaistu musiikki, 

mutta jälleen törmättäisiin siihen vaikeuteen mikä määritellään indieyhtiöksi ja mikä ei ja 

samalla tutkimuksen ulkopuolelle jäisi monia tärkeitä asioita (lisäksi kun tutkimus käsittelee 

ristiriitaisia asioita, on se mielenkiintoisempi kuin jos se kuvaisi vain täysin samanlaisten ja-

mielisten asioita). 

Vaihtoehtomusiikin määrittelyn ankkuroiminen valtavirran vastakohdaksi on ongelmallista 

Rolling Stonen kirjoittelun tapauksessa myös sen vuoksi, että lehden kirjoittelun kohteet 

                                                             
5 Fenster 2002, 87-88. 
6 Esimerkiksi Block 2010, 63; Chang 2005; Draper 1990, 426–427. 
7 Esimerkiksi folkin, countryn, funkin, soulin ja rock & rollin kaltaiset genret ovat jossain vaiheessa 
olemassaoloaan olleet vaihtoehtomusiikkia, mutta niiden asema 1980-luvulla on pikemmin omien traditioiden 
säilyttämisen ja genren ytimeen kuuluvien konventioiden toistamisessa kuin radikaalissa uudistumisessa tai 
valtavirran, johon ne itse kuuluvat vastustamisessa, joka taas uusien vaihtoehtogenrejen tapauksessa on 
ainakin niiden olemassaolon alkuvaiheessa ensiarvoisen tärkeää. 
8 Termillä leftfield ei viitata ensisijaisesti poliittiseen sitoutumiseen vaan erityisesti elektronisen musiikin, mutta 
myös muiden genrejen kohdalla ei-valtavirran musiikkiin. 
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edustavat tiukan vaihtoehtoisuuden määrittelyn kautta tarkasteltuna automaattisesti 

valtavirtaa: esilläolo valtavirran musiikkilehdessä tekee artistista automaattisesti valtavirran 

edustajan ja tällöin muut artistiin liitetyt mahdolliset vaihtoehtoisuutta puoltavat identifikaatiot 

tai ominaisuudet (kuten levy-yhtiö, asenne, tyyli) ovat sekundäärisiä ja siten huomiotta 

jääviä. Toisaalta vaihtoehtoisuus ei välttämättä vahvistu suhteessa ajan valtavirtapoppiin 

vaan monesti läheisempiin genreihin, esimerkiksi vaihtoehtorockin kyseessä ollessa 

valtavirtarockiin. Esimerkiksi journalisti Kyle Anderson esittää grungea käsittelevän 

teoksensa Grunge: The End of Rock and Roll alussa, että grungen menestyksen ja 

kehittymisen kannalta Guns N’ Rosesin Use Your Illusion-albumien merkitys oli erittäin suuri: 

pömpöösiydessään, kornissa prameudessaan ja kaupallisessa menestyksessään ne loivat 

oivan vastakohdan, johon grunge saattoi vertautua, jota kohtaan tuntea ylemmyyttä ja jota 

vasten menestyä. Andersonin mukaan grunge itsessään kulki saman tien Melvinsin ja 

Wipersin kaltaisista yhtyeistä Creedin ja Nickelbackin aikuiseen ja häpeämättömän 

kaupalliseen grungeen, joista jälkimmäisiä vasten ja ensin mainittuja arvostaen jälleen uudet 

vaihtoehtorockartistit saattoivat asemoida itsensä.9 Vaihtoehtomusiikki ei siten vertaudu 

vain valtavirtamusiikkiin vaan moniin itsensä ja sen väliin ja ulkopuolelle asettuviin, mutta 

jollain tavoin läheisiin ilmiöihin. 

Toinen esimerkki vaihtoehtomusiikin määrittelyn vaikeudesta (ja tutkimukseen nostettavista 

vaihtoehtomusiikkia käsittelevistä kirjoituksista) liittyy siihen liitettyjen ilmiöiden ja toimijoiden 

muuttumiseen ajan myötä: esimerkiksi artistien muuttuminen aiheuttaisi ongelmia sen 

määrittämisessä milloin artisti on vaihtoehtomusiikkia ja milloin ei ja millä perusteilla tuo 

määrittely tehtäisiin; artistin levy-yhtiön statuksen, levymyynnin, näkyvyyden, asenteen, 

musiikin laadun vai toimittajien julkikirjoitetun asemoinnin (mitä tapahtuu harvoin 

yksiselitteisesti ja selväsanaisesti) perusteella. Toisin sanoen muutosdiskurssin tutkimuksen 

kautta voidaan myös sanoa jotain siitä mitä on vaihtoehtomusiikki. Tutkimuksen 

loppupuolella, muutoksen narratiivisuutta käsittelevässä osiossa, nostan 

(esimerkinomaisesti) esiin R.E.M.:n, Rolling Stonen kirjoittelun kannalta 1980-luvun 

tärkeimmän vaihtoehtomusiikkiyhtyeen, ensivuosikymmenen uran lähes 

kokonaisuudessaan koska kyseinen muutos tuo esiin kiinnostavia ja siten tutkimuksen 

kannalta relevantteja asioita, myös liittyen siihen problematiikkaan mikä määritellään 

vaihtoehtomusiikiksi ja mikä valtavirraksi. 

                                                             
99 Anderson, K. 2007, 1-7. 
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Sen sijaan, että pyrkisin eksaktisti määrittämään sen mikä on vaihtoehtomusiikkia ja missä 

sen rajat ovat, olen nostanut esiin kiinnostavat (vaihtoehtomusiikkiin liittyvät) asiat. 

Tutkimuksessa vaihtoehtomusiikkia ovat ne ilmiöt, jotka kirjoittelussa määritellään 

vaihtoehtomusiikiksi eli ne artistit, levy-yhtiöt ja genret, jotka lehden toimittajat kokevat 

vaihtoehtomusiikiksi. Populaarimusiikintutkija Tim Wallia lainaten olen määritellyt musiikin 

sellaiseksi, mitä ihmiset sanovat sen olevan.10 Lisäksi se kirjoittelu joka kuvaa 

vaihtoehtomusiikkikirjoittelua, riippumatta siitä mihin genreen tai tyyliin se liittyy, on nostettu 

arvokkaana lähteenä esiin. Tutkimuksen aineisto ei siten ole vain vaihtoehtomusiikkiin 

liittyvä kirjoittelu vaan aineisto, joka kertoo vaihtoehtomusiikkikirjoittelusta.  

Tutkimuksen lähtökohdista on korostettava, että aukottoman yleistettävyyden ja täydellisen 

loogisuuden vaatimus on tämänkaltaisissa, hermeneuttisissa tutkimuksissa sula 

mahdottomuus saavuttaa: tehdyt valinnat, esimerkiksi relevantin aineiston määrittelyssä 

ovat harkittuja ja punnittuja, mutta silti mahdottomia objektiivisesti määritellä parhaiksi 

keinoiksi juuri kyseiseen toimintaan. Samalla tavoin koko tutkimusprosessia leimaa 

hermeneuttinen oppimisen ja kokeilun kehä, jossa tutkijan tiedot ja taidot tutkimuksen 

edetessä löytävät tai ainakin pyrkivät löytämään parhaat tavat tutkia kyseistä asiaa. Joka 

tapauksessa tällöin saavutettava tieto on relatiivista ja myös tutkimustulokset ovat enemmän 

tai vähemmän vain tutkijan esittämiä mahdollisimman hyvin perusteltuja mielipiteitä, eivät 

ikuisia, kestäviä ja lopullisia totuuksia. Tutkimusaineiston kannalta samalla tavoin sen 

aukoton määrittäminen mikä kuuluu tutkimuksen kohteisiin ja mikä ei, on mahdotonta.  

Ihminen, jollainen myös tutkija on, tekee päätelmiä, jotka sopivat hänen omaan ajatteluunsa, 

skeemoihinsa ja siihen millaisia asioita hän arvostaa. En kuitenkaan tieteenfilosofi Paul 

Feyerabendin11 tavoin, vaikka hänen anarkistista oppositioasemaan asettumista suhteessa 

vallitsevaan tiededogmiin arvostankin, väitä tiedettä vain yhdeksi uskomusjärjestelmäksi 

muiden joukossa vaan nimenomaan hyvien perustelujen ja kriittisyyden kautta näen tieteen, 

myös muiden kuin kovien tieteiden, asettuvan todellisen ymmärryksen ja sitä kautta 

rakentuvan merkityksellisen tiedon puolelle suhteessa perustelemattomiin ja 

tarkoitushakuisiin uskomuksiin. Sosiologi C. Wright Millsiä mukaillen koskaan ei voida saada 

täyttä varmuutta tutkimustulosten oikeellisuudesta (puhumattakaan totuudesta), mutta 

riittävän ja oikeanlaisen näytön myötä toiset vastaukset osoittautuvat paremmiksi kuin 

                                                             
10 Wall 2003, 9-11. 
11 Feyerabend 2010. 
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toiset12. Objektiivisuus, kriittisyys ja perustelut ovat tutkimusta ohjaavia perusasioita, joilla 

tiede ja sen luoma tieto tekevät itsestään merkityksellisen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 

että tutkijana olen pyrkinyt itsereflektion kautta ymmärtämään omat motiivini suhteessa 

tutkimukseen, sen aiheeseen ja tuloksiin. Tätä kautta esimerkiksi epäilevä ja kriittinen 

suhtautumiseni talouden ja rahan fundamentaaliseen ensisijaisuuteen yhteiskunnissa, 

hierarkkisiin valtarakenteisiin sekä arvokonservatiivisuuteen näkyy varmasti kaupallisuuden 

ja kapitalismin kritiikkinä pitkin tutkimusta (ts. talousliberaalin randistin päätelmät voisivat 

erota omistani) kuten myös Rolling Stonen 1980-luvun olemuksen konservatiivisuuden 

korostaminen, erityisesti suhteessa markkinavoimien hallitseman ja vanhoillisen 

valtavirtalehden sekä liberaalimmiksi ja epäkaupallisiksi koettujen vaihtoehtomuusikoiden 

välillä. Kuitenkin on huomattava, että tutkimustulokset perustuvat aineistosta nouseviin 

vastauksiin ja aiempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen, jotka tukevat tehtyjä päätelmiä, 

eivät siihen millaiseen muottiin tutkija ne haluaa väkisin asettaa. Tämä näkyy esimerkiksi 

siinä, että Rolling Stonen konservatiivisuuden ja kaupallisuuden ohella tutkimuksessa 

nousee esiin lehden toimittajien arvostus vaihtoehtomusiikkia ja sen edustavia arvoja 

kohtaan, mille myös kaupallisuuteen kriittisesti suhtautuva tutkija osaa antaa arvoa 

huolimatta siitä, että tuo arvonanto tulee omiin asenteisiin suhteessa vastakkaisesta 

suunnasta. Juuri tällaiset tilanteet tutkimuksen aikaisen hermeneuttisen kehän pyörteessä 

tuovat esiin kiinnostavia ja mielenkiintoisia ilmiöitä ja siten rikastuttavat tutkimusta, koska 

tutkimus on lopulta vuorovaikutusta tutkijan ja tutkimuskohteen välillä, eikä niinkään 

yksisuuntainen vaikutussuhde.  

Feyerabendin kaikki käy-periaate13 on kuitenkin, edellä mainitusta huolimatta tai sen vuoksi, 

erityisesti monille humanistisille ja yhteiskunnallisille tieteentekijöille, joita yhdistää tai 

ainakin pitäisi yhdistää päättäväinen kriittisyys, hyvä tutkimuksen tekemistä ohjaava 

periaate siinä mielessä, että sen kautta voidaan hahmottaa ja esittää normaalitieteestä 

poikkeavia näkökulmia, joista osa tietysti lopulta rakentuu osaksi vallitsevaa paradigmaa, 

mutta joista osa voi myös asettua anomaliaksi sitä vastaan haastaen tieteen yleisen 

konsensuksen ja samalla luoden uutta aiemmasta radikaalisti poikkeavaa tietoa. Tämän 

tutkimuksen kohdalla tieteenfilosofian klassikon Thomas Kuhnin14 esiin nostaman 

paradigman merkitys, tukevana pohjana, jolta ponnistaa tai painolastina näkökulmasta 

riippuen, on oleellinen koska populaarimusiikin tutkimukselle on vuosikymmenten saatossa, 

                                                             
12 Mills 2015, 148. 
13  “anything goes”. Feyerabend 2010, vii. 
14 Kuhn 1994. 
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vaikkakin akateemisesti tarkasteltuna moniin muihin tieteenaloihin verrattuna lyhyen 

historian aikana, muotoutunut oma, vahva ja monilta osin kyseenalaistamaton kaanon, 

jonka kautta tulkinnat musiikin historiasta, sen merkittävistä toimijoista, tapahtumista, 

ilmiöistä ja historiallisista käänteistä on tarkoin paalutettu ja ennalta annettu. 

Populaarimusiikilla on siten vahvat perinteet tutkia tiettyjä teemoja ja tehdä niistä vallitsevan 

ajan hengen mukaisia tulkintoja. En kuitenkaan ole kyseenalaistamassa esimerkiksi 

tutkimuksessa tärkeässä osassa olevan punkin 1970-luvun lopun nousun tai grungen 

esiinmarssin myötä tapahtuneen vaihtoehtorockin valtavirtaan murtautumisen kaltaisia 

ikuisiksi katsottuja totuuksia vaan pikemmin pyrin tuomaan esiin tutkimuksen piirissä, niin 

akateemisessa kuin ei-akateemisessa, syrjään jääneitä genrejä, ilmiöitä ja toimijoita.  

Jo aihevalinnallaan tämä tutkimus kulkee vastavirtaan lähinnä digitalisaation ja sen 

vaikutusta musiikkimaailmaan arvioivan nykypopulaarimusiikin tutkimukseen verrattaessa. 

Painetun median alamäen myötä tutkijoiden huomio kiinnittyy yhä enemmän uudempien 

musiikkimedioiden tutkimukseen, jolloin musiikkilehdistön tutkimus näyttäytyy paitsi 

historiantutkijoiden alana aikaansa seuraaviin yhteiskuntatieteilijöihin verrattaessa, myös 

vähemmän merkityksellisenä nykypäivän ilmiöiden kannalta. Kuitenkin mielestäni 

musiikkilehdistön tutkimus on juuri sen sivuuttamisen vuoksi merkityksellistä sillä asioita, 

jotka ovat jääneet paitsioon, on syytä tutkia juuri niiden tutkimattomuuden vuoksi.  

Toinen selkeä populaarimusiikin tutkimuksen vallitsevan paradigman kanssa ristiriidassa 

oleva aihevalinta liittyy siihen, millaista musiikkia tässä tutkimuksessa tutkitaan. Perinteisesti 

populaarimusiikin tutkimus on keskittynyt menestyneisiin ja tunnustettuihin artisteihin ja 

jättänyt alakulttuureissa toimivat muusikot vähemmälle huomiolle. Tämän vuoksi esimerkiksi 

Bob Dylanista, the Beatlesista, Rolling Stonesista, Elvis Presleystä, Bruce Springsteenistä 

ja David Bowiesta on julkaistu hyllymetreittäin erilaisia tutkimuksia ja kirjoja, kun sitä vastoin 

monista merkityksellisistä, mutta esimerkiksi kaupallista menestystä saavuttamattomista 

artisteista ei ole kirjoitettu mitään. Tämä tutkimus on yksi niistä tutkimuksista, joka pyrkii 

korjaamaan tätä puutetta, tietysti aineiston tarjoamassa kehyksessä, joka kuten huomataan, 

on varsin valtavirtainen. Suuri osa tutkimuksen esiin nostamista artisteista, tyyleistä ja 

ilmiöistä sijoittuu siten tutkimuksen alkuperäisen työotsikon Kirjoituksia niin kutsutusta 

undergroundista mukaisesti valtavirran, suurlevy-yhtiöiden ja kaupallisen menestyksen sekä 

undergroundin, vaihtoehtoisuuden, tee se itse-mentaliteetin, indieyhtiöiden ja 

epäkaupallisuuden rajamaille; ne ovat melkein valtavirtaa, mutta kuitenkin vielä 

luokiteltavissa vaihtoehtomusiikin alle.  
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Samalla liittyen aineiston luomiin rajauksiin liittyen on huomattava, että aineiston ja aiheen 

vuoksi tämä tutkimus keskittyy lähes täysin valkoisen nuoren miehen vaihtoehtomusiikkiin, 

joka johtuu paitsi heidän dominanssistaan genren toimijoina myös Rolling Stonen halusta 

nostaa esiin valkoisia muusikoita esimerkiksi mustien15 ja miehiä (”toisen sukupuolen”16) 

naisten17 sijaan. Lisäksi lehti vaikenee seksuaali-ja sukupuolivähemmistöistä erityisesti 

rockmuusikoiden kohdalla konsekventtisesti, mutta esimerkiksi David Blackin AIDS-artikkelit 

saavat silti huomiota mikä osoittaa, että arvokonservatiivisuuden ja kaupallisuuden 

kohdatessa jälkimmäinen voittaa.18 On myös todettava, että populaarimusiikin tutkimuksen 

länsimaiskeskeisyyteen tämä tutkimus ei tuo muutosta vaan siltä osin tutkimus pysyttelee 

tiukasti kaanonin puitteissa. Toiseudet on siis suodatettu pois lehden kirjoittelusta minkä 

vuoksi ne eivät nouse itse tutkimuksessakaan esille.  

Kolmas selkeästi esiin nouseva paradigmasta erottuva seikka liittyy tutkimuksen 

käsittelemään aikaan, 1980-lukuun, jota pidetään populaarimusiikin tutkimuksen piirissä 

pimeänä vuosikymmenenä19, varsinkin jos sitä vertaa 1960-luvun kaltaiseen läpeensä 

                                                             
15 Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että Prince on liian suosittu undergroundin piiriin ja Bad Brains liian 
äärimmäinen Rolling Stonen kirjoitteluun. Kuitenkin 1980-luvun lopussa esimerkiksi Living Colour nostetaan 
lehden kirjoitteluun. 
16 Beauvoir, 1949. 
17 Sukupuoli nostetaan esille vain, kun kirjoituksen kohteena on naisista koostuva yhtye tai naisartisti. Tällä 
tavoin Rolling Stone korostaa ajatustaan miehestä muusikon normina. The Bangles ja the Go-Go’s ovat 1980-
luvun menestyneimmät all female-yhtyeet ja Rolling Stonelle kaupallisesti menestyvinä artisteina tärkeitä 
kirjoituskohteita. Kumpikin yhtye nostetaan pitkiin haastatteluihin, joissa usein myös aiheena on yhtyeen 
jäsenten sukupuoli, joka nähdään tärkeänä yhtyeitä määrittävänä tekijänä. Lisäksi vielä kummankin soittama 
musiikkityyli, joka perustuu vaihtoehtorockin eikä esimerkiksi tanssipopin kaavoille, koetaan vanhoillisten 
toimittajien taholta miesten musiikiksi ja joka sen vuoksi aiheuttaa entistä enemmän ihmettelyä naisten 
soittamana. Vähemmän tunnettuja kuin kaksi edellä mainittua, mutta toimittajille merkittäviä, naisten 
muodostamia yhtyeitä Rolling Stonen sivuilla edustavat esimerkiksi punkyhtye the Slits, japanilainen punk-
popyhtye Shonen Knife ja esigrungeyhtye Fetchin’ Bones. Niiden kohdalla sama diskursiivinen perusasetelma 
naisista soittamassa miesten musiikkia on läsnä, mutta kaikki kolme, vähemmän kaupallista menestystä 
saavuttaneina kuin the Bangles ja the Go-Go’s, saavat osakseen vähemmän ulkomusiikillista huomiota kuten 
muotiin tai kauneuteen keskittyneitä artikkeleita. Pienempien yhtyeiden kohdalla voidaan siis keskittyä jopa 
itse musiikkiin. Sooloartisteista nostetaan esille esimerkiksi Patti Smith (tosin 1980-luvulla julkaisujen puutteen 
vuoksi vähäisessä määrin), Suzanne Vega ja Kate Bush. Myös menestyneiden yhtyeiden keulakuvana olevat 
naiset nostetaan esille; esimerkiksi ‘Til Tuesdayn laulaja Aimee Mann, Blondien Debby Harry, Robin Lane, 
Martha Davis ja Pretendersin Chrissie Hynde. 1970-ja 1980-luvuilla naisten merkitys rockmusiikin piirissä 
laajenee esimerkiksi levymyynnin kasvun myötä, mikä näkyy myös Rolling Stonen tarpeessa nostaa heitä 
aiempaa enemmän esille. Rolling Stonen kirjoittelussa naisartistit muodostavat oman segmenttinsä: heidät 
niputetaan monesti samaan joukkoon, mitä ei tehdä miesartistien kohdalla ja naisartisteja verrataan toisiin 
naisartisteihin ja heidän kohdalla mainitaan muita naisartisteja lähes rutiininomaisesti. Naiseus rockmusiikissa 
tiivistyy Rolling Stonessa kysymykseen siitä, pystyykö nainen olemaan uskottava muusikko ja toimimaan 
miesten lailla musiikkiteollisuudessa. Naisen arvo Rolling Stonelle on, että hänestä kirjoitettaessa 
tavanomaisten aiheiden lisäksi voidaan käsitellä yhtä uutta ilmiötä, jota miesartistien kohdalla ei edes harkita 
eli sitä miltä tuntuu olla ulkopuolinen rockmusiikin maailmassa sukupuolensa tähden.  
18 Draper 1990, 16. 
19 Katso esim. Heylin 2005 ja Heylin 2007 (toki paljon muitakin kuvaavia esimerkkejä on), joista jälkimmäisessä 
Clinton Heylin pyrkii tutkimaan vaihtoehtomusiikkia, alaotsikkonsa mukaisesti punkista grungeen. 
Todellisuudessa Heylin keskittyy teoksessaan 1970-luvun punkkiin, ensin mainitun From the Velvets to the 
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glorifioituun ajanjaksoon. 1980-luvun musiikkia määrittävät tällöin vahvasti 

virvelirumpukomppien portitetut kaikuefektit, syntetisaattorit, Rick Astleyn kaltaiset artistit, 

poptähtien mauttomat pukeutumis-ja hiustyylit sekä rockin korvautuminen hip-hopin, housen 

ja metallin kaltaisilla uusilla tyyleillä. Tämä tutkimus pyrkii tuomaan parjatusta ja 

väheksytystä vuosikymmenestä esille sen vähemmän tunnetun puolen, aktiivisen ja 

musiikillisesti mielenkiintoisen vaihtoehtomusiikin, joka on jäänyt Madonnan, Music 

Televisionin ja soft rockin varjoon.  

Musiikkilehdistöä ja musiikkitoimittajia sekä musiikkijournalismin sisältöjä koskevaa 

tutkimusta on tehty vähän. Musiikkilehdistöä ja kritiikkiä on tutkittu vähän akateemisesti ja 

kriittisesti, mutta myöskään itse toimittajat eivät ole kirjoittaneet asiasta yksittäisiä 

antologioissa ilmestyneitä kirjoituksia lukuun ottamatta.20 Populaarimusiikintutkija Roy 

Shukerin mukaan esimerkiksi sitä miten musiikkilehdistö konstruoi musiikkia koskevia 

kirjoituksia ja vaikuttaa artisteista ja genreistä syntyviin representaatioihin on tutkittu 

vähän.21 Vielä vähemmän on tutkittu itse toimittajan työtä ja lehtien toimitusdiskursseja. 

Musiikkilehdistön tutkimuskenttä on siten monilta osin terra incognita tai tabula rasa mikä 

asettaa tutkimukselle omat haasteensa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä 

tutkimusta monia tutkitumpia teemoja vapaammin.  

Tärkeimmät aiemmat tutkimukset musiikkilehdistöstä ovat taiteita laajalla skaalalla tutkineen 

Pekka Oeschin musiikkikriitikon käytännön työtä erityisesti levyarvioiden ja kritiikin puitteissa 

tutkiva Levyarvostelun tuolla puolen, sosiomusikologi Simon Frithin klassikon aseman 

populaarimusiikintutkimuksessa saavuttaneeseen Rockin potkuun sisältyvä asiaa 

käsittelevä osio, Steve Jonesin toimittama kirjoituskokoelma Pop Music and the Press sekä 

vertailevan kirjallisuudentutkijan Ulf Lindbergin, sosiologi-populaarimusiikintutkija Gestur 

Guðmundssonin, musikologi Morten Michelsenin ja etnomusikologi Hans Weisethaunetin 

yhdessä kirjoittama rockkritiikin historiallista kehitystä erittelevä Rock Criticism from the 

Beginning: Amusers, Bruisers and Cool-Headed Cruisers. Ne kaikki edustavat omanlaistaan 

                                                             
Voidoids: The Birth of American Punk-teoksensa tavoin, jatkaen siitä mihin se jäi, ja kiirehtii lopussa reilun 
kymmenen vuoden ajanjakson, 1980-luvun ja 1990-luvun alun, viidesosan sivumäärässä edeltäviin kahteen 
käsiteltyyn vuoteen, joille uhrataan reilut viisisataa sivua, verrattuna. Tämä seikka on sangen kuvaava 
esimerkki siitä arvojärjestyksestä, joka eri musiikin aikakausille on annettu niitä analysoineiden tutkijoiden ja 
kirjoittajien piirissä. 1980-luvun vaihtoehtomusiikki nähdään välivaiheena kahden suuren, punkin ja grungen 
välillä ja toisaalta sen katsotaan olevan vähemmän merkittävää jatkumoa alkuaikojen tärkeämmälle, aidolle ja 
alkuperäiselle punkille. Tämän vuoksi sen merkitys ja huomioarvo eivät ole yhtä merkittäviä kuin edellä 
mainittujen. 
20 Jones 2002, 1-2, 4. 
21 Shuker 1998, 195. 
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näkökulmaa musiikkilehdistöön: Oeschin näkökulma on ruohonjuuritason analyysiin 

perustuva, Frithin ajatukset perustuvat laajemmalle makrotason analyysille ja eron 

tekemiselle eri musiikkilehdistön toimijoiden välillä, Jonesin toimittama kirja pyrkii 

luotaamaan musiikkilehdistöä mahdollisimman laajasti niin teemojen kuin metodien suhteen 

ja Rock Criticism from the Beginning kuvaa Britannian ja Yhdysvaltojen rocklehdistön ja 

erityisesti rockjournalismin historiaa ja sen tärkeitä vaikuttajia kronologiseen tyyliin.  

Rolling Stonen historiasta ja toimitusperiaatteista ainoa laajempi esitys on journalisti-kirjailija 

Robert Draperin historiikki, joka onneksi kattoi juuri ja juuri tutkittavan ajanjakson vaikkakin 

on sanottava, että sen painotukset ovat vahvasti lehden alkuaikojen tapahtumissa ja niitä 

koskevassa analyysissä, jolloin 1980-luku jää selvästi niiden varjoon. Draperin teoksen 

ansioksi on luettava kuitenkin sen monipuolisesti ja kriittisesti lehden historiaa ja sen piirissä 

toimineiden henkilöiden motiiveja kartoittavaa luonnetta. Draper ei anna siloiteltua ja 

ihanteellista kuvaa toiminnasta, mutta osaa antaa myös arvon tehdyille valinnoille, 

tarvittaessa.  

Tämän tutkimuksen erityisesti muuttuvaa subjektia käsittelevän osion teemojen vuoksi on 

myös syytä nostaa erikseen esille kaksi tutkimuksen kannalta tärkeää lähinnä muuta kuin 

musiikkilehdistöä yleisesti käsittelevää teosta. Populaarimusiikin genretutkimuksesta 

musiikkia, mediaa ja taiteita tutkineen Fabian Holtin kirja on laajin ja monipuolisin, vaikkakin 

paikoitellen tämän tutkimuksen kannalta liian musiikkitieteellinen. Vaihtoehtoehtomusiikin 

skeneistä ja määrittelystä tarkin kirjoitettu teos taas on viestintätutkija Holly Krusen pääosin 

etnografisella metodilla toteutettu Site and Sound.  

Tutkimuksen rakenteesta: johdannon ja tutkimuksessa käytettävien metodien, 

musiikkijournalismin ja Rolling Stonen historian ja toimitusperiaatteiden esittelyn jälkeen 

kuvataan yleisiä vaihtoehtomusiikin muutosdiskurssin piirteitä, muuttuvan subjektin 

olemusta, muuttuvaa kvaliteettia, muutokseen suhtautumista, muutosodotuksia, 

muuttumattomuutta, muutosnarratiivia sekä lopuksi yksittäisten toimittajien roolia 

muutosdiskurssin muotoutumisessa. Osittain tutkimuksen eri osiot menevät limittäin, 

erityisesti muuttumattomuutta ja muuttuvaa subjektia käsiteltäessä, mutta olen silti nostanut 

teemat esimerkiksi punkin muutokseen ja Britteinsaarten ja Yhdysvaltain musiikin 

vastakkaisuuteen (ns. synthpop vs. aidoksi koettu eli autenttinen 1960-lukuinen rock) liittyen 

esiin erillisinä niiden merkittävyydestä johtuen. 
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2. METODIT 

Tämä tutkimus sijoittuu kulttuurihistorian alueelle, jossa tutkitaan populaarimusiikin 

historiaa. Pääasiassa tutkimuskirjallisuus ja metodit ovat löytyneet populaarimusiikin 

tutkimuksen kautta, jolloin niissä on vaikutteita monilta tieteenaloilta kuten sosiologiasta, 

kulttuurintutkimuksesta, kielentutkimuksesta ja etnomusikologiasta. Vaikka tutkimuksen 

oppihistoriallinen tausta on monitieteinen, on sen perustava tutkimusote kuitenkin 

perinteistä historiantutkimusta eli kirjallisten lähteiden analyysia, hyödyntäen pääasiassa 

diskurssintutkimusta ja representaatiotutkimusta. Diskurssintutkimuksesta eli 

diskurssianalyysistä ja representaatiotutkimuksesta on molemmista kirjoitettu valtava määrä 

kirjallisuutta ja molempia on tulkittu ja toteutettu käytännössä hyvin monilla eri tavoilla. Pyrin 

tämän metoditulvan moninaisuuden vuoksi varsin yksinkertaistetusti nostamaan esille vain 

kyseisten metodien tämän tutkimuksen kannalta olennaisiksi kokemani ominaisuudet 

erityisesti populaarimusiikin tutkimuksen näkökulmasta.  

Diskurssianalyysin taustalla vaikuttaa kielelliseksi käänteeksi kutsuttu ajatus kielestä 

todellisuutta muokkaavana toimintana. Wittgensteinista ja Ferdinand de Saussuren languen 

ja parolen erottamisesta päädyttiin 1960-luvulla jälkistrukturalistiseen kieliteoriaan ja 

Derridan merkitsijän, merkityn ja merkitsijäketjun käsitteisiin sekä Paul Ricœurin ja Michel 

Foucaultin diskurssin ja kontekstin yhteyttä korostaviin teorioihin. Teoriat kyseenalaistivat 

todellisuuden ja kielen yhtenevyyden ja päätyivät tutkimaan diskursiivisia rakennelmia, 

todellisuuden kuvia tai diskurssien diskursseja. Michel de Certeaun mukaan diskurssit 

toimivat kielen kentällä ja jättävät diskurssittoman sen ulkopuolelle. Diskurssien tutkimus oli 

siten rajautunut tutkimaan kieltä ja sen merkityksiä ”rajallisella kentällä” ja ei voinut todella 

sanoa mitään inhimillisen kokemuksen kielellisen, sanoitetun ulkopuolisesta ”jäänteestä” tai 

”merestä”.22  

Kielitieteilijä Michael Hallidayn mukaan kielenkäytöllä oli kolme funktiota: toimia viestinnän 

välineenä, maailman kuvaajana ja identiteettien ja sosiaalisten suhteiden rakentajana. 

Kielen merkitys maailman käsitteellistämisessä, ymmärtämisessä ja näiden käsitysten 

muokkaamisessa ja välittämisessä on siten erittäin tärkeä; voidaan jopa väittää, että 

ihmisyyden perustana on kyky käyttää kieltä ja viestiä. Edellä mainituista kielenkäytön 

tavoista lehdistöntutkimukseen liittyvät toki kaikki, mutta erityisen mielenkiinnon kohteena 

on perinteisesti ollut kielen käyttäminen viestinnän välineenä eli se, miten ja millaisin 

                                                             
22 Certeau 2013, 105-106; Derrida 1978; Foucault 1972; Ricœur 1991; Saussure 2012. 
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reunaehdoin kirjoitukset vaikuttavat lukijoihin. Viestintä voidaan yksinkertaistettuna 

ymmärtää kommunikaatioketjuna, jossa lähettäjä lähettää viestin vastaanottajalle. 

Kulttuuriteoreetikko Stuart Hall esitti ajatuksen siitä, että näitä viestejä tulkitaan ja tällöin eri 

vastaanottajat eivät anna samalle viestille samoja merkityksiä. Tietysti oli otettava huomioon 

tietyt reunaehdot, joiden puitteissa viestejä voitiin tulkita, mutta silti viesteihin oli lähettäjän 

taholta mahdotonta kirjoittaa tarkoitettua merkitystä. Samoin kulttuurintutkija Lawrence 

Grossberg korosti jälkistrukturalismin hengessä, että viestit ovat täysin tulkinnanvaraisia ja 

siten tutkijan on luotava niille tulkinta. Tämä on kuitenkin tuomittu epäonnistumaan koska 

stabiiliutta, jota määrittää, ei ole olemassa.23  

Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on edellä mainittuun perustuen se, että kielellä on 

vaikuttavuutta ja se muokkaa käsityksiämme ympäröivästä maailmasta. Kuitenkaan tämä 

vaikutussuhde ei ole yksiselitteisesti esitettävissä ja vaikutukset aina samankaltaisia vaan 

jokainen vuorovaikutussuhde ja-tapahtuma tulee nähdä uniikkina tilanteena, jonka 

sisältämä prosessi ja lopputulos ovat vaihtelevia. Tämän vuoksi jokaista viestintätilannetta 

tulee tarkastella itsenäisenä yksikkönä. Näiden yksittäisten viestien, tässä tutkimuksessa 

esimerkiksi artikkelien, taustalla vaikuttavat kuitenkin tietyt asenteet, arvot ja 

toimintaperiaatteet, joiden analyysin kautta saadaan aineistosta esille myös yksittäisiä 

viestejä laajempia merkitysrakenteita. Tämä ajatus toisaalta yksittäisistä viesteistä ja 

toisaalta niiden laajemmista merkityksistä suhteessa muihin viesteihin kulkee tärkeänä 

juonteena läpi koko tutkimuksen. Olen yrittänyt tämän vuoksi toisaalta korostaa yksittäisten 

artikkelien ja toimittajien valtaa, mutta myös pyrkinyt löytämään eri tekstien välille laajempia 

yhtäläisyyksiä, toisin sanoen yleistämään yksittäisistä ja fragmentaarisiksi koetuista 

aineksista kokonaisuuksia. Samalla on kuitenkin korostettava myös sitä, että yksittäisten 

tekstien ja niistä johdettujen yleisten huomioiden, kuten myös toimittajien ja lehden linjan, 

välillä esiintyy monia ristiriitoja, seikka, jota olen myös yrittänyt tuoda esille harmonisen 

kokonaiskuvan säröilyn uhalla.  

Kuten aiemmin mainittiin diskurssianalyysi ja itse diskurssin käsite ymmärretään monin 

vaihtelevin tavoin ja eri asioita painottaen ja korostaen. Perustavana ajatuksena on joka 

tapauksessa, että musiikki, kuvat ja sanat ymmärretään diskursiivisiksi ja se, miten asioita 

esitetään, liittyy tällöin vallan, sosiaalisten suhteiden, identiteettien, arvojen ja hyväksyttävän 

käytöksen kysymyksiin. Se miten kieltä käytetään ja missä rajoissa tietyistä asioista voidaan 

                                                             
23 Grossberg 1995, 232–238; Hall 1992; Halliday 1973; Halliday & Matthiessen 2004. 



15 
 

puhua, liittyy siihen, millainen diskurssi on. Diskurssi ymmärretään vakiintuneeksi 

puhetavaksi ja diskurssi voidaan myös määritellä kielenkäytön tavaksi, johon liittyy valta-

aspekti. Diskurssi sisältää siten sanallisen merkityksen ja ei-kielellisen ja materiaalisen 

merkityksenannon. Myös lajityypit eli esimerkiksi musiikin genret sisältävät niihin liitetyn 

diskurssin. Diskurssianalyysi tutkii siis sosiaalisen todellisuuden rakentumista kielellisten ja 

tekstuaalisten käytäntöjen kautta. Diskurssianalyysissa kiinnostuksen kohteena on tällöin 

merkitysten sosiaalinen rakentuminen kielenkäytössä, kielenkäytön mikrotason ja 

yhteiskunnallisen eli sosiaalisen, historiallisen ja poliittisen makrotason välinen suhde. 

Diskurssianalyysi tutkii kielenkäytön kontekstia eli suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja 

sen historiaan. Kielen käyttöön liittyy paitsi sääntöjä myös muuttavaa ja uusintavaa voimaa, 

joiden jännitettä diskurssianalyysi pyrkii myös analysoimaan. Tekstien tarkastelun lisäksi 

tutkitaan yhteiskunnan valtasuhteita, rakenteita ja toimijoita. Ranskalaisen filosofin Michel 

Foucaultin mukaan diskurssit eivät olleet muuttumattomia vaan historiallisina jatkuvan 

rakentumisen alaisia. Niiden muutokseen vaikuttavat paitsi diskurssin sisäiset muutokset 

myös diskurssien välisten suhteiden muutokset.24 Diskurssien tutkimukseen liittyvät siis 

samat epävarmuustekijät kuin edellä mainittuun yleisempään kielenkäyttöön ja sen 

tutkimukseen. Samalla diskurssientutkimus ja itse diskurssin käsite näyttäytyvät moneen 

suuntaan kurkottavina ja eri tutkijoille eri asioita tarkoittavina. Tämän tutkimuksen kohdalla 

olen diskurssin luonteesta korostuneesti nostanut esille sen valtaan liittyvät ominaisuudet ja 

sen suhteen kontekstiin. 

Sosiaalisen konstruktivismin ja samalla myös diskurssianalyysin perusajatus on, että 

todellisuus rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Diskurssianalyysi tutkii tätä 

merkityksellistämisen prosessia, sen oletuksia ja seurauksia. Kielenkäytön 

funktionaalisuuden vuoksi ihminen voi valita kielen resursseista kulloiseenkin tilanteeseen 

sopivia keinoja. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa asiaa tai tilannetta voi kuvata erilaisin 

tavoin ja lopulta ihminen itse valitsee oman kielenkäyttötapansa. Koska kielenkäyttö 

rakentaa todellisuutta liittyy tähän ihmisen eri kielenkäytön tapojen, esimerkiksi tiettyjen 

diskurssien käyttämisen tai käyttämättä jättämisen, valintaan aina valta-aspekti. Esimerkiksi 

Foucault on korostanut vallan ja diskurssien kietoutumista yhteen, sosiologi Pierre Bourdieu 

taas on journalismintutkija Sanna Valtosen mukaan kirjoittanut kaiken viestinnän olevan 

vallankäyttöä; nimeäminen ja merkityksen luominen ovat vallankäyttöä. Diskurssianalyysi 

                                                             
24 Foucault 1972, 39; Kärjä 2007a, 181–182, Kärjä 2007b, 208, 211; Nieminen & Pantti 2009, 124–125; 
Pietikäinen & Mäntynen 2009, 7-8, 13–14, 19–21. 
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tutkii siis myös kielenkäytön valtaa. Vallan analysoinnilla pyritään selvittämään miksi ja miten 

jotkut diskurssit saavat valta-aseman ja miten hegemonisten diskurssien uudentaminen 

tapahtuu. Käytännössä tämä tapahtuu etsimällä aineistosta valtadiskurssien totuutta 

tuottavia ja toisaalta sitä kyseenalaistavien diskurssien elementtejä. Valtosen mukaan 

kriittinen diskurssianalyysi keskittyy erityisesti tähän diskurssien ja vallan suhteisiin. Jotkut 

diskurssit menestyvät tietyssä kontekstissa ja tilanteessa paremmin kuin toiset. Nämä 

ideologisiksi muuttuvat diskurssit vaikeuttavat vaihtoehtoisten diskurssien esiin pääsemistä. 

Vallalla olevasta diskurssista tulee ainoa totuus ja itsestäänselvyys, jota on vaikea 

kyseenalaistaa. Myös representaatiot eli esitystavat, jotka ovat toinen merkittävä tämän 

tutkimuksen analyysin kohde diskurssien lisäksi, liittyvät aina valtasuhteisiin sekä arvoihin. 

Esimerkiksi lajityyppiajattelua ja sen kautta tapahtuvaa vallankäyttöä voidaan soveltaa 

tutkiessa yhtyeiden promokuvia ja etsiä niistä niiden sisältämää lajityyppikompetenssia, joka 

määräytyy itse kunkin perehtyneisyydestä lajityyppeihin, niiden merkityksiin ja eroihin. 

Kuvan tai tekstin merkitystä voidaan pohtia myös sen intertekstuaalisuuden kautta, jolloin 

tunnustetaan niiden suhde muihin teksteihin ja kuviin. Toisaalta intertekstuaalisuus on 

viittauksia ja alluusioita eli epäsuoria vihjeitä toisiin teksteihin, mutta yleisemmällä tasolla 

sitä voidaan pitää lajityppinen muodostamana verkostona, johon yksittäisiä tekstejä 

verrataan. Näin yksittäinen representaatio liittyy osaksi muita representaatioita ja saa sitä 

kautta vahvemman perustelun. Näin esimerkiksi voidaan luoda yhteys tiettyjen artistien 

välille ja luoda genre. Intertekstuaalisuus liittyy vallan dynamiikkaan juuri tämän 

vaikuttavuutensa kautta.25  

Vallankäytön lisäksi toinen diskurssianalyysia, erityisesti tämän tutkimuksen kannalta 

merkittävästi määrittävä seikka on kontekstin merkitys. Etnomusikologi ja 

kulttuuriantropologi Alan Merriamin mukaan musiikkikäyttäytyminen, mikä oli hänen mukaan 

luonteeltaan fyysistä, verbaalista ja sosiaalista, vaikutti musiikkia koskevien käsitysten ja 

määritelmien kautta siihen millainen lopputulos musiikillisesta prosessista syntyi. 

Etnomusikologi Philip Donner laajensi edellä mainitut koskemaan kaikkia musiikkiin liittyviä 

ilmiöitä, kuten musiikkilehdistöä. Hänen mukaansa kirjoitukset musiikista olivat osa 

musiikkikulttuuria ja siksi tutkimuksessa tulisi ottaa aineistona olevien tekstien lisäksi 

huomioon niiden tuottamiseen liittyvät prosessit.26 Käytännössä tässä tutkimuksessa ei ole 

käytetyn aineiston kautta voitu tutkia itse käytännön kirjoitusprosessia, mutta lehden 

                                                             
25 Fairclough 1992, 36; Foucault 1972, 45–47; Kärjä 2007a, 186–187, 193; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12, 
16–17; Valtonen 1998, 102–105. 
26 Donner 1983, 194; Donner 1984, 17; Merriam 1964, 32–34. 
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toimituksen arvomaailmasta on voitu tehdä arvioita ja päätelmiä tekstien ja niiden kontekstin 

kautta. Tällöin tekstien tuottamisen prosessia on analysoitu pääosin yksittäisen toimittajan 

toiminnan sijaan toimituksellisten käytänteiden ja lehden linjan eli sen jaettujen arvojen ja 

asenteiden ja niiden välisten ristiriitojen kautta. Toisin sanoen on tutkittu tekstien ja niiden 

tuottamisen kontekstin suhdetta yksilön sijaan yleisemmällä tasolla. Nämä kaksi tasoa 

limittyvät ja yleisempää tasoa ei ole olemassa ilman yksilöiden toimintaa, mutta se mikä 

aineistosta nousee esille, on lehden linja. Siihen miten se muotoutuu, vaikuttavat monet 

toimijat, joista osan merkitys on suurempi kuin toisten. On kuitenkin jälleen korostettava, 

että vaikka yleistysten jälkeen tutkimuksessa esiin nouseva lehden linja ja siten myös sen 

sisältämät diskurssit vaikuttavat varsin yhtenäisiltä, on edellä mainitusta eri toimijoiden ja 

vaikuttajien joukosta johtuen tämä yksinkertaistettu kuva osin väärä, sillä poikkeuksia siitä 

esiintyy niin yksittäisissä teksteissä kuin yksittäisten toimittajien toimintatapojen muodossa. 

Joka tapauksessa se konteksti missä tekstit syntyvät on olennainen tutkimuskohde 

diskurssien analyysissä. 

Diskurssintutkijoiden Sari Pietikäisen ja Anne Mäntysen mukaan diskurssi tarkoitti 

kielenkäyttöä sosiaalisena toimintana ja sen resurssina: diskurssit olivat suhteellisen 

pysyviä ja vakiintuneita tapoja merkityksellistää ja kuvata asioita tietystä näkökulmasta ja 

tietyin reunaehdoin. Diskurssien funktiona oli rakentaa identiteettejä, tietoja ja 

representaatioita; ne olivat siten diskursiivisesti rakentuneita. Diskursseilla myös yhdistettiin 

kielenkäytön mikro-ja makrotaso ja voitiin tutkia sitä, miten ne vaikuttivat toisiinsa. 

Diskurssien merkitys tutkimukselle oli, että niiden avulla tarkasteltiin merkityksien 

rakentumista. Tässä kontekstin merkitys korostui. Pietikäisen ja Mäntysen mukaan juuri 

kontekstin merkitys diskurssien tutkimuksessa oli tärkeä ja kielen käytön taustalla voitiin 

nähdä niin laajempia yhteiskunnallisia kuin historiallisia konteksteja, mutta voitiin myös 

puhua tilannekontekstista eli siitä missä tilanteessa kieltä käytetään, esimerkiksi 

puhetilanteessa tai lehtikirjoittelussa. Näiden väliin jäivät diskursiiviset käytänteet, 

esimerkiksi genre eli lajikonteksti, jotka olivat mikro-ja makrotason risteymiä. 27 

Myös Grossbergille prosessin lopputulosta määritti konteksti ja erityisesti se, että kulttuuriset 

tekstit olivat jatkuvan uudelleenrakentumisen alaisia.28 Ne eivät siis ole pysyviä tai 

muuttumattomia vaan jatkuvassa liikkeessä. Tästä näkökulmasta on tärkeää huomata, että 

Rolling Stonea ei tule tutkia konstanssisena instituutiona vaan ajassa olevana ja sen 

                                                             
27 Pietikäinen & Mäntynen 2009, 27-28, 30-32, 35, 51-68. 
28 Grossberg 1995, 38. 
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vaikutuksen alaisena toimijana. Lehden historia ja 1980-luvun konteksti sekä sen muutokset 

heijastuvat tällöin siihen millaisina lehden toimitus ja sen toimitukselliset valinnat 

näyttäytyvät ja miten niitä selitetään. Käytännön metodina tutkimuksessa on käytetty 

diskurssianalyysia, jonka avulla edellä mainittua kontekstin ja tekstien suhdetta voidaan 

tutkia.  

Koska dynaamisen subjektin, kuten Rolling Stonen toimittajan, mieleen ei voi ulkopuolelta 

päästä käsiksi suoraan (edes etnografisen metodin kautta), on mieluummin puhuttava 

representaatioista ja diskursseista, joiden avulla kirjoittelua voi lähestyä kokonaisuutena ja 

välillisesti. Tällöin todellisuuden sijaan tutkitaan sitä, miten todellisuus näkyy lehden 

kirjoittelussa. Husserlilaisesti mielen ulkopuolinen todellisuus metafyysisenä ongelmana 

sulkeistetaan solipsistiseksi problematisoinniksi ja siten mielettömäksi ja vaille vastausta 

jääväksi ja keskitytään kysymyksiin, joihin voidaan löytää vastauksia. Diskurssi ja 

representaatio ovat lähtökohtaisesti tulkintaa ja siten premissien (esimerkiksi konteksti) 

laadusta riippuen mahdollisimman tosia tai ainakin mahdollisia tosia ja siten päteviä 

vastauksia. 

Käytännössä tutkimuksessa on analysoitu kielen mikrotasoa eli Rolling Stonen kirjoittelua 

muutoksesta, sitä millaisia asioita on nostettu esille, millainen suhtautuminen niissä on 

kirjoituskohteeseen ja millaista kieltä ja rakenteita on käytetty. Tämä analyysi on yhdistetty 

kirjoittelun kontekstiin eli Rolling Stonen historiaan, toimittajiin ja yhteiskunnalliseen 

tilanteeseen ja yritetty löytää näiden välillä olevia yhteyksiä eli sitä, miten kirjoittelu heijasti 

kontekstia ja miten konteksti näkyi kirjoittelussa. Käytännön tasolla tutkimuksessa on pyritty 

yhdistämään tekstilähtöinen näkökulma ja tekstien kirjoittamiseen liittyvät olosuhteet, 

rajoitukset ja toimintamallit, toisin sanoen tekstien ja niiden tuottamisen väliset konventiot ja 

siihen liittyvä vallankäyttö, mutta myös itse tekstit ja niiden representaatiot sekä kuten edellä 

mainittiin, niiden sisältämä valta-aspekti.  

Representaatio rakentaa kuvaa todellisuudesta. Representaatio tuottaa merkityksen 

havainnoijan tai lukijan mieleen. Se millainen tämä merkitys on, riippuu yksilön mielen 

sisäisistä käsitteistä. Merkitys on täten aina yksilöllinen. Kuitenkin representaatio eli esitys 

muodostuu merkeistä ja koodeista, jotka ovat yhteisöllisesti rakentuneita, jolloin ne 

homogeenisissa joukoissa ymmärretään samalla tavoin. Representaatioita voidaan tutkia 

intentionaalisesta näkökulmasta eli siten, että tarkastellaan sitä mitä sen tekijä haluaa 

representaatiolla kertoa. Kuitenkin visuaalista kulttuuria tutkineen Janne Seppäsen mukaan 
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olisi parempi tutkia sitä millaisen todellisuuden representaatiot luovat eli tutkia 

representaatioita konstruktiivisesti. Myös semantiikka liittyy representaatioiden tulkintaan ja 

representaatiot sisältävät denotaation lisäksi esimerkiksi konnotaatioita, myyttejä ja 

metaforia. Rolling Stonen tapauksessa viimeksi mainitut liittyvät niin lehden historiaan ja 

siihen liittyviin myytteihin, mutta myös sen toimittajien arvostuksiin liittyviin konnotaatioihin 

ja myytteihin suhteessa musiikkiin ja musiikkitoimittajuuteen. Representaatioiden tulkinta 

liittyy siis jälleen diskurssianalyysissä korostettuun kontekstiin. Lopulta diskurssientutkimus 

sekä representaatiotutkimus ovat laadullista tutkimusta, joka etenee hermeneuttisesti ja 

monitasoisesti. Siinä pyritään analysoimaan aineiston tuottamien merkitysten ja kontekstin 

suhdetta.29  

Rolling Stonen kirjoittelun tapauksessa voidaan tutkia esimerkiksi toimitusdiskursseja eli 

niitä tapoja ja käytänteitä, joissa kirjoitukset aktualisoituvat, genrediskursseja eli sitä, miten 

genreihin suhtaudutaan ja millä perusteilla näitä valintoja perustellaan sekä 

arvosteludiskursseja eli arvostelujen muotoutumisprosessia ja arvioiden taustaoletuksia. 

Toisaalta tutkitaan vaihtoehtomusiikkidiskurssia ja niitä diskursiivisia käytänteitä30, jossa 

puhe siitä muotoutuu. Samalla tutkitaan sitä millaisia representaatioita kirjoittelu tuottaa. 

Voidaan siis tutkia vaikkapa musiikkilehdistön muutokselle ja vaihtoehtomusiikille luomia 

merkityksiä, muutoksen käsitteellistämisprosessia ja muutosdiskursseja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Pietikäinen & Mäntynen 2009, 139, 143, 153, 166,169; Seppänen 2005, 77-78, 82, 86-88, 94-95, 106-128. 
30 Foucault 1972. 
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3. MUSIIKKIJOURNALISMI JA ROLLING STONE 

3.1. MUSIIKKIJOURNALISMI 

Populaarimusiikin tutkimuksessa musiikkilehdistön ja musiikkitoimittajien työn tutkimus on 

ollut vähäistä. Jälkimmäisenä mainittuun viitaten vielä vähemmän on tutkittu sitä, millaisessa 

prosessissa aineisto muokataan lopulliseen julkaistavaan muotoon. Musiikkitoimittajan 

käytännön toiminta on näin ollen jäänyt tutkijoiden piirissä paitsioon, mutta sitä vastoin fanin, 

kriitikon ja tutkijan roolien eroa on tutkimuksen piirissä pohdittu enemmän. Se mikä 

tutkijoiden mukaan erottaa edellä mainitut toisistaan, on ollut debatin alaisena, eikä 

lopulliseen selvyyteen ole päästy. Eräs tarjottu ratkaisumalli on ollut moninaisuuden 

salliminen postmodernissa hengessä, jolloin eri tekstit ja niiden erilaiset tavoitteet ja 

tuottamistavat voivat resonoida ja saada aikaan uusia näkökulmia. Tällöin esimerkiksi 

musiikkitoimittajuutta ei pyritä määrittelemään tarkasti rajattuna professiona tai tietyistä 

tuotannon tavoista käsin vaan pikemmin nähdään ilmiö muuttuvana ja dynaamisena 

staattisuuden sijaan. Tällöin ei pyritä tarkasti erottelemaan välttämättömiä merkityksiä, jotka 

sisältyvät musiikkijournalismiin ja metodeja, jotka ovat yhteisiä musiikkitoimittajille. Tästä 

huolimatta varsin yhtä mieltä tutkijat ovat siitä, että rockkritiikissä yhdistetään musiikin 

synnyttämät mielikuvat ja historiallinen tausta. Lisäksi rocklehdistöllä on merkitystä koska 

se välittää lukijoilleen esimerkiksi mielipiteitä, käsitteitä, kategorisointeja ja tunteita. 

Musiikkitoimittajista ja julkaisijoista koostuva musiikkilehdistö nähdään musiikin 

analysoinnin areenana ja toisaalta sen lukijoihin kohdistuvan välittäjäroolin kautta.31 

Musiikkimediaa voidaan tutkia joko makrotason ilmiöihin keskittyen tai mikrotason analyysin 

kautta. Valitun analyysitason kautta saadaan erilaisia vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

Esimerkiksi rakenteiden tai yksilöiden kautta tarkasteltuna saadut vastaukset ovat varsin 

erilaisia. Musiikkitoimittajan työn tutkimiseen mikrotason tarkastelu sopii hyvin ja esimerkiksi 

visuaalisen journalismin tutkija Janne Seppäsen mukaan mediatuotannon mikrotason 

tarkastelussa keskityttiin yksilöiden toimintaan ja tarkoitusperiin.32 Musiikkilehden 

tapauksessa nämä yksilöt ovat toimittajia, jotka ovat kirjoittaneet artikkelit, mutta myös muut 

lehden toimintaan vaikuttavat henkilöt; heistä päätoimittaja tärkeimpänä. Toimittaja kirjoittaa 

artisteista samalla paljastaen omat motiivinsa ja toiveensa sekä tunteensa. Tässä mielessä 

kirjoittelu on täysin subjektiivista ja omalakista, vaikkakin tiettyjen rajoitusten kuten ilmiön tai 

                                                             
31 Brabazon 2012, 37-39; Kallioniemi 1998, 29-36; Kärjä 2007b, 210; Oesch 1989, 13-14, 159. 
32 Seppänen 2005, 227-229. 
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artistin olemuksen rajaamaa; tiettyjen puitteiden rajoitteissa toimittaja voi kirjoittaa mitä 

haluaa ja miten haluaa. Samalla tavoin tutkija kirjoittaa täysin subjektiivisesti tietyissä 

aineiston, teorian, kielen ja tieteen käytänteiden asettamissa rajoissa. Ihmistieteissä on 

tietysti jo aikoja sitten luovuttu ajatuksesta tieteen totuudellisuudesta ja objektiivisuudesta: 

kaikki tutkimus on tutkijan tulkintaa, jota ohjaavat hänen intentionsa, ja joka on täten 

ainutlaatuinen yhden yksilön luoma käsitys ja ajatusrakennelma ilmiöstä. Tutkimus tarjoaa 

yhden perustellun näkökulman tutkittavaan ilmiöön. Sen totuudellisuudesta ei voida 

saavuttaa koskaan varmuutta, mutta tutkimuksen rikkaus onkin nimenomaan sen tarjoamien 

totuuksien moninaisuudessa; se tarjoaa kuvan todellisuuden fragmentaarisuuden ja 

epälineaarisuuden pakottamisesta tiukkaan tieteelliseen kaavaan. Samalla tavoin 

yksittäisen toimijan intentioiden ja toimintatapojen täydellinen tavoittaminen on mahdotonta. 

Tämän vuoksi musiikkitoimittajan aikeita, tavoitteita, haluja ja toiveita ei voida lopullisesti 

selvittää. Sen sijaan toiminnan motiiveja voi pyrkiä selittämään valistunein arvauksin. 

Musiikkitoimittajan itsenäisyys ja riippumattomuus ovat tärkeä musiikkitoimittajuuden 

luonnetta määrittävä seikka. Se kuinka vapaaksi toimimaan omien halujensa mukaan 

musiikkitoimittaja koetaan vaikuttaa siihen, miten hänen vaikutustaan musiikkilehtien 

kirjoitteluun voidaan arvioida. Kysymys on siitä, nähdäänkö, musiikkitoimittaja muusta 

musiikkiteollisuudesta riippumattomana autonomisena toimijana vai vain levy-yhtiöiden 

markkinointikoneistojen jatkeena. Samalla otetaan kantaa siihen, onko musiikkitoimittajalla 

merkitystä ja ovatko musiikkitoimittajat ja sitä kautta koko musiikkilehdistö merkittäviä. 

Musiikkitoimittajan työskentelyyn vaikuttavat niin musiikin tuottajat eli levy-yhtiöt ja artistit 

kuin lukijat ja heidän odotuksensa sekä lehtiyhteisö, jossa tärkeimpänä lehti, johon toimittaja 

kirjoittaa. Toimittaja on vastuusuhteessa kaikille edellä mainituille. Lukijoille hän toimii 

välittäjänä, musiikin tuottajat kontrolloivat häntä antamalla aiheita artikkeleihin ja materiaalia 

levyarvosteluihin ja haastatteluihin. Lisäksi musiikin tuottajilla ja lehtiyhteisöllä on 

portinvartijarooli suhteessa toimittajaan, sillä heillä on ainakin tietyn verran valtaa siihen mitä 

yksittäinen toimittaja voi jutuissaan käsitellä ja miten. Musiikkitoimittaja ei siten toimi irrallaan 

ympäröivästä musiikkimaailmasta. Lisäksi myös osittainen symbioosi esimerkiksi levy-

yhtiöiden edustajien ja toimittajien välillä on syytä nostaa esille eräänlaisena 

ääriesimerkkinä musiikkitoimittajan sidoksista: Oeschin mukaan musiikkitoimittajalla saattoi 

Yhdysvalloissa olla kaksoisrooli, jossa hän samanaikaisesti toimi esimerkiksi levy-yhtiön 

markkinointiosastolla ja musiikkitoimittajana. Tällöin rajanveto markkinoinnin ja 
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objektiiviseksi koetun toimittajan työn välillä on vaikeaa. Kuitenkin Oeschin mukaan myös 

levy-yhtiöiden kannalta uskottavampi toimittaja oli itsenäinen toimittaja.33  

Vapaasti kirjoittava musiikkitoimittaja on musiikkiteollisuudelle myös toisesta syystä, jos ei 

mieluinen niin ainakin siedettävä. Nimittäin Oeschin mukaan väitettiin, että 

musiikkitoimittajan vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi levymyyntiin olivat usein vähäiset ja 

pieneen piiriin rajoittuvat. Väitettiin jopa, että tärkeintä eivät olleet arvostelun kehut vaan 

ylipäätään sen tuoma julkisuus. Ajatus on siis, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, 

toisin sanoen mainosta ja tällöin sillä millaisia juttuja ja missä sävyssä kirjoitetaan, ei ole 

merkitystä vaan tärkeintä on mahdollisimman laaja huomio. Tämän vuoksi usein väitettiin, 

että toimittajien mielipiteet ja esimerkiksi levyarvostelujen sävy eivät olleet merkittäviä levy-

yhtiöiden kannalta. Kuitenkin, vaikka usein arvostelujen vaikutusta vähätellään, oli sillä oliko 

levyä kehuttu vai haukuttu merkitystä Oeschin mukaan esimerkiksi levyn markkinoinnissa 

vaikka merkitystä levymyyntiin ei olisi ollut.34 Vapaasti toimivat musiikkitoimittajat ovat siten 

levyteollisuudelle merkityksellisiä heidän suuremman uskottavuutensa vuoksi, mutta myös 

heidän mielipiteidensä ja niiden artisteista ja genreistä luomien representaatioiden vuoksi, 

jotka vaikuttavat siihen miten levy-yhtiö niihin suhtautuu. Jälkimmäinen ei ole mahdollista 

ilman ensin mainittua, epäautonominen toimittaja ei voi kirjoittaa objektiivista ja siten 

vaikuttavaa tekstiä.  

Musiikin tuottajille usein tärkeintä on se missä julkaisussa julkisuutta saa ja se kuka 

toimittaja tekee jutut, eikä niinkään juttujen sävy. Esimerkiksi Rolling Stone 

vaikutusvaltaisena ja laajalevikkisenä lehtenä on haluttu julkisuuskanava ja toisaalta 

asioista perillä oleva ja arvostettu toimittaja haluttu valinta kirjoittajaksi. Jälkimmäinen liittyy 

siihen, että arvostetulla toimittajalla ovat omat vuosien saatossa saavutetut luottolukijat, 

jotka uskovat ja luottavat lähes kritiikittömästi luottotoimittajansa esiin nostamiin artisteihin 

ja hänen esittämiin mielipiteisiin. Arvostetun ja artistin tyyliin sopivan toimittajan kautta viesti 

saadaan helpommin ja selvemmin kohdennettua oikeille lukijoille. Musiikkitoimittajalla on 

siten monista vähättely-yrityksistä huolimatta merkitystä ja he toimivatkin monien toimijoiden 

ja heidän asettamiensa vaatimusten välissä ja vaikutuksessa. Nämä vaikutukset ovat 

eritasoisia ja muuttuvia, mutta joka tapauksessa olemassa olevia ja siksi merkille pantavia. 

                                                             
33 Oesch 1989, 32-35. 
34 Ibid. 
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Simon Frithin undergroundin, indielevy-yhtiöiden ja niiden edustamien arvojen kannalta 

pessimistinen näkemys musiikkiteollisuuden eri toimijoiden, kuten levyteollisuuden ja 

musiikkilehdistön, keskinäisestä kaupallisen eetoksen läpitunkemasta yhteistoiminnasta 

korostaa niiden kapitalistiseen voitontavoitteluun tähtääviä motiiveja. Frith korosti 

musiikkilehdistön ja kaupallisen eetoksen sekä konsumeristisen toimintaympäristön 

keskinäisvaikutusta ja näki musiikkilehdistön levy-yhtiöiden markkinointikanavana: uutisia ja 

haastatteluja julkaistiin hänen mukaan tukemaan artistien uutuuslevyjen myyntiä. Toisaalta 

musiikkilehdistön kirjoittelusta levy-yhtiöt päättelivät mistä asiakkaat pitivät ja osasivat näin 

panostaa oikeisiin artisteihin. Se mistä toimittaja kirjoitti, riippui siitä mistä toimittaja arvioi 

lukijoidensa pitävän ja tämä pääteltiin Frithin mukaan edelleen lähinnä myyntilistoista. 

Musiikkilehtien ja musiikkiteollisuuden toimiminen yhdessä johtui hänen mukaan siitä, että 

molempien kuva musiikkikentästä oli samanlainen ja niiden tavoitteet olivat yhtenevät. 

Lisäksi mikrotasolla esimerkiksi rocktoimittajat olivat riippuvaisia levy-yhtiöistä ja heidän 

tarjoamistaan tiedoista ja haastattelumahdollisuuksista. Frith myös näki jatkuvan korruption 

tilan niiden suhteissa levyteollisuuden tarjoamien luontaisetujen kuten ilmaisten matkojen, 

levyjen, lounaiden ja konserttien muodossa. Lisäksi levy-yhtiöiden markkinointiosaston ja 

rocktoimittajien välinen kanssakäyminen näkyi siinä, että samat ihmiset vaihtoivat 

työpaikasta toiseen niiden välillä tai jopa toimivat niin levy-yhtiön lehdistöosastolla kuin 

toimittajana samanaikaisesti.35  

Populaarimusiikintutkija Roy Shuker väitti kuitenkin vähemmän pessimistisesti toimittajien 

ja musiikkilehdistön autonomian kannalta, ettei musiikkilehdistö ollut suoraan osa 

musiikkiteollisuutta, vaikka olikin riippuvainen siitä. Toinen saman alan tutkija Steve Jones 

taas kirjoitti tämän riippuvuuden olevan molemminpuolista; levyteollisuus tarvitsee 

musiikkimediaa ja musiikkimedia levyteollisuutta.36 Joten vaikka musiikkitoimittajien ja 

musiikkiteollisuuden suhteiden laadusta ja syvyydestä ei tutkijoiden piirissä ole päästy 

yksimielisyyteen, on kaikkien mielestä selvää, että ne ovat merkittäviä ja vaikuttavat 

musiikkilehdistön toimintaan. Riippumatta siitä nähdäänkö musiikkilehdistö Frithin tavoin 

vain levyteollisuuden jatkeena tai Shukerin ja Jonesin tavoin ainakin suhteellisen 

itsenäisenä toimijana, on kaikille heille selvää, että se millainen tämä suhde on, ei voi olla 

vaikuttamatta siihen mistä ja miten kirjoitetaan.  

                                                             
35 Frith 1988, 182-184. 
36 Jones 1993; Shuker 1998, 200. 
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Musiikkitoimittajan luotettavuus ja lahjomattomuus sekä tekstien luettavuus olivat 

musiikintutkija Erkki Lehtirannan mukaan tärkeimmät hyvää musiikkijournalistia ja hyvää 

musiikkijournalismia määrittävät seikat. Myös Frithin mukaan rocktoimittajalle hänen tärkein 

ominaisuutensa suhteessa lukijoihin, oli hänen luotettavuutensa. Se näkyi hänen 

arvosteluperusteissaan, yksilöllisessä kirjoittelussaan ja riippumattomuudessaan suhteessa 

musiikkiteollisuuteen. Tärkeintä oli Frithin mukaan kriittisyys, jolla rocktoimittaja erotti 

itsensä suhteessa musiikin tuottajiin. Kriittisyys saattoi kuitenkin tarkoittaa monia asioita ja 

ei ollut yksiselitteisesti osoitettavissa.37  

Se kuinka kriittisiksi, autonomisiksi ja siten uskottaviksi Rolling Stonen toimittajat koetaan, 

on vaikea selvittää pelkästään lukemalla ja analysoimalla lehdessä julkaistuja kirjoituksia; 

ne eivät kerro mitään lukijoiden toimittajia ja heidän kirjoitteluaan koskevista mielipiteistä. 

Lisäksi pääosin varjoon jäävät lehden toimittajien ja levy-yhtiöiden keskinäiset suhteet. 

Jonkin verran kuitenkin toimittajien itsenäisyydestä suhteessa musiikkiteollisuuteen voidaan 

päätellä esimerkiksi siitä, kuinka Rolling Stone kirjoittaa pääasiassa artisteista, jotka 

levyttävät suurlevy-yhtiöille tai siitä, kuinka vain, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, 

Yhdysvaltain markkinoilla olevat artistit nostetaan lehden kirjoitteluun. Kuitenkin 

levyarvioiden ja artikkelien esittämät vahvat ja vaikuttavat mielipiteet ja argumentaatio 

todistavat yksittäisten toimittajien itsenäisyydestä, joten kaikkea lehden kirjoittelua ei voi 

sijoittaa pelkästään Frithin esiin nostaman levy-yhtiöiden markkinoinnin kategoriaan. Rolling 

Stone ei siten ole täysin riippumaton muusta musiikkiteollisuudesta, mutta mikrotason 

tarkastelussa yksittäisten toimittajien itsenäisyys ja kriittisyys ovat paremmin havaittavissa. 

Makrotasolla Rolling Stone vaikuttaa levyteollisuuden sätkynukelta, mutta mikrotasolla 

tilanne on ainakin ajoittain toinen. 

1980-luvulla musiikkiteollisuuden ja musiikkilehdistön yhteenkietoutumisen voidaan joka 

tapauksessa nähdä kiihtyneen. Vuonna 1990 musiikkijournalisti ja-kirjailija Simon Reynolds 

kirjoitti, että musiikkilehdistö oli hylännyt pyrkimyksensä vaikuttaa lukijoihinsa ja sen sijaan 

taantunut palvelemaan heitä uutisilla, tiedoilla ja huhuilla. Vaikuttavan journalismin sijaan 

musiikkilehtien rooliksi oli hänen mukaan muotoutunut toimiminen kuluttajaoppaina. Myös 

Shukerin mukaan musiikkilehdistön ideologinen rooli oli 1980-luvun loppuun mennessä 

muuttunut ja ne olivat menettäneet itsenäisyytensä suhteessa musiikkiteollisuuteen.38 

Musiikkilehdistöä ei nähdä enää 1980-luvun muutosten myötä kriittisenä ja vaikuttavana 

                                                             
37 Frith 1988, 184; Lehtiranta 1993, 13. 
38 Reynolds 1990, 27; Shuker 2008, 169. 
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äänitorvena, musiikkiteollisuuden vahtikoirana vaan kesynä levyteollisuuden 

markkinointikanavana. Rolling Stonen tapauksessa nämä väitteet vaikuttavat hyvin osuvilta. 

Rolling Stone toki vaikutusvaltaisena lehtenä voi tehdä omia toimituksellisia valintojaan, 

ainakin periaattessa sangen itsenäisesti, mutta kaupallisen eetoksen kautta se ankkuroituu 

1980-luvulla vahvasti osaksi suuryhtiöiden hallitsemaa musiikkiteollisuutta. Historialliselta 

kannalta Rolling Stone toimii 1980-luvulla aiempaa enemmän symbioosissa 

levyteollisuuden kanssa, vaikka kyseinen musiikkiteollisuuden rengin leima sen kylkeen on 

jo aiemmin, perustamisestaan lähtien lyöty. Tämä kaupallisuuden korostuminen näkyy 

1980-luvun mittaan niin juttujen kohteiden valinnassa ja kirjoitusten sisällössä kuin lehden 

rakenteessa, vieläpä lisääntyen vuosikymmenen kuluessa.  

Rolling Stone on kaupallisista lähtökohdista toimiva lehti, joka nostaa kirjoittelunsa kohteiksi 

menestyviä suurien levy-yhtiöiden artisteja, joiden avulla lehti voi olettaa myyvänsä 

tuotettaan niin tilaajille kuin irtonumeron ostajille. 1980-luvun kapitalismihegemonian 

laajentumisen ja raaistumisen myötä Rolling Stonen 1970-luvulla alkanut suuri muutos 

ainakin näennäisesti undergroundlehdestä, tosin suuresta sellaisesta, kohti suuren 

massayleisön suurpääoman mainosrahoituksella toimivaa populaarikulttuurin valtavirtaa 

kartoittavaa yleislehteä kiihtyy. Tämän muutoksen myötä lehti ajautuu kirjoituksissaan 

luotaamaan lähes pelkästään popmusiikkia listojen terävimmästä kärjestä ja jättää 

undergroundin marginaaliin. Tämän ratkaisun myötä ehkä lehden sisältö kaventuu ja 

yksipuolistuu, mutta vastapainona lehden rahoittajien pankkitileillä tapahtuu positiivista 

kehitystä. 

Kaupallisen listamusiikin ja alakulttuurien vähemmän menestyneen musiikin saamaa 

epätasaista huomiota valtavirran musiikkilehdistössä voidaan selittää sillä, että 

musiikkilehdistö on osa musiikkiteollisuutta toimimalla sen tuotteiden tunnetuksi tekijänä 

niitä kuluttaville massoille ja sillä, että mediatuotannossa on tiettyjä konventioita, joiden 

pohjalta esimerkiksi jutut rakennetaan tai päätetään, kenet nostetaan lehden kanteen. 

Niemisen ja Panttin mukaan taloudelliset seikat vaikuttivat siihen mitä kannatti julkaista ja 

siihen mitkä ilmiöt päätyivät julkisuuteen: tavoitteena oli mahdollisimman suuri kaupallinen 

menestys. Kaupallistuminen näkyy esimerkiksi mainostajien kasvaneena kuuntelemisena, 

kun tehdään päätöksiä lehden sisällöstä. Levy-yhtiöiltä esimerkiksi arvosteluun saatavat 

levyt ja haastatteluun tarjotut artistit saattavat myös kaventaa toimittajien näkemyksiä 

musiikkikentän monimuotoisuudesta: on helpompi ottaa suuren levy-yhtiön valmiiksi 

kasaama lehdistötiedote ja tehdä siitä artikkeli kuin etsiä uusia kiinnostavia alakulttuurissa 
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toimivia artisteja.39 Toimittajan oma aktiivisuus on näin ollen olennainen osa sitä prosessia 

missä suurten levy-yhtiöiden ulkopuolelta tulevia artisteja nostetaan esille. Toimittajien 

aktiivisuuden puutteen ja ympäröivän kaupallisen toimintakulttuurin paineiden vuoksi on 

turvallisempaa ja helpompaa tarttua kaupallisesti menestyneisiin suuryhtiöiden julkaisemiin 

artisteihin kuin undergroundmuusikoihin. Tämä näkyy hyvin myös siinä, että Rolling Stonen 

ainakin jossain määrin kapinallinen ideologia muuttuu 1980-luvulle tultaessa kaupallisen 

ideologiaan ja sen esiin tuomiseen.  

Kuitenkin viestintätutkija John Fiske erotti ideologian ja hegemonian ja näki jälkimmäisen 

tarjoavan mahdollisuuden kapinallisuuteen, vastakulttuuriin ja muutokseen. Rolling Stonen 

1980-luvun kirjoittelua voitaisiin siten sanoa kaupallisen hegemonian sävyttämäksi kaiken 

kattavan ideologian sijaan, jolloin esimerkiksi vaihtoehtomusiikkia koskevaa kirjoittelua ei 

nähtäisi vain kaupallisista lähtökohdista motivoituneena ideologian erikoisena 

toteuttamisena vaan vähintään yksittäisten toimittajien valtahegemonian vastustuksena; 

Rolling Stonea ei tällöin nähtäisi arvoiltaan ja asenteiltaan totaalisena ja kaiken kattavana 

vaan pikemmin, ainakin jossain määrin dynaamisena ja erilaisia mielipiteitä sietävänä 

instituutiona. Toimittajan ja lehden, jossa hän työskentelee välillä, ei Merja Hurrin mukaan 

kuitenkaan voinut olla, ainakaan kovin pitkää aikaa, eriävää linjaa näiden asioiden suhteen, 

vaan perusasioista oli molempien oltava samaa mieltä. Toimittajan ja lehden, johon hän 

kirjoittaa arvot eivät voi siten olla täysin ristiriidassa keskenään, muuten syntyy konflikteja, 

jotka haittaavat tai jopa lopettavat toimijoiden yhteistyön; toisin sanoen toimittajan on 

mukauduttava lehden linjaan ainakin tiettyjen periaatteiden puitteissa. Ranskalainen 

sosiologi Pierre Bourdieu on kuvannut tätä suhdetta ja toimittajan sosialisaatiota lehden 

toimittajakunnan jäseneksi objektiiviseksi salaliitoksi. Siinä samanmieliset toimittajat 

päätyivät saman heidän arvojaan heijastavan lehden toimittajiksi.40 Voidaan siis olettaa, että 

Rolling Stoneen kirjoittavat toimittajat ovat siten ainakin pääpiirteissään hyväksyneet sen 

kaupalliset tavoitteet ja talouden ohjaamat toimitusperiaatteet. 

Lehden, johon toimittaja kirjoittaa, lisäksi toimittajan työskentelyyn vaikuttavat yleisö, jolle 

hän kirjoituksensa suuntaa sekä kirjoituksen kohteet. Hurri nosti esille taiteilijan, yleisön, 

musiikkilehden ja toimittajan väliset yhteydet. Musiikkitoimittaja toimi hänen mukaan linkkinä 

muusikon ja yleisön välillä musiikkilehden kautta; musiikkijournalismi toimii siten 

välittäjäroolissa. Kuitenkin musiikkitoimittaja toimi paitsi viestien välittäjänä myös niiden 

                                                             
39 Malm & Wallis 1992, 5; Nieminen & Pantti 2009, 67, 84-85, 96. 
40 Bourdieu 1980, 277; Fiske 2000, 241-244; Hurri 1993, 77.  
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aktiivisena muokkaajana ja sitä kautta aktiivisena vaikuttajana. Lehtirannan mukaan 

musiikkijournalismin tehtäviä olivat musiikkia koskevan tiedonvälityksen lisäksi esimerkiksi 

lukijoiden musiikkimakuun vaikuttaminen, musiikkimaailman rakenteiden tutkiminen, 

musiikkipolitiikan analysointi, akateemisten musiikkia koskevien tutkimusten popularisointi 

sekä synteesien tekeminen. Lisäksi Lehtirannan mukaan musiikkitoimittaja saattoi kirjoittaa 

kuvailevasti, toteavasti, analysoivasti, tulkitsevasti, arvottavasti, vaikuttamaan pyrkien, 

poleemisesti, retorisesti tai pyrkien synteesiin. Subjektiivisuus-objektiivisuus ja 

konservatiivisuus-modernismi olivat hänen mukaan tärkeimmät musiikkijournalismia 

määrittävät ulottuvuudet.41 Näin musiikkitoimittajan työ ja merkitys on muiden toimittajien 

tapaan sen vallankäytössä, joka näkyy sen vaikuttavuutena ja merkityksellisyytenä 

esimerkiksi suhteessa lukijoihin ja kirjoituksen kohteisiin, mutta myös niissä erilaisissa 

kirjoittamisen ja vaikuttamisen tavoissa, joiden kautta musiikkitoimittaja ja 

musiikkitoimittajuus määrittyvät. Esimerkiksi yleisö näkyy musiikkitoimittajan kirjoittelun 

sisällön lisäksi sen keinoissa, esimerkiksi argumentointitavoissa.  

Musiikkiteollisuudentutkija Jari Muikku käytti termiä makuauktoriteetti. Sillä tarkoitetaan 

henkilöä tai muuta toimijaa, esimerkiksi musiikkilehteä, jolla on kompetenssia vaikuttaa 

siihen mistä ihmiset pitävät tai mitä pitävät arvokkaana. Makuauktoriteettina toimiessaan 

toimittajilla on siten valtaa suhteessa lukijoiden mielipiteisiin ja arvostuksiin. Toisaalta lehdet 

toimivat kuluttajaoppaina ja niiden tarkoitus on heijastaa lukijoidensa ajatuksia musiikista: 

ne kirjoittavat siitä mistä ne tietävät lukijoidensa pitävän. Näin ajateltuna niiden funktio on 

täysin kaupallinen. Kuitenkin Frithin mukaan vaativa musiikinkuluttaja halusi lukea myös 

siitä mistä hän saattaisi pitää tai jopa mistä hänen tulisi pitää, jolloin ensin mainittu 

toimittajan makuauktoriteettina toimiminen pelkän kuluttajaoppaana toimisen sijaan, tuottaa 

enemmän lukijoita kiinnostavaa kirjoittelua.42 Rolling Stone korostaa monissa 

toimituksellisissa ratkaisuissaan kuluttajaoppaana toimimisen ensisijaisuutta ja pyrkii 

tarjoamaan lukijoille sitä mitä olettaa heidän haluavan. Kuitenkin erityisesti 

vaihtoehtomusiikkia koskevassa kirjoittelussa korostuu myös ajatus siitä, että toimittaja 

pyrkii ajoittain nostamaan esille tuntemattomampia, mutta kiinnostavia artisteja, joiden 

ajatellaan kiinnostavan lehden vaativampia lukijoita, mutta erityisesti joihin toimittajat 

toivovat kaikkien lukijoiden tarttuvan. Joidenkin lehdessä julkaistujen juttujen tarkoitus on 
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heijastaa toimittajien arvoja, mutta monien kirjoitusten tarkoitus on sen sijaan heijastaa 

lukijoiden oletettuja arvoja.  

Musiikkilehdistö muokkaa lukijoidensa käsityksiä musiikista ja artisteista. Musiikkilehdistö 

toimii kuluttajaoppaana tai valistajana ja muokkaa lukijoidensa musiikkiin liittyviä arvoja. 

Toisaalta tämä tapahtuu tietoisesti tiettyjä musiikillisia teemoja esiin nostamalla, mutta 

toisaalta vaikutus voi olla myös paljon hienosyisempää. Musiikkitoimittaja voi toimia omien 

intentioidensa ohjaamana ja välittämättä esimerkiksi siitä mikä on suosittua musiikkia, mutta 

esimerkiksi Frithin kyynisen ajatuksen mukaan kriitikot pyrkivät lukijoille entuudestaan 

tuntemattoman musiikin sijaan esittelemään lukijoille näitä varmasti kiinnostavaa musiikkia. 

Frithin mukaan kriitikot olivat siirtyneet muusikon puolelta lukijan ja musiikkiteollisuuden 

puolelle: kriitikoista oli tullut kuluttajien opastajia. Frithille musiikkikriitikko näyttäytyi yleisöön 

ja sen ja musiikin sosiaalisiin suhteisiin pureutuvana toimijana vaikka hän ei myöskään 

täysin tyrmännyt ajatusta siitä, että kriitikko arvioisi vain musiikkia välittämättä sen 

kontekstista tai siitä kenelle se oli tai saattaisi olla suunnattu.43  

Paul Hirsch käytti portinvartijateoriaa kuvatessaan sitä prosessia, jossa musiikkiteollisuuden 

tuotteet etenivät kuluttajille. Ääniteyhtiön toiminnassa oli useita vaiheita, jossa eri henkilöt 

toimivat portinvartijaroolissa päättämässä mitä musiikkia julkaistiin. Heitä olivat esimerkiksi 

A&R-henkilöt, markkinoinnista vastaavat henkilöt sekä tuottajat. Musiikkilehdistössä 

vastaavia portinvartijoita olivat toimittajat, kustantaja sekä päätoimittaja ja radiossa 

ohjelmapäällikkö sekä toimittajat: he päättivät, mitkä artistit saivat näkyvyyttä tai soittoaikaa. 

Koska Brusilan mukaan portinvartijateoria voitiin organisaatioanalyysin lisäksi kohdentaa 

myös yksilötasolle, kyettiin näiden toimijoiden työskentelymetodeja, arvoja ja merkitystä 

sekä paikkaa kokonaisuudessa tutkimaan. Ongelmana portinvartijateoriassa oli tästä 

huolimatta hänen mukaan, että se pelkisti kuvaamansa ilmiön toisiaan seuraaviksi syy-

seuraussuhteiksi ja toiminta ja yksilöt jäivät irrallisiksi suhteessa laajempaan kulttuuriseen 

kontekstiin. Lisäksi portinvartijoiksi nimettyjen toimijoiden toiminta nähtiin vain portinvartijan 

roolin toteuttamisena.44 Portinvartijarooliteorian ongelmana on sen dynaamisuuden puute. 

Portinvartijateorian vahvuutena voidaan kuitenkin nähdä sen esiin nostama portinvartijan 

käyttämä valta, esimerkiksi musiikkitoimittajan valta siinä millaista musiikkia hän lehdessä 

nostaa esiin ja missä sävyssä eri artisteja, tyylejä ja ilmiöitä käsittelee. On tärkeää huomata, 

että toimittajuuteen liittyy vahvasti vallankäyttö, osana toimittajan asiantuntijuutta ja 

                                                             
43 Frith 1996a, 64-65, 68; Oesch 1989, 130. 
44 Brusila 2007, 49-51, Hirsch 1969. 
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mahdollisuutta vaikuttaa portinvartijaroolinsa kautta siihen kuka, miten ja millaista huomiota 

saa. 

Niistä valinnoista, jotka koskevat lehden sisältöä muotoutuu lehden linja. Siinä yhdistyvät 

lehden historia ja kaanon, nykyisyydessä ilmenevät vaatimukset, toimittajien ambitiot ja 

päätoimittajan ja rahoittajien vaatimukset ja visiot. Toimittajan työpaikan säilyvyyden ja 

uralla etenemisen kannalta on järkevää tehdä kuten päätoimittaja ja rahoittajat vaativat ja 

kirjoittaa ylhäältä sanellun lehden linjan mukaisia juttuja. Vastavirtaan kulkeminen johtaa 

todennäköisesti erimielisyyksiin ja lopulta toimittajan eroon tai erottamiseen, sillä esimerkiksi 

Rolling Stone merkittävänä lehtenä on aina kiinnostava työpaikka uusille toimittajille ja näin 

ollen uusista, entiset korvaavista toimittajista ei ole pulaa. Yksittäisen toimittajan kannalta 

lehden linjassa on siten kyse suhteista ylempiin toimijoihin ja henkilökohtaisen uran 

edesauttamisesta. Lehden linja näyttäytyy toimittajille kehikkona, jonka puitteissa kirjoittelu 

tapahtuu, jos mielii toimia ja pysyä toimittajakunnan hyväksyttynä jäsenenä. Toisaalta 

tiettyjen lukijoiden luottamuksen saattaa saavuttaa toimimalla vastavirtaan ja kirjoittamalla 

juttuja vähemmän tunnetuista artisteista ja marginaalisemmisista aiheista. Lisäksi on 

huomattava, että lehden linja ja siitä päättävät toimijat ja heidän toimintansa eivät ole 

staattisia vaan ainakin pidemmällä aikavälillä muuttuvia. Tämän vuoksi lehden linja on aina 

tietyssä hetkessä havaittavissa oleva lehden tila, jonka yleistäminen esimerkiksi kokonaista 

vuosikymmentä koskevaksi asiantilaksi on arveluttavaa. 

Rolling Stonen kohdalla olen korostanut abstraktia termiä lehden linja, jolla olen yrittänyt 

kuvata valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseaun kiistellyn termin yleistahdon45 kaltaista 

tilaa, jossa toisaalta kaikki toimittajat toimivat samojen periaatteiden pohjalta, mutta samalla 

ovat ainakin nimellisesti vapaita. Lehden linjan voidaan tällöin ajatella olevan suhteellisen 

pysyvä ja legitiimi vaikkakin ylhäältä päin saneltu eli lehden omistajien, rahoittajien ja 

päätoimittajan sekä arvostetuimpien toimittajien määrittämä. Lehden linja jättää kuitenkin 

pääasiassa huomioimatta edellä mainitun moninaisuuden ja yksittäisten toimittajien roolit 

lehden toiminnassa. Dynaamisuus lehden linjan yhtenä määrittäjänä jää pysyvyyttä vaalivan 

näkökulman jalkoihin. Toimittajien irtiotot oletetusta lehden linjasta tulkitaan tällöin 

yksittäistapauksiksi eikä niiden nähdä edustavan narratiivin ja tutkimuksen kokonaisuuden 

kannalta oleellista materiaalia.  

                                                             
45 Rousseau 1997. 
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Oeschin mukaan yleensä päätoimittaja päätti, kuka lehteen sai kirjoittaa ja keiden 

toimittajien tekstejä julkaistiin. Toimittajilla oli hänen mukaan suhteellisen vapaat kädet 

päättää mistä tarjosivat juttuja päätoimittajalle, mutta päätökset lopullisista julkaistavista 

aiheista teki päätoimittaja.46 Rolling Stonessa vakituiset toimittajat ovat monesti jo aiheen 

valinnan tasolla enemmän päätoimittajan vallan ja mielipiteen alla kuin freelancer-pohjalta 

toimivat kollegansa, joilla ei tosin ole niin suuria takeita omien juttujensa päätoimittajan 

seulan läpäisemisestä ja päätymisestä julkaistuksi, kuin päätoimittajan haluamista aiheista 

tilaustyönä tehneillä toimittajilla. Tässä mielessä Rolling Stonen toimittajakunnassa voidaan 

ajatella olleen eri lähtökohdista toimineita toimittajia, joilla on siten erilaiset lähtökohdat 

ryhtyä laatimaan juttuja. Toimittajan asema Rolling Stonen toimittajayhteisössä ja hänen 

saavuttamansa luottamus esimerkiksi päätoimittajan suhteen ovat ratkaisevia sen suhteen 

millaiset mahdollisuudet toimittajalla on toteuttaa itseään kiinnostavia toimitusprojekteja; 

voiko hän toimia vapaasti vai onko hän täysin kahlehdittu toteuttamaan muiden vaatimuksia. 

Toimittajakunnasta oli Oeschin mukaan löydyttävä artikkelille sopiva kirjoittaja. Jonkun oli 

siis kiinnostuttava artistista, levystä tai ilmiöstä. Usein tämä henkilö tiesi toimituskunnassa 

eniten kyseisestä aiheesta ja omasi siitä parhaat taustatiedot. Tämä vaikutti hänen mukaan 

siten, että toimittajat kirjoittivat pääosin artisteista, joista pitivät tai olettivat pitävänsä.47 

Kuitenkin kaupallisista lähtökohdista toimivissa musiikkilehdissä joistain ilmiöistä on 

kirjoitettava vaikka niistä ei kukaan toimittajista pitäisikään. Näin Rolling Stonen 

tapauksessa saattaa käydä esimerkiksi yhtyeen joidenkin julkaisujen kohdalla the Curelle ja 

muille brittiläisen melun alle luetuille artisteille, jotka ovat liian suosittuja jätettäväksi 

huomiotta, vaikka kukaan toimittaja ei erityisen innostunut heistä olekaan tai monien 

synthpopartistien kohdalla, joista kirjoittaminen vaikuttaa olevan pakkopullaa toimittajille, 

ainoan huvin tarjotessa mahdollisimman raflaavien vähättelyjen keksiminen kirjoitusten 

kohteista. Kaupalliselta pohjalta toimivien musiikkilehtien on siis otettava huomioon myös se 

mistä se olettaa lukijoidensa pitävän tai kiinnostuvan, ei vain se mistä toimittajat itse, ovat 

kiinnostuneet tai mistä itse pitävät.  

Musiikkilehdessä julkaistaan niin uutisia, haastatteluja, analyysejä kuin arvioita. 

Musiikintutkija Antti-Ville Kärjän mukaan erityisesti viimeksi mainittua eli kritiikkiä, 

esimerkiksi levyarvioita, voitiin pitää jopa tärkeimpänä populaarimusiikin merkityksiä 

muokkaavana toimintana. Kritiikkiä saattoi Hurrin mukaan olla esteettisessä, ideologisessa 
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47 Oesch 1989, 96, 98, 103, 106, 157-158. 
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tai populaarissa mielessä. Ensimmäisenä mainittu oli vahvasti kiinnittynyt taiteeseen 

sisältäpäin ja ei näin kyennyt objektiiviseen tai ulkopuoliseen näkökulmaan. Toinen taas lähti 

tietyistä ideologisista, esimerkiksi poliittisista tai lehden linjaan liittyvistä, painotuksista 

tekemään musiikkikritiikkiä. Kolmas vaihtoehto nosti kritiikin taustaksi yleisön ja heidän 

oletetut mieltymyksensä. Rolling Stonen kirjoittelussa erityisesti kahta viimeksi mainittua 

hyödynnetään arvioiden perustana, esimerkiksi kirjoitettaessa artistien suhteesta 

menneisyyteen eli lehden linjaan tai heidän menestysmahdollisuuksistaan eli suhteestaan 

lukijoihin ja heidän mieltymyksiin. Populaarimusiikintutkija Keith Negus ja Jari Muikku 

korostivat molemmat yksilöiden toimintaa ja vapautta suhteessa teollisuuden kontrolliin. 

Mekanismin tilalle nostettiin yksilöiden itsenäiset valinnat ja toiminta. Toimittajan toimintaan 

vaikuttavat tällöin hänen oma näkemyksensä ja taustansa, jutun konteksti, 

toimituskäytännöt ja toimittajan sijoittuminen työyhteisössä. Levyarvosteluissa ja niiden 

sisällössä toimittaja joutuu ottamaan huomioon kaikki edellä mainitut ja luomaan niiden ja 

kritiikin kohteen vuoropuhelusta synteesin, jonka kirjoittaa lopulliseen juttuun. Tämän vuoksi 

kritiikki kertoo toimittajan mieltymyksistä ja lehden linjasta usein enemmän kuin esimerkiksi 

objektiivisuuteen pyrkivät uutiset tai haastattelut, joissa pääosaan nousevat haastateltavan 

ajatukset, eivät toimittajan mielipiteet.48  

Toimittaja on, kuten aiemmin on mainittu, vallankäyttäjä. Hän toimii portinvartijana 

valitsemassa mistä ja miten kirjoitetaan. Hän myös vaikuttaa omien julkikirjoitettujen 

mielipiteidensä kautta lukijoidensa ajatuksiin. Toimittajan mielipiteillä on merkitystä ainakin 

tietylle yleisöjoukolle. Oesch esitti Pietilään nojautuen, että artikkeleissa tai arvioissa niiden 

kohteesta esitettyjä erilaisia suhtautumistapoja oli kolmea lajia: myönteinen, neutraali ja 

kielteinen. Toimittaja tuo teksteissään esiin mielipiteensä, joka edustaa jotain edellä 

mainituista, ei useinkaan puhtaasti vain yhtä, mutta silti yhteen painottuen ja sitä korostaen. 

Tämä mielipide ei synny yksin musiikillisen elämyksen kautta vaan siihen vaikuttavat myös 

monet muut syyt. Toimittajat, avustajat sekä päätoimittaja päättävät mitä artisteja nostetaan 

esille, kenen levyjä arvostellaan ja miten niihin suhtaudutaan perustuen omaan, kunkin 

henkilökohtaiseen, taustaan, nykyisyyden kokemukseen ja käsityksiin musiikista sekä 

kunkin omiin arvoihin. Teksteissä ja niiden sisältämissä suhtautumistavoissa heijastuvat 

toimittajan arvomaailma, joka on muokkautunut ympäröivän todellisuuden pohjalta ja 

käsitykset musiikista: siitä mikä on hyvää musiikkia, mikä huonoa. Toimittaja käyttää 

portinvartijan valtaa tehdessään omiin henkilökohtaisiin käsityksiinsä nojaten toimituksellisia 
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päätöksiä siitä mikä musiikkia saa huomiota ja mikä ei sekä siitä mikä on hyvää musiikkia ja 

mikä ei. Musiikkitoimittajaa ennen samanlaista roolia ja siihen liittyvää valtaa ovat käyttäneet 

niin artisti, levy-yhtiön edustajat, manageri, tuottaja kuin monet muut toimijat. Tärkeää on 

huomata, että kaikkiin näihin prosesseihin liittyy ennakoimattomuutta ja epävarmuutta, 

jolloin esimerkiksi se miten toimittaja arvostelussa suhtautuu levyyn, on yllätys. Toimittaja 

voi Oeschin mukaan portinvartijaroolin puitteissa rajata tietoa ja jättää osan pois tai laajentaa 

sitä esimerkiksi uusilla näkökulmilla tai tulkinnoilla. Toimittaja on siis periaatteessa vapaa 

toimimaan haluamallaan tavalla ja luomaan haluamansa tekstin ja arvion sen kohteesta. 

Tärkeää on kuitenkin myös huomata, että toimittajan henkilökohtaisten arvovalintojen lisäksi 

myös työyhteisön arvot vaikuttavat vahvasti siihen millaisen muodon journalismi ja kritiikki 

saa. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi Rolling Stonen tavassa kirjoittaa johdonmukaisesti 

tietyllä tavalla tietyistä aiheista, tai ainakin suuria poikkeamia välttäen. Tästä voidaan 

päätellä työyhteisön yhteisten, jaettujen arvojen vaikuttaneen siihen millainen näkökulma 

tiettyihin ilmiöihin otetaan. Tämä ei välttämättä tarkoita, että yksittäisten toimittajien 

arvostukset olisivat täysin erilaiset suhteessa työyhteisön arvoihin ja kollektiivisuus jyräisi 

alleen individualismin, sillä pikemminkin yksilöiden arvostuksista syntyy yhteisten arvojen 

kokonaisuus, jonka sisällä yksittäisillä toimijoilla voi olla tiettyä jaettuja arvoja, mutta myös 

eroja arvoissa. Kuitenkin tiettyjen perusarvojen tulee olla yhtenevät, jotta yhteinen 

arvoasetelma olisi mahdollinen. Muuten seuraa konflikteja, ja kuten Rolling Stonen 

päätoimittajan Jann Wennerin toimittajilleen antamat lukuisat potkut osoittavat on yhteisten 

arvojen ja yksittäisten arvojen törmääminen arkipäivää Rolling Stonessa. Toisaalta koska 

musiikki muuttuu jatkuvasti, tarvitaan myös musiikkilehdistössä uusiutumista ja tämä näkyy 

uusien, tuoreiden toimittajien syrjäyttäessä vanhat ja kaavoihinsa kangistuneet. Rolling 

Stonen tapauksessa osa uusista värväyksistä on kuitenkin nuorten toimittajien sijaan 

vanhoja, mihin viittasi myös Draper kirjoittaessaan 1980-luvun alkupuolella lehden 

toimittajien keski-iän nousseen. Näin lehden arvomaailma pysyy myös 

konservatiivisempana ja uudistumista ei tapahdu. Voidaan toki myös kysyä kenen arvoja 

yhteiset arvot heijastavat, sillä usein ne henkilöityvät Rolling Stonessa juuri päätoimittaja 

Wenneriin. Tällöin mitään yhteisiä arvoja ei olisi vaan kyse olisi vaikutusvaltaisimman 

henkilön arvoista, joista tulee myös yhteiset arvot tai ainakin arvot, joihin muut toimittajat 

joutuvat sopeutumaan. Nämä arvot asettavat toimittajille ylhäältä tietyt raamit, joiden 

puitteissa toimia. On myös jälleen huomattava, että se missä asemassa toimittaja on 

työyhteisössä, vaikuttaa siihen millaisia työtehtäviä hänelle tarjotaan ja kuinka vapaasti hän 

voi työskennellä. Kokeneempi toimittaja saa toimia itsenäisemmin kuin uusi tulokas tai 
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harjoittelija. Toisaalta toimittajaan kohdistuvat työyhteisön odotukset. Asemansa 

vakiinnuttaneilta toimittajilta odotetaan myös lukijoiden puolesta tiettyä jatkuvuutta. 

Toimittajalta vaaditaan siis johdonmukaisuutta kirjoittelussaan, muuten uskottavuus on 

vaakalaudalla.49  

Musiikkilehdistön arvottava vaikutus ja itse lehden ja sen toimittajien arvostukset näkyvät 

siinä mitä levyjä arvostellaan tai mitä artisteja esitellään ja kuinka pitkässä jutussa, kenen 

toimesta, missä osassa lehteä ja missä sävyssä. Haastattelussa toimittaja muokkaa artistin 

lausuntoja kokonaisuuteen sopiviksi ja liittää niiden väliin omia tulkintojaan artistista ja 

käsitellyistä aiheista. Kuitenkin toimittaja tukeutuu ainakin jotenkin siihen mitä artisti esittää. 

Levyarvosteluissakaan eivät lähteenä ole vain toimittajan omat ajatukset vaan artistin 

musiikin toimittajassa herättämät tunteet. Musiikkitoimittajuus on siis käytännössä 

tietyntasoista vuoropuhelua toimittajan ja kirjoituksen kohteen välillä.  Itse arvosteluissa tai 

artikkeleissa voidaan silti pyrkiä joko objektiivisuuteen tai subjektiivisuuteen. Ensin mainittu 

on yleisempi esimerkiksi Rolling Stonen 1980-luvun teksteissä, mutta vaikkapa Lester 

Bangsin kirjoituksissa voidaan havaita vahvoja viitteitä myös jälkimmäiseen. Joka 

tapauksessa toimittaja poimii levyistä tai artisteista itselleen entuudestaan tuttuja asioita, 

joiden avulla yrittää ymmärtää ja arvottaa sitä.50  

Se millaisena kritiikin lopputulos eli arvio esitetään ja mihin tuo arvio perustuu, on implikoinut 

tutkijoita esittämään kriittisiä kannanottoja esimerkiksi arvioissa käytettyjä perusteluja 

kohtaan. Esimerkiksi Roland Barthesin väitteen mukaan musiikkikritiikki ja puhe musiikista 

tiivistyivät surkeimpaan mahdolliseen kielelliseen kategoriaan eli adjektiiveihin. Frithin 

mukaan adjektiiveja käytettiin liittämään musiikki sen mahdollisiin käyttötarkoituksiin ja 

sijoittamaan se kaiken muun joukkoon. Frithille rockkritiikki perustui eron tekemiselle, erona 

valtavirtamusiikkiin. Argumentit musiikin hyvyydestä liittyivät tämän vuoksi sen tuotantoon, 

erityisesti sen kontekstista ja suhteesta massatuotantoon. Huono musiikki oli 

standardisoitua tai tarkoin tiettyyn muottiin sidottua, hyvä musiikki itsenäistä, originellia ja 

autenttista.51 Frithille esimerkiksi levymyynnin käyttäminen perusteena musiikin hyvyydestä 

tai huonoudesta on huono argumentti ja musiikkia tulee arvottaa sen tuottamistapojen 

perusteella ja sen suhteella ympäröivään musiikkiin. 

                                                             
49 Draper 1990, 326-327; Oesch 1989, 15-19, 107, 158, 162; Pietilä 1973, 174. 
50 Derogatis 2000; Oesch 1989, 156. 
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Hans Kellerin klassikkoteoksessa Criticism musiikkikriitikko nähtiin yhteiskunnallisesti 

väistämättömäksi, mutta taiteilijoiden kannalta vahingolliseksi toimijaksi. Kellerille 

musiikkitoimittaja oli kaikkitietävä besserwisser, joka etsi taiteilijoiden töistä virheitä ja jolle 

vain täydellinen oli riittävän hyvää. Keller näki musiikkikriitikon hyvin negatiivisessa valossa; 

hänen mukaan kriitikko käytti suurta valtaansa väärin. Kellerin mukaan ei olisi vahingoksi 

taiteelle vaikka musiikkikritiikkiä ei olisi olemassa.52 Kellerin ajatusten kautta piirtyy kuva 

musiikkitoimittajan vallankäytöstä; siitä kuinka hän voi nostaa artisteja tai painaa heitä alas 

käyttämällä apunaan huomion määrää, artistien arvottamista ja merkitysten luomista. 

Kriitikon työ on vallankäyttöä, joka Kellerin mukaan on vahingollista taiteilijoille koska 

toimittajat eivät osaa tai halua arvostaa taiteilijoita. Olivat kritiikin taustalla vaikuttavat arvot 

ja niihin suhtautuminen millaisia tahansa, on joka tapauksessa selvää, että kritiikillä on 

merkitystä niin niiden kohteille, tekijöille kuin niistä kirjoittaville tutkijoille. 

Jos musiikkikritiikillä on merkitystä, siinä millaisena musiikki koetaan tai miten sitä 

arvotetaan, on kuitenkin yksi musiikkiteollisuuden osa-alue, jossa arvostelujen sävyllä ei ole 

väliä: äänitemyynti. Huonot arvostelut eivät Frithin mukaan vaikuttaneet levyteollisuuden ja 

lehdistön suhteisiin, sillä ne eivät vaikuttaneet myyntiin. Varsinkaan tunnetulle artistille 

levyarvostelujen sävyllä ei ollut tältä kannalta mitään väliä. Uudelle artistille arvostelut olivat 

merkittävämpiä, sillä ne vaikuttivat siihen, kuinka paljon levy-yhtiö oli tulevaisuudessa valmis 

panostamaan artistin markkinointiin. Lisäksi lehdistö oli musiikkiteollisuutta tutkineen Serge 

Denisoffin mukaan vaihtoehtomedia verrattuna radioon tai televisioon, joiden avulla myytiin 

musiikkia. Myös hänen mukaan musiikkilehdistön arvostelut ja julkisuus niiden sivuilla eivät 

vaikuttaneet levymyyntiin eikä myöskään arvostelujen sävyllä ollut merkitystä. Musiikkilehtiä 

lukivat hänen mukaan vain levy-yhtiöiden edustajat, eivät levyjä ostavat ihmiset. 

Musiikkilehdistön merkitys olikin täsmähittien sijaan artistien uran rakentamisessa ja heidän 

tärkeytensä osoittamisessa sekä ihmisten ymmärryksen lisäämisessä artistista artistina ja 

persoonallisuutena.53  

Kaupallisessa musiikkijournalismissa idea on, että viesti on muokattava vastaanottajalle 

sopivaksi tai ainakin pyrittävä siihen, että teksti tarjoaa riittävästi tuttuja kiintopisteitä lukijalle, 

mutta toisaalta tarjoaa myös uutta tietoa, jota voidaan myöhemmissä artikkeleissa käyttää 

valmiksi annettuna uuden tiedon joukossa. Toiston kautta tietyt viestit ja ilmiöt, esimerkiksi 

artistit saadaan paremmin osaksi lukijoiden taustatietoja ja joihin voidaan tämän jälkeen 
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huoletta viitata ja joita voidaan käyttää auktoriteetteina. Toiston merkitys on olennaista 

huomata kaikessa journalismissa ja journalistisissa teoissa. Media-antropologi Johanna 

Sumialan mukaan symbolit olivat esimerkiksi sanoja, jotka liittävät toisiinsa asioita ja 

rakentavat asioiden välille yhteyksiä. Media rakensi kuviteltua maailmaa symbolien sekä 

myyttien ja tarinoiden kautta ja tuotti kuvaa todellisuudesta ja toisaalta muokkasi tuota 

kuviteltua kuvaa ja lukijan paikkaa siinä. Sumialan mukaan nämä median rituaalit 

perustuivat toistoon.54 Toiston avulla toimittajat luovat toiminnalleen merkityksen, mutta 

toisto näkyy lehden sisällössä ennen kaikkea sen diversiteettiä vähentävän vaikutuksen 

vuoksi. Kun jotain asiaa pitää toistaa usein, vie se samalla tilaa muilta asioilta ja näin 

vähentää erilaisten sisältöjen määrää. Toisto rajaa mahdolliset aihealueet ja määrittelee sen 

mihin asioihin kirjoittelussa keskitytään. Sen avulla toimittaja kertoo lukijoille mikä on hänen 

mielestään tärkeää. Toiston avulla haluttuja viestejä voidaan vahvistaa ja niiden merkitystä 

lukijoille ja toimittajille korostaa.  

Vallankäytön ja erityisesti diskursiivisen vallan välineenä toisto on merkittävässä roolissa. 

Toiston kautta toimittaja oikeuttaa kirjoittamisensa kyseisestä ilmiöstä. Toisto toimii siten 

kirjoittamisen syiden perusteluna. Median rituaalit liittyvät kuitenkin myös siihen mistä 

kirjoitetaan ja miten kirjoitetaan; mitä teemoja nostetaan esille, millaisia narratiiveja 

rakennetaan ja millaisia keinoja viestien kertomiseen käytetään. Toistoon ja siihen liittyvän 

valinnan kautta toimittaja pystyy tekemään haluamistaan asioista merkityksellisiä. 

Musiikkitoimittajan kirjoittaminen on pohjimmiltaan samanlaista kuin muidenkin toimittajien, 

mutta musiikista kirjoittamiseen liittyy tiettyjä erityisiä kirjoittamisen tapoja, joista osa on 

yhteisiä kaikesta taiteesta kirjoittaville ja osa erityisiä musiikista kirjoittaville toimittajille. 

Siihen miten nämä eri analyysin tavat näkyvät kirjoituksissa riippuu lehden ja toimittajan 

toimintatavoista ja arvoista sekä ulkoisista olosuhteista. Kaikkien musiikkitoimittajien 

kirjoittamisen tavat eivät ole samanlaisia ja kaikkien musiikkilehtien kirjoittamisen konventiot 

eivät ole samanlaisia.  

Musiikista voidaan kirjoittaa esimerkiksi kappaleen, albumin, muusikon, artistin, tyylin, 

skenen, genren tai kotimaan kautta tarkasteltuna. Eri kohdennus-ja tarkastelutasot tuottavat 

erilaista kirjoittelua; toiset enemmän mikrotasolle tarkentuvaa, toiset taas ylimalkaisempaa 

makronäkökulmaa korostavaa. Joka tapauksessa Rolling Stonen kohdalla merkittävin esille 

nouseva tapa jäsentää kirjoituksen kohdetta, on sen asettaminen kontekstiin ja musiikin 
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kaanoniin. Erityisen tärkeää tämä on uuden, lukijoille entuudestaan tuntemattoman artistin 

kohdalla. Tämä tapahtuu nostamalla esille artistin vaikutteet ja samankaltaiset artistit, jotka 

voivat linkittyä artistiin niin musiikillisesti kuin muidenkin merkitysten kuten kotimaan tai 

kaupungin, asenteen tai genren kautta. Uusia artisteja esitellessä viitataan tunnettuihin 

esimerkkeihin, merkittäviin artisteihin ja tunnustettuihin ja omaleimaisiin skeneihin sekä 

suhteellisen selkeärajaisiin musiikillisiin liikkeisiin.  

Musiikin kuvailu ja siihen liitettävät käsitykset ovat olennainen osa musiikkiartikkeleita. 

Käsitys siitä mitä tyylilajia tietty musiikki edustaa pyritään kuvailemaan lukijoille. Tässä 

käytetään hyväksi esimerkiksi aiemmin keksittyjä ja yleisesti tai tietyssä piirissä hyväksyttyjä 

termejä. Toisaalta musiikkiartikkelit ja musiikkikirjoittelu yleensä luo näitä kategorioita ja 

käsitteitä, joiden perusteella artisti liitetään tiettyyn genreen tai niputetaan tiettyyn ryhmään 

muiden muusikoiden kanssa.55 Vaihtoehtoyhtyeistä kirjoittaessaan Rolling Stone nostaa 

usein musiikin lisäksi esille tiettyjä niille yhteisiä teemoja, kuten dikotomioita kaupallisuuden 

ja vaihtoehtoisuuden, valtavirran ja undergroundin, pienlevy-yhtiöiden ja suuryhtiöiden sekä 

uudistumisen onnistumisen ja epäonnistumisen välillä ja muita teemoja kuten punkin 

vaikutuksen yhtyeisiin, tee-se-itse-asenteen merkityksen ja DIY-toiminnan, poliittisuuden, 

sukupuolen, menestymisen ja menestymättömyyden. Negusin mukaan kriitikko olikin tärkeä 

tekijä määritettäessä artistin identiteettiä. Sen rakentamiseen kuului musiikin kuvailun lisäksi 

myös edellä mainittuja ulkomusiikillisia ja ideologisia seikkoja.56 

Yleisö eli esimerkiksi lukijat ja heidän olemuksensa ovat olleet varsin runsaasti 

populaarimusiikintutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Keith Negusin mukaan yleisö oli 

perinteisesti nähty aktiivisena ja luovana; vastavoimana musiikkiteollisuudelle, joka taas oli 

mekanistinen, konservatiivinen ja riistävä. Vastakkaista näkökulmaa edusti Theodor 

Adorno, joka määritteli yleisön passiiviseksi musiikin kuuntelijoiden massaksi, jota 

musiikkiteollisuuden oli helppo manipuloida. Massan ulkopuolella oli hänen mukaan 

yksittäisiä sosiaalisesti eristäytyneitä hylkiöitä, jotka kuuntelivat muuta kuin massamusiikkia. 

Tämä Adornon tyypittely liitettiin myöhemmin muun muassa the Smithsiä kuunteleviin 

nuoriin miehiin.  Myöhemmin tutkimus nosti Negusin mukaan kuitenkin esiin musiikin 

kuluttajien aktiivisen joukon passiivisen massan sijaan ja näin kyseenalaisti Adornon ja 

Frankfurtin koulukunnan näkemykset.  Eräänlaisia kummatkin, yleisöä ja siten myös 

esimerkiksi Rolling Stonen lukijoita määrittelevät, aktiivisen-passiivisen näkökulman 
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yhdistävät teoriat syntyivät, kun yleisö alettiin yhtenäisen massan sijaan nähdä 

monipuolisempana ja useita erityisiä ryhmiä sisältävänä. Alakulttuurin käsitteen avulla 

mediateoreetikko-sosiologi Dick Hebdige laajensi teoksessaan Subculture: The Meaning of 

Style ja toisaalta hajotti yhtenäisen kulttuurin moniin eri kulttuureihin ja alakulttuureihin. 

Ihmisen sukupuoli, etninen tausta, ikä ja luokka vaikuttivat hänen mukaan siihen, millaiseen 

kulttuuriin henkilö samaistui. Esimerkiksi punk näyttäytyi teorian valossa merkkinä 

Britannian luokkayhteiskunnasta ja kapinana sitä vastaan. Hebdige nosti siis esille 

alakulttuurien ja valtakulttuurin vastakkainasettelun. Hän myös katsoi, että dialogi 

esimerkiksi eri etnisten ryhmien välillä loi uusia alakulttuureja ja muun muassa punkin 

taustalta löytyivät kaikki edeltävät alakulttuurit ja ainoa niitä yhdistävä tekijä oli kaaos, 

uudenlainen yhdistävä merkitys. Alakulttuurien homologia eli Richard Middletonin 

mukaisesti sosiokulttuurisen kokonaisuuden muodostavien elementtien välinen 

rakenteellinen resonanssi oli siten Hebdigen mukaan yksilöiden subjektiivisista toimista ja 

ajatuksista noussutta, mutta silti tiettyjä yhteisiä ja yhdistäviä kulttuurisia merkityksiä kuten 

yhdistävää ideologiaa ja merkkikieltä kantavaa. Viimeksi mainitut ajatukset ovat saaneet 

runsaasti vaikutteita filosofi Julia Kristevan väitöskirjassaan La révolution du langage 

poétique esittämistä ajatuksista merkityksen mullistumisesta ranskalaisessa runoudessa, 

erityisesti Stéphane Mallarmén ja Comte de Lautréamontin töissä, mutta Hebdigen 

semiotiikalle ja kriittisille teorioille rakentuva ajattelu perustuu myös muun muassa filosofi 

Louis Althusserin ajatuksiin siitä, että kaikkiin ilmiöihin ja asioihin liittyi ideologisia oletuksia, 

jolloin esimerkiksi sosiaalisten muodostelmien olennainen osa oli aina ideologia, marxilaisen 

teoreetikon Antonio Gramscin kirjoituksiin hegemoniasta ja vallasta sekä antropologi Claude 

Lévi-Straussin tutkimuksiin yhteisöjen tavasta hyödyntää jo olemassa olevia kollektiivisia 

sosiaalisia resursseja, joiden pohjalla vaikuttivat tietyt perustavat elementit, uusien ajatusten 

luomisessa. Hebdigen teorioita on Negusin mukaan kritisoitu useista erilaisista 

lähtökohdista. Esimerkiksi Dave Laing otti kantaa punkin vastakkaisuuteen suhteessa 

valtavirtaan ja väitti, että punk oli osa valtavirtaa ja sen traditioita. Laingille punk oli 

pikemminkin punk rockia kuin punkkia ja siten osa rockin traditiota. Myös Negusin mukaan 

valtavirran ja alakulttuurien suhteesta käytävä debatti jatkui edelleen Hebdigen tutkimuksen 

jälkeen ja se mihin niiden välinen raja vedetään, on myös yksi tämän tutkimuksen teemoista. 

Historioitsija Kevin Mattsonin mukaan taas Hebdigen teoria ei toiminut Yhdysvalloissa, jossa 

luokkatietoisuus ei ollut samalla tavalla rakentunutta kuin Englannissa. Lisäksi 

keskittyessään tyyliin hän jätti huomiotta monia muita alakulttuureihin olennaisesti 

kuuluneita ilmiöitä. Hebdigen esiin tuoma yleisöjen moninaisuus ei kuitenkaan saanut 
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kriitikoita samalla tavoin liikkeelle kuin hänen käyttämänsä esimerkit ja 

tutkimuskirjallisuuden tulkintansa.57 

Selvää on, että ainakin osa yleisöstä on aktiivista ja Rolling Stonen lukijat voidaan sijoittaa 

juuri tähän aktiivisten musiikinkuluttajien joukkoon. Tietysti Rolling Stonea luetaan myös 

muiden kuin sen musiikkisisällön vuoksi, mutta pääosalle lukijoista musiikilla on merkitystä, 

ainakin jonkin verran. Toisaalta ainakaan lehden toimittajille, julkaistun kirjoittelun valossa, 

ei aina ole selvää onko lehden lukijakunta aktiivista vai passiivista suhteessa musiikkiin. 

Oletus on, että kaikkein aktiivisimmat hakeutuvat myös muiden julkaisujen äärelle ja tämän 

vuoksi kirjoittelua saatetaan tiivistää eli toisin sanoen kirjoittaa harvemmista ilmiöistä 

enemmän ja jättää musiikkimaailman diversiteetin esitteleminen muille lehdille. Joka 

tapauksessa siihen mistä kirjoitetaan, sen vaikutus millaiselle lukijakunnalle toimittaja 

ajattelee kirjoittavansa, on merkittävä.  

 

 

3.2. ROLLING STONEN MUUTOS 

Rockmusiikkijournalismin kenttä on ollut englanninkielisen maailman ja erityisesti 

Britteinsaarten ja Yhdysvaltain hallitsemaa synnystään lähtien. Britanniassa 

musiikkilehdistöllä on pidempi historia kuin Yhdysvalloissa. Melody Maker perustettiin jo 

vuonna 1926 ja New Musical Express eli NME 1952. Aluksi molemmat keskittyivät 

poptähtien seuraamiseen, mutta vuonna 1968 Melody Maker alkoi muuttaa linjaansa ja jutut 

pidentyivät ja vakavoituivat sekä levy-ja konserttiarvioista tuli tärkeä osa lehden sisältöä. 

NME seurasi perässä vuonna 1972 organisoimalla toimintansa uudelleen ja palkkaamalla 

toimittajia alakulttuurilehdistä Cream, Frendz, Oz ja IT. Muutosten myötä kummankin lehden 

kirjoittelu muuttui kyynisemmäksi suhteessa musiikkiteollisuuteen ja alkoi kartoittaa 

musiikkia myös myyntilistojen ulkopuolelta. 1980-luvulla brittiläinen musiikkilehdistö alkoi 

hajota useisiin erilaisiin leireihin, kun perinteisten musiikkilehtien oheen tulivat teinipoppia 

käsitelleet lehdet, erilaiset tyylioppaat ja alakulttuurien omat erikoislehdet. Brittiläinen 

musiikkilehdistö on siten tutkijoiden mukaan ollut historiansa aikana, enemmän tai 

vähemmän, jatkuvan muutoksen tilassa. Tämä korostuu vielä enemmän, kun sitä verrataan 
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Yhdysvaltojen musiikkilehdistöön, jossa jatkuvuus on ollut merkittävä musiikkilehdistöä 

määrittävä seikka. Samat toimijat ja sitä kautta tietyt hyväksi havaitut toimintatavat ovat 

muokanneet Yhdysvaltain musiikkilehdistöä 1960-luvun vaihtoehtovuosista aina 1980-luvun 

talouden hallitsemiin vuosiin asti.58 

1960-luvun alkuun asti Yhdysvalloissa ei ollut varsinaisia musiikkilehtiä. Musiikkilehdistö sai 

alkunsa undergroundlehdistön, kuten LA Free Pressin ja Berkeley Barbin, 

musiikkikirjoittelusta, jossa yhdistyivät niin poliittisuus ja huumausaineet kuin popmusiikin ja 

viihdeteollisuuden vastaisuus. Musiikin erikoislehdistä ensimmäisenä alkoi ilmestyä 

Crawdaddy! vuonna 1966. Perässä seurasivat Creem, Fusion ja Mojo-Navigator. Rolling 

Stone oli uusista 1960-luvun lopun lehdistä tärkein. Se alkoi ilmestyä joka toinen viikko 

marraskuusta 1967 lähtien. Päätoimittaja Jann Wenner kirjoitti Rolling Stonen 

ensimmäisessä numerossa lehden tavoitteena olevan tarjota lukijoilleen musiikkiin ja 

kaikkeen sen liepeillä olevaan keskittyvää journalismia. Rolling Stonen lukijakunta olivat 

alkuvuosina rock-musiikista kiinnostuneet hipit ja uusvasemmistolaiset. Alkuvuosiensa 

aikana lehti nosti esille muun muassa the Beatlesin, Bob Dylanin, the Rolling Stonesin, the 

Jefferson Airplanen, the Grateful Deadin, Jimi Hendrixin ja Janis Joplinin kaltaisia artisteja.59 

Heti toimintansa alussa Rolling Stone onnistui varmistamaan lähes kaikkien suurten levy-

yhtiöiden mainossopimukset, toisin kuin esimerkiksi Crawdaddy! Niitä olivat Atlantic, 

Capitol, Columbia, Elektra, Reprise, Warner, A&M ja RCA. Monet näistä sopimuksista 

onnistuivat lehden toisen perustajan Ralph Gleasonin suhteilla ja suosituskirjeillä. 

Sopimusten myötä Rolling Stone liitettiin tai liittyi osaksi suurten levy-yhtiöiden hallitsemaa 

musiikkiteollisuutta eikä päätynyt pienlevy-yhtiöiden tai fanzinetasoisten lehtien joukkoon. 

Suuryhtiöt ottivat uuden tulokkaan myös muuten suojelukseensa ja esimerkiksi Columbian 

presidentti määräsi Rolling Stonen pakolliseksi lukemiseksi työntekijöilleen. Levy-yhtiöt 

kokivat Gleasonin mukaan Rolling Stonen hyväksi keskusteluareenaksi uusille 

julkaisuilleen. Frithin mukaan levy-yhtiöt tajusivat Rolling Stonen merkityksen uuden 

nuorisokulttuurin ymmärtäjänä ja uskoivat sen auttavan musiikkiteollisuutta. Jos Rolling 

Stone CBS:n Clive Davisin mukaan haukkui joskus suuryhtiöitä, se teki sen vain sen takia, 

ettei sitä voitaisi syyttää itsensä myymisestä. Myöhemmin levy-yhtiöt rahoittivat Rolling 

Stonea sen talousvaikeuksien aikana, esimerkiksi Columbia vuonna 1970. WEA taas lainasi 

lehdelle 100 000 dollaria. Rolling Stone sitoutettiin ja sitoutui vaikeuksien jälkeen 
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amerikkalaisen musiikkiteollisuuden palvelukseen. Rolling Stonen riippuvuus 

musiikkiteollisuudesta tuli Frithin mukaan selkeästi esille juuri sen talousvaikeuksien aikana, 

mutta myös sen suurlevy-yhtiöiden kanssa solmimien jakelusopimusten, A&M ja 

myöhemmin CBS hoitivat lehden levykauppajakelun, tapauksessa sekä varsinkin 

alkuaikojen mainostuloissa, jotka tulivat lähes yksinomaan levy-yhtiöiltä.60  

Vuoden 1969 loppupuoliskolle tultaessa Rolling Stone oli Draperin mukaan saavuttanut 

monien mielestä Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimman rocklehden aseman. Sillä oli jo 

satatuhatta lukijaa. Vuonna 1973 lehti muuttui täysin neliväriseksi. Samana vuonna se 

Frithin mukaan muuttui myös yleislehdeksi, erityisenä kiinnostuksenaan musiikki, mutta 

myös muut taiteet sekä politiikka. 1970-luvun alkupuoliskoa vuoteen 1977 asti pidetään 

lehden kulta-aikana. Tuona aikana se otti vahvasti kantaa yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja 

ilmiöihin. Muun muassa Hunter S. Thompson kirjoitti tänä ajanjaksona tunnetuimmat 

artikkelinsa.61  

Vuonna 1977 Rolling Stonen toimitus siirtyi New Yorkiin. Toimituskunta vaihtui nopeasti 

seuranneissa muutoksissa ja lehden tyyli muuttui samalla. Vuoteen 1981 mennessä lehden 

San Franciscon aikaisesta työntekijäjoukosta ei ollut jäljellä enää ketään New Yorkin 

toimituksessa. Vain päätoimittaja Wenner oli jäljellä alkuperäisistä lehden toimittajista. 1980-

luvulla kyseessä oli siis täysin uusien toimittajien luoma lehti. Rolling Stonen uudet toimittajat 

olivat newyorkilaisia, jotka kirjoittivat juttuja toisista newyorkilaisista. Samalla lehden 

talousosasto kasvoi ja toimittajat huomasivat uuden kaupallisen ja tulokseen tähtäävän ajan 

koittaneen. Enää ei kirjoitettu siitä mistä pitäisi vaan siitä mikä myisi.62  

Rolling Stonea on useasti syytetty itsensä myymisestä markkinavoimille. 1970-luvun lopulta 

lähtien toimittajien roolina oli lähinnä täyttää talousosaston heille asettamat vaatimukset. 

Tämä sai monet toimittajat vaihtamaan työpaikkansa muualle. Wenner alkoi olla yhä 

enemmän talousneuvonantajiensa ja yhtiökumppaniensa, kuten Kent Brownbridgen, Jim 

Dunningin ja Claeys Bahrenburgin johdateltavissa. Lehteä haluttiin muokata markkinoille 

sopivammaksi; esimerkiksi kirosanoja tuli välttää, vasemmistolaista leimaa hälventää ja 

lehden linjaa muutenkin muuttaa konservatiivisemmaksi ja vähemmän poliittiseksi. Näillä 

keinoin esimerkiksi autoteollisuus ja armeija saatiin mainosasiakkaiksi. Samalla alettiin 

tavoitella uutta nuorta lukijakuntaa. Myös musiikkisisällön vähentämisellä tähdättiin 
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mainostajien määrän kasvuun. Draperin sanoin 1980-luvun alussa musiikilla ei ollut enää 

merkitystä. Hyvä musiikki ei myynyt. Musiikkipalstat siirtyivät lehden paraatipaikoilta pois.63 

Rolling Stonen suhde punkkiin alkoi huonosti, kun lehden tähtitoimittajan Charles M. 

Youngin kansijuttu Sex Pistolsista myi tavallista vähemmän. Youngia punkissa innosti sen 

ironia. Hän kirjoitti muun muassa Dead Boysista, Dictatorsista, Ramonesista ja Sex 

Pistolsista toimittamallaan Random Notes-palstalla. Punk kuitenkin jakoi toimituskunnan 

mielipiteet ja erityisesti päätoimittaja Wenner oli sitä vastaan. Se vastusti avoimesti 

Wennerin sukupolven arvoja ja artisteja, joista useimmat olivat vieläpä hänen 

henkilökohtaisia ystäviään. Myös sellaiset punkkiin varsinaisesti liittymättömät artistit, kuten 

Talking Heads saivat häneltä harvoin hyväksynnän.64  

1980-luvun alkupuolella REO Speedwagon ja Foreigner myivät levyjä, mutta heitä ei haluttu 

lehden kanteen nostaa. Sen sijaan kirjoitettiin Stevie Nicksistä, Ringo Starrista ja Warren 

Zevonista. Toimittajat olivat pettyneitä ajan musiikkiin: ei ollut tähtiä tai tunnettuja kasvoja, 

joita nostaa esiin. Myös new waven kaupallisesta epäonnistumisesta kirjoitettiin. 1960-luku, 

aikuinen musiikki ja nostalgia saivat entistä enemmän jalansijaa lehden sisältönä. Samalla 

lehden toimittajien keski-ikä nousi huomattavasti uusien, mutta pitkään 

musiikkiteollisuudessa toimineiden toimittajien palkkaamisen myötä.65   

Vuonna 1982 David Rosenthal tuli Terry McDonnellin tilalle toimituspäälliköksi. Hän sai 

varsin vapaat kädet, kunhan vain taloudellinen tulos olisi kunnossa. Vuonna 1983 Jann 

Wenner päätti keskittyä enemmän muihin asioihin ja jätti lehden toimituksen Rosenthalin ja 

apulaiskustantaja Kent Brownbridgen johdettavaksi. Lehden linja muuttui Rosenthalin 

vaikutuksesta enemmän yleislehden kuin musiikkilehden suuntaan. Rosenthalin 

mielenkiinto ei kohdistunut musiikkiin ja hän luottikin Chris Connellyn, Kurt Loderin, Parke 

Puterbaughin ja Jim Henken esittelemiin uusiin artisteihin enemmän kuin Wenner. Muun 

muassa Prince, Boy George, ja Talking Heads saivat palstatilaa. Talking Headsia ei tosin 

huolittu vielä kanteen Wennerin vastustuksen takia. 1980-luvun alkuvuosien jälkeen 

rockmusiikin merkitys lehdelle kasvoi sen alettua aiempia vuosia enemmän keskittyä 

musiikilliseen ydinalueeseensa eli rockiin ajan popmusiikin sijaan. Tämä johtui siitä, että 

jälkimmäisen markkinoilla oli vaikea kilpailla esimerkiksi Music Televisionin kanssa. Lopulta 
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musiikkiin nihkeästi suhtautunut David Rosenthal joutui pois toimituspäällikön paikalta 

vuonna 1984.66 

1980-luvun musiikkiteollisuuden merkittäväksi uudeksi toimijaksi nousi MTV. MTV:n eli 

Music Televisionin vaikutus oli suuri myös Rolling Stonelle, sillä se loi uudenlaista painetta 

nostaa esille uuden popin tähtiä, mutta toisaalta se nosti rockin asemaa ja Rolling Stone 

alkoikin Draperin mukaan keskittyä taas hieman enemmän rockmusiikkiin. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoittanut sitä, ettei lehti olisi edelleen nostanut kanteensa kiiltokuvatähtiä. 

Toisaalta lehden toimittajat halusivat nostaa esille obskuureja artisteja ja tehdä heitä 

tunnetuiksi. Ongelma oli kuitenkin, että Wenner ei ollut asiassa useinkaan samoilla linjoilla. 

Wennerille musiikki oli loppunut 1970-luvun puolivälissä. Joka tapauksessa vuosina 1985 ja 

1987 kanteen laitettiin U2 ja Talking Heads, kummassakin tapauksessa sen jälkeen, kun 

Time tai Newsweek oli julkaissut heistä kansiartikkelin. Kuitenkin kuvaavaa oli, että Rolling 

Stonen julistus, että R.E.M. on Amerikan paras yhtye tuli monien mielestä kuin tyhjästä.67 

Tom Wolfen romaani Bonfire of the Vanities julkaistiin lehden numeroissa vuosien 1984–

1985 aikana. Journalisti Gaby Wood pitää sitä yhtenä merkkinä lehden 

konservatiivisuudesta 1980-luvulla. Toinen selkeä ilmentymä oli hänen mukaan lehden tuki 

Ronald Reaganille. Muutamissa 1980-luvun kirjoituksissa oli kuitenkin edelleen lehden 

kulta-ajoilta tuttua klangia. Vuonna 1985 julkaistiin kaksiosainen AIDS-artikkeli, josta sen 

kirjoittaja David Black sai National Magazine Awardin. Kantaaottava kirjoittelu ei kuitenkaan 

saanut jatkoa vaan Draperin mukaan kaupallisuus jyräsi tiedostavuuden. Esimerkiksi muoti 

tuli osaksi lehden sisältöä. Myös mainostajien toiveiden mukaiset teemanumerot, kuten 

vaikkapa Hot Issue tai Comedy Issue lanseerattiin. Mainonta ohjasi esimerkiksi juttujen 

sijoittelua ja osittain yhdistettiin mainoksia ja toimituksellisen oloisia juttuja toisiinsa. 

Mainostajien eteen tehtiin mitä tahansa kompromisseja. Tämä aiheutti sitä vastustavien 

toimittajien ja Wennerin ja talousneuvonantajien muodostaman klikin välille skismaa, mutta 

kuten aina Wennerin kanta voitti. Lehti oli Wennerin, joten Wenner päätti ja sai tehdä 

lehdellään mitä halusi.68  

Kautta aikojen tunnetuimpiin kuuluva gonzo-journalisti ja Rolling Stonen merkittävimpiin 

toimittajiin lukeutuva Hunter S. Thompson väitti Draperille, että Rolling Stone alkoi menettää 

aiempaa loistavuuttaan ja liukui vanhoilliseen ja keskinkertaiseen journalismiin vuodesta 
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1977 lähtien, jolloin sen toiminta siirtyi juuriltaan San Franciscosta New Yorkin pömpöösin 

ja glitterin maailmaan. Rolling Stonen toiminta muuttuu uuden ympäristön myötä 

rutiininomaiseksi ja kaavoihin kangistuneeksi. Samalla kirjoittelun laatu laskee ja juttujen 

uraauurtavuus katoaa. Kuten vanhojen lehtien hinta-arvioihin keskittynyt DT Magazine 

Rolling Stonen esittelyssään kotisivuillaan asian tiivistetysti muotoili: ”1980-luvulle 

mennessä Rolling Stonesta oli tullut hiukan enemmän institutionalisoitunut, rahaatahkoava 

ja se omaksui uusia asioita (esim. työntekijöiden huumetestit) joita lehden perustajien 

alkuaikojen kulttuuri vieroksui. Koko julkaisutoiminta siirrettiin New Yorkiin, jotta se olisi 

lähempänä mainos-ja talousteollisuuden keskuksia.” Rolling Stonen toiminta muuttuu 

kaupallistumisen, muuhun teollisuuteen verkostoitumisen kasvun ja uusien konservatiivisten 

ideoiden ja toimintatapojen myötä, kehittymisen tavoittelusta saavutettuja etuja ylläpitäväksi. 

1980-luvulla lehti polkee paikallaan tai jopa astuu askeleita taaksepäin, lehden laadun 

kannalta katsottuna. Tämä uusi toimintaympäristö näkyi myös päätoimittajan toiminnassa: 

Jann Wennerin ote lehden linjasta oli vaihteleva pitkin 1980-lukua. Joihinkin asioihin hän 

Draperin mukaan saattoi edelleen suhtautua tarkasti, mutta tyytyi usein päälinjojen 

tarkkailuun ja vietti aikaa enemmän jetset-elämäntyylin, rocktähtien ja parempien 

huumeiden parissa. Tällöin suurempaan rooliin nousivat muut lehden toimijat, erityisesti 

taloudellisesta tuloksesta vastanneet henkilöt. Wenner kuitenkin Draperin mukaan 

esimerkiksi edelleen 1980-luvun lopussa valitsi lehdelle kannet, kirjoitti kannen otsikot ja 

keskusteli tarvittaessa päivittäin toimituksellisista asioista general managerin Kent 

Brownridgen ja johtavan toimittajan, päätoimittajan nimike oli edelleen Wennerillä, Bob 

Wallacen kanssa.69 1980-luvulla Wennerin yksin hallitsema Rolling Stone muuttuu, ainakin 

ajoittain, jonkun toisen henkilön Wennerin ohjeiden mukaisesti johtamaksi. Joka 

tapauksessa, riippumatta siitä halutaanko Wennerin läsnäoloa ja vaikutusta arvioida ylä-tai 

alakanttiin, vuosikymmenen kuluessa on ajoittain aiempaa enemmän tilaa toimittajien 

vapaudelle. Toisaalta lehden vastaavina toimittajina ja managereina toimineet henkilöt 

pyrkivät tekemään lehdellä sen tavoitteiden mukaisesti mahdollisimman hyvää taloudellista 

tulosta mikä ei Wennerin ajoittaisesta läsnäolon puutteesta huolimatta edistä lehden 

julkaiseman journalismin musiikkipainotteisuutta tai alakulttuurikirjoittelun määrän kasvua. 

Rolling Stonen rakenne muotoutui 1980-luvun loppupuolella lehden monipuolisuutta 

korostavan linjan varaan. Ensin käsiteltiin musiikkiin liittyvät uutiset ja esittelyt. Niitä 

seurasivat osiot elokuville, televisio-ohjelmille ja national affairs-palsta, jossa nostettiin esille 
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jokin ajankohtainen kuohuttava aihe. Mukana oli noin kolme rockaiheista juttua, yksi 

ohjaajan esittely, yksi vakava aihe esimerkiksi huumeista tai murhista sekä yksi kevyt aihe 

esimerkiksi kilpa-autoilijoista. Tämän jälkeen seurasivat muotiosuus tai spesiaaliaihe, 

levyarvostelut ja teknologiaa käsittelevä kolumni. Tendenssi oli palvella kaikkia: niin vanhoja 

kuin uusiakin lukijoita sekä mainostajia.70 

Vuonna 1985 Rolling Stonen levikki ylitti miljoonan rajan ja vuonna 1989 Rolling Stonen 

emoyhtiö oli 250 miljoonan dollarin arvoinen, yli kolmekymmentätuhatkertainen sen 

perustamisen aikaiseen panostukseen nähden. Rolling Stonen historia 1960-luvun lopun 

hippivuosista 1990-luvun alkuun oli siis kapitalismin riemuvoitto. Vastakulttuurilehdestä oli 

tullut menestyvä liikeyritys, joka ei kirjoittanut enää vain musiikista vaan oli muuttunut 

yleislehdeksi. Muutos oli osin yhteiskunnan muutosta ja esimerkiksi MTV:n stimuloimaa 

nuorisokulttuurin muutosta, johon Rolling Stone pyrki vastaamaan. Sen piti 1980-luvulla 

palvella eri sukupolven lukijakuntaa kuin aiemmin, mutta toisaalta tämä ei taloudellisen 

tuloksen kannalta haitannut, sillä tulos parani uudistusten myötä. Tilaajat eivät olleet se 

kohderyhmä, joka teki lehdelle sen tuloksen vaan irtonumeron ostajat. Draperin mukaan 

tämä ohjasi suuntaamaan lehteä, ei uskollisille tilaajille, vaan uudelle nuorelle sukupolvelle. 

Hän näkee tässä lukijakunnan jakautumisessa sukupolvien välisen kuilun. Kuitenkin koko 

ajan nuoret valkoiset miehet olivat lehden tärkein asiakaskunta, mutta se mille sukupolvelle 

lehti suunnattiin, vaihteli.  Tämä näkyi lehden linjan heittelehtimisenä ja epäjatkuvuutena. 

Rolling Stone oli Draperin mukaan vuosikymmenen lopussa tilanteessa, jossa se oli 

arvostettu, mutta ei enää luotettava; toisin sanoen instituutio, mutta ei enää huipulla.71  

Rolling Stonen toimituksesta ja toimittajista on kirjoitettu hämmästyttävän vähän ottaen 

huomioon sen merkityksen amerikkalaisessa kulttuurissa. Tämän vuoksi lehden 

toimitusperiaatteiden ja eri toimittajien asemoitumisen kaltaisten seikkojen selvittäminen 

vaatisi haastatteluja ja lehden toimijoiden muistelmia. Käytettävissä olevien julkaisujen 

kautta piirtyy kuitenkin selkeä, vaikkakin monelta osin puutteellinen, kuva Rolling Stonen 

1980-luvusta. Sitä määritti, kuten esimerkiksi modernin ajan historiantutkija Gary S. Crossin 

mukaan muutakin 1980-lukua, vahva kaupallisuuden ja kulutuksen eetos sekä uuden 

konservatismin nousu.72 Monet yksityiskohdat jäävät hämärän peittoon, mutta suuret linjat 

tiivistyvät edellä mainittuihin ideologisiin toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. Kaupallisuuden ja 
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konservatiivisuuden kautta voidaan selittää lähes kaikki Rolling Stonen 1980-luvulla tekemät 

toimitukselliset valinnat; kirjoitusten kohteet, kirjoitusten sävyt sekä kirjoittamatta jättämiset.  

Lisäksi on huomattava, että Rolling Stone (kuten musiikkiteollisuus ja musiikkijournalismi 

yleensä) on vahvasti miesten hallinnoima ja tuottama ja heidän näkökulmia, diskursseja ja 

toimituksellisia valintojaan korostava lehti, jonka tyypillinen lukija, kuten aiemmin mainittiin, 

on valkoinen nuori mies. Keith Negus kirjoitti naisten asemasta musiikkitoimittajina ja hänen 

mukaansa musiikkilehdistö oli miesten hallitsema ja täten tuotti kirjoittelua lähinnä 

miehisestä näkökulmasta, minkä vuoksi musiikkilehdistön luoma musiikillinen traditio ja 

kaanon olivat näin ollen myös miehisen diskurssin läpitunkemia.73 Rolling Stonen 

miehisessä toimituksessa lähinnä vain Debra Rae Cohen, Debby Miller, Laura Fissinger ja 

Kim Neely edustavat naisnäkökulmaa. Kirjoituskohteiden tasolla eri toimittajien kohdalla ei 

näy erikoistumista tietyn sukupuolen artisteihin vaan pikemminkin maskuliininen hegemonia 

näkyy siinä, kuinka ja mistä näkökulmasta ja tyylillä eri artisteista kirjoitetaan. Esimerkiksi 

the Banglesin ja the Go-Go’sin kohdalla tämä näkyy juttujen muotilehtimaisena kuvituksena 

ja teemojen kiertymisenä nainen vs. rockmusiikki-tematiikan ympärille. 

Rolling Stonea on aiemmissa tutkimuksissa syytetty myös konservatiivisesta asenteesta ja 

kirjoittelusta suhteessa etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöihin. Esimerkiksi 

lehden kansikuvia analysoineissa tutkimuksissa on nostettu esille niiden 

heteronormatiivisuus, valkoisen miehen yleisyys lehden kannen aiheena sekä naisia 

esittävien representaatioiden hyperseksuaalisuus. Toisaalta taas se, että Rolling Stone ei 

Draperin mukaan palkannut tummaihoisia työntekijöitä kertoo myös paljon lehden arvoista 

suhteessa etnisyyden moninaisuuden ymmärtämiseen.74 Tutkimustulosten esiin nostamat 

vääristymät heijastelevat toisaalta lehden lukijakuntaa, mutta myös lehden toimittajien ja 

kustantajien asenteita sekä sitä minkä he kokevat myyvän lehteä ja olevan lehden linjan 

mukaista.  

Rolling Stonen merkitys mielipidevaikuttajana on 1980-luvulla monien musiikin 

kultivoituneiden kuluttajien mielestä mennyttä. Lehti on taantunut käsittelemään ajan 

popvirtauksia ja ajat sitten parhaat levytyksensä tehneitä nostalgia-artisteja. Sisällön laadun 

sijaan aletaan entistä enemmän korostaa taloudellisia vaikuttimia lehden tekemisen 

motiiveina. Lehden imagon vaalimisen sijaan 1980-luvulla luotetaan lehden historialliseen 
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merkittävyyteen ja sen mukanaan tuomaan arvovaltaan tai ainakin sen rippeisiin. 1980-

luvulla Rolling Stonen merkittävyyden takaajana korostuu mielenkiintoisen sisällön ja 

analyyttisen musiikkimaailman arvioinnin sijaan puhdas lukijavolyymi. Rolling Stone ei enää 

ole merkittävä sen sisältämien juttujen takia vaan siksi, että se tavoittaa paljon lukijoita ja 

pystyy näin vaikuttamaan suuren yleisön käsityksiin musiikista ehkä paremmin kuin mikään 

toinen ajan musiikkilehti. 

 

 

3.3. ROLLING STONEN TOIMITUSKULTTUURI 

Tekstejä tulkitaan Niemisen ja Panttin mukaan suhteessa niiden kontekstiin, 

intertekstuaalisuuteen, intermediaalisuuteen ja genreen eli suhteessa tekstin taustaan ja 

tuotantoon vaikuttaviin tekijöihin, tekstin suhdetta ja viittauksia muihin teksteihin sekä tekstin 

suhdetta ja viittauksia toisiin medioihin ja tekstin lajityyppiä.75 Tämän vuoksi Rolling Stonen 

toimitusdiskursseja ja lehden linjaa tutkittaessa on tärkeää huomioida lehden narratiivinen 

historia ja ideologinen tausta, sen toimittajat ja toimituksen valtasuhteet, lehden 

sijoittuminen musiikkilehtien kentällä sekä lehden toimitusperiaatteet. Yksittäisiä tekstejä on 

arvioitava suhteessa muihin teksteihin, tässä tapauksessa erityisesti muuhun lehden 

musiikkikirjoitteluun, mutta myös sen suhdetta siihen diskursiivisten rakenteiden 

taustarakenteeseen, jossa tekstit syntyvät.  

Rolling Stonea voidaan tietysti tarkastella staattisena, tiettyyn kohtaan ajan ja paikan 

tilallisuutta pysäytettynä objektina, mutta mieluummin tarkastelen lehteä dynaamisena, 

verkostollisena ja eri suuntiin suuntaan kurkottavana organismina, jossa eri toimittajat, muut 

lehden työntekijät, päätoimittaja, rahoittajat sekä konteksti ja vaikutus-ja valtasuhteet laajasti 

ymmärrettynä ajallisessa muutoksessa vaikuttavat siihen millainen diskursiivinen tila lehden 

vaihtoehtomusiikkikirjoitteluun muodostuu kokonaisuutena ja samalla tietysti myös tiettynä 

pysäytettynä, mutta silti muuhun mediumiin liittyvänä, hetkenä. Lehden kirjoittelua voi siis 

havainnoida hetkeen liittyvänä kirjoitteluna yksittäisten kirjoitusten kautta, mutta ne limittyvät 

ja lomittuvat jatkumoon ja osaksi tekstien kokonaisuutta mistä muotoutuu se mitä tämä 
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tutkimus pyrkii tavoittamaan: ne diskurssit, jotka liittyvät lehden vaihtoehtomusiikkia ja sen 

muutosta koskevaan kirjoitteluun. 

Oeschin mukaan siihen mitä lehdessä julkaistiin, vaikuttivat lehden imago sekä 

portinvartijana toimiva päätoimittaja. Rolling Stonessa korostuu erityisesti jälkimmäisen 

merkitys ja lehden päätoimittaja Jann Wenner yhdessä kulloistenkin neuvonantajiensa 

kanssa määrittää sen millaiseksi lehden sisältö muotoutuu. Wenner on Rolling Stonen 

toimituskulttuurin jatkuvuuden tai muutoksen taustavoima ja lehden imago pikemminkin 

kulissi, jonka taustalla julkaisupäätökset ja niiden muutokset tapahtuvat. Wennerille Rolling 

Stonen toiminnan lähtökohtana on taloudellisen tuloksen tekeminen, joten muutokset 

tapahtuvat erityisesti 1980-luvun kuluessa vahvasti kaupallisuuden ja taloudellisen tuloksen 

ehdoilla. Draper tituleerasi osuvasti lehden päätoimittaja-perustaja Jann Wenneriä 

hippikapitalistiksi, joka oli yhdistänyt onnistuneesti kaupallisuuden ja sen, että hänen 

lehtensä oli silti pääasiassa, vielä 1980-luvullakin, suunnattu päätoimittajan edustaman 

aikakauden sukupolvelle eli 1960-luvulla nuoruuttaan eläneille. Wenner oli 1970-luvun 

kuluessa siirtynyt varsin pysyvästi konservatiivien leiriin, jos ei aina poliittisesti niin ainakin 

musiikillisilta näkemyksiltään. Draperin mukaan osasyy lehden linjan muuttumiseen oli 

Wennerin tietämättömyys kaikesta musiikista vuoden 1975 jälkeen. Tämä toisaalta selittää 

sen, että hän nostaa lehteen ystäviään 1960-luvulta ja toisaalta sen, että muodikkaat ja 

myyvät aiheet saavat talousasiantuntijoiden suostuttelemana merkittävän paikan lehden 

sisällössä. Toisaalta Wennerin musiikillisen tietämyksen kapea-alaisuus tekee lehdestä 

vanhoillisen, mutta toisaalta kaikkien uusien trendien perässä juoksevan ja niistä 

taloudellisesti hyötymään pyrkivän. Kun uskollisia vanhoja lukijoita pidetään lehden lukijoina 

1960-luvun tähtien voimalla, muotoutuu lehden musiikillinen sisältö 1980-luvun mittaan 

uusien ja trendikkäiden poptähtien sekä 1960-luvulla uransa aloittaneiden vanhojen 

rocktähtien varaan. Samalla, päätoimittajansa vanavedessä, lehti menettää 

seikkailunhalunsa: itsesensuuri ja päätoimittajan pelko muuttavat toimittajat varovaisiksi 

uusia musiikillisia ilmiöitä kohtaan. Toisaalta uusien toimittajien ja päätoimittajan välillä on 

erimielisyyksiä siitä mistä musiikista lehdessä tulisi kirjoittaa, mutta näissä ristiriitatilanteissa 

Wennerin kanta on se mikä voittaa. Kaupallisuuden ja konservatiivisuuden leimaama 

päätoimittaja johtaa pääosin samoilla arvoilla toimivaan lehteen koska häneen henkilöityy 

koko lehden olemus.76  
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Kaupallisen menestyksen tavoittelun lisäksi Rolling Stone pyrkii erottautumaan muista 

rockmusiikkilehdistä myös kirjoitustyylillään. Rolling Stonen 20-vuotisjuhlien kunniaksi 

julkaistun kirjoituskokoelman alustuksessa päätoimittaja Jann Wenner kirjoitti, että lehden 

slogan: ”All the News That Fits”, tarkoitti Rolling Stonen tehtävän määrittelyn nousevan sen 

omista lähtökohdista ja sisäsyntyisesti sen omilla rehellisillä ja yksinkertaisilla ehdoilla. 

Tämä tarkoitti, että toimittajien oli aina tavoiteltava totuutta, tarkkuutta kirjoittamisessa ja 

raportoinnissa vaalien, koska laiskuus näissä asioissa oli Wennerin mukaan syy lehdistöä 

kohtaan koettuun epäluuloon. Asiat oli kerrottava niin kuin ne olivat.77  

Rolling Stonen perustajalle ja päätoimittajalle Jann Wennerille tärkeä ero esimerkiksi 

Crawdaddyyn ja muihin fanzineihin verrattuna Rolling Stonen journalismissa oli sen 

objektiivisuuden tavoittelu: kirjoituksissa olennaista oli raportointi, ei toimittajien omien 

mielipiteiden kertominen. Wenner ei esimerkiksi halunnut ensimmäistä persoonaa 

käytettävän teksteissä millä pyrittiin luomaan persoonatonta ja tieteelliseen tarkkuuteen 

pyrkivää musiikkijournalismia. Rolling Stonen toimittajien on päätoimittajan ajatusten 

mukaan tuotava rocklehdistöön uusi, asiallinen ja muista erottuva kirjoittamisen tapa, joka 

perustuu toimittajien yksityisten mielipiteiden sijaan yleisille koko toimitusta ohjaaville 

periaatteille. Samalla Rolling Stone pyrkii luomaan standardit valtavirran rocklehden 

kirjoittelulle, minkä vuoksi eronteko erityisesti suhteessa fanzineihin, jollaiseksi myös Rolling 

Stone joidenkin mielestä piti lukea alkuaikoinaan, on tärkeää. Rolling Stonen tulee osoittaa 

kirjoittelullaan olevansa jotain muuta kuin alakulttuurilehti. Vain sitä kautta voi lehden imago 

muotoutua oikeaksi suhteessa levyteollisuuteen ja mainostajiin, jotka taas takaavat lehden 

kaupallisen merkityksen. Wenner vaatii toimittajiltaan paljon, mutta kuitenkaan hänen omat 

toimintatapansa eivät aina kestäneet päivänvaloa. Hän esimerkiksi Draperin mukaan 

valehteli lehden lukijoiden määriä, käytti ylettömästi varoja omiin tarkoituksiinsa, kun 

samaan aikaan koko lehti oli konkurssin partaalla ja jakoi itselleen yhtiön osakkeita 

säilyttääkseen päätäntävallan itsellään. Wenner voi tehdä Rolling Stonelle ja Rolling 

Stonessa mitä hän haluaa: hänellä on eniten valtaa ja sitä hän myös käyttää niin lehden 

hallinnollisessa johtamisessa kuin toimituksellisissa ratkaisuissa. Jälkimmäiseen liittyen 

Wenner esimerkiksi saattoi vaatia levyarvosteluihin itseään miellyttäviä kirjoituksia (mikä 

tarkoitti, että hänen mielestään merkityksellisiä artisteja ja erityisesti hänen ystäviään oli 

käsiteltävä kirjoituksissa diskreetisti). Tämä ja monet muut asiat, kuten myös aiemmin 

mainittiin, aiheuttivat kitkaa toimittajien ja Wennerin välille. Esimerkiksi Jon Pareles lähti 

                                                             
77 Wenner 1987, 15. 
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Rolling Stonesta sen vanhentuneiden musiikkikäsitysten ja Wennerin levyarvosteluihin 

korruptoivasti vaikuttavan linjan takia. Häntä seurasivat 1980-luvun alkuvuosina monet muut 

kuten Chet Flippo, Ben Tong-Forres, Chuck Young, Dave Marsh, David Felton ja Peter 

Herbst. Toisaalta yksinvaltiuden ja häikäilemättömyyden vastapainona Wennerillä oli 

auktoriteettia suhteessa työntekijöihinsä ja monet lehden työntekijät pitivät häntä 

isähahmona. Wenneriä on myös Draperin mukaan kiitelty siitä, että hän antoi monille uusille 

toimittajakyvyille mahdollisuuden lehdessään ja antoi heidän myös rauhassa kehittyä alansa 

huipuiksi. Hän oli vaativa työnantaja, joka salli työntekijöidensä ottaa riskejä, mutta vaati 

samalla objektiivista ja laadukasta lähestymistapaa.78  

Draperin mukaan Wennerille yksi tärkeimmistä syistä perustaa musiikkilehti oli, että sen 

kautta hän saisi tavata rocktähtiä. Monille työntekijöille tärkeintä taas oli yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen. Wenner oli jo lehden perustamisen aikoihin vähemmän kiinnostunut 

politiikasta ja vaikuttamisesta ja enemmän puhtaasti musiikkijournalismista, seurapiireihin 

pääsemisestä ja rahasta kuin monet hänelle työskennelleet rivitoimittajat. Tämä ristiriita 

näkyi lehden historiassa edellä mainittuina monina konflikteina päätoimittajan ja alaisten 

välillä. Ja useimmiten näissä ristiriitatilanteissa Wennerin ja hänen taustallaan toimineiden 

lehden rahoittajien kanta voitti mikä saattoi tarkoittaa esimerkiksi kaupallisuuden 

korostumista lehden sisällössä, Wennerin 1960-luvun muusikkoystävien, kuten Bob 

Dylanin, Mick Jaggerin ja Art Garfunkelin, suosimista sekä poliittisten aiheiden määrän 

vähentämistä mainostajien toiveiden mukaisesti. Wenner, kuten edellä mainittiin, käytti 

valtaansa ajoittain pelkän taustavaikuttamisen sijaan myös lehden kirjoittelusta 

päätettäessä. Draperin mukaan hän esimerkiksi määräsi vuonna 1988 100 parasta singleä-

listalle omia suosikkejaan ja ystäviään, Billy Joelin ja Foreignerin, ja manipuloi tulosta 

tiputtaakseen Stevie Wonderin sijoitusta. Tämä toiminta johtui Draperin mukaan siitä, että 

edellisenä vuonna julkaistulle sata parasta albumia-listalle ei ollut mahtunut esimerkiksi 

Wennerin ystävien Eaglesin Hotel California-albumi ja toisaalta Wennerin vihaama the Sex 

Pistols oli sijoittunut toiseksi. Saman virheen ei Wenner antanut toistua joten hän muokkasi 

listan haluamansa kaltaiseksi välittämättä sen luoneiden toimittajien mielipiteistä.79 

Wenneriä ohjaavat paitsi rahan ja maineen kaltaiset motiivit myös oman edun tavoittelu, 

itsekkyys ja hänen julkisesti halveksimansa subjektiivisuus, joista erityisesti viimeksi 

                                                             
78 Draper 1990, 9-11, 58, 71, 73, 195, 308, 311, 322. 
79 Draper 1990, 12-14, 33, 40, 44, 56, 134, 302, 306, 323, 350-351. 
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mainittua hän ei toimittajiltaan toivonut. Wennerille tarkoitus pyhittää keinot, ainakin hänen 

omassa toiminnassaan.  

Wenner on siis osin ristiriitainen hahmo: toisaalta salliva ja hyvä työnantaja, mutta toisaalta 

itsekäs ja tarkka tietyistä periaatteista. Tämä näkyy myös Wennerin tavassa päättää siitä 

mitä lehdessä julkaistaan. Joskus tietty aihe on pannassa, mutta hetken päästä siitä pitää 

ehdottomasti tehdä juttu. Wenner siis tarttuu asioihin hetkessä ja päätökset eivät välttämättä 

ole lopullisia tai loogisia suhteessa aiempiin päätöksiin. Kuitenkin tiettyihin seikkoihin hän 

suhtautuu pedantisti ja pieteetillä. Esimerkiksi kannen valinta on Wennerille tärkeä asia, sillä 

kansi on lehden käyntikortti irtonumeron ostajille ja tärkein yksittäinen myyntivaltti. 

Periaatteessa jos kannessa ei ole mainintaa jutusta, ei sen mukanaolo vaikuta yksittäisten 

irtonumeron ostajien ostopäätökseen. Käytännössä irtonumeron ostajat saattavat selailla 

lehteä ennen ostopäätöstä ja näin nähdä onko lehdessä kannen mainintojen lisäksi jotain 

muuta kiinnostavaa. Kuitenkin teoriassa kansi ja erityisesti sen kuva ovat se millä 

mahdollinen irtonumeron lukija saadaan ostamaan lehti. Lehden sisältö vaikuttaa enemmän 

siihen tehdäänkö ostopäätös uudestaan seuraavien numeroiden kohdalla tai ryhdytäänkö 

jopa tilaajaksi. Kannella on merkitystä lehden taloudelliselle tulokselle ja siitä syystä Wenner 

pyrkii pitämään sitä koskevan päätöksenteon itsellään. 

Aiemmin mainitut kaupallisuus ja laadukkuus ovat Jann Wennerille lehden toimintaa 

ohjaavia periaatteita jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Frithin mukaan Wennerin tavoite oli 

lehden toiminnan alusta lähtien tarjota laadukasta reportaasia kaikesta siitä mikä kiinnosti 

nuorisoa eli mahdollisimman laajoja juttuja supertähdistä sekä sisäpiiritietoja 

musiikkiteollisuudesta ja artisteista. Frithin mukaan Rolling Stonessa ei kuitenkaan ollut 

mitään mullistavaa vaan se oli toimintansa alusta lähtien musiikkiteollisuuden kontrollissa 

kuten 1950-luvun brittiläiset musiikkilehdet. Tilanne vahvistui Frithin mukaan vielä 1970-

luvulla, kun musiikin poliittisuus työnnettiin yhä enemmän taka-alalle. Wennerin jo alusta 

lähtien asettama tavoite mahdollisimman suuresta lukijakunnasta vaikuttaa lehden 

toimintaympäristön muuttuessa siten, että 1960-luvun lopulla lehtiä myynyt poliittisuus 

hylätään ja puhtaasti musiikkiin keskittyvä, mutta myös viihteellinen sisältö saavat sen sijaan 

tilaa. Samalla lehden riippuvuus levyteollisuudesta vahvistuu ja rockmusiikin itsenäisyyteen 

ja vastakulttuurisuuteen uskoneet, kuten Frith, menettävät luottamuksensa Rolling Stoneen. 

Denisoff on myös nostanut esille polemiikkia, jota Rolling Stonen suhteesta markkinavoimiin 

ja erityisesti musiikkiteollisuuteen on käyty erityisesti sen uran alkuvaiheissa. Hänen 

mukaan muun muassa Abbie Hoffman syytti lehteä siitä, että se oli Xeroxin määräysvallan 
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alla ja Mike Lydon kirjoitti Newsweekissä, että Rolling Stone oli menettänyt itsenäisyytensä 

teollisuudelle. Denisoffin mukaan myös lehden vähäinen kiinnostus politiikkaa kohtaan 

joutui kritiikin kohteeksi.80 Rolling Stonen itsenäisyys erityisesti suhteessa levyteollisuuteen 

asettuu jo hyvin varhaisessa vaiheessa sen toimintaa kyseenalaiseksi, mutta 1970-luvun ja 

erityisesti 1980-luvun kaupallistumisen myötä haaveet Rolling Stonen riippumattomuudesta 

saadaan heittää lopullisesti pois. Kaupallisuuden vaikutus näkyy tämän kehityksen myötä 

lehden sisällössä entistä suuremmin ja selvemmin ja enää ei kaupallisuuden kriitikoiden 

tarvitse tarttua yksittäisiin tilanteisiin ja tapahtumiin sillä kaupallisuudesta ja Rolling Stonen 

ja markkinavoimien yhteistyöstä tulee poikkeuksien sijaan normi. 

Rolling Stonen suhtautuminen politiikkaan on ambivalentti. Draperin mukaan kustantaja-

päätoimittaja Jann Wennerin mielestä lehden tuli keskittyä musiikkiin, ei politiikkaan. Frithin 

ja Denisoffin esiin nostama Rolling Stonen poliittisuuden puute tukee sitä väitettä, että 

ainakin suurelta osin päätoimittajan toiveiden mukainen linja toteutuu. Toisaalta lehden 

sisältönä politiikka on 1980-luvulla pienessä, mutta säännöllisessä mittakaavassa mukana, 

muun muassa säännöllisten poliittisten kolumnien muodossa ja ajoittain joitakin kuohuttavia 

yhteiskunnallisia aiheita käsittelevissä artikkeleissa. Lisäksi Draperin mukaan 

epäpoliittiseksi julistautuva ja sitä toimittajiltaan kirjoituksissa vaativa Wenner äänesti 

Ronald Reagania vuoden 1980 vaaleissa, mikä kertoo hänen poliittisesta 

konservatiivisuudestaan ja asettaa hänet monien lehden toimittajien kanssa vastakkaiseen 

poliittiseen lokeroon. Draperin mukaan päätoimittajan ja toimituskunnan välillä olikin 

erimielisyyksiä siitä miten politiikkaa tulisi nostaa lehden sivuilla esille sillä pääosin toimittajat 

olivat radikaalimpia kuin työantajansa.81  

Wennerin politiikan sivuuttamisen halusta huolimatta politiikka nostetaan selvemmin lehden 

sisältönä esille silloin tällöin esimerkiksi tiettyjen laajempien artikkelien muodossa. Toisaalta 

poliittiset aiheet unohdetaan suurelta osin muina aikoina. Vastakulttuuri ja alakulttuuri saivat 

lehden alkuaikoina palstatilaa esimerkiksi huumausaineita käsittelevien artikkelien 

muodossa, kun taas vaikkapa Vietnamin sodan alkuvaiheisiin lehdessä ei reagoitu 

mitenkään. Välillä liputettiin vasemmiston puolesta ja toisessa numerossa saatettiin 

sanoutua irti sen politiikasta. Lehden poliittinen linja on siis hapuileva ja poukkoileva. 

Wennerin epäpoliittisuudesta huolimatta esimerkiksi 1970-luvun mittaan poliittiset aiheet 

                                                             
80 Denisoff 1997, 300-301; Frith 1988, 179-180. 
81 Denisoff 1997, 300-301; Draper 1990, 121-122, 125-126, 131, 133, 142, 168, 305, 313-314, 354; Frith 1988, 
179-180. 
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saavat suuremman painon lehden sisällössä verrattuna lehden alkuvuosiin. Tilanne 

kuitenkin muuttuu politiikan osalta 1980-luvulla samalla kun lehden alkuperäinen pääpaino 

eli musiikki alkaa osittain jäädä toisarvoiseen asemaan suhteessa muihin populaarikulttuurin 

ilmiöihin kuten televisioon, elokuviin tai muotiin verrattuna. Lehti alkaa näiden musiikkia ja 

politiikkaa kaupallisesti kiinnostavampien aiheiden lisääntymisen myötä muuttua 

yleislehdeksi. Samalla uusia ihmisiä palkattiin uudistamaan lehden sisältöä ja ilmettä.  

Musiikin lisäksi käsittelyyn otetaan esimerkiksi urheilu ja elokuvat. Samalla poliittiset aiheet 

muuttuvat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta skandaalihakuisiksi kantaaottavuuden 

sijaan. Lisäksi mainonta alkaa saada vielä aiempaa suuremman merkityksen lehden 

sisältönä. Levymainosten oheen alkoi Draperin mukaan tulla heti lehden toiminnan 

alkuvuosina ensin stereolaitteiden mainoksia, sitten alkoholimainoksia, tupakkamainoksia, 

kosmetiikkaa ja jopa kiisteltyjä armeijaan liittyviä mainoksia. Mainosten määrän 

kasvattaminen oli lehden johtoportaalle tärkeintä, ei juttujen tai sisällön taso. Viimeistään 

1970-luvun puolivälissä oli Denisoffin mukaan epäselvää, oliko Rolling Stone enää 

musiikkilehti. Samalla sen musiikkivalinnat olivat muuttuneet konservatiivisiksi, lähinnä 

Billboardin listoilla olevien artistien esittelyksi ja menestyslevyjen arvosteluksi. Artistit, joilla 

ei ollut levytyssopimusta, eivät olleet enää sopivia lehden sivuille. Kaupallisuus jyrää siis niin 

Draperin kuin Denisoffin mukaan alleen kaiken, myös musiikkikirjoittelun. Wennerin mukaan 

kapitalismi antoi lehdelle mahdollisuuden kirjoittaa musiikista.82 Toisin sanoen hänen 

mielestään kirjoitettaessa kaikesta muusta kuin musiikista mahdollistettiin kirjoittaminen 

myös musiikista. Se kuitenkin kaventaa lehden kirjoittelun kohteita, niin musiikin, politiikan 

kuin muidenkin aiheiden kohdalla eli toisin sanoen lehden linjaksi muotoutuu tämän 

muutoksen myötä aiemmin vaalitun laadukkuuden ja musiikkiin keskittymisen sijaan 

sillisalaattimainen kaikkea kaikille-periaate, jossa mikä tahansa kaupallisesti relevantti asia 

on oltava lehden hyödynnettävissä. Kapitalismin korostuneen aseman kautta lehti muuttuu 

sen kuvaksi eli pinnallisesti lähes kaikkea tarjoavaksi supermarketiksi, josta on vaikea löytää 

mitään syvällistä, oikeasti merkityksellistä tai yllättävää. 

Vaikka toimittajan työskentely on lehdessä monilta osin säädeltyä ja valvottua niin toisaalta 

Rolling Stone tarjoaa toimittajilleen varsin suuren vapauden artikkeleiden suhteen. Tämä 

vaihtelu riippuu kirjoittelun kohteen merkityksestä, esimerkiksi artistin kaupallisesta 

potentiaalista, vastaavien toimittajien kulloisestakin halusta vaikuttaa kirjoitteluun sekä 

toimittajan omista ominaisuuksista ja toimituksellisesta liikkumatilasta. Aloittelevat toimittajat 

                                                             
82 Denisoff 1997, 300, 303; Draper 1990, 20, 214, 241. 254, 295. 
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saavat rutiininomaisempia kirjoitustöitä, mutta kokemuksen kasvaessa vapaus tehdä ja 

kokeilla kasvaa. Kokemuksella ja erityisesti luottamuksella on siis tärkeä osa siinä, miten 

toimittajan kokeiluihin ja ehdotuksiin suhtaudutaan. Kirjoittaminen lehteen koetaan myös 

merkitykselliseksi, kaikista rajoituksista huolimatta sillä Rolling Stone on arvostettu lehti ja 

siihen kirjoittavat toimittajat oman alansa huipuiksi tunnustettuja tekijöitä. Siihen kirjoittava 

toimittaja myös tuntee yleisönsä ja tietää, että häntä lukevat samanhenkiset ihmiset ja että 

hänen kirjoituksensa vaikuttavat. Kaiken lisäksi musiikki ja muusikot otetaan vakavasti ja 

koetaan analyysin arvoisiksi, sillä Rolling Stonessa musiikilla ja muusikoilla oli merkitystä ja 

kumpaakin tuli kunnioittaa. Esimerkiksi päätoimittaja Wenner lopetti Lester Bangsin juttujen 

julkaisemisen vuonna 1973, koska tämä ei hänen mielestä osoittanut muusikoille 

kunnioitusta; toisin sanoen hän oli liian kriittinen heitä ja heidän levytyksiään kohtaan. 

Kuitenkaan se millaisia arvioita lehdessä julkaistiin, ei yleensä vaikuttanut lehden ja levy-

yhtiöiden suhteisiin, sillä huonoista arvioista huolimatta esimerkiksi Santanan debyyttialbumi 

ja Led Zeppelinin II myivät hyvin. Joskus huonot arviot kuitenkin saivat levy-yhtiöt 

raivostumaan, kuten kävi esimerkiksi Lester Bangsin haukuttua It’s a Beautiful Dayn levyn. 

Rolling Stone jättikin usein julkaisematta negatiiviset arviot, erityisesti uusien artistien 

levyjen kohdalla. Pat Longin mukaan Rolling Stone kirjoitti muusikoista kuin jumalista ja 

rakensi heistä kuvaa myyttisinä neroina vastakohtana esimerkiksi NME:n vapaammalle ja 

anarkistisemmalle tyylille.83 

Tietysti tämä vaatimus muusikoiden, erityisesti lehden johtoportaan kanonisoimien, 

arvostamisesta rajoittaa toimittajien mahdollisuuksia hillittömyyksiin ja tyylikokeiluihin, mutta 

toisaalta lehdessä musiikkiin intohimoisesti suhtautuvat toimittajat pääsevät toden teolla 

toteuttamaan mielihaluaan. Deleuzea ja Guattaria mukaillen Rolling Stonen toimittajat 

tasapainoilevat sileän ja uurretun tilan84 välillä: joskus kirjoittelu on vapaampaa ja joskus 

taas ylhäältä ohjatumpaa, yleensä kompleksisesti molempia yhtä aikaa. 

Kunnioituksen korostamisen lisäksi myös rockkritiikin laatu on, kuten aiemmin mainittiin 

Rolling Stonen toiminnassa keskeisellä sijalla. 1970-luvun alusta lähtien rockkritiikki, ja 

erityisesti Rolling Stone, otti mallia elokuvakritiikin puolelta luodessaan arviointiperusteitaan. 

Rolling Stone keskittyi Will Strawin mukaan tämän muutoksen myötä elokuvakritiikin 

tyylisesti kritiikeissään aiempaa enemmän tuotteiden taloudelliseen hyödyntämiseen sekä 

esittäjän yhteyksiin amerikkalaiseen musiikin perinteeseen. Hänen mukaan tämän 

                                                             
83 Denisoff 1997, 308; Draper 1990, 8, 13. 88. 90, 178-179; Long 2012, 66. 
84 Deleuze & Guattari 2010. 
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perusteella esille nostettiin Bruce Springsteenin, Emmylou Harrisin, Lou Reedin ja Tom 

Waitsin kaltaisia artisteja.85 Rockkritiikin laadukkuus tarkoittaa Rolling Stonessa siten paitsi 

selkeää ja argumentoivaa kieltä, myös kaupallisen potentiaalin huomioimista ja 

korostamista sekä artistien suhdetta menneisyyteen painottavaa analyysia.  

Rolling Stonen kirjoittelu artisteista on useista kirjoittajista huolimatta 1980-luvulla loogista 

ja varsin samantyylistä vuodesta toiseen. Pieniä eroja on, mutta pääasiassa artistiin 

suhtaudutaan ja siitä kirjoitetaan samaan sävyyn kuin ensimmäinen kirjoitus antaa olettaa 

jatkon olevan. Jos yhtye on ensimmäisessä esittelyssä tai arviossa määritelty hyväksi, on 

se todennäköisesti sitä myöhemminkin ja musiikilliset notkahdukset ja tyylinmuutokset 

kuitataan vähemmällä kuin artisteilla, jotka ovat saaneet huonon leiman. Ensimmäisestä 

käyvät hyvinä esimerkkinä R.E.M. ja the Replacements ja jälkimmäisestä synth-popin 

edustajat. Artistin tyylin muutos saattaa kuitenkin tuoda kirjoitteluun suunnanmuutoksen ja 

joidenkin artistien kohdalla esimerkiksi kaupallisen potentiaalin kasvu saa Rolling Stonen 

muuttamaan mielipidettään artistista. Ensin mainitusta esimerkkinä käy China Crisis ja 

jälkimmäisestä the Cure. Joka tapauksessa nämä ovat poikkeuksia ja Rolling Stonen 

kirjoittelu on niin kirjoitusten tyylin kuin asenteiden tasolla hyvin homogeenistä koko 

tarkastellun ajanjakson ajan. Selityksenä samankaltaisuudelle voidaan nähdä joko ylhäältä 

päin annetut suuntaviivat ja rajat, joita toteutetaan tai toimittajien asenteiden, tietojen ja 

päämäärien samankaltaisuus, joka johtaa samankaltaiseen kirjoitteluun. Jatkuvuutta 

voidaan selittää myös lehden pitkällä historialla, joka toisaalta liittää uudet toimittajat lehden 

jatkumoon ja sitä kautta osaksi sen toimitusperiaatteita, asenteita ja kirjoitustyyliä, ja 

toisaalta tarjoaa heille suuntaviivat kirjoittelulle, sillä Rolling Stonelta on totuttu odottamaan 

tietyn tyylistä kirjoittelua ja toimittajat joko tiedostetusti tai tiedostamatta toteuttavat noita 

odotuksia. Standardisoinnilla tarkoitetaan sitä että tuotetaan samaa kuin ennenkin, 

differentioinnilla taas sitä, että tuotetaan aiemmista tuotteista eroavia tuotteita.86 Rolling 

Stone pyrkii kirjoittelunsa perusteella selkeästi ensin mainittuun niin tyylinsä kuin aiheidensa 

perusteella. 

Rolling Stonessa toimittajien käyttämä kieli on myös samankaltaista, toimittajasta, aiheesta 

ja vuodesta toiseen. Siinä pyritään selkeyteen, oikeakielisyyteen ja persoonallisuuden 

välttämiseen. Eri toimittajien kirjoittamien arvostelujen ja esittelyjen kieli on harvinaisen 

samankaltaista ottaen huomioon suuren kirjoittajien määrän. Lester Bangsin tai Charles M. 

                                                             
85 Straw 1990, 103. 
86 Nieminen & Pantti 2009, 88. 
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Youngin kaltaisten tähtitoimittajien persoonallinen ja tunnistettava kielenkäyttö ei saa 1980-

luvulla lehden musiikkitoimittajien piiristä seuraajia. Tämä johtuu toisaalta siitä, että 

toimituskunnasta ei erotu toimittajia, jotka uskaltaisivat astua lehden toimituksellisen linjan 

ulkopuoliselle alueelle ja toisaalta siitä, että kenenkään toimittajan suosio ja 

korvaamattomuuden tunne lukijoiden keskuudessa ei ole niin vahva, että heille suotaisiin 

sellaisia irtiottoja. Tyylilliset kokeilut, tajunnanvirtakirjoittaminen, rakenteelliset kokeilut, 

oudot rinnastukset tai vaikeaselkoiset filosofiset pohdinnat eivät kuulu lehden linjaan vaan 

tavoitteena on tarjota analyyttistä, mutta helppolukuista kirjoitusta musiikista. Toki toimittajat 

pääsevät esimerkiksi levyarvioissa ajoittain irrottelemaan kuvaillessaan erilaisin kielikuvin ja 

vertauksin esimerkiksi sanoituksia tai levyn äänimaailmaa. Muuten pitäydytään tuomasta 

esille henkilökohtaista otetta; tavoite on, että lehden musiikkiosio olisi tasalaatuinen ja lukija 

tietäisi lehden ostaessaan mitä se sisältää.  

Kuitenkaan Rolling Stone ei ole monoliitti. Tämä seikka pitää muistaa yleistyksien, Occamin 

partaveitsien ja suoraviivaisten tulkintojen vastapainona. Mikrotason dynaamisuutta on 

vaikeampi hahmottaa ja sanallistaa yksinkertaisesti kuin makrotason tulkintoja. 

Kulttuuria laajasti tutkineen Mark Evansin Australian musiikkilehdistön kirjoittelua koskevan 

artikkelin mukaan levyarvostelut koostuivat sanoitusten analyysista, artistien vertailusta 

sekä artistin taustan ja musiikin analyysista.87 Rolling Stone ei eronnut tästä kaavasta 

omissa levyarvioissaan. Rolling Stonen levyarvostelujen rakenne on tavallisissa 

levyarvioissa lähes aina samankaltainen. Alussa ja lopussa ovat tärkeät kokoavat lauseet. 

Ensimmäinen lause on painokas ja tarkoin harkittu. Siinä joko alustetaan odotuksia 

arvosteltavan yhtyeen suhteen tai kerrotaan mitä mieltä levystä ollaan. Pidemmissä 

pääarvosteluissa tämä on venytetty useiden kappaleiden alustukseksi, jossa artistin ura 

käydään tarkasti levy levyltä läpi. Lyhemmissä arvioissa tätä johdantoa seuraa artistin uran 

lyhyt läpikäynti, jonka kautta luodaan kuva artistin kehityskaaresta ja arvosteltavan levyn 

suhteesta siihen. Tämän jälkeen analysoidaan kappaleiden sävellyksiä, sanoituksia ja 

sovituksia sekä verrataan musiikkia muihin artisteihin ja artistin aiempiin levytyksiin. 

Pidemmissä arvioissa käydään levy läpi yleensä kappale kappaleelta, lyhemmissä arvioissa 

tyydytään nostamaan tarkempaan arvosteluun muutama esimerkki, joiden kautta 

yleistetään kuva koko levystä. Arvion lopussa on koonti, jossa ilmaistaan mielipide levystä 

ja sen paikasta musiikkimaailmassa. Myös artistin tulevaisuudesta tai odotusten 
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täyttymisestä voidaan ilmaista mielipide, mutta joka tapauksessa viimeinen virke 

ensimmäisen tapaan pyritään rakentamaan painokkaaksi. Arvostelun sävy selviää usein 

helposti lukemalla nämä avainlauseet, kun arvostelujen muu sisältö on vain perustan ja 

perustelujen luettelemista.  

Arvostelujen sävy on analyyttinen ja paikoitellen jopa akateeminen, esimerkiksi kappaleiden 

sanoituksia lainataan usein ja pyritään tekemään niistä yleisempiä johtopäätöksiä artistin 

ajatusmaailmasta ja suhteesta yhteiskuntaan. Levyjä arvioidaan kuitenkin pääasiassa 

niiden sisältämän musiikin valossa, ei niiden vaikutusten mukaan, esimerkiksi suhteessa 

yleisöihin, kuten esimerkiksi Frithin mukaan NME:ssä toimittiin. Kuitenkin Rolling Stone 

myös arvioi levyjä jonkin verran niiden vaikutusten valossa, mutta enemmän artistin 

aiemman vaikutuksen kautta suodatettuna kuin musiikin sosiologisia vaikutuksia 

nykyisyyteen peilaten. Tässä mielessä Rolling Stonen kirjoittelussa korostuvat 

historiallisuus, musiikin kaanonin tärkeys sekä artistin uran yhteenvedon kautta tehty 

merkittävyyden arvio. Rolling Stone näkee menneisyyden ja suhteen perinteeseen tärkeäksi 

osaksi nykyisyyttä ja siitä tehtäviä päätelmiä. Rolling Stonen arvosteluissa artistia 

arvostetaan, vaikka levystä ei niinkään pidettäisi ja harvoin kirjoittelu äityy levyn 

haukkumiseen. Levyn huonous pyritään perustelemaan tunteiden sijaan järkiperäisillä 

argumenteilla, esimerkiksi sen autenttisuudella, suhteella muuhun musiikkiin ja historiaan 

sekä kaupallisuuteen tai musiikin ja sanoitusten laadun ja merkitysten analyysiin perustuen.  

Undergroundlehdistö ja fanzinet omaksuivat ajatuksen rockmusiikista kaupallisuuden ja 

liiketaloudellisen ajattelun sekä popmusiikin vastavoimana. Vuonna 1966 ensimmäisen 

kerran ilmestynyt Crawdaddy! oli yksi tärkeimmistä ja ensimmäisistä fanzineista. Se 

perustettiin kilpailemaan kaupallisten teinilehtien kanssa ja kirjoittamaan rockista vakavasti. 

Kun fanzinea päätettiin alkaa tehdä taloudellisten näkökohtien ajamana, syntyivät 

ammattimaiset rocklehdet eli prozinet, joista merkittävin oli Rolling Stone. Rolling Stonen 

erotti fanzineista, kaupallisemman otteen lisäksi, sen tarkemmat journalistiset vaatimukset 

sekä vähemmän kantaaottava sisältö ja ulkoasu. Päätoimittaja Jann Wennerin mukaan 

lehteä tarvittiin koska ammattilehdet olivat täynnä virheitä ja epärelevantteja ja koska 

fanzinet olivat anakronismiin taipuvaisia.88 Rolling Stonen tausta on siis 

undergroundlehdistössä, mikä näkyy edelleen 1980-luvullakin haluna nostaa silloin tällöin 

esille alakulttuurissa toimivia artisteja. Kuitenkin sen toimintaperiaatteet eroavat 

                                                             
88 Draper 1990, 58; Long 2012, 43; Oesch 1989, 38-40; Wale 1972, 11. 



57 
 

fanzinelehtien vastaavista. Tärkein ero on sen suhde musiikkiteollisuuteen ja 

kaupallisuuteen.  

Rolling Stonen kirjoittelu ei fanzine-lehtien tapaan ole eri tyylejä sekoittelevaa ja 

poukkoilevaa tai briljeeraavaa, tulkinnanvaraista, tahallisen subjektiivista tai taiteellista vaan 

tasalaatuista, helposti luettavaa, objektiivisuuteen pyrkivää ja älyllistä analyysia, jonka viesti 

on selkeästi esitetty. Rolling Stonea lukiessa ei tarvitse tulkita tekstien viestiä tai arvioiden 

lopputulemaa. Haastatteluissa ja artistien esittelyissä juttujen rakenne on vapaampi kuin 

arvioissa, mutta niissä käsitellään usein jutusta toiseen samat aiheet eli artistien 

menneisyys, jäsenet ja julkaisut sekä nykyisyys eli uusi julkaisu ja muut seikat, jotka tekevät 

artistista ajankohtaisen ja Rolling Stonelle sopivan kirjoittelun aiheen, kuten kiertueet tai 

julkaisusopimukset Amerikan markkinoille. Lisäksi haastatteluissa käsitellään artistien 

suhdetta toisiin artisteihin ja genreihin, yhteiskuntaan, musiikkiteollisuuteen, kaupallisuuteen 

sekä artistin asenteita, toimintaperiaatteita ja eettisiä näkemyksiä, jotka kaikki jäävät 

vähemmälle huomiolle esimerkiksi levyarvioissa tai lyhyemmissä esittelyissä tilanpuutteen 

vuoksi ja arvioissa myös niiden toisarvoisuuteen verrattuna musiikkiin itseensä julkaisun 

hyvyyttä arvioitaessa. Tietysti artistista ja toimittajan mielenkiinnosta riippuen jotkin näistä 

nousevat tarkempaan käsittelyyn. Pidemmissä jutuissa on mahdollista tarkastella artistin tai 

genren kontekstia ja sen vaikutusta musiikkiin ja artistien asenteisiin. Toisaalta pidempi juttu 

tarjoaa mahdollisuuden esittää artistit osana musiikin kaanonia, johon Rolling Stone on 

halukas liittämään uudet musiikilliset ilmiöt. Vaihtoehtomusiikista kirjoitettaessa esiin 

nostetaan myös niiden valtavirrasta erottautumisen merkkejä.  

Sen lisäksi, että Rolling Stone legitimoi artisteja ja genrejä, se vaikutti toimittajiensa 

kirjoitustyylillä paljon myös muuhun musiikkijournalismiin, erityisesti valtavirran 

musiikkijournalismiin. Tämä johtui eritoten siitä, että lehteen kirjoittivat varsinkin 1970-luvulla 

monet arvostetut toimittajat, joiden vaikutus oli huomattava. Rolling Stone määritteli siten 

kirjoittelun tyylin ja rajat vaikutusvaltaisena musiikkiteollisuuden toimijana. Abe Peckin 

mukaan lehti esimerkiksi kyseenalaisti harvoin kaupallisuuden ja musiikkiteollisuuden 

perinteisiä rakenteita.89 Tässä mielessä Rolling Stonen merkitys musiikkilehdistölle on sen 

tavassa pitää yllä vallitsevaa musiikkiteollisuuden järjestystä. Ideologisen ja kirjoittelun 

teemojen lisäksi lehden vaikutus näkyy kuitenkin myös edellä mainitun analyyttisen tyylin 

vakiinnuttamisena musiikkijournalismin keinovalikoimaan. 
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Artisti edustaa perustasoa musiikkilehdistön kirjoituskohteena. Tietysti myös esimerkiksi 

yksittäisiä kappaleita voidaan kuvailla tai analysoida, mutta ne liitetään aina tai usein 

esittäjäänsä. Kysymys siitä millaisia keinoja käytetään kuvailemaan artisteja, erityisesti 

entuudestaan tuntemattomia sellaisia, on oleellinen analysoitaessa erilaisten 

musiikkilehdistössä julkaistujen tekstien sisältöä ja kirjoittamisen tapoja. Rolling Stonessa 

uusia yhtyeitä tehdään tutuksi vertaamalla niitä tunnetumpiin yhtyeisiin, kuten R.E.M. tai U2, 

liittämällä ne tiettyyn genreen, skeneen tai löyhempään musiikilliseen liikkeeseen, kuten 

neo-psykedeliaan tai Athensin skeneen, liittämällä ne tiettyyn levy-yhtiöön ja sen kaanoniin, 

kuten Slashiin, liittämällä ne tiettyyn eettiseen tai poliittiseen näkemykseen, kuten 

päihteettömyyteen, vastakulttuuriin, kaupallisuuteen tai vasemmistolaisuuteen, liittämällä ne 

tiettyyn maahan tai maanosaan, kuten Uuteen-Seelantiin tai Iso-Britanniaan ja Eurooppaan, 

liittämällä ne levyn valmistukseen tai kiertueisiin osallistuneisiin tunnetumpiin henkilöihin, 

kuten tuottajiin tai levyllä vierailijoihin tai liittämällä niihin tietynlaisia kuvauksia musiikista, 

esimerkiksi kitaroiden soundia kuvaavia adjektiiveja tai musiikillisia määreitä kuten pop, 

noise tai punk. Edellä mainitut voidaan nähdä myös musiikin rakenteellisina osina, joissa 

artisti on osa paikallista skeneä ja laajempaa genreä, tiettyyn maahan ja maanosaan liitettyä 

musiikkia. Artisti myös levyttää tietylle levy-yhtiölle, tuntee musiikkialalta tietyt henkilöt ja sitä 

kautta identifioituu tiettyihin eettisiin valintoihin, arvoihin, käytänteisiin ja musiikilliseen 

sointiin. Musiikkitoimittaja siis yrittää kuvailla artistin kiinnittymistä musiikkiteollisuuteen 

kuvaamalla tämän verkostoja ja linkittymistä tiettyihin ilmiöihin ja rakenteisiin sekä musiikin 

tuottamisen tapoihin.90  

Koska toimittaja ei voi kuvailla kaikkea on hänen valittava ne seikat, joiden avulla hän uskoo 

lukijoiden liittävän esimerkiksi uuden artistin tiettyyn kaanoniin. Toimittaja voi tehdä tietoisen 

valinnan siitä, että hän haluaa liittää artistin osaksi tiettyä musiikillista liikettä tai sitten hän 

vain edesauttaa sitä pienillä vihjeillä, jotka kertatuessaan luovat laajempaa vaikutusta ja 

toiston kautta tekevät saman asian, vain hieman hitaammin. Toki on muistettava, että 

jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja kaikki edellä mainitut seikat ovat erilaisilla vahvuuksilla 

edustettuina jokaisessa yksittäistapauksessa. Kuitenkin toimittajan työllä on funktio, joka 

ajaa heidät analysoimaan sitä, millaiselle pohjalle kuvaa artisteista rakennetaan 

musiikkilehdistössä. Tätä voidaan tutkia niin toimittajan kuin työyhteisönkin arvojen ja 

käytäntöjen kannalta. Tällöin esimerkiksi sitä, että tietoisesti rakennetaan tiettyä genreä, voi 
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näyttäytyä joko lehden toimituskunnan suhteellisen yhteisenä tahtona, tiettyjen 

avaintoimittajien valintana tai yksittäisen toimittajan omana intentiona.  

Yhtyettä voidaan kuvata liittämällä siihen adjektiiveja, liittämällä se osaksi genreä tai skeneä 

tai viittaamalla sen kohdalla muihin yhtyeisiin, joko samankaltaisina tai vaikutteita antaneina 

artisteina. Se mihin viitataan, on osaksi toimittajan oman mielenkiinnon ja määritelmien 

tulosta; hän saattaa viitata artistiin vaikutteena koska hänen mielestään se on relevanttia. 

Toisaalta toimittaja joutuu myös miettimään lukijoita ja sitä ymmärtävätkö he viittaukset 

samoin kuin kirjoittaja on ne tarkoittanut. Tämän vuoksi on turvallisempaa viitata tunnettuihin 

artisteihin mieluummin kuin tuntemattomiin. Samoin on helpompi verrata artisteihin, joiden 

kohdalla ei joudu selittämään vertauksen funktiota vaan artistien viittaussuhde ja merkitys 

tulee selvästi ilmi tekstistä. Rolling Stonessa voidaan viitata paitsi musiikillisiin 

yhtäläisyyksiin, myös skenen, yhteisen levy-yhtiön tai yhteisen taustan tai yhteisen asenteen 

kaltaisiin suhteisiin.  Esimerkiksi Athensista, Georgiasta tulevien artistien kohdalla 

muistettiin lähes poikkeuksetta mainita 1980-luvun alkupuolella B-52’s ja loppupuolella 

R.E.M. Irlannista tulevia yhtyeitä kuten An Emotional Fishiä taas verrattiin U2:seen.91 

Theodor Adornolle standardisaatio määritti populaarimusiikin eroa suhteessa vakavaan 

musiikkiin. Populaarimusiikissa kaikki oli hänen mukaan standardisoitu itse musiikista ja 

tuotannosta levitykseen asti.92 Adornon edustama Frankfurtin koulukunta teki eron taiteen 

ja kulttuuriteollisuuden liukuhihnatuotannon välillä. Ensin mainittu oli autonomista ja 

kaupallisuudesta vapaata ja jälkimmäinen yhteiskunnallisesti korrektia taloudelliseen 

voitontavoitteluun tähtäävää; se perustui kapitalistiseen systeemiin missä ei ollut vapautta. 

Frankfurtilaisille taide oli poliittista ja ideologista, ei yhteiskuntaa miellyttävää 

massakulttuuria.93 Brittiläinen kulttuurintutkimus oli myös luonteeltaan valtasuhteita ja niiden 

kyseenalaistamista sekä vastarintaa korostavaa. Siinä kuitenkin lähdettiin osin eri suuntaan 

kuin Frankfurtin koulukunnan korkeakulttuurin korostuksessa ja tutkittiin 

populaarikulttuuria.94 Tämän populaarin tutkimuksen myötä lopulta itse vastakulttuuri ja sen 

olemassaolo asetettiin kyseenalaiseksi. Lawrence Grossberg väitti, että keskustaa 

vastustavaa marginaalia ei enää 1980-luvun muutosten myötä ollut olemassa, sillä pysyvää 

keskustaa mitä vastustaa ei enää ollut.95 Tässä mielessä puhe undergroundista olisi siis 
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92 Adorno 1990, 302-307. 
93 Adorno & Horkheimer 1979, 122, 125, 163; Pietilä 1997, 219-231. 
94 Kellner 1998, 41-45. 
95 Grossberg 1995, 116. 
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turhaa ja kaikki musiikki olisi vain osa valtavirtaa. Tällöin kaupallisuus ja omaehtoisuus sekä 

valtavirta ja underground eivät merkitsisi mitään, vaan olisivat vain artistien ja toimittajien 

halua nähdä eroja siellä missä niitä ei ole. Kuitenkin Rolling Stonelle 1980-luvulla valtavirta 

ja underground ovat käsitteitä, joita käytetään runsaasti kirjoitettaessa vaihtoehtomusiikista. 

Niiden merkitys ja rajat hämärtyvät suuryhtiöiden liityttyä vaihtoehtoartistien julkaisijoiden 

joukkoon ja siihen liitettyjen artistien saavuttaessa menestystä. Vaikka voidaan väittää, ettei 

1980-luvun sekoittumisen myötä enää ole varsinaista puhdasta vastakulttuuria, on Rolling 

Stonelle siitä kirjoittaminen ja sen problematisointi tärkeää. Jos underground oli kuollut, ei 

siitä kerrottu toimittajille tai toimittajat eivät halunneet uskoa sitä. Aina löytyi artisteja, jotka 

tarjosivat vaihtoehdon vallitsevalle musiikille. Aina löytyi anomalia vastustamaan 

paradigmaa. 

Vaihtoehtomusiikista kirjoitettaessa korostuvat tietyt teemat, jotka nousevat lähes 

poikkeuksetta jossain muodossa esiin valtavirran ulkopuolelta ponnistavien artistien 

yhteydessä. Kaupallisuus, autenttisuus, omaperäisyys, punkvaikutteet, yhtyeiden 

kehittyminen ja muutos sekä niiden statuksen muuttuminen esimerkiksi suuryhtiölle 

siirtymisen seurauksena ovat toimittajien mielestä kiinnostavia ja siksi vaihtoehtomusiikkia 

koskevassa kirjoittelussa selvästi esiin tulevia aiheita. Rolling Stonea kiinnostavat 1980-

luvun muovisen popin aikakautena myös kysymykset artistien 1960-luvun vaikutteista ja 

rockin kuolemasta. Lisäksi menestyneiden naisartistien ja esimerkiksi skan nousu tuovat 

lehden kirjoittelun aiheiksi maskuliiniselle ja patriarkaaliselle valkoisen miehen rockille (jota 

Rolling Stone vahvasti edustaa) vieraita aiheita. Kaiken kaikkiaan kirjoittelu 

vaihtoehtoartisteista kilpistyy kysymykseen niiden ulkopuolisuudesta suhteessa valtavirran 

musiikkiin ja musiikkiin, joka vastaa Rolling Stonen käsityksiä oikeasta musiikista. Lisäksi 

on jälleen korostettava, että kausaliteetti lehden ja sen toimittajien kiinnostuksen ja 

kirjoittelun teemojen välillä on selvä: esiin nostetaan se mikä koetaan merkittäväksi ja 

oleelliseksi. 
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4. MUUTOKSEN OLEMUS 

Muutoksella tarkoitetaan prosessia, jonka myötä asiasta tai ilmiöstä tulee toisenlainen kuin 

se aiemmin oli. Muutos voi eri yhteyksissä viitata hyvinkin erilaisiin tapahtumiin, prosesseihin 

ja ilmiöihin. Musiikkijournalismin lopputuotosten eli kirjoitusten kohdalla muutos liittyy 

erityisesti siihen, miten muutos näkyy kirjoittelussa. Musiikkikirjoittelussa musiikillisesta 

ilmiöstä tulee muutoksen myötä erilainen, tai ainakin toimittaja kokee ilmiöstä tulleen 

erilaisen, kuin aiemmin. Muutokseen liittyy siis ajallinen ero muutostapahtuman lähtökohdan 

ja lopputuloksen, toisin sanoen kirjoituksen kirjoittamisen ajankohdan välillä. Muutosta 

havainnoidaan siis tietystä positiosta, nykyhetkestä, käsin. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole tarkastella muutosta filosofisena ja teoreettisena 

ongelmana vaan pragmaattisena musiikkikirjoittelun käsitteellistämismetodina ja 

musiikkikirjoittamiseen liittyvänä entiteettinä. Muutoksen analysointi näyttäytyy tässä 

tutkimuksessa keinona ymmärtää musiikkikirjoittelun merkityksiä sen kautta, kuinka 

kirjoittelussa asioiden tuleminen erilaiseksi tai toisenlaiseksi on oleellinen musiikillisten 

ilmiöiden olemusta määrittävä ja niiden käsitteellistämisen muoto ja keino. Muutos ja se 

miten siihen suhtaudutaan, kertoo siitä mikä kirjoittajan mielestä kirjoituksen kohteessa on 

oleellista ja merkityksellistä suhteessa tuon olemuksen dynaamisuuteen ja ajalliseen 

toisenlaiseksi tulemiseen. Yleiset muutokseen liittyvät filosofiset pohdinnat esimerkiksi 

muutoksen olemassaolosta tai mahdollisista prosesseista on tässä tutkimuksessa jätetty 

taka-alalle ja niiden sijaan keskitytty siihen, miten muutos käytännössä näkyy Rolling Stonen 

kirjoittelussa.  

Muutokseen liittyy aina vertailu alkutilanteen ja muutoksen myötä syntyneen lopputuloksen 

välillä. Muutos on siten aina sidoksissa kahden eri ajallisen tilanteen väliseen eroon ja 

muutosdiskurssi siihen, miten tuohon eroon suhtaudutaan. Vertailu voi tapahtuma ilmiön 

(artistin tai tyylin) sisällä tai sitä ulkopuolelle verraten, esimerkiksi toisiin tyyleihin tai 

artisteihin. Ensin mainittu liittyy muutokseen dynaamisena narratiivina ja jälkimmäinen 

muutokseen eri tasoilla ja lähtökohdista tapahtuvien muutosten välillä. Vertailu tapahtuu 

joko ajallisen muutoksen vertailuna (esimerkiksi kehityskulkujen vertailuna) tai muutoksen 

teemojen (eli muutoksen ilmenemismuotojen vertailuna). Ensin mainitussa esimerkiksi 

voidaan verrata artistien erilaista kehitystä suhteessa kaupallisuuteen ja jälkimmäisessä 

niiden statuksen muutoksia. 
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Vaikka muutos hahmotetaan prosessina, jossa jokin muuttuu, on se pohjimmiltaan vain 

yksittäisiä tapahtumia, joiden kokonaisuudesta muutos prosessina tai narratiivina nousee 

konstruktiona esiin. Kun toimittaja kirjoittaa artistin muuttuneen aiempaa 

konventionaalisemmaksi verrattuna edelliseen julkaisuun, on tuo väite yleistys, joka 

pohjautuu artistin julkaisujen (muutoksen alkupisteeksi koetun julkaisun ja nykyisyyden tai 

muun ajallisen tilanteen, johon sitä verrataan julkaisun) sisällön analyysiin, siitä tehtäviin 

päätelmiin sekä toimittajan omiin asenteisiin suhteessa niihin, jolloin syntyy 

prosessimaisesti tai narratiivisesti hahmotettu yleistetty ja suoraviivainen muutoksen 

kuvaus. Muutosdiskurssi on siis edellä mainitun kautta hahmotettuna tahallisen 

epäkomplisoitua; muutoksen olemus on siten kirjoittelussa aina yleistys ja näennäisen 

induktiivisesti päätelty subjektiivinen näkemys. Koska muutos on vain ihmisten tapa luoda 

eri tapahtumien välille jatkumo, ei sen havaitseminen suoraan todellisuudesta ole 

mahdollista vaan se on aina konstruktio.  

Koska tämän tutkimuksen kohde, muutos edellyttää ajallista eroa, jonka aikana muutos 

tapahtuu, on suurin osa tutkimuksen esiin nostamasta kirjoittelusta etabloituneita ilmiöitä, 

artisteja ja tyylejä, käsittelevää. Kirjoittelussa esiin nouseva muutos edellyttää vertailukohtaa 

ja sellaisena toimivat useimmiten artistien tai tyylien aiempi olemus. Asiasta, josta ei ole 

aiemmin kirjoitettu ei useinkaan voi kirjoittaa lukijoille kuin vanhasta tutusta (vaikka näinkin 

monien Rolling Stonen esiin nostamien vaihtoehtomusiikkiartistien kohdalla tapahtuu) ja 

siten muutoksen havaitseminen ja erityisesti sen esiin tuominen on yleisempää jo aiemmin 

huomiota saaneiden artistien kohdalla. Kuitenkin joidenkin uusien artistien kohdalla muutos 

voi näkyä suhteessa esimerkiksi vallitseviin tyyleihin tai aiemmin julkaistuun, mutta Rolling 

Stonessa huomiotta jääneeseen musiikkiin, jolloin lehden kirjoittelun kannalta uuden artistin 

kohdalla voidaan myös nostaa esiin muutokseen liittyviä teemoja.  

Muutos näyttäytyy eri tarkastelutasoilla erilaisena. Artistin muutos kiteytyy usein joko 

yhtyeen laulaja-laulunkirjoittajan tai sooloartistin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kun 

tyylien kohdalla muutos on asenteiden, arvostusten ja motiivien tasolla tapahtuvaa 

muutosta. Jälkimmäisessä myös yksittäiset artistit muuttuvat, mutta heidät nostetaan esille 

massana, joka yleistetysti toimii yhtenäisesti ja homogeenisesti ja on siten toimittajien 

mielestä tämän vuoksi kuvailtavissa yhtenä kokonaisuutena. 

Rolling Stonen kuten muunkin lehdistön kirjoittelussa muutosta ei voi havaita jatkuvana 

prosessina vaan, tietyin väliajoin eli lehden ilmestymisaikataulujen ja ilmiöstä 

kiinnostumisen rajaamissa raameissa, kirjoittelussa ilmenevänä muutoksen prosessin 
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selittämisenä. Lehden kirjoittelu on staattista suhteessa muutokseen ja kykenee 

tarkastelemaan sitä vain tietystä hetkestä (kirjoitushetkestä) ja positiosta käsin. Kuitenkin 

tämä rajoittuneisuus suhteessa muutoksen ja sen havainnoijan ajallisen position välillä 

tarjoaa väylän muutoksen arviointiin kokonaisuutena, eikä hetkellisenä tapahtumasarjan 

kuvauksena, jolloin siinä esitettävät väitteet muutoksen laadusta ja olemuksesta ovat 

kiteymiä ja pikemminkin analyyttisiä ja jopa normatiivisia kuin puhtaan deskriptiivisiä. 

Muutoksen kuvaus äärimmäisellä mikrotasolla kiteytyy toisiaan seuraaviin tapahtumiin, 

mutta muutoksen analyysin makrotasolla, jota lehtikirjoittelu edustaa muutoksesta on 

helpompi nähdä sen olemukseen liittyvä erityisyys eli se mikä kyseisessä muutoksessa on 

tärkeää ja lehden, aiheen sekä toimittajan kannalta merkityksellistä. Position ja 

analyysitason välillä on siis yhteys sen suhteen, kuinka kirjoittajan voidaan ajatella 

muutoksen näkevän. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka vasta muotoutumassa olevien ja 

aktuaalisten musiikillisten liikkeiden käsittelyssä Rolling Stonen kirjoittelu on ajallisen 

perspektiivin puutteen vuoksi hapuilevampaa, epävarmempaa ja moneen suuntaan 

varmuuden vuoksi kurottelevampaa kuin kirjoittelussa, jossa käsiteltävän ilmiön 

muutoksesta on kulunut enemmän aikaa, jolloin sen kokonaiskuva ja oleelliseksi katsottu 

narratiivi ovat selvemmin hahmotettavissa. Molemmat analyysitasot omine rajoituksineen 

tarjoavat joka tapauksessa erilaisen ja hedelmällisen näkökulman muutokseen, aktuaalinen 

yrityksen tavoittaa muutoksen hetkellinen olemus, jälkikäteinen yrityksen tavoittaa 

muutoksen perusolemus. Molemmat tarjoavat erilaisen (joskus myös samanlaisen) 

vastauksen siihen mikä on muutoksessa aitoa ja merkityksellistä, eikä niiden välistä 

paremmuutta voi määrittää perustuen totuuteen muutoksen olemuksesta, minkä vuoksi 

molemmat tarjoavat valideja selitysmalleja. 

 

 

4.1. MUUTOS MENNEISYYDEN JA NYKYISYYDEN VÄLISENÄ ERONA 

Muutos on laadullista eroa eri asiantilojen välillä, ja usein erityisesti ajallisesta perspektiivistä 

tapahtuvaa vertailua menneisyyden ja nykyisyyden (ja kuten huomataan myöhemmin joskus 

myös tulevaisuuden odotusten) välillä. Esimerkiksi vuonna 1989 osana laajempaa, uutta 

kampuksilla suosittua vaihtoehtomusiikkia esitellyttä artikkelia huomioitu Dinosaur Jr. ei ollut 

kirjoituksen mukaan suosittu kotikaupungissaan Amherstissa, Massachusetsissa; yhtyeen 

J. Mascisin mukaan: ”kun aloitimme, kukaan ei todella pitänyt meistä täällä … saimme 
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porttikiellon kaikille klubeille koska olimme liian kovaäänisiä ja yhteistyöhaluttomia.” Neljä 

vuotta myöhemmin asiat olivat kuitenkin muuttuneet päälaelleen kun yhtye oli juuri julkaissut 

kakkoslevynsä Bugin SST:llä ja yhtäkkiä kaikki halusivat heidät keikalle koska he olivat 

menestyneet.96  

Muutokseen suhtautuminen on aktuaalisessa kirjoittelussa, erityisesti levyarvioissa ja 

uusien tai vähemmän menestystä saavuttaneiden artistien kohdalla, sidoksissa nykyisyyden 

ja menneisyyden välisten erojen arviointiin tietystä rajallisesta positiosta käsin. Taustan 

puute tai tekstille varatun tilan vähyys aiheuttavat sen, että muutoksen analyysi jää 

väistämättä vajaaksi. Sen sijaan analyyttisemmissä ja laajemmissa artikkeleissa tai 

vakiintuneiden ilmiöiden käsittelyssä perspektiivi ja ajallinen etäisyys tuovat muutoksen 

arviointiin enemmän taustaa ja siten myös laaja-alaisempaa otetta. Erityisesti perspektiivin 

merkitys suhteessa muutoksien arviointiin näkyy artikkeleissa, joissa kirjoituksen kohteena 

ovat asiat ja ilmiöt, jotka ovat tapahtuneet tavallista, musiikkilehden ajankohtaisuuteen 

pyrkivää sykliä pidempää aikaa kauempana kirjoitushetkestä. 

Muutoksesta kirjoitetaan siis erityisesti pidempiaikaisten ilmiöiden kohdalla. Ajallinen ero ei 

välttämättä kerro laadullisesta muutoksesta, mutta ajallinen ero, ajan kuluminen, on siitä 

huolimatta monesti itsessään huomionarvoinen ja muutosanalyysia esiin houkutteleva 

seikka. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi kun Patti Smithin Dream of Lifen arviossa elokuussa 

1988 Robert Palmer kirjoitti, että Patti Smith oli, kuten yhdeksän vuoden tauon jälkeen 

saattoi odottaa, kasvanut taiteilijana ja hän oli kaikille rock-ikoneille esimerkki siitä, kuinka 

tiukkojen aikataulujen sijaan musiikin tuli antaa kehittyä rauhassa, jotta siitä tulisi heidän 

visioidensa ja kykyjensä arvoista eli ei tuotetta vaan musiikkia.97 

Kurt Loderin kirjoittama, maaliskuussa 1980 julkaistu Ramonesin End of the Centuryn arvio 

on hyvä esimerkki siitä kuinka merkittäväksi koetun artistin oma pidempiaikainen muutos 

sekä muun musiikin kentän muutos suhteutuvat kirjoittelussa, erityisesti pidemmissä ja siten 

analyyttisemmissä teksteissä toisiinsa, resonoiden ja välillä törmäten. Loder kirjoitti yhtyeen 

tehneen kolmella ensimmäisellä levyllään 1970-luvun parempaan kastiin kuulunutta 

musiikkia mistä huolimatta yhtye ei kuitenkaan saavuttanut menestystä, esimerkiksi Loder 

kirjoitti, että ensialbumin kohdalla ”amerikkalainen kaupallinen radio reagoi kuin joku olisi 

pieraissut hallituksen kokouksessa”. Sittemmin yhtyeen 1970-luvun paisunutta, tylsää ja 

                                                             
96 Rolling Stone 23.3.1989, 127, Rogers, Sheila, “Rolling Stone on campus: Magna cum loud”. 
97 Rolling Stone 25.8.1988, 63, 65, Palmer, Robert. 
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ikäloppua supertähtimusiikkikulttuuria vastustamaan syntynyt yksinkertainen ja ”nopeampi! 

äänekkäämpi!” New Yorkin CBGB:n kaltaisilta punkklubeilta noussut musiikki oli Loderin 

mukaan ”viimein mennyt jakeluun” muttei välttämättä siten kuin yhtye alun perin oli toivonut, 

sillä the Sex Pistolsin vuoden 1978 hiipumisen jälkeen punk rock vaihtui radioiden kannalta 

hyväksyttävämpään New Waveen (mikä vesitti punk rockin alkuperäisen idean). Loderin 

mielestä lipevän the Knackin ja jopa Joe Jacksonin kaltaisen harmittoman viihdeartistin 

mainitseminen Ramonesin kanssa samassa jatkumossa oli kyseenalaista, mutta hänen 

mukaan toisaalta onneksi Emerson, Lake & Palmer ei sentään ollut enää voimissaan. 

Dinosaurusprogeen nähden kaupallinen ja laimea uusi aalto on hänen mielestään siten 

kelvollisempaa, mutta Ramonesin edustama aito punk rock taas uutta aaltoa 

arvostettavampaa, joten musiikkimaailman muutos on hänen mielestään 1970-luvun 

lopussa ja 1980-luvun alussa jäänyt puolitiehen. Kuitenkin punkin hiipumisen, erityisesti the 

Sex Pistolsin hajoamisen ja radioystävällisemmän uuden aallon nousun myötä, Ramones 

alkoi Road to Ruin-albumillaan myös itse laajentaa musiikillista palettiaan muun muassa 

satunnaisilla kitarasooloilla ja 12-kielisillä akustisilla kitaroilla. Kuitenkin muutos tapahtui 

Loderin mielestä yhtyeen omilla ehdoilla hyvien, Brill Buildingin mieleen tuoneiden 

kappaleiden myötä; kyse on hänelle siten myös muiden vaihtoehtoartistien kohdalla esiin 

nousseesta luonnollisesta kehityksestä, ei pakotetusta tai väkinäisestä muutoksesta ja 

uuden albumin kohdalla esiin nouseva Phil Spector näyttäytyy hänestä luontevana 

yhteistyökumppanina yhtyeelle (kuitenkaan Ramonesin kohdalla ei hänen mukaan voitu 

vain monistaa the Ronettesin, the Crystalsin ja Darlene Loven 1960-luvun soundia). Lisäksi 

arvio julisti End of the Centuryn olevan Ramonesin ”kaupallisesti uskottavin albumi” ja silti 

tinkimättömästi yhtyeen alkuperäisten ajatusten mukainen minkä ohella Loder kirjoitti, että 

End of the Century ei ollut yhtyeen paras levy (sen kunnian sai joko Leave Home tai Rocket 

to Russia), mutta se oli paras, jonka suuri yleisö mahdollisesti kuulisi.98 Loder maalaa 

arviossaan kuvan yhtyeestä joka muuttuu muun musiikkimaailman mukana, mutta myös 

muuttaa sitä itse, peilaten samalla menneisyyden ja nykyisyyden eroja ja 

eroamattomuuksia. 

 

 

                                                             
98 Rolling Stone 20.3.1980, 54-55, Loder, Kurt. 
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4.2. MUUTOS VERTAILUNA 

Muutoksesta kirjoittaminen ja muutoksen analysointi ovat vertailua eri asiantilojen välillä. 

Muutos vertailuna tulee selvimmin esille levyarvioissa, joissa artistien uusinta julkaisua 

arvotetaan suhteessa aiempiin julkaisuihin, muutoksen laadun perusteella. Esimerkiksi 

Rachel Sweetin Protect the Innocent-albumin arviossa Debra Rae Cohen kirjoitti sen olevan 

monilta osin aiempaa kehittyneempää ja kiehtovampaa musiikkia, verrattuna ensilevyn Fool 

Aroundin kömpelön vallattomaan materiaaliin, kun taas Lene Lovichin toisen albumin Flexin 

arviossa Don Shewey kirjoitti, että Flex oli lähes väistämätön pettymys koska sitä verrattiin 

uusia uria aukoneeseen ja hienolla tavalla omituiseen Stateless-debyyttiin.99  

Ajallisen perspektiivin ohella muutoksen merkittävyyttä indikoi muutoksen laatu ja volyymi. 

Mitä suurempi laadullinen ja määrällinen ero muutoksen vertailukohtien välillä on, sitä 

selkeämmin muutos havaitaan ja se nousee kirjoittelun aiheeksi. Tämä näkyy esimerkiksi 

Kurt Loderin kesällä 1981 kirjoittamassa Dress Right!-artikkelissa, jossa kirjoitettiin punkin 

lopusta ja siitä kuinka uusien romantikkojen siitä vaikutteita saanut, mutta ne positiiviseksi 

hauskanpidon ja mahdollisuuksien korostamiseksi kääntänyt liike, johon Loder luki mukaan 

muun muassa nousevan elektronisen musiikin ja osan uuden aallon musiikista, oli muuttanut 

punkin synkän poliittisuuden ja negatiivisuuden 1980-luvulle tultaessa positiivisuuden 

korostumiseen sillä näille uusille romantikoille Englanti oli täynnä mahdollisuuksia.100 

Vertailukohtina Loderille toimivat punk ja New Romantics, jotka kuvaavat Britteinsaarten 

musiikin menneisyyttä ja tulevaisuutta sekä sen olemuksen muutosta. Vaikka tämä muutos 

on pikemminkin jatkumo kuin täydellinen, yhtäkkinen veitsellä leikattu rajanveto, näyttäytyy 

se musiikin ja erityisesti asenteen tasolla merkittävänä ja siten Rolling Stonen huomion 

arvoisena muutoksena. 

Muutoksen merkitys voi kohdistua muuttuvan subjektin ulkopuolelle, esimerkiksi suhteessa 

ympäröivään musiikkimaailmaan tai muuttuvaan subjektiin itseensä. Ensin mainittu muutos 

näkyy esimerkiksi uuden ja vanhan musiikin välillä, niihin liittyvien konnotaatioiden välillä 

kuten Pretendersin debyyttialbumin arviossa vuonna 1980 kun Ken Tucker kirjoitti, että 

yhtye oli ensimmäinen osoitus siitä, että edellinen, minään keskittynyt, vuosikymmen oli 

                                                             
99 Rolling Stone 1.5.1980, 53, 55, Cohen, Debra Rae; Rolling Stone 15.5.1980, 55, Shewey, Don. 
100 Rolling Stone 23.7.1981, Loder, Kurt, ”Dress Right!” Artikkeli löytyy Rolling Stonen digitaalisesta arkistosta 
osoitteessa http://www.rollingstone.com/culture/features/dress-right-19810723. Viitattu 17.5.2015. 
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taakse jäänyttä aikaa.101 Pretenders edustaa Tuckerille siten uudenlaisista lähtökohdista 

nousevaa ja merkittävää musiikkia, joka nousee oman aikakautensa, ja erityisesti sen alun, 

määrittäjäksi. Jälkimmäinen muutosdiskurssi linkittyy ensisijaisesti levytysten välisiin eroihin 

ja näkyy hyvin esimerkiksi Tom Carsonin arviossa Pretendersin II-albumista, jonka aluksi 

tiivistettiin millainen se oli suhteessa debyyttiin: siltä puuttuivat ensialbumin seksuaaliset 

provokaatiot ja hauras draivi ja se oli vähemmän fokusoitunut kuin edeltäjänsä, mutta silti 

se oli jollain tavoin rikkaampi kuin ensialbumi.102  

Samalla tavoin kuin edellä, mutta vice versa, muutosvertailu suhtautuu ensin artistiin 

itseensä ja myöhemmin muuhun musiikin kenttään ensimmäisten the Replacementsiä 

käsitelleiden juttujen kohdalla. Yhtyeen kolmannen ja ensimmäisen Rolling Stonen 

huomioiman albumin Let It Ben arvostelussa helmikuussa 1985 Debby Miller kehui, että 

yhtye oli saanut musiikkiinsa kahteen ensilevyyn verrattuna lisää sävyjä kun taas yhtyeen 

seuraava ja ensimmäinen suuryhtiöllä julkaistu albumi Tim oli Tim Holmesin mukaan 

yhtyeen paras levy ja nykyisen synteettisen musiikin hallitsemalla aikakaudella the 

Replacements oli liian hyvää ollakseen totta.103  

Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkikirjoittelun muutosdiskurssi pyrkii määrittelemään 

kulloisenkin kirjoituskohteen muutoksen, mutta myös usein yhdistämään sen laajempiin 

koko musiikin kentän muutosta koskeviin päätelmiin kuten esimerkiksi Jesus and Mary 

Chainin esittelyn yhteydessä vuoden maaliskuussa 1986 kun Michael Goldberg kirjoitti, että 

yhtyeestä haluttiin musiikkilehdistön toimesta luoda kuvaa toimijana, joka uudistaa 

brittiläisen punkin alkuaikojen vaarallisuuden ja kapinan. Samassa hengessä Rolling Stone 

yrittää myös kuvata yhtyeen punkmaisuutta, mutta toisaalta myös sen erikoislaatuisuutta ja 

eroja verrattuna punkkiin. Esimerkiksi yhtyeen taiteelliset pyrkimykset yhdistyivät punkin 

heittäytymiseen ja arvaamattomuuteen.104 Yhtyettä koskeva muutosdiskurssi asettuu siten 

osaksi laajempaa muutosta, punkin uudelleenmäärittelyä ja paluuta. Koska Jesus and Mary 

Chain on uusi artisti, on sitä koskeva muutoskirjoittelu ensisijaisesti tapahtuva suhteessa 

muuhun musiikin kenttään, ulkoiseen vertailukohtaan, ei yhtyeen omaan menneisyyteen. 

                                                             
101Rolling Stone 17.4.1980, Tucker, Ken.  Artikkeli löytyy Internet Archiven Rolling Stonen kotisivujen kopiosta 
http://web.archive.org/web/20071107032528/http://www.rollingstone.com/artists/pretenders2/albums/album/2
59325/review/5945712/the_pretenders. Viitattu 17.5.2015. 
102 Rolling Stone 1.10.1981, 93-94, Carson, Tom.  
103 Stone 14.2.1985, 45, Miller, Debby; Rolling Stone 21.11.1985, 94, Holmes, Tim. 
104 Rolling Stone 13.3.1986, 18, Goldberg, Michael, “Music: New Faces. Jesus and Mary Chain: Have they got 
a prayer?” 
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Muutosdiskurssiin kuuluvaa vertailua tehdään kirjoituksen kohteen (esimerkiksi artistin, 

tyylin) sisäisesti sekä ulkoisesti, suhteessa toisiin artisteihin, tyyleihin ja muihin musiikillisiin 

ilmiöihin ja toimijoihin. Ensin mainittu endogeeninen muutos korostuu etabloituneiden 

ilmiöiden, erityisesti artistien, kohdalla, joiden kohdalla niiden muutos on erityisesti muutosta 

niiden omaan menneisyyteen. Jälkimmäinen eli eksogeeninen muutos näkyy myös 

paikkansa vakiinnuttaneiden ilmiöiden kohdalla, mutta erityisesti se nousee esiin uusia 

musiikkikentän toimijoita ja ilmiöitä käsittelevässä kirjoittelussa.  

Hyvä esimerkki eksogeenisen muutosvertailun liittymisestä vaihtoehtoartistien uran 

alkuvaiheisiin löytyy Big Countrya koskevasta kirjoittelusta, jossa yhtye nähdään muutoksen 

tuojana, yhtenä kitarapohjaisen rockmusiikin paluuta edistävistä ja siten ajan koneellista 

listamusiikkia vastaan asettuvista yhtyeistä. Yhtyeen debyyttialbumin The Crossingin 

arviossa syyskuussa 1983 Kurt Loder hehkutti heti aluksi yhtyeen merkitystä kitaramusiikin 

uutena merkittävänä yhtyeenä, vaikka se oli vasta uransa alussa: ”Tässä on suuren melun 

kitarayhtye Britanniasta joka puhaltaa nupit pois synth-poppareilta ja väärän-funkin 

huijareilta jotka täyttävät listoja näinä päivinä.” Loder kirjoitti, että kuten U2:lla, ei Big 

Countrylla ollut käyttöä syntetisaattoreille ja yhtyeen erikoisen tuplakitarasoundin ja 

lihaksikkaan rytmisektion vuoksi albumi oli pakkohankinta jokaiselle rockfanaatikolle. 

Sanoitukset olivat myös Loderin mukaan nykyisen anglopopin halvan dekadenssin ja 

älyttömän synkkyyden vastakohtia, sillä niissä oli optimismia. James Henken haastattelussa 

saman vuoden joulukuussa kirjoitettiin myös ulkoiseen muutokseen keskittyen Big Countryn 

olevan yhtye, jolla ei ollut mitään tekemistä nykyisten trendien, muodin tai politiikan kanssa, 

pikemmin se henki kotiseutunsa folkperinnettä modernin kitararockin muodossa. Henke 

kirjoitti myös, että Big Country, the Alarm ja U2 olivat kaikki uuden sukupolven rockmusiikkia, 

jossa innostava kitaravetoinen musiikki yhdistyi kappaleisiin toivosta ja lupauksista.105 

Endogeeninen muutosvertailu nousee esiin Big Countryn toisen Steeltown-albumin 

arviossa, jossa Fred Schruers kirjoitti yhtyeen kokeneen luonnollisen evoluution 

ensialbumiin verrattuna: toisaalta Stuart Adamsonin laulunkirjoittaminen oli kehittynyt ja 

toisaalta edellisen albumin epookkimaisen runollisista ja myyttisistä sanoituksista oli siirrytty 

kuvauksiin, joissa henkilökohtaiset ja kansalliset pettymykset yhdistyivät niin työttömyyden, 

väkivallan, pelon, tarpeettomuuden, armeijan, terästeollisuuden kuin kansankiihottajan, 

jonka esikuvaksi mainittiin Ronald Reagan, kaltaisten aiheiden kuvauksissa. Schruers 

                                                             
105 Rolling Stone 15.9.1983, 57, 59, Loder, Kurt, “Guitars rule in this Big Country”; Rolling Stone 8.12.1983, 
38-40, 44-46, Henke, James, ”Big Country Untamed”. 
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kirjoitti arvionsa lopuksi, että yhtye oli onnistunut toisella albumillaan täyttämään odotukset, 

albumi oli voitonriemuinen ja parantava, unohtamatta koskaan tanssia.106 

Sisäinen ja ulkoinen muutosvertailu yhdistyvät Anthony DeCurtisin arviossa Big Countryn 

kolmannesta albumista. The Seerin arviossa toisaalta korostettiin yhtyeen merkitystä 1980-

luvun kitaramusiikille kun DeCurtis kirjoitti, että yhtyeen ensilevyn The Crossingin myötä 

yhtye asettui ”humanismin kostoksi sieluttomalle popteeskentelylle” kun pidäkkeetön 

intohimo ja korkealle kohoavat kitarat murskasivat musiikkia tuolloin hallinneen technopopin 

ja toisaalta tehtiin vertailua yhtyeen aiempiin albumeihin sillä DeCurtisin mukaan uuden 

tuottajan myötä yhtyeen musiikki oli maltillistunut, mutta se ei tarkoittanut yhtyeen perustan 

muuttumista vaan pikemmin aiempien albumien äänimuurin muuttumista hengittävämpään 

ja selvempään äänikuvaan.107 

 

 

4.3. MUUTOS ERONTEKONA JA EROTTAUTUMISENA 

Galaxie 500:n On Firen arvostelussa vuonna 1990 Michael Azerrad erotti yhtyettä muusta 

ajan musiikista ja kirjoitti, että kun muut amerikkalaiset rokkarit laukkaavat nyt nopeissa 

tahtilajeissa niin Galaxie 500 soittaa hidasta musiikkia.108 Koska muutoksesta kirjoittaminen 

on vertailua eri asiantilojen välillä, muutosdiskurssi tuottaa erontekoja: erottaa eri ilmiöitä 

toisistaan ja asettaa niitä arvojärjestykseen.  

Erottautuminen näkyy positiivisena erontekona esimerkiksi X:n Wild Gift-levyn arvostelussa, 

jossa Debra Rae Cohen kirjoitti, että se oli paras amerikkalainen punk-levy mitä on koskaan 

julkaistu ja kuluvan vuoden 1981 paras amerikkalaiselta yhtyeeltä julkaistu levy; yhtyeen 

ansioksi luettiin erityisesti, että se ei jäljitellyt englantilaista Sex Pistolsin jälkeistä punkkia 

vaan loi oman punktyylinsä.109 Rolling Stonen väheksyvä suhtautuminen brittipunkkiin 

tarkoittaa sitä, että kaikki siihen eroa tekevä, punkin alle luettava musiikki nähdään 

melkeinpä automaattisesti hyvänä. Kuitenkin X:n kohdalla muu yhtyettä koskeva kirjoittelu 

                                                             
106 Rolling Stone 17.1.1985, 41-42, Schruers, Fred. 
107 Rolling Stone 28.8.1986, 76, 78, DeCurtis, Anthony. 
108 Rolling Stone 22.3.1990, 117, Azerrad, Michael. 
109 Rolling Stone 20.8.1981, 43-44. Cohen, Debra Rae, ”Love and kisses for X”. 
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todistaa, että yhtyeellä on itseisarvoinen asema amerikkalaisen punkin kaanonissa, eikä 

pelkästään välinearvo eronteossa brittipunkkia vastaan.  

Edellisen kaltaisena, mutta argumentatiivisesti vastakkaisena muutosdiskurssin metodina 

kirjoittelussa nousee esiin negatiivinen eronteko, erottautumattomuus. Tämä eronteon tapa 

korostaa muutoksen olemattomuutta tai myöhemmin tässä tutkimuksessa esiin nousevaa 

samuutta. Negatiivisesti, kirjoittelun sävyn kannalta, eronteko näkyy esimerkiksi Debra Rae 

Cohenin arviossa the Motelsin Careful-albumista, sillä Cohenin mukaan ei ollut vaikea löytää 

sitä muista erottavaa asiaa: se oli naislaulaja mistä huolimatta yhtyeen uusi albumikaan ei 

korjannut sitä seikkaa, että muilla tavoin the Motels ei edelleenkään erottunut musiikillisesti 

muista. Samalla tavoin, mutta laajemmassa kontekstissa, Hoodoo Gurusin esittelyssä 

vuonna 1985 Kurt Loder mietti voisiko Australia olla seuraava Yhdysvalloissa menestyvä 

musiikkimaa, Iso-Britannian tavoin. Hän kuitenkin näki, ettei ”australialainen invaasio” ollut 

näköpiirissä, sillä australialainen musiikki oli samanlaista ”amerikkalaista krääsäpaskaa ja 

televisiota” kuin kotimainen musiikki.110 Australialainen musiikki ei Loderin mielestä erotu 

mitenkään amerikkalaisesta ja täten sen mahdollisuudet nousta suosituksi Yhdysvalloissa 

ovat hänen mielestä varsin pienet. Molemmissa esimerkeissä eronteko ja erottautuminen 

näyttäytyvät eroamattomuutena ja siten erontekona suhteessa esimerkiksi omalaatuisiin ja 

autenttisiin musiikillisiin ilmiöihin. 

Vaikka Rolling Stone valtavirtarockiin keskittyvänä lehtenä kirjoittaa mieluummin artistien 

kaupallisesta potentiaalista, on sen kirjoittelussa undergroundyhtyeistä havaittavissa myös 

fanzineille ja muille pienlehdille tyypillistä problematisointia artistien kaupallisuudesta ja siitä 

edustavatko ne valtavirtaa vai undergroundia. Erityisesti tällainen polarisaatio ja sen 

määrittelyn tarve näkyy artistien tyylin tai statuksen muuttuessa esimerkiksi levy-yhtiön 

vaihdosten tai kaupallisen menestyksen myötä. Tähän statuksen muutokseksi kutsumaani 

ilmiöön palataan myöhemmin, mutta tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että muutos 

erontekona voi olla myös suhteellisen neutraali käsitteellistämistapa. Esimerkiksi Gang of 

Fourin Solid Gold-levyn arvostelun alussa mietittiin Milo Milesin toimesta, edustiko yhtye nyt 

valtavirtaa vai ei ja arvion lopuksi päätelmänä todettiin, että yhtye oli edelleen varsin 

kaukana valtavirtamusiikista. Perusteluna väitteelle nostettiin esimerkiksi esiin yhtyeen 

marxistiset poliittiset mielipiteet, jotka tulivat esiin sen sanoituksissa.111 Tässä tapauksessa 

                                                             
110 Rolling Stone 2.10.1980, 92-93, Cohen, Debra Rae; Rolling Stone 28.3.1985, Loder, Kurt, “New Faces: 
Rock’s latest gurus”.  
111 Rolling Stone 6.8.1981, 47-48, Miles, Milo.   
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arvottamisen sijaan muutos näyttäytyy deskriptiivisenä ja suhtautuminen siihen on jätetty 

lukijan oman tulkinnan varaan. 

 

 

4.4. MUUTOKSEN NOPEUS JA HITAUS 

Muutoksen nopeus tai hitaus on myös eräs muutosdiskurssia ja sen sävyä määrittävistä 

yleisistä seikoista. Muutosvauhti ei kuitenkaan suoraan kerro siitä kuinka musiikilliseen 

ilmiöön suhtaudutaan vaan se on pikemmin muutoksen ominaisuus, joka saa merkityksen 

muutoksen laadusta ja muuttuvan subjektin olemuksesta. Esimerkiksi äkillisiksi koetut tyylin 

muutokset nousevat kirjoittelussa joissain tapauksissa esiin hämmentävyyden, mutta 

myöhemmin tarkasteltuna myös tuttuuden tai ainakin tottumisen valossa. Tämä näkyy muun 

muassa siinä kuinka Mikal Gilmore kuvasi the Sex Pistolsin entisen laulajan John Lydonin 

eli taiteilijanimeltään Johnny Rottenin uutta yhtyettä Public Image Ltd. kirjoittaen, että siinä 

”hahmottomat rakenteet, katkeamattomat rytmit, minimaaliset melodiat ja Lydonin hoodoo-

vokaalit” yhdistyivät reggaedubin kaiku-ja bassovetoisuuden mieleen tuoneeseen 

tuotantoon ja hänen mukaan musiikkilehdistö haukkui yhtyeen epärockmaisen ensialbumin: 

Rolling Stone kirjoitti sen olleen ”nenänvuodon jälkeistä monotonisuutta” ja NME ”Zen-

oppitunnin idolatria”. Kuitenkin yhtyeen musiikin kypsymisen myötä suhtautuminen siihen oli 

muuttumassa ja sitä oli alettu esimerkiksi pitää elektronisen ja teoretisoivan ”Brave New 

Wave”-liikehdinnän, johon luettiin Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle ja Joy Division, 

alkupisteenä.112 Tyylin muutokseen tottuminen ajallisen eron ja perspektiivin 

muotoutumisen sekä toiston myötä tekevät Lydonin edellisen ja nykyisen yhtyeen välisistä 

eroista helpommin hyväksyttäviä toimittajien keskuudessa, Gilmoren mainitsema 

kypsyminen on PiL:n ohella myös toimittajien kypsymistä suhteessa yhtyeen musiikkiin. 

Artistin nopea muutos vaatii siis tässä tapauksessa vastaparikseen hitaamman muutoksen 

musiikkitoimittajien oletusten ja toiveiden suhteen, jotta hyväksyvä ymmärrys lehdistön 

taholta on PiL:n kohdalla mahdollinen.  

Positiivinen suhtautuminen äkilliseen muutokseen nousee esille sellaisten kirjoituskohteiden 

kohdalla, joiden kohdalla aiemmin suhtautuminen on ollut negatiivista tai ainakin innotonta. 

                                                             
112 Rolling Stone 1.5 1980, 11, 20-21, Gilmore, Mikal, “John Lydon improves his public image: Rotten no more”; 
Rolling Stone 1.5 1980, 20-21, Gilmore, Mikal, “Chronicling the Sex Pistols’ rise and fall”. 
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Äkillisen muutoksen kohdalla siten lähtötilanteella ja aiemmalla suhtautumisella on suuri 

merkitys siihen, miten nopeaan muutokseen suhtaudutaan. Irlantilaisen the Boomtown 

Ratsin kolmas albumi The Fine Art of Surfacing arvioitiin helmikuussa 1980 ja David Fricken 

mukaan aiemmin yhtye teki jälkipunkhittejä, yksikertaisten koukkujen ja r&b-riffien sekä 

laulaja Bob Geldofin ääneen tukeutuen, mutta nyt he yrittivät todistaa kykenevänsä myös 

vakavampaan musiikkiin onnistuen siinä Bowien, Thin Lizzyn, Shangri-Lasin, Sparksin, dub-

reggaen sekä the Beatlesin hengessä hyvin. Aiemmin tavanomaiseksi koettua musiikkia 

tehneen yhtyeen äkillinen muutos on siis Fricken mielestä positiivinen asia ja lopputulos 

merkittävää poptaidetta.113 

Mark Colemanin kesän 1987 arvio the Curen Kiss Me, Kiss Me, Kiss Mestä taas nostaa 

esiin muutoksen hitauden ja varsin positiivisessa hengessä. Arvion mukaan yhtye yritti tällä 

kertaa ”syventää ja tarkentaa nykyistä herkkyyttään” sen sijaan, että olisi yrittänyt laajentaa 

sitä ulospäin. Colemanin mukaan ensimmäistä kertaa yhtye soitti yhtyeenä ja tulokset olivat 

merkittäviä ja albumin musiikki oli suhteellisen teeskentelemättömänä ja tasapainoisena 

läpimurto, aiempiin albumeihin verrattuna: Robert Smith oli Colemanin mukaan aiemmin 

kokeillut kaikkea The Topin orkestroidusta studiopopista ”sarkastisiin tanssikappaleisiin”, 

mutta vasta uudella albumilla oli kyennyt saattamaan valmiiksi ja tasapainoiseksi 

kokonaisuudeksi kaikki halunsa ja toiveensa.114 Yhtye on Colemanin mukaan ajan ja 

julkaisujen myötä hitaasti muuttunut aiempaa koherentimmaksi ja varteenotettavammaksi 

artistiksi. Vaikka muutoksen hitaus ei välttämättä ole tässä tapauksessa pelkästään 

positiivinen asia niin lopputulos on kuitenkin sitä. 

Hidas muutos näkyy erityisesti pidemmän aikaa musiikin piirissä vaikuttaneiden artistien 

kohdalla. Muutos näkyy esimerkiksi artistin peräkkäisten julkaisujen välisissä eroissa 

nopeampana ja siten lyhyemmällä aikavälillä tapahtuvana muutoksena, mutta erityisesti 

pidemmän uran omaavien toimijoiden kohdalla muutos voi näkyä kirjoittelussa laajemman 

kaaren ja perspektiivin valossa. Jälkimmäisestä hyvä esimerkki on Robin Lane and the 

Chartbusters, jonka kohdalla Tom Carson korosti Lanen olleen ”rockin markkinapaikoilla” 

enemmän tai vähemmän aktiivisesti vuosikymmenen verran mikä näkyi kokemuksen 

tuomana varmuutena ja uskottavuutena. Kuitenkin albumi oli myös tuore ja vailla 

menneisyyden kahleita. Kokonaisuutena Carson totesi viitaten yhtyeen jäsenten 

                                                             
113 Rolling Stone 21.2.1980, 57-58, Fricke, David. 
114 Rolling Stone 16.7./30.7.1987, 132, Coleman, Mark. 
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kokemukseen ja albumin sisällön laatuun: ”Jos ei muuta, Robin Lane & the Chartbusters 

osoittaa, että odotus oli hyvin käytettyä aikaa.”115  

 

 

4.5. MUUTOKSEN AALTOLIIKE JA JATKUVA MUUTOS 

Muutos näyttäytyy joissain tapauksissa kirjoittelussa loogisena ja suoraviivaisena 

tapahtumasarjana, mutta useammin se varsinkin useiden vuosien ja lukuisten kirjoitusten 

syklillä näyttäytyy pikemmin aaltoliikkeen kaltaisena ja hieman epäjatkuvana prosessina. 

Tämä tulee hyvin ilmi esimerkiksi vertailtaessa Hϋsker Dϋta ja yhtyeen laulajaa Bob Mouldia 

koskevia kirjoituksia, joissa muutos tulee esille. Kun Rob Tannenbaumin mukaan Hϋsker 

Dϋn Flip Your Wig oli yhtyeen uran hiotuin ja ammattimaisin levy, mikä kirvoitti kysymyksiä 

uudistumisesta, sen hyväksyttävyydestä ja aitoudesta, autenttisuudesta sekä pysymisestä 

uskollisena omille juurille, niin debyyttisoololevyllään Mould halusi David Fricken mukaan 

erottautua Hϋsker Dϋsta minkä vuoksi albumista tuli musiikillisesti erilaista, akustista ja 

selkeämpää musiikkia kun taas Mouldin seuraava soololevy Black Sheets of Rain sai David 

Fricken arviossa kehuja, kuten edellinenkin albumi, vaikka se oli edelliseen levyyn 

verrattuna musiikillisesti rankempi ja täten lähempänä Hϋsker Dϋta; lähes täydellinen 

omassa genressään: ”jälkipunk tai muukaan, ei tule tätä paremmaksi”.116 Mouldin kohdalla 

muutosdiskurssi kulkee siten aaltoilevasti, niin suhteessa kaupallisuuteen, uskottavuuteen 

ja autenttisuuteen kuin musiikilliseen ominaislaatuun, menneisyyteen ja erottautumiseen. 

Muutoksen epäjatkuvuuteen liittyy kuitenkin myös huomio sen jatkuvuudesta: vaikka muutos 

ei olisi selkeälinjaista, sitä tapahtuu koko ajan, kuten ilmenee esimerkiksi Jon Youngin 

vuoden 1990 kirjoituksesta, jonka mukaan the Mekonsin historia oli tiivistettynä yli 

vuosikymmen jäsenten ja tyylin vaihdoksia sekä vaihtelevaa musiikkia punkista kännisiin 

countrykappaleisiin.117 Yhtyeen historia ja muutos ovat jatkuvia vaikka niiden kuvaileminen, 

yksinkertaisesti katkonaisuudessaan, repaleisuudessaan ja monitasoisuudessaan on 

vaikeaa. 

                                                             
115 Rolling Stone 12.6.1980, 57, Carson, Tom. 
116 Rolling Stone 7.11.1985, 56 Tannenbaum, Rob; Rolling Stone 15.6.1989, 78–80, 148, Fricke, David, ”New 
day rising: with his powerful new album, Bob Mould moves on from Husker Du’s bitter breakup”; Rolling Stone 
20.9.1990, 104, Fricke, David. 
117 Rolling Stone 8.2.1990, 95-96, Young, Jon. 
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Monimutkainen muutos tiivistyy kuitenkin joidenkin artistien kohdalla kirjoittelussa, aiemmin 

mainitun perspektiivin sekä ilmiön merkittävyyden vuoksi, luontevan oloiseksi ja 

yksinkertaistetuksi muutosnarratiiviksi. Esimerkiksi Michael Azerradin vuoden 1989 

kirjoituksen kohdalla the Curen muutosnarratiivi punkin pohjalta syntyneestä, mutta 

musiikkinsa jatkuvan muutoksen tilassa pitäneestä yhtyeestä menestyväksi artistiksi, on 

kaikessa monimutkaisuudessaan selkeäksi kirjoitettu. Azerradin mukaan Robert Smith 

aloitti soittamalla ”orastavan punk-liikkeen” myötä syntyneissä yhtyeissä ja punkin merkitys 

oli edelleen tärkeä yhtyeelle; Smithin sanoin: ''Kaikki punkin syyt ja kaikki asiat, jotka jäivät 

jälkeen punkista, ovat edelleen osa ryhmän koostumusta". The Cure teki Yhdysvaltain 

debyyttinsä vuoden 1980 Boys Don't Cry-albumilla, mutta sitä seuranneilla Seventeen 

Seconds ja Faith albumeilla muuttui kirjoituksen mukaan ”hilpeästä pop-yhtyeestä” 

alakuloiseksi tunnelmoijaksi ja Smithin ”hyvin synkän kauden” huipentumana yhtye teki sen 

”sairaalloisen mestariteoksen” Pornographyn, ”monumentaalisen masentavan” levyn. The 

Curen seuraavat albumit The Top ja The Head on the Door tekivät jälleen Azerradin mukaan 

”äkillisen tyylillisen täyskäännöksen” ja niiden hauskat ja suorastaan hilpeät singlet toivat 

yhtyeelle paljon uutta yleisöä: Kiss Me, Kiss Me, Kiss Men tarttuvien pop-laulujen myötä the 

Cure ”sinkoutui osaksi valtavirtaa”, valloitti omituisen humoristisilla videoillaan MTV:n ja 

loppuunmyi helposti Madison Square Gardenin. Yhtyeen uusin albumi Disintegration oli 

Azerradin mielestä mahdollisesti yhtyeen paras ja edelliseen ”pirteään popalbumiin” 

verrattuna yksi todiste lisää siitä, että Smith ei halunnut toistaa samoja asioita kuin ennen 

vaan eteni urallaan vastakohtien kautta.118 

Muutosdiskurssi ja-narratiivi ovat koherentteja koska ne ovat konstruktioita ja siten luotu ja 

määritetty sellaisiksi. Edellä mainitut esimerkit toisaalta tukevat tätä 

merkityksellistämisprosessin ja koherenttiuden yhteyttä, mutta toisaalta kertovat 

musiikkilehdistön (ja ihmiskulttuurin yleensä) tavasta hahmottaa asiat ja ilmiöt sekä niiden 

väliset suhteet jatkuvuuteen perustuen, entropian ja satunnaisuuden kustannuksella. Tämä 

sama asia nousee tietysti esiin myös tämän tutkimuksen päätelmissä, joissa suuresta 

määrästä satunnaista aineistoa on puristettu ainakin jossain määrin selkeästi etenevä 

kokonaisuus, siis konstruktio konstruktioista; universaali singulaarisesta ja partikulaarisesta. 

 

                                                             
118 Rolling Stone 7.9.1989, 47, 49-50, Azerrad, Michael, “Searching for the cure: can the masters of ’mope 
rock’ enjoy life at the top?” 
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4.6. MUUTOKSEN MERKITTÄVYYS 

Tärkeämmiksi koettujen asioiden muutoksesta kirjoitetaan laajemmin ja suuremmalla 

todennäköisyydellä kuin vähemmän merkityksellisiksi, lehden kaupallisen tuloksen tai 

toimittajien kiinnostuksen vuoksi, nähtyjen. Suosittu tai toimittajan suosima artisti tai tyyli saa 

osakseen siten muuttuessaan tarkemman analyysin muutoksestaan kuin vähemmän 

merkittäväksi koettu ilmiö. Tärkeiden aiheiden kohdalla myös pienempi muutos on 

kirjoituksen arvoinen, kun taas vähemmän merkityksellisten aiheiden kohdalla myös niiden 

muutos on merkityksettömämpi. Muutosdiskurssin olemus on siten, kaiken muun 

vaihtoehtomusiikkikirjoittelun ohella alisteista toimittajien vallankäytölle sen suhteen mitkä 

asiat koetaan tärkeiksi ja merkityksellisiksi ja siten lehdessä julkaisun arvoisiksi. 

Sonic Youthin suuryhtiödebyytti Goo-albumi arvioitiin elokuussa 1990 neljän tähden levyksi 

ja David Fricken arvio alkoi tiivistetyllä kuvauksella yhtyeen tyylin kahteen suuntaan 

kurottavasta olemuksesta ja yhtyeen tietynasteisesta uudistumisesta: ”jumalani, he soittavat 

säveliä! Tavallaan. Goo, entisten indiekitaranraiskausjumalien Sonic Youthin 

suuryhtiötervehdys, on pirun lähellä musikaalia heidän standardeillaan, mahtava, pidennetty 

essee hienostuneesta alkukantaisuudesta joka näppärästi sovittaa rockin rakenteelliset 

konventiot yhteen yhtyeen kaksoisintohimoihin väkivaltaisesta tonaalisesta joustavuudesta 

ja autotallipunkholokaustista.” Arvion loppu korosti myös albumin ja yhtyeen muutoksen 

merkittävyyttä, ei pelkästään yhtyeelle itselleen vaan musiikille laajemmin: ”Goolla, he ovat 

helposti osuneet maaliin. Rock & roll, tai mitä siitä on jäljellä, ei tule koskaan olemaan 

entisensä.”119 Sonic Youthin kohdalla muutoksen merkittävyyden korostus, sen saaman 

huomion laajuus sekä positiivinen sävy juontuvat toimittajan henkilökohtaisen 

kiinnostuksen, yhtyeen statuksenmuutoksen sekä muutoksen kokonaisvaltaiseksi koetun 

vaikuttavuuden kaltaisista seikoista. Muutoksen merkittävyys ja sen arviointi ovat siten aina 

monien motiivien, niin institutionaalisten kuin henkilökohtaisten, vuoropuhelua 

kirjoituskohteen tarjoamien virikkeiden kanssa. Lopputuloksena on joko merkittävä 

muutosdiskurssin olemusta avaava tai mitäänsanomattomuuteen unohtuva teksti. 

Muutoksella on musiikkikirjoittelussa yleensä väliä. Harvoin selvä muutos ei ole 

merkityksellinen itsessään tai sillä ei toimittajan mielestä ole väliä. Silloin voidaan olettaa, 

ettei itse kirjoituksen kohteellakaan ei ole toimittajalle merkitystä ja usein tämä liittyy lähinnä 

vastentahtoisesti lehden kirjoitteluun nostettuun musiikkiin. Kuitenkin lähes kaikki valtavirran 

                                                             
119 Rolling Stone 9.8.1990, 64, Fricke, David. 
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pakkopullaisesta popista eroava on toimittajille ainakin jollain tasolla merkityksellistä ja siten 

muutos myös merkittävä ja analyysin arvoinen asia. Esimerkiksi Ken Tuckerin neljän tähden 

arvio Elvis Costellon Trust-albumista huhtikuussa 1981 korosti, ettei Costello ollut 

osoittautunut helposti kategorisoitavaksi artistiksi ja humoristisesti albumin nimeen viitaten 

häneen ei siten voinut luottaa, mikä ei kuitenkaan Tuckerin mukaan ollut huono asia 

nykypäivän musiikkimaailmassa, jossa monet rocktähdet olivat liian ilmeisiä ja siten helposti 

sivuutettavia, vaan joillekin kuten hänelle itselleen se oli ”hiton hyvä suositus”.120 

 

 

4.7. MUUTOKSEN SYYT 

Muutoksen ilmenemismuotojen ohella Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkikirjoittelussa 

pohditaan myös syitä muutokseen. Muutoksen syiden kohdalla kirjoittelussa nousevat 

erityisesti esiin toimittajien psykologisoivat arvelut artistien muutoksen motiiveista. Usein ne 

nousevat esiin piilotetusti, mutta joissain tapauksissa avoimemmin kuten Pretendersin 

Learning to Crawlin arviossa, jossa Kurt Loder nosti esiin niin yhtyeen edellisen albumin 

jälkeen kokemat vaikeudet kuin Chrissie Hynden tyttären syntymän, joiden luoman 

perspektiivin vuoksi yhtyeen uusin albumi oli hänen mukaan syvempi ja viisaampi kuin 

aiemmat levyt.121  

Ken Tuckerin kirjoittamassa the Carsin Panoraman arviossa taas muutoksen syyt 

näyttäytyvät artistin omista kehitystarpeista nouseviksi motivaattoreiksi, erityisesti haluksi 

saavuttaa taiteellista arvostusta pelkän kaupallisen huomion sijaan. The Cars yritti Tuckerin 

mukaan avantgardeduo Suiciden, jota Tucker kuvaili kaksikymmentäluvun dadaistien 

perilliseksi niin radikaalitaiteensa kuin viihdyttävyytensä puolesta, tavoin luoda uudella 

albumilla omaa haastavaa taidettaan, mutta Tuckerin mielestä lopputulokset olivat vain 

surullisia ja tylsiä harhoja; itsetarkoituksellista ja itseään vastaan kääntyvää oman 

merkittävyytensä esiin nostamista ja yhtye oli tällä kertaa vielä ilottomampi kuin aiemmin: 

ensilevyn hermostuneesta ja levottomasta musiikista ei ollut paljoa jäljellä.122 The Carsin 

                                                             
120 Rolling Stone 2.4.1981, Tucker, Ken. Artikkeli on Rolling Stonen digitaalisessa arkistossa osoitteessa 
http://www.rollingstone.com/music/albumreviews/trust-19810402. Viitattu 17.5.2015. 
121 Rolling Stone 16.2.1984, 79-80, Loder, Kurt, “Pretenders: transcending the nightmare”. 
122 Rolling Stone 16.10.1980, 56, 58, Tucker, Ken. 
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muutoksen syyt ovat siten Tuckerin mielestä kunnianhimoiselle taiteilijalle jossain määrin 

ymmärrettäviä, mutta lopputulos kaukana tavoitellusta. 

Haastatteluissa artistit pääsevät itse kertomaan syitä esimerkiksi tyylinsä muutoksille ja 

puolustamaan valintojaan esimerkiksi suhteessa menneisyyteensä ja valtavirtaan sekä 

menestykseen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat the Replacements ja yhtyeen sanavalmis 

Paul Westerberg. Heti yhtyeen ensimmäinen haastattelu Rolling Stonessa nostaa esiin 

teemat, joita toistettaisiin myös yhtyeen tulevissa haastatteluissa kyllästymiseen asti. Niitä 

ovat kuuluisuus sekä undergroundin ja valtavirran rajanveto. Heti haastattelun aluksi Paul 

kertoi haluavansa tähdeksi, mutta silti hän haluaisi vain nähdä millaista se olisi. Westerberg 

ei vielä ensimmäisessä lehteen tehdyssä haastattelussa kertonut tavoitteenaan olevan 

menestys koska kuuluisuus kiehtoo häntä, vaan se puetaan naivimpaan uteliaisuuden 

asuun. Joka tapauksessa artikkelin mukaan Replacements oli liukumassa undergroundista 

valtavirtaan. Itse Westerberg kommentoi, että toisaalta hän tunsi ansainneensa sen, 

toisaalta taas hän tunsi, että tässä on kyse isosta huijauksesta ja hän ei ole se, jota 

huijataan. Hän kokee, että yhtye on tarpeeksi tasokas menestymään, mutta silti yhtyeen 

musiikissa on puolia, joiden perusteella hän ajattelee, että yhtye ei voi olla valmis 

valtavirtasuosion saavuttamiseen. Westerbergille rajanveto valtavirran ja undergroundin, 

menestyksen ja kulttisuosion sekä kompromissien ja ehdottomuuden välillä on liukuva. 

Myös suhde yhtyeen menneisyyteen on mutkikas tai selvä, riippuen siitä, miten 

julistuksenomaisiin lausuntoihin suhtautuu. Westerberg sai haastattelun mukaan 

kiinnostuksen musiikkiin punkista, mutta nyt yhtye soittaa hänen mukaan kaikenlaista 

musiikkia, ilman tietynlaista taustaa. Toisaalta hänen lausunnoissaan tehdään ero punkkiin, 

mutta myös myönnetään sen vaikutus. Jälkimmäiseen liittyen hän ei esimerkiksi halunnut 

yhtyeen julkaisevan videoita, sillä niillä saadaan vain ”vääriä faneja”.123  

Kesäkuun 1989 ensimmäisen numeron kannessa taas mainittiin: ”The Replacements: 

Kasvaminen on vaikeaa”. Itse jutussa puhutaan yhtyeen kasvun ja menestyksen 

aiheuttaman muutoksen vaikutuksista ja nostetaan jälleen esille yhtyeen ristiriitainen 

suhtautuminen menestykseen ja kaupallisuuteen. Haastattelun mukaan yhtyeen 

mentaliteetti oli, että suuryhtiö on vastustaja, mutta toisaalta, että ne tekevät töitä sinulle. Ja 

toisaalta Replacements oli osa sitä punkkareiden joukkoa, joka Sex Pistolsin vanavedessä 

oli ainoana genrenä rock & rollin historiassa, Westerbergin oman kuvauksen mukaan, 
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”katsonut minkäänlaisten kaupallisten toiveiden osoittamisen häpeälliseksi itsensä 

myymiseksi”. Westerbergin mukaan vuonna 1965 he olisivat luultavasti olleet kuin the Pretty 

Things, sillä silloin ”hipeintä” oli tulla isoksi ja menestyväksi yhtyeeksi. Westerberg myös 

vertasi itseään ja R.E.M.-yhtyettä: mikä meissä on erona,124 mistä se johtuu ja ollaanko me 

huonompia kuin he? Jos ihmiset eivät pidä levystä ja sanovat, että se on ”paskaa” me 

voimme painua takaisin kellariin, hän kertoi. Westerberg ja Rolling Stone ovat molemmat 

kiinnostuneita siitä miksi tietyt yhtyeet menestyivät ja toiset eivät. Tämän vuoksi asian 

saaman, runsaan palstatilan ymmärtää. Samalla tulee huomata haastattelun otsikossa esiin 

nouseva ajatus yhtyeen tilasta ja statuksesta monien eri suuntiin vetävien voimien välissä 

ja niiden myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista. The Replacements on haastattelun aikaan 

suurten valintojen edessä ja sen huomaa hyvin haastattelussa esiin nousevista aiheista ja 

niiden analyysin sävystä. Menestyksen anatomian jälkeen haastattelussa kerrattiin yhtyeen 

historiaa, puhuttiin sen suhtautumisesta faneihin ja käytiin läpi sitä prosessia, jonka kautta 

tähän pisteeseen missä yhtye oli, oli päädytty, josta ajauduttiin jälleen puhumaan 

menestyksestä ja menestymättömyydestä sekä yhtyeen muutoksesta: ”Jälleen kerran, hän 

yrittää vastata the Replacementsin kysymykseen: Mitä tapahtui tälle indieyhtyeelle, josta tuli 

suurien ympyröiden kilpailija, ja mitä se kaikki tarkoittaa?” Westerbergin vastauksessa 

korostettiin muutoksen sisäsyntyisyyttä ja sitä, että muutos oli yhteen kannalta hyvä asia: 

”Pähkinänkuoressa meistä on tullut parempia…me olemme menettäneet vähän siitä mitä 

meillä oli, vanhan kamikazehengen suhteen. Mutta me emme voi tehdä mitä olemme 

tottuneet tekemään, emmekä halua. Emme halua olla vitsi, tai nuori nouseva yhtye, ikuisesti. 

Se on kuin, me olemme hyvän yhtyeen vaiheessa. Ei mahtavan, mutta hyvän.”125  

Westerberg yltyy edellä siteeratun haastattelun lopuksi vielä korottamaan omaa yhtyettään 

suhteessa toisiin vaihtoehtoyhtyeisiin. Hänen mukaan kaikki hc-yhtyeet, joille he olivat olleet 

avaamassa kuten Hϋsker Dϋ, Black Flag, Effigies, Minutemen, Youth Brigade ja Seven 

Seconds olivat huonompia kuin he: ”yhtään heistä pahuksista ei ole jäljellä. Me kestimme 

kauemmin kuin kaikki löyhkäävät teeskentelijät, ja kaiken aikaa he heittivät meille paskaa 

meidän vanhahtavista paidoista ja kampauksista.” R.E.M. oli Westerbergin mukaan ainoa 

yhtye, jolle he olivat avanneet ja joka oli pysynyt isompana yhtyeenä kuin he. Hän mainitsi 

vielä X:n ja muita vastaavia yhtyeitä, jotka olivat jokin aikaa sitten rockjumalia, kun samaan 

aikaan the Replacements ei ollut mitään ja nyt tilanne oli Westerbergin mielestä 

                                                             
124 Noin 800 000 myytyä levyä, artikkelissa vastattiin, mikä kertoo Rolling Stonen tavasta arvottaa musiikkia 
sen myyntilukujen perusteella. 
125 Rolling Stone 1.6.1989, 79, 80, 83, Pond, Steve, “The growing pains and pleasures of the Replacements”. 
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kääntymässä päinvastaiseksi. Nyt tavoite olikin Westerbergin mukaan, että R.E.M. avaa 

heille eikä toisin päin. Haastattelun lopuksi Westerberg vielä kanonisoi oman yhtyeensä ja 

R.E.M.:n vaihtoehtorockin tärkeimmiksi yhtyeiksi. R.E.M.:n kanssa he olivat hänen mukaan 

viimeisiä titaaneja; the Replacements oli 1980-luvun Rolling Stones ja R.E.M. Beatles.126  

Vaihtoehtomusiikin kohdalla muutoksen syinä korostuvat siis artistien sisäsyntyiset 

muutoskannustimet. Musiikkiteollisuuden vaatimukset eli ulkopuolelta tulevat 

muutosärsykkeet tai vaatimukset toki vaikuttavat valtavirran ja undergroundin välillä olevien 

artistien muutokseen, mutta korostuneena erityisesti artistien omin sanoin, haastatteluissa 

ilmaistuna muutos on oma valinta, eikä ulkoa pakotettu toimintaohje tai normi. Kuitenkin 

esimerkiksi levyarvioiden kohdalla myös artistin ulkopuoliset muutostoiveet ja-vaatimukset 

sekä niiden toteuma ja niiden syiden problematiosinti tulevat selkeämmin esiin. 

Subjektiivisilla ja ainakin suhteellisen objektiivisilla syillä on siis eroa, mutta tietysti niiden 

arvottaminen totuudellisuusjärjestykseen ei ole mielekästä, eikä aina edes mahdollista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
126 Rolling Stone 1.6.1989, 80, 83, Pond, Steve, “The growing pains and pleasures of the Replacements”. 
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5. MUUTTUVA SUBJEKTI  

5.1. ARTISTI, LEVY-YHTIÖ, SKENE, GENRE 

Muuttuva subjekti on Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkikirjoittelussa kirjoituksen kohde. 

Muutoksesta kirjoitetaan artistin, levy-yhtiön, genren, skenen tai yleisemmin musiikillisten 

virtausten kohdalla, mutta usein muutos koskee samanaikaisesti useita edellä mainituista 

kirjoituksen kohteista, esimerkiksi genren muutos vaikuttaa myös artistin muutokseen. 

Artistien, genrejen ja tyylien muutos on siten usein yhtäläistä tai ainakin toisiinsa 

vaikuttavaa. Yksittäiset tekstit nostavat usein korostuneesti esiin yhden muuttuvan 

subjektin, yleisimmin joko artistin tai genren, mutta luovat myös yhteyksiä eri subjektien 

välille. Esimerkiksi vaihtoehtomusiikin muutos liittyy koko musiikin kentän muutokseen. 

Tämän vuoksi vaihtoehtomusiikkia koskevassa kirjoittelussa kontekstointi suhteessa 

vaihtoehtomusiikkia laajempiin muutoksiin nousee esille, erityisesti laajemmissa 

kirjoituksissa.  

Muutokset eri metatasoilla ja eri subjektien välillä voivat tapahtua samansuuntaisesti, mutta 

myös vastakkaisesti. Hyvä esimerkki jälkimmäisestä on Talking Headsin Remain in Light-

albumin arvio, jossa Ken Tucker kuvasi musiikkimaailman muutosta yleisesti 

taustoittaessaan Talking Headsin merkityksen muutosta New Wave-yhtyeestä mustan ja 

valkoisen musiikin perinteitä yhdistäväksi toimijaksi. Hän kuvasi kuinka hänen mielestään 

harvoin popmusiikin historiassa mustien ja valkoisten yleisöjen musiikkimakujen välillä oli 

ollut yhtä suuri ero kuin nyt 1980-luvun alussa oli: mustia ei hänen mukaan kiinnostanut 

uuden aallon musiikki, mutta samalla oli hänen mukaan selvää, että vain hyvin pieni osa 

Rolling Stonen valtaosaltaan valkoisesta lukijakunnasta tunsi kesän ainoan kulttuuria 

määrittävän hitin eli Kurtis Blown The Breaksin. Tilanne oli hänen mukaan surullinen, mutta 

myös ironinen koska koskaan ennen eivät mustan ja valkoisen musiikin rajat olleet yhtä 

lähellä toisiaan kuten esimerkiksi Gang of Four, Diana Ross ja Chic sekä Talking Heads 

todistivat. Tuckerin mielestä musiikkimaailma on muuttunut aiempaa polarisoituneemmaksi 

suhteessa kuulijoiden makuihin ja arvostuksiin, mutta artistien kohdalla muutos on hänen 

mielestään pikemminkin vastakkainen keskinäisvaikuttavuuden lisääntymisen myötä. 

Talking Headsin tärkein anti avant-punkskenelle Tuckerin mielestä oli, että yhtyeen toimesta 

rytmi sai tahtia korostuneemman aseman, ja Talking Headsin myötä valkoiset rockfanit 

halusivat yhtäkkiä tanssia. Remain in Light oli hänen mielestään rohkea yritys löytää yhteistä 

maaperää kahden edellä mainitun vastakkaisiksi koetun musiikillisen yhteisön välillä. Punk, 
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funk ja disco olivat saaneet yhtyeestä yhdistäjän ja viimeistään Remain in Lightilla rytmi ja 

groove olivat ottaneet lopullisesti vallan funkin ja afrikkalaisten vaikutteiden muodossa. 

David Fricken kesäkuun 1983 arvio Speaking in Tongues-albumista jatkoi Tuckerin arvion 

linjalla korostaen yhtyeen taitoa yhdistää crossover-musiikkiinsa Televisionin, Michael 

Jacksonin, Grandmaster Flashin ja nigerialaisen highlifen kaltaisia musiikillisia kerrostumia. 

Hänen mukaan muutos oli Speaking in Tonguesin kohdalla kuitenkin jalostunut edelleen ja 

aiemmin afro-punkiksi määrittynyttä musiikkia voitiin nyt kuvailla yhdistelmäksi 

taidekouluintelligenssiä ja tanssittavaa soulia. Talking Headsin muutos on siis vastakkainen, 

jopa oppositionaalinen suhteessa yleiseen musiikin muutokseen, mutta ennen kaikkea se 

on merkittävä yritys muuttaa musiikin yleisen kehityksen suuntaa. Muutokset vaikuttavat tai 

pyrkivät vaikuttamaan toisiinsa ja perinteistä tutkimuksen paradigmaa seuraten voidaan 

väittää, että Gang of Fourin ja Talking Headsin kaltaisten innovatiivisten vaihtoehtoartistien 

muutos indikoi ja ennakoi myös konventionaalisemman valtavirtamusiikin kentän viiveellä 

tapahtuvaa muutosta. Jälkeen mainittuun viitaten Fricke teki arviossaan Talking Headsin 

musiikin kohdalla selvän eron synthpopista ammentaneisiin discoartisteihin kuten Spandau 

Balletiin ja the Thompson Twinsiin.127  

Talking Headsin ja musiikin yleensä muutoksen suhde, muutoksen laajentumisen kautta 

tarkasteltuna, näyttäytyy siten paitsi rinnakkaisina ja toisiinsa vaikuttavina muutoksina myös 

Fricken keinona asettaa artistit ja tyylit arvojärjestykseen, muutoksen laadun kautta 

tarkastellen. Muutos ja erityisesti musiikillisen ilmiön suhde muutokseen ja sen indikoimiin 

merkityksiin ja arvoihin on siten yksi tärkeimmistä arvottamisen laatua määrittävä kategoria. 

Fricken kohdalla muutoksen suhde kaupallisuuteen ja musiikkinsa popularisointiin tekee 

eron Talking Headsin ja synthpop-artistien välille huolimatta samansuuntaisesta (mutta 

eritasoisesta) muutoksesta kohti mustan ja valkoisen musiikin ylittäviä musiikillisia 

merkityksiä, esimerkiksi rytmisyyden ja tanssittavuuden kautta. 

Talking Headsin muutos taiteellisesta punkyhtyeestä taiteelliseksi crossoveryhtyeeksi on 

yhtyeen muutosta koskevan narratiivin perusta, mutta myöhemmin Little Creaturesin myötä 

seurannut muutos aiempaa yksinkertaisemmaksi ja popimmaksi yhtyeeksi sekä tuon 

kehityksen vastakohdaksi nähty Naked-albumilla tapahtunut paluu autenttiseen tyyliin ovat 

myös osa yhtyettä koskevaa muutosnarratiivia, mutta niiden kohdalla toisin kuin aiemmin ei 

kirjoittelussa luoda samalla tavoin yhdensuuntaisia kehityskulkuja Talking Headsin ja 

                                                             
127 Rolling Stone 11.12.1980, 55, Tucker, Ken; Rolling Stone 9.6.1983, 53-54, Fricke, David. 
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musiikkimaailman yleensä välille kuin aiemmin. Kirjoittelu yhtyeestä liittyy tällöin 

pikemminkin yhtyeen itsensä muutokseen, eikä siinä nähdä yhtä vahvoja yhtymäkohtia 

artistin, genren, tyylin tai musiikkimaailman yleensä muutosten välillä. Kun David 

Handelman tiivisti Talking Headsin muutosnarratiivin ensimmäisen vaiheen vuoden 1987 

haastattelussaan kirjoittamalla, että yhtye aloitti soittamalla outoa, riisuttua, rytmikästä ja 

popin kaavoja kaihtanutta musiikkiaan punkyleisölle, mutta syvensi myöhemmin 

musiikkiaan psycho-postfolkista afrikkalaiseen polyrytmiikkaan ja kotikutoisiin melodioihin 

samalla kun heidän suosionsa hitaasti kasvoi, niin Anthony DeCurtis arvosteli Nakedin 

huhtikuussa 1988 mainiten, että se oli ”tyylillisesti rohkea ja älyllisesti provosoiva” sekä 

”huimaava ja häiritsevä teos” jossa oli palattu tyylillisesti Remain in Lightin groovaavaan 

tyyliin, sen musiikin sekoittaessa latinorytmejä, afropoppia, soulia, funkkia ja 

avantgardea.128 Talking Headsin kohdalla aletaan siten kirjoittaa paluusta yhtyeen kulta-

ajaksi katsottuun soundimaailmaan muutamien helpompien tai ainakin 

konventionaalisempien albumien jälkeen ja samalla kirjoittelu kiertyy aiempaa enemmän 

aiheensa eli Talking Headsin ympärille, ei yhtyeen, vaihtoehtomusiikin ja musiikkimaailman 

yhtäläiseen ja saman-tai erisuuntaiseen muutokseen. Toisaalta tämä muutos kirjoittelussa 

johtuu yhtyeen kokemasta muutoksesta kohti keskitietä, jolloin sitä ei enää pidetä 

esikuvallisena ja koko vaihtoehtomusiikin kentän muutosta kuvaavana artistina ja toisaalta 

siitä, että 1980-luvun loppuvuosina toiset vaihtoehtoartistit ja heidän ominaisuutensa 

kanavoivat toimittajien mielestä paremmin yhtäläisyydet musiikki-ilmiöiden eri tasojen 

muutosten välillä. 

Keskityn tässä muuttuvaa subjektia käsittelevässä osiossa erityisesti punkin, 

vaihtoehtomusiikin, Yhdysvaltojen skenejen sekä Britteinsaarten musiikin 

muutoskirjoitteluun koska ne ovat Rolling Stonen 1980-luvun vaihtoehtomusiikkikirjoittelua 

ja sen muutosta koskevassa kirjoittelussa erityisen merkittävässä osassa. Ne kuvaavat 

paitsi yksittäisten artistien myös ennen kaikkea genrejen, tyylien ja skenejen muutosta 

samalla paljastaen Rolling Stonen kirjoittelun olemuksen eri puolia. Edellä mainittujen 

subjektien, kuten punkin, muutos ja suhtautuminen siihen kertovat siten laajemminkin koko 

vaihtoehtomusiikkia koskevasta diskurssista, siinä määrin verkottunutta ja isolationismia ja 

eristäytymistä välttelevää koko 1980-luvun vaihtoehtomusiikin kenttä on. Tietysti eroja eri 

ilmiöiden, genrejen, tyylien, skenejen ja artistien välillä on ja niitä myös kirjoittelussa 

                                                             
128 Rolling Stone 15.1.1987, 34-36, 54, 56-58, 60-61, Handelman, David, ”Are Four (Talking) Heads Better 
Than One?”; Rolling Stone 7.4.1988, 71-73, DeCurtis, Anthony. 
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korostetaan, mutta toisaalta kuten huomaamme nämä erot eivät ole ainoa totuus vaan myös 

eroamattomuus ja samuus sekä erojen ja eroamattomuuden väliset yhteydet ovat olemassa 

ja nousevat kirjoituksissa esiin. 

 

 

5.2. PUNKIN MUUTOS, MUUTTUMATTOMUUS JA PUNKIN IDEAALIEN PYSYVYYS 

Punkyhtiöt nojasivat idealismissaan muusikon ensisijaisuuteen verrattuna levy-yhtiöön, 

sosiaalisten verkostojen voimaan, epäammattimaisuuden ideaaliin ja voitontavoittelun 

hylkäämiseen. Frithin mukaan punk asetti ”massamusiikin kapitalistisen kontrollin 

kyseenalaiseksi”. Se myös edusti työväenluokkaisen nuorison kapinaa ja korosti DIY-

asennetta, joka käytännössä tarkoitti koko levytuotantoprosessin haltuunottoa sen kaikilla 

tasoilla äänityksestä valmiin levyn jakeluun. Punk-ajattelussa kuka tahansa saattoi olla 

muusikko taidoista riippumatta. Punk myös laajensi musiikin skaalaa ja muotoja 

äänimaailmallaan ja sanoituksillaan. Punk avasi uusia musiikillisia ovia. Punk uudisti rockin 

1960-luvulta periytyvän, mutta sittemmin väljähtyneen vaarallisuuden, kapinan ja 

massamusiikinvastaisuuden.129 Nämä punkin vaikutteet näkyvät 1980-luvun uudessa 

punkissa ja muussa vaihtoehtomusiikissa Rolling Stonen esiin nostamien vaihtoehtoartistien 

kohdalla varsin usein. Esimerkiksi the Poguesin kakkoslevyn Rum, Sodomy & the Lashin 

tiimoilta yhtyeestä julkaistun artikkelin mukaan albumi oli vallankumouksellinen sekoitus 

folkkia ja punkkia ja yhtyeelle punkin vaikutus olikin tärkeä: ”We’re all into punk,” Shane 

McGowan kertoi.130 Myös esimerkiksi the Waterboys131 ja the Replacements132 monien 

muiden ohella korostivat heistä kirjoitetuissa artikkeleissa punkin merkitystä. Toisaalta 

punkin merkitys nostetaan musiikin kautta tulleena, mutta useammin 1980-luvun 

vaihtoehtoyhtyeet nostivat esille sen DIY-asenteen vaikutuksen. Tee-se-itse-asenne 

nostettiin esille esimerkiksi artistien itse tuottamien tai julkaisemien levyjen yhteydessä, 

punkin kautta tulleena toimintaperiaatteena.133 Tietyt asiat punkista pysyvät myös 1980-

                                                             
129 Frith 1988, 166-168. 
130 Rolling Stone 21.11.1985, 24-25, Paynes, Stephen, “Bottoms up – The Pogues are the toast of England”. 
131 Rolling Stone 30.1.1986, 16. Ginsberg, Merle, “New Faces: Rock & Roll’s poet laureate”. 
132 Rolling Stone 22.5.1986, 30-31, 92, Fricke, David, “The Gospel According to Paul”. 
133 Rolling Stone 7.11.1985, 56 Tannenbaum, Rob; Rolling Stone 26.6.1980, 76, Fricke, David; Rolling Stone 
20.9.1990, 34, Azerrad, Michael, “New Faces: Richard X. Heyman”. 
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luvun vaihtoehtomusiikissa, vaikka musiikillisesti vuosikymmen monin tavoin kulkee 

tyylillisesti laajenevan undergroundin suuntaan.  

Kun punkin alkuperäinen energia oli kulutettu loppuun, ei Los Angelesissa siirrytty post-

punkkiin, kuten muualla, vaan alettiin sen sijaan etsiä innoitusta menneestä. Syntyi niin 

Paisley Undergroundin neopsykedeelisiä, roots rockista vaikutteita saaneita kuin power 

poppia soittaneita yhtyeitä. Los Angelesissa punk sai uuden suunnan hardcoren muodossa. 

Hardcoren uudistajaksi taas ryhtyivät monet SST:lle levyttäneet yhtyeet, jotka alkoivat 

soittaa pidempiä kappaleita ja sooloja, sekoittaa genrejä, jammailla, tehdä instrumentaaleja 

ja konseptialbumeja. Musiikkijournalisti Simon Reynolds kutsui näitä yhtyeitä 

progressiiviseksi punkiksi. Kuitenkin SST:n yhtyeet levyttivät nopeasti ja halvalla sekä 

puutteellisin soittotaidoin kuten edeltäjänsä. Reynoldsin mukaan SST oli englantilaisen 

Rough Traden tavoin sekoitus idealismia ja pragmatismia sekä kollektiivisuutta. Se mikä 

erotti levy-yhtiöitä, oli suhtautuminen politiikkaan.  Rough Trade toimi sosialismin edistäjänä 

ja ilmentäjänä, kun SST oli pikemminkin taipuvainen libertaariseen anarkismiin ja 

auktoriteettien vastustamiseen, mutta myös kovan työn ja järjestyksen arvostamiseen. SST 

arvosti moniarvoisuutta, lojaalisuutta, itseilmaisua ja yksilön oikeutta päättää omista 

tekemisistään.134  

American Underground oli musiikkijournalisti-kirjailija Stevie Chickin mukaan kukoistava 

skene, jonka perusajatuksena oli välttää suuryhtiöiden kaupallisuutta ja toimia täysin 

kaupallisiin lähtökohtiin perustuvan musiikkiteollisuuden vastavoimana. SST oli American 

Undergroundin tärkein yksittäinen levy-yhtiö. Se perustettiin alun perin julkaisemaan Greg 

Ginnin yhtyeen Black Flagin levyjä. Se alkoi kuitenkin julkaista myös muiden paikallisten 

artistien ja yhtyeen kavereiden musiikkia, jota kukaan muu ei halunnut julkaista. Vuoden 

1983 loppuun mennessä SST oli julkaissut levyjä Black Flagilta, the Minutemeniltä, 

Saccharine Trustilta, Hϋsker Dϋlta ja the Meat Puppetsilta, joita kaikkia yhdisti, että ne eivät 

halunneet rajoittaa itseään pelkkään hardcoreen vaan etsivät uusia musiikillisia suuntia. 

Lopulta, vuosikymmenen loppua kohti tultaessa, SST:n julkaisema musiikki laajeni 

tyypillisen punkin ulkopuolelle ja alkoi kartoittaa aiempaa enemmän myös täysin 

muuntyyppistä musiikkia.135 Esimerkiksi SST:n julkaisemat kulttuurihäirintäyhtye 

Negativlandin Escape From Noise sekä vapaata improvisaatiota sisältävä Henry Kaiserin 

                                                             
134 Reynolds 2005, 455-458. 
135 Chick 2009, 92, 243-244; Heylin 2007, 551.  
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Those Who Know History Are Doomed To Repeat It arvioitiin vuonna 1988 Rolling 

Stonessa.136 

Meat Puppetsin toinen albumi II arvosteltiin Kurt Loderin toimesta Rolling Stonen huhtikuun 

toisessa numerossa vuonna 1984. Se on ensimmäinen kerta, kun SST:n julkaisema levy 

päätyy Rolling Stonen sivuille. Loderin kommentit albumista olivat hämmentyneet; toisaalta 

sitä kutsuttiin sekametelisopaksi, mutta toisaalta mainittiin sen olevan yksi hauskimmista ja 

nautittavimmista levyistä vuonna 1984: ”kuin vaeltaisi huumevieroituskeskukseen ja sattuisi 

heti kuulemaan kaksitoista vieroitusoireista kärsivää keskustelua.” Meat Puppetsia yhtyeenä 

hän kuvasi termillä ”roska yhtye”, joka sekoittaa Bob Dylania, melua ja Violent Femmesiä 

keskenään. Yhtye myös liitetään arviossa tiettyyn paikalliseen skeneen mainitsemalla sen 

kotipaikan olevan Phoenix, Arizona. Tällä halutaan korostaa yhtyeen eroa esimerkiksi New 

Yorkin tai Kalifornian alueilta tuleviin yhtyeisiin. Meat Puppets nähdään periferian yhtyeenä 

ja vastakohtana suurkaupunkien yhtyeille, niin asemointinsa kuin musiikkinsakin puolesta. 

Arvostelu loppui paljon kuvaavaan lauseeseen: ”Hauska, yksinkertaisesti – todellinen 

löytö”.137 Meat Puppetsin ja SST:n Rolling Stonen sivuilla tapahtuvan ensiesiintymisen 

kohdalla esiin nousevat useat myöhemmissä kirjoituksissa myös esiintyvät teemat. Meat 

Puppets nähdään kaikesta muusta ajan musiikista irrallisena, mutta mielenkiintoisena 

yhtyeenä. Sen musiikkiin liitetään likaisuus, viimeistelemättömyys, hajanaisuus ja 

kategorisoinnin vaikeus. Vaikutteita Meat Puppets ottaa laajalla skaalalla aina folkista 

punkkiin. Kuitenkin selvin myöhempiin SST:n julkaisuihin liittyvä, esille nouseva seikka on 

arvion positiivinen suhtautuminen kohteeseensa, sillä hämmennyksestä huolimatta Meat 

Puppetsin musiikki on Loderin mielestä hyvää. 

Meat Puppets oli SST:n vähiten hardcoreen suuntautunut yhtye, niin musiikillisesti kuin 

poliittisuudeltaan (myöhemmin tosin kuten mainittiin, yhtiö laajensi julkaisemansa musiikin 

skaalaa selvästi punkin ulkopuolelle). Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että juuri 

Meat Puppets nousee ensimmäisenä SST:n artistina lehden kirjoitteluun. Se on soveliain 

yhtiön artisteista nostettavaksi framille. Tietysti SST:n kyseessä ollessa tuo soveliaisuus ei 

tarkoita konventionaalisuutta kaupallisessa radiossa soitettavan popmusiikin tai muun 

listoilla menestyvän musiikin kategorioin vaan on pikemminkin vain vähemmän outoa, 

vähemmän kuuntelukelvotonta ja vähemmän vaikeaa kuin undergroundmusiikki yleensä. 

Stevie Chickin mukaan Curt Kirkwood ja Black Flagin jäsenet olivat yllättyneet II:n arviosta, 

                                                             
136 Rolling Stone 19.5.1988, 169, Azerrad, Michael; Rolling Stone 6.10.1988, 142-143, David Fricke. 
137 Rolling Stone 26.4.1984, 47, Loder Kurt. 
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sillä punk-rock yhtyeet eivät yleensä päässeet Rolling Stonen arvioihin, esimerkiksi Black 

Flag ei koskaan. Black Flagin jäsenet olivat kommentoineet arviota Chickin mukaan 

tyylilleen uskollisesti, mutta hyvin närkästyneesti: ”Did you see this shit? Fuckin’ Meat 

Puppets, those fuckin’ queers? Fuck that shit”138 Positiivinen arvio yhdeltä sellaiselta 

musiikkiteollisuuden toimijalta, joita vastaan SST nimenomaisesti toimii, on siten myös 

artisteille ja levy-yhtiön edustajille ristiriitainen asia.  

Hϋsker Dϋn Zen Arcaden ja the Minutemenin Double Nickles on the Dimen yhteisarviossa 

helmikuussa 1985 David Fricke, kirjoitti amerikkalaisen hardcorepunkin muutoksesta ja 

kirjoitti näiden kahden arvioitavana olleen yhtyeen olevan etujoukoissa tässä muutoksessa: 

molemmat albumit olivat tuplalevyjä, uuden sukupolven punkkia ja haastoivat punkin 

aiemman no future-ajattelun; ne olivat Fricken mukaan lähtömerkki uudelle musiikille.139 

Uusi punk tarkoittaa Frickelle positiivisempaa, musiikillisesti haastavampaa ja 

taiteellisempaa versiota punkista. Se ei ole yhtä nihilististä ja yksituumaista kuin aiempi 

hardcorepunk. Kuitenkaan se ei ole hylännyt punkin raakuutta tai voimaa vaan pikemminkin 

jalostanut sitä vain uuteen, ja Fricken mielestä parempaan, suuntaan. 

Zen Arcade oli Fricken mukaan lähimpänä oopperaa mitä hardcore voi olla ja sitä kuvattiin 

karummaksi versioksi the Whon Quadropheniasta. Levylle oli Fricken mielestä ympätty 

kaikkea mahdollista, mutta silti kaikki toimi. Yhtyeen musiikki oli Fricken mukaan kuitenkin 

edelleen nopeaa, joten täysin yhtye ei ollut muuttunut. Minutemenin levy oli Fricken mukaan 

vielä ”vaikeampi” kuin Zen Arcade kuin ”kulttuurinen jätepuristin”. Albumilla oli 45 kappaletta, 

musiikin tyylikirjon vaihdellessa esimerkiksi funkin, punkin ja jazzin välillä. Yhtye haastoi 

Fricken mukaan pelottomasti hardcoren konventiot. Arvion lopuksi Fricke asettaa albumit ja 

artistit kontekstiinsa. Kumpikin yhtye asettuu valtavirtamusiikkia vastaan, mutta ne ovat 

Fricken mielestä toisia myös punkin piirissä. Molemmat yhtyeet olivat Fricken mukaan 

punkin lainsuojattomia, ulkopuolisia. Kumpikaan levyistä ei arvion mukaan ole helppo 

tapaus, mutta ”mitä hardcore lupaa, nämä albumit todella toimittavat”. Kuitenkin Fricke 

nostaa arviossaan esille paitsi sen käsittelemien artistien ulkopuolisuuden myös sen, että 

niiden myötä punk palaa aidoille juurilleen ja siihen mitä hän on punkissa arvostanut: 

”lainsuojattomat yhtyeet kuten the Minutemen ja Hϋsker Dϋ ovat nyt ottamassa punkin 
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tosissaan, uudelleen liittäen unohdettujen energioiden vapautumisen ja selkeän raivon, jota 

se alun perin edusti.”140  

Ero aiempaan punkkiin ja sen korostaminen on tärkeä Rolling Stonen keino oikeuttaa 

yhtäkkinen kiinnostus amerikkalaiseen punkkiin 1980-luvun puolivälissä. Tämän vuoksi 

SST:n julkaisujen kohdalla korostetaan niiden erilaista ja vähemmän nihilististä asennetta, 

verrattuna aiempaan punkkiin ja musiikkiin laajalla skaalalla saatuja vaikutteita. Chick 

kirjoittaa, että jopa Rolling Stone, tuo järkkymätön valtavirtarockin puolestapuhuja otti 

Hϋsker Dϋn ja the Minutemenin tupla-albumien myötä SST:n ja hardcoren seurantaansa. 

Kuitenkin hän kirjoittaa, että tämä tapahtui yhtäkkisesti ja liian myöhään. Mainitun levyarvion 

kirjoittaja David Fricke oli kuitenkin hänen mukaan koko uransa ajan lojaali undergroundille, 

minkä vuoksi ei ollut yllättävää, että juuri hän kirjoitti arvostelun. Kuitenkin esimerkiksi Black 

Flag oli ikääntyvien hippien lehdelle vielä liian väkivaltaista ja meluisaa ja yhtyettä ei 

nähtykään koko vuosikymmenen aikana Rolling Stonen sivuilla, kun taas vastaavasti NME 

kirjoitti Black Flagista jo vuoden 1982 marraskuussa, jolloin toimittaja Barney Hoskyns 

kuvaili yhtyettä hardcoreundergroundin epävirallisiksi johtajiksi.141 Rolling Stonen 

vanhakantaisuus, hidasliikkeisyys ja konservatiivisuus tulevat parhaiten esille juuri kun sitä 

vertaillaan Iso-Britannian lähes vastakkaisilla määreillä kuvailtavaan musiikkilehdistöön. 

Rolling Stone nostaa hardcorepunkyhtyeitä ja SST:n artisteja esille ja kehuu heitä, kun 

musiikkiin on tullut punkin lisäksi muitakin sävyjä, erityisesti kaikuja edellisten 

vuosikymmenten musiikista. Esimerkiksi David Fricke kehui arviossaan Bob Mouldin 

kitarointia ja vertasi sitä John Coltraneen.142 Toinen tekijä millä Rolling Stonen yhtäkkistä 

kiinnostusta hardcorepunkartisteja kohtaan voidaan selittää, musiikin laajentuneen paletin 

lisäksi, on esille päässeiden artistien aikaisempaan verrattuna vähemmän uhkaava ja 

vähemmän väkivaltaiseksi mielletty asenne. Rolling Stonelle nämä artistit edustavat sitä 

hyvää mikä punkissa on aina ollut pohjalla, mutta joka ei juuri ole aktualisoitunut ennen, 

vaan on jäänyt röyhkeän ja lapsellisen iskulausemaisuuden jalkoihin. Kuten Fricke kirjoitti, 

uusi punk ja sen parhaat edustajat kuten the Minutemen ja Hϋsker Dϋ olivat aidosti ja 

vakavalla otteella punkin alkuperäisyyden asialla.143 Rolling Stonen toimittajille musiikki on 

vakava asia ja vain tosissaan tehty musiikki on arvokasta. Kaikenlainen sen satirisointi tai 
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sillä pelleily on paha ja moitittava asia. Punk on nähty ja nähdään Rolling Stonessa musiikin 

häpäisynä, mutta näiden, Fricken arvion kaltaisten, vakavasti otettavien punkyhtyeiden 

myötä tilanne muuttuu. Voitaisiin jopa väittää Fricken tarkoittaneen, että punk on kasvanut 

aikuiseksi ja jättänyt lapsellisen änkyröinnin taakseen, jota myöten sen uskottavuus ja 

merkityksellisyys kasvavat. 

1980-luvun vaihtoehtomusiikin muutoksen kohdalla kirjoittelun erityinen mielenkiinto 

kohdistuu siis punkin muutokseen ja toisaalta punkin muuttumattomuuteen. 1980-luvun 

punkin muutosdiskurssissa käydään rajankäyntiä muutoksen ja pysyvyyden välillä niin 

tyylien, arvojen, asenteiden kuin ideaalienkin kesken. Kirjoittelussa korostuu, että punk 

musiikkina, alkuperäisessä olemuksessaan, on muutoksen kohde, mutta punkin arvot ja 

siihen liitetyt asenteet ovat pysyvämpiä. Kaupallistuminen, statuksen muutokset ja 

konventionaalistuminen muuttavat ja uudelleenmäärittävät kuitenkin myös jälkimmäisiä. 

1980-luvulla alkuperäinen punk vaikuttaa enemmän vaihtoehtomusiikin taustalla, 

idearakenteina ja identiteetin perustana mikä mahdollistaa sen tiettyjen pysyvien 

arvostusten liittämisen muutoksen mukanaan tuomiin uusiin toimintamalleihin, esteettisiin 

tavoitteisiin ja asenteisiin. 

Punkin muutos tuli erityisen hyvin esiin Michael Goldbergin kirjoittaman Punk Lives-artikkelin 

alun kuvauksessa. Meat Puppetsin, Black Flagin ja Tom Troccoli’s Dogin keikalla paikalla 

olleet punkfanit olivat artikkelin mukaan kaikki klassiseen punktyyliin pukeutuneita 

piikkitukkia, mutta artistit edustivat kuitenkin muuta kuin perinteistä punkkia: ”Jokin vain on 

pielessä. Se on musiikki. Se ei ole punkkia.” Sen sijaan musiikkia määrittivät psykedeelinen 

jamittelu, kitarasoolot ja Grateful Dead-vaikutteet. Lisäksi sanoituksista oli tullut enemmän 

kuin vain perinteisen punkin huudettuja poliittisia iskulauseita ja yhtyeiden ulkoinen habitus 

muuttunut. Lisäksi perinteisen ja uuden punkin välillä oli myös elämäntavallisia eroja. 

Esimerkiksi monet uusista yhtyeistä eivät käyttäneet marihuanaa kovempia huumeita, he 

söivät terveellistä ruokaa pysyäkseen paremmassa kunnossa ja osa heistä ei juonut 

alkoholia ollenkaan tai oli vegetaristeja. Goldbergin mukaan ”alkuperäinen punk on 

mennyttä. Parhaat amerikkalaisista punkrockareista ovat siirtyneet eteenpäin”.144 

Punk Lives-artikkelissa nousee esille selkeä muutosnarratiivi, jonka puitteissa neo-punkin 

olemusta määritellään. Siinä korostuvat erot ja muutos suhteessa aiempaan punkkiin ja sitä 

edustavien artistien vaikutteet esimerkiksi countrysta ja 1960-luvun psykedeelisestä 
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rockista. Erona aiempaan punkkiin on musiikillisten erojen lisäksi myös ulkonäköön, eettisiin 

periaatteisiin ja sanoituksiin liittyviä asioita. Yhteistä niille on, että Goldbergin mielestä lähes 

kaikki näistä muutoksista edustavat muutosta parempaan: sanoitukset ovat analyyttisempia 

ja toimintatavat eettisesti korkeammalla tasolla kuin ’77-punkissa. Lisäksi uudet punkkarit 

eivät suhtaudu muihin yhtä puritaanisesti kuin aiemmat punkkarit mikä näkyy esimerkiksi 

suhtautumisessa 1960-luvun hippiaikojen perintöön. Toisaalta artikkelissa esiin nousevat 

myös tietyt punkin pysyvyyden narratiiviin liittyvät asiat kuten artistien omaksuma DIY-

asenne ja vastakulttuurisuus. Artikkelissa korostetaan myös levy-yhtiöiden ja artistien halua 

pysyä riippumattomina.145 Muutos ja muuttumattomuus nousevat musiikillisista ilmiöistä 

kirjoitettaessa esiin joko toista painottaen, mutta kuten edellä, myös molempia näkökulmia 

esiin tuoden. Neo-punkin kohdalla näkyvät hyvin muutoksen ja muuttumattomuuden 

toisensa poissulkematon luonne. Kirjoituksen kohteena uusi punk ei ole yksioikoinen, 

karikatyyrimainen objekti vaan aktiivinen, dynaaminen ja diversiteettinen. 

Rolling Stonen punkkirjoittelun tasapainoilu autenttisuuden ja uudistumisen ristiriitaisten 

vaatimusten ja niihin suhtautumisen välillä näkyy hyvin myös Hϋsker Dϋn Flip Your Wig-

albumin vuoden 1985 levyarvion kohdalla. Albumi oli Rob Tannenbaumin mukaan itse 

tuotettu, mutta silti yhtyeen uran hiotuin ja ammattimaisin levy ja muutamat kappaleista olivat 

jopa tarttuvia; kuitenkaan esimerkiksi laulua ei ollut muokattu ajan musiikille tyypilliseen 

tapaan. Meat Puppetsin Out My Wayn kohdalla taas ennustetaan Rolling Stonelle 

tyypillisesti yhtyeen nousevan tulevaisuudessa kaupalliseen menestykseen ja kehittymistä 

tapahtuvan niin kuin musiikin laadun kuin suosion suhteen: ”Tällaisilla soundeilla ja lyriikoilla, 

suuruus voi olla vain yhden albumin päässä.” Albumi kuulosti David Fricken mukaan tällä 

kertaa enemmän R.E.M.:ltä kuin Creedence Clearwater Revivalillta, jolla korostetaan 

yhtyeen muutosta, ajan kaupallisesti menestyneen vaihtoehtomusiikin suuntaan.146 Punkin 

muutos voi siten näyttäytyä paitsi ristiriitaisena myös toivottavana ja odotuksia luovana.  

Englantilaisen kirjailija-artisti-elokuvantekijä-taidehistorioitsija-aktivistin Stewart Homen 

mukaan punk ei musiikillisena genrenä ollut stabiili ja muuttumaton vaan sen rajat olivat 

jatkuvan uudelleenmäärittelyn alaisia. Hän kritisoi tutkijoiden tapaa nähdä punk vain tiettynä 

tarkasti rajattuna ja staattisena ilmiönä, vailla mahdollisuutta muutokseen. Hän myös syytti 

tutkijoita liiallisesta yleistyksestä ja punkin näkemisenä vain kapea-alaisesta näkökulmasta, 

sillä Home korosti musiikkityylin sijaan punkin määreenä sen asemoitumista undergroundiin, 
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sen asemaa valtavirran vastakohtana. Homelle punk ei voinut olla punkkia, jos se oli 

suosittua. Tällöin se hänen mukaan oli pikemminkin rockia tai poppia, kuten esimerkiksi 

uuden aallon kaupallinen punk. Home myös korosti punkin eroa avantgardetaiteeseen ja piti 

punkkia epätaiteellisena musiikkimuotona. Aito punk oli Homelle muuta kuin Gang of Fourin 

tai the Au Pairsin edustama yliopisto-opiskelijoiden elitistipunk.147 Homen korostama 

asenne, asemoituminen ja toimintatavat ovat ne seikat, jotka Rolling Stonen 1980-luvun 

vaihtoehtomusiikkidiskurssissa ovat punkin pysyvät ilmenemismuodot, musiikkityylin sijaan. 

1980-luvulla Rolling Stonen kirjoittelussa punkkiin liitettyjä artisteja yhdistävät musiikin 

sijaan Homen esiin nostamat valtavirran vastakohtana toiminen sekä epäkaupallisuus. Eri 

mieltä Rolling Stone on Homen jyrkähköstä väitteestä, ettei suosittu musiikki voi olla 

punkkia. Tai ehkä ero on pikemminkin siinä mikä määritellään suosituksi, missä menee raja 

suosion ja ei-suosion välillä. 

Camper Van Beethoven toimii punkperiaatteiden mukaisesti, mutta musiikillisesti se operoi 

erilaisissa sfääreissä. Se on monien muiden 1980-luvun Rolling Stonelle tärkeiden 

vaihtoehtoartistien tavoin yhdistelmä punkista perittyä asennetta limittyneenä musiikilliseen 

moniulotteisuuteen. Mielipiteiden ja periaatteiden tasolla ne ovat uskollisia juurilleen, mutta 

musiikissaan ne ovat vähemmän puritaanisia kuin esikuvansa. Vuoden 1988 David Fricken 

haastattelussa Camper Van Beethovenin jäsenet korostivat punkin hengessä sitä, että yhtye 

tekee mitä musiikkia haluaa, oli se sitten kaupallista tai ei ja yhtyeen David Lowery kertoi 

kasvaneensa kuunnellen sellaisia punkyhtyeitä kuten Minutemen. Lowery ei kuitenkaan 

ymmärtänyt hardcorepunkskenen ideaa täysin, sillä oli hänen mukaansa ”vailla ideaa soittaa 

koko ajan nopeasti”. Camper van Beethoven päätti siten haastattelun mukaan mennä 

musiikillisesti punkista eteenpäin ja muuttua mikä tarkoitti esimerkiksi sitä, että David 

Fricken mukaan Camper van Beethoven hämmensi kuulijoita yhdistämällä musiikissaan 

post-punkin, countryn sekä happorockin kaltaisia tyylejä ja eri puolilta maailmaa otettuja 

vaikutteita.148 Musiikillinen sekoittaminen, kuten huomattiin aiemmin, pätee myös 

esimerkiksi joidenkin SST:lle levyttäneiden yhtyeiden musiikilliseen yhdistelmään punkkia ja 

kantria. American Underground ja myös muut vaihtoehtomusiikin genret tuleekin nähdä 

jatkuvasti muuttuvina, eklektisinä ja paikallaan pysymistä karttavina genreinä. Yksi niitä ja 

erityisesti amerikkalaista undergroundia määrittäviä perusolemuksia on jatkuva 

uudistuminen. Rolling Stone pyrkii kuitenkin kirjoittelussaan staattisuuden puutteesta 
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huolimatta löytämään American Undergroundin pysyvät arvot ja sitä selittävät ilmiöt. Homen 

korostama valtavirran vastaisuus on yksi esimerkki määreestä, jolla lehti pyrki kuvaamaan 

vaihtoehtomusiikin artisteja. 

Vaihtoehtomusiikin suosion muutos 1980-luvun kuluessa sekä siihen liittyvät ristiriidat 

tulevat selvästi esiin myös Camper van Beethovenin kohdalla. David Fricken kirjoittaman 

vuoden 1988 haastattelun mukaan yhtye oli saavuttanut collegeradioiden soittolistoilla 

pysyvän sijan, kiertänyt R.E.M.:n kanssa, saanut undergroundhitin kappaleellaan Take the 

Skinheads Bowling ja lisäksi myynyt kolmea ensimmäistä albumiaan indielevytyksille hyvin. 

Kuitenkin hänen mukaan valtavirran puolella menestyksen saavuttaminen oli, kuten R.E.M. 

ja the Replacements olivat aiemmin osoittaneet, eri asia kuin merkittävä 

undergroundmenestys. Yhtyeen sopimus Virginin, kanssa, olikin hänen mukaan pikemmin 

keino paeta undergroundmaineen vankilasta kuin oikotie listojen kärkeen. Yhtyettä oli 

kuitenkin undergroundtoimijoiden taholta syytetty itsensä myymisestä, vaikka yhtyeen 

laulaja-kitaristi David Loweryn mukaan he olivat lojaaleja undergroundille eivätkä tehneet 

aiempaa kaupallisempaa musiikkia. Yhtye ei myöskään ollut, artikkelin mukaan unohtanut 

indiepiirejä ja suuryhtiölle siirtymisensä jälkeen yhtyeellä oli tarkoitus julkaista omalla 

indieyhtiöllään Pitch-A-Tent Recordsilla muun muassa the Monks of Doomin ja the Wrestling 

Wormsin musiikkia. Kuitenkin yhtyettä ei haitannut, vaikka jotkin uudet ihmiset 

vaihtoehtopiirien ulkopuolelta pitäisivät, levy-yhtiönvaihdon mukanaan tuoman 

lisänäkyvyyden myötä, yhtyeestä vaikka sen vuoksi esimerkiksi collegelehtien toimittajat 

haukkuisivat yhtyettä periaatteidensa myymisestä.149  

Esimerkiksi Hϋsker Dϋ, Sonic Youth, Pixies ja Camper Van Beethoven ovat hyviä 

esimerkkejä amerikkalaisen 1980-luvun undergroundin statuksen muuttumisesta 

vuosikymmenen kuluessa. Artistien statuksen nousu näkyy selvimmin artistien siirtymisessä 

pienlevy-yhtiöiltä suuryhtiöille. Lisäksi statuksen muutos näkyy niiden saavuttaman 

mediahuomion kasvuna ja esimerkiksi vakiintumisena Rolling Stonen kirjoittelun kohteeksi. 

Samalla Rolling Stonen kirjoittelussa kasvaa pienlevy-yhtiöiden, kuten SST:n, merkitys 

verrattuna vuosikymmenen alkuvuosiin: ne nähdään tulevaisuuden menestyjien 

kasvupaikkoina ja sitä kautta asiantuntevien toimittajien kannalta merkittävinä ja ainakin 

pientä huomiota ansaitsevina toimijoina.  
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Bob Mouldin Virginillä julkaistun soolodebyyttilevyn Workbookin arviossa vuonna 1989 

David Browne kirjoitti amerikkalaisen undergroundin tilasta: ”Kahdeksankymmentäluvun 

amerikkalainen underground ei ole mihin on totuttu: R.E.M. on areenakierroksella, Paul 

Westerberg johtaa puhdasta ja hillittyä versiota Replacementsista “aikuisuuteen”; ja yhtyeet 

kuten Husker Du ja Long Ryders ovat historiaa.”150 Browne näkee amerikkalaisen 

undergroundin tärkeiden yhtyeiden joko muuttuneen liian kaupallisiksi ja suuriksi sekä 

aikuistuneiksi tai hajonneen. Brownen ajatus amerikkalaisen undergroundin alamäestä on 

harvinaisen pessimistinen Rolling Stonen kirjoittelussa, jossa esimerkiksi R.E.M.:n ja the 

Replacementsin kohdalla muutos ja tietynasteinen konventionaalistuminen nähdään 

pääosin positiivisessa valossa.  

Menestyksen ja kaupallisuuden ongelmallisuus vaihtoehtoartisteista kirjoitettaessa johtuu 

monien undergroundista ponnistaneiden artistien taustasta, johon kuuluvat olennaisesti 

punkin eettiset periaatteet omaehtoisuus, epäkaupallisuus ja vastakulttuurisuus. Punkin 

vaikutus artisteihin nousee Rolling Stonessa esiin monin tavoin vaihtoehtomusiikista 

kirjoitettaessa sillä 1970-luvun lopun punk ja sitä uudistamaan syntynyt 1980-luvun alun 

hardcorepunk olivat vaikuttaneet suuresti moniin 1980-luvulla esiin nousseisiin 

undergroundartisteihin. Esimerkiksi DIY-asenne, vastakulttuurisuus, poliittisuus ja 

päihteettömyys nostetaan esille niitä koskeneen kirjoittelun yhteydessä. Kuitenkaan edellä 

mainitut asiat eivät määritä kaikkea punkkia ja osaa niistä käytetään erottamaan punkkareita 

toisista punkkareista. Esimerkiksi poliittinen saattaa olla usein eri tavoin ja toisaalta 

brittipunk ja siitä saadut vaikutteet nähdään vaihtelevassa valossa riippuen siitä millaisena 

ne näkyvät artistissa.  

Vaihtoehtomusiikin kohdalla pysyvyyteen ja muuttumattomuuteen liittyvät diskurssit 

korostuvat erityisesti vaihtoehtomusiikkia sen juuriin liittävissä piirteissä kuten punkin 

vaikutuksen korostumisessa. Vaikka 1980-luvulla punk musiikkina ei ole enää tärkein 

artisteja määrittävä seikka, korostuvat sen implikoimien asenteen, arvojen ja motiivien 

kautta saadut ja pysyviksi sekä fundamentaalisiksi koetut vaikutteet, toimintatavat ja eettiset 

valinnat monien vaihtoehtoartistien olemuksessa. Ne näkyvät esimerkiksi tähtikultin ja 

musiikkiviihteen megalomanian vastaisuutena ja pienimuotoisuuden korostamisena ja sekä 

ajatuksena, että kaikki voivat osallistua musiikin tekemiseen, taidoistaan riippumatta, 
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heijastellen kulttuurintutkija Walter Benjaminin esittämää ajatusta taiteen tekijän ja yleisön 

välisen eron murtumisesta, jossa taiteen tekemisen hierarkiat liudentuvat.151 

Punk vaikuttaa 1980-luvun vaihtoehtoartisteihin niin ajatuksen ja inspiraation tasolla kuin 

myös joidenkin kohdalla elävänä historiana. Ensin mainitusta esimerkkinä nostan esille Big 

Countryn. Yhtyeen haastattelun mukaan punkin vaikutus Big Countryyn ei ollut niinkään tyyli 

tai tietynlainen pukeutuminen vaan se, että punkin hengessä jokainen saattoi tehdä, 

millaista musiikkia halusi, yleisölle joka oli tasapuolista artistin kanssa ja ilman tähtikulttia 

kuten Rolling Stonesilla tai the Wholla. Myös muut Britteinsaarilta tulevat yhtyeet kuten the 

Alarm ja U2 olivat saaneet vaikutteita tästä punkin hengestä ja U2:n laulaja Bono sanoikin, 

että ”Mitä me halusimme tehdä, oli repiä alas tähtitripit ja hajottaa aita lavan ja yleisön 

välillä”. Punk myös mahdollisti Big Countryn Stuart Adamsonin mukaan ensimmäisen kerran 

nuorison vapaan itseilmaisun.152 ”[M]elun takaisin pop musiikkiin” tuovan That Petrol 

Emotionin kohdalla taas nousi esille punkin vaikutus elävänä historiana kun yhtyeen 

jäsenten tausta the Undertones-punkyhtyeessä nostettiin esille.153   

Punk on kaikesta dynaamisuudestaan huolimatta pohjimmiltaan alakulttuurimusiikkia. 

Alakulttuuri tarkoitti ryhmää ihmisiä, jotka jakavat keskenään tiettyjä kulttuurisia arvoja, 

uskomuksia ja käyttäytymistapoja, joilla he pyrkivät erottautumaan valtakulttuurista. Jos 

vastarinta valtavirran kulttuuria kohtaan oli tarpeeksi systemaattista, on voitu puhua myös 

vastakulttuureista.154 Punkin vaikutusta etsitään epäkaupallisuuden ja DIY-etiikan lisäksi 

myös kapinasta aiempaa kohtaan. The Slitsin Cut-levyn arvostelussa Lester Bangs otti esille 

yhtyeen lavamanööverit, joihin kuului muun muassa se, että he poistuivat lavalta 

opetettuaan ensin yleisön jäsenet soittamaan instrumenttejaan.155 Näin luodaan uudenlaista 

yhteyttä esiintyjien ja yleisön välille ja madalletaan perinteistä rajaa taiteilijan ja fanin välillä 

tai jopa poistetaan se kokonaan. Tämä on nähtävä osana punkin kapinaa suurien, edellisen 

sukupolven rocktähtien, kuten the Rolling Stonesin, tähtikulttiin pohjautuvaa 

lavaesiintymistä vastaan, jossa esiintyjät ovat lavalla tavoittamattomissa, fanaattisen yleisön 

palvottavina. The Slits pyrkii lavaesiintymisellään kaatamaan raja-aidat professionaalisen ja 

amatöörimäisyyden ja toisaalta rockin perinteisten roolien, esiintyjän ja yleisön väliltä.  

                                                             
151 Benjamin 1989, 155-156. 
152 Rolling Stone 8.12. 1983, 38-40, 44-46, Henke, James, ”Big Country Untamed”. 
153 Rolling Stone 24.9.1987, 130-131, Tannenbaum, Rob; Rolling Stone 22.10.1987, 24, Tannenbaum, Rob, 
“New faces: That Petrol Emotion’s rebel rock”. 
154 Hebdige 1979; Leppänen 2007, 276. 
155 Rolling Stone 12.6.1980, 58-59, Bangs, Lester. 
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Joka tapauksessa, huolimatta artistien punktaustasta, poliittisuudesta ja 

epäkaupallisuudesta, niin punkin kuin 1980-luvun vaihtoehtorockin historia on matka 

marginaalista kohti musiikkiteollisuuden hallitsemaa valtavirtaa. Samalla kirjoittelu artistien 

muuttumisesta ja uudistumisesta sekä niiden kautta vastakkaisten arvojen yhteen 

sovittamisesta lisääntyy. Puhutaan musiikkiteollisuuden orjaksi ryhtymisestä ja 

alakulttuurien arvojen hylkäämisestä sekä kaupallisuuden pahuudesta. Laingin mukaan 

tähän itsensä myymiseen liittyi aina jonkin myyminen, kuten oman vision tai jollekin 

myyminen, kuten esimerkiksi suuryhtiölle siirtymisen voi ymmärtää. Kruse nosti esille myös 

autenttisuuden vaatimuksen: artistin tuli olla uskollinen juurilleen ja alkuperäiselle 

yleisölleen, jotta sitä ei syytettäisi itsensä myymisestä.156 Rolling Stonen kirjoittelussa 

nousevat esiin kaikki edellä mainitut seikat, joiden perusteella vaihtoehtoartisteja on syytetty 

arvojensa hylkäämisestä. 

Punk vaikuttaa lähes kaikkien 1980-luvun vaihtoehtoartistien toimintaan, mutta toisaalta 

punkin vaikutusten lisäksi kirjoittelussa korostetaan myös artistien eroja siihen. Esimerkiksi 

punkin ja amerikkalaisen undergroundin eroina nostetaan esille jälkimmäiseen liitetyt 

musiikin laaja-alaisuus, sanoitusten laatu, terveempi asenne sekä päihteettömyys, joiden ei 

katsottu, ainakaan yhtä määrittävästi liittyvän esimerkiksi brittiläiseen vaihtoehtomusiikkiin. 

Toisaalta edellä mainitut määreet näkyvät yhtenäisenä kimppuna, jossa ne kaikki liittyvät 

tiettyihin esiin nostettuihin artisteihin. Tämä johtuu toimittajien halusta nostaa ne esille 

yhtäaikaisesti, mutta myös siitä, että ne kaikki ovat osia hardcorepunkin eettisestä 

koodistosta ja oikeiksi koetuista toimintatavoista. Esimerkiksi viimeisenä mainittu 

päihteettömyys eli straight edge-asenne ja toimintatavat liittyvät lähes poikkeuksetta niin 

hardcorepunkkiin, epäkaupallisuuteen kuin DIY-etiikkaan.157 Kuitenkin monet 

päihteettömyyttä korostaneet hardcorepunkartistit, kuten Minor Threat ovat liian 

äärimmäisiä lehden sivuille Black Flagin tapaan. Kolme ensin mainittua taas nostetaan esille 

American Undergroundin yhteydessä. Erityisesti halutaan korostaa eroa englantilaiseen 

punkkiin, jolloin amerikkalainen underground saa kunnian toimia sen vastavoimana, vaikka 

sillä on myös monia yhtäläisyyksiä siihen. Rolling Stonelle on tärkeää korostaa eroa 

aiempaan punkkiin, mutta nostaa esille myös sen hyväksi koettuja vaikutteita kuten DIY-

asennetta.  

                                                             
156 Kruse 2003, 5, 14, 17-24; Laing 1985, 106-107. 
157 Kuhn 2010, 13-15. Liikkeen Yhdysvaltain historiasta katso myös Haenfler, 2006. 
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Muutos punkkontekstissa näyttäytyy kirjoituksissa hyvänä tai huonona kehityksenä ja usein 

toimittajat arvioissaan punnitsevat näitä vaihtoehtoja ja jopa ristiriitaisesti tai tasapuolisuutta 

tavoitellen tai aidalla tasapainoillen nostavat esiin nämä kaksi puolta. Nämä muutoksen ja 

uudistumisen kaksi puolta näkyvät hyvin esimerkiksi suhtautumisessa entisten 

punkkareiden nykyiseen musiikkiin. David Brownen arviossa Social Distortionin yhtyeen 

omaa nimeä kantavasta albumista hän kirjoitti aluksi, että levyn äänimaailma oli puhdas, 

kitarat soivat kuin aor-levyllä ja yhtyeen hardcorepunkjuuret oli haudattu; yhtye on siis 

muuttunut kaupalliseen ja aikuistuneeseen suuntaan aiempaan verrattuna. Sitten arvostelun 

sävy muuttuu, sillä Brownen mukaan Social Distortion oli aina ollut kokeileva yhtye ja 

yhdistellyt punkmusiikkiinsa esimerkiksi vaikutteita Creedence Clearwater Revivalilta ja 

Rolling Stonesilta ja arvion loppu onkin positiivinen ja täysin päinvastainen mitä alku antaa 

odottaa: ”Ikääntyville punkkareille, on ollut paljon huonompiakin kohtaloita”.158  

Scritti Polittin DIY- debyyttialbumi oli David Fricken mukaan järkevien brittipunkkien raakaa 

”twisted” avant-poppia. Arvostelussa olleella yhtyeen albumilla Cupid & Psyche 85:lla 

musiikki oli Fricken mukaan muuttunut perustanssipopiksi ja arvion mukaan jäljellä noista 

yhtyeen alkuajoista oli enää laulaja Green Strohmeyer-Gartside.159 Undertonesin laulaja 

Feargal Sharkeyn soololevyn arviossa Rob Tannenbaum taas kirjoitti, että entinen punkkari 

oli nykyisin poppari, mutta hyvä sellainen.160 Samankaltainen uran kehityskulku 

molemmissa esimerkeissä saa toimittajat suhtautumaan uudistumiseen täysin 

vastakkaisesti. Yksittäisten toimittajien suhde uudistumiseen ja kaupallisuuteen on 

merkittävä tekijä siinä millaisena lehden linja suhtautumisessa kyseisiin teemoihin, tietyssä 

jutussa näkyy. Toisaalta toimittajan suhde kirjoituksen kohteeseen määrittää sitä, miten 

muutokseen suhtaudutaan: suosikkiartistin muutokseen otetaan kantaa rajummin kuin 

artistiin, joka ei toimittajassa herätä suuria intohimoja. Rolling Stonelle ja erityisesti sen 

linjaan vaikuttajille eli päätoimittajalle ja talousneuvonantajien joukolle tärkein prioriteetti on, 

että artistilla myydään lehteä. Kirjoituksen kohteen ei kuitenkaan tarvitse tukea kaupallisia 

arvoja etiikassaan. Jos epäkaupallinen artisti on riittävän suosittu, nostetaan se lehden jutun 

aiheeksi. Yksittäisen toimittajan rooli on kertoa artistista lukijoita kiinnostavia asioita ja 

joskus ne saattavat liittyä epäkaupallisuuden ja punkin etiikan teemoihin.  

                                                             
158 Rolling Stone 28.6.1990, 83, Browne, David. 
159 Rolling Stone 26.9.1985, 103, Fricke, David. 
160 Rolling Stone 27.2.1986, 61-62, Tannenbaum, Rob, “Feargal Sharkey: A Punk Goes Pop”. Sharkeyn 
muutoksen ja menestyksen teemojen parissa jatkanut haastattelu julkaistiin myöhemmin samana vuonna. 
Rolling Stone 5.6.1986, 20, 22, 59, Coleman, Mark, ”Look Sharp!” 
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5.3. VAIHTOEHTOMUSIIKIN MUUTOS GENRETEORIAN VALOSSA 

Vaihtoehtomusiikin muutosta ja siihen liittyvää kirjoittelua voidaan tarkastella genreteorian 

valossa. Vaihtoehtomusiikki on yläkäsite, jonka alle toimittajat lukevat tarkemmin 

määriteltyjä alagenrejä kuten neo-psykedelian, post-punkin, neo-punkin, roots rockin, 

Paisley Undergroundin ja garage rockin. Oikeastaan vaihtoehtomusiikin muutos on niiden 

muutosta ja genren rakentumista. Tässä osiossa hahmottelen genreä niin yleisemmällä 

tasolla, lavean yläkäsitteen kautta kuin välillä tarkentaen tiettyihin ala-ja mikrogenreihin. 

Kuitenkaan tavoite ei ole määritellä vaihtoehtomusiikin genreä tai tarkastella sen 

historiallista muotoutumista vaan tarkastella kaleidoskooppimaisesti tai kaukoputkella 

tarkentaen Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkikirjoittelun ja genren määrittelyn ja 

muotoutumisen suhdetta, toisin sanoen genreä diskurssina. 

Genre tarkoittaa perustasolla kategoriaa, joka viittaa tietynlaiseen musiikkiin. Genre on 

perustavanlaatuinen musiikin jäsennyskeino ja ei ole olemassa yleistä musiikkia vaan 

nimenomaan tiettyjä musiikkeja. Tällöin musiikki määritellään ja kategorisoidaan suhteessa 

muuhun musiikkiin. Genre ei kuitenkaan ole vain musiikkia vaan myös tietyn samat 

konventiot jakavan ryhmittymän jaettuja ajatuksia tietynlaisesta musiikista. Ne muodostuvat 

suhteessa musiikillisiin teksteihin, artisteihin ja kontekstiin missä ne esitetään tai koetaan. 

Genre on siis sosiaalisesti jaettu kokemus, jossa erilaisia musiikkeja jaotellaan erilaisiin 

ryhmiin. Fabian Holt korostaa tätä genrejen sosiaalista rakentumista ja sitä, että ne syntyivät 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Genre oli hänen mukaan aina kollektiivinen, 

musiikillisesti ja sosiaalisesti, eikä yksittäisellä ihmisellä voinut olla genreä vaan oma tyyli. 

Käytännöt vakiintuvat toiston kautta ja genren muodostuminen synnyttää usein myös uuden 

sosiaalisen ryhmittymän, hyvänä esimerkkinä se kuinka musiikkiskenet syntyvät tietynlaisen 

musiikin ympärille. Genre on siten pohjimmiltaan kuviteltu konstruktio, jonka legimiteetti 

perustuu sen sosiaaliseen perustaan. Genre rakennetaan osin tiedostamatta sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa suhteessa musiikkiin ja osin tiedostetusti korostamalla tiettyjä yhteisiä 

arvoja, määreitä, tapoja ja musiikillisia merkityksiä ja luomalla erot muihin genreihin. Tässä 

genren rakennusprosessissa aktiiviset toimijat ovat niin artistit, levy-yhtiön edustajat kuin 

musiikkitoimittajat, jotka kaikki pyrkivät omien intentioidensa vuoksi keksimään, 

rakentamaan, ylläpitämään ja uudentamaan genrejä.161  

                                                             
161 Holt 2007, 2-3, 24-28; Holt 2008. 
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IASPM eli Kansainvälinen populaarimusiikintutkijoiden liitto perustettiin vuonna 1981. Sen 

tarkoituksena oli tutkia kriittisesti populaaria. Populaarimusiikin tutkimus kehittyi erilaisten 

tutkimustraditioiden kautta. Siinä yhdistyivät Holtin mukaan niin brittiläinen 

kulttuurintutkimus, saksalainen musiikkitiede, itä-aasialainen mediatutkimus kuin 

amerikkalainen kansankulttuurin tutkimus. Populaarimusiikintutkimuksen alle luettava 

genretutkimus taas yhdistää niin musiikkitieteen kuin kulttuurintutkimuksenkin traditioita. 

Fabbrin162 vuonna 1982 julkaistu tutkimus populaarimusiikin genreistä jäi nousevan 

skenetutkimuksen jalkoihin ja vasta vuonna 1995 Fornäs163 julkaisi seuraavan merkittävän 

tutkimuksen genren rakentumisesta rockissa, keskittyen erityisesti sen diskursiivisiin 

mekanismeihin. Frith164 sisällytti teokseensa Performing Rites osaston, jossa hän korosti 

genren muotoutumista muusikoiden, kuuntelijoiden, musiikkiteollisuuden ja median 

välisessä vuorovaikutuksessa. Negus165 taas korosti genreä käsittelevässä kirjassaan sen 

yhteyttä musiikkiteollisuuteen ja genren käyttöä osana musiikin markkinointia. Myöhemmin 

populaarimusiikin genretutkimus on edelleen laajentunut ja lisääntynyt. Holtin mukaan suuri 

osa edellä mainituista teoreetikoista on keskittynyt genren sosiaaliseen puoleen ja jättänyt 

musiikillisen kokemuksen vähemmälle huomiolle. Lisäksi Holt yritti omassa vuonna 2007 

julkaistussa teoksessaan laajentaa tutkimuksen sosiaalista puolta ottamalla mukaan 

tarkasteluun indielevy-yhtiöitä ja kaupallisen toiminnan ulkopuolelle jääviä tilanteita kuten 

esiintymiset. Genren rakentumista oli hänen mukaan myös tutkittava sen dynamiikan, ei sen 

systeemisyyden kannalta. Tavoitteena oli myös nostaa esille genren rakentumisen 

moninaisuus ja yleisten teorioiden heikko yleistettävyys.166 

Populaarimusiikin genretutkimusta on tehty vähän. Holtin mukaan syynä oli se, että musiikin 

puolella on vaikea luoda hyviä genreteorioita. Tämä johtuu musiikkiteollisuuden suuresta 

hajanaisuudesta. Suurilla levy-yhtiöillä voi olla tarkka standardisaatio julkaisemansa 

musiikin suhteen, mutta pienyhtiöiden suuri määrä aiheuttaa sen, että genrerajat ovat hyvin 

häilyviä ja epämääräisiä verrattuna esimerkiksi elokuvagenreihin. Musiikki ei ole myöskään 

samalla lailla viittaavaa kuin esimerkiksi kirjallisuus. Myös postmoderni ajattelu on 

vaikuttanut siihen, että asioiden kategorisointi on nähty turhana, koska kaikella on oma 

erityinen merkityksensä ja yksittäisten seikkojen niputtaminen tiettyjen keksittyjen 

                                                             
162 Fabbri 1982. 
163 Fornäs 1995. 
164 Frith 1996a, 75-99. 
165 Negus 1999. 
166 Holt 2007, 1, 6-7. 
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kategorioiden alle vääristelee todellisuuden monimuotoista luonnetta. Kuitenkin 

musiikkisosiologi David Hesmondhalghin mukaan genreanalyysia tarvitaan, sillä meidän 

tarvitsee tietää, miten genrerajat on määritelty, meille ei riitä vain tieto siitä, että ne ovat 

epäselviä. Myös Holt puolustaa genren merkitystä samoista lähtökohdista. Hänen 

mukaansa on olemassa musiikkigenrejä ja musiikkia genrejen välissä, mutta ei musiikkia 

ilman genreä.167  

Uuden genren ilmestymisajankohtaa on vaikea määritellä, sillä se kehittyy määrittelyn kautta 

suhteessa kaanoniin ja muutamiin ydinartisteihin sekä musiikillisiin teksteihin. Eri toimijat 

kehittävät ja puolustavat genren identiteettiä, jakavat ideoita genren musiikista ja sen 

arvoista ja alkuperästä yhden hegemonisen genreä määrittävän käsitteen alla. Tärkeää on, 

että tämä prosessi sisältää ajatuksen jaetuista, yhteisistä ideoista. Ryhmät missä genret 

syntyvät ovat vaihtelevan kokoisia, koostumukseltaan ja voimaltaan sekä niissä voi olla eri 

tasoilla ja voimalla genren rakentamiseen osallistuvia toimijoita. Kuitenkin jotta toimija voi 

samaistua genreen on hänellä oltava sen kanssa riittävästi yhteistä, esimerkiksi tiettyjä 

musiikillisia yhteyksiä, yhteisiä tuttuja artisteja tai levytyksiä.168 

Holly Kruse nosti vaihtoehtomusiikin amerikkalaiseksi alkupisteeksi 1980-luvun alun, jolloin 

Los Angelesin punk- ja vaihtoehtoskenet nousivat ensimmäistä kertaa julkisuuteen College 

Media Journalin eli CMJ:n kansijutussa. Krusen mukaan yhdessä New Yorkin 

vaihtoehtoyhtyeiden kanssa ne muodostivat alkupisteen amerikkalaiselle indierockille ja 

indiepopille, jotka kehittyivät 1980-luvun aikana.169 Krusen ajatus edustaa tietysti vain yhtä 

perusteltua mielipidettä sen suhteen mikä nähdään vaihtoehtoisen musiikin 

syntykontekstiksi. Se voidaan myös ajoittaa esimerkiksi 1960-luvulle autotallirockin syntyyn 

tai psykedeelisten ja omaehtoisten artistien kuten the Fugsin ilmaantumiseen. Yksi seikka 

on kuitenkin selviö: 1970-luvun punkin tärkeä merkitys vaihtoehtomusiikin laajenemiselle, ja 

Krusen kannalta sen synnylle. 1980-luvun vaihtoehtomusiikin taustalla ja sen synnyn 

mahdollistajana 1970-luvun lopun punk tarjoaa niin musiikillisia kuin eettisiäkin vaikutteita 

kasvavalle undergroundille. 

Valtavirtapunkin kaupallistuttua ja lopulta kuihduttua 1980-luvun alkuun mennessä siirtyi 

punkin eetos takaisin undergroundiin. Media antoi punkista kuvan, jossa se oli kukoistanut 

muodikkaana liikkeenä muutamia vuosia ja sitten unohdettu, mutta tosiasiallisesti sen 

                                                             
167 Hesmondhalgh 2005, 24; Holt 2007, 4-5, 127, 180. 
168 Holt 2007, 20-21. 
169 Kruse 2003, 18. 
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vaikutus oli kestävämpi esimerkiksi DIY-eetoksen kautta. Punkin kaupallistumisen 

vastavetona syntynyt hardcorepunk teki eron itsensä ja aiemman punkin välillä. Aiempi 

amerikkalainen punk oli yrittänyt jäljitellä brittipunkkia, mutta hardcore niin Washingtonin 

kuin länsirannikon puolella hylkäsi tämän perinteen ja pyrki luomaan punkkia täysin 

erilaisena versiona. Punk oli tullut osaksi musiikkiteollisuuden markkinoiden ehdoilla 

toimivaa järjestelmää, ja hardcorepunk nousi väljähtäneelle entiselle vastakulttuurille joko 

vastakulttuuriksi tai uudistajaksi. DIY-asenne ja toimintatavat nostettiin jälleen keskiöön. 

Käytännössä niitä toteutettiin hoitamalla itse levyjen valmistus, keikkailu ja mainonta. 

Prototyyppi tällaisesta toiminnasta oli Black Flag, joka keikkaili pakettiautollaan ympäri 

maata ja julkaisi levynsä yhtyeen jäsenen Greg Ginnin perustamalla SST-yhtiöllä. 

Hardcorepunk huomioitiin valtakunnallisen lehdistön toimesta ensimmäisen kerran 

kesäkuussa 1980 Los Angeles Timesin jutussa, jossa kerrottiin Black Flagin faneista. 

Valtavirran musiikkilehdistä NME kirjoitti vuonna 1981 myös hardcoresta ja kuvaili sitä tosi 

nopeaksi rock & rolliksi.170  

Parke Puterbaughin englantilaisen musiikin Amerikan valloitusta 1980-luvun alkuvuosina 

analysoiva artikkeli vuodelta 1983 kuvasi hyvin ajan amerikkalaisen musiikin tilaa ja sitä mitä 

Rolling Stonen toimittajat (tai ainakin osa heistä) ajattelivat paitsi ajan brittimusiikista, myös 

ajan amerikkalaisesta popmusiikista, sillä ainakin Puterbaugh haki amerikkalaiselle 

musiikille pelastajaa vaihtoehtoisten yhtyeiden piiristä. Artikkeli alustettiin lainauksella 

punkyhtye X:n kappaleen I Must Not Think Bad Thoughts-sanoituksesta, jotka kertoivat siitä, 

että amerikkalainen radio soittaa vain britti-invaasiota, vaikka kotimaassa tehdään myös 

hyvää musiikkia; missä radiosta olivat Minutemen, Flesh Eaters, DOA, Big Boys ja Black 

Flag, kappaleessa kyseltiin. Kaikki mainitut yhtyeet kuuluivat siihen amerikkalaisen punkin 

aaltoon, joka ei saanut kappaleitaan radiosoittoon. Kaupallisessa radiossa soitettiin 

popmusiikkia ja siellä ei ollut tilaa undergroundille. Parke Puterbaugh veti tekstin lopussa 

langat yhteen ennustamalla Dream Syndicaten, R.E.M.:n, Rank and Filen, the Bongosin, 

Violent Femmesin, Let’s Activen, Shockabillyn ja Flipperin johdolla tapahtuvaa 

amerikkalaisen musiikin vastainvaasiota ja amerikkalaisen vaihtoehtomusiikin muuttumista 

next waveen, seuraavaan aaltoon, vastavetona brittiläiselle new wavelle, uudelle aallolle ja 

new musicille, johon artikkelissa laskettiin esimerkiksi synthpop.171 Puterbaugh uskoo tai 

toivoo siis vaihtoehtoisen musiikin pelastavan amerikkalaisen musiikin englantilaisen popin 

                                                             
170 Gosling 2004, 168; Heylin 2007, 540, 542-543, 546. 
171 Rolling Stone 10.11.1983, 31-32, Puterbaugh, Parke, “The wild Kingdom - Anglomania – America 
surrenders to the brits – but who really wins?” 
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valloitukselta. Vaikka ensin mainitut punkyhtyeet olivatkin liian äärimmäisiä radioon ja 

Minutemen-yhtyettä lukuun ottamatta myös Rolling Stonelle, olivat artikkelin lopussa 

mainitut yhtyeet jo edellisistä vaikutteita saaneina, mutta niitä muokanneina valmiimpia jopa 

kaupalliseen menestykseen. Artikkeli voidaankin nähdä lähtölaukauksena sille kirjoittelulle, 

jossa Rolling Stone pyrki aina sopivien artistien ilmaantuessa ilmaisemaan myötätuntonsa 

ja tukensa tälle amerikkalaiselle 1980-luvun undergroundille ja sitä edustaville yhtyeille. 

Vaikka Black Flag ja DOA ovat liian epäkaupallisia lehden sivuille, ovat R.E.M., Violent 

Femmes, Let’s Active ja Dream Syndicate 1980-luvulla Rolling Stonen 

vaihtoehtomusiikkisuosikkiartistien kärkipäässä. Parke Puterbaughin artikkelissa 

ennustama muutos next waveen toteutuu ainakin osittain American Underground-genren 

myötä, mutta toivottu vastainvaasio Britanniaan jää ainakin suuressa mittakaavassa 

näkemättä ja tietysti kaikki tämä tapahtuu pääosin valtavirran katseiden ulkopuolella.  

David Fricken pitkähkön Underground Empire-artikkelin lopuksi luodattiin amerikkalaisen 

undergroundin tulevaisuutta, sen kehitystä ja muutosta. Tuleva vuosi 1987 nähtiin artikkelin 

mukaan undergroundpiireissä hyvänä esimerkiksi koska suuryhtiöillä oli nykyisin töissä 

collegeradioiden äärellä kasvaneita uusia työntekijöitä, joiden arvot ja asenteet olivat 

aiemmasta poikkeavia. Toisaalta kaikki artikkelissa haastatellut eivät ole yhtä positiivisia 

vaihtoehtomusiikin tulevaisuuden suhteen ja esimerkiksi Coyote-yhtiön perustaja Steve 

Fallonin mukaan nähtiin myös, että suuryhtiöt eivät jaksaneet pitkäjänteisesti panostaa 

undergroundyhtyeisiin kuin yhden levyn verran, jos ei kerralla myynyt riittävän paljon. Lisäksi 

collegeradiot olivat muuttuneet laiskoiksi ja soittivat aiempaa enemmän listamusiikkia. 

R.E.M.:n Peter Buck kertoi, että paikalliset fanzinet peittosivat monesti pelkkää huonoa 

musiikkia soittavan radion. Buckin mukaan: ”Ongelma…on että jokaisesta 

vallankumouksesta tulee puhdasoppinen.” Esimerkkeinä tästä lueteltiin San Franciscon 

vuodet 1966–1967 sekä 1970-luvun loppu, jolloin suuryhtiöt laittoivat kapinalliset 

punkyhtyeet aisoihin ja ”käytöskouluun” mistä syntyi new wave, uusi aalto. Artikkelissa 

aletaan siis myös ennustaa undergroundin loppua, vaikka itse jutussa on sille täysin 

päinvastaisiakin väitteitä. Tämä kertoo toisaalta undergroundin hajanaisuudesta, mutta 

myös sen jäsenten ja toimittajan suhtautumisesta siihen ja sen ympärillä oleviin ilmiöihin. 

Joka tapauksessa Fricken mukaan tätä niin sanottua REManiaa, johon hän laski hardcoren, 

60’s revivalin ja white-noise artin, ei voinut vielä moneen vuoteen kutsua hypeksi, vaan se 
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oli vielä pientä verrattuna esimerkiksi the Beatlesin aikoihin. Mutta hänen mukaan se ei 

haitannut vaan undergroundilla oli oma arvonsa sen menestyksen määrästä huolimatta.172 

Vaihtoehtomusiikin genren alkuperä paikallistuu punkin jälkeisiin muutamiin ydinartisteihin 

sekä tärkeisiin sitä määrittäviin musiikillisiin, mutta ennen kaikkea genren arvoihin liittyviin 

ideoihin. Kuitenkin on tärkeää huomata, ettei Rolling Stone osallistu aktuaaliseen genren 

synnyn aikaiseen, sen merkityksen ja olemuksen rakentamiseen vaan kirjoittaa siitä vain 

jälkikäteen, usein genren jo vakiinnuttua. Rolling Stonen rooli on siis lähinnä genrejen 

popularisoinnissa ja synteesien tekemisessä, kuten edellä olevat tekstit hyvin osoittavat. 

Edellä mainituissa teksteissä esiin nousevat punkin jälkeistä vaihtoehtomusiikkia 

määrittävinä seikkoina erityisesti valtavirran ja undergroundin vastakohtaisuus sekä 

vaihtoehtomusiikin arvot, kuten epäkaupallisuus. Kuitenkin muutos, erityisesti kaupallisen 

merkityksellisyyden, toisaalta uhkaa näitä genreä määrittäviä periaatteita, mutta myös 

vahvistaa niitä tekemällä ne aiempaa selvemmin näkyviksi ja siten luomalla genrelle 

selkeämmät rajat. 

Yhden hegemonisen genreä määrittävän käsitteen alle vaihtoehtomusiikkia on vaikea 

asettaa, mutta esimerkiksi erilaisia alagenrejä sisältävä vaihtoehtomusiikkeja voisi toimia 

kokoavana terminä. Muutoksen kautta tarkasteltuna kuten edellä mainituissa teksteissä 

tehdään, vaihtoehtomusiikki genrenä näyttäytyy varsin hajanaisena, mutta silti esimerkiksi 

suhteessa valtavirtaan perimältään yhtenäisenä.  Kuitenkaan nämä genreä määrittävät 

kehityskulut eivät ole suoraviivaisia tai yksitasoisia vaan pikemminkin limittäisiä ja 

ristiriitaisia kuten erityisesti Fricken kirjoitus osoittaa. Ja kuten edellä, ne ovat myös jatkuvan 

muutoksen ja uudelleenmäärittelyn alaisia. Vaihtoehtomusiikki genrenä tai metagenrenä ei 

siten ole pysyvä vaan dynaaminen ja muuttuva. 

Aaron Smithersin mukaan musiikin kategorisointi muutti muotoaan kulttuurin ja diskurssien 

muuttuessa. Genren määrittely on näin riippuvaista kontekstista.173 Rock tai muukaan 

musiikki ei määräydy vain soundin ja sanoitusten kautta, vaan sitä määrittävät myös kulttuuri 

ja konteksti. Rockin merkitys on eri olosuhteissa erilainen. Esimerkiksi käyvät hyvin 

American Underground-yhtyeet, jotka soittavat omaa versiotaan punkista, mutta sotkevat 

siihen myös paljon vaikutteita muun muassa Grateful Deadin Workingman’s Deadin 

aikaisesta hippicountrysta.  Toisaalta kyseisten artistien kohdalla ollaan siis 1980-luvun 

                                                             
172 Rolling Stone 18.12.1986/1.1.1987, 115, 116, 121, 122, Fricke, David, ”The Underground Empire”. 
173 Smithers, 2008, 175. 
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punkin, ja sen muutoksen mukana, mutta kapinoidaan sitä vastaan ottamalla vaikutteita 

vastapoolin musiikista, punaniskaiseksi ja menneiden sukupolvien musiikiksi mielletystä 

countrysta. 1990-luvun alternative countryn noususuhdanteen aikana taas yhdistelmä 

punkkia ja countrya ei olisi näyttäytynyt enää yhtä tahallisena vastakkainasetteluna, joten 

se missä ympäristössä ja millaisessa kulttuurisessa ilmapiirissä toimitaan, vaikuttaa siihen 

miten tietyt ilmiöt otetaan vastaan ja millaisina kyseiset aktiot nähdään esimerkiksi lehdistön 

tai muiden musiikkitoimijoiden piirissä. Vastakulttuuriin perustuvassa taiteen tekemisessä 

tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vastakulttuuriseksi nimetty ja koettu punkmusiikki 

nähdään uudistusta kaipaavana tai sen kaavoihin kangistumista tahdotaan ravistella 

soittamalla countrya.  

Myös Holtin mukaan genre oli sidoksissa sen kontekstiin. Sama genre voi tarkoittaa eri 

ryhmille ja eri aikoina eri asiaa. Kenelläkään ei ole monopolia määritellä genreä. Kuten on 

jo aiemmin mainittu, genre syntyy käytännössä ja sen määritteleminen teoreettisesti on 

vaikeaa. Genre on kategoria, joka viittaa tiettyyn omaleimaiseen musiikkiin ja sen 

tuotantoon. Se on väline, jonka avulla jäsennetään ja ymmärretään musiikkia. Genren 

rakentuminen tarkoittaa samalla musiikin kaanonin rakentumista. Genre syntyy tietyn 

ryhmän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa määritellään genren suhde muihin 

genreihin ja musiikin kaanoniin. Loppujen lopuksi genreillä itsellään on vähän merkitystä. 

Holtin mukaan tärkeämpää oli miten niitä käytetään ja miten ne ruumiillistuvat käytäntöön.174 

Myös Frith on todennut, ettei tietyntyyppinen musiikki välttämättä vastaa tiettyä ryhmää.175 

Tämä voidaan ymmärtää siten, ettei muusikko välttämättä koe kuuluvansa tiettyyn genreen, 

johon hänet muiden toimesta liitetään tai toisaalta, ettei artistin musiikilla tarvitse olla mitään 

yhteistä kyseisen genren kanssa, mutta silti hän voi kokea olevansa osa kyseistä genreä. 

Genreä määrittävät siten myös muut asiat kuin vain tietynlainen musiikillinen tyyli. 

Esimerkiksi yhdistävänä ja genreä määrittävänä seikkana voivat toimia tietty asenne, 

samansuuntaiset motiivit tai yhteinen toimintaympäristö; se minkä genren jäsenet kokevat 

heitä yhdistäväksi asiaksi. Edellä mainitun vuoksi täytyy erottaa paitsi musiikillisen tyylin ja 

genren välinen ero myös artistin oma identifioituminen genreihin ja muiden, esimerkiksi 

musiikkitoimittajien kirjoituksissaan, artistin tiettyyn genreen liittävä toiminta. Rolling Stone 

korostaa kirjoittelussaan usein jälkimmäistä: toimittaja lyö artistiin tietyn artistin ulkopuolelta 

annetun leiman, yksittäisen toimittajan yleistyksen ja tulkinnan. Artistin mahdollinen oma, 

                                                             
174 Holt 2007, 14-15, 17, 29, 42.  
175 Frith 1996b, 111. 
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esimerkiksi haastattelutilanteessa esittämä määritelmä saattaa toimia pohjana sille, mutta 

lopullinen valinta on toimittajan tekemä. Rolling Stonen kirjoittelussa genren määrittäminen 

tapahtuu siten määrityksen kohteen ulkopuolelta eksogeenisesti. 

Genre määritellään, sillä mitä se ei ole eli suhteessa genren ulkopuolelle ja sillä mitä se on 

eli sisäisesti. Konventiot, koodit, jaetut arvot, käytänteet, rituaalit ja estetiikka määrittävät 

näitä molempia suuntia. Holt kuitenkin korosti, että genre ei ole systeemi, mutta sillä on 

systeemin funktio. Genren rajat rakentuvat musiikillisten tekstien ja käytäntöjen kautta ja 

suhteessa musiikin traditioon. Frith, Negus ja Holt käyttävät käsitettä genrekulttuuri 

kuvatakseen sitä kulttuurin muotojen kokonaisuutta missä genrejä muotoutuu. Genreihin 

liitetään paitsi musiikillisia seikkoja myös arvoja, rituaaleja, käytäntöjä, alueita, perinteitä ja 

ihmisryhmiä sekä myyttejä ja ideologioita. Musiikki vaikuttaa niiden kaikkien taustalla. Myös 

sosiaaliset ja historialliset ulottuvuudet eli konteksti kuuluu osaksi genreä. Amerikkalaisessa 

undergroundissa näitä olivat esimerkiksi omaehtoisuus, vastakulttuurisuus ja DIY-asenne. 

Ne kaikki periytyivät punkista, joka syntyi vastustamaan valtavirran musiikkia. 

Genrekulttuurit ovat aina määritelleet itsensä suhteessa valtakulttuuriin, mutta myös 

läheisiin genreihin. Tärkeitä genrejä erottavia seikkoja ovat musiikki, ikä eli milloin genre on 

kehittynyt, paikka, luokka, etninen tausta ja sosiaalinen status. Esimerkiksi 

vastakkainasettelu voi tapahtua vaikkapa paikan mukaan, periferia-keskusta-akselilla tai 

valtavirran ja undergroundin välisenä vastakohtaisuutena suhtautumisessa kaupallisuuteen 

ja menestykseen.176  

Merkittävin vaihtoehtomusiikin genreille tyypillinen vastakkainasettelu tapahtuu valtavirran 

ja undergroundin välillä. Toisaalta Shuker näki rockin ja popin metagenreinä, joiden alle 

luetaan genret. Genre kuten punk taas jakaantui alagenreihin. Näin vastakkainasettelu 

kohdistuukin pikemmin rakenteeseen yksittäisen genren sijaan. Kuitenkin lopulta genren 

kannalta tärkeintä on vain löytää jokin minkä suhteen määritellä sitä. Jotkin tutkijat, kuten 

Moore ovat käyttäneet genreä samassa merkityksessä kuin tyyliä tai jopa korostaneet tyyliä 

suhteessa genreen. Toisaalta tyyli ei myöskään ole terminä yksinkertainen ja selkeä vaan 

siihen liittyvät myös samat rajanvedon ongelmat kuin genren käyttöön.177  

Punk Lives-artikkelissa DIY-asenne ja toimintatavat nostetaan yhdeksi tärkeäksi, ellei jopa 

tärkeimmäksi amerikkalaista undergroundia genrenä määrittäväksi tekijäksi. Monet näistä 

                                                             
176 Holt 2007, 18-19, 22-24, 31, 55, 57, 84, 110-116. 
177 Moore 2001; Shuker 2008, 119. 
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neopunkyhtyeistä eivät artikkelin mukaan levyttäneet suuryhtiöille, eikä heillä ollut suuren 

luokan managereita, eikä myöskään paljon rahaa. Black Flag kiersi artikkelin mukaan 

jatkuvasti maata ristiin rastiin rähjäisellä pakettiautollaan; se soitti yli 200 keikkaa edellisenä 

vuotena. Hyvänä iltana se tienasi 1000 dollaria, joka jaettiin äänimiehen ja muutaman 

roudarin, jotka myös myivät t-paitoja, sekä yhtyeen kesken, sen jälkeen, kun siitä oli 

vähennetty trukkivuokra ja muut kulut. Kiertueella joka yhtyeen jäsen käytti päivässä noin 

12,5 dollaria ja keikkareissuilla yhtye nukkui autossa tai jonkun fanin lattialla tai sohvalla. 

Los Angelesissa he asuivat halvoissa paikoissa tai kotona. Myös the Replacementsin laulaja 

Paul Westerberg kertoi samanlaisista kokemuksista kiertueelta: ”Hyppäämme pakuun ja 

ajamme kaupunkiin, soitamme, oleskelemme kaverin kämpillä…heräämme kun he heittävät 

meidät ulos. Ajamme lopun päivää. Soitamme seuraavana yönä. Saamme viisitoista dollaria 

päivässä. Ja kun olemme kotona emme saa mitään. Olemme veloissa. Meillä on 

pakettiauto-ongelmia. Meillä on paku, se hajoaa, ja tiedät että kun soitat niin rahat menevät 

hajonneeseen pakuun. Me olemme tottuneet siihen.”178 

David Fricken The Underground Empire-artikkelissa tulevat esiin niin vaihtoehtomusiikin 

muutokseen liittyvät suosion ja odotusten kasvu kuin sen uskottavuuden ja ominaislaadun 

problematisointi. Artikkelin päätelmänä on, että undergroundmusiikki alkaa pikkuhiljaa 

menestyä ja lähes jokainen esitelty artisti tai levy-yhtiö nähdään tulevaisuuden menestyjänä 

tai on jo saavuttanut menestystä, mutta koska kyse on undergroundista, jossa vain harvojen 

artistien kohdalla voidaan korostaa suuria myyntilukuja ja täyteen myytyjä stadioneita ovat 

esimerkit menestyksestä pääosin pienimuotoisia, kuten esimerkiksi the Long Rydersin 

kohdalla kun Sid Griffin kertoi, että vuoden 1984 kiertueella heitä nukkui vähintään yhdeksän 

samassa hotellihuoneessa, mutta nyt huoneita oli jo kaksi ja kohta ehkä kolme. Kuitenkin 

samaisessa artikkelissa luetellaan myös selvempiä ja enemmän musiikkiteollisuuden 

kannalta merkittäviksi koettuja todisteita undergroundartistien menestyksestä: the 

Replacements oli saanut kultalevyn, R.E.M. oli mennyt top 30-listalle, Violent Femmes oli 

myynyt New York Carnegie Hallin täyteen, Del Fuegos ja the Long Ryders olivat soineet 

Miller-oluen mainoksessa, Hϋsker Dϋ ja Green on Red olivat julkaisseet kumpikin 

suuryhtiödebyyttinsä ja Capitol ja RCA olivat solmineet jakelusopimukset indieyhtiöiden, 

Enigman ja Big Timen kanssa.179 

                                                             
178 Rolling Stone 18.7./1.8.1985, 28, 30, 32, 124, Goldberg, Michael, ”Music News: Punk Lives”. 
179 Rolling Stone 18.12.1986/1.1.1987, 115, 116, 121, 122, Fricke, David, ”The Underground Empire”. 



105 
 

Kuitenkin edellä kuvatun menestyksen lisäksi artikkeli haluaa korostaa 

undergroundyhtyeiden edelleen olevan uskottavia alakulttuurin edustajia. Autenttisuuden 

pysyvyyden ja arvoista tinkimättömyyden eli muuttumattomuuden suhteessa punkin ja 

vaihtoehtomusiikin arvoihin merkeiksi nostetaan esimerkiksi se, että vaikka Hϋsker Dϋ oli 

nykyisin suurella yhtiöllä, se ei ollut antanut yhtään periksi DIY-asenteestaan, musiikillisesti 

tai toimintatavoissaan: yhtye manageroi edelleen itse itseään, järjesti keikat, tuotti levynsä 

ja valitsi albumien kannet ja graafisen ilmeen. Toisaalta rajanvedon vaikeus uskottavuuden 

ja periaatteiden hylkäämisen välillä nostettiin artikkelissa myös esille kirjoittamalla, että kun 

the Long Ryders päätti osallistua Miller-oluen mainokseen, siihen suhtauduttiin 

indiepiireissä hyvin varauksellisesti ja tekoa pidettiin ”kyynisenä siirtona”. Yhtyeen 

vaihtoehtoinen ominaislaatu on siten joidenkin arvostelijoiden mielestä uhattuna 

kaupallisten intressien vuoksi. Toisaalta yhtyeen itsensä mukaan he saivat mainoksesta sen 

verran rahaa, ettei heidän tarvinnut mennä enää päivätöihin ja siten tietyistä periaatteista 

luopuminen tuo artistille enemmän mahdollisuuksia, joten kaupallisuus ei yksiselitteisesti ole 

vain huono asia. Artikkelin mukaan undergroundartistien musiikkia kompromissit eivät 

kuitenkaan koske sillä kompromisseja tehdään muutenkin elämässä tarpeeksi. Tämä koski 

Fricken mukaan myös Hϋsker Dϋta, the Long Rydersia ja jopa Lou Reediä, joka oli esiintynyt 

Hondan mainoksessa.180 Undergroundartistien menestyksestä ja kompromisseista 

huolimatta vaalimia DIY-toimintatapoja nostetaan esille niiden uskottavuutta luovan 

luonteen, mutta myös niihin liittyvä arvostuksen vuoksi. Undergroundartisteista kirjoitetaan 

ensisijaisesti niistä kiinnostuneille lukijoille ja heidän oletetaan jakavan artistien asenteet 

musiikkiteollisuutta kohtaan. Toisaalta vaihtoehtoartistien menestyksen korostamisella 

oikeutetaan niistä kirjoittaminen, esimerkiksi suurlevy-yhtiöille ja lehteä lukeville massoille, 

jotka eivät muuten ole artisteista kiinnostuneita. Fricke korostaa siis vahvasti mainittujen 

artistien omaehtoisuutta, punkhenkisyyttä ja DIY-toimintatapoja kertoakseen, että 

menestyksen myötä kaikki ei ole muuttunut vaan edelleen ainakin osa 

undergroundartisteista toimii punkista periytyvien periaatteiden pohjalta. Samalla rivien 

välissä yritetään kertoa, että ristiriitaa menestyksen ja uskottavuuden välillä ei ole. 

Valtavirran ja uskottavuuden raja ei siis Rolling Stonen kirjoittelussa ole useinkaan jyrkkä 

vaan pikemminkin muovautuva ja tapauskohtainen. PiL:n Second Edition-arviossa Greil 

Marcus kirjoitti John Lydonin olleen väärässä väittäessään rock & rollin loppuneen ja että 

hän ei luultavasti ollut kuullut Robin Lane and the Chartbustersin debyyttialbumia koska väitti 

                                                             
180 Ibid. 
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niin.181 Kyseinen albumi arvioitiin Tom Carsonin toimesta seuraavassa numerossa 

samansuuntaisin äänenpainoin: kokemuksen tuoma varmuus ja uskottavuus yhdistyivät 

tuoreuteen. Carson esimerkiksi kirjoitti albumin muistuttavan häntä siitä kuinka hienoa 

”valtavirran rock & roll saattoi olla, kun se laulettiin ja soitettiin älykkäästi ja tunteella”.182  

Fabbri on esittänyt genren määrittelyn säännöiksi sen muodon ja teknisyyden eli sen, miten 

se suhtautuu näiden puitteissa genren perinteeseen, semiotiikan eli sen, miten musiikin 

merkitys ja retoriikka suhteutuvat genreen, käyttäytymisen eli esimerkiksi esiintymisten 

rituaalien ja musiikin teknisen suorittamisen suhteen genreen sekä suhteen genren 

sosiaalisiin, ideologisiin, kaupallisiin ja juridisiin sääntöihin kuten tuotantoon ja 

kaupallisuuteen. Frithin mukaan tällainen jaottelu antaa kuitenkin genreistä liian pysyvän 

kuvan. Frithin mukaan genret ovat jatkuvan muutoksen ja uudelleenmäärittelyn tilassa. 

Toisille genreille tietyt säännöt ovat tärkeämpiä kuin toiset, kuten vaikkapa punkin ja discon 

suhde ideologiaan hänen mukaan osoittaa. Genre ei Frithin mukaan esimerkiksi indien 

tapauksessa määräydy musiikin kautta vaan pikemminkin suhteesta valtavirtamusiikkiin eli 

musiikin tuotantoon ja asenteeseen ja kaupallisuuteen. Genrediskurssi riippuu Frithin 

mukaan jaetusta musiikillisesta tiedosta ja kokemuksesta, siitä mitä asioita liitetään tiettyyn 

genreen. Genren märittelyssä yhdistyvät musiikilliset, ideologiset, mutta myös markkinoiden 

vaatimukset. Viimeksi mainittuun liittyy, että genrejä käytetään musiikin myymisessä. Levy-

yhtiöt sijoittajat artistit tiettyyn genreen, koska tällöin heidän markkinointinsa kohdennetulle 

yleisölle on helpompaa. Genrellä artisti liitetään tiettyyn musiikilliseen ilmiöön tai joukkoon. 

Tämä tapahtuu levy-yhtiöiden toimesta suhteessa yleisön erilaisiin makuihin, siihen kenelle 

artisti on heidän mielestä suunnattu. Kun artisti on kerran määritelty tietynlaiseksi ja tiettyyn 

genreen kuuluvaksi levy-yhtiöt odottavat artistin käyttäytyvän genrensä mukaisesti 

esimerkiksi tyylin, promokuvien, esiintymisen ja videoiden puitteissa. Populaarimusiikin 

genret ovat siten rakentuneet kaupallisessa ja kulttuurisessa prosessissa, ne eivät ole 

tulosta akateemisesta analyysistä tai musiikkihistorioista. Frithin mukaan niitä pitää myös 

tutkia tästä näkökulmasta käsin.183 
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Tom Carsonin joulukuussa 1979 kirjoittamassa yhdeksää184 power popin alle (hyvin 

kiistanalaisesti) luettua albumia käsitelleessä arviossa on havaittavissa selkeää 

varautuneisuutta suurintaa osaa yhtyeitä kohtaan. Samanlaisia ja hyvin samanlaisella 

arvion sävyllä kirjoitettuja kokooma-arvioita kirjoitetaan muun muassa synthpopista ja heavy 

metallista 1980-luvulla. Arvioryppäiden tarkoituksena on nostaa yhtenä möykkynä esiin 

tietyllä tavalla kiinnostavia ja samaan luokkaan luettuja artisteja, joita ei kuitenkaan syystä 

tai toisesta haluta käsitellä laajemmin omissa arvioissaan. Kuitenkin huolimatta siitä, että 

arviossa niputetaan saman power pop-termin alle vaihtelevaa musiikkia (New Wavesta, 

punkin ja power popin kautta ska revivaliin) hyvin yksinkertaistettuihin teeseihin (kuten 

toimittajan haluun keksiä väkisin yhteys arvioitavaksi määriteltyjen albumien edustaman 

musiikin välille) pohjautuen, Carson myös näkee power popin tyylillisesti vaihtelevana. 

Power pop oli hänen mukaan usein vain kätevä termi, jolla erilaisia artisteja, joilla oli 

epämääräinen ”yhteinen päämäärä” esimerkiksi kaupalliset tavoitteet, mutta eri keinot sen 

saavuttamiseksi, voitiin niputtaa samaan kategoriaan.185  

Carsonin mukaan power pop oli propagandaa, ”musiikkiteollisuuden kiertoilmaus punk 

rockille” jälkeen mainitun epäkaupallisuuden myötä suhteessa levymyyntiin muodostuneen 

taakan vuoksi. Samalla tavoin kuin New Wave power pop on siis Carsonin mielestä 

teknisesti suurlevy-yhtiöiden palavereissa kehitelty markkinointitermi, jolla halutaan korvata 

ennakkoluuloja sisältävä äärimmäinen punk. Carsonin mielestä ensin oli määritelmä power 

pop ja vasta myöhemmin alkoi syntyä musiikkityyli, jota saattoi kutsua power popiksi. 

Carsonin mukaan se perustui ”punkin ja uuden aallon rock & rollin energiaan ja 

kekseliäisyyteen”, mutta hylkäsi niiden edustamat ”ennakkoluulot tai ideologian” täysin. 

Carsonin mielestä power pop on vesitettyä punkkia ja hän kirjoittaakin monien arvioitavien 

yhtyeiden saaman suhtautumisen laadun pääasiassa jo alustuksessa sinetöiden: ”Vaikka 

se varmasti voittaa Electric Light Orchestran, The Outlawsin tai Elton Johnin kuuntelun, 

power pop on selvä askel taaksepäin—taiteellinen perääntyminen—pelottomasta punkista”. 

Kuitenkin power popin menestys oli Carsonin mukaan muutakin kuin ”yritysten 

toiveajattelua” sillä Ramonesia lukuun ottamatta karkea urbaani hard-core punk ei tarjonnut 

                                                             
184 Arvion kohteena olivat the Motelsin, the Beatin, Yachtsin ja 20/20:n omaa nimeä kantaneet albumit, the 
Shoesin Present Tense, the Membersin At the Chelsea Nightclub, the Popin Go!, the Sincerosin Sound of 
Sunbathing ja the Sportsin Don’t Throw Stones. 
185 Rolling Stone 13.12.1979, Carson, Tom.  Artikkeli löytyy Internet Archiven Rolling Stonen kotisivujen 
kopiosta 
http://web.archive.org/web/20090401064923/http://www.rollingstone.com/artists/themotels/albums/album/89
388/review/5941313/the_motels. Viitattu 11.1.2016. 
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radiorockin ”rentoa iloa, lyyristä armoa tai harmitonta aistillisuutta” ja ”suuri osa suuresta 

yleisöstä” ajautui 1970-luvun loppupuolella ”tyhjiöön” sillä he kyllästyivät AOR:n 

mitäänsanomattomuuteen, vieraantuivat discosta, mutta eivät myöskään edellä mainittujen 

seikkojen vuoksi kiinnostuneet punkista, minkä vuoksi the Carsin ja the Knackin (New 

Waven/power popin) menestys osoitti hänen mukaan tarpeen musiikille, joka toimisi yhtä 

hyvin kuin ”vanha rock & roll”. Punkin ja jopa New Waven kaupallinen seuraaja power pop 

on siten Carsonin mielestä löytänyt paikkansa uutena ja suurta yleisöä puhuttelevana 

versiona 1960-luvun hyvästä rockista korvaamalla niin 1970-luvun pöhöttyneen 

rockmusiikin kuin liian äärimmäisen punkin. Kuusikymmentäluvulla power popin (tai New 

Waven) kaltainen musiikki oli hänen mukaan valtavirtaa (sitä edustivat radiossa soineet Paul 

Revere and the Raidersin, the Dave Clark Fiven, the Young Rascalsin, the Grassrootsin, 

Mitch Ryderin ja purkkapopyhtyeiden, usein hyvä, joskus jopa loistava, musiikki), mutta sen 

vaikutus musiikillisesti ei ollut suuri, erityisesti niiden piirissä, jotka ottivat rockin vakavasti. 

Musiikillisen arvon kyseenalaistamisesta huolimatta ”enemmistölle yleisöstä, he olivat jopa 

tärkeämpiä kuin vakiintuneet raskassarjalaiset”. Power pop yritti nyt hänen mukaan 

”keinotekoisesti luoda uudelleen” tuon entisaikojen viattomuuden (ja menestyksen), mutta 

(toisaalta punkin, mutta myös aiemmin mainittujen levy-yhtiöiden ohjailun myötä) 

kyynisemmästä ja ammattitaitoisemmasta näkökulmasta. ”Kaiken kaikkiaan kuitenkin”, 

monien arvion kohteina olleiden yhtyeiden kohdalla esittämistään negatiivisista 

mielipiteistään huolimatta, suurin osa niistä oli Carsonin mielestä rohkaisevia energian, 

laulunkirjoitustaitojen ja raikkautensa vuoksi. Lisäksi Carsonin mukaan ”heidän 

yhtäläisyyksissään on paljon enemmän vaihtelua ja elämää kuin esimerkiksi Kalifornian 

country-rock monoliitissa” mikä voidaan nähdä paitsi edellä mainitun heterogeenisyyden 

myöntämisenä, myös ajatuksena siitä, että moninaisuuteen mahtuu huonon musiikin ohella 

myös hyvää musiikkia. Carsonin arvion päättäneessä näennäisesti kaupallisuutta 

korostaneessa (ja siten täysin lehden linjan mukaisessa) tiivistyksessä kuitenkin viitataan 

jälleen power popin tasapäisyyteen ja helppouteen kun hän kirjoittaa keskivertoyleisön 

tarvitsevan uuden keskitiellä olevan tyylin, jota pitää omanaan ja power popissa he olivat 

”löytäneet yhden”.186 

Diskurssi on olennainen osa genren valmistumista. Esimerkiksi genre voi syntyä vain, jos 

sille keksitään nimi. Musiikki tulee nimetä. Tällä vahvistetaan sen olemassaolo ja erotetaan 

se muista genreistä. Nimestä tulee genrelle merkki, joka mahdollistaa sen käytön 

                                                             
186 Ibid. 



109 
 

esimerkiksi vuorovaikutuksessa, markkinoinnissa, musiikin kaanonissa ja diskurssina. 

Nimeäminen on prosessi, jossa eri toimijat käyttävät valtaansa vakiinnuttaakseen oman 

mielipiteensä genren rajoista ja nimityksestä. Se millaiseksi genre rakentuu ja nimetään, on 

siis olennaisesti kiinni siitä kuka lopulta päättää asiasta tai kenen näkemys saa laajimman 

tuen. Tässä esimerkiksi musiikkilehdistön vaikutus on vahva. Toimittajat saavat ajatuksensa 

suurien musiikkia kuluttavien massojen ja toisaalta artistien ja musiikkiteollisuuden 

sisäpiiriläisten näkyville ja pystyvät näin mielipiteillään vaikuttamaan genren rakentumiseen. 

Frithin mukaan musiikkilehdistöllä on ollut tärkeä osa siinä, miten ihmiset ymmärtävät 

puhuvat genreistä. Ne rakentavat ja määrittävät genrerajoja ja luokittelevat musiikkia. 

Vaikka niiden lukijakunta on hänen mukaan kapea, on niiden epäsuora vaikutus suurempi, 

koska se miten ne kirjoittavat vaikuttaa levy-yhtiöiden toimintaan, esimerkiksi markkinoinnin, 

jakelun ja esiintymisten suhteen ja sitä kautta musiikkilehdistön vaikutus ulottuu koko 

musiikkiteollisuuteen. Genren määrittämisessä Frith nostaa musiikkilehdistön lisäksi esille 

myös levykauppiaiden, ja radiotoimittajien roolit.187 

Lehdistön ja musiikkimedian merkitys genreille voidaan jakaa eri vaikutusmekanismeihin ja 

toisaalta eri merkityksentekotapoihin. Lehdistö ja media vaikuttavat genren syntyyn, 

määritelmään, pysyvyyteen ja uudistumiseen kirjoituksillaan erilaisten merkityksenteko- ja 

merkityksenantotapojen kautta. Vaikutusmekanismit eli ne keinot, vaikutussuhteet ja tavat, 

joilla musiikkilehdistö ja-media muokkaavat kuvaa genreistä ja niiden olemuksesta jäävät 

monelta osin tämän tutkimuksen ulkopuolelle koska sen tutkimukseen miten lehtien 

kirjoittelu vaikuttaa genreistä syntyviin representaatioihin ja niitä koskeviin diskursseihin ja 

levittää ja muokkaa niitä, on vaikeaa tutkia pelkästään lehden kirjoittelun perusteella; lisäksi 

tarvittaisiin materiaalia, jossa lehdistön ideat näyttäytyvät (tällöinkin on vaikea todistaa syy-

seuraussuhteita ja monenkeskisen median ja yhteiskunnan yksittäisten toimijoiden 

vaikutusta). Sen sijaan genreihin liittyvät merkityksenantotavat eli representaatiot, narratiivit 

ja diskurssit vailla oletusta vaikuttavuudesta ovat tämän tutkimuksen keskeinen 

tutkimuskohde. Tutkimus on siten aineiston vuoksi pääasiassa suljetun systeemin (Rolling 

Stonen) tutkimusta, mutta mahdollisuuksien (muiden tutkimusten tarjoaman tiedon) mukaan 

olen yrittänyt viedä sen kirjoittelun ulkopuolelle eli vaikutusmekanismien tutkimuksen piiriin. 

Lehdistö voi luoda genren, voi muokata jo olemassa olevasta genrestä uudenlaisen genren, 

kuten esimerkiksi American Undergroundin kohdalla, jossa amerikkalainen jälkipunk 

                                                             
187 Frith 1996a, 75-79. 84-85; Frith 2001, 39-40; Holt 2007, 3-4. 
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muotoutui American Undergroundiksi, levittää olemassa olevan genren rajoja tai kaventaa 

niitä, levittää genrestä tietoa lukijoille eli laajentaa genren tunnettavuutta ja vaikuttaa siitä 

tehtäviin päätelmiin ja arvostuksiin portinvartijaroolinsa kautta, voi suhtautua myönteisesti 

genreen, voi yrittää keinotekoisiksi nähdyn genren alasajoa tai ainakin halveksuntaa, voi 

jättää ne kokonaan huomiotta, luo genreistä tiettyä kuvaa (korostaa tiettyjä asioita ja 

unohtaa jotain) jne. Lyhyesti sanottuna lehdistö käyttää valtaansa luodakseen 

merkitykselliseksi kokemistaan musiikillisista ilmiöistä entistä merkittävämpiä ja 

painaakseen merkityksettömiksi kokemiansa ilmiöitä tai jättääkseen ne huomiotta.  

Rolling Stone määrittelee genrejä antamalla niille nimityksiä ja vakiinnuttamalla niitä 

yleiseen käyttöön, määrittämällä genren avainyhtyeet, levy-yhtiöt, skenet ja henkilöt, 

nostamalla esiin genren musiikillisen erikoislaadun, mentaliteetit, asenteet ja toimintatavat, 

joilla se erotetaan muista genreistä ja luomalla genren kaanonin, joka sisältää kaiken edellä 

mainitun koherenttina kokonaisuutena. Kuitenkin Rolling Stonen erityisyys liittyy siihen, että 

se vaikutusvaltaisena, mutta hidasliikkeisenä ja varovaisena ei luo genreille niiden 

ominaislaatua vaan pikemminkin tuo ne yleiseen tietoisuuteen ja sementoi ne osaksi 

musiikin kaanonia. Undergroundlehdistön merkitys on siten esimerkiksi vaihtoehtomusiikin 

tapauksessa sen pioneerityössä luodessaan genren rajoja ja määritelmiä, mutta Rolling 

Stonen kaltaisten valtavirtamedioiden rooli on näiden ajatusten tunnetuksi tekeminen. 

Tähän liittyy tietysti kysymys siitä millaisilla perusteilla Rolling Stonen kaltainen kaupalliseen 

menestykseen pyrkivä valtavirtaan suuntautunut musiikkilehti kirjoittaa 

undergroundgenreistä ja millaisen kuvan se tätä taustaa vasten tuo suuren yleisön näkyville. 

Kyse on siitä millainen kuva genreistä suurelle yleisölle ja sitä kautta osaksi rockin kaanonia 

jää. 

Yleensä, kuten sanottua, Rolling Stonen rooli vaihtoehtomusiikin määrittelyssä on 

synteesien ja suhteellisen yksinkertaistavien narratiivien esiin tuonnissa. Joitakin tästä 

kaavasta eroavia juttuja kuitenkin 1980-luvulla myös julkaistaan. Niissä genre, esimerkiksi 

seuraavassa post-punk, ei näyttäydy harmonisena ja kaavan mukaisena vaan enemmänkin 

omana sekavana ja äärimmäisenä, ääripäiden ja ehdottomuuksien genrenä. 

Greil Marcusin kirjoittamassa Britannian post-punkkia analysoivassa Wake Up!-artikkelissa 

”Yhdistyneen kuningaskunnan tärkeimmän ja seikkailunhaluisimman indielevy-yhtiön” 

Rough Traden perustaja Geoff Travis vannotti Marcusia romantisoimasta ”Britannian 

postpunk pop avant-gardeksi” (Marcusin toimesta) kutsuttua, artikkelin esiin nostamaa, 
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musiikillista liikettä millä hän ei kuitenkaan viitannut artistien periaatteiden myymiseen tai 

asenteen ja toiminnan syrjähyppyihin vaan edustamansa musiikillisen liikkeen 

perustavanlaatuiseen ajatukseen kyseenalaistaa kaikki, itsestä lähtien. Marcus kirjoitti, että 

kyseinen ajatus oli niin the Raincoatsia, Gang of Fouria, Lora Logicia kuin Rough Tradea 

selvimmin määrittävä asia, ja hän ei ollut mielestään koskaan tavannut yhtä kriittisesti 

omaan toimintaansa suhtautuvia rock & roll-artisteja kuin he. Oman toimintansa ohella 

artistit suhtautuvat kriittisesti niin kriittisiä esittäviin miljoonia myyneisiin menestysyhtyeisiin 

ja laaja-alaisen tiedon puutteen takia idiooteilta ja teeskentelijöiltä vaikuttaviin 

vaihtoehtomuusikoihin. Tämä äärimmäinen kriittisyys, jopa skeptisyys, johtui Marcusin 

mukaan siitä, että artistit ajattelivat populaarikulttuurilla olevan merkitystä ja arvoa sekä 

seurauksia. Tietoisuus seksismistä ja sen vaikutuksesta ihmisten ajatteluun ja arkipäivän 

tekoihin oli hänen mukaan Thatcherin oikeiston, rasistisen vihan ja fasistien väkivallan 

kontekstissa tuon kriittisyyden tärkein ilmentymä (mikä näkyi artikkelissa siinä, että 

esimerkiksi Gang of Fourin kohdalla yksi kappale käsitteli kysymystä siitä, oliko yhtye 

miesyhtye ja mitä tarkoittivat termit naisyhtye ja miesyhtye). Lisäksi ajan popmusiikissa viha 

ja raivo eivät olleet avant-gardistista vaan anti-avant-gardistista 2 Tonen ska revivalia minkä 

vuoksi post-punkartistien kamppailussa oli Marcusin mukaan mieltä. Lisäksi kriittinen 

asenne sai artistit arkipäivän trivialiteetin ja oman itsensä sijaan näkemään yhteydet 

asioiden välillä. Huolimatta Travisin toiveesta Marcus siis romantisoi esittelemiään artisteja 

näkemällä heidät koko ympäröivää kauhistuttavaa kulttuuria ja sen arvoja vastaan 

taistelevina oikeamielisinä, jotka sortavan politiikan, yhteiskunnan alistavien rakenteiden ja 

ihmisten ajattelun vääristymien ohella myös muuttavat ajan popmusiikin falskista kohti aitoa 

taiteellisuutta ja merkityksellisyyttä. Lisäksi Rolling Stonen kirjoitteluun yleisesti verrattuna 

harvinaisen laajat ja hurmokselliset kuvaukset artistien lavapresenssistä, tyylistä, 

poliittisesta ajattelusta ja asenteesta sekä musiikin olemuksesta (joita ei kannata tässä 

juurikaan referoida niiden triviaalisuuden ja laajuuden vuoksi) luovat myyttistä ja 

romantisoitua kuvaa artisteista nimenomaan uudistajina. Marcus on, kuten monesti myös 

avoimesti myöntää, hämmästynyt ja innostunut mikä näkyy paitsi artikkelin kuvauksessa 

myös pituudessa ja tarkkuudessa (esimerkiksi lähes aukeaman verran the Raincoatsin ja 

Gang of Fourin keikasta on paljon suhteessa vaihtoehtomusiikin muuten saamaan 

huomioon).188 

                                                             
188 Rolling Stone 24.7.1980, 38-43, Marcus, Greil. 
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Marcusin mukaan yhtyeiden musiikista osa oli tahallisen obskuranttia ja improvisoitua, osa 

taas kipinöi jännitteen, huumorin ja paradoksien ymmärtämisen myötä selvästi uniikilla 

tavalla nykyajan popmusiikissa. Jälkimmäiseen luokkaan kuuluivat hänen mielestä, 

artikkelin erityisesti esiin nostamat, Essential Logic, the Raincoats ja Gang of Four. Yhtyeet 

haastoivat ja uudistivat rock & rollia, ”musiikkina, kulttuurina ja kaupankäyntinä”, mutta eivät 

tavoitelleet massayleisöjen suosiota, jota tuskin olisivat saavuttaneetkaan. Niiden yleisönä 

oli massayleisön sijaan intohimoisesti ja kriittisesti musiikkiin suhtautuva joukko nuoria.189 

Yhtyeitä karakterisoivat punkin DIY-asenteen, omaehtoisuuden, poliittisuuden ja 

kriittisyyden kaltaiset käsitteet.  

Gang of Four oli Marcusille leimallisesti poliittinen taidekouluyhtye ja yhtyeen poliittisuus, 

suhteessa luokkaan, etnisyyteen ja seksismiin, vaikutti merkittävästi kaikkeen yhtyeen 

toimintaan (esimerkiksi sen suhteisiin ja toimintatapoihin levy-yhtiön, fanien, 

kanssatyöntekijöiden ja muiden yhtyeiden kanssa, sen keikkojen järjestämiseen ja sen 

osallistumiseen niin Rock Against Racismin kuin Rock Against Sexismin toimintaan) paitsi 

sen musiikkiin, jossa se pikemminkin kyseenalaisti kaiken kuin pyrki osoittamaan oikean ja 

väärän. Gang of Fourin poliittinen viesti pyrki Marcusin mielestä paljastamaan maailman ja 

kulutusyhteiskunnan valheellisuuden, jossa merkitykset ja tapahtumat pyrkivät kääntämään 

huomion pois todellisuudesta ja sen oikeasta luonteesta. Todellisen maailman saattoi löytää 

kyseenalaistamalla luodun todellisuuden luokkasysteemin, romanttiset myytit, joilla 

yhteiskuntaa hallittiin ja kulutuskeskeisyyden: löytämällä oikeat tunteet massatuotettujen 

kuvien takaa. Gang of Fourin laulajan Jon Kingin mukaan avant-garde oli ”ideologisesti 

epäsoundia” ja esimerkiksi yhtyeensä, vaikka tarkoitti mitä kertoi kappaleissaan, samalla 

parodioi omaa neo-marxilaisuuttaan (ja Marcusin mukaan sama näkyi myös yhtyeen James 

Brown-rytmiikan rekonstruktioissa, ”neo-marxilaisessa funkissa” ja ”kieroutuneessa 

discossa”). Sen kuten muidenkin artikkelissa esiin nousseiden artistien kohdalla tärkeäksi 

tarpeeksi nousi välimatkan pitäminen rock & rollin musiikkiin ja perinnäistapoihin 

(esimerkiksi Gang of Fourin kohdalla Marcus kirjoitti, että yhtye ei puhunut suoraan yleisölle 

bluesin tai rockin tavoin, vaan itselleen) sekä ideologisesti rakentuneeseen, mystifioituun ja 

validoituun väärään arkijärkeen esimerkiksi suhteessa naisen asemaan. Yhtyeen ajatukset 

eivät olleet Marcusin mukaan uusia, mutta niiden esittäminen rock & rollin prosessissa oli 

radikaalisti uutta.190 

                                                             
189 Ibid. 
190 Ibid. 
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The Raincoatsin ensimmäinen keikka onnistui Marcusin mukaan muutamassa minuutissa 

asenteellaan ja uudenlaisella soundillaan tuhoamaan kaikki naisiin rock & rollissa liitetyt 

stereotypiat. Yhtye ei näytellyt miesten ja musiikkiteollisuuden heille perinteisesti asettamaa 

roolia tai fantasiakuvitelmaa vaan teki mitä itse halusi välittämättä odotuksista tai 

patriarkaatin vaatimuksista; toisin kuin viime vuosien kehutut amerikkalaiset, mutta 

taantumukselliset naisartistit Pat Benatar, Pearl E. Gates, Carolyne Mas ja Ellen Foley, jotka 

vain toistivat ja uudensivat vanhoja asenteita ja mielikuvia. The Raincoats ja Lora Logic 

onnistuivat Marcusin mukaan karkaamaan tuosta heille asetetusta ansasta, X-Ray Spexin 

Poly Styrene, Robin Lane ja Chrissie Hynde saattoivat onnistua siinä ja Carole King olisi 

voinut onnistua. The Raincoatsin mukaan rock & rollissa oli aina ollut kyse ”naisten pois 

sulkemisesta ja mustien ghettoistamisesta” minkä vuoksi yhtye ei halunnut toteuttaa sen 

traditioita ja pysytteli sen ulkopuolella. Kuitenkin yhtye Marcusin mukaan vaikutti rock & rollin 

traditioon olemalla demystifioidusti oma itsensä ja kyseenalaistamalla näin perinteisen 

naisyhtyeen olemuksen, roolit ja odotukset vihaisilla, järkevillä ja vaikuttavilla keikoillaan, 

joissa he ”tarttuivat arkipäiväisyyksiin ja sinkosivat ne takaisin” valtavalla intensiteetillä.191 

Rolling Stonen kirjoittelu vaihtoehtomusiikin genreistä on vajavaista, satunnaista ja 

fragmentaarista. Tämä johtuu erityisesti siitä, että se kirjoittaa yleensä vain genrejen 

menestyneimmistä artisteista, jolloin kuva genreistä rakentuu yksipuoliseksi ja 

rajoittuneeksi. Rolling Stonen kirjoittelun perusteella vaihtoehtomusiikin genret ovat 

yksinkertaisempia ja kapeampia kuin ne todellisuudessa (ja esimerkiksi spesifimmän 

undergroundlehdistön kirjoittelussa) ovat. Rolling Stone kirjoittaa genren oleellisimmiksi 

katsotuista eli kaupallisesti menestyneimmistä artisteista ja näkyvimmistä ilmiöistä 

sivuuttaen monet vähemmän kaupallista menestystä saavuttaneet, mutta genren kannalta 

merkitykselliset asiat ja toimijat. Tämän vuoksi on huomautettava, että Rolling Stonen 

kirjoittelusta esiin nouseva kuva genreistä on nimenomaan lehden näkemys, ei yleinen 

käsitys. Vain pienempien ja selkeärajaisempien genrejen kuten No Waven ja ska revivalin 

kohdalla voidaan puhua edes auttavasti kattavasta genreanalyysistä. Niiden kohdalla tietyt 

avainartistit, avainlevy-yhtiöt (Ze ja 2 Tone) sekä suhteellisen lyhyt kukoistuskausi tekevät 

niistä selkeämmin hallittavia ja hahmotettavia kuin neo-psykedeliasta tai American 

Undergroundista, puhumattakaan New Wavesta tai punkista. 

                                                             
191 Ibid. 
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Tietyt artistit, levy-yhtiöt ja skenet siis muodostavat genren prosessissa, jossa eri musiikin 

toimijat (artistit, levy-yhtiöiden toimijat, musiikkitoimittajat jne.) niputtavat tietyn osan 

musiikkia (tyylejä, tekijöitä jne.) yhden tietyn nimikkeen alle. Genre on siis ehdottomasti 

konstruktio. Rolling Stonen kirjoittelun kohdalla nousevat esiin selvästi tietyt 

vaihtoehtomusiikkia määrittävät artistit, levy-yhtiöt ja skenet. Niiden avulla genre 

ankkuroidaan ja liitetään tiettyihin helposti viitattaviin konnotaatioihin: X, Talking Heads, 

R.E.M., the Replacements, U2, Athens, Slash, I.R.S., SST, Twin/Tone, Rough Trade jne. 

Genre on musiikkityylin ohella myös jaettuja arvoja ja kokemuksia. Lisäksi se määrittyy 

suhteessa kontekstiinsa. Vaihtoehtomusiikin kohdalla tyylit ovat vaihtelevia, alagenrejä on 

hardcore punkista folkkiin, mutta niitä yhdistää erityisesti jälkeen mainittu eli tietyt yhteiset, 

yleensä punkista ja alakulttuureista nousevat eettiset ja toimintaa ohjaavat perinnäistavat, 

kuten omaehtoisuus, DIY-asenne, epäkaupallisuus, tinkimättömyys ja oman vision 

ensisijaisuuden korostaminen. Se mihin vaihtoehtomusiikki vertautuu, on ensisijaisesti 

ulospäin itsestä valtavirtaan eli listamusiikkiin ja konventionaaliseen pop-rockiin, mutta myös 

sisäänpäin eli vaihtoehtomusiikin eri genreihin ja vaihtoehtomusiikin laidoilla vaikuttaviin 

valtavirtaan suuntautuviin tai sinne murtautuviin artisteihin. Edellä mainittuihin 

kokonaisuutena viitaten esimerkiksi Michael Goldbergin artikkelissa Punk Lives kuvattiin 

hardcorepunkin jälkeistä uutta punkkia kuvaillen, että se oli henkisesti punkkia, mutta 

musiikillisesti jotain muuta: ”He eivät pidä Ramonesista ja he eivät pidä the Sex Pistolsista, 

mutta yhtyeet kuten Black Flag, Husker Du, the Minutemen ja the Meat Puppets pitävät ’77:n 

hengen elossa”.192 

1980-luvun vaihtoehtomusiikin yleinen muutos on Rolling Stonen kirjoittelussa erityisesti sen 

suosion muutosta, mutta myös sitä vasten esiin nostettua muuttumattomuutta. Muutos 

tapahtuu ja havaitaan toimittajien mielestä erityisesti vaihtoehtomusiikin kaupallisen arvon 

ja huomion määrän muutoksien myötä, kun taas musiikin ja vaihtoehtomusiikin arvojen 

kohdalla korostetaan pikemminkin niiden muuttumattomuutta. Ensin mainittujen muutos 

sopii lehden kaupalliseen muutosdiskurssiin, kun taas jälkimmäiset määrittävät 

vaihtoehtomusiikkia ja ovat siten korostetusti kirjoittelussa muuttumattomia tai ainakin 

sellaisiksi määritettyjä huolimatta todellisuudesta. Vaihtoehtoartistien siirtyminen 

suuryhtiöiden talliin on edellä mainitun vuoksi kirjoittelussa pääosin positiiviseksi koettu asia 

                                                             
192 Rolling Stone 18.7./1.8.1985, 28, Goldberg, Michael, ”Music News: Punk Lives”. 
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(kaupallisuuden kannalta) mutta aiheuttaa myös sen, että kirjoittelun kohteen ominaislaadun 

pysyvyyttä joudutaan kirjoittelussa korostamaan ja toisaalta puolustamaan sen muutosta. 

Don’t Tell a Soulin arviossa Ira Robbins kirjoitti: ”Kun the Replacements jätti indiemaailman 

solmiakseen sopimuksen suurlevy-yhtiön kanssa neljä vuotta sitten, minneapolisilaisen 

kvartetin fanit miettivät, jos kaupallinen musiikkiteollisuus voisi jotenkin turmella 

rockundergroundin kaikkein pisamaisimmat sankarit ja muuttaa heidät laskelmoiduksi 

hittikoneeksi.” Artikkelin mukaan heidän ei ole tarvinnut pelästyä tai pettyä sillä yhtye on ollut 

kahdella edellisellä levyllä edelleen sama oma itsensä. Kuitenkin nyt tämän albumin 

kohdalla yhtye oli Robbinsin mukaan alkanut kasvaa kohti aikuisuutta, mutta muutos oli ollut 

henkilökohtainen ja sisältäpäin tullut pikemmin kuin ulkoapäin määrätty.193 Rolling Stone 

asettuu tukemaan tärkeäksi kokemansa yhtyeen muutosta kaupallisempaan suuntaan, mitä 

voidaan selittää lehden periaatteilla kirjoittaa lähinnä menestyvistä artisteista ja sillä, että the 

Replacements edustaa lehdelle kotimaisena kitararockyhtyeenä mieluisaa kirjoituskohdetta. 

Koska Replacementsillä on merkitystä, sitä pitää tukea. Samalla tavoin kuin R.E.M.:n 

kohdalla muutos nähdään endogeenisenä ja siten hyväksyttävänä. 

The Replacementsin seuraavan albumin All Shook Downin arviossa hehkutettiin yhtyeen 

paluuta autotallisoundiin Chris Mundyn toimesta.  Yhtye ei kuitenkaan rokannut vanhaan 

malliin vaan albumin kappaleet olivat edellisen levyn tavoin musiikkia, jota naapuritkin voivat 

kuunnella. Levy oli hänen mukaan vielä lempeämpi kuin edellinen, mutta ei niin tuotettu, 

jonka takia yhtye oli hänen mukaan palannut lähemmäs juuriaan. Arvion loppu korosti 

toivetta siitä, että yhtye ei tulevaisuudessakaan luovu täysin menneisyydestään: ”Tässä 

toivon, että he pitävät aina toisen jalan ovella ja toisen katuojassa”194 Tällä kertaa kirjoittelu 

korostaa yhtyeen uudistumisen tärkeyden sijaan paluuta menneeseen ja sen toisenlaista 

hienoutta, kuvitellun autenttisuuden eetosta.  

Muutosta voidaan myös tulkita genrejen välisenä jatkuvuutena, jolloin esimerkiksi punk ei 

lopu vaan muuttaa vain muotoaan ja jatkaa elämäänsä uudessa musiikillisessa muodossa. 

Esimerkiksi huhtikuun 1980 artikkelissa Rock & Roll Style: We are the Mods! Mick Brown 

kirjoitti, että punkin kuolema (eli kaupallistuminen ja kyvyttömyys muuttaa 

musiikkiteollisuuden rakenteita) antoi mahdollisuuden modien kaltaisten uusien 

nuorisokulttuurien nousuun, mutta toisaalta myös etteivät modit hänen mukaan näyttäneet 

                                                             
193 Rolling Stone 9.2.1989, 117-118, Robbins, Ira, “The Replacements’ adult entertainment”. 
194Rolling Stone 4.10.1990, 161, Mundy, Chris, “America’s best band is back where it belongs: the garage”. 
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saavuttavan punkin kaltaista vaikuttavuutta mikä näkyi esimerkiksi siinä, että toisin kuin 

punkin kohdalla, merkittävästä mediahuomiosta huolimatta, modartistit eivät saaneet 

suuryhtiöitä kiinnostumaan itsestään (mikä johtui hänen mukaan paitsi levyteollisuuden 

lamasta myös modskenen yhteisen identiteetin, jos vaikutteita varhaisesta the Whosta ja 

Small Facesista ei otettu huomioon, puutteesta) vaan modien sijaan niitä kiinnostivat 2 

Tone-yhtyeiden the Specialsin, Selecterin ja Madnessin New Wave-ska. Modtyylin sijaan 

siis rude boyt ja skinheadit olivat merkittävämmässä osassa Britannian menestyviä punkin 

jälkeisiä nuorisotyylejä. Brownin jutussa kirjoitettiin, että levy-yhtiöiden edustajien mukaan 

modrockin ohella power-pop (joka unohdettiin vuonna 1979) ja punk (jota kohtaan kiinnostus 

loppui vuonna 1978) olivat suuryhtiöille kaupallisesti merkityksettömiä genrejä ja Brownin 

mukaan modyhtyeistä vain Secret Affair oli saavuttanut laajempaa kaupallista menestystä 

(kaksi singleä ja albumi myyntilistojen kärkikolmessakymmenessä). Yhtyeen Ian Pagen, jota 

Brown tituleerasi ”modliikkeen pääasialliseksi teoreetikoksi”, mukaan punk rock, ”varastettu 

vallankumous” ei saavuttanut mitään, mutta Brownin mielestä Secret Affair ja koko modliike 

kulkivat monissa asioissa punkin kanssa samoja jälkiä; muun muassa Secret Affair oli 

perustanut oman indielevy-yhtiön I-Spyn ja modien omia fanzineja kuten Maximum Speed 

oli alkanut ilmestyä. Lisäksi modliikkeen kehitys seurasi hänen mukaan punkin kehitystä, 

erityisesti kaupallistumisen myötä.195 

Sonic Youthin sivuprojektin Ciccone Youthin The Whitey Album-arviossa vuonna 1989 

David Fricke tiivisti mielipiteensä paitsi albumista, myös 1980-luvun rockista, Ciccone 

Youthista sekä Sonic Youthista: ”Yhteen laskettuna se kaikki on hämmästyttävää, 

kiehtovaa, usein loistavaa – ja yhtä usein turhauttavaa – sekamelskaa, paljolti kuten 

kahdeksankymmentäluvun rock itsessään. Viimeisimmällä mestariteoksellaan, Daydream 

Nation, Sonic-Ciccone Youth on jo pannut palamaan sen mitä on vuosikymmenestä jäljellä. 

The whitey album on sen levy tuhkien ympärillä tanssiin.”196 Jälkikäteen tarkasteltuna 1980-

luku näyttäytyy Fricken mielestä sekavana aikana, niin musiikillisesti kuin musiikin laadun 

suhteen. Samalla tavoin Rolling Stonen 1980-luvun vaihtoehtomusiikin muutos 

genreanalyysin kautta tarkasteltuna näyttäytyy fragmentaarisena ja vain tiettyjä sen 

alagenrejä edes auttavasti määrittelevänä. Kuitenkin suurien sitä määrittävien jakolinjojen 

(kuten indie vs. mainstream) suhteen genreanalyysi on osuvaa. Tässä näkyykin Rolling 

Stonen rooli musiikin yleislehtenä, jonka osana on tehdä yleistettyjä yhteenvetoja 

                                                             
195 Rolling Stone 3.4.1980, 14-16, 19, Brown, Mick. 
196 Rolling Stone 6.4.1989, 80-81, David, Fricke. 
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muutamista kiinnostavista aiheista, hajanaisia huomioita joistain genreistä ja tyyleistä ja 

unohtaa loput tyystin. 

 

 

5.4. SKENEN MUUTOS 

Musiikintutkijat Roger Wallis ja Krister Malm esittivät, että musiikkiin liittyvät tapahtumat 

voivat tapahtua kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. Kuitenkin heidän 

mukaan pohjimmiltaan kaikki tapahtui paikallisella tasolla, vaikka massamediat olivatkin 

hämärtäneet niiden perimmäistä merkitystä korostaessaan pikemmin kansainvälisen ja 

kansallisen tason musiikki-ilmiöitä. Joka tapauksessa musiikkityyli pidettiin elossa ja 

ymmärrettiin paikallisen tason ryhmässä tai ryhmissä. Erityisesti skenetutkimuksestaan 

tunnetun Will Strawin mukaan taas vaihtoehtorockia määrittivät kanonisointi, jossa 

menneisyydellä oli suuri merkitys myös nykyisyydessä, henkilökohtaisen uran korostuminen 

ja oman paikan löytäminen, sivuittaissuuntaan tapahtuva kehitys eli laajeneminen eteenpäin 

kehittymisen sijaan sekä tärkeimpänä paikallisen skenen keskeisyys.197 Niin Wallisin ja 

Malmin kuin Strawin mielestä paikallinen musiikkiyhteisö eli skene on se toimintaympäristö 

missä perustason musiikillinen toiminta tapahtuu. Mikrotason eli yksilöiden ja heidän 

muodostamien lähiyhteisöjen toiminta tapahtuu paikallisella tasolla ja ilman sitä ja sen 

toimintaa ei voi ilmetä makrotason ilmiöitä. Skene on ensisijainen musiikin tapahtumis-ja 

muotoutumisympäristö. Strawille jopa musiikin kaanon ja musiikin kehitys jäävät skenen 

varjoon, mutta tämä on ymmärrettävää, sillä ilman skeneä ei esimerkiksi kaanonia syntyisi. 

Rolling Stonelle skenet liittyvät pääasiassa tiettyjen kaupunkien paikallisiin 

musiikkiyhteisöihin. Skene on Rolling Stonelle, enemmän tai vähemmän selvärajainen 

paikka missä asiat tapahtuvat. Se nostaa kirjoittelussaan esille niihin liitettyjä artisteja, levy-

yhtiöitä ja osittain yrittää myös määritellä niitä. Indielevy-yhtiöiden tavoin ne näyttäytyvät 

kuitenkin pikemmin artistien kiinnittymiskohteena kuin analyysin kohteena: skenet 

tarkoittavat Rolling Stonelle sekä artistin taustan ymmärrettävämmäksi tekevää 

paikallisuutta, että suhdetta muihin tähän samaan taustaan liitettyihin artisteihin.  

                                                             
197 Straw 1991; Wallis & Malm 1984, 42. 
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Skenen määrittely ei ole yksiselitteistä ja termiä on eri tutkijoiden toimesta käytetty 

kuvaamaan eri asioita. Skenellä tarkoitettiin esimerkiksi joidenkin tutkijoiden mukaan 

ryhmää, joka jakoi keskenään esimerkiksi musiikkimaun tai jonkin muun niitä riittävästi 

yhdistävän tekijän. Toisaalta termillä korvattiin usein ongelmallinen alakulttuurin käsite, 

mutta se tarjosi lisäksi välineitä ryhmän yhtenäisyyden, pysyvyyden ja paikallisuuden 

kriittiseen tarkasteluun. Tällöin skene nähtiin dynaamisena, muuttuvana ja globaalin 

suhteen joustavana. Musiikkijournalistien diskurssissa skeneä käytettiin kuvaamaan paitsi 

musiikkia ja ulkomusiikillisia seikkoja kuten pukeutumista, myös tekemään eroa esimerkiksi 

valtavirran ja undergroundin sekä alternativen välille. Skenen käsitteellä oli lisäksi voitu 

luoda tietylle musiikille ominaislaatua ja sitä kautta vahvistaa sen sisäistä järjestäytymistä.198 

Skeneä on näissä kaikissa tapauksissa käytetty instrumentaalisesti jonkin muun asian 

havainnollistamiseksi, joko luomaan vastakohtia ja rajoja tai kuvaamaan sisäistä 

yhtenäisyyttä ja hajanaisuutta. Samojen teemojen kautta myös Rolling Stone operoi 

skenekirjoittelussaan.  

Straw käytti termiä musiikkiskene kuvatessaan kulttuurin aluetta missä erilaiset musiikilliset 

käytännöt olivat toistensa kanssa tekemisissä erilaisten erottautumisen, sekoittumisen ja 

kehittymisen prosessien kautta. Hän näki musiikillisen yhteisön käsitteen liian vakaana ja 

liiaksi tiettyyn perustana olevaan paikkaan sidottuna. Strawin mukaan skeneillä oli erilaisia 

logiikoita ja erilaisia suhtautumistapoja hetkelliseen ja pidempiaikaiseen muutokseen. 

Strawin mukaan nuo logiikat olivat suorassa yhteydessä musiikillisiin levytyksiin. Esimerkiksi 

vaihtoehtorock ymmärrettiin sen jäsenten keskuudessa suhteessa musiikin kaanoniin ja 

siihen liittyviin aikoihin ja paikkoihin.199 Strawin ansioksi luetaan muutoksen elementin 

tuominen keskusteluun alakulttuureista ja skeneistä. Hänelle skene edustaa pelkän 

paikkakunnan musiikkiyhteisön sijaan dynaamisempaa ja vaikeammin rajattavaa aluetta 

missä muusikot toimivat.  

Genre keksitään ja määritellään Holtin termiä lainaten keskeisessä kollektiivissa. Holtin 

mukaan usein nämä keskeiset kollektiivit sijaitsivat resurssien äärellä kaupungeissa. 

Keskeisen kollektiivin jäsenet olivat ydinhenkilöitä, auktoriteetteja ja erityisosaajia. Heitä 

voivat olla faniyhteisöt, levytuottajat, kriitikot ja erityisesti artistit, joiden ikoninen status 

määritti heidät johtaviksi hahmoiksi. Usein genreä koskevat määritelmät syntyivät useiden 

toimijoiden yhteisvaikutuksesta. Aluksi genren määrittely keskittyi keskeisen kollektiivin 

                                                             
198 Cohen 1999; Leppänen 2007, 276-277; Peterson & Bennett 2004, 2; Straw 1991. 
199 Negus 1996, 22-23; Straw 1991. 
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jäsenten keskuuteen, mutta sen jälkeen, kun genre oli päätynyt ydinyhteisön ulkopuolelle 

yhteiseksi omaisuudeksi, esimerkiksi julkisuuden myötä, määrittely siirtyi osittain sen 

ulkopuolelle, esimerkiksi musiikkimedialle. Skene voidaan nähdä keskeisenä kollektiivina. 

Esimerkiksi Holt tarkoitti skenellä paikallista genreä. Skene voi siis olla esimerkiksi tiettyyn 

kaupunkiin liitettyä musiikkia. Holtin mielestä genre ja skene olivat toisiaan täydentäviä. 

Skene tarjosi paikallisen perspektiivin genreen.200 Seattlessa ja grungessa muita 1980-

luvun vaihtoehtomusiikin ilmiöitä paremmin yhdistyvät nämä kaksi, Rolling Stonen esiin 

nostamaa artisteja ja niiden olemusta oleellisesti määrittävää ominaisuutta. Se mistä artisti 

tulee ja millaisiin rakenteisiin, ympäristöihin ja joukkoihin se liittyy, on oleellinen osa sitä 

prosessia missä artistin olemus ja merkitys aktualisoituvat. Tämän kehityksen myötä, tietysti 

vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden, esimerkiksi lehdistön kanssa, artistiin liitetty 

musiikillinen genre sekä muut sitä määrittävät seikat saavat muotonsa. Tästä prosessista 

Seattle ja grunge ovat erittäin hyvä esimerkki, mutta skenen ja genren yhteydet eivät nouse 

Rolling Stonessa edellä mainittua lukuun ottamatta juuri esille vaan skene ja genre 

edustavat pääosin eri asioita, eivätkä ne Holtin ajatuksen tavoin resonoi keskenään kuin 

ajoittain. Käytännössä tämä näkyy siinä, että skeneen liitetään artisteja niiden asuin-tai 

vaikutuspaikan mukaan, mutta genreen artistit liitetään niiden musiikin perusteella. 

Athens, Georgia oli skenetutkija Holly Krusen mukaan vaihtoehtomusiikin mekka 1980-

luvun ja varsinkin sen alkupuolen Yhdysvalloissa. Athensin nosti kansalliseen tietoisuuteen 

B-52’s, mutta myöhemmin skenen tärkeimmäksi ja menestyneimmäksi yhtyeeksi nousi 

R.E.M.201 Athens edustaa Rolling Stonen toimittajille 1980-luvun tärkeintä 

vaihtoehtomusiikin skeneä. Athens on edelläkävijä, johon muita vuosikymmenen skenejä 

verrataan ja jonka johtava merkitys hiipuu oikeastaan vasta Seattlen skenen menestyksen 

myötä 1990-luvun alussa.  

Athensista, Georgiasta tulleita artisteja nostetaan varsin paljon esille Rolling Stonen 

kirjoittelussa pitkin 1980-lukua. Edellä mainittujen B-52’sin ja R.E.M.:n lisäksi esimerkiksi 

Pylon saa huomiota vuosikymmenen alkuvuosina. Sen debyyttialbumin Gyraten 

arvostelussa vuoden 1981 elokuussa huomattavaa sen edustaman skenen kannalta oli, että 

levyn julkaisi dB records, joka julkaisi arvion mukaan myös musiikkia muilta, pääasiassa 

Athensista olevilta yhtyeiltä kuten B-52’s, Love Tractor ja Swimming Pool Q’s.202 Pylonin 

                                                             
200 Holt 2007, 19-21, 116-117. 
201 Kruse 2003, 19-20. 
202 Rolling Stone 6.8.1981, 46-47, Carson, Tom. 
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merkitys on B-52’sin ohella Athensin skenen alkuaikojen tunnetuksi tekijän roolissa, 

uranuurtajana. Esimerkiksi myöhemmin Athensista koko amerikkalaisen vaihtoehtomusiikin 

johtohahmoksi noussutta R.E.M.-yhtyettä verrataan alkuaikojen levyarvioissa juuri Pyloniin. 

Pylonin kaupallinen menestys jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin B-52’sin tai R.E.M.:n 

ja sen vuoksi yhtye ei saa juurikaan palstatilaa edellä mainitun arvion jälkeen, yksittäisiä 

mainintoja lukuun ottamatta. Pylon on esikuva, joka jää seuraajiensa jalkoihin. Kuitenkin kun 

vuonna 1987 Rolling Stone julisti R.E.M.:n Amerikan parhaaksi yhtyeeksi, yhtyeen rumpali 

Bill Berry kertoi kunnian kuuluvan pikemminkin vuonna 1983 hajonneelle Pylonille. Pylonin 

merkitys on, erityisesti Athensin skenen kohdalla isompi kuin sen saama huomio antaa 

ymmärtää. 

R.E.M.-yhtyettä verrataan ensimmäisissä Rolling Stonessa julkaistuissa yhtyettä 

käsitelleissä artikkeleissa myös B-52’siin, joka nousee kuuluisuuteen muutamia vuosia 

ennen sitä.203 Kun molemmat yhtyeet vielä musiikillisesti sujahtavat väljän alternativerockin 

sateenvarjon alle, on luonnollista ottaa vertailukohdaksi saman kaupungin ja skenen yhtye. 

Athensin merkitys on suurimmillaan 1980-luvun alkupuoliskolla, mutta sen merkitys ei 

haihdu lopullisesti edes 1990-luvun vaihteessa, vaikka Seattle alkaa nousta sen sijalle 

Yhdysvaltain merkittävimpänä vaihtoehtoskenenä.  Osittain kyse on R.E.M.:n jatkuvasta 

menestyksestä ja erityisesti sen merkityksen kasvusta Rolling Stonen toimittajille, mutta 

myös uudet athensilaiset yhtyeet todistavat skenen elinvoimaisuudesta uuden 

vuosikymmenen kynnyksellä. Vielä vuonna 1990 oli merkityksellistä esimerkiksi Flat Duo 

Jetsin kohdalla mainita yhtyeen athensilaisuudesta ja samalla viitata yhtyeisiin R.E.M. ja B-

52’s.204 R.E.M. mainittiin myös Indigo Girlsin omaa nimeä kantaneen kakkoslevyn arviossa 

vuonna 1989 niin levyllä vierailleen Michael Stipen kuin yhtyeen athensilaisuuden vuoksi.205 

Athensin skenen elinkaari on huomattavan pitkä verrattuna moniin muihin skeneihin. Tämä 

johtuu sen artistien pitkään jatkuvasta suosiosta ja menestyksestä ja erityisesti siitä, että 

Athensista tulee uusia artisteja tasaiseen tahtiin, jolloin skene uudistuu ja ei nojaa 

pelkästään muutamiin vakiintuneisiin artisteihin ja heidän uriinsa. 

Rolling Stone summaa Athensia ja sen skeneä siitä julkaistujen dokumentin ja soundtrackin 

arvioiden yhteydessä vuonna 1987. Just released-laatikossa esiteltiin maaliskuussa I.R.S.:n 

                                                             
203 Rolling Stone 28.10.1982, 57, Slater, Andrew, ”Music New Faces: R.E.M. : not just another Athens, Georgia, 
band”; Rolling Stone 26.5.1983, 61, Pond, Steve.  
204 Rolling Stone 22.3.1990, 27, Stenger, Wif. 
205 Rolling Stone 4.5.1989, 89, Guterman, Jimmy. 
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julkaisemaa Athens, GA – Inside/Out-levyä, joka oli soundtrack dokumenttiin, joka käsitteli 

Athensin skeneä ja muun muassa yhtyeitä Love Tractor, R.E.M., Pylon, Dreams So Real 

the Squalls, B-52’s ja Everly Brothers. Kirjoituksen mukaan viimeksi mainitut todistivat, että 

Athens oli ennen 1980-lukuakin merkittävä musiikkikaupunki. Sieltä tuli kirjoituksen mukaan 

myös jatkuvasti uusia, kiinnostavia ja menestyviä artisteja vaikka 1980-luvun alkuvuodet 

määritetään sen kulta-ajaksi: ”kuivaamon jatkuva hedelmällisyys, jossa Eteläinen Uusi Aalto 

kerran kukoisti”. Athensiin liitetään myös uuden aallon musiikin ja collegekaupungin 

määreet. Ensin mainittu korostaa Athensin skenen sijoittumista 1980-luvulle ja jälkimmäinen 

tarjoaa yhden selityksen Athensin nousulle. Levyn arviossa kirjoitettiin, että ennen 

Minneapolisia oli Athens ”outo collegekaupunki, Uuden Aallon Mekka”, joka 1980-luvun 

alussa tunnettiin yhtyeistä B-52’s ja R.E.M., mutta josta yhä tuli hyviä yhtyeitä kuten the 

Squalls, Pylon, Time Toy ja Flat Duo Jets. Athensin musiikkia oli vaikea kuvata tyhjentävästi, 

mutta yksi asia oli Michael Azerradin mukaan kuitenkin varmaa, se oli kitarapohjaista: ”On 

vaikea lokeroida Athensin soundia, mutta se on selvää, että tässä kaupungissa kuusikielinen 

sähkötärisyttäjä on kuningas”. Itse dokumentin esittelyssä määriteltiin Athensin skeneä 

kirjoittamalla, että se oli tunnettu DIY-etiikastaan ja että B-52’s, Pylon ja Love Tractor olivat 

harjoittamattomia taideopiskelijoita. Kyse on siten leimallisesti vaihtoehtoisesta 

musiikillisestä skenestä. Athensin skenen musiikki oli Anthony DeCurtisin tiivistyksen 

mukaan oikeanlainen sekoitus eri ainesosia: ”Tarttuvat rytmit, käsitteellinen tuoreus 

yhdistettynä selvästi erottuvaan eteläiseen hölmöyteen, selittävät soundin viehätyksen”.206 

Athensiin liitetään sen pitkähkö historia, uuden aallon myötä tapahtunut nousu, 

collegekaupungin musiikille myönteinen ilmapiiri, sitä edustavien artistien DIY-toimintatavat 

sekä musiikin kitarapohjaisuus ja tuoreus. Kuitenkaan Athensin skene ei ollut, kuten 

aiemmat esimerkit osoittavat ja jonka Rodger Lyle Brown on kirjassaan Athensin skenestä 

todennut, koherentti vaan sen jäsenten väliset erot esimerkiksi musiikillisesti olivat suuria. 

Se mikä niitä yhdisti, oli DIY-asenne, jonka turvin Athens loi omaleimaisen, menestyneen ja 

uusiutuvan undergroundskenen.207 Athens ei siis menetä merkitystään yhtä nopeasti kuin 

monet muut lyhytaikaisemmin medialle ja yleisölle merkityksellisyyttä tarjonneet skenet, 

jotka unohdetaan niiden avainyhtyeiden merkittävyyden hiivuttua ja uusien skeneä 

uudistavien artistien puutteen vuoksi. Athensin erikoislaatuisuus on 1980-luvulla Rolling 

                                                             
206 Rolling Stone 12.3.1987, 46; Rolling Stone 23.4.1987, 27, DeCurtis, Anthony, “Review ‘Athens, Ga.’: 
Summing up a scene”; Rolling Stone 16.7./30.7.1987, 139, Azerrad, Michael. 
207 Brown 1991. 
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Stonelle selviö ja vasta Seattlen skenen nousun myötä sen valta-asema Yhdysvaltalaisten 

vaihtoehtomusiikkiskenejen johtajana asettuu vaakalaudalle 

Minneapolis on toinen merkittävä 1980-luvun vaihtoehtomusiikkiskene. The Replacements 

on Rolling Stonelle merkittävin Minneapolisista 1980-luvulla tullut vaihtoehtomusiikkia 

esittävä yhtye, kuitenkin Princen saadessa kaupungin artisteista eniten huomiota. Muita 

merkityksellisiä Minneapolisin artisteja ovat Soul Asylum ja Hϋsker Dϋ. Näistä the 

Replacements ja Hϋsker Dϋ olivat paitsi kaupungin, myös laajemmin koko maan 

hardcorepunk-ja vaihtoehtoskenen tärkeitä vaikuttajia ja jälkeen mainittu Steven Blushin 

mukaan ensimmäinen suuryhtiön kanssa sopimuksen tehnyt hardcoreartisti.208  Minneapolis 

on Rolling Stonelle siten meluisan alternativerockin ja punkin ympärille rakentunut skene, 

jota edustavien yhtyeiden musiikki on keskenään koherenttia. Edellä mainittujen artistien 

ohella Twin/Tone-levy-yhtiö on tärkeä esiin nouseva Minneapolisiin liitetty toimija. Lisäksi 

indiecountry-yhtye the Jayhawks, skenen pioneeriyhtye the Suburbs ja esi-riot grrrl yhtye 

Babes in Toyland saavat osakseen maininnat.  

Rolling Stone ei määrittele Minneapolisin skeneä samalla tavoin kuin Athensia, mutta 

esimerkiksi Steven Blushin esittämä kuvaus skenen punkkareiden hulluuden ja 

kapinallisuuden juontumisesta rock & rollin tradition ja kapinallisuuden kohteiden puutteesta 

sekä kaupungin ystävällisestä ilmapiiristä sekä sekalaisia kirjoja lähinnä Minnesotaan 

liittyvistä aiheista kirjoittaneen Martin Kellerin esimerkinomaisesti esiin nostamasta the 

Replacementsin, joka hänen mukaan saattaa olla kaikkein legendaarisin minnesotalainen 

yhtye, sattumanvaraisesti muilta lainatusta musiikista tai sen paloista koostetusta setistä 

New Yorkin CBGB-klubilla, olisivat molemmat olleet kuvaavaa materiaalia skenen 

olemuksesta.209 

Boston nostettiin Krusen skenejä käsittelevässä kirjassa ja myös Rolling Stonen sivuilla 

Athensin ja Minneapolisin seuraajaksi, uudeksi menestyväksi indieskeneksi.210 Sieltä tulevat 

Rolling Stonen kirjoitusten kohteista esimerkiksi Pixies, Scruffy the Cat, the Cavedogs, 

Galaxie 500, the Del Fuegos, the Blake Babies, Robin Lane and the Chartbusters, Mission 

of Burma, Lyres, Volcano Suns, Jonathan Richman sekä the Cars. Ensin mainittu on 

samanlaisessa asemassa Bostonin skenessä kuin the Replacements on Minneapolisin 

vastaavassa, kun taas viimeksi mainittu edustaa genressä samanlaista edelläkävijää kuin 
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B-52’s Athensin skenessä, Jonathan Richmanin ja Modern Loversin edustaessa 1980-

luvulla vielä kaukaisempaa ja sittemmin etääntynyttä esimerkkiä. Mission of Burma, Lyres 

ja Volcano Suns saivat lisäksi maininnan kirjoittelussa. Pixies on edellä mainituista se yhtye, 

jonka kohdalla Bostonin skene mainitaan yhtyettä määrittävänä tekijänä. Muiden mainittujen 

yhtyeiden kohdalla Boston on vain paikkakunta, josta yhtyeet tulevat. Tai kuten Blake 

Babiesin kohdalla, kun ainoa viittaus Bostoniin oli Pixiesin mainitseminen sitä koskevan 

kirjoittelun yhteydessä.211 

Rolling Stone kirjoittaa tietyistä mielestään merkittävistä skeneistä niihin erityisesti 

keskittyneitä artikkeleita. Motiivina niiden kirjoittamiseen ovat muutamat menestyneet 

yhtyeet, joiden perässä ajatellaan seuraavan muita vastaavaan menestykseen mahdollisesti 

yltäviä artisteja. Näin tapahtuu Athensissa, jota pidetään vaihtoehtomusiikin 1980-lukuisen 

tulemisen tärkeimpänä ja esikuvallisimpana skenenä, 1980-luvun alkupuolella. Tämän 

vuoksi Rolling Stone kuten levy-yhtiötkin etsivät kuumeisesti uutta Athensia. Rolling Stonen 

alettua 1980-luvun puolivälistä lähtien, vaihtoehtomusiikin noustua aiempaa suurempaan 

menestykseen, kiinnittää tarkempaa huomiota undergroundyhtyeisiin, on myös 

amerikkalaisten vaihtoehtoskenejen kartoittaminen entistä tärkeämpää niihin keskittyneiden 

artikkelien muodossa. Tällaisia artikkeleita kirjoitetaan Austinista vuonna 1985 ja 

Milwaukeesta vuonna 1989. Kuitenkin esimerkiksi Boston tai Minneapolis eivät artikkeleiden 

aiheiksi päädy vaan niiden musiikkia arvioidaan pikemminkin avainyhtyeiden ja niihin 

viittaavan kirjoittelun kautta, esimerkiksi uusien yhtyeiden tapauksessa.  

Austinia käsittelevän artikkelin kuvissa olivat Zeitgeist ja True Believers, jotka kummatkin oli 

niputettu (ironisen kyynisesti?) ”New Sincerity”-skeneen. 1980-luvulla Rolling Stonen 

toimittajien usko rockin rehellisyyteen on koetuksella lähes jokaisen uuden artistin kohdalla. 

Tietysti voidaan myös ajatella, että toimittaja Steve Pond julkikirjoittaa Rolling Stonen 

ajatukset rehellisestä ja vilpittömästä musiikista, joka asettuu synteettisen musiikin falskiutta 

vastaan, sillä artikkelin mukaan molemmat kuvissa esiintyneet yhtyeet, soittivat roots rock-

tyylistä musiikkia. True Believers ja Zeitgeist olivat kuitenkin artikkelin mukaan vain pieni 

osa Austinin vaihtelevaa skeneä: muita mainittuja yhtyeitä olivat garageyhtye Doctor’s Mob 

ja janglepop-yhtye the Wild Seeds. Austinin skenen monipuolisuutta korostettiin 

mainitsemalla myös elektroa soittava Glass Eye, laulaja-lauluntekijä Daniel Johnston sekä 

Timbuk 3, Commandos ja LeRoi Brothers. Poison 13, the Wild Seeds, Doctor’s Mob, Glass 
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Eye, Zeitgeist mainittiin skenen yhtyeistä levyn pikkuyhtiöillä julkaisseina. Kaiken lisäksi 

kaupungilla oli artikkelin mukaan vahva musiikillinen historia Roky Ericksonista Janis 

Jopliniin, joten kaikki osaset kiinnostavan ja menestyvän skenen syntyyn olivat olemassa.212  

Artikkelin mukaan Austinin skene oli omavarainen ja aktiivinen ja sen mainittiin olevan hyvä 

skene, jota voitiin verrata Minneapolisiin ja Georgian Athensiin. MTV oli tehnyt Austinin 

musiikkiskenestä ohjelman nimeltä The Cutting Edge. Sen tuotti levy-yhtiö I.R.S., joka oli 

artikkelin mukaan hehkuttanut austinilaisista yhtyeistä ainakin Zeitgeistia, joka julkaisi 

ensimmäisen LP:nsä Translate Slowlyn pienen DB-yhtiön kautta. Levy-yhtiöistä MCA, 

Chrysalis ja Elektra olivat Pondin mukaan myös paikalla.213 Austinista kiinnostutaan Rolling 

Stonessa siis paitsi lupaavien yhtyeiden takia, myös muiden medioiden ja levy-yhtiöiden 

kiinnostuksen kasvettua sitä kohtaan. Austinin yhtyeistä Rolling Stone tarttuu pääosin sen 

roots rockimpaan osaan. Myöhempinä vuosina Rolling Stone julkaisi levyarvioita artikkelissa 

esitellyiltä artisteilta, esimerkiksi True Believersiltä214, Wild Seedsiltä215 ja Timbuk3:lta216. 

Austinin skenen suurempi menestys tutkimuksen kattamalla ajanjaksolla jää kuitenkin 

näkemättä. Tämä johtunee erityisesti yksittäisen menestysyhtyeen puutteesta. 

Milwaukee on toinen skene Austinin lisäksi, joka päätyy sitä esittelevän artikkelin aiheeksi. 

Rock n Roll Summer Milwaukee-osiossa vuonna 1989 esiteltiin muun muassa yhtyeet the 

BoDeans ja Was (Not Was). Jälkimmäisen laajahko haastattelu oli julkaistu jo 1983, 

BoDeansilta taas oli julkaistu ja julkaistiin niin esittely kuin muutama levyarvio.217 Lisäksi 

Plasticland ja the Violent Femmes nostettiin esille Milwaukeesta tulevista artisteista, jälkeen 

mainittu useastikin.218 Milwaukeen skene ei kuitenkaan nouse Athensin tai Seattlen tavoin 

maailmankuuluksi. Se johtuu, kuten Austinin kohdalla, suurmenestyksen saavuttaneiden 

yhtyeiden puutteesta. Joka tapauksessa etsiessään seuraavaa vaihtoehtorockin 

menestysskeneä Rolling Stone nostaa erikoisjutuissaan esille myös muita merkittäviä, 

mutta lopulta suurelta yleisöltä unhoon jääneitä musiikillisia kuumia pisteitä. 
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New York ja Los Angeles mainitaan harvemmin artistien kotipaikkana, koska ei ole erikoista, 

että yhtye tulee jommastakummasta kahdesta maan suurimmasta kaupungista. Myöskin 

sellaiset vanhastaan tunnetut suuret musiikkikaupungit kuten Chicago, New Orleans tai San 

Francisco kokevat usein saman kyllääntymiskohtalon. Pienten kaupunkien skenet ovat 

myös yhtenäisempiä ja helpommin hahmotettavissa, joten niiden suhteen voidaan 

helpommin tehdä yleistyksiä ja jaotteluja kuin suurkaupunkien hajanaisten ja rönsyilevien 

skenejen suhteen. Lisäksi erityisesti vaihtoehtomusiikin saralla, kuten Kruse väitti pienet 

skenet, kuten Athens olivat myös kiinnostavampia kuin suurkaupunkien skenet.219  

New Yorkin ja Los Angelesin sijaan saatetaan artistien kohdalla kuitenkin käyttää laajempia 

termejä kuten Kalifornia tai länsirannikko, kuten tehdään esimerkiksi Paisley Undergroundin 

yhteydessä. Toisaalta hyvin pienten ja erillisten skenejen yhteydessä voidaan käyttää 

yhteyttä luovia termejä kuten Keskilänsi kuvaamaan useista eri skeneistä tulevien, 

samanhenkisiksi koettujen artistien musiikkia ja niiden kiinnittymistä tiettyyn paikkaan. 

Molemmissa tavoitteena on niputtaa yhteen samanhenkisiä artisteja ja tällöin laajempikin 

maantieteellinen alue on mahdollinen yhdistävä tekijä.  

New York tai San Francisco kotipaikkana ei ole useinkaan enää 1980-luvulla mainitsemisen 

arvoinen asia uusien artistien kohdalla. Kyseisistä musiikin suurkaupungeista tulee paljon 

yhtyeitä ja vain poikkeuksellisissa tapauksissa kaupungin mainitseminen artistien 

yhteydessä on merkityksellistä. Esimerkiksi uuden aallon yhtyeen the Callin Elektralla 

julkaistun Reconciledin arvostelussa vuonna 1985 mainittiin sen tulevan San Franciscosta. 

Tässä käytetään ilmeisesti hyväksi lehden lukijoiden ennakkoasenteita, joissa San 

Francisco yhdistyy, lähes refleksinomaisesti 1960-luvun psykedeeliseen rockiin, ei täysin 

1980-lukulaiseen genreen, joka kaiken lisäksi nähdään pikemminkin brittiläisenä, ei 

amerikkalaisena ilmiönä. Vuonna 1982 Tom Carson taas piti Fleshtonesia parhaana 

rockyhtyeenä mitä New Yorkista oli viime vuosina tullut. Tässä New York mainitaan 

korostamaan yhtyeen erinomaisuutta, koska lukijoiden ajatellaan tietävän, että kyseisestä 

kaupungista löytyy jatkuvasti uusia ja varsin mielenkiintoisia yhtyeitä.220 

New Yorkia ja muita suurkaupunkeja käytetään siis, niiden kokemasta inflaatiosta 

huolimatta, samoihin tarkoituksiin kuin pienempiäkin skenejä; erottamaan artisteja toisista 

ja korostamaan jotain artistiin liitettyä seikkaa. Kun pienemmän skenen kautta saatetaan 
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kuvata yhtyeen eriytyneisyyttä ja erityisyyttä saatetaan suurkaupungin kautta kuvata artistin 

erottautumista kaupungin perinteestä tai muista kyseisen skenen artisteista. Tässä mielessä 

pienempiä skenejä käytetään kuvaamaan niiden sisäistä yhtenäisyyttä, mutta 

suurkaupunkien skenejä pikemminkin erojen tekemiseen skeneen (paikan merkityksessä) 

kuuluvien artistien välillä.  

Suurkaupungin skenen ongelma musiikkitoimittajien kannalta on sen moninaisuus, 

vaikeampi hahmotettavuus ja yleistettävyys mikä vaikeuttaa sen kuvaamista 

homogeenisenä heterogeenisen sijaan. Toisaalta suurkaupungin skeneen on juuri näiden 

ominaisuuksien takia helpompi ja luontevampi liittää keskenään hyvin erilaisia artisteja. 

Hyvä esimerkki tästä viimeksi mainitusta on, kun Concrete Blonden debyyttialbumin Laura 

Fissingerin kirjoittamassa arviossa vuonna 1987 varsin erikoista ja muista artisteista 

erottuvaa ja siten vaikeasti muihin liitettävää musiikkia esittävä yhtye voidaan liittää 

kirjoituksessa helposti Los Angelesin skeneen ja vieläpä mainita sen muista edustajista 

kaksi varsin erityylistä esimerkkiä. Arviossa nimittäin kerrottiin yhtyeen musiikin olevan 

sekoitus punkkia, jazzia, heavyä, folkkia ja britti-invaasiota sekä sanoituksia Patti Smithin 

tyyliin ja lisäksi arvion loppu korosti yhtyeen uskallusta sekoitella musiikissaan edellä 

mainittujen tyylien laajaa kirjoa Fissingerin tiivistäessä: ”…tämä on yksi yhtyeistä, jotka eivät 

pelkää pimeää”. Yhtye kuului Fissingerin mukaan Los Angelesin skeneen missä hänen 

mukaan myös muun muassa X ja David and David myös vaikuttivat.221 Los Angelesin 

skeneen saattaa siten helposti toimittajan mielestä sopia yhtye, joka ei kuulosta varmasti 

muilta skenen yhtyeiltä. Tässä mielessä suurkaupunkien skenet ovat joustavampia; niissä 

ei ole samalla tavoin johtavia yhtyeitä tai yhtä tiukkoja rajoja kuin pienemmissä skeneissä. 

Mutta samasta syystä ne eivät ole yhtä kuvaavia ja informatiivisia kuin pienemmät skenet.  

Kuitenkin edellä mainittuun on lisättävä se, että New Yorkin ja Los Angelesin tapaisten 

suurten kaupunkien kohdalla voidaan korostaa koko kaupungin vaihtoehtoskenen sijaan 

tiettyä spesifimpää osaa siitä kuten esimerkiksi New Yorkin CBGB-klubin ympärille 

kehittyneen Televisionin, Ramonesin, Patti Smithin, Blondien ja Talking Headsin aiemmin 

tutkimuksessa esiin tulleen 1970-luvun lopun punk/New Wave-skenen ja sen kanssa osittain 

limittäin vaikuttaneen No Wave-skenen (jonka vaikutus näkyy myös Sonic Youthin esiin 

nostamisessa 1980-luvun loppupuolella) kohdalla tapahtuu. New Yorkista puhuttaessa 

Rolling Stonen 1970-luvun lopun ja 1980-luvun vaihtoehtomusiikkikirjoittelun kohdalla on 
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tietysti myös syytä huomioida jo aiemmin mainitun asian eli lehden toimintojen sijaitsemisen 

New Yorkissa vuodesta 1977 lähtien222 vaikutus sen kirjoitteluun. Esimerkiksi iso osa lehden 

livearvioista tehdään lehden kotikaupungin esiintymispaikoissa, kuten Hurrahissa ja samalla 

tavoin toimittajia lähellä olevan skenen huomioiminen on helpompaa kuin kauempana 

vaikuttavien mikä näkyy paitsi muiden maiden skenejen ja musiikin yleensä, mutta myös 

joidenkin kotimaan kauempana sijaitsevien skenejen saamana pienempänä huomiona. Tätä 

vasten voidaan kuitenkin esimerkiksi ajatella tilannetta, jossa Rolling Stone olisi siirtänyt 

toimintonsa maan pääkaupunkiin Washingtoniin, olisiko tällöin Washingtonin 

hardcorepunkskene (Bad Brains, Minor Threat, Youth Brigade, Teen Idles, the Faith, 

Dischord Records, Dag Nasty, Rites of Spring, Fugazi jne.) noussut lehden kirjoitteluun   ̶ 

luultavasti vastaus edelliseen on, että ei koska Rolling Stone jättää huomiotta myös 

kotikaupunkinsa New Yorkin hardcorepunkskenen (Reagan Youth, Kraut, Youth of Today, 

Warzone, Murphy's Law, Agnostic Front, Cro-Mags, Heart Attack) the Plasmaticsia lukuun 

ottamatta. No Wave ja erityisesti New Wave ovat olennaisesti musiikillisesti helpompia (eli 

menneisyyden kautta tarkasteltuna merkityksellisiä) kuin hardcorepunk, joten edes skenen 

läheisyys ei riitä ylittämään lehden ja tiettyjen vaihtoehtomusiikin tyylien välistä juopaa.  

Aiemmin mainittuun suurkaupunkien skenejen laajuudesta johtuvaan hahmottomuuteen ja 

niitä sen vuoksi koskevan kirjoittelun vaikeuteen poikkeuksena on syytä nostaa toisena 

esimerkkinä, edellä mainitun New Yorkin 1970-luvun lopun ohella, esiin, että vuonna 1980 

Rolling Stonen esiin nostamasta Los Angelesin 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun 

hardcorepunk/New Wave-skenestä kirjoitettiin jopa oma erillinen artikkeli aiemmin esiin 

tulleiden Milwaukeen ja Austinin tyyliin (tai pikemminkin ajallista järjestystä seuraten 

Milwaukee ja Austin seurasivat Los Angelesin punkskeneä). Kuitenkin kun kahdessa 

aiemmin käsitellyssä artikkelissa kohteena (tai ainakin kirjoittelun tavoitteellisena kohteena) 

on kaupungin koko skene, on Los Angelesia käsittelevän kirjoituksen kohteena 

vaihtoehtomusiikki ja vielä spesifimmin punk ja uusi aalto.  

L.A.’s Rock & Roll Renaissance-artikkelissa nostetaan esiin Los Angelesin 1980-luvun alun 

rockskene ja samalla monia (ja lähes ainoastaan) vaihtoehtoartisteja ja muita skenen 

vaihtoehtomusiikkitoimijoita, mutta myös otsikon mukaisesti tehdään vertauksia kaupungin 

aiempaan musiikkiin. Artikkelin kuvissa olivat punkyhtyeet X ja the Alley Cats, New Wave-

yhtye the Motelsin laulaja Martha Davis, ”hardcorepunkin koti Chinatownissa” the Hong 
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Kong Cafe sekä power pop-yhtye 20/20, joten huomio on vahvasti valtavirran popin 

ulkopuolella ja uusissa artisteissa.223 

Artikkeli alkoi kuvauksella the Popin ”yhden kaupungin vanhimman New Wave-yhtyeen” 

keikalta Chinatownista. Yhtyeen kitaravoittoinen anthemrock sai artikkelin kirjoittaneen 

Chris Morrisin vertaamaan yhtyeen laulajan David Swansonin esiintymistä Paul 

McCartneyyn ja kitaristi Roger Prescottin lavapresenssiä taas Pete Townshendiin. 

Huomiota sai myös yleisön, Morrisin mielestä varsin geneerinen New Wave-tyyli minkä 

myötä hän päätyi siirtymään lähistölle the Hong Kong Cafeen, jossa kaupungin punk kukoisti 

tällä kertaa the Plugzin keikalla. Yhtye soitti julkean kolmen vartin keikan Tex-Mex-

punkkiaan ja hengästyttävän La Bamban myötä Morris päätyi kuvaamaan yleisön ”modernia 

tanssia”, joka hänestä näytti pikemmin tappelulta (samaan aiheeseen palataan laajemmin 

vajaata vuotta myöhemmin Slam Dancing-artikkelissa).224  

Morrisin mukaan kaupungissa oli kokonsa vuoksi monentasoista toimintaa niin keikkojen 

osalta maantieteellisesti kuin levytysten osalta niiden julkaisijan suhteen. Eri tyyleillä ja eri 

alueilla oli omat keikkapaikkansa ja levytykset vaihtelivat suuryhtiöllä julkaisuista, 

paikallisten indieyhtiöiden kautta aina itse tuotettuihin omakustanteisiin. The Doorsin entisen 

kosketinsoittajan ja X:n ja the Zippersin nykyisen tuottajan Ray Manzarekin mukaan musiikki 

eli kaduilla kuten se oli tehnyt myös the Doorsin vuosina. Hän korosti menneisyyden ja 

nykyisyyden välisten erojen vähyyttä ja niiden samoista lähtökohdista ja motiiveista 

nousemista. Morris kirjoitti saman asian kuitenkin Rolling Stonelle tyypillisesti enemmän 

menestystä korostaen: "Tämä energian ja luovuuden uudestisyntyminen edustaa rockin 

suurinta nousukautta täällä sitten kuusikymmentäluvun puolivälin, kun the Byrds, Buffalo 

Springfield ja the Doors olivat kansallisten listojen kärjessä." Los Angelesin musiikin uusi 

nousu oli tapahtunut nopeasti (kolmessa vuodessa) ja Morrisin mukaan jopa yllättävästi. 

Sen innoittajina toimivat Jim Morrisonin ja Iggy Popin ohella englantilaiset punklevyt sekä 

Patti Smithin ja the Damnedin keikat. Punkin ja uuden aallon nousun mahdollistajina olivat 

myös keikkapaikat, joita aluksi oli vain kaksi; the Masque ja uudelleen avattu Sunset Stripillä 

sijainnut Whisky a Go Go, jotka kummatkin kuitenkin korvautuivat myöhemmin Chinatownin 

keikkapaikoilla, joista Madame Wong’s keskittyi New Waveen ja Hong Kong Cafe 

hardcoreen. Lopulta punk-ja new wave-keikkapaikkoja alkoi syntyä ympäri kaupunkia ja 

Morrisin mukaan ironisesti jopa Troubadour (joka oli ollut tärkeä tekijä esimerkiksi Linda 
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Ronstadtin, Jackson Brownen ja J.D. Southerin kaltaisten laulaja-lauluntekijöiden esiin 

nostamisessa) aloitti uuden elämän uuden aallon myötä.225 

Artikkelin alaotsikko ”Punk ja pop kukoistavat klubeilla — ja joskus — levyllä” kertoi syyn 

artikkelin kirjoittamiselle: hyvän musiikin menestys. Erityisesti the Knackin menestyksen 

myötä suurlevy-yhtiöt olivat kiinnostuneet Los Angelesin New Wave-yhtyeistä ja Morrisin 

mukaan noin kaksikymmentä kaupungissa vaikuttavaa yhtyettä oli jo kirjoittanut sopimuksen 

niiden kanssa. Albuminsa niistä olivat ehtineet julkaista the Motels, 20/20226, the Beat (jota 

johti the Nerves-yhtyeessä aiemmin rumpuja soittanut Paul Collins), the Pop sekä Summer 

(Springsteeniltä kuulostanut kvintetti). Lisäksi Morrisin mukaan albumia oltiin julkaisemassa 

tai oli jo julkaistu the BusBoysilta, the Scootersilta, Gary Myrick and the Figuresilta, Code 

Bluelta, Great Buildingsilta ja Shandilta. Hypestä huolimatta the Knackia lukuun ottamatta 

yksikään yhtye ei kuitenkaan ollut Morrisin mukaan menestynyt kaupallisesti ja monien 

mielestä levy-yhtiöiden into oli ollut liiallista (mikä tulee esiin lähes kaikkien menestyvien 

skenejen käsittelyn yhteydessä). Paikallisen indielevy-yhtiö Bomp Recordsin (joka oli 

julkaissut muun muassa 20/20-yhtyettä ja the Beatin Paul Collinsia ennen heidän 

siirtymistään suuremmille yhtiöille sekä punkpopsynteesiyhtye the Lastin albumin) Greg 

Shaw kertoi, että suuryhtiöt yrittivät tehdä paikallisista yhtyeistä nopeasti menestystuotteita, 

mutta se osoitti hänen mielestään lähinnä skeneä koskevan ymmärryksen puutteen: pieni 

skene, jollaiseksi hän Los Angelesin skenen edelleen näki, toimi eri tavoin kuin suuryhtiöt 

olisivat toivoneet. Morrisin mukaan myös suuryhtiöiden edustajat myönsivät, ettei Los 

Angelesissa ollut kovin montaa levytyssopimuksen arvoista artistia (erityisesti jos verrattiin 

maan muihin skeneihin) ja että liian monet skenen artistit yrittivät vain kuulostaa siltä, mikä 

milloinkin sattui olemaan pinnalla (Elvis Costello, the Cars ja viimeisimpänä Pretenders). 

Edellä mainitusta huolimatta Morris kirjoitti, ettei suuryhtiöiden kiinnostuksessa Los 

Angelesia kohtaan näkynyt hiipumista (joka myös selittää Rolling Stonen kiinnostuksen). 

Shawin mukaan oli luultavaa, että Los Angelesista tulisi tulevaisuudessa mieluummin satoja 

kohtuullisesti myyviä yhtyeitä kuin muutamia kymmeniä miljoonia myyviä, minkä vuoksi hän 
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näki skenen tulevaisuuden pitkällä aikavälillä mieluummin positiivisena kuin 

negatiivisena.227 

Los Angelesin skenen ääripäät ovat esimerkiksi Minneapolisiin ja Athensiin verrattuna 

kauempana toisistaan. Se johtuu paitsi vaihtoehtomusiikkiskenen jakautumisesta New 

Wave- ja punkpuoliskoihin, joista ensin mainitun kerätessä suuryhtiöiden huomion jää 

punkskene vahvasti paitsioon, myös siitä, että skenen menestyneimmät artistit (kuten 

moniplatinamyyjä the Knack, joka oli artikkelin mukaan skenen menestynein yhtye) 

saavuttavat esimerkiksi R.E.M.:n ja the Replacementsin kaltaisiin yhtyeisiin verrattuna 

selvästi suurempaa kaupallista menestystä. Jos the Knack oli ensialbumillaan yksi kaikkien 

aikojen menestynein debytoija ja viisiviikkoinen listakärki niin vastakohtaisesti the Plugzin 

Tito Larriva kertoi artikkelissa, että he yrittivät selvitä pienillä keikkapalkkioillaan, jotka eivät 

riittäneet elämiseen, saati harjoitteluun, vaikka he olivat kaupungin kärkikastin yhtye.228  

Punkkia alusta lähtien käsitelleen raivokkaan, mutta tarkkanäköisen Slash-fanzinen Claude 

Bessy kertoi Morrisille, etteivät monet suuryhtiöiden sainaamat yhtyeet olleet hänen 

mielestään New Wavea tai jos olivat, niin koska se oli hyvä myyntikikka ja muodikasta: ”New 

Wave on kananpaskakeino levy-yhtiöille, yhtyeille ja faneille tehdä itsestään modernin 

näköisiä ja modernilta kuulostavia, saadakseen siten itselleen hieman uskottavuutta, niin 

kauan kuin ulkomaailma piittaa, joutumatta maksamaan uskottavuuden hintaa." Morrisin 

mukaan Bessy puki sanoiksi monien skenen punkkareiden ajatukset, joiden takaa paistoi 

katkeruus musiikkiteollisuutta ja paikallisia A&R-henkilöitä kohtaan jotka olivat 

järjestelmällisesti hylkineet skenen punkkareita samalla kun olivat haalineet sen New Wave-

edustajia talleihinsa. Alley Cats oli hyvä esimerkki skenen vanhasta (toisin sanoen noin 

kolmevuotiaasta) yhtyeestä, joka soitti kadulta maistuvaa (yhtyeen kappaleita olivat 

esimerkiksi Angel Dust, Too Much Junk ja Nightmare City) nopeaa punkkia, oli julkaissut 

kaksi albumia ja singlen ja heidät olivat noteeranneet niin Los Angeles Times kuin New York 

Rocker, mutta joka kuitenkin edelleen pysyi A&R-ihmisten tutkan ulkopuolella ja toimi sen 

vuoksi pitkälti samalla DIY-henkisyydellä kuin uransa alusta lähtien. Alley Catsin kitaristi 

Randy Stodola sanoikin: "En näe, että levy-yhtiöt ovat taiteen arvon parhaita 

auktoriteetteja...Idea siitä, että ihmiset joita kunnioitan pitävät meistä ja ovat tukeneet meitä. 

Heidän ei tarvitse olla levy-yhtiön kihoja. Kyse ei ole kannattajien määrästä vaan laadusta." 

Koska skenen punk toimi lähinnä jatkuvan paikallisen keikkailun ja paikallisten 

                                                             
227 Rolling Stone 10.7.1980, 12-14, Morris, Chris. 
228 Ibid. 
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levyjulkaisujen (joista osa myi Morrisin mukaan indielevyiksi varsin hyvin) varassa, oli 

luonnollista, että sen ympärille oli kehittynyt paikallisia toimijoita. Ensin mainituista Hong 

Kong Cafe oli hardcorelle tärkein esiintymispaikka ja levy-yhtiöistä Bompin ohella esiin 

nostettiin fanzinesta myös indielevy-yhtiöksi laajentunut Slash, jonka tavoite oli tallentaa 

kaupungin nopeasti muuttuvaa skeneä sekä Dangerhouse Records, joka oli julkaissut 

punkin ohella Black Randy and the Metro Squad-yhtyeen funkalbumin.229 

Slashin ensimmäiset julkaisut olivat ”kaupungin äärimmäisimmän yhtyeen” the Germsin 

single ja albumi. Morrisin mukaan the Germsin käyttövoimana toimivat vastakkainasettelu, 

viha ja tuho ja keikoillaan se roiski Stoogesiin verratun musiikkinsa äänekkäästi ja 

aggressiivisesti. Yhtye oli Morrisin mukaan kirjaimellisesti hajottanut jo lähes kaikki Los 

Angelesin klubit, minkä vuoksi se oli keikkapaikkojen mustalla listalla huolimatta sen edellä 

mainitun GI-albumin 5000 kappaleen myynnistä. Silti ”tämä näkymätön yhtye” oli 

ensimmäinen Los Angelesin hardcorepunkyhtye, joka oli levyttänyt suuryhtiölle; tosin vain 

yhden kappaleen verran, Cruising-elokuvan soundtrackille. X:n, joka oli Morrisin mukaan 

kaupungin tärkein punkyhtye, Los Angeles-albumi oli Slashin toinen albumijulkaisu. Los 

Angeles, jonka oli tuottanut Ray Manzarek, oli Morrisin mukaan paras paikallisen 

punkyhtyeen tekemä albumi ja hänen mukaan se ei osoittanut vain mihin paikalliset 

punkyhtyeet olivat kykeneviä, vaan mihin kaikkien hyvien rock & roll-artistien tulisi kyetä. 

Yhtye oli kaupungin arvostetuin ja lehtien eniten huomioima punkyhtye ja sen kappaleissa 

yhdistyivät Morrisin mukaan alkukantaisen kiihkeä ja raaka rock sekä hypnoottisuus ja 

rikkaat sanoitukset. X:n John Doe kertoi, että musiikki tuli sydämestä ja se ollut vain liiketoimi 

tai rahan tekemistä minkä vuoksi suuryhtiöiden, jotka halusivat tehdä sopimuksen heidän 

kanssaan tuli todella pitää yhtyeestä.230 

The Germsin ja X:n albumien ohella Morris nosti esiin, että the Plugz oli julkaissut Los 

Angelesin ensimmäisen itse tuotetun punkalbumin Electrify Men, jonka tuhannen kappaleen 

ensipainos ja kahden tuhannen toinen painos oli myyty varsin nopeasti loppuun.  Morrisin 

mukaan kuitenkin albumien sijaan Los Angelesin punkskenen tärkeimmät julkaisut olivat 

singlet, joita oli halvempi tuottaa ja jaella, ja niitä oli hänen mukaan viimeisen kolmen vuoden 

aikana ilmestynyt tulvan lailla, minkä vuoksi niiden luetteleminen oli mahdotonta. Joka 
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tapauksessa Los Angelesin skene saattoi hänen mukaan olla ”vuosien 1976 ja 1977 

punkprofetioiden paras amerikkalainen täyttymys.”231     

Morrisin kuvauksen mukainen ”hetkellinen, jatkuvasti muuttuva”232 suurkaupungin skene 

voi, kuten artikkeli osoittaa, olla tietyiltä osin hahmotettavissa lehtiartikkelin muodossa, jos 

siinä keskitytään vain sen tiettyihin puoliin ja tuodaan vain ylimalkaisesti esiin skenen 

laajuus, monitasoisuus, dynaamisuus ja hajanaisuus. Kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta 

oleellisempaa kuin sen määrittäminen onko Morrisin artikkeli oikea kuva Los Angelesin 

skenestä tai edes vaihtoehtoskenestä 1980-luvun alussa, on huomata, että Rolling Stone 

tarttuu sen myötä ensi kerran 1980-luvulla vaihtoehtoiseen tai jopa osin vastakulttuuriseen 

skeneen ja tekee siitä valtakunnallisesti tunnetun. Rolling Stonen arvovallan ja 

tavoittavuuden myötä paikallisesta vaihtoehtoskenestä tulee, maan-ellei 

maailmanlaajuisesti kuulu.  

Rolling Stone huomioi myöhemmässä muussa kirjoittelussaan artikkelissa esiin nostetuista 

artisteista the Knackin ohella X:n, the Motelsin ja the BusBoysin, mutta laajemmalla tasolla 

Los Angelesin vaihtoehtoskene jää kirjoittelun ulkopuolelle mikä selittää sen merkityksen 

eroa erityisesti Athensin skeneen, josta nousseet B-52’s ja R.E.M. ovat paitsi menestyneitä 

myös, erityisesti jälkimmäisen kohdalla, merkittäviä pidempään kuin Los Angelesin tärkeät 

artistit. Los Angelesin vaihtoehtoskenen artistien kohdalla, kaupallisen menestyksen 

puutteen lisäksi, ongelmaksi lehden kirjoitteluun päätymiselle osoittautuu niiden musiikki, 

joka on joko liian samanlaista, mutta vähemmän kaupallisesti merkittävää kuin toisten 

artistien (erityisesti New Waven kohdalla) tai liian äärimmäistä, arveluttavaa ja väkivaltaista 

(erityisesti hardcorepunkin kohdalla). Artistien musiikin tulee joko muuttua 

konventionaalisemmaksi tai kaupallisesti olennaisemmaksi, kuten X:n tapauksessa, jotta 

niistä voidaan kirjoittaa. 

1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa grunge on toimittajien kirjoittelussaan esiin 

nostama, uusin amerikkalainen menestystä tavoitteleva undergroundgenre. Siihen liitetään 

kirjoittelussa niin metalliin kallellaan oleva musiikki, punkista periytyvät toimintaperiaatteet 

kuin paikallinen Seattlen skene. Sen olemus ei kuitenkaan hahmotu täysin tämän 
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tutkimuksen puitteissa koska sen menestysvuodet ovat vuonna 1990, johon tämän 

tutkimuksen aineisto loppuu, vasta tulossa.233 

Grunge nähdään Rolling Stonen toimittajien keskuudessa uutena metallimusiikkina, jota 

soittavat punkin hengessä toimivat muusikot. Kuitenkin esimerkiksi brittiläinen 

musiikkijournalisti Everett True on korostanut 1980-luvun indierockin ja riot grrrl-genren 

vaikutusta esimerkiksi Nirvanan musiikkiin, ei niinkään metallin merkitystä. Truelle grunge 

edusti vaihtoehtorockia eikä niinkään metallimusiikin alagenreä.234 On tietysti 

huomautettava, että esimerkiksi Soundgardenin, Screaming Treesin ja Nirvanan musiikin 

erot tekevät grungen määrittelystä vaikeaa ja tämän kautta voidaan osa toimittajien 

määrittelyjen eroista selittää. Myöskään kaikki Seattlesta 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun 

alussa tulevat artistit eivät edusta grungea, kuten the Posies, minkä vuoksi myös Seattlen 

yksioikoinen määrittely pelkästään grungeskeneksi ei ole oikeutettua.  

Kuten American Undergroundin tapauksessa (Punk Lives) myös grungen tapauksessa 

Rolling Stone julkaisee siitä kokoavan artikkelin, A Seattle Slew, jossa pyritään valottamaan 

ja analysoimaan uutta vaihtoehtorockin skeneä/genreä. Dave DiMartinon kirjoittama artikkeli 

julkaistiin syyskuussa 1990 eli juuri ennen kuin Seattle seuraavana vuonna nousi koko 

kansan tietoisuuteen. Seattle oli artikkelin mukaan musiikin mekka, jonka artisteista 

mainittiin kuvaavina esimerkkeinä Posies, Soundgarden, Alice in Chains, Mother Love Bone 

ja Screaming Trees.235  

A Seattle Slew määrittelee Seattlen musiikin päälinjan aiemmin mainittujen artikkelien tavoin 

metallin kaltaiseksi, mutta silti myös joksikin muuksi. Seattlen musiikki oli DiMartinon 

mukaan vauhdikasta ja kovaäänistä rockia: ”Seattlen soundi – äänekästä, nopeaa, törkyistä 

rock & rollia” ja Alice in Chainsin musiikkia kuvailtiin samaisessa artikkelissa: ”ei täysin 

metallia, ei täysin grungea”. Artikkelissa käytetään metallin rinnalla varsin johdonmukaisesti  

termiä grunge, mutta termistö ei ole vielä tämän tutkimuksen aikajaksolla vakiintunut 

pelkästään jälkimmäisen käyttöön. Joka tapauksessa grunge yhdistetään heti sitä koskevan 

                                                             
233 On myös todettava, että grungeen liitettävistä artisteista ja sen olemuksesta sekä genren nimestä ja sen 
etymologiasta kiistellään yhä kuten Mark Yarmin grungen oraalihistoriikista käy ilmi. Erityisesti Nirvanan 
menestyksen myötä artistit halusivat irtautua grungetermistä, mutta toisaalta monien yhtyeiden kohdalla 
oikeammat genret löytyisivät punkin, metallin tai klassisen rockin tyyleistä. Lisäksi voidaan ajatella kuten 
Yarmin kirjassa toimittaja Dawn Anderson, joka kuvasi levyarviossaan genren yhtyeitä punkin ja metallin 
jälkeiseksi kolmanneksi soundiksi. Musiikin monimuotoisuuden vuoksi Yarmin mukaan grungeartistien luokitus 
perustui siten lähinnä genealogiaan ja Seattlen skeneen. Yarm 2014, erit. 13-14, 96, 207-210. 
234 True 2002. 
235 Rolling Stone 20.9.1990, 23-24, 112. DiMartino, Dave, “A Seattle Slew”. 
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kirjoittelun alussa Seattleen ja Yhdysvaltojen luoteisosiin, josta monet genren avainyhtyeistä 

ja avainlevy-yhtiö Sub Pop tulivat. Tietysti Seattlen musiikkiskenestä esille nostetaan myös 

muun tyylisiä artisteja kuin vain grungeyhtyeitä. Grungeen niitä yhdistävät kuitenkin samat 

punkista periytyneet DIY-toimintaperiaatteet ja omaehtoisuus. Esimerkiksi Seattlen skeneä 

koskevan artikkelin Three Seattle’s finest-osion mukaan powerpopyhtye the Posies oli 

saavuttanut menestyksen samalla do-it-yourself-filosofialla, joka synnytti parhaan punkin. 

Muun muassa Failure, yhtyeen esikoisalbumi, äänitettiin Ken Stringfellowin ja Jon Auerin 

toimesta 15 dollarilla kasiraiturille Auerin isän kotistudiossa ja levy julkaistiin alun perin 

kasettina, kunnes sitä kuuli levy-yhtiö PopLlaman (joka oli julkaissut myös Young Fresh 

Fellowsia) Conrad Uno, joka julkaisi sen cd:llä ja vinyylillä. Sittemmin yhtye oli esittelyn 

mukaan solminut sopimuksen DGC:n kanssa, joka julkaisi yhtyeen seuraavan levyn Dear 

23, joka äänitettiin aiemmin XTC:n ja Stone Rosesin tuottajana toimineen John Leckien 

kanssa. Suuremmalle yhtiölle siirtyminen nousee monien muiden artikkelissa esiteltyjen 

yhtyeiden ohella myös Posiesin kohdalla esille, kertoen samalla Rolling Stonen yhtyettä 

koskeneen kasvaneen kiinnostuksen syyn. Tunnettujen yhtyeiden kanssa toimineen 

tuottajan mainitseminen kertoo myös yhtyeen ammattimaisuuden kasvusta. Posies ei 

artikkelin mukaan soittanut modernisoitua versiota Big Starin, Dwight Twilleyn ja the 

Raspberriesin power popista vaan kuulosti nykyaikaiselta ja yhden askeleen verran pois 

päin Holliesin, the Fortunesin ja Marmaladen musiikista. Popmelodiat olivat artikkelin 

mukaan joka tapauksessa yhtyeen musiikin kulmakivi: ”poplaulunkirjoittamisen muoto on 

asia minkä olemme valinneet seikkailujemme kohteeksi” kertoi Stringfellow ja lisäsi viitaten 

esiin nostettuihin vaikutteisiin ja vertailuyhtyeisiin: ”outo juttu Holliesista on, että tosi 

aikaisessa vaiheessa ihmiset sanoivat ’Te tyypit olette varmaan tutustuneet Holliesiin.’ Ja 

aika suoraan sanottuna, me emme kuulleet heitä ennen kuin Failuren julkaisun jälkeen.”236 

Posiesin kohdalla korostetaan siten kahta seikkaa: sen DIY-asennetta ja musiikin 

melodisuutta. Posies myös liitetään ainakin mielikuvissa osaksi power pop-genreä, johon 

1980-luvulla liitetään myös the Shoesin ja the Spongetonesin kaltaisia artisteja. Power Pop 

ammentaa menneisyydestä kuten Paisley Underground ja roots rock, mutta niiden tavoin 

pyrkii tuomaan pelkän puhtaan retroilun sijaan kertaustyyliin ajanmukaisen klangin. Seattlen 

skenen yhteydessä voidaan siis puhua grungen lisäksi myös muista musiikkityyleistä, kuten 

Posies osoittaa. 

                                                             
236 Ibid. 



135 
 

Rolling Stone tarttuu grungeen ja Seattleen, kuten myös muihin vaihtoehtomusiikin 

genreihin ja skeneihin, koska sitä edustavat artistit alkavat menestyä. Grungesta 

kiinnostutaan samoista syistä kuin American Underground-artisteista aiemmin eli suurlevy-

yhtiöiden alettua julkaista niiden musiikkia. DiMartinon artikkelin mukaan levy-yhtiöt etsivät 

luoteesta kilpaa uutta next big thingiä: ”Ja levy-yhtiöt tulevat koska…ne haistavat rahan”. 

Suuryhtiöt huomaavat vaihtoehtorockin taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuudet 1980-

luvulla esimerkiksi R.E.M.:n menestyksen myötä. 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa 

levy-yhtiöt haluavat tämän vuoksi löytää uuden menestyvän vaihtoehtorockyhtyeen 

julkaistavakseen. Muutamien seattlelaisten yhtyeiden saatua huomiota kiinnostutaan myös 

skenen muista artisteista. Seattle on musiikkiteollisuuden kuuma piste, jossa jokaisen 

suuren levy-yhtiön tulee olla edustettuna. Seattlen skeneä ennustetaan esimerkiksi 

Minneapolisin, Austinin ja Bostonin jälkeen seuraavaksi lupaavaksi skeneksi. Syitä Seattlen 

menestykseen DiMartino löytää useita, joista merkittävimpiä olivat sen tärkein levy-yhtiö Sub 

Pop sekä skenen kompaktius. Seattlen klubiskene oli DiMartinon artikkelin mukaan huono, 

mutta sen sijaan levy-yhtiö Sub Pop, jolle levyttivät esimerkiksi Mudhoney, Nirvana ja Tad, 

oli sen kantava voima. Seattle oli myös pieni, mutta siksi myös toimiva ja aktiivinen skene. 

”Kaikki nämä ihmiset olivat ystäviä... Tämä on pieni ihmisyhteisö ja jos yksi ihminen 

kiinnostuu Scratch Acidista, kaikki kiinnostuvat Scratch Acidista. Kun yksi ihminen 

kiinnostuu Big Blackista, kaikki kiinnostuvat Big Blackista”, kertoi Sub Popin osaomistaja 

Jonathan Poneman kuvatessaan skenen pienuuden vaikutuksia.237   

Monen artikkelissa esitellyn yhtyeen kohdalla korostetaan sen suuryhtiöstatusta tai 

pyrkimystä siihen ja arvioidaan sen vaikutusta tulevaisuuteen. Jälleen suuryhtiön kanssa 

solmittu sopimus näyttäytyy kirjoittelussa mahdollisuutena, mutta myös uhkana tai ainakin 

epävarmuuden aiheuttajana. Esimerkiksi Young Fresh Fellows tähysi artikkelin mukaan 

suuryhtiöiden suuntaan ja sen levyjen jakelu hoitui uuden Frontierin ja RCA:n sopimuksen 

myötä suuryhtiövetoisesti. Yhtyeen vokalisti Scott McCaughey kertoi yhtyeen muuttuneesta 

asenteesta: ”Vihaan sanoa tätä, koska Fellowsit ovat aina pohjimmiltaan olleet kaikkea 

vastaan. Mutta luulen että on tultu tilanteeseen, jossa me olemme tehneet sitä kuusi tai 

seitsemän vuotta, minulla on nyt lapsi, ja nyt me yritämme hahmottaa keinoa, jossa voimme 

olla muusikoita ja tehdä vähän enemmän rahaa, jotta voisimme elää mukavasti, koska 

kolme viime vuotta olemme olleet vain muusikoita. Me lopetimme työmme koska olimme 

kiertueilla liian paljon.” He palkkasivat entisen Concrete Blonden managerin Frank Volpen 

                                                             
237 Ibid. 



136 
 

hoitamaan yhtyeen suuryhtiösopimusta ja olivat artikkelin mukaan valmiita menestymään, 

siis ”vakavasti yrittävät saada uransa nousuun”. Artikkelissa nostetaan esille myös muita 

suuryhtiöstatuksen saavuttaneita Seattlen artisteja. Samalla havainnollistuu skenen 

ympärillä olevan hypen koko ja voidaan esitellä toimittajan mielestä merkittäviä sitä 

edustavia artisteja. DiMartinon mukaan samaan aikaan Young Fresh Fellowsin 

suuryhtiösopimuksen kanssa, Fellowsien entinen manageri Terry Morgan hoiti the Posiesille 

sopimuksen Geffenin uuden merkin DGC:n kanssa. The Posies, Alice in Chains ja Mother 

Love Bone olivat kaikki julkaisseet suuryhtiödebyytit ja ei tarvinnut DiMartinon mukaan olla 

a&r-tyyppi kuvitellakseen että ne kaikki soivat radiossa.238 Artikkelin perusteella DiMartino 

uskoo vahvasti yhtyeiden menestyspotentiaaliin. Sen puolesta puhuvat suuryhtiöiden 

kiinnostus ja musiikin laatu.  

Näistä mainituista yhtyeistä Mother Love Bone oli yhtyeen esittelyn mukaan solminut 250 

000 dollarin sopimuksen PolyGramin kanssa ja yhtyeen, artikkelin mukaan loistava 

debyyttialbumi Apple oli kohta kaupoissa. Ainoa ongelma artikkelin mukaan kaikessa oli, 

että yhtyettä ei enää ollut, sillä yhtyeen laulaja Andrew Wood kuoli huumeiden 

yliannostukseen ja yhtye etsi nyt uutta laulajaa ja sitten laulajan löydettyään he aikovat 

perustaa uuden yhtyeen239. Mutta kuten yhtyeen basisti Jeff Ament tähdensi, he haluaisivat 

aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä ja toisaalta vanhalla maineella ratsastaminen ei heitä 

kiinnostanut: “Että menisimme ulos ja löytäisimme toisen laulajan joka näyttäisi Andylta ja 

ehkä laulaisi vähän kuten Andy olisi vain prostituutiota.” Kuitenkin kaikesta huolimatta 

suuryhtiösopimuksen vuoksi yhtyettä syytettiin kaupallisuudesta muiden yhtyeiden taholta. 

Manageri Kelly Curtis vastasi tähän, etteivät he olleet rahan perässä. Alice in Chainsin 

esittelyn mukaan suuryhtiö Columbia julkaisee sen kolmen kappaleen EP:n 

tulevaisuudessa. Yhtyeen jäsenten mielestä kaikki mitä tapahtui, oli ”todella siistiä” vaikka 

he myös vähän miettivät, että mitä suuryhtiösopimuksesta ja mahdollisesta menestyksestä 

tulee ja kaatuuko lopulta koko homma päälle.240  

Seattle ja Grunge ovat DiMartinon artikkelin kirjoittamisen ajankohdan aikaan tilanteessa, 

jossa niistä on tulossa menestyviä. Tilanteessa onkin luonnollista pohtia tulevaisuutta ja 

                                                             
238 Ibid. 
239 Mother Love Bonen jäsenet perustavat myöhemmin yhtyeen Pearl Jam, joka ainakin suurelta osin lunastaa 
Mother Love Bonelle asetetut odotukset. Myös Temple of the Dog, joka koostuu Mother Love Bonen jäsenistä 
Soundgardenin laulajalla Chris Cornellilla höystettynä, jatkaa yhtyeen jalanjäljissä, tosin vain yhden julkaistun 
albumin verran. 
240 Rolling Stone 20.9.1990, 23-24, 112. DiMartino, Dave, “A Seattle Slew”. 
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menneisyyttä sekä niiden suhdetta. Samalla tullaan arvioineeksi jälleen niitä syitä miksi juuri 

Seattle on amerikkalaisen vaihtoehtomusiikin merkittävin skene artikkelin kirjoittamisen 

hetkellä. Vuodesta 1984 lähtien Metal Churchin, nyttemmin artikkelin mukaan muun muassa 

Soundgardenin ja Mother Love Bonen tuottaja Terry Date, uskoi, että seattlelaisyhtyeet 

saivat huomiota siksi, että ne olivat uniikkeja: ”he eivät ole suurilla musiikkimarkkinoilla, joten 

he eivät seuraa minkäänlaista mallia ollenkaan... He eivät katso jotain MTV:ltä ja sano, ‘Me 

aiomme näyttää tuolta’. He aika pitkälle löytävät tyylinsä levyistä, joita he kuuntelevat – jotka 

tyypillisesti ovat todella undergroundia.”241 Undergroundin ja valtavirran törmäys on myös 

Seattlessa, kuten aiemmin monissa muissa undergroundmusiikin genreissä oleellinen ilmiö, 

joka muokkaa niitä uudelleen ja rakentaa niiden identiteettiä sekä jakaa ne kahteen leiriin; 

niihin, jotka haluavat pysyä undergroundissa ja niihin, jotka haluavat muuttua enemmän 

musiikkiteollisuuden vaatimusten suuntaisesti. Näin on käynyt niin punkin kuin 

amerikkalaisen undergroundinkin kohdalla, eikä grunge tai Seattle tee tässäkään 

poikkeusta. 

Musiikkivuotta 1990 käsitelleessä artikkelissa Mikael Gilmore tiivistää grungen ympärillä 

velloneen hypen ja vertaa sitä ajan muuhun rocktarjontaan: ”Totta kai, hard rockilla on myös 

terävämpi liike – joka koostuu hauskoista ja järkevistä yhtyeistä kuten Dwarves, Tad, Fluid, 

Afghan Whigs, Babes in Toyland ja Seattlen prikaatista (johon kuuluvat Soundgarden, Alice 

in Chains, Screaming Trees, edesmennyt Mother Love Bone ja ihmeellinen Mudhoney) – 

joista monet soittavat likaisella metallityylillä ylitsevuotavan rajujen rytmien ja punk-

inspiroituneiden kitara-rummut ryöppyjen kera jota, ei yllättävästi, kehystää 

vittuuntuneisuuden, humaltumisen ja panemisen ikuinen draama.”242. Vuosi 1990 

vaihtoehtorockin piirissä tiivistyy Gilmoren mielestä Seattlen grungen, mutta myös muiden 

samanhenkisten yhtyeiden esiinmarssiin. Niistä suurta osaa yhdistävät metalli-ja 

punkvaikutteinen musiikki sekä realistiset sanoitukset nuorten ihmisten elämästä. Rujous ja 

rajuus ovat ne seikat mitkä musiikkia ja lyriikoita sitovat toisiinsa. 

Rolling Stone ei keksi skenejä tai tartu niihin ensimmäisten joukossa vaan pikemminkin sen 

roolina on nostaa ne laajemman yleisön tietoisuuteen ja sitä kautta kanonisoida ne. Samoin 

kuin genrejen ja artistien osalla, Rolling Stonen portinvartijarooli toteutuu sen toimimisena 

väylänä suuren yleisön tietoisuuteen, ei uusien asioiden keksimisenä ja ensimmäisten 

joukossa raportoimisena ja huomioimisena vaan niistä lehden linjaan ja tavoitteisiin 

                                                             
241 Ibid. 
242 Rolling Stone 13.12./27.12.1990, 17, Gilmore, Mikael, “The year in music”. 
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parhaiten sopivien popularisoijana. Toisaalta erikoisjutuissaan tietyistä skeneistä Rolling 

Stone pyrkii luomaan niistä kokonaiskuvaa ja määrittelemään niitä. Niiden määrittely 

rajoittuu kuitenkin hajanaisuuden vuoksi lähinnä niissä vaikuttavien artistien ja levy-

yhtiöiden luetteluun. Ainoat skenet, joiden kohdalla tehdään tarkempaa analyysia 

esimerkiksi musiikin yhteisen muotokielen tai toimintaperiaatteiden suhteen ovat Athens ja 

Seattle, joista ensin mainittu on suhteellisen pitkäikäisyytensä vuoksi mahdollinen yleisen ja 

historiallisen tarkastelun kohde ja jälkimmäinen varsin selkeärajaisena ja tiettyjen avainlevy-

yhtiöiden hallitsemana tiivistettävissä yhden artikkelin mittaan. Tietysti esimerkiksi 

Milwaukeeta ja Austinia koskevat artikkelit pyrkivät rakentamaan kokonaiskuvaa, mutta itse 

skenejen sisäinen järjestys on sen verran paljon hajanaisempi kuin aiemmin mainittujen, 

että analyysi jää pakosta fragmentaarisemmaksi. Lisäksi niiden historiallinen kaari on liian 

lyhyt, jotta niiden nykytilanteen lisäksi olisi voitu luoda menneisyydestä kuva kehittyvänä ja 

dynaamisena. Yksinkertaisesti niissä ei ollut riittävän menestyneitä yhtyeitä, riittävän pitkää 

kehityskaarta eikä riittävän yhtenäistä skeneä. 

Rolling Stonelle skene edustaa artistin taustalla vaikuttavaa ominaisuutta ja määrittäjää 

samaan tapaan kuin levy-yhtiö, genre tai kotimaa; skene kiinnittyy artisteihin. Monessa 

tapauksessa artisti on ensisijainen analyysin kohde suhteessa toisarvoisiin tai sellaisiksi 

koettuihin sitä määrittäviin sekundaarisiin seikkoihin. Tämä johtuu erityisesti 

vaihtoehtomusiikin kyseessä ollessa siitä, että yksittäisten tunnettujen artistien 

korostaminen suhteessa esimerkiksi niitä julkaiseviin tuntemattomampiin levy-yhtiöihin tai 

artistien edustamiin usein vaikeasti hahmotettaviin skeneihin on lukijoiden ja toimittajien 

kannalta helpompaa niin viestin perillemenon kuin kaupallisten tavoitteiden kannalta. 

Lyhyesti sanottuna artisti on kaupallisesti ja merkitykseltään tärkeämpi kuin edellä mainitut 

struktuurit, joihin se kiinnittyy. Joskus kuitenkin myös vaihtoehtolevy-yhtiö tai-skene nousee 

asemaan, jossa siitä itsestään kirjoittaminen on oleellista, esimerkkejä tästä ovat SST, 

Athens ja Seattle. 

Skenet ja levy-yhtiöt ovat Rolling Stonelle kotimaisesta musiikista kirjoitettaessa 

merkittävämpiä kuin esimerkiksi Iso-Britannian musiikista kirjoitettaessa niiden läheisyyden 

vuoksi; on luontevampaa viitata lukijoille oletetusti tuttuihin asioihin. Britteinsaarilta tulevan 

musiikin kohdalla toimittajat tekevät kotimaista musiikkia enemmän yleistyksiä, joiden kautta 

myös paikalliset skenet jäävät lähes huomiotta. Esimerkiksi Iso-Britannian 

vaihtoehtomusiikkia koskevan kirjoittelun kotimaiseen verrattuna suurempi hajanaisuus ja 

fragmentaarisuus aiheuttavat sen, että synteesejä esimerkiksi skenejä koskien ei muodostu. 
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Rolling Stonelle kotimainen musiikki ja musiikkiskene ovat primäärisiä suhteessa muiden 

maiden musiikkeihin ja skeneihin. 

 

 

5.5. BRITTEINSAARTEN MUSIIKIN MUUTOS 

Rockmusiikki syntyi Yhdysvalloissa 1950-luvulla, mutta 1960-luvun alussa the Beatlesin 

johdolla Britti-invaasio nosti Iso-Britannian musiikkimaailman keskiöön. 1960-luvun lopulla 

Yhdysvallat alkoi vallata takaisin menetettyjä asemia esimerkiksi San Franciscon 

psykedeelisen rockin myötä. Myös Rolling Stone syntyy tämän viimeksi mainitun 

liikehdinnän ja kulttuurin murroksen, vastainvaasion aikana ja se perustetaan ensisijaisesti 

kirjoittamaan näistä lähinnä yhdysvaltalaisista hippirockmuusikoista ja heidän 

muodostamastaan skenestä. Lehden perustamisen kannalta kyseinen aika ja sen musiikki 

ovat merkittäviä vaikuttajia. Se on niin lehden syntykonteksti kuin myös sen tärkein 

kiinnostuksen kohde. Rolling Stone syntyy siis amerikkalaisen rockin toisella nousukaudella 

dokumentoimaan erityisesti Yhdysvaltain länsirannikon menestyvää vaihtoehtomusiikkia. 

Kuitenkin viimeistään 1970-luvun lopussa punk nosti Iso-Britannian jälleen 

musiikkimaailman kärkeen ja 1980-luvun alkupuolella synthpop ja uuden aallon rock pitivät 

musiikin keskuksen tiukasti vanhan mantereen puolella. 1980-luvun puolivälin jälkeen 

painopiste alkoi hiljalleen liukua jälleen Yhdysvaltoihin aikuisrockin menestyksen myötä.243  

Musiikkimaailman keskus on siten ollut vuosien saatossa kaksinapainen ja sen painopiste 

on vaihdellut puolelta toiselle, joskus selkeämmin joskus vaikeammin hahmotettavasti. 

Tämä vaihtelu heijastuu myös Rolling Stonen kirjoitteluun selkeästi. 1980-luvun alun lähes 

patrioottinen ja suojeleva suhtautuminen kotimaiseen musiikkiin vaihtuu vuosikymmenen 

lopussa neutraalimpaan lähestymiseen. Samalla tavoin esimerkiksi brittiläinen musiikki 

kokee arvonnousun 1980-luvun loppua kohden. Tämä johtuu siitä, että sitä ei koeta enää 

amerikkalaisen musiikin uhkaajaksi, ainakaan samalla tavoin kuin vuosikymmenen alussa. 

Samalla Britteinsaarten musiikkiin toimittajien taholta liitetyt vahvat mielikuvat esimerkiksi 

syntetisaattoripopista ja rockmusiikin antiteesistä laimentuvat ja saavat monipuolisempia 

sävyjä. Rolling Stonen kirjoittelun ymmärtäminen vaatii kirjoittelun kontekstin ja historiallisen 

taustan tuntemista, niin suhteessa 1960-luvun lopun ja siitä vaikutteita saaneen musiikin 

                                                             
243 Kallioniemi 1998, 133-158. 



140 
 

kuin kotimaisen ja ulkomaisen, erityisesti Britteinsaarten musiikin kohdalla. Kirjoittelu ei 

synny tyhjiössä vaan sillä on syynsä, jotka kumpuavat ympäristön vaatimuksista ja ovat 

reaktioita siihen ja sen olemukseen. 

Syksyllä 1983 englantilaista musiikkia käsitelleessä teemanumerossa julkaistussa 

Anglomania – America Surrenders to the Brits – But Who Really Wins? -artikkelissa Parke 

Puterbaugh analysoi Iso-Britannian musiikin toista invaasiota Yhdysvaltoihin. Artikkelin 

mukaan heinäkuun kuudestoista vuonna 1983 oli päivä, jona saarivaltion musiikin ympärillä 

vellonut hype aktualisoitui Yhdysvaltain listalle. Paitsi, että listan neljänkymmenen kärjessä 

oli ennätyksellisesti kahdeksantoista Britteinsaarilta tullutta singleä, oli Puterbaughin 

mukaan kymmenen kärjessä kuusi saarivaltion edustajaa, joista viisi eli the Police, 

Kajagoogoo, Madness, Duran Duran ja Culture Club olivat vieläpä suhteellisen uusia 

artisteja. Siihen miksi punkkiin, uuteen aaltoon, brittiläisten artistien outoon tyyliin ja 

androgyynisyyteen karsaasti suhtautuneet amerikkalaiset yhtäkkiä vuonna 1981 käänsivät 

kelkkansa, Puterbaugh listasi syiksi brittiläisten kappaleiden soveltuvuuden klubisoittoon, 1. 

elokuuta vuonna 1981 lähetyksensä aloittaneen MTV:n merkityksen visuaalisesti 

mielenkiintoisten brittiartistien esiin nostamisessa, Yhdysvaltain radioiden muuttuneet 

musiikkipainotukset sekä levy-yhtiöiden halun tuoda Yhdysvaltain markkinoille brittiläistä 

musiikkia.244   

Brittiläinen rockmusiikki valloitti tanssiklubit kunnolla ensi kerran vuonna 1979 Lene Lovichin 

12” singlellä Lucky Number ja sen menestystä seurasivat Puterbaughin mukaan tanssilattiat 

täyttäneet singlet monilta muilta brittiartisteilta kuten Spandau Ballet, Ultravox, ABC, Bow 

Wow Wow, Thompson Twins, Joy Division, Depeche Mode, Visage, the Specials, Soft Cell 

ja Human League. MTV taas nosti kuuluisuuteen sellaisia hyvinkin erilaisia ulkomaisia 

artisteja kuin Duran, Duran, Def Leppard, Adam Ant, Madness, Eurythmics, the Fixx ja Billy 

Idol. AOR-radioiden soittolistat pitkälle 1970-luvun loppuun täyttivät lukuisat Bruce 

Springsteen-, Bob Seger-ja Tom Petty-kloonit sekä Journeyn kaltaiset kaupalliset 

rockyhtyeet, mutta niiden aika alkoi auttamatta olla ohi ja monet vaikutusvaltaiset 

radiotoimijat nostivat niiden sijaan esiin uudet suosikkinsa, tuoreet brittiartistit kuten Culture 

Clubin. Artikkelin mukaan muutoksen, jossa uuden musiikin määrä soitossa lisääntyi 

huomattavasti aiempaan verrattuna, hitaus johtui radioiden alistumisesta vanhoihin 

kaavoihin. Asenteen muutoksen myötä uusi eli lähinnä brittiläinen musiikki sai aiempaa 

                                                             
244 Rolling Stone 10.11.1983, 31-32, Puterbaugh, Parke, “The wild Kingdom - Anglomania – America 
surrenders to the brits – but who really wins?” 
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enemmän soittoaikaa amerikkalaisen musiikin kustannuksella. Muutos ei kuitenkaan 

Puterbaughin mukaan ulottunut siihen, että radioista kuulisi aiempaa enemmän 

epäkaupallista tai indieyhtiöillä julkaistua musiikkia.245 

Puterbaughin artikkelissa Atlantin takainen musiikki nähtiin kärjistetysti pelkästään 

discoglitterinä ja syntetisaattoripoppina; esimerkkeinä nostettiin esille muun muassa Human 

League ja the Police. Artikkelissa vedettiin myös linja punkin kautta synthpoppiin. Termi new 

music, uusi musiikki tarkoitti Puterbaughin mukaan sateenvarjotermiä, jonka alle voitiin 

sijoittaa kaikki brittiläinen musiikki punkista lähtien, siis esimerkiksi uusi aalto, New 

Romantics, synthpop ja Oi! punk. Uusi musiikki ei siten hänen mukaan ollut tyyli vaan 

ajallinen määrittäjä. Uusi musiikki oli Puterbaughin mielestä popmodernismia brittiläisen 

vääristymän kautta tulkittuna. Se alkoi hänen mukaan noin vuonna 1977 the Sex Pistolsin, 

the Clashin ja the Jamin meluisan kapinan eli brittipunkin synnyn myötä ja jatkui eri 

vaiheiden kautta Culture Clubiin, Duran Duraniin ja Big Countryyn.246 Big Countryn vielä 

ymmärtää kitararokkina saaneen vaikutteensa ensin mainituista punkyhtyeistä, mutta 

vaikeampaa on yrittää ottaa tosissaan väitettä, että the Clashin poliittinen punk ja Culture 

Clubin kaupallinen synthpop olisivat jollain tavalla verrannollisia toisiinsa, ainakaan 

musiikillisesti, oli sitten the Clashin tai Culture Clubin muuttumisesta vuosien saatossa mitä 

mieltä tahansa. Selityksenä voidaan esittää, että Puterbaugh ja Rolling Stone näkevät 

kaiken Englannista tulevan musiikin yhtenä ja samana epäaitona ja musiikin sisällön sijaan 

ulkoisiin seikkoihin, kuten muotiin mieluummin keskittyvänä liikkeenä, jonka jaottelu eri 

tyyleihin on vaikeaa, tai ainakin vaikeampaa kuin kotoisen amerikkalaisen musiikin. 

Brittipunk ei kuulu Rolling Stonen suurimpiin suosikkeihin ja sitä seurannut vielä astetta 

kaupallisempi ja muovisempi ajan brittiläinen pop nähdään vain saman kaavan toistamisena 

ja vieläpä entistä kaupallisemmassa kontekstissa. Rolling Stonelle linja punkista, uuden 

aallon kautta synthpoppiin on selkeä ja suhtautuminen kaikkiin niihin vielä selkeämpi. 

Tämän asenteen ja sitä kautta määrittyvän kirjoittelun sävyn perustana voidaan pitää the 

Sex Pistolsin, merkittävimmän tai ainakin vaikuttavimman brittiläisen punkyhtyeen laajaa 

haastattelua lokakuussa 1977, vajaata vuotta yhtyeen ensisinglen Anarchy in the U.K.:n 

julkaisun jälkeen, jonka yhteydessä lehden kannessa kirjoitettiin tyhjentävästi “Rock on 

sairas ja elää Lontoossa”.247 

                                                             
245 Ibid. 
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247 Savage 1992, 245; Rolling Stone 20.10.1977. 



142 
 

Simon Frithin ja Howard Hornen mukaan niin 1960-luvun brittiläinen rock ja pop kuin 1970-

luvun lopun punk kehittyivät monelta osin paikallisen taidekoulujärjestelmän muovaamien 

yksilöiden luoman kulttuurin ja musiikin kautta. Punk oli heidän mukaan tämän vuoksi 

paljossa velkaa 1960-luvun pohdinnoille luovuudesta, korkeakulttuurin suhteesta matalaan 

eli populaarikulttuuriin, autenttisuuden boheemi-ideaaleista sekä siitä miten yhdistää taide 

ja kaupallisuus. Kuitenkin heidän mukaan on huomattava, että alkuvuosina punk, erityisesti 

nuorison alakulttuurina, oli katujen musiikkia tai sitä ainakin pidettiin sellaisena ja 

taidekoulujen vaikutus näkyi selvemmin myöhempien vuosien punkin kautta eli Frithin ja 

Hornen mukaan siinä millaista punk oli poptyylinä. Kuitenkin rajanveto näiden kahden, 

katupunkin ja taidepunkin, välillä oli heidän mukaan olennainen osa genren kehitystä ja sen 

sisäistä tematiikkaa. Joka tapauksessa taidekoulujen vaikutus punkkiin oli heidän mukaan 

merkittävä, erityisesti koska lukemattomat muusikot opiskelivat niissä, mutta myös siksi, että 

muusikkojen lisäksi punkyleisö tuli aluksi taidekouluopiskelijoiden piiristä muun muassa Sex 

Pistolsin ja Buzzcocksin tapauksessa. Lisäksi punkin estetiikka ja tyyli olivat 

avantgardetaiteen läpäisemiä. Kuitenkin kaupallisuus ja musiikkiteollisuus sekä ristiriidat 

kaupallisuuden ja taiteen välillä jyräsivät punkin, kuten monien muiden alakulttuurien yli; 

massakulttuuri voitti taiteen. Tämä punkin epäonnistuminen tarkoitti Frithin ja Hornen 

mukaan rockin kuolemaa ja uusien romantikkojen astumista heidän tilalleen. Tämän 

muutoksen myötä populaarimusiikki syöksyi postmoderniin aikaan, jossa Duran Duranin 

kaupallinen konepop ja esimerkiksi Cabaret Voltairen dadaistinen elektro saattoivat 

menestyä rinta rinnan, toki omien päämääriensä luomassa tilassa ja laajuudessa.248 Tämän 

Frithin ja Hornen esittämän kehityskulun kautta on helpompi ymmärtää sitä miksi Rolling 

Stone näkee kaiken Britteinsaarten musiikin jatkumona, esimerkiksi yhteydet 

taidekoululaisten 1960-luvun alun bluesrockinnostuksen ja 1980-luvun synthpopin 

pastissimaisuuden välillä. Rolling Stonen toimittajien ajattelussa ne, musiikillisista eroistaan 

huolimatta, pohjautuvat samaan brittiläisen musiikin läpäisevään mentaliteettiin, josta 

taiteellisuuden korostuminen autenttisuuden kustannuksella on yksi selvimpiä esimerkkejä. 

Elektropop, kuten Parke Puterbaugh pääasiassa syntetisaattoreilla tuotettua musiikkia 

kuvasi, alkoi 1970-luvun lopussa saada huomiota Yhdysvalloissa muun muassa M:n Pop 

Muzik-singlen muodossa, mutta vuonna 1981 sheffieldiläisen Human Leaguen 

listaykköseksi mennyt Don't You Want Me single avasi lopullisesti oven brittiläisen 

syntetisaattoripopin Amerikan valloitukselle. Kyseinen menestyssingle oli Puterbaughin 

                                                             
248 Frith & Horne 1987, 1-2, 12-13, 20-21, 124-129, 144, 148, 153. 
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mukaan erilainen uuden aallon kappale: epäpoliittinen, kitaraton, popahtava, 

nopeatempoinen ja tanssittava. Puterbaughin mukaan se olisi sopinut helposti samoihin 

discoihin, joissa soi John Travolta ja siten rakensi hänen mukaan jonkin sortin siltaa eri 

kulttuurien välille. Seuraava askel oli Soft Cellin seksuaaliperversioita käsitellyt single 

Tainted Love, joka oli radiohitti ja pisimpään Billboardin listalla ollut single 

neljälläkymmenelläkolmella listaviikollaan. Vuoden 1982 alun suuri menestys oli A Flock of 

Seagullsin single I Ran (So Far Away). Puterbaughin mukaan viesti oli selvä: “Amerikka oli 

valmis mihin tahansa — mitä oudompaa, sen parempi.” Ja brittiläiset hyödynsivät hänen 

mukaan tilaisuutensa enemmän kuin hyvin: listoilla olivat niin Eurythmics, Madness kuin 

Culture Club.249 

Rolling Stonen vuoden 1981 levyarvostelut neljästä englantilaisesta synthpopyhtyeestä250 

oli otsikoitu lehden asennetta kyseistä genreä ja ylipäätänsä brittiläistä hektistä, jatkuvasti 

uusia musiikkityylejä hehkuttavaa ja esiin nostavaa, musiikkimaailmaa ja-lehdistöä 

kuvaavasti ”viimeisimmäksi englantilaiseksi villitykseksi”.251 Synthpop nähdään Rolling 

Stonessa muoti-ilmiönä, johon liittyvät musiikkia vahvemmin pukeutuminen ja tyyli.252 Vielä 

vuonna 1989 Depeche Moden haastattelun yhteydessä lehden kannessa luki ”Good as they 

look?”253 

Jatkumoajattelun kautta tarkasteltuna synthpop on taiteellisesti degeneroitunutta New 

Wavea, joka on lopullisesti hylännyt alkuperäisen punkin vastakulttuurisuuden ja alentunut 

tuottamaan vain sisällötöntä ja falskia kaupallista tuotetta. Synthpopin korvattua 

kitarapohjaisemman New Waven alkaa jälkimmäinen monien toimittajien silmissä 

jälkikäteen tarkasteltuna näyttäytyä aikalaismerkitystään positiivisemmassa valossa. 

Etäisyyden ja uuden kontekstin tuoman näkökulman muutoksen vuoksi se, hieman samalla 

tavoin kuin punk, joka kokee 1980-luvun aikana pienen arvonnousun nostalgian myötä, 

koetaan aiempaa merkityksellisempänä. Synthpopin kohdalla sen sijaan ei samankaltaista 

ilmiötä 1980-luvun lopulla näy mikä osoittaa toimittajien ajattelevan punkin ja New Waven 

muodostaman klusterin olevan merkityksellinen erityisesti niiden vaikuttavien musiikillisten 

asenteiden ja soundien kautta, mutta jälkimmäisen, ensin sivutuotteena syntynyttä, mutta 

                                                             
249 Rolling Stone 10.11.1983, 31-32, Puterbaugh, Parke, “The wild Kingdom - Anglomania – America 
surrenders to the brits – but who really wins?” 
250 Kirjoituksessa David Fricke arvioi Human Leaguen Daren, Soft Cellin Non-stop Erotic Cabaretin, Depeche 
Moden Speak and Spellin ja Orchestral Manouvres in the Darkin Architecture and Moralityn. 
251 Rolling Stone 1981, 59, 61-62, Fricke, David, “Electronic Pop: The Latest Rage in Britain”. 
252 Katso esimerkiksi Rolling Stone 10.11.1983, 17-18, 20, 25-27, 89, Loder, Kurt, ”London Calling”.  
253 Rolling Stone 12/26.7.1989, 60-65, Giles, Jeff. 
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sitten emogenrensä kaupallisesti syrjäyttänyttä synthpoppia pidetään selvästi pienemmässä 

arvossa, erityisesti taiteellisten ansioiden saralla. Toisaalta myös New Wave on musiikin 

määrittäjänä vaikeasti hahmotettava termi sen merkityksen ajallisen muutoksen vuoksi. Kun 

aluksi, 1970-luvun lopussa, se viittasi punkin hieman konventionaalisempaan, kaupallisesti 

merkittävämpään ja siistimpään versioon, niin varsin pian uuden aallon musiikin alle 

niputettiin kaikki siitä ja punkista asenteen tasolla tai muuten vaikutteita saaneet artistit, 

joiden kohdalla kuitenkaan niiltä saadut musiikilliset vaikutteet eivät kuuluneet juuri itse 

musiikissa vaan pikemmin esimerkiksi perinteinen rock & roll, disco, elektro tai pop. Uusi 

aalto tarkoitti lopulta artisteja Talking Headsista, Elvis Costelloon ja Tom Pettyyn ja 1980-

luvun kuluessa termi lopulta muuttui merkityksettömäksi kuvaamaan artistien musiikkia. 

Populaarimusiikintutkija Theo Cateforisin mukaan 1980-luvun puolivälissä varsinaista New 

Wavea ei enää ollut.254 

Kurt Loder nosti vuoden 1983 brittierikoisnumeroon kirjoittamassaan artikkelissa London 

Calling esille monia hänen mielestään uusia romantikkoja kuvaavia ja heihin liittyviä ilmiöitä, 

joita olivat musiikin mustat rytmit, jotka kuitenkin oli suodatettu valkoisten popmaun 

mukaisesti laimeammiksi, musiikin tanssittavuus, MTV:n merkitys uusien artistien esiin 

nostamisessa, ulkonäön ja ulkomusiikillisten asioiden kuten tyylin ja muodin merkitys sekä 

androgyynisyys. Kuitenkin Loderin mukaan New Romantics oli alkuperäisessä ideassaan 

mennyttä. Kun esimerkiksi Ultravoxin uraauurtanut uutta viileää eurodiskoa edustanut 

musiikki sai alkunsa punkin tee se itse-asenteen ja liikemiesmäisen talousajattelun 

hengessä, niin muutamia vuosia myöhemmin se oli kaikki mennyttä, joko loppunut tai 

muuttunut aikansa eläneeksi, mutta rahakkaaksi tuotteeksi, kuten esimerkiksi Ultravoxin 

haukutun viimeisimmän albumin Quartetin yhtyeen uran suurimmat Amerikan myyntiluvut 

osoittivat.255  

Loderin mukaan New Romantics ja synthpop olivat kuolevia ja osittain jo kuopattuja muoti-

ilmiöitä: “Ah, uudet romantikot. Lontoon popskenen, lyhyen media-sesongin, yhden päivän 

kuninkaat.” Se mitä niiden jälkeen hänen mukaan voisi tulla tilalle, saattaisi olla joko New 

York Dollsin, the Sex Pistolsin ja Bow Wow Wow’n managerin Malcolm McLarenin 

uusimman projektin Duck Rockin kaltainen sekoitus appalakkiviuluja, zulumessua ja 

merengueta, the Clashin managerin Bernard Rhodesin ehdottama amerikkalaisten nuorten, 

brittiläisten vaikutteiden pohjalta luoma uusi ja vielä tuntematon tyyli tai  goottiskene, josta 
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muun muassa horror-rockyhtye the Specimen nostettiin esiin. The Specimenin Oliver 

Wisdomin mukaan listamusiikki oli täyttä paskaa ja sen vuoksi esimerkiksi heidän 

kaltaisensa artisti pyrki täyttämään tyhjiön, joka kaupalliseen poppiin kyllästyneillä nuorilla 

oli syntynyt, uusilla ja oudoilla visioilla. Loderin mukaan tuo visio oli tallennettu parhaiten 

kokoelmalle Young Limbs and Numb Hymns sekä the Specimenin singlelle Returning from 

a Journey. Niiden rock & roll-tyyli oli vastakohta hallitsevalle tanssimusiikille.256  

The Smithsin laulaja Morrissey sanoi, että hän “ehdottomasti inhoaa populaarimusiikkia sen 

nykymuodossa” koska ”se on niin epäinhimillistä, niin kylmää ja steriiliä. Me olemme täysin 

kiinnostuneita ihmisten tunteista, sydämen asioista. Nämä syntetisaattoriyhtyeet myyvät niin 

paljon levyjä, mutta he eivät kohota kenenkään tietoisuutta mihinkään suuntaan. Minulle, se 

on todellinen synti — myydä miljoonia ja silti pitää ihmiset täydellisessä pimeydessä. Mutta 

se on vain työtä heille. He olisivat yhtä onnellisia kakkuja leipoessaan tai jotain.” Loderin 

mukaan jopa ABC:n ja Soft Cellin Phonogram Recordsille sainannut ja nykyisin omalla levy-

yhtiöllään Inner Visionilla Wham!-yhtyettä julkaissut Mark Dean väitti, että vastareaktio oli 

ilmassa koska vaikka Kajagoogoon ja Duran Duranin albumit olivat hauskoja, olivat ne myös 

mitäänsanomattomia ja kaupallisia ja oli vain ajan kysymys milloin kapina koko nykyistä 

brittiläistä menestyvää popskeneä kohtaan alkaisi todella.257 

Squeezen East Side Storyn arviossa syyskuussa 1981 David Fricke kirjoitti, että 

”lauluntekijöissä Glenn Tilbrook ja Chris Difford, brittiläinen New Wave on vihdoin löytänyt 

oman John Lennonin ja Paul McCartneynsä.” Kuitenkin hänen mukaan kuningaskunnan 

nykyisen musiikkielämän kiukuttelevan ja toivottoman muodikkaan luonteen vuoksi kunnia 

ei ollut sitä mitä se olisi voinut olla, sillä trendikkyyden vanavedessä syntyneiden New 

Romanticsien ”eurodiscofiksaation” ja Joy Divisionin ja Public Image Ltd.:n 

”prometheusmaisen rintaan hakkaamis” taide-punkin myötä Squeezelle oli jäänyt tehtäväksi 

englantilaisen poptradition elossa pitäminen ja koska kyseisen tyylin kenttä oli tyhjä, olivat 

he myös melko varmoja voittajia alallaan.258 Ensinnäkin Fricke samaistaa New Waven 

vahvasti Britteinsaarille ja pitää sitä hetkellisten muotivirtausten ja oikkujen ohjaamana. 

Squeezen laulunkirjoituspari on siis hänen mielestään paras koska muut ovat niin huonoja. 

Lisäksi huonous on Frickelle eroa klassiseen ja ajattomaksi nähtyyn beatleaaniseen poppiin 

ja rockiin. 
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Muitakin poikkeuksia samankaltaisuuden diskurssiin tietysti on. Esimerkiksi Lontoon 

goottiskene yhdessä työväenluokkaisen Oi! punkin kanssa piti Kurt Loderin mukaan yllä 

ajatusta siitä, ettei punk kuole koskaan. Oi! punk oli rikkaiden Blitz-klubilaisten vastakohta, 

köyhien nuorten vihainen ja hyväosaisten musiikiksi miellettyä synthpoppia ja siihen 

kuuluvaa kuluttamista ja muotia korostavaa elämäntapaa vastaan suuntautunut liike. 

Loderin mukaan musiikillisia vastaliikkeitä oli myös muualla brittiläisen musiikin kentällä 

goottirockin ja Oi! punkin ohella: ”Opposition merkkejä on kaikkialla, U2:n ja Big Countryn 

listat murskanneista kitarahymneistä the Chameleonsin ja the Smithsin, kahden uuden 

Manchesterista tulevan yhtyeen, nouseviin nuoriin kapinallisiin rocksoundeihin.”259 Public 

Image Ltd.:n Second Editionin arviossa vuonna 1980 Greil Marcus taas kirjoitti että ”monet 

ajan kaikkein mielenkiintoisimmista ja uskaliaimmista ryhmistä”, joihin hän luki pääasiassa 

post-punkin alle luettavat Essential Logicin, the Raincoatsin, the Advertsin, X-Ray Spexin, 

the Feeliesin ja Young Marble Giantsin, eivät olleet edes julkaisseet albumeitaan 

Yhdysvalloissa.260 

Vaikka synthpop näyttäytyy Rolling Stonen kirjoittelussa korostuneesti kaupallisena, punkin 

alkuperäiset arvot (jotka myös monet punkkarit hylkäsivät) kadottaneena, 

musiikkiteollisuuden ja muotivirtausten ohjaama musiikkityylinä vaikuttaa ainakin osin (ja 

joidenkin siihen liitettyjen artistien kohdalla) sen taustalla punk ja sen esiin tuomat arvot. 

Esimerkiksi synthpopyhtye Thompson Twinsin haastattelussa kesän tuplanumerossa 

vuonna 1984 nostettiin esiin yhtyeen taustalla vaikuttanut kapinallinen omaehtoisuus, johon 

liittyivät niin talonvaltaukset, rahattomuus, punk, reggae, kulttuurien monimuotoisuus, taide, 

yhteisöllisyys, tee se itse-ajattelu, katujuhlat, kohtaamiset lain kanssa kuin populistinen 

idealismi.261 Puterbaughille synthpop ja menestys eivät voi olla omaehtoisuuden kanssa 

samassa artistissa yhtä aikaa ilmeneviä ominaisuuksia, ainakaan sellaisen genren piirissä, 

johon lehti kirjoittelussaan pääsääntöisesti suhtautuu halveksien. Myös China Crisisin What 

Price Paradise-albumin arvostelusta käy selkeästi ilmi Rolling Stonen käsitys aidon rockin 

ja kertakäyttöiseksi nähdyn popin arvojärjestyksestä. Arvion mukaan ennen Orchestral 

Manouvres in the Darkiin ja A Flock of Seagullsiin vertautuneesta synthpopyhtyeestä oli 
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tullut enemmän Steely Danilta kuulostava rockyhtye ja se oli hyvä asia: ”Menneisyydessä  

China Crisis ei ole koskaan tehnyt mitään helpoksi itselleen.”262  

Parke Puterbaughin Thompson Twinsin kolmannen Yhdysvalloissa julkaistun albumin Into 

the Gapin arviossa kirjoitettiin, että yhtyeen aiempien hittien Liesin ja In the Name of Loven 

”kirkkaiden ja näyttävien syntetisaattoripurskahdusten” tavoitteena oli täyttää tanssilattiat, 

mutta nyt rytmit olivat hieman hitaampia ja ”inhimillinen tekijä” oli aiempaa ”selkeämpi fokus”. 

Yhtyeen hypnoottisen huojuva groove ja sanat viittasivat arvion mukaan siihen, että yhtye 

tavoitteli tällä kertaa tanssittamisen sijaan henkisiä korkeuksia.263 Gary Numanin Telekon-

albumin arviossa taas Don Shewey kirjoitti, että albumin musiikissa oli aiempaan verrattuna 

vähemmän ”mieletöntä toisteisuutta, paisuttelevaa urkujensoittoa ja automaattisia rytmejä, 

ja paljon enemmän hiljaista, Eno-tyylistä mietiskelevyyttä”264 Synthpopin muutos on siis 

Puterbaughin ja Sheweyn mielestä positiivinen asia. Ajatus on, että huonosta ei muutoksen 

myötä voi tulla huonompi. 

1980-luvulla Rolling Stonessa lähes kaikki brittiläinen musiikki leimataan lähtökohtaisesti 

falskiksi ja epäaidoksi, kuten kun lontoolaista the Psychedelic Fursia kuvattiin happamasti 

“neohippie, punk-era, have-it-your-way band of Brits”265  ja osin syynä on vuosikymmenen 

alkuvuosien brittiläisen uuden popin vyöry amerikkalaisille markkinoille ja sen muovisuuden, 

elektronisuuden, teatraalisuuden ja kaupallisuuden aiheuttama pitkän aikaa, ja muihinkin 

genreihin, kantanut pelko brittiläisen musiikin aitoa musiikkia eli 1960-luvulta innoituksensa 

saanutta rockia uhkaavasta vaikutuksesta. Rolling Stone päätyy puolustamaan aitona 

pitämäänsä kotimaista rock-musiikkia ja brittiläinen musiikki joutuu todistamaan hyvyytensä 

kovemmin suhteessa sen amerikkalaisiin vastineisiin. Toisaalta tätä voidaan selittää 

toimittajien vanhan kaartin vanhoillisilla näkemyksillä ja erityisesti päätoimittaja Jann 

Wennerin mielipiteillä ja vaikutuksella, mutta myös sillä, että englantilainen musiikki on 

erilaista amerikkalaiseen verrattuna 1980-luvulla. Britanniassa musiikki hakee tuolloin 

vaikutteensa eri suunnista kuin Yhdysvalloissa. Tätä eroa on turha liioitella, mutta tietty ero, 

ainakin Rolling Stonen sivuilla on olemassa. Onko kyse sitten äänimaailmasta, asenteesta, 

suhteesta perinteeseen vai pelkästään siitä kummalta puolen merta musiikki tulee, on 
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mielenkiintoinen kysymys. Usein nämä seikat lomittuvat keskenään ja esimerkiksi 

brittiläinen meluisa ja psykedeelinen rock nähdään epäaidompana kuin amerikkalaiset 

vastineensa, vaikka ne molemmat saavat vaikutteensa usein samoista lähteistä, punkista ja 

Velvet Undergroundin perillisistä.  

Jukka Laari kirjoitti suomalaisia nuortenlehtiä käsitelleessä tutkimuksessaan amerikkalaisen 

musiikin ja brittiläisen musiikin aitouden merkitysten vastakkaisuudesta. Hänen mukaan 

amerikkalaisen musiikin aitous löytyi 1960-luvun aikana tutkijoiden mukaan folkin ja bluesin 

kansanmusiikin kautta tulleista vaikutteista ja kiinnittyminen perinteeseen, luovuus ja selvä 

tunnetilan ilmaisu nostettiin musiikin aitouden mittareiksi. Britanniassa taas aitoutta oli 

taiteellisuus, joka oli pitkälle paikallisen taidekoulujärjestelmän peruja.266 Rolling Stonen 

päätoimittajan ja lehden historian kannalta valinta näiden kahden eritaustaisen musiikillisen 

ilmiön välillä on helppo. Se mitä Rolling Stone pitää aitona ja arvokkaana musiikkina 1960-

luvun lopussa on arvokasta edelleen 1980-luvulla. Laarin väitteen perusteella vaikuttaa siltä, 

että Rolling Stone toteuttaa aitouskäsityksessään aluksi vain lähiympäristönsä vaatimuksia 

ja odotuksia. Lopulta lehdestä kuitenkin, sen merkityksen kasvaessa, tulee näiden 

käsitysten suurin puolustaja muuttuvassa musiikkimaailmassa. 

Rolling Stonen vuoden 1992 rockhistoriikissa The Rolling Stone Illustrated History of Rock 

& Roll julkaistussa amerikkalaisia vaihtoehtoskenejä käsitelleessä artikkelissa Alternative 

scenes: America Ken Tucker nostaa esille eron amerikkalaisen ja brittiläisen 

vaihtoehtomusiikin perustan välillä. Englantilainen punk ja uusi aalto syntyivät hänen 

mukaan kyllästymisestä rocktähtiin ja viiden minuutin kitarasooloihin, kun taas 

amerikkalainen uusi aalto syntyi keskiluokkaisten nuorten eksentrikkojen halusta päästä 

osaksi rock & rollin pantheonia ja samalla toteuttaa omia erikoisia taipumuksiaan musiikin 

kautta.267 Tuckerille englantilainen vaihtoehtomusiikki syntyy siis kapinasta aiempien 

sukupolvien musiikkia kohtaan, mutta amerikkalaisen undergroundin luova voima on sitä 

vastoin halu olla artistien omilla ehdoillaan osa tuota englantilaisten vastustamaa perinnettä. 

Tämä perustavanlaatuinen ero näkyy myös Rolling Stonen suhtautumisessa niihin, kun 

perinteille enemmän uskolliset kotimaiset vaihtoehtomuusikot hyväksytään englantilaisia 

historiattomiksi koettuja artisteja helpommin.  
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Britannian musiikki-ilmaston muutosta 1980-luvun alussa musiikkijournalisti Dave Rimmer 

selitti vertaamalla sitä 1960-luvun britti-invaasioon, jonka mahdollistivat suuret 

yhteiskunnalliset muutokset politiikassa, ihmisten arvomaailmassa ja 

luokkayhteiskunnassa. 1980-luvulla Rimmer näki tärkeimmäksi selittäjäksi Britannian 

kansainvälisen aseman muutokset ja niiden hämmentävän vaikutuksen, jota eskapistinen ja 

androgyyni pop pyrki parhaansa mukaan tavoittamaan. Ihmisten roolit, niin seksuaaliset 

kuin sosiaaliset, olivat muutoksessa, joten myös musiikin tuli muuttua heijastamaan 

yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Ajan Britannian valtavirtayhtyeistä oli vaikea löytää 

esimerkiksi Beatlesien ja muiden 1960-luvun yhtyeiden, ei toki kaikkien, idealismia ja 

Rimmer käyttikin 1980-luvun musiikista termiä uusi realismi. Yhtyeet tyytyivät hänen 

mukaan osaansa markkinakoneiston osana ja tuotteena eivätkä pyrkineet esimerkiksi 

punkin peräänkuuluttamaan itsenäisyyteen. Jotkin uuden popin yhtyeet, kuten Duran Duran, 

saivat kriitikoilta leiman Falkland poppina tai thatcheristisena musiikkina. Ne kuvasivat 

toisaalta yhtyeiden sopusointua tuon ajan oikeistolaisen politiikan kanssa, kun taas toisaalta 

menestyvä brittiläinen pop valloitti uusia maita kuin Margaret Thatcher Falklandissa. 

Musiikkimenestyksellä oli siis kansallistunteen kannalta suotuisia vaikutuksia, joita osattiin 

myös hyödyntää. Uudet muusikot halusivat tähdiksi; kulttimenestys musiikkipiireissä ja 

näkyvyys musiikkilehdistön sivuilla ei riittänyt, haluttiin televisioon ja yhtä kuuluisiksi kuin 

Prinsessa Diana. Tämä näkyi myös siinä, että 1980-luvun alkuvuosina perinteisempään 

rockjournalismiin keskittyneet NME, Sounds, Record Mirror ja Melody Maker menettivät 

kaikki merkittävästi lukijoitaan, mutta kevyeen poppiin keskittynyt viihteellinen Smash Hits 

moninkertaisti lukijansa. Uusi pop oli täysi antonyymi sitä edeltäneelle punkille, Rimmerin 

kirjan nimen mukaisesti oli kuin punkkia ei olisi koskaan ollutkaan.268 

Kulttuurihistorian tutkija Kari Kallioniemi korosti, että kotimainen musiikki oli ollut Britannialle 

1950-luvulta lähtien tärkeä identiteettiä luova ja määrittävä ilmiö. Hän myös nosti esille 

amerikkalaisen aidon musiikin vastakkaisuuden brittiläiseen ja eurooppalaiseen musiikkiin 

nähden. Erityisen hyvin tämä näkyi hänen mielestä brittiläisen uuden popin nousun myötä 

1980-luvun alussa. Pop korvasi rockin ja uudet brittipopparit olivat 1980-luvulla suositumpia 

kuin 1960-luvun tähdet.269 Näiden syiden vuoksi Rolling Stone päätyy painokkaasti 

puolustamaan kotimaista ja aitona pitämäänsä rockmusiikkia. Simon Reynoldsin mukaan 

synthpoppiin suhtauduttiin amerikkalaisten traditionaalisten rockmusiikista kiinnostuneiden 
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keskuudessa kuten usein aiemminkin brittiläiseen musiikkiin. Rolling Stone vertasi 1960-

luvun ja 1980-luvun Britti-invaasioita keskenään ja näki ensimmäisen aallon 1960-luvun 

hengen paljon positiivisemmassa sävyssä. 1960-luvun Britti-invaasio oli vastakulttuurista 

rock & rollia kun taas 1980-luvun MTV:n esittelemä uusi pop oli pelkkää mainosta videoiden 

muodossa. Reynoldsin mukaan oli ironista, että Rolling Stone kirjoitti halveksivasti 

kaupallisesta musiikista ja sen mainostamisesta, kun itse ei ollut enää lähelläkään 

vaihtoehtomusiikkia tai vallankumouksen etujoukoissa, vaan sen sijaan ei ollut 

vastahakoinen tekemään uudella popilla rahaa. Rolling Stone kirjoitti ja toimi ristiriitaisesti.270 

Rolling Stonen kanteen pääseminen oli journalisti Dave Rimmerin mukaan tärkeä asia 

amerikkalaisessa musiikkiteollisuudessa, sillä se todisti, että olet menestyvä artisti. Samaa 

voidaan sanoa myös niiden Britteinsaarilta tulleiden artistien kohdalla, jotka halusivat 

saavuttaa Yhdysvalloissa menestystä: lehden kanteen pääseminen on paitsi todiste 

menestyksestä, tarjoaa myös mahdollisuuden entistä suurempaan menestykseen. Culture 

Clubin Boy George pääsi Rolling Stonen kanteen vuonna 1983 ja kyseisen numeron 

kannessa ennustettiin britannialaisten artistien uutta invaasiota Amerikkaan, sen musiikkiin 

ja tyyleihin. Brittiartistien vyöry Yhdysvaltain singlelistalle oli suurin siihen mennessä koettu, 

neljänkymmenen kärkijoukkoon mahtui kahdeksantoista brittisingleä. Se löi edellisen 

ennätyksen vuodelta 1965, jolloin listalle oli mahtunut neljätoista levyä Atlantin toiselta 

puolelta. Brittipopin menestys näkyi radiosoitossa, tanssiklubeilla sekä Music Television-

musiikkikanavalla, joka aloitti toimintansa elokuussa 1981. Rimmerin mukaan brittiyhtyeet 

olivat panostaneet amerikkalaisia kollegoitaan enemmän ulkonäköön ja näyttävyyteen, 

minkä vuoksi nopeasti vaikutusvaltaiseksi musiikkiteollisuuden toimijaksi kohonnut MTV 

näytti mieluummin visuaalisesti vaikuttavia brittiartisteja.271 Kaupallisesti merkittävintä 

musiikkia 1980-luvun alkuvuosina on siis Britteinsaarten popmusiikki. Se myös saa 

runsaasti huomiota musiikkimedioissa ja jopa Rolling Stonessa, joka ei voi olla kirjoittamatta 

siitä juuri sen kaupallisen merkittävyyden vuoksi. Toisaalta amerikkalaiset pitivät näitä 

uuspoppareita keikareina ja epäaitoina muusikkoina. Tämä näkyy Rolling Stonen 

suhtautumisessa erityisesti synthpoppiin, new romantics-genreen ja jossain määrin 

kaikkeen muuhun ajan brittiläiseen musiikkiin: ne saavat varsin paljon huomiota, tosin 

valikoivaa ja hajanaista, mutta näkökulma ja suhtautuminen niihin, on tästä huolimatta usein 

negatiivista. 
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Päästäkseen Rolling Stonen kanteen artistin on oltava todistettavasti, esimerkiksi 

levymyynnillä mitattuna, menestynyt. Kuitenkin joskus lehti yrittää tarttua hetkeen ja nostaa 

esiin tuntemattomampia, mutta ajankohtaisia artisteja. Esimerkiksi britannialainen 

Eurythmics pääsi Rolling Stonen kanteen yhden ainoan hittisinglen, Sweet Dreamsin, 

voimin. Kyseinen numero ja uutta Britti-invaasiota käsitellyt teemanumero myivät Rimmerin 

mukaan molemmat huonosti. Brittiläinen punk ei myöskään menestynyt Yhdysvalloissa 

kaupallisesti mikä johti siihen, että siitä ei kannattanut kaupallisen tuloksen näkökulmasta 

kirjoittaa.272 Osaltaan nämä esimerkit saattavat vaikuttaa Rolling Stonen haluun nostaa 

brittimuusikoita esille: Britanniassa menestyneitä artisteja pidetään paikallisen 

musiikkimedian ylihypettäminä ja nopeasti unholaan vaipuvina tähdenlentoina. Tämä näkyy 

kirjoittelussa esimerkiksi synthpopista, mutta myös suhtautumisessa taiteellisesti 

kunnianhimoisempaan musiikkiin kuten neo-psykedeliaan, jota myös pidetään jotenkin 

kaupallisena, päiväperhona ja monelta osin epäilyttävänä.  

Rolling Stonelle brittiläinen musiikki on ajoittain kuin suljettu systeemi, joka toimii omassa 

sfäärissään suhteessa amerikkalaiseen musiikkiin ja musiikkimaailmaan. Näistä varsinkin 

brittiläinen musiikki nähdään sisäänpäin lämpiävänä ja omille virheilleen sokeana; kotoiselle 

musiikille lehti antaa enemmän anteeksi. Lähes kaikki brittimusiikki koetaan toimittajien 

taholta siksi samaksi kuin aiemmin ja tämä näkyy muun muassa verrokkiartistien 

tiivistymisessä muutamiin merkittäviksi koettuihin yhtyeisiin. Hyvä esimerkki siitä kuinka 

Britteinsaarilta tulleita yhtyeitä verrattiin tiettyihin tunnustettuihin ja tunnettuihin 

britteinsaarelaisiin yhtyeisiin oli kun vuonna 1990 collegelistalla menestynyttä House of 

Lovea verrattiin yhtyeen esittelyssä Echo and the Bunnymeniin, Lloyd Coleen ja Teardrop 

Explodesiin ja yhtyeen mentoreina mainittiin olleen the Cure ja U2.273 Näistä varsinkin kaksi 

viimeksi mainittua ovat avainyhtyeitä Rolling Stonen toimittajien yrittäessä jäsentää 

britteinsaarelaista musiikkia. Isobritannialaisia artisteja verrataan Rolling Stonen 

kirjoituksissa mielellään toisiin isobritannialaisiin artisteihin muiden esimerkiksi musiikillisten 

yhtäläisyyksien kustannuksella. Tärkeämpää on se mistä yhtye tulee kuin se millaiseen 

musiikilliseen lokeroon se sijoittuu. Esimerkiksi the Blubellsia verrattiin niin Elvis Costelloon, 

Altered Imagesiin kuin Aztec Cameraan.274 Tämä on yksi tapa luoda yhtenäisyyttä Rolling 

Stonen toimittajien mielestä hajanaiselle brittimusiikille. Kun amerikkalaisia yhtyeitä 
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jaotellaan esimerkiksi Paisley Undergroundin tapaisiin genreihin, niin Atlantin vastarannalta 

tulevat yhtyeet vertautuvat tiettyihin merkittävimmiksi koettuihin artisteihin. Jälkimmäinen on 

vähemmän spesifiä ja korostaa pikemminkin mielikuvaa vastaavuudesta kuin todellisuutta.  

Rolling Stonelle lähes kaikki brittiläinen musiikki on aina osa muutamia pinnalla olevia 

musiikillisia trendejä. Kaikki brittiläiset yhtyeet tulee sijoittaa osaksi ajan trendejä ja pinnalla 

olevia genrejä. 1980-luvun loppupuolella synthpopin ja neo-psykedelian sijaan esille 

nousevat muun muassa madchesterin kaltaiset uudet ja muodikkaat genret. Esimerkiksi 

Michael Azerradin vuoden 1990 levyarvion mukaan Englannissa trendikästä rokkia oli joko 

psykedeelinen tanssimusiikki tai ”pop loruilijat”. Arvostelun kohteena ollut the Heart Throbsin 

Cleopatra Grip meni hänen mukaan lähemmäs jälkimmäistä: he olivat huomanneet että rock 

& roll ei alkanut ja loppunut Blondieen, vaan oli myös Patti Smith, Echo and the Bunnymen 

ja Siouxsie and the Banshees.275  

Artistien poliittiset ja yhteiskunnalliset mielipiteet tekevät myös eroa brittiläisen 

vaihtoehtomusiikin ja amerikkalaisen undergroundin välille. Ensin mainittujen kohdalla 

korostui avoimempi poliittinen vaikuttaminen, kun amerikkalaista undergroundia määritti 

Rolling Stonen kirjoittelussa artistien henkilökohtainen sosiaalinen todellisuus ja sen 

ongelmat. Joka tapauksessa yhteiskunnallisuus ja poliittisuus nostettiin mieluusti esille kun 

Rolling Stonessa haastateltiin yhtyettä tai arvosteltiin sen levyä.276 Rolling Stone on ainakin 

osan sen toimittajien mielestä edelleen 1980-luvulla poliittinen vaikuttaja ja 

yhteiskunnallisten asioiden esilletuoja, vaikkakin heikompi ja konservatiivisempi kuin 

alkuaikoinaan. Vaikka päätoimittaja Jann Wenner korostaa lehden epäpoliittisuutta, eivät 

kaikki toimittajat jaa tätä näkemystä ja nostavat musiikkiartikkeleihinsa selvästi poliittisia 

aiheita ja yhtyeitä, jotka ovat poliittisia.  

Ska kuten myös Oi! punk ja mod revival syntyivät punkin nousun vanavedessä. Niitä kaikkia 

ruokkivat niin Margaret Thatcherin konservatiivinen ja uusliberaali politiikka kuin maata 

vaivannut massatyöttömyys ja rasismin, seksismin, militarismin kaltaisten arvojen nousu, 

niiden seurauksena syntyneet lakot, mielenosoitukset ja mellakat sekä yleinen 

yhteiskunnallinen epävarmuus. 1970-luvun loppu ja 1980-luvun alku näyttäytyivät 
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20.4.1989, 22, Rodgers, Sheila, “Proclaimers take on America- Scottish twins offer ’Sunshine on Leith’”; Rolling 
Stone 10.4.1986, 70-71, Coleman, Mark. 
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Britteinsaarilla siten paitsi punkin muuntumisena uuteen aaltoon, myös muiden sitä 

uudistaneiden, mutta uutta aaltoa vähemmälle huomiolle jääneiden, musiikkityylien 

nousuna. Samalla uuden aallon vesitetyksi koetun yhteiskunnallisuuden ohella musiikki sai 

toisaalla uusia kantaaottavuutta korostavia ääniä esimerkiksi National Frontin äärioikeistoa 

vastustaneen Rock Against Racism-toiminnan muodossa.277 

Iso-Britanniassa Margaret Thatcherin aika radikalisoi muusikoita. Radikaalivasemmisto ja 

kommunismi olivat muusikkopiireissä muodissa. Esimerkiksi Factory ja sen artistit ottivat 

varsinkin alkuaikoinaan paljon vaikutteita situationisteilta ja vasemmistosta.278 Samoin Billy 

Bragg, joka vuoden 1985 haastattelussa kertoi, että hän haluaa kertoa Englannin nykytilasta 

ja siitä miten kompleksinen se on. Hän ilmoitti tavoittelevansa hyvinvointivaltiota, ilmaista 

koulutusta ja sitä, että vanhoja ihmisiä arvostettaisiin. Hänen mukaan se, että hallitus ei 

välitä ihmisistä inspiroi tekemään tällaista musiikkia. Vuoden 1989 tammikuun 

haastattelussa kerrottiin kuinka Braggin uusi levy oli aiempaa henkilökohtaisempi ja 

vähemmän poliittinen, mutta haastattelussa puhuttiin silti lähinnä politiikkaa ja erityisesti 

Thatcherin politiikan vahingollisuudesta.279 Trashing Dovesin Bedrock Vice-levyllä käsiteltiin 

Sharon Liveten mukaan myös tärkeitä aiheita kuten politiikkaa, kristinuskoa ja vääriä 

profeettoja ja tätä taustaa vasten kummasteltiin sitä, että Margaret Thatcher antoi BBC:n 

ohjelmassa vieraillessaan yhtyeen kappaleelle arvosanaksi neljä tähteä viidestä.280 Myös 

Easterhouse oli artikkelin mukaan poliittinen ja sen vastustajia suomittiin kappaleissa, joissa 

aiheina olivat esimerkiksi U2, John F. Kennedy, Martin Luther King ja Aleksandr 

Solzhenitsyn.281 Brittiartistit esittävät kuten nämä kolme esimerkkiä kertovat varsin 

suorasukaisesti poliittiset mielipiteensä ja Rolling Stone lähes yhtä hanakasti tarttuu niihin. 

1980-luvun Iso-Britanniaa ja sen musiikkia määrittivät Harrisin mukaan vahvasti Margaret 

Thatcherin oikeistolainen politiikka, patriotismin nousu ja kulutuskeskeisyys. Harrisin 

mukaan thatcherismin viesti oli, että se mikä ennen oli ollut vulgaaria ja röyhkeää oli nyt 

arvostettavaa. Thatcherin aikana maa jakautui kahtia ja polarisoitui. Tämä näkyi myös 

musiikin kentällä. Harrisin mukaan erityisesti Duran Duran edusti thatcherismin eetosta 

uudella popillaan, jossa laulettiin muusta paitsi siitä mikä maailmassa oli vialla ja jonka 
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tärkein tehtävä oli tehdä esittäjistään rikkaita. Vastapuolella olivat punkista vaikutteita 

saaneet poliittisesti kantaa ottaneet artistit kuten Billy Bragg, Paul Wellerin Style Council ja 

the Communards sekä ajan menestynyttä valtavirtamusiikkia vastaan asettuneet 

kitaramusiikkiartistit kuten Orange Juice. Ensin mainitut muun muassa perustivat 

organisaation nimeltään Red Wedge, jonka tarkoituksena oli tukea työväenpuoluetta 

esimerkiksi tukikiertueiden kautta. Kuitenkin Harrisin mukaan the Smithsin Morrissey oli 

Thatcher-vastaisuudessaan ja thatcherismin kannattamien elämänvalintojen 

kyseenalaistajana omaa luokkaansa. Iso-Britannian levy-yhtiöistä erityisesti indieyhtiöistä 

tärkein Rough Trade sekä Manchesterin Factory ja lontoolaiset Mute ja 4AD olivat 

vaihtoehtoisen ja ei-kaupallisen, ajan henkeä vastustavan musiikkijulkaisemisen 

etujoukoissa. Esimerkiksi Factoryn linja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta oli levyjen 

markkinoinnin suhteen kielteinen, koska heidän ideologiassaan musiikki ei ollut tuote. Tämä 

johti Factoryn artistien pieneen näkyvyyteen mediassa suhteessa muihin brittiläisiin 

pienlevy-yhtiöihin ja heidän artisteihinsa, kuten New Hormonesiin ja Dislocation Danceen, 

jotka panostivat enemmän markkinointiin. Markkinoinnin puute näkyi myös Factoryn 

levymyynnissä ja esimerkiksi lopulta vuonna 1983 New Order, joka ei aiemmin ollut 

suostunut promoamaan musiikkiaan, päätti antaa haastatteluja musiikkilehdistölle, muun 

muassa Rolling Stonelle Power, Corruption and Lies levynsä tiimoilta. 1980-luvun Iso-

Britannian indieyhtiöiden ja vaihtoehtoartistien kohdalla oli edellä mainitusta 

periaatteellisuudesta huolimatta yhteistyötä suuryhtiöiden kanssa; esimerkiksi Rough 

Traden Geoff Travisin perustama indieyhtiö Blanco Y Negro teki jakelu-ja 

rahoitussopimuksen Warner Brothersin kanssa ja ennen hajoamistaan the Smiths solmi 

sopimuksen EMI:n kanssa.282 

Vuonna 1987 brittiläistä indieskeneä hallitsivat Creation-yhtiön tyyliset kitarayhtyeet kuten 

Primal Scream ja Weather Prophets. Yhtyeet kuulostivat 1980-luvun alkuvuosina toimineen 

Postcard Recordsin yhtyeiltä ja saivatkin indiepoppiinsa vaikutteita samoista lähteistä, 

Velvet Undergroundilta ja the Byrdsiltä.283 Rolling Stone ei kirjoita tästä monilla nimillä, kuten 

C-86 tai indiepop, tunnetusta musiikkityylistä juuri mitään. Muutamista taiteellisemmista 

indieyhtyeistä ja toisaalta jonkin verran the Smithsin tyylisistä jangleyhtyeistä kyllä 

kirjoitetaan, mutta suurin mielenkiinto Rolling Stonen 1980-luvun britteinsaarelaista indie-

undergroundia koskevassa kirjoittelussa kohdistuu neo-psykedeliaan. Se oli post-punkista 
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1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa syntynyt genre, joka otti vahvoja vaikutteita 1960-

luvun psykedeelisestä rockista. Sen merkittävimmät yhtyeet Rolling Stonen kirjoittelussa 

ovat the Teardrop Explodes ja Echo and the Bunnymen. Genre ei ollut yhtenäinen ja sen 

alle voitiin laskea niin eteerisempää kuin meluisampaakin psykedeelistä musiikkia. Rolling 

Stonelle se on brittiläinen vastine Paisley Undergroundille; molemmat saivat vaikutteensa 

samoista lähteistä. (Toisin kuin Rolling Stonen kirjoittelussa, jossa edellä mainitut genret 

erotetaan selvästi toisistaan, joskus neo-psykedelia nähdään ikään kuin kokoavan tason 

(meta-)genrenä ja Paisley Underground sen alagenrenä tai skenenä. Joka tapauksessa 

niiden välillä on yhteys, mutta myös eroja.284) Niiden eroon kiteytyy myös lehden 

suhtautuminen niihin: brittiläinen neo-psykedelia nähdään taiteellisena, kun taas 

amerikkalainen Paisley Underground perinteitä uudistavana. Eurooppalainen 

uuspsykedeelinen rock on Rolling Stonen sivuilla usein vähättelyn kohteena, mutta uuden 

amerikkalaisen psykedelian tapauksessa, esimerkiksi Paisley Undergroundin myötä, on 

lehti tälle myös 60’s revivaliksi nimetylle skenelle myötämielinen. Neo-psykedelian 

vanavedessä ja Rolling Stonen taholta osin sen jatkumona ja rinnakkaisilmiönä nähdään 

niin the Curen goottivaikutteinen ja Jesus and Mary Chainin meluisa rock kuin myös 1980-

luvun lopulla vahvistuneet tyylit dream pop ja madchester, joista ensin mainittu korostaa 

musiikin tunnelmaa esimerkiksi kaiuilla ja syntetisaattoreilla ja jälkimmäinen taas yhdistää 

psykedeelisen acid-housemusiikin ja popin. Taiteellisuus on käsite, joka määrittää ja Rolling 

Stonen kirjoittelussa edellä mainittuja genrejä. 

Debra Rae Cohenin arviossa the Curen Amerikan debyyttialbumista Boys Don’t Cry 

elokuussa 1980 hän kirjoitti, että ”itsetietoisten brittiläisten postpunk yhtyeiden spektrissä, 

the Cure putoaa suoraan Wiren hienostuneen, rosoisen arkkitehtonisen ja Undertonesin 

tiiviin, sinisilmäisen popmusiikin väliin.” Lisäksi kun yhtyeen ensimmäinen Englannin single 

Killing an Arab perustui Albert Camusin romaaniin The Stranger, liitti Cohen yhtyeen 

luontevasti opiskelijapohjaisiin, mahtaileviin taideyhtyeisiin viittaamalla vertailevaan 

kirjallisuudentutkimukseen (”Comp. Lit. 201”) ja opiskelija-ahdistukseen (”Elementary 

Angst”). Cohenin mielestä yhtyeen kristallinkirkkaasti tuotettu, raskasbassoinen musiikki 

toimi ”kuin teleskoopin linssi” kohdistuen yksityiskohtiin, lähikuviin, ”jokaiseen piirrettyyn 
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144-145. 



156 
 

hengitykseen, jokaiseen sormen katkeamiseen pimeydessä”, ”sattuviin, taiteellisiin 

lauseisiin”, ”todellisuuden hermostuneeseen tyyneyteen”. Albumi kuitenkin myös ylitti 

Cohenin mielestä aiemmin mainittujen seikkojen pohjalta muodostuneet odotukset. Albumin 

”hiljentyneet ja piinaavat tai itsepintaiset” kappaleet saivat ”sinut tanssimaan omaan 

tärinääsi”, mutta muiden kappaleiden ”elokuvaleikkeiden eksplisiittisyydestä” eronnut 

nimikappale Boys Don't Cry oli ”makean tuskainen” tarttuvalla kitarakoukulla varustettu pop-

single. Positiivisen arvion lopuksi Cohen viittasi niin yhtyeen lauluntekijään Robert Smithiin 

kuin albumin elokuvamaisuuteen kirjoittamalla: ”Helvetti, jos Robert Smith koskaan päättää 

luopua rock & rollista, hänellä on loistava ura edessään elokuvien kirjoittamisessa”.285 

Cohenin arvion sävy on tyystin erilainen kuin yhtyeen seuraavan arvioon päätyneen 

albumin, Pornographyn kohdalla. Cohen näkee kotoisen musiikin suoruudesta erottuvan 

musiikin taiteellisen elokuvallisena, kun taas J.D. Considine Pornographyn lähinnä meluna. 

Pornography arvosteltiin syyskuussa 1982 ja lyhyessä arviossa the Cure määriteltiin juurikin 

aiemmin mainitun melun kautta. Yhtye oli J.D. Considinen mukaan ”enemmän kuin mitään 

muuta” joukko ”äärimmäisen lahjakkaita meluntekijöitä”, joiden ”tiivis, punkahtava 

minimalismi” ja kykynsä luoda studioteknologian ja satunnaisuuteen perustuvan estetiikan 

kautta emotionaalisia vivahteita pörisevistä kitaroista ja kaiutetuista rummuista oli ”todella 

huomionarvoista”. Considinen mukaan kuitenkin ajan kanssa, tuo ainoa ja eniten käytetty, 

sinänsä vähissä erissä toimiva, temppu, jolla pystyi ilmaisemaan ”vähällä paljon”, mutta jolla 

the Cure ilmaisi pääasiassa ei-mitään, alkoi kyllästyttää ja vaikutus oli ”äärimmäisen 

puuduttava”, joten levy sai häneltä heikon arvosanan *½. Pornographyn musiikki perustui 

melodioiden sijaan paksuun raskaasti käsiteltyyn soundiin, mutta lyyrisesti yhtye oli vielä 

huonompi: Considinen mukaan se oli jumissa nuoren eksistentialistisessa 

huonovointisuudessa, kliseissä, joita yleensä löysi lukion kirjallisuuslehtien runoudesta. 

Albumi oli kuin ”huono hammassärky”: se ei ollut ärsyttävää kipua vaan jatkuvaa tylsyyttä, 

”pahempaa kuin tauti”.286  

Taiteellisuuden ohella erityisesti the Curen kohdalla korostuu myös synkkyys ja jopa 

pessimismi. Samaa kyynisyyttä löydetään myös muista Britteinsaarten yhtyeistä 

(esimerkiksi Ned Rust kirjoitti Red Lorry Yellow Lorryn Blown arviossa, että vuoden 1982 

perustamisensa jälkeen yhtye oli julkaissut sarjan ”violent and unhappy” levyjä ja ollut aina 

Englannin goottiskenen kärkeä, hieman tanssittavampi kuin Sisters of Mercy tai Mission UK, 
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mutta silti ahdistava287) mutta korostuneimmin ne nousevat Rolling Stonen kirjoituskohteista 

esille juuri the Curen kohdalla. Vuoden 1989 Disintegrationin arviossa Michael Azerrad 

kirjoitti, että the Cure teki tällä levyllä sitä missä oli parhaimmillaan, edellisen, 

kokeilevamman ja genrehyppelyä harrastaneen läpimurtolevyn jälkeen. 1980-luvun alun 

albumit Faith ja Pornography olivat tehneet yhtyeen laulajasta Robert Smithistä ”rockin 

johtavan synkkyyden profeetan” (jälkeen mainitun albumin ensimmäinen säe kuului 

kappaleessa One Hundred Years: ”Ei ole väliä, jos me kaikki kuolemme”) ja uusi albumi 

onnistuneesti, mutta vähemmän kohtalokkaasti (ja vähemmällä shokkiarvolla varustettuna) 

jalosti the Curen parhainta osaamisaluetta täysin oikealla tavalla. Disintegration oli mollissa 

soiva, verkkainen, monumentaalinen, kylmä ja sanoituksiltaan pimeä (mutta välillä myös 

mustaa huumoria hyödyntävä), muutamilla ilmeisillä singleillä höystetty melankolinen, 

hidastempoinen, päälle tulvivien lyijynraskaiden bassolinjojen ja kerroksellisten 

syntetisaattoreiden hallitsema ”synkkä meditaatio”. Kappaleet olivat Azerradin mukaan 

pitkiä ja hitaita, ”ikään kuin ne olisivat hajonneita popkappaleita” ja otsikostaan huolimatta 

Disintegration oli yhtenäinen kokonaisuus, joka loi ja ylläpiti ”itsekeskeisen synkkyyden” 

tunnelmaa perusteellisesti ja ”jos, kuten Smith on vihjannut, the Cure on itse aikeissa hajota, 

tämä on sen arvoinen summaus”.288 

Azerradin kirjoittamassa Disintegrationin myötä tehdyssä haastattelussa ”Postpunk-ikoni” 

Smith, johon yhtye ruumiillistui, kertoi lukeneensa viime aikoina Friedrich Nietzscheä, jonka 

mukaan ”voit ylittää epätoivon taiteen kautta”. Azerradin mukaan edellä mainittu vertaus 

kuvasi hyvin Smithin omia pyrkimyksiä. Hän oli kuumeisilla, unelmoivilla ja ahdistuneilla 

lyriikoillaan sekä tyylillään (”mustaa, mustaa ja lisää mustaa” kuten Azerrad kuvasi) ja 

erityisesti Eraserheadin innoittamalla hiustyylillään päätynyt ”jokseenkin halveksivasti 

määritellyn mökötys rockin eturintamaan”: hän oli artisti, joka sai Morrisseyn tuntumaan 

välillä maailman onnellisimmalta ihmiseltä. Smith oli Azerradin mukaan ”näennäisesti 

melankolian messias, synkkyyden guru”, joka kuitenkin, kuten artikkeli pyrki osoittamaan, 

oli myös nykyisin onnellinen ja iloinen, ainakin välillä, sekä katarttisen ja terapeuttisen kuivan 

huumorin ystävä.289  
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Samaa synkkyyttä löydetään myös ehkä hieman yllättäen dream pop-yhtyeistä (joista osan 

musiikissa kuitenkin selvät goottisävyt näkyvät). Esimerkiksi Mark Colemanin mukaan ei 

tarvitse lukea Rimbaudia ja pukeutua mustaan pitääkseen Cocteau Twinsin The Pink 

Opaquesta ja This Mortal Coilin It’ll End in Tearsista, mutta se ei myöskään ole haitaksi. 

Arviossa mainittiin musiikin kuvaajina Joy Division ja drone, joiden avulla lukija osasi asettaa 

levyt oikeaan kontekstiinsa; englantilaisen post-punkin perinteeseen ja erityisesti sen 

tummempisävyiseen ja ahdistuneempaan laitaan. Kuitenkaan nämä yhtyeet eivät 

Colemanin mukaan hävenneet amerikkalaisen undergroundin rinnalla. Viestinä ja 

oletuksena siten on, että englantilainen underground olisi lähtökohtaisesti huonompaa kuin 

amerikkalainen, mutta tuosta säännöstä nämä kaksi tekisivät poikkeuksen.290 

Toisenlaista lähestymiskulmaa dream pop-artistien kuvaamiseen edusti se, että the Heart 

Throbsin debyyttialbumin Cleopatra Gripin kappaleet kuulostivat Evelyn Mcdonnelin 

mukaan jättimäisiltä poplauluilta, mutta viulujen ja torvien sijaan niissä oli ”kerroksittain 

kitaramelua ja silmukkaisia kosketinsoittimia” ja My Bloody Valentinesta kuulemattomatkin 

saattoivat Mcdonnelin mukaan pitää yhtyeestä.291 Dream pop yhdistyy niin eteerisyyteen, 

esimerkiksi Virginia Astleyn tapauksessa292 kuin toisaalta meluisaankin musiikkiin. Siinä 

mielessä se on selkeää jatkumoa brittiläiselle melulle eli neo-psykedelialle, ja kaikille siihen 

enemmän tai vähemmän selkeästi liitetyille artisteille, sekä linkittyy osaksi noiserockista ja 

noise-popista ammentaneiden brittiyhtyeiden joukkoa. 

Dream popin kohdalla on myös mielenkiintoista, että se on yksi harvoista indiegenreistä, 

joka näkyy Rolling Stonen kirjoittelussa Atlantin molempien rantojen tyylinä, kuitenkin 

perimältään englantilaisena. Termin dream pop keksijänä pidettiin Richard Kingin mukaan 

brittiläisen A.R. Kane-yhtyeen Alex Ayulia293, joten etymologisesti tulkinta genren 

alkuperästä osuu oikeaan. Amerikkalaista dream poppia lehden sivuilla edustavat Galaxie 

500 ja Ultra Vivid Scene. Vuoden 1990 esittelyn mukaan Ultra Vivid Scenen Kurt Ralske 

muutti Lontooseen, hengasi My Bloody Valentinen ja Jesus and Mary Chainin jäsenten 

kanssa Speed-klubilla ja lopulta 4AD solmi levytyssopimuksen hänen kanssaan ja julkaisi 

levyn Joy 1967–1990. Amerikkalainen dream pop nähdään siten Ultra Vivid Scenen 
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tapauksessa englantilaisena ilmiönä; levy-yhtiö ja vaikuttajat olivat englantilaisia skenen 

tunnettuja tekijöitä.294   

Manchesterin Madchester-skene menestyi listoilla 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa 

esimerkiksi Happy Mondaysin, the Stone Rosesin, 808 Staten ja Inspiral Carpetsin 

toimesta.295 Rolling Stone huomioikin vuoden 1989 lopulla, että the Stone Roses oli 

menestynyt Englannissa debyyttialbumillaan. Yhtyeen levymainos oli julkaistu jo 

maaliskuussa. Siinä oli lainaus Los Angeles Timesilta: “sounds like the Byrds on a magical 

mystery tour”.296 Madchester liittyy samaan psykedeelisiä vaikutteita musiikissaan 

viljelevien musiikkityylien joukkoon kuin neo-psykedeliakin. Se on kuitenkin tutkimuksen 

aikarajauksen puitteissa vasta rantautumassa Amerikkaan. 

Tärkeä Britteinsaarten musiikkiteollisuutta ilmentävä toimija on myös paikallinen 

musiikkilehdistö. James Henken artikkelissa vuoden 1983 brittinumerossa analysoitiin 

brittiläistä musiikkilehdistöä ja sen muutosta sekä asemoitiin Rolling Stone suhteessa siihen. 

Viikkolehtiä oli Henken artikkelin mukaan Englannissa enemmän kuin Yhdysvalloissa. 

Viikoittain ilmestyviä brittiläisiä musiikkilehtiä olivat artikkelin mukaan NME, Melody Maker, 

Sounds, No. 1 ja Smash Hits. Artikkelissa todettiin kuitenkin, että niiden merkitys, ainakin 

levikkien määrällä mitattuna, oli laskenut viime vuosina. NME:n, Soundsin ja Melody 

Makerin merkitys oli vähentynyt merkittävämmin, koska Echo and the Bunnymenin, U2:n ja 

New Orderin kaltaiset yhtyeet joutuivat väistymään synthpopyhtyeiden kuten Duran 

Duranin, Spandau Balletin, Culture Clubin ja Wham!:n tieltä. Synthpopyhtyeiden fanit olivat 

nuorempia kuin ensin mainittujen yhtyeiden, joten heitä varten oli perustettu esimerkiksi 

Smash Hits- lehti, joka oli menestynyt varsin hyvin verrattuna edellä mainittuihin rocklehtiin. 

Smash Hits ja The Face olivat keskittyneet popmusiikkiin ja discoon NME:n tyylin sijasta, 

jossa etsittiin joka viikko uutta ”next big thing”-artistia. Joka tapauksessa artikkelin mukaan 

musiikkilehdet olivat nykyään muutakin kuin musiikkilehtiä. Esimerkiksi pelit, televisio ja 

muoti olivat saaneet palstatilaa aiempaa enemmän viime vuosina, musiikin kustannuksella. 

Artikkelissa ennustettiin, että NME muuttuisi tulevina vuosina enemmän Rolling Stonen 

suuntaan ja siinä alkaisi olla tulevaisuudessa artikkeleita, jotka käsittelisivät muita aiheita 

kuin musiikkia eli politiikkaa, kirjoja ja elokuvia.297 Rolling Stone vaikuttaa Henken artikkelin 

                                                             
294 Rolling Stone 6.9.1990, 25, Mcdonnell, Evelyn, “New faces: Ultra Vivid Scene”. 
295 Harris 2003, 16-20; Nice, 2010, 297. 
296 Rolling Stone 19.10.1989, 17, Azerrad, Michael, “New Faces: The Stone Roses”; Rolling Stone 22.3.1989, 
22.   
297 Rolling Stone 10.11.1983, 55-56, 88, Henke, James, “Starmaker rumble – British press shocker!” 
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perusteella perustelevan omaa olemustaan muutoksella, jonka lopputuloksen kaltainen lehti 

on jo aiemmin ollut. Joka tapauksessa nyt muut rocklehdet ovat huomanneet, että Rolling 

Stonen tapa tehdä musiikkilehteä on ainoa mahdollisuus tulevaisuudessa. Vanha sanonta 

kuka kissan hännän nostaisi, jos ei kissa itse tulee väistämättä mieleen. 

Henken Artikkelin mukaan tuli huomata, että NME oli aina ollut valmis ottamaan kaupallisia 

riskejä. Esimerkkinä kerrottiin, että NME:n kannessa olivat olleet Eddie and the Sunshine, 

Einstürzende Neubauten eli Collapsing New Buildings ja the Test Department. Näiden 

pienten marginaaliyhtyeiden kanteen nostaminen kertoi artikkelin mukaan siitä, että 

kaupallisuus ei ollut NME:lle tärkein tai edes kovin suuri prioriteetti. Kaupallisuuteen liittyen 

artikkelissa kirjoitettiin, että IPC omistaa niin NME:n, Melody Makerin kuin myös No. 1:n ja 

Smash Hitsin, joten Englannin musiikkilehtien markkinat olivat tiukasti sen hallinnassa ja 

samalla keskittyneet taloudellisesti. Joka tapauksessa brittimusiikkilehdistö oli artikkelin 

mukaan muutoksen keskellä uuden sukupolven ja sen uusien musiikkimieltymysten myötä. 

Mutta näin oli ollut ennenkin, sillä esimerkiksi Melody Maker alkoi 1970-luvun kuluessa 

muuttua gonzojournalismin suuntaan ja pystyi näin ollen olemaan paremmin ajan hermolla 

punkin synnyttyä 1976 kuin kilpailijansa. Uudet journalistit ja heidän uudenlaiset ajatuksensa 

ja toimintatapansa olivat tässä tapahtumassa avainasemassa.298 

Artikkelissa todettiin, että brittiläisellä musiikkilehdistöllä oli enemmän vaikutusvaltaa 

yhtyeiden esiin nostamisessa ja sitä kautta esimerkiksi yhtyeiden levytyssopimuksien 

saannissa kuin yhdysvaltalaisilla musiikkilehdillä kuten Rolling Stonella; Britanniassa 

musiikkilehdistö voi tehdä yhtyeestä tai ilmiöstä merkittävän nostamalla sitä esille sivuillaan. 

Tähän liittyen artikkelin mukaan brittilehdistö loi uusia musiikkitähtiä liukuhihnalta kehuilla ja 

palstatilalla. Toisaalta haukkumalla yhtyeitä se pyrki tiputtamaan niitä. Brittilehdistö hehkutti 

ja haukkui artisteja ja samalla vaikutti merkittävästi niiden suosioon. Esimerkkinä nähtiin 

U2:n nousu.299 Tällainen ajatus brittimusiikkilehdistön toimintamekanismeista on tärkeä 

selitettäessä Rolling Stonen suhtautumista siihen ja sen esiin nostamiin artisteihin. Rolling 

Stone ajattelee toimivansa pinnalliseksi ja trendien perässä juoksevaksi koetun 

brittilehdistön yläpuolella, pysyvämpien arvojen parissa. Tällä ajatuksella perustellaan 

Rolling Stonen linjan konservatiivisuus ja varovaisuus verrattuna brittilehtien vastaaviin. 

                                                             
298 Ibid. 
299 Ibid. Esimerkiksi brittiläinen musiikkilehdistö oli Jimmy Gutermanin arvion mukaan julistanut Lilac Timen 
uudeksi next big thingiksi, mutta ei ollut sitä, vaan kahden tähden arvoinen. Rolling Stone 9.3.1989, 104, 
Guterman, Jimmy. 
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Rolling Stone asettautuu mielellään vastapuolelle suhtautumisessa brittiläisissä 

musiikkilehdissä hehkutettuihin artisteihin. Osittain tämä nähdään ylemmyytenä verrattuna 

niiden kirjoitustyyliin ja tapaan julistaa jokainen uusi yhtye tulevaksi menestyjäksi ja toisaalta 

uskoon siitä, että oma analyyttinen tyyli on niiden todellisen luonteen paremmin paljastava. 

Todellisuudessa valintoja ohjaavat myös muut kuin julkikirjoitetut asenteet. Yksinkertaisesti 

kotimainen musiikki ja sen edustama kaanon antaa sille taustan, jossa sen arviointi 

paremmaksi kuin brittiläinen musiikki on helppoa; tarvitsee vain nähdä, että brittiläistä 

musiikkia ovat aina ohjailleet kaupalliset ja epäilyttävät motiivit. Kotimaisesta musiikista 

nämä seikat unohdetaan tai ainakin ne nähdään mieluummin voimavarana kuin taakkana. 

Toisaalta suhtautuminen taiteellisuuteen vaihtelee sen mukaan, kummalta puolen Atlanttia 

musiikin esittävä artisti tulee. Britannialaiset taiteelliset yhtyeet kuten the Cure nähdään 

yrityksinä kehittää uusi nuorisoa villitsevä musiikkityyli, jonka ainoa tavoite on punkin tavoin 

unohtaa mennyt ja luoda tilalle uutta historiatonta musiikkia. Rolling Stonelle musiikki ilman 

siteitä perinteeseen on huonoa musiikkia. Kotimaisen musiikin kokeilevuus taas nähdään 

positiivisena ja voimavarana, historian hyötykäyttönä suhteessa brittiläisen musiikin 

historiattomuuteen tai ainakin sen väärinkäyttöön. Kotimaisessa musiikissa historia on 

mukana oikealla tavalla: historiasta on poimittu oikeat asiat, tai ainakin ne asiat, joita Rolling 

Stone pitää oikeina ja aitoina. Tästä johtuu suhtautumisen erilaisuus brittiläiseen meluun ja 

amerikkalaiseen undergroundiin. Toinen nähdään falskina ja toinen aitona. Rajankäyntiä 

näiden välillä tietysti on eikä ole itsestään selvää, että kaikki amerikkalainen musiikki saa 

hyväksynnän tai kaikkea brittimusiikkia halveksitaan. Jälkimmäisillä vaatimukset ovat joka 

tapauksessa kovemmat, ja jos brittiläistä artistia kehutaan, tai se saa neljän tähden arvion, 

on sen albumin oltava erityisen ansiokas toimittajan mielestä. Loppujen lopuksi kuitenkin on 

vaikea väittää, että tällainen suhtautuminen olisi Rolling Stonen linja ja varsinkaan, että se 

olisi tietoisesti päätetty ja sitä kautta legitimoitu toimintaperiaate. Pikemminkin kyse on 

tiedostamatta suoritetusta riitistä missä Rolling Stonen toimittajakunta pyrkii uudentamaan 

lehtensä historiallista merkitystä ja tulee samalla halveksineeksi brittiläistä musiikkia ja 

musiikkilehdistöä. Rolling Stone on perimältään amerikkalainen lehti, joka kirjoittaa 

amerikkalaisesta musiikista. Yksittäisen toimittajan mielipiteet vaikuttavat kuitenkin siihen 

mitä ja mistä kirjoitetaan. Tästä syystä lehden linja on vaikeasti hahmotettavissa ja 

hajanainen. Joka tapauksessa halveksunta brittiläistä musiikkilehdistöä kohtaan on 

artikkelien perusteella selviö.  
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Simon Frithin mukaan popin käsite oli hämärtynyt sen tuttuuden ja löyhän käytön myötä. 

Frithin mukaan poppia määritti enemmän sen ero kaikkiin muihin populaarimusiikkeihin, 

kuten rockiin, kuin sen sisältö. Hänelle poppia määritti sen kaupallisuus: pop oli suunnattu 

markkinoille, se oli pikemminkin tuote kuin taidetta, ja sen ideologinen perusta oli 

taloudellisen tuloksen tekeminen. Populaarimusiikkia tuotettiin ammattimaisesti levy-

yhtiöiden, tuottajien ja laulunkirjoittajien toimesta ja populaarimusiikki pyrki tarjoamaan 

ihmisille tuotteen, jota heidän tiedettiin haluavan. Tässä suhteessa Frith nosti popin 

vastakohdaksi DIY-periaatteella tehdyn musiikin, joka pyrki laajentamaan esteettisiä ja 

teknologisia rajoja turvallisen aiemman toiston sijaan.300 Rolling Stonen kirjoittelu erityisesti 

synthpopista perustuu Frithin esittämällä tavalla vahvasti tähän viimeksi mainittuun 

vastakkainasetteluun. Elektronisuus assosioituu englantilaiseen 1980-luvun kaupallisesti 

menestyneeseen pop-musiikkiin hyvin vahvasti, kun taas orgaanisuus nähdään 

amerikkalaisen undergroundin ja poprockin hyveenä. Rolling Stonen turhautuminen 1980-

luvun alkupuolen popmusiikkiin kiteytyy sen kirjoittelussa brittiläisestä synthpopista. Siinä 

nähdään kaikki ne viat mitä popmusiikissa on lukuun ottamamatta sen kaupallista 

menestystä, jota taas musiikillisesti merkittävimmiksi koetuissa genreissä ei koeta. 

Brittiläistä vaihtoehtomusiikkia ja musiikin kenttää laajemminkin käytetään monin tavoin 

Rolling Stonen kirjoituksissa vertailukohtana kotoiselle undergroundmusiikille. Tällä tavoin 

paitsi luodaan amerikkalaisen undergroundin rajoja, myös kuvataan sen olemusta ja Rolling 

Stonen tapauksessa myös paremmuutta suhteessa brittiläiseen vastineeseensa. Eri maista 

tulevia artisteja asetetaan harvoin rinnakkain samassa kirjoituksessa, mutta eri artikkeleiden 

rinnakkainen lukeminen paljastaa sen millaisessa arvojärjestyksessä niissä esiintyvät tyylit 

ja artistit ovat ja mikä kirjoitusten asenne kirjoituskohteeseen on. Rolling Stone on 

kirjoitustensa perusteella asenteellinen suhteessa eri maiden musiikilliseen perintöön ja 

nykyisyyteen. Tämä näkyy paitsi brittiläisen musiikin vähättelynä myös toiveena sen 

menestyksen ja merkityksen hiipumisesta tai vaihtoehtoisesti sen muuttumisesta enemmän 

kotimaisen musiikin kaltaiseksi.  

Lopulta Rolling Stonen toiveet brittiläisen musiikin ylivallan loppumisesta toteutuivat kun 

1980-luvun puolivälin tienoilla brittiläinen uusi pop sai tehdä valtavirran suosikkina tilaa 

aikuisrockille ja amerikkalaiselle pop-musiikille, kuten Madonnalle, Princelle, Bryan 

Adamsille ja Bruce Springsteenille.301 Tämän muutoksen seurauksena myös Rolling Stonen 

                                                             
300 Frith 2007, 168-170. 
301 Rimmer 1985, 183. 
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suhtautumisessa brittiläiseen musiikkiin tapahtuu pientä lientymistä; sitä ei enää koeta 

aiempia vuosia vastaavaksi uhaksi kotoiselle musiikille vaan siihen voidaan suhtautua 

aiempaa neutraalimmin. 1980-luvun alkupuolella esiin tulleeseen varsin negatiiviseen 

suhtautumiseen alkaa tulla myös positiivisempia sävyjä. Tämän vuoksi ei voida väittää koko 

1980-luvun ajan Rolling Stonen suhtautuvan brittiläiseen musiikkiin karsastaen. On myös 

mainittava jälleen liian massiivisten yleistysten vastapainona, että erot yksittäisten artistien, 

eri toimittajien ja musiikkityylien kohdalla ovat suuret siinä, miten brittiläiseen musiikkiin 

kulloinkin suhtaudutaan; syntetisaattoripopin ja Elvis Costellon välillä on kirjoittelussa suuri 

ero. Joka tapauksessa brittimusiikin hegemonian kollapsi 1980-luvun kuluessa muuttaa 

Rolling Stonen Britteinsaarten musiikkia koskevan kirjoittelun luonnetta aiempaa 

positiivisempaan suuntaan.  
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6. MUUTTUVA OMINAISUUS 

Sen ohella mikä muuttuu, on tärkeä kysymys myös, miten tuo mikä muuttuu. Rolling Stonen 

kirjoittelussa artisti, genre tai skene muuttuvat, mutta muuttuvan subjektin muuttuva 

ominaisuus eli muuttuva kvaliteetti, esimerkiksi tyyli tai suosion määrä, on usein se mihin 

kirjoittelussa muutos kohdistetaan ja missä se havaitaan. Ominaisuuden muutos on tietysti 

osa muuttuvan subjektin muutosta, mutta kirjoittelussa korostetaan pikemminkin tietyn 

ominaisuuden muutosta kuin subjektin muutosta kokonaisuutena. Tämän vuoksi kirjoituksen 

kohde voi samanaikaisesti yksittäisissä kirjoituksissa olla muuttuva ja muuttumaton, tietysti 

eri ominaisuuksien tasolla. Kirjoittelussa yleensä muuttumattomuus ja muutos näkyvät 

useista kirjoittajista ja eri aikoina tuotetuista teksteistä johtuen vielä yksittäisiä staattisia 

tekstejä selvimmin rinnakkain ja päällekkäin. Muuttuva subjekti ei siten idean tasolla muutu, 

mutta muuttuvat ominaisuudet voivat vaihdella kirjoittelussa sitäkin enemmän. 

 

 

6.1. TYYLIN MUUTOS 

Tyylin muutos on Rolling Stonen kirjoittelusta esiin nousevista muuttuvista ominaisuuksista 

selvimmin esillä. Musiikkityyli on 1980-luvulla ja erityisesti vaihtoehtomusiikin piirissä 

vallitsevin yksittäisen artistin musiikillista identiteettiä määrittävä ominaisuus ja siksi 

oleellinen kirjoituskohde. DIY-asenne, omaehtoisuus tai pienlevy-yhtiölle levyttäminen 

määrittävät lähes kaikkia vaihtoehtoartisteja ja tekevät eron suhteessa konventionaaliseen 

rockiin tai poppiin, mutta tyyli erottaa ne toisistaan. Tyyli ja sen muutokset kertovat 

vaihtoehtomusiikin yksittäisen toimijan ominaislaadusta ja kirjoituksen kohteesta paremmin 

kuin levymyynnin määrä, ulkoinen olemus tai levy-yhtiön koko. Tyyli on siten erityisesti 

erontekoväline vaihtoehtomusiikin sisällä, kun taas ulospäin sitä määrittävät musiikkityyliä 

selvemmin toimintaperiaatteet ja levy-yhtiön koon kaltaiset statukseen liittyvät seikat.  

Tyyli kertoo paitsi vaihtoehtomusiikin kyvystä muuttua suhteessa omaan menneisyyteensä 

ja suhteessa valtavirtamusiikkiin, myös yksittäisten vaihtoehtoartistien tyylin muutoksesta ja 

siitä kuinka tuo muutos suhteutuu edellä mainittujen ohella artistien omaan menneisyyteen. 

Esimerkiksi Wiren 1980-luvun ensimmäisen julkaisun The Ideal Copyn arviossa syyskuussa 

1987 Barry Walters kirjoitti, että yhtye oli luonut nahkansa ja uudistunut: levyllä yhtyeen tyyli 
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oli muuttunut ja albumin musiikki oli pikemminkin elektroa kuin taiderockia tai punkkia.302 

Cheap Trickin Round Trip-albumin kolmen tähden arviossa David Fricke taas kirjoitti, että 

yhtye oli vapauttanut itsensä suhteessa menneisyyteen paremmin kuin osasimme odottaa 

ja debyyttialbumina Round Trip olisi ”vaikuttava”, mutta nyt se oli pikemmin My Sharona-

hitin luomasta haudasta nousseen yhtyeen ”jokseenkin merkittävä paluu”; joka tapauksessa 

Round Tripin ydin oli: ”Me olemme pahoillamme, anna meille toinen mahdollisuus”. Muutos 

näkyi albumin musiikissa, joka oli liioittelevaa psykedeliaa, Eaglesin mieleen tuonutta 

country-valssia, intialaisen musiikin jäljitelmää, britti-invaasion ytimekästä ja innostavaa 

melodisuutta, viileitä jazzahtavia vaskipuhaltimia, mielistelevän saksofonin silaamaa discoa 

ja vokaalien vilpittömyyttä ja Fricken mukaan huolimatta puutteista, the Knackissa oli 

”potentiaalia tulla ensimmäisen luokan pep-and-roll-yhtyeeksi” ja sen yritys muuttua vaikutti 

hänestä todelliselta eikä huijaukselta.303 

Tyylin muutokseen suhtaudutaan positiivisesti silloin kun lopputulos on toimittajan mielestä 

positiivinen, mutta myös koska vertailukohtaan eli aiempiin levytyksiin suhtaudutaan 

negatiivisesti, jolloin uusi, suhteellisesti parempi tyyli on vertailtaessa positiivinen. 

Esimerkiksi the Carsin vuoden 1987 Door to Dooria David Browne kehui arviossaan koska 

sillä oli palattu yhtyeen perinteisempään sointiin, elektronisempien kokeilujen jälkeen. 

Edellisen albumin Heartbeat Cityn aikaan teknologia oli lopullisesti ottanut vallan yhtyeestä 

ja siitä uhkasi tulla 1980-luvun Electric Light Orchestra, mutta nyt yhtye oli palannut Brownen 

mukaan perusasioiden ääreen.304 The Cars kelpaa Brownelle mieluummin orgaanisena kuin 

elektronisena versiona itsestään ja uuden albumin hyvyys johtuu ennen kaikkea sen 

hyvyydestä suhteessa yhtyeen edellisen albumin aikaiseen tyyliin. Jon Parelesin reilut viisi 

vuotta aiemmin julkaistussa arviossa yhtyeen Shake It Upista oli samalla tavoin positiiviseksi 

koetun muutoksen taustalla ajatus paluusta kokeellisuudesta yhtyeen alkuperäiseksi 

koettuun tyyliin, sillä albumi oli Parelesin mukaan paluu tiiviimpään poppiin, verrattuna 

edellisen albumin taiteellisuuteen; yhtye oli karsinut pois sen outoudet ja dissonanssin.305 

Esimerkki siitä kuinka edellä mainitut kaksi uuden tyylin hyvyyden takaajaa usein yhdistyvät 

löytyy Lydia Lunchin debyyttialbumin arviosta, jossa Lester Bangs kirjoitti, että aiemmin 

”otelautaterrorismista ja Yoko Onon kaltaisesta ulinasta” tunnettu Lunch yllätti faninsa 

                                                             
302 Rolling Stone 24.9.1987, 135, Walters, Barry. 
303 Rolling Stone 10.12.1981, 85-86, Fricke, David, ”The Knack are back”. 
304 Rolling Stone 8.10.1987, 107, 110, Browne, David. 
305 Rolling Stone 4.2.1982, 46, 48-49, Pareles, Jon. 
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musiikilla, joka ei ollut New Wavea, No Wavea, punkkia, funkkia, jazz-fuusiota tai edes 

discorockia vaan albumilla yhdistyivät muun muassa Robert Quinen kitaran jälki-

avaruusajan feedback, Stan Kentonin mieleen tuoneet viisikymmentäluvulle ja bongo-bopiin 

viitanneet sovitukset, Lunchin Peggy Leen, Petula Clarkin, Nancy Sinatran ja Marlene 

Dietrichin kaltaisiin laulajiin vertautuneet tulkinnat sekä paikoin varsin absurdit sanoitukset. 

Queen of Siam oli Bangsin mukaan ”tasokasta toimintaa koko matkan ajan” mikä kertoo, 

että musiikki oli hyvää omillaan, ei vain suhteessa menneeseen.306 

Tyylin (ja asenteen) toimittajien mielestä negatiivinen muutos näkyy hyvin Blondien 1980-

luvun alun albumien kohdalla, kun niitä verrataan yhtyeen edellisellä vuosikymmenellä 

julkaistuihin albumeihin. Tom Carsonin Blondien Autoamerican-albumin yhden tähden 

arvosanan arviossa helmikuussa 1981 hän kirjoitti albumin olevan hirveä. Uusi musiikki oli 

hylännyt rock & rollin ja yhtyeen vahvuudet ja ominaislaadun niin tyylin kuin asenteen tasolla 

ja tilalle olivat tulleet intellektuaalinen onanismi, snobismi ja elitismi: elokuvavaikutteet, 

keskitien balladit, cocktailmusiikki, huonosti matkittu rapmusiikki, härkätaistelutorvet, huonot 

Tin Pan Alley-henkiset kappaleet sekä swingin mieleen tuoneet hyräilyt. Parke Puterbaugh 

taas kirjoitti Blondien seuraavan albumin The Hunterin arviossa, että albumin musiikki oli 

Autoamericanin tavoin kaukana yhtyeen neljän ensimmäisen albumin tasosta.307 Blondie on 

muuttunut vähemmän autenttiseksi suhteessa niin alkuperäiseksi koettuun olemukseensa 

kuin aidoksi nähtyyn rockmusiikkiin ja on tämän vuoksi toimittajien mielestä aiempaa 

huonompi. 

Tyylin muutos linkittyy kirjoittelussa myös osaksi musiikkiteollisuuden rakenteita. Mink 

DeVillen Le Chat Bleun kohdalla kirjoittelussa nousi esille, että aiemmin punk-tai ainakin 

New Waveen liitetyn yhtyeen uusi albumi oli cajunin, doo-wopin, sielukkuuden ja 

romanttisten balladien taiteellinen sekamelska ja yhtyeen levy-yhtiö Capitol oli aluksi 

kieltäytynyt julkaisemasta sitä, mutta menestyksen vuoksi sen oli lopulta taivuttava ja 

julkaistava albumi myös yhtyeen kotimaassa.308 Ennakoitavuutta, kontrollia ja 

konventionaalisuutta korostavalle musiikkiteollisuudelle muutos on lähtökohtaisesti vain 

epävarmuuden tuoja ja siten torjuntaa aiheuttava tapahtuma. Odotuksiin ja olettamuksiin 

nähden vastakkaiseksi koettu muutos on lähtökohtaisesti ongelma suurlevy-yhtiö Capitolille. 

                                                             
306 Rolling Stone 1.5.1980, 56, Bangs, Lester. 
307 Rolling Stone 19.2.1981, 55-56, Carson, Tom; Rolling Stone 8.7.1982, 49-50, Puterbaugh, Parke. 
308 Rolling Stone 30.10.1980, 20, 23, Sears, Rufus, ”Willy’s back   ̶ and knocking ’em dead”. 
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Yleisimmin Rolling Stonen huomioimien vaihtoehtomusiikin piirin laskettavien artistien ja 

tyylien kohdalla muutos tapahtuu taiteellisesta ja epäkaupallisesta kohti helppoa ja 

myyntikelpoista. Artistien statuksen muutos, esimerkiksi suurlevy-yhtiösopimus, kiihdyttää 

kyseistä kehitystä, mutta tyylin muutos toimii myös statuksen muutoksen mahdollistajana. 

Tyylin keskinkertaistuminen ja kaupallistuminen sekä radiosoittokelpoisuus tukevat 

muutosta musiikkiteollisuuden suhtautumisen laadussa, konventionaalisuuden kasvu taas 

saa suuremmilla rahallisilla panostuksilla toimivat musiikkiteollisuuden toimijat 

kiinnostumaan vaihtoehtoartisteista. 

Kuitenkin muutosta tapahtuu myös toiseen suuntaan; kaupallisuudesta ja keskitieltä (MOR) 

kohti reunoja ja haastavampaa musiikkia. The Policen Zenyatta Mondattan arviossa David 

Fricke kirjoitti yhtyeen ajautuneen menestyneen ja taiteellisen New Wave-yhtyeen väliseen 

uskottavuuskuiluun minkä vuoksi yhtyeen edustamaan FM punkkiin oli tullut uusia ainesosia 

niin Lähi-idän, Kaakkois-Aasian kuin Intian musiikkiperinteistä.309 Yhtyeen taustan ja 

menestyksen välisen epäsuhdan vuoksi the Police muuttuu Fricken mukaan aiempaa 

haastavammaksi, ainakin suhteessa aiempaan olemukseensa.  

Kyseisenkaltainen muutos ei kuitenkaan the Policen tapauksessa tarkoita kaupallisen 

menestyksen pienentymistä vaan the Policen kohdalla yhtyeen sisäinen muutos ja ulkoinen 

muutos, niin tyylin, näkyvyyden kuin suosion tasolla limittyvät; eivät tosin aina kirjoittelun 

sävyn suhteen selvänä jatkumona. Helmikuussa 1981 the Police päätyi lehden kanteen, 

mikä sijoittaa yhtyeen the Carsin ja Blondien seuraan, harvalukuiseen Rolling Stonen uuden 

aallon kansiartistien joukkoon. James Henken kirjoittamassa kansiartikkelissa nostettiin 

esiin yhtyeen menestys niin Yhdysvalloissa kuin muualla maailmassa ja sen laajat kiertueet, 

mutta myös levy-arvioissa esiin nousseet kysymykset yhtyeen uskottavuudesta ja siitä, että 

oliko entinen punkyhtye nyt vain uuden aallon ympärillä olevaa hypeä hyödyntävä 

opportunistijoukko, jolle genren arvot eivät merkinneet mitään.310 The Policen muutos, jos 

sellaista on hänen mielestään edes tapahtunut, on siten Henkelle siten näennäistä ja ennen 

kaikkea kaupallisista lähtökohdista motivoitunutta ja siten arveluttavaa.  

Eräällä tavalla viimeksi mainittuun muutokseen olemassaolon ja sen laadun 

kyseenalaistamiseen vastasi Debra Rae Cohenin Ghost in the Machinen arvio, jonka 

mukaan menestyksen myötä yhtye oli haastanut aiemmat oletukset itsestään, mikä olikin 
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aina epäortodoksisesti toimineelle yhtyeelle sopivaa ja tällä kertaa lopputulos oli vieläpä 

aiempia levyjä sitoutuneempi ja vihaisempi. Samalla tavoin positiiviseen sävyyn arvioitiin 

Synchronicity, jonka arviossa Stephen Holden kirjoitti sen olevan yhtyeen kaikkein hienoin 

ja jalostunein albumi: synkkä ja loistava safari yhtyeen laulajan Stingin mielen autiomaan 

reunalle.311 

 

 

6.2. ASENTEIDEN, ARVOJEN JA OLEMUKSEN MUUTOS 

Kirjoituksen kohteen musiikin ulkopuoliset, mutta tietysti välillisesti myös musiikin 

esillepanoon vaikuttavat, ominaisuudet kuten artistin asenne, arvot ja olemus ja niiden 

muuttuminen näkyvät vaihtoehtomusiikin kohdalla selvästi kirjoittelussa kuten jo aiemmin 

olemme huomanneet esimerkiksi punkin ja vaihtoehtomusiikin muutosta käsitelleissä 

osissa. Edellä mainittujen muutos ei ole vaihtoehtomusiikin kohdalla automaattisesti 

positiivista tai negatiivista vaan usein Rolling Stonen kirjoittelu päätyy tasapuolisesti 

kirjoittamaan molemmista puolista. 

Soundgarden oli ensimmäinen grungeartisti, joka huomioitiin Rolling Stonessa ja sen 

kohdalla kirjoitetaan yhtyeen taustasta, punkista, indieyhtiö Sub Popista ja omaehtoisesta 

asenteesta, mutta myös sen siirtymisestä suuryhtiön talliin sekä menestyksestä. Esille 

nostettiin Soundgardenin menneisyys indieyhtiöllä: yhtye aloitti uransa vuonna 1984 ja sen 

perässä olivat suuryhtiöt heti alusta lähtien, ennen ensimmäistä julkaisuakaan. Yhtye 

kuitenkin levytti ensin Sub Popille ja valitsi indietien. Kuitenkin yhtye siirtyi suuremmalle 

yhtiölle, heti kun koki olevansa valmis siihen. Yhtyeen laulaja Chris Cornell kuvasi päätöstä 

siirtyä suuremmalle yhtiölle yhtyeen asennetta ja periaatteita kuvaten: ”kunnes me ja 

teollisuus olisimme musiikillisesti yhteensopivia jollain tasolla.”312 Cornellin mielestä yhtyeen 

ja suuryhtiön intressien tulee kohdata, jotta yhteistyöstä voi tulla mitään. Soundgarden ei 

siten suin päin sukeltanut suuryhtiön syliin, vaan teki sen harkinnan jälkeen.  

Asenteiden ja arvojen muutos näkyy hyvin myös Sonic Youthin ja heitä julkaisseen levy-

yhtiön Blast Firstin tapauksessa, jossa molemmilla on selkeä intentio saavuttaa laajempia 

                                                             
311 Rolling Stone 10.12.1981, 81, 83, Cohen, Debra Rae; Rolling Stone 23.6.1983, Holden, Stephen. 
Jälkimmäinen artikkeli on Rolling Stonen digitaalisessa arkistossa osoitteessa 
http://www.rollingstone.com/music/albumreviews/synchronicity-19830623. Viitattu 17.5.2015. 
312 Rolling Stone 11.1.1990, 18, Mccormick, Moira, ”New Faces: Soundgarden”. 
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yleisöjä. Englantilainen levy-yhtiö Blast First perustettiin Paul Smithin toimesta julkaisemaan 

nimenomaan Sonic Youthin levyjä Englannissa. Sonic Youthin lisäksi yhtiölle levyttivät 

esimerkiksi Butthole Surfers, Big Black ja Dinosaur Jr. Myöhemmin Blast First siirtyi Muten 

alamerkiksi.313 Sonic Youth liittyi Blast Firstin lisäksi myös muihin Rolling Stonen 

huomioimiin indieyhtiöihin. Esimerkiksi sen Daydream Nation ja sivuprojekti Ciccone 

Youthin The Whitey Album julkaistiin Blast Firstin ja Enigman yhteisjulkaisuina. SST:n 

Pohjois-Amerikassa ja Blast Firstin Englannissa julkaisema Sister oli ensimmäinen Rolling 

Stonen huomioima Sonic Youthin levy. Se sai yleisesti yhtyeen uran siihen asti parhaat 

arviot.314 Rolling Stone ei kuitenkaan kirjoittanut siitä varsinaista arviota vaan mainitsi sen 

vain lyhyesti. Seuraavan albuminsa yhtye julkaisi jälleen Blast Firstin kautta SST:n 

talousvaikeuksien vuoksi ja levyn jakelusta vastasi osittain Enigma.315 Sonic Youthin uraa 

Rolling Stone alkoi seurata tarkemmin kyseisen Daydream Nation-levyn arvion myötä 

tammikuussa 1989. Robert Palmerin arvion mukaan yksöisalbumi ei näyttänyt olevan 

tarpeeksi laaja antamaan riittävää kuva yhtyeestä, sillä vaikka viime vuoden upea Sister 

pääsi hänen mukaan lähelle, silti ehdottomasti paras yhtyeen vinyyli oli muutaman vuoden 

takainen englantilainen tuplalivebootleg. Tähän tuli hänen mukaan kuitenkin muutos tämän 

uuden tuplalevyn myötä. Se oli hänen mukaan samalla yhtyeen ensilevy, jonka taustalla oli 

minkäänlaista suuryhtiön jakelua; Rolling Stonessa yhtyeestä kiinnostutaan siis paitsi sen 

joidenkin toimittajien keskuudessa nauttiman suosion takia, myös sen suuryhtiöyhteyksien 

takia. Joka tapauksessa levy ja yhtye saavat kehuja, joiden ylitsevuotavuus tuntuu melkein 

epätodelliselta ensi kertaa lehdessä esiin nostetun artistin kohdalla. Tämä johtuu tietysti 

aiemminkin esiin nousseesta toimittajien kiinnostuksen kohteiden ja lehdessä esiin 

nostettujen artistien välisestä erosta: kaikki toimittajien mielestä hyvä musiikki ei ole riittävän 

suosittua, jotta siitä voitaisiin kirjoittaa. Palmerin mukaan: ”Daydream Nation esittelee 

kahdeksankymmentäluvun definitiivisen amerikkalaisen kitarayhtyeen voimiensa ja 

kaukonäköisyytensä keskellä…Uuden Rock kansan ääni nousee.”316 

Blast Firstin Paul Smith kertoi Sonic Youthin ja Rolling Stonen alkuaikojen suhteesta Steve 

Chickin Sonic Youth-kirjassa: ”Me havittelimme raivokkaasti Rolling Stonea koska se oli 

looginen paikka missä heidän piti olla, koko homman toimimiseksi. Enkä puhu vain Sonic 

                                                             
313 Azerrad 2001, 252; King 2012, 283-284, 288, 294, 296-297. 
314 Browne 2008, 174; Chick 2007, 141, 148. 
315 Azerrad 2001, 268, King 2012, 429-430. 
316 Rolling Stone 12.1.1989, 66 Palmer, Robert. 



170 
 

Youthista, vaan koko jutusta. Mikään ei mene eteenpäin, ellemme me liity valtavirtaan.”317  

Hänen mukaan se, että Sonic Youth pääsee Rolling Stonen sivuille, on seuraava ja looginen 

askel yhtyeelle. Samalla Smith paljastaa monille undergroundin puritaanisille toimijoille 

vastakkaisen ajatuksen Rolling Stonen huomioon suhtautumisessa. Smithille valtavirran 

kanssa toimiminen on luonnollinen jatke menestystä havittelevalle levy-yhtiölle ja yhtyeelle. 

Sonic Youthin Lee Ranaldo taas määritteli yhtyeensä sijaintia musiikkiteollisuuden kentällä 

Robert Palmerin haastattelussa vuonna 1989: ”me emme ole oikeastaan undergroundyhtye 

enää… ja me emme ole valtavirtayhtye, myöskään. Tulee olemaan mielenkiintoista miten 

tämä tulee onnistumaan.”318 

Olemuksen muutos näkyy paitsi yksittäisissä artisteissa, myös laajemmin 

vaihtoehtomusiikkia ja sen alagenrejä käsittelevissä kirjoituksissa. Esimerkiksi James 

Henken syksyllä 1980 julkaistu New Wave-festivaali Heatwavea319 käsitellyt artikkeli 

käsittelee uuden aallon muutosta, erityisesti sen suosion kasvua, mutta myös muutoksen 

hyväksyttävyyttä. Heatwave: Did New Wave sell out? kuvaa hyvin uuden aallon musiikin 

kaksinaista merkitystä Rolling Stonelle: toisaalta sen myötä New Wave osoittaa olevansa 

kaupallisesti merkittävä tyyli kuten muu kaupallinen pop tai rock ja toisaalta se osoittaa 

artistien ainakin jossain määrin vieraantuneen alkuperäisistä arvoistaan, unohtaneen 

juurensa ja uhranneen ne saavuttaakseen suuren yleisön suosiota. Artikkelissa haastatellun 

Larry Weinsteinin mukaan New Wave oli kasvanut aikuiseksi ja sitä ei voinut enää ”pitää 

lukittuna klubeille”, minkä vuoksi nyt oli hänen mielestään optimaalinen aika Heatwaven 

kaltaiselle festivaalille. Weinsteinin mukaan tavoitteena oli tehdä New Wavesta 

merkittävämpi ilmiö ja samalla laajentaa sen saavuttamaa yleisöä. Weinstein kysyi, oliko 

siinä mitään väärää, mihin Henke vastasi sijoittamalla kyseisen retorisen kysymyksen 

artikkelinsa loppukaneetiksi. Rolling Stonelle kaupallisena instituutiona ei siten ole ongelma, 

että New Wave saavuttaa aiempaa laajemman yleisön suosion vaan pikemminkin 

päinvastoin. Yksittäisten toimittajien toiveet saattavat tietysti olla jossain määrin vastakkaisia 

lehden linjaan nähden ja esimerkiksi Henken mukaan voitiin kuitenkin ajatella koko 

tapahtuman olleen New Waven alkuperäisiä ideaaleja vastaan. Muun muassa Talking 

Headsin David Byrne oli ollut Henken tavoin hyvin epäileväinen festivaalin suhteen, mutta 

                                                             
317 Chick 2007, 148. 
318 Rolling Stone 18.5.1989, 97, 100, 179, Palmer, Robert, “Hot band – Sonic Youth’s trash pop may be the 
sound of young America in the nineties”. 
319 Esiintyjinä olivat mm. Elvis Costello and the Attractions, Rockpile, the Rumour, the B-52's, Talking Heads 
ja Pretenders. Rolling Stone 2.10.1980, 19, Henke, James. 
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kun hän oli kuullut, kuinka paljon heille aiottiin maksaa osallistumisesta, päätti yhtye 

osallistua ja toteuttaa samalla laajennetulla yhtyeellä erikoisesiintymisen. Byrnelle siis 

aiempaa parempi, kohentuneiden taloudellisten reaaliteettien mahdollistama, tilaisuus 

uudenlaisen konseptin kokeilemiseen voittaa ainakin jossain määrin ajatuksen festivaalin 

New Waven merkityksen mitätöinnistä. Kuitenkin Byrne kiteytti myös festivaalin olevan kuin 

”viimeinen naula arkkuun” ennakoiden New Waven loppua, ainakin alkuperäisessä 

merkityksessään. Elvis Costellon ja Rockpilen manageri Jack Riviera taas kertoi 

sardonisesti ja pilaillen, että me olemme myyneet itsemme, ottaneet rahat ja häipyneet, 

kuitenkaan osaamatta sanoa vakavasti otettavaa mielipidettään New Waven nykytilasta ja 

suhteesta kaupallisuuteen ja menneisyyden ideaaleihin. Joka tapauksessa Henken mukaan 

festivaalin ”paradoksinen aspekti” näkyi siinä kuinka osalle Heatwave oli 1980-luvun 

Woodstock tai pikemminkin Monterey Pop Festival eli tapahtuma, joka legitimoi aiemmin 

kulttimusiikkina pidetyn tyylin valtavirtatyyliksi ja oikeutti sen olemassaolon ja merkityksen, 

mutta osalle se merkitsi koko New Waven loppua, symboloi sen kuolemaa, tehdessään siitä 

kompromissien myötä suurelle yleisölle kelpaavan ja suurteollisuuden liiketoiminnan 

rahanteon välineen, samalla pettäen sen ”alkuperäiset ihanteet ja uskomukset”. Lopulta 

artikkelin lopuksi Henke kirjoitti, että oli luultavasti parasta olla kirjoittamatta mitään siitä oliko 

New Wave tehnyt jo liikaa kompromisseja Heatwaven myötä, koska tärkeintä oli, että vaikka 

kulisseissa oli ristiriitoja niin esiintyjät nauttivat festivaaliesiintymisestä.320 

Samanlaista pohdintaa kuin edellä nousee esiin myös Chris Morrisin New Waven ja punkin 

muutosta käsittelevässä artikkelissa ’Urgh!’:cashing in on New Wave, jossa hän kirjoitti 

Santa Monicassa kahden illan tapahtumassa The First Urgh! esiintymässä olleiden artistien 

tarjonneen kahdenlaista Janus-kasvoista näkökulmaa punkin ja New Waven eli uuden rock 

& rollin tarjoamaan musiikilliseen ja lyyriseen vapauteen. Toiset tekivät haastavaa ja 

kunnianhimoista musiikkia, kun taas toiset vähemmän rohkeat esiintyjät vain teeskentelivät 

ja toistivat punkin alkuaikojen shock-rock kliseitä. Dead Boysin Stiv Bators raakkui lavalla, 

Patti Smithin sloganille ”loimme sen  ̶  ottakaamme se haltuun” irvaillen, keksineensä punkin 

ja New Waven ja nyt päättäneen alkaa tekemään sillä rahaa. Morrisin mukaan 

tapahtumassa esiintyneillä artisteilla oli kuitenkin yhtä paljon tekemistä rahan kanssa kuin 

niillä oli tarjota uusia musiikillisia visioita. Voittajia olivat järjestäjät, jotka saivat kulunsa 

katettua ja häviäjiä katsojat. Vain Wall of Voodoon, Pere Ubun, Magazinen sekä X:n 

kohdalla Morris näki ”epätavallisten rahanvaihtoafäärien” varjoon jääneen seikan eli sen, 
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että huolimatta yrityksistä tehdä New Wavesta steriiliä, siistiä ja valmiiksi paketoitua tuotetta 

oli osa sitä edustavista artisteista edelleen seikkailunhaluisia ja lahjakkaita.321  

 

 

6.3. STATUKSEN MUUTOS: MENESTYS JA SUOSIO 

Rolling Stonen suhde kaupallisuuteen on kaksijakoinen. Toisaalta lehteen nostetaan vain 

riittävät kaupalliset menestysmahdollisuudet omaavia tai jo paikkansa vakiinnuttaneita 

artisteja, mutta toisaalta vaihtoehtomusiikin kohdalla kirjoitetaan usein myös kriittisesti 

artistien arvojen ja toimintatapojen sekä kaupallisuuden suhteesta. Esimerkiksi artistien 

statuksen muutos niiden siirryttyä suuryhtiölle on vakioaihe kirjoittelussa. Kuitenkin 

fanzinelehdille tyypillinen avoin syyttely artistien liiasta kaupallisuudesta ei yleensä kuulu 

lehden linjaan322. Syytökset itsensä myymisestä artistin siirtyessä marginaalista 

valtavirtaan, ovat yleisiä undergroundin piirissä toimivien taholta, mutta Rolling Stone, 

vaikka nostaakin asian esiin, ei osoita artisteja syyttävästi.  

Rolling Stonelle vaihtoehtomusiikin mahdollinen menestys on todiste sen merkittävyydestä. 

Suosittu musiikki koetaan olennaisemmaksi ja paremmin ajan vaatimukset toteuttavaksi ja 

sen vuoksi merkityksellisemmäksi kuin pienten piirien tuntematon ja suurta yleisöä 

kiinnostamaton musiikki. Rolling Stone arvottaa musiikkia sen suosion perusteella, koska 

suosittu musiikki myy lehteä. Kuitenkin vaikka lehti kirjoittaakin suositusta musiikista, ei sen 

suhtautuminen ole myöskään täysin yksioikoista myyntilistojen tuijottamista vaan se 

arvottaa musiikkia myös sen ominaislaadun eli musiikin sisällön kautta ainakin tiettyjen 

toimittajien toimesta. Julkaistuista jutuista voi myös päätellä sen, kuinka lehden toimittajat 

tuntevat undergroundin tapahtumat hyvin, vaikka eivät niitä julkisesti Rolling Stonessa 

noteeranneet. Rolling Stone tasapainoilee näiden kahden, artistien menestyksen ja 

aitouden välisellä vyöhykkeellä. Yleensä sen kumpaan suuntaan arviossa kallistutaan, 

päätti yksittäinen toimittaja näkökulmallaan, lehden yleisiä toimitusperiaatteita myötäillen. 

Kaupallisuuden ja listamenestyksen ihannointi näkyy myös vaihtoehtoisesta musiikista 

kirjoitettaessa, ei vain sitä koskevan kirjoittelun julkaisemisessa tai julkaisematta 
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jättämisessä, jossa artistien kohdalla positiivisena asiana nähdään tiettyjen rosojen 

poistuminen musiikista ja samanaikainen siirtyminen kohti valtavirtaa. Valtavirtaistuminen 

nähdään artistien luonnollisena ja toivottavana muutoksena ja mahdollisuus kaupalliseen 

menestykseen tekee artistista tai levystä soveliaamman Rolling Stonen sivuille. Tämän 

vuoksi artistien tuotannon alkupään pienlevy-yhtiöillä julkaistuja levyjä ei muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta arvostella, vaikka niihin myöhemmin hanakasti viitataan, 

mutta suurelle levy-yhtiölle siirtyvä artisti saa Rolling Stonen silmissä uutta arvostusta ja 

palstatilaa mahdollisen kaupallisen menestyksen siivittämänä, varsinkin jos vielä samaan 

aikaan yhtye muuttaa musiikkiaan radioiden ja suuren yleisön haluamaan suuntaan. Usein 

kirjoittelussa kuitenkin kiirehditään lisäämään, että muutos on tapahtunut ilman 

kompromisseja menneisyyden suhteen, jotta artistien alakulttuureissa nauttima uskottavuus 

ei asettuisi kyseenalaiseksi. Tällöin ajatellaan tai uskotellaan, että artisti on vielä sopivan 

kapinallinen ollakseen aito, mutta toisaalta riittävän myyvä, jotta sen uskaltaa nostaa jutun 

aiheeksi. Kaupallisen hegemonian läpäisemästä kirjoittelustaan huolimatta Rolling 

Stonessa on siten ajoittain tilaa vaihtoehtoisemmalle, mutta riittävän menestyvälle, 

musiikille, ainakin lehden kokonaiskirjoitteluun nähden merkityksettömässä mitassa. Tätä 

voidaan selittää siten, että vaikka välttämättä suuri yleisö ja lehden lukijakunnan pääosa 

eivät innostu esimerkiksi Pixiesistä niin myös collegeopiskelijat ostavat lehteä ja pieni heitä 

palveleva artikkeli pitää tämän lukijakunnan tyytyväisenä asiakkaana. Vaihtoehtomusiikkia 

koskevaa kirjoittelua tarjotaan siitä kiinnostuneille lukijoille, mutta tietysti heidän (oletetun tai 

lukijatutkimuksilla todennetun) lukumääränsä mukaisessa suhteessa. Rolling Stonen toinen 

jalka on siten valtavirtamusiikin puolella ja toinen, paljon pienempi jalka, 

alakulttuurimusiikissa.  

Menestys ja erityisesti kaupallinen menestys on tärkein Rolling Stonen kirjoittelua selittävä 

seikka. Tämä näkyy hyvin siinä, että artisteja tai levyjä esitellessään Rolling Stonen 

toimittajat kertaavat usein julkaisujen listamenestyksiä esimerkiksi brittilistoilla tai 

Yhdysvalloissa. Toisaalta saatetaan myös ennustaa levyn tai artistin tulevaa menestystä, 

positiiviseen sävyyn. Esimerkiksi tuntemattomampia Britteinsaarilta tulevia artisteja 

esitellessä muistetaan usein kirjoituksissa mainita heidän menestymisensä sikäläisillä 

markkinoilla. Esimerkiksi the Smithsin, Billy Braggin, the Proclaimersin, Julian Copen, Aztec 

Cameran ja Sigue Sigue Sputnikin esittelyn yhteydessä mainittiin niiden saavuttama 
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brittisuosio.323 Tällä voidaan perustella lukijoille se miksi heidän pitäisi kiinnostua yhtyeestä 

ja toisaalta usein ennakoidaan saman tapahtuvan pian myös Yhdysvalloissa.  

Myyntilistat, radiosoiton määrä ja muiden musiikkimedioiden suoma huomio ovat ne seikat, 

joiden varassa artistin esiintyminen lehdessä perustellaan niin lehden rahoittajille kuin 

lukijoille. Muutos näkyy kirjoittelussa Rolling Stonen kaupallisen hegemonian hallitsemien 

toimintaperiaatteiden vuoksi usein kirjoituskohteiden suosion määrän muutoksina ja 

odotuksina suosion kasvusta. Esimerkiksi Pixiesin haastattelussa, Bossanova-levyn 

tiimoilta Michael Azerrad kirjoitti, että next big thing-status saattaa odottaa Pixiesiä 

tulevaisuudessa. Perusteina väitteelleen hän kirjoitti, että Readingissa yhtye soitti 50 000 

ihmiselle ja Bossanova meni kolmanneksi Yhdistyneen kuningaskunnan 

albumimyyntilistalla. Näillä seikoilla voitiin Azerradin mukaan selittää miksi niinkin suosittu 

yhtye kuin Living Colour oli yksi yhtyeistä, jotka soittivat mainitulla festivaalilla ennen 

Pixiesiä. Azerradin mukaan Englannin menestyksen lisäksi he olivat Amerikassa 

collegeradioiden kuninkaat.324 

Artistin statuksen muutokseen liittyvät siis usein monet yhtäaikaiset tapahtumat, jotka 

saavat Rolling Stonen kirjoittamaan ja kiinnostumaan siitä. Esimerkiksi the Smiths oli James 

Henken kesäkuun 1984 esittelyn mukaan Britannian puhutuin yhtye, vaikka levytti pienelle 

Rough Tradelle. Yhdysvalloissa sen levyt julkaistiin puolestaan selvästi suuremman Siren 

kautta. Lisäksi yhtyeen omaa nimeä kantanut debyyttialbumi oli mennyt kakkoseksi 

Britannian listalla ja minkä ohella yhtyeen lukuisat singlet menestyivät. The Smithsin 

kohdalla menestys Englannissa ja levytyssopimus Yhdysvaltain markkinoille lisäävät siis 

painetta yhtyeen nostamiseksi lehden kirjoitteluun. Myös Squeezen kohdalla saavutetun 

menestyksen myötä yhtyeen status lehden toimittajien silmissä muuttuu, mikä näkyy 

esimerkiksi James Henken heinäkuussa 1980 kirjoittamassa haastattelussa, jossa 

korostuvat yhtyeen saavuttamat merkkipaalut: lukuisat Britannian listojen kahdenkymmenen 

kärkeen menneet kappaleet, kaksi toiselle sijalle yltänyttä singleä (joista Cool for Cats oli 
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A&M:n kaikkien aikojen myydyin brittisingle), loppuunmyydyt keikat ja julkiset kehut muun 

muassa Paul McCartneylta, Nick Lowelta ja Elvis Costellolta.325  

Listamenestys on Rolling Stonelle erityisen tärkeä merkki artistin merkittävyydestä. Love 

and Rocketsin albumi Express arvioitiin maaliskuussa 1987 ja paria kuukautta myöhemmin 

julkaistussa artikkelissa kerrottiin syy yhtyeen huomioimiseen: levy oli mennyt ykköseksi 

collegelistalla ja top sataan billboardin listalla. Kaksi vuotta myöhemmin yhtyeestä kirjoitettu 

juttu käsitteli myös listamenestystä. Kiinnostus artisteja kohtaan liittyy myös moniin 

suhteellisen yhtäaikaisiin statuksen muutoksiin, esimerkiksi niiden Yhdysvaltain markkinoille 

tuloon ja samanaikaiseen suuryhtiötaustan tuomaan statuksennousuun. Esimerkiksi the 

Woodentops esiteltiin New Faces-palstalla suuryhtiödebyyttinsä vuoksi: sen englantilainen 

levy-yhtiö oli indieyhtiö Rough Trade, mutta Amerikassa sen levyt julkaisi suuryhtiö 

Columbia. The Chameleons taas oli siitä kirjoitetun esittelyn mukaan collegeradiohitti 

Amerikassa ja yhtye oli myös saanut levytyssopimuksen Yhdysvaltoihin.326 

Menestykseen tai ainakin sitä koskeviin odotuksiin liitetyt määreet kuten 

suuryhtiötaustaisuus, levytyssopimus Yhdysvaltoihin, listamenestys ja tunnettujen artistien 

tuki muuttavat siten usein yhtäaikaisesti artistien statusta niin yleisesti musiikkiteollisuuden 

kuin spesifimmin Rolling Stonen toimituksen piirissä. Pohjautuen Rolling Stonen 

kaupallisuuteen perustuviin toimituskäytäntöihin voidaan väittää, että mitä laajemmalla 

skaalalla artisti menestyy, sitä todennäköisempää on Rolling Stonen huomion 

saavuttaminen. Statuksen muutoksessa volyymilla on siten merkitystä, vaikka myös yhden 

menestystä indikoivan tekijän muutos voi joissain tapauksissa riittää nostamaan artistin 

lehden kirjoittelun kohteeksi ja erityisesti listamenestys ja levymyynti eli kaupallinen 

menestys ovat statuksen muutoksista tärkeimmät eli ne seikat, jotka voivat saattaa artistin 

lehden kiinnostuksen kohteeksi, muista menestykseen liittyvistä statusmuutoksista ja niiden 

puutteesta riippumatta. Kuitenkin kuten edellä mainitut esimerkit osoittavat menestys on 

monissa tapauksissa kasautunut kimpuiksi erilaisia statuksen muutoksia, joista voidaan 

käyttää yhdessä termiä menestys. 
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Varsin usein undergroundista Rolling Stonen kirjoituksen kohteiksi vallikoituvien artistien 

menestys on varsin pienimuotoista ja pikemminkin suurta suhteessa toisiin alakulttuureissa 

vaikuttaviin kollegoihinsa. Esimerkiksi kun Dinosaur Jr.:n kohdalla kirjoitettiin menestyksestä 

ja sen mukanaan tuomista muutoksista, esimerkkinä kerrottiin, että yhtye ei ollut suosittu 

kotikaupungissaan toimintansa alkuvuosina, mutta vuosia myöhemmin asiat olivat 

muuttuneet päälaelleen sillä he olivat juuri julkaisseet kakkoslevynsä Bugin SST:llä ja 

yhtäkkiä kaikki halusivat heidät keikalle, koska he olivat menestyneet.327 Kuvaava esimerkki 

on myös kun Toad the Wet Sprocketin esittelyn yhteydessä lokakuussa 1989 nostetaan 

yhtyeen menestyksen myötä esille myös artistien nopea nousu undergroundista 

valtavirtaan. Yhtyeeseen panostettiin esittelyn mukaan suuryhtiö Columbian taholta paljon 

ja esimerkiksi yhtyeen videota kuvattiin 25 000 dollarin budjetilla kappaleeseen, jonka 

tekeminen maksoi vuotta aiemmin 100 dollaria.328 

Valtavirran musiikkiteollisuus on pohjimmiltaan samanlainen verkottunut taloudelliseen 

voittoon ja kasvuun pyrkivä systeemi kuin mikä tahansa muu kapitalismin osa. Suuret levy-

yhtiöt pyrkivät tekemään julkaisemallaan musiikilla mahdollisimman hyvää taloudellista 

tulosta minkä vuoksi julkaistun musiikin tulee olla hyvää suhteessa kaupallisuuden 

kulloisiinkin vaatimuksiin eli yleensä ainakin helposti lähestyttävää ja radion soittolistoille 

kelpaava. Tämän kaupallisen potentiaalin vaatimuksen vuoksi esimerkiksi Simon Frithin 

mukaan suuryhtiöt halusivat levytyssopimuksessa usein varmistaa itselleen oikeuden 

päättää niin levyille tulevista kappaleista, julkaisujen kappalejärjestyksestä, julkaistavista 

singleistä, kappaleiden sovituksista kuin siitä milloin levy julkaistaan sekä vieläpä usein 

levyn soundista. Tavoitteena on siis mahdollisimman vahva kontrolli artistien musiikin 

tekemiseen ja tuottamiseen. Samalla suuryhtiöt toimivat portinvartijoina päättämässä mitä 

musiikkia julkaistiin. Tavoitteena oli tuote, joka kelpasi yleisölle, levyt välittäville ja 

esitteleville portinvartijatahoille eli konserttijärjestäjille ja musiikkimedioille, jälkimmäisten 

kohdalla televisiolle, radiolle ja lehdistölle. Musiikkimedioista Frith nosti tärkeimpänä levy-

yhtiöiden markkinointikanavana esille radion, jonka vaikutus verrattuna esimerkiksi hyviin 

arvosteluihin tai kokosivun mainoksiin musiikkilehdissä oli hänen mukaan 

moninkertainen.329 Frithin mielestä musiikkilehdistön merkitys on vähäinen verrattuna 

muihin medioihin. Samaa todistaa myös Rolling Stonen kirjoittelu, jossa 1980-luvulla 

huomioidaan vahvasti niin radion kuin televisionkin vaikutukset ja merkitys ja molempia 
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käsittelevää kirjoittelua julkaistaan huomattavasti. Parhaana esimerkkinä ovat toki monet 

MTV:tä käsittelevät kirjoitukset elokuvia-ja televisiota koskevan kirjoittelun ohella, mutta 

myös vaihtoehtomusiikkiin erityisesti liittyen Rolling Stone nostaa ajoittain artikkeleissaan 

esille esimerkiksi vaihtoehtomusiikkiin olennaisesti linkittyvien collegeradioiden 

merkityksen.  

Collegeradioiden toiminta maunmuokkaajina nousee sitä koskevassa kirjoittelussa selvästi 

esiin, mutta niiden kirjoittamaton vaikutus siihen mistä artisteista lehdessä kirjoitetaan, on 

vielä suurempi. Collegeradioiden kuuntelijat ostavat myös musiikkilehtiä, joten myös tätä 

asiakaskuntaa kannattaa palvella ainakin jonkin verran. Kun tietyn artistin levy menestyy 

tarpeeksi hyvin collegelistalla, on sen potentiaalinen lukijakunta tarpeeksi suuri, jotta siitä 

kannattaa kirjoittaa haastattelu tai levyarvostelu. Tämän voi todeta vertaamalla Rolling 

Stonen, varsinkin vuosikymmenen lopulla viimeiselle sivulle sijoitetun, levylistauksen 

collegeosiota, jolla esiintyneet artistit ilmestyvät, viikkojen tai kuukausien viiveellä, lehden 

artikkeleihin.330 

Rolling Stone seuraa collegelistan sijoituksia ja siellä olevia artisteja tarkasti. Esimerkiksi 

collegelistalla marraskuussa 1987 olivat muun muassa XTC, the The, Los Lobos, Hϋsker 

Dϋ, the Mission, Julian Cope, the Stranglers, Psychedelic Furs, Concrete Blonde ja Winter 

Hours.331 Viimeksi mainittua lukuun ottamatta kaikkia muita koskevia juttuja oli julkaistu tai 

julkaistiin lehdessä lähitulevaisuudessa. Rolling Stone seuraa siten tarkasti mitkä artistit 

menestyvät collegeradioissa ja mitkä niistä ovat collegelistan kärkipäässä. Vuonna 1990 

listalla menestyivät muun muassa Jesus and Mary Chain, the Primitives, Ministry, Sonic 

Youth, Concrete Blonde, Breeders ja Ultra Vivid Scene.332 Niistäkin suurin osa oli nostettu 

tai nostettaisiin lehden juttuihin ja kaikki oli vähintään mainittu osana laajempaa artikkelia. 

Rolling Stonelle collegeradioita kuuntelevat ja niiden soittamaa musiikkia kuuntelevat ja 

ostavat ihmiset ovat osa sen lukijakuntaa. Tämä osa lukijakunnasta on nuorempaa ja 

uudempaa ainesta lukijakunnasta, verrattuna vanhoihin uskollisiin lukijoihin. Näiden 

lukijoiden lukumäärää on vaikea arvioida, mutta Rolling Stonen kirjoittelun määrästä 

päätellen he eivät ole määrällisesti merkittävin lukijankunnan osa. Toisaalta heidän 

merkittävyyttään nostaa se, että he ovat tulevaisuuden lukijoita; lukijoita, jotka olisivat 
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lukijoita mahdollisesti vielä useiden vuosikymmenten ajan. Heille pitää tarjota kuva Rolling 

Stonen merkityksellisyydestä, myös heidän sukupolvelleen hieman samalla tavoin kuin 

lehden uskollisille lukijoille oli tarjottu 1960-luvun lopulla. Collegeradio nostaa artisteja myös 

suuremman yleisön tietoisuuteen, joten Rolling Stonen kirjoittelu on osittain samoilla 

perusteilla toimivaa kuin muidenkin vaihtoehtoartistien kohdalla: riittävä menestys ja 

kaupallinen potentiaali nostavat heidät lehden kirjoitteluun. Collegeradiossa tehosoittoon 

päätyneitä ja ainakin osin siitä syystä myös Rolling Stonea kiinnostaneita yhtyeitä olivat 

esimerkiksi brittiläinen the Chameleons ja Blue in Heaven.333 Collegeradiot ovat siis 

undergroundmusiikin kannalta erittäin tärkeitä yhtyeiden lehtinäkyvyyden takaamiseksi. 

Collegeradio on erityisesti undergroundin ja vaihtoehtoyhtyeiden paikka hankkia menestystä 

ja sitä kautta päästä esimerkiksi Rolling Stonen kirjoittelun aiheeksi. 

Vuoden 1990 syksyllä Karen Schoemer kirjoitti collegeradioista ja siitä, kuinka suuyhtiöt 

yrittivät ottaa ne hallintaansa. Collegeradioiden itsenäinen musiikkipolitiikka oli artikkelin 

mukaan nostanut sellaisia yhtyeitä kuten R.E.M., Sonic Youth, Thee Hypnotics, My Dad is 

Dead, Giant Sand, Butthole Surfers, Mojo Nixon ja Stone Roses menestykseen tai ainakin 

tietyn collegeradioita kuuntelevan ihmisryhmän tietoisuuteen Yhdysvalloissa. Artikkelin 

mukaan collegeradiot eivät perinteisesti ole olleet suurlevy-yhtiöiden hallinnassa samalla 

tavoin kuin kaupalliset radiokanavat, mutta collegeradioiden merkityksen kasvaessa 

halusivat suuret levy-yhtiöt vaikuttaa myös niiden soittamaan musiikkiin.334 

Vaihtoehtomusiikille tärkeiden collegeradioiden itsenäisyyden asettuminen vaakalaudalle 

on Rolling Stonelle artikkelin arvoinen asia. Samalla palvellaan sitä osaa lukijakunnasta, 

joka kuuntelee collegeradioita. Tämä lukijakunta on sama kuin vaihtoehtomusiikkia 

kuuntelevat ja siitä lehdestä lukevat ihmiset. Artikkeli asettautuu puolustamaan 

collegeradioiden itsenäisyyttä tai ainakin havahduttamaan lukijoita niiden tilanteeseen 

historiallisten syiden vuoksi, sillä collegeradiot ovat toimineet monien sittemmin 

kuuluisuuteen nousseiden artistien musiikin ensimmäisinä levittäjinä. 

Toisaalta on muistettava, ettei collegeradiomenestys tarkoita valtavirtamenestystä. The 

Chillsin Martin Phillips oli tyrmistynyt siitä, miten suuri osa independentmusiikista ei 

saavuttanut laajempaa suosiota; kampuksilla ja collegeradioissa ne menestyivät, mutta 

mainstreamradioiden kanssa tilanne oli jatkuvaa taistelua. Hänen mukaan, jos 
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indiemusiikille annettaisiin tarpeeksi aikaa, niin suuri yleisö oppisi pitämään siitä ja huomaisi 

että sillä on heille paljon enemmän annettavaa kuin vaikkapa Madonnalla.335  

Rolling Stonelle menestys, jonka nojalla esimerkiksi artisti, genre, skene tai levy-yhtiö 

voidaan nostaa esille, näkyy edellä kuvattujen myyntilistojen, radiosoiton ja lupaavuuden 

kontekstissa. Menestyksen lisäksi Rolling Stonen halu kirjoittaa artisteista liittyy niiden 

implikoimiin merkityksiin, niiden verkostoihin ja niiden läheisyyteen suhteessa lehden 

lukijoihin. Nämä syyt näkyvät kirjoituksissa monina mainintoina. Esimerkiksi brittiläisten 

yhtyeiden kohdalla kirjoitetaan niiden levyjen julkaisusta Yhdysvaltain markkinoilla ja toisten 

yhtyeiden kohdalla kirjoitetaan tunnettujen artistien auttaneen levynteossa. Tiivistettynä 

voidaan väittää, että mikä tahansa artistin uskottavuutta tai merkittävyyttä kohottanut, 

triviaaliltakin vaikuttava, seikka vaikuttaa siihen, että toimittajat kokevat artistista 

kirjoittamisen merkitykselliseksi. Vaikutussuhde on tietysti jokaisen tapauksen ja toimittajan 

kohdalla yksilöllinen, mutta sen merkitystä ei voida vähätellä. 

Toisaalta on hyvä huomauttaa, että musiikillisen ilmiön markkina-arvon kasvu voi olla myös 

huomiota, jolla ei välttämättä ole tekemistä ainakaan suoraan sen suosion kanssa. 

Esimerkiksi elektronisen musiikin osalta Rolling Stone jättää syntetisaattoripoppia, 

satunnaisia vuosikymmenen lopun industrial-artisteja ja nousevaa madchesteria edustavia 

muutamia yhtyeitä lukuun ottamatta 1980-luvun genreistä huomiotta lähes kaikki muut, 

kuten acid housen ja Detroit technon. Mutta kuten muun muassa post-punkista, 

tanssimusiikista sekä hip-hopista kirjoittanut musiikkitoimittaja Simon Reynolds väitti, eivät 

juuri muutkaan valtavirran lehdet tarttuneet tanssimusiikkiin ennen kuin niiden kiinnostus 

siihen heräsi ekstaasin ja laittomien reivien myötä, sillä niistä sai aikaan hätkähdyttäviä 

otsikoita.336  

 

 

6.4. STATUKSEN MUUTOS: SUURLEVY-YHTIÖ 

Kuten on mainittu jo useasti, Rolling Stonelle isojen levy-yhtiöiden julkaisema musiikki on 

lähtökohtaisesti merkityksellisempää lehden toimitusperiaatteiden puitteissa kuin 

indieyhtiöiden julkaisut. Ääniteteollisuus on keskittynyt suurille levy-yhtiöille koska suuret 
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yhtiöt tuottavat levyjä suuremmalla volyymilla kuin pienemmät yhtiöt. Suurten yhtiöiden 

julkaisut myös menestyvät useammin ja todennäköisemmin. Lisäksi suuret yhtiöt julkaisevat 

varmasti menestyvien, etabloituneiden artistien musiikkia. Niillä on myös suuremmat 

markkinointibudjetit sekä paremmat yhteydet musiikkia esille tuoviin medioihin. On myös 

huomattava, että pienlevy-yhtiöillä on usein jakelusopimukset isojen yhtiöiden kanssa tai 

niiden omistajina toimivat suuryhtiöt.337 Myös monien Rolling Stonessa esiintyneiden 

indielevy-yhtiöiden, esimerkiksi Slashin, taustalla on suuryhtiön jakelu, joka edistää niin 

levyjen myyntiä, saatavuutta kuin myös menestymisen mahdollisuuksia. Siksi indieyhtiön 

solmittua jakelusopimuksen suuryhtiön kanssa on todennäköisempää, että sen julkaisemat 

levyt päätyvät kirjoituksen kohteeksi, esimerkiksi arvosteluun. Lisäksi kun yhtye tekee 

ensilevynsä suurelle yhtiölle, huomioidaan se aiempaa varmemmin Rolling Stonessa: 

aiempia pienlevyjä ei ollut huolittu levyarvostelusivulle kuin erittäin hyvästä syystä, mutta 

suuryhtiö taustalla aukeni tie lehden sivuille; näin tapahtui esimerkiksi 10,000 Maniacsin, 

Voivodin, Eleventh Dream Dayn, Green On Redin, the Pursuit of Happinessin ja Suicidal 

Tendenciesin kohdalla.338 Artistin tai levy-yhtiön kytkös suuryhtiöön auttaa siis Rolling 

Stonen huomion kiinnittämisessä ja julkaisukynnyksen ylittämisessä.  

Vaihtoehtomusiikin kohdalla suuryhtiölle siirtyminen tai sen kanssa yhteistyö on eräs 

tärkeimmistä (ellei jopa tärkein) initiaatiotapahtumista mitä artistin tai muun toimijan, kuten 

indieyhtiön uralle sattuu. Tämän vuoksi se herättää paljon kysymyksiä ja pohdintoja puolesta 

ja vastaan kuten olemme huomanneet.  

Yleensä Rolling Stone ottaa suuryhtiöstatukseen positiivisen kannan. Esimerkiksi Hϋsker 

Dϋn Warner Bros.-yhtiöllä julkaistun Candy Apple Greyn arvion alussa Tim Holmes teki 

selväksi, ettei yhtyeen siirtyminen suurelle yhtiölle ollut muuttanut sen musiikista mitään: 

yhtyeen perustamisen aikoihin se halusi olla äänekkäin, tiukin ja nopein yhtye maailmassa, 

tavoite saavutettiin jo yhtyeen ensimmäisellä levyllä minkä jälkeen sen oli etsittävä uusia 

haasteita, mistä johtuen yhtyeen uusi musiikki oli hypnoottista äärimmäisen nopeuden 

sijaan. Holmesin mukaan musiikin dynamiikan muutokset olivat vieneet yhtyettä uuteen ja 

mielenkiintoiseen suuntaan minkä ohella sen oli mahdollista tavoittaa aiempaa suurempien 
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massojen suosio.339 Suuryhtiölle siirtyminen on siten hänen mielestään Hϋsker Dϋn 

kohdalla kaikin puolin positiivinen asia. 

Myös David Fricken toimittamassa haastattelussa kirjoitettiin, että yhtye oli tehnyt suuren 

harppauksen hardcoresta kansalliseen tietoisuuteen ensimmäisen isolla levy-yhtiöllä 

julkaistun levyn jälkeen. Yhtyeen musiikki oli kokenut muutoksen ja uusi levy kuulosti Fricken 

mielestä enemmän Plastic Ono Bandilta kuin the Ramonesilta eli musiikki ei ollut enää yhtä 

punkkia kuin ennen. Musiikin muutos oli kuitenkin yhtyeen itsensä mielestä luonnollista. Bob 

Mould kertoi, että aina ensialbumistaan Land Speed Record lähtien yhtye oli soittanut myös 

rauhallisempaa musiikkia, mutta sitä ei ollut aiemmin julkaistu. Yhtye on siis omasta 

mielestään kokenut suhteellisen luonnollisen muutoksen uuteen aikuisempaan musiikkiin. 

Kuitenkaan yhtye ei ole täysin unohtanut juuriaan punkissa. Mould sanoi, että punk muutti 

hänen elämänsä ja hän halusi jatkaa samanhenkisten yhtyeiden julkaisua ja heillä olikin 

oma levymerkki nimeltä Reflex Label, jonka avulla tätä toteutettiin. Yhtye on kuitenkin 

muuttunut ja he eivät haastattelun mukaan enää uskoneet punkin iskulausemaisuuteen. 

Mouldin mielipide punkin merkityksestä oli provokatiivinen ja suora: ”Anteeksi hardcore. 

Anteeksi punk rock [– –] Mutta se on helvetin totta. En usko siihen paskaan.” Levy-

yhtiönvaihdon pääasiallisena syynä oli, että vaikka edellinen yhtiö SST teki hyvää työtä, niin 

nyt suurella yhtiöllä jakelu oli helpompaa ja levyä sai koko maasta paremmin. Kuitenkaan 

kaikki ole muuttunut: yhtye oli edelleen pitänyt esimerkiksi tuottamisvastuun täysin 

itsellään.340 Muutoksen ja sen luonnollisuuden ja punkin arvojen uudelleenarvioinnin lisäksi 

haastattelussa nostetaan toimittajan suulla esille niiden merkitys, joka tiivistyy yhtyeen 

amerikkalaista punkkia uudistavaan voimaan: Hϋsker Dϋ nähdään amerikkalaisen uuden 

punkin edelläkävijänä niin musiikkinsa kuin asenteidensa osalta; molemmissa se toimii 

muita punkkareita vähemmillä ennakkoasenteilla ja epäluulolla varustettuna, mikä näkyy 

esimerkiksi suuryhtiön hyväksymisenä yhtyeen taustalle.  

Erityisesti punk ja siihen liitetyt riippumattomuuden arvot siis koetaan ainakin jollain tasolla 

ristiriitaisiksi suuryhtiöstatuksen kanssa. Tämä näkyy myös X:n kohdalla, jonka kolmas 

albumi Under the Big Black Sun julkaistaan ison yhtiön kautta, sen jälkeen, kun yhtye on 

lähtenyt Slashilta ja vaihtanut suuryhtiö Elektralle. X:n vuonna 1982 julkaistun haastattelun 

mukaan, yhtye sai levy-yhtiön vaihdostaan paljon roskaa niskaansa punkpiireiltä. Yhtye 

kuitenkin väitti Michael Goldbergille, että he saivat edelleen suuryhtiölläkin tehdä mitä 
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halusivat. Kuin todistaakseen edelleen punk-asennettaan, haastattelun lopuksi yhtyeen 

jäsenet lähtivät Black Flagin keikalle.341 Goldberg yrittää todistaa, ettei suuryhtiön 

mukanaan tuoma yhtyeen väistämätön statuksen muutos, ole vaikuttanut yhtyeen jäseniin, 

heidän mielipiteisiinsä, asenteeseensa tai musiikkimakuun. Kaikki on siis enemmän tai 

vähemmän ennallaan undergroundpiirien vastakkaisesta näkemyksestä huolimatta.  

Joka tapauksessa X muuttuu seuraavina vuosina, mutta toimittajien on vaikea määritellä 

tarkasti, miten ja erityisesti onko se hyvä asia vai ei. Ain’t Love Grandin arviossa vuonna 

1985 Joyce Millman väitti, että X oli the Doorsin jälkeen seuraava ”likainen” L.A.-yhtye, joka 

flirttaili top40:n kanssa. Toimittaja näkee yhtyeen muuttaneen tyyliään aiempaa 

kaupallisempaan ja radioystävällisempään suuntaan. Kuitenkaan kuva yhtyeen 

muutoksesta tai kaupallistumisesta ei ole selkeä ja vuoden 1987 arviossa See How We Are-

levystä Jimmy Guterman kirjoitti X:n olevan ainoa Los Angelesin punkyhtyeistä, joka oli 

edelleen olemassa. Hänen mukaan yhtye ei luultavasti tulisi edelleenkään menestymään 

kaupallisesti, vaikka levyn musiikki oli hyvää ja muutosta kaupalliseen suuntaan oli 

tapahtunut, sillä yhtye oli edelleen liian identifioitunut ”rock-radio no-no – punk rock”-

ajatukseen.342  

The Replacements oli Michael Goldbergin kirjoittaman Punk Lives-artikkelin mukaan 

esimerkki vaihtoehtoyhtyeestä, joka oli kyllästynyt toimimaan vaihtoehtolevy-yhtiöiden 

kanssa. Saatuaan tarjoukset niin Sireltä kuin CBS:ltä, yhtye teki artikkelin mukaan 

sopimuksen äskettäin Siren kanssa. Yhtyeen Paul Westerberg kertoi, että jos suuryhtiön 

toimijat jättävät heidät rauhaan heidän luodessaan musiikkia ja antavat sen sijaan heille 

potkua esimerkiksi markkinoinnin suhteen, saa levy-yhtiö paremman tuloksen kuin 

yrittämällä ohjata yhtyettä tiettyyn suuntaan: ”Me olemme kaikki jääräpäitä. Katsos, jos joku 

kertoo meille mitä tehdä, me olemme todella kypsymättömiä sen suhteen, ja me lähdemme 

tasan vastakkaiseen suuntaan.”343 Westerberg haluaa siis säilyttää taiteellisen vapauden, 

mutta yhdistää sen suuryhtiön voimavaroihin.  

Artistien suosiman levy-yhtiön vaihdon lisäksi Punk Lives nostaa esiin toisen tavan, jolla 

yritetään päästä pienyhtiöitä koskevista ongelmista ja rajoituksista eroon: pienyhtiöiden 

solmimat jakelusopimukset suuryhtiöiden kanssa. Black Flag yritti artikkelin mukaan toimia 

kolme ja puoli vuotta suurempien yhtiöiden kanssa saadakseen jakeluongelmansa kuntoon. 

                                                             
341 Rolling Stone 30.9.1982, 70-71, Goldberg, Michael, “X: the maturing of a punk band”. 
342 Rolling Stone 12.9.1985, 77-78, Millman, Joyce; Rolling Stone 8.10.1987, 111-112. Jimmy Guterman.  
343 Rolling Stone 18.7./1.8.1985, 28, 30, 32, 124, Goldberg, Michael, ”Music News: Punk Lives”. 
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Yhtye solmi jakelusopimuksen Unicorn Recordsin kanssa, jolla oli jakelusopimus MCA:n 

kanssa. Mutta kun MCA:n johtaja kuuli yhtyeen Damaged-levyä, hän ei halunnut enää jaella 

sitä. Tämän jälkeen Black Flag ja SST ajautuivat pitkittyneeseen lakiriitaan Unicornin 

kanssa, jonka seurauksena SST:n piti pitäytyä julkaisemasta yhtään Black Flagin levyä 

vuoden 1983 loppuun asti. Joten SST oli saanut tarpeekseen isoista levy-yhtiöistä: ”Se 

suuryhtiöistä”. Artikkelin mukaan ei tietysti ole helppoa nähdä suuryhtiöitä Warner Bros. tai 

CBS julkaisemassa SST:n tai Subterraneanin artisteja. Goldbergin mielestä olisi myös 

vaikea kuvitella mitään suurta yhtiötä julkaisemassa sellaista albumia kuin Family Man 

väkivaltaisine kansineen tai toista Black Flagin levyä My Waria, jossa kannessa oli 

hymyilevä käsinukke kädessään teurastajan veitsi. Ja lisäksi kappaletta Slip It In olisi 

varmasti ”pidetty epäsiveellisenä PTA:n mielestä”344 Goldbergin päätelmä SST:n esimerkin 

valossa on, että ainakaan vielä suuryhtiöillä ja artikkelissa esillä olleilla American 

Undergroundin toimijoilla ei, the Replacementsia lukuun ottamatta, ole riittävästi yhteisiä 

intressejä, jotta niiden yhteistoiminta voisi onnistua hyvin. Punk ei ole Goldbergin mielestä 

vielä valmis valtavirtaan. Tämä johtuu paitsi ristiriidoista suuryhtiöiden kanssa, myös sitä 

edustavien artistien asenteesta. Goldbergin mukaan ilman suuryhtiöiden tukea, neopunkit 

jatkoivat kamppailuaan yksin ja ”pitivät kapinallisen hengen elossa”. Tämä ei Goldbergille 

tarkoita undergroundin hidasta kuolemaa vaan pikemmin se näyttäytyy sitä edustavien 

artistien haluna säilyttää ominaislaatunsa. Samalla artistit kehittyvät oman halunsa mukaan 

ja omalla aikataulullaan. Kaikki genren avainyhtyeet olivat Goldbergin mukaan toimineet 

yhdessä jo yli viisi vuotta ja kaikilla heillä oli myös tarkoitus jatkaa edelleen. Itsenäisyys ja 

valtavirtamusiikkiteollisuudesta riippumattomuus olivat ne asiat, joiden varassa koko genre 

toimi ja josta se sai voimansa. ”Ajattelen, että valtavirtamusiikkiteollisuuden ulkopuolella 

oleminen on hyvä asia…Kun sidot itsesi suuryhtiöön, annat pois kaikki henkilökohtaiset 

vaikutusmahdollisuutesi asioihin. Sinusta tulee osa konetta. Ei vaikuttaisi oikealta, että 

Hϋsker Dϋn levyt julkaisisi Polymer Records”345, Bob Mould tiivisti omaehtoisuuden 

merkityksen. Tai kuten Descendentsin ja Black Flagin riveissä vaikuttanut Bill Stevenson 

kertoi Goldbergille: ”En myy taidettani rahasta. Minulla on liikaa sieluani mukana tässä. 

Mieluummin tapan itseni.”346 

                                                             
344 PTA eli Parent-Teacher Association on organisaatio, joka on toimintansa aikana ottanut negatiivisen 
kannan esimerkiksi musiikkiin, jonka se on kokenut vahingoittavan lapsia ja nuoria. 
345 Polymer Records oli vuoden 1984 Spinal Tap-elokuvassa käytetty parodiaversio Polydor Recordsista. 
346 Rolling Stone 18.7./1.8.1985, 28, 30, 32, 124, Goldberg, Michael, ”Music News: Punk Lives”. 
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Myös grungen ja Seattlen skenen kohdalla indieyhtiöiden ja niiden artistien siirtyminen 

suuryhtiöiden määräysvallan alle tai ainakin niiden kanssa yhteistyötä tekeviksi, on eräs 

esiin nostettu ilmiö. Dave DiMartinon artikkelissa statuksen muutos kytketään kysymykseen 

muutoksen motiiveista ja seurauksista. Artikkelin mukaan kaksi aiemmin Sub Popille 

levyttänyttä yhtyettä, Soundgarden ja Screaming Trees olivat solmineet sopimuksen 

suuryhtiöille A&M ja Epic. The Posies, Alice in Chains ja Mother Love Bone olivat kaikki 

julkaisseet suuryhtiödebyytit. Young Fresh Fellowsin levyjen jakelu hoitui uuden Frontierin 

ja RCA:n sopimuksen myötä suuryhtiövetoisesti. CBS Records taas oli ilmoittanut painatus-

ja jakelusopimuksesta Sub Popin kanssa. Sub Popin Jonathan Ponemanin mukaan 

suuryhtiöyhteistyö oli heidän oman halunsa tulos: ”Haluamme sen tapahtuvan…Me 

yritämme saada sen tapahtumaan, koska me haluamme kyetä julkaisemaan levyjä… 

tuleeko siitä täydellinen yhteistoiminta agendamme suhteen, ja olemmeko valmiita 

alistumaan asioihin, joita he vaativat ovat yhä asioita jotka jäävät nähtäväksi.” Hän siis 

perustelee levy-yhtiönsä suuryhtiöyhteistyötä käytännön syillä ja sillä, että he eivät 

kytköksestä huolimatta ole suuryhtiön määräysvallan alla, jos eivät niin halua. Kuitenkin 

jotkut miettivät voivatko yhtiön artistit kuten Mudhoney tai Nirvana nousta valtavirtaan ilman 

todellisia kompromisseja soundissaan. Esimerkiksi Mudhoneyn Mark Arm kertoi: ”En usko 

meidän olevan todella tarpeeksi helppo suurelle osalle ihmisistä niellä”. Hän jatkoi 

korostaen, ettei ole itsearvoista tavoitella menestystä: ”Motorhead ei koskaan mennyt 

keskipisteen yli, ja he ovat yksi maailman parhaista yhtyeistä.” Epicin edustaja Boob Pfeifer 

taas uskoi, osin varmaankin työnsä puolesta, että Seattlen yhtyeillä oli mahdollisuuksia 

menestyä. Screaming Trees saattaisi hänen mukaan myydä 100 000 levyä ja kolmannella 

levyllä jo miljoonia.347 Artikkelissa nostetaan esiin kolme näkökulmaa Seattlen yhtyeiden 

menestykseen, muuttumiseen ja tulevaisuuteen. Ponemanin ja Armin ajatukset ovat 

varovaisen positiivisia, mutta myös varauksellisuutta korostavia. Pfeifer erottuu heistä 

avoimemmalla optimismillaan. 

Suur-ja indieyhtiöiden sekä niitä edustavien artistien välinen rajanveto on molempien piirissä 

teorian tasolla tarkka, mutta käytännössä niiden väliset yhteistyön tai muiden yhteyksien 

määrä on varsin suurta ja vastakkainasettelun suhteen voidaankin puhua, jos ei 

symbioottisesta, niin ainakin keskinäisvaikutuksellisesta suhteesta niiden välillä. Rolling 

Stonen kirjoittelu pyrkii myös madaltamaan tätä valtavirran ja undergroundin välistä 
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vastakkaisuutta ja näkemään ne pikemminkin saman musiikkiteollisuuden osina, oleellisina 

kumpainenkin.  

 

 

6.5. INDIELEVY-YHTIÖIDEN ARVOSTUKSEN MUUTOS 

Keith Negusin mukaan musiikkiteollisuuden molempien tasojen eli makro- ja mikrotasojen 

merkitys tuli nähdä merkittävänä, sillä ne tarjosivat erilaisia vastauksia musiikkiteollisuuden 

olemuksen selittämiseen. Hän näki kulttuuriteollisuuden käsitteen avulla operoineet 

frankfurtilaiset makrotason tarkastelijoina. Heille musiikkiteollisuus oli standardisaatiota ja 

valeindividualismia. 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa Steve Chapple ja Reebee 

Garofalo sekä Dave Harker päätyivät myös pitämään artistia vain osana häikäilemätöntä 

musiikkiteollisuutta: musiikkiteollisuus piti artistin tiettyjen rajojen sisällä ja ei sallinut mitään 

uudistuksia tai vaihtoehtoja omalle hegemonialleen. Lopulta näiden teorioiden kautta 

päädyttiin tekemään tiukka ero suuryhtiöiden ja pienyhtiöiden välille. Pienet yhtiöt nähtiin 

innovatiivisina ja suuret yhtiöt niiden ideat taloudellisesti hyödyntävinä. Kuitenkin Negusin ja 

Hesmondhalghin mukaan kuva ei ollut näin mustavalkoinen vaan oli olemassa monia näiden 

kahden poolin väliin jääviä yhtiöitä ja toisaalta yhteistyötä niiden välillä esimerkiksi 

omistussuhteiden ja jakelusopimusten kautta.348 Negusin mukaan levy-yhtiökenttä ja 

indieyhtiöiden roolit ovat siis dynaamisia ja mikrotason tarkastelussa staattisuus osoittautuu 

makrotasolta tapahtuvan tarkastelun luomaksi harhaksi. Mikrotason tarkastelussa 

musiikkiteollisuudesta muodostuva kuva ei ole yhtä kahtiajakautunut ja paikoilleen 

jähmettynyt kuin laajempia rakenteita korostavassa makrotason ilmiöiden analyysissa. 

Mikrotason tarkastelussa voidaan lisäksi, levy-yhtiökentän monipuolisuuden ja 

jakautumattomuuden ohella, havaita erilaisia ja makrotason tarkastelua monipuolisempia 

suhtautumisen tapoja musiikkiteollisuuteen ja sen toimijoihin suhteessa niiden päämääriin, 

esimerkiksi tavoitteisiin suhteessa kaupallisuuteen tai kontrolliin. 

Kuitenkin, edellä mainitusta huolimatta, perustava diskurssi, jonka kautta 

musiikkiteollisuutta yleisesti edelleen selitetään, perustuu Negusin esiin nostamalle 

makrotason analyysille, jossa ajatellaan, että ääniteteollisuutta hallitsevat muutamat 

                                                             
348 Chapple & Garofalo 1977; Harker 1980; Hesmondhalgh 1996, 473-476; Negus 1992, 18; Negus 1996, 36-
40, 42-45. 
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suuryhtiöt. Tämän vuoksi markkinoilla kilpailutilanne on näiden muutamien yhtiöiden 

hallitsema eli oligopolinen. Näitä suurimpia ylikansallisia ääniteyhtiöitä kutsutaan 

majoryhtiöiksi. Pienempiä riippumattomia yhtiöitä taas kutsutaan independent eli indie-

yhtiöiksi. Ne kuitenkaan eivät välttämättä ole, kuten on aiemmin mainittu, riippumattomia 

suuryhtiöistä vaan niillä voi olla esimerkiksi jakelusopimuksia suuryhtiöiden kanssa. Joka 

tapauksessa pienet ja suuret yhtiöt on asetettu vastakkain usein tutkimuksissa ja varsinkin 

toimittajien, fanien ja artistien toimesta. Pienet yhtiöt on nähty innovatiivisempina ja 

mielenkiintoisempaa musiikkia tuottavina kuin suuryhtiöt. Suuryhtiöiden roolina on tällöin 

nähty pienyhtiöiden musiikillisten innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen, joka tapahtuu 

suurelta osin niitä yhdenmukaistamalla ja kaupalliseen muottiin puristamalla; sopeuttaminen 

ja kontrolli ovat keinoja, joita suuret levy-yhtiöt käyttävät pyrkiessään luomaan 

musiikkimarkkinoista haluamansa kaltaiset. Vastakkainasettelu on kuitenkin menettänyt 

merkitystään muun muassa yrityskauppojen myötä, joissa suuryhtiöt toimivat taustalla 

omistajina pienyhtiöissä, hoitavat pienyhtiöiden levyjen jakelun ja osallistuvat omistamiensa 

yhtiöiden kautta pienlevy-yhtiöiden tuotteiden markkinointiin. Myös Muikun arvion mukaan 

suur-ja indieyhtiöiden vastakkainasettelu oli osittain menettänyt merkitystään ja enää ei 

suuryhtiöitä nähty aiemman tutkimuksen mustavalkoisuuden kaltaisesti pahoina ja 

pienyhtiöitä hyvinä. Oligopolisesta tilanteesta siirryttiin tutkijoiden mukaan 1980-luvulla 

yhteistyöhön, jossa pienet ja suuret yhtiöt toimivat keskenään esimerkiksi omistussuhteiden 

ja jakelusopimusten kautta. Toisaalta suuret yhtiöt myös keskittyivät yhä vahvemmin 

fuusioiden ja omistussuhteiden muutosten myötä. Suuryhtiöiden ja pienyhtiöiden 

ideologiset, musiikilliset ja kulttuuriset erot olivat myös edelleen suuria, joten 

levyteollisuuden poolien symbioosista ei voitu tuolloinkaan puhua.349 Musiikkiteollisuudessa 

on siten 1980-luvulla kaksi ristikkäistä kehityslinjaa: indie-ja suuryhtiöiden välisen 

yhteistoiminnan lisääntyminen, mutta myös osittainen polarisaatio niiden välillä. Näistä 

molemmat nousevat useasti esiin Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkia ja sen levy-yhtiöitä 

käsittelevässä kirjoittelussa.  

Frithin mukaan suuret levy-yhtiöt saattoivat ottaa satunnaisesti riskejä, esimerkiksi imagon 

muokkauksen takia, ja julkaista epäkaupallisia yhtyeitä. Pienyhtiöillä ei hänen mukaan ollut 

mahdollisuutta panostaa samalla tavoin ja siksi ne kehittivät itselleen erityisen identiteetin. 

Tämä strategia oli käytössä muun muassa soulyhtiö Motownilla, mutta myös Factoryn ja 
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187 
 

Rough Traden tapauksessa.350 Fricken esimerkinomaiseen listaan voidaan lisätä tässä 

tutkimuksessa esiin nousevista levy-yhtiöistä esimerkiksi SST, jonka imago kehittyy 

punkista arvonsa ottaneen undergroundmusiikin ympärille. SST:n julkaisemissa artisteissa 

on riittävästi samankaltaisuutta, jotta ne tunnistetaan varsin helposti kyseisen levy-yhtiön 

tallista tuleviksi. Rolling Stone tuo esille indieyhtiöiden identiteettiä lähinnä kirjoittelunsa 

pääkohteiden eli artistien kautta; niitä niputetaan keskenään ja verrataan toisiinsa koska ne 

ovat samalla levy-yhtiöllä, ei koska ne ovat musiikillisesti samankaltaisia. Poikkeuksena 

tästä nousevat esiin 2 Tone ja SST, jotka molemmat kehittyvät yhden tietyn identiteetin 

ympärille: 2 Tone brittiläisen skan toisen tulemisen tärkeimmäksi julkaisijaksi ja SST 

hardcorepunkista vaikutteita saaneiden, mutta sitä vaihteleviin musiikillisiin kehyksiin 

sulauttaneiden, mutta silti toimintatavoiltaan ja asenteeltaan suhteellisen samankaltaisten 

vaihtoehtoartistien levy-yhtiöksi. Suurimman osan indieyhtiöistä identiteetti ei ole niinkään 

musiikillinen vaan juurikin asenteen ja toimintatapojen tasolla oleva. Tämän Rolling Stone 

tuo kirjoittelussa myös esille.  

Koska Rolling Stone keskittyy, lehden kaupallisen linjan mukaisesti, suuryhtiöiden 

julkaiseman musiikin esilletuontiin, on suuri osa tämän tutkimuksen aineistossa esiintyvistä 

levyistä julkaistu suuryhtiöllä. Tätä suuryhtiöiden halua julkaista vaihtoehtoista musiikkia 

selittää Frithin mainitseman imagonmuokkauksen lisäksi artistien kaupallisen potentiaalin 

kasvu. 1980-luvulla (punkin ja erityisesti uuden aallon myötä) vaihtoehtoinen musiikki alkaa 

enenevässä määrin olla kaupallisesti merkittävää, joten sen julkaisussa ja samalla siitä 

saatavien tulojen jaossa haluavat myös suuryhtiöt olla mukana. Tämä suuryhtiöiden halu 

julkaista vaihtoehtomusiikkia näkyy esimerkiksi X:n, Hϋsker Dϋn, Sonic Youthin ja indie-ja 

suuryhtiöiden välisten yhteistyösopimusten ja yrityskauppojen kohdalla. Tämän vuoksi on 

tärkeää korostaa staattisuuden puuttumista indielevy-yhtiöiden, artistien ja koko 

musiikkiteollisuuden piirissä. Pysyvyyden sijaan tarjolla on jatkuvaa, enemmän tai 

vähemmän näkyvää, muutosta.  

Punk sai aikaan DIY-asenteellaan ja riippumattomuuden korostuksellaan riippumattomien 

levy-yhtiöiden vyöryn. Esimerkiksi Iso-Britanniassa perustettiin vuoden 1980 ensimmäisen 

puolen vuoden aikana yli 90 uutta levymerkkiä. Tämän mahdollistivat asennemuutoksen 

lisäksi alentuneet levyjen valmistuskulut ja halvempien äänitysstudioiden käyttäminen sekä 

se, että levyjen julkaisemisesta ei odotettu tulevan tuottoa. Britanniassa näiden pienlevy-

                                                             
350 Frith 1988, 110. 



188 
 

yhtiöiden julkaisuja alkoivat jaella riippumattomat jakelijat, kuten Rough Trade, mutta silti 

suuria taloudellisia voittoja ei tullut, joten esimerkiksi Stiff teki jakelusopimuksen suuryhtiön 

kanssa. Joka tapauksessa pienyhtiöiden levymyynti oli riittävää vakiinnuttaakseen 

riippumattomien levy-yhtiöiden aseman osana vaihtoehtoista levyteollisuutta. 

Yhdysvalloissa pienlevy-yhtiöt eivät menestyneet yhtä hyvin kuin Iso-Britanniassa. 

Yhdysvaltojen suuremmat markkinat vaativat suurempia panostuksia mihin pienillä yhtiöillä 

ei ollut mahdollisuuksia. Heillä ei myöskään samalla tavalla ollut tukenaan vaikutusvaltaista 

radiotoimittajaa, kuten John Peel oli Iso-Britanniassa. Lisäksi suuryhtiöt onnistuivat punkin 

kaupallistamisessa ja valjastamisessa suuryhtiöiden alle Yhdysvalloissa paljon paremmin 

kuin Iso-Britanniassa. Esimerkiksi lisenssisopimukset pienyhtiöiden ja suurten välillä, kuten 

I.R.S.:n ja A&M:n sopimus, olivat täysin kaupallisista lähtökohdista solmittuja ja 

suuryhtiöiden valtaa suhteessa indieyhtiöihin kasvattavia. Yhdysvalloissa pienyhtiöt 

toimivatkin Frithin mukaan paikallisissa yhteisöissä ja tiettyjen erityisten yleisöjen parissa.351 

1980-luvun kuluessa tilanne kuitenkin muuttuu ja yhdysvaltalaiset pienlevy-yhtiöt alkavat 

menestyä, jopa paremmin suhteessa brittiyhtiöihin. Tim Gosling väitti, että amerikkalaisten 

punklevy-yhtiöiden kuten SST:n, Alternative Tentaclesin ja Dischordin menestys suhteessa 

brittiläisiin vastineisiinsa johtui amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluvasta ajatuksesta 

Amerikasta mahdollisuuksien maana, jossa kapinallinen uuden kokeilija on sankari ja 

individualismi kaiken mitta. Amerikkalaiset vaihtoehtokapitalistit näkivät mahdollisuuden 

toimia kaupallisena toimijana silti menettämättä ominaislaatuaan ja luopumatta 

periaatteistaan. Amerikkalaiset pienyhtiöt käyttivät kaupallista maailmaa hyödykseen 

tavoitteidensa saavuttamisessa. Amerikkalaiset punklevy-yhtiöt ottivat siis kapitalistisesta 

järjestelmästä itselleen sopivat asiat käyttöönsä ja saivat tätä kautta tuotteensa eli artistinsa 

ja levynsä paremmin huomion kohteeksi esimerkiksi musiikkimedioissa.352 Samalla, tämän 

kehityksen ja muutoksen myötä, niiden merkitys ja arvostus kasvaa ja ne saavat aiempaa 

enemmän huomiota muun muassa Rolling Stonen kaltaisessa valtavirran musiikkilehdessä. 

Rolling Stonen useamman kerran kirjoittelussaan esiin nostamia amerikkalaisia indieyhtiöitä 

ovat Slash, I.R.S., SST, Twin/Tone, Bar/None, Enigma, Relativity, Blast First ja 99 Records. 

Niistä I.R.S. on kaupallisesti menestynein, mutta niiden kaikkien merkitys Rolling Stonelle 

liittyy erityisesti niiden luotettavuuteen: jos tietty arvostettu yhtiö, kuten Slash, julkaisee 

uuden levyn, on sen päätyminen arvion kohteeksi varmempaa kuin jos julkaisun takana on 
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tuntemattomampi yhtiö. Tämä luottamus pienyhtiöihin ja heidän julkaisemiensa artistien 

merkittävyyteen kasvaa niiden kaupallisen menestyksen vuoksi, mutta myös niiden 

vaikuttavuuden vuoksi. Paljon tässä tutkimuksessa korostetun hyvän taloudellisen tuloksen 

lisäksi näkyvyys riippuu myös julkaisujen musiikillisesta ja taiteellisesta laadusta. 

Michael Goldbergin Punk Lives-artikkelissa nostetaan esiin myös pienlevy-yhtiöt. SST oli 

artikkelin mukaan tärkein undergroundlevy-yhtiö Amerikassa ja Los Angeles Times kirjoitti, 

että SST:lle levyttivät muutamat parhaimmista alternativeyhtyeistä: Black Flagin lisäksi Meat 

Puppets, the Minutemen ja Hϋsker Dϋ. Viiden vuoden olemassaolonsa aikana se oli 

julkaissut yli neljäkymmentä levyä, joista kahdeksantoista vinyylinä. Goldbergin mukaan 

viime vuonna eli vuonna 1984 SST julkaisi neljä levyä Black Flagia, tuplalevyt Hϋsker Dϋlta 

ja Minutemeniltä sekä albumit Meat Puppetsilta, Saccharine Dustilta ja St. Vitusilta. Hyvän 

undergroundmenestyksen lisäksi SST:n kohdalla korostetaan omaehtoisuutta sekä tee-se-

itse-mentaliteettia ja-toimintatapoja. ”Jos työskentelet SST:lle pitää sinun olla valmistautunut 

nukkumaan lattialla”, kertoi 21-vuotias Jordan Schwartz ja lisäsi, että se oli sitä mitä hän ja 

Black Flagin manageri Chuck Dukowski tekivät likaisen Redondo Beachissa sijaitsevan 

toimiston lattialla, joka alakerrassa olevan pienen treenikämpän kanssa toimitti Black Flagin 

päämajan virkaa. DIY-toimintatavat ulottuvat siten myös levy-yhtiötoimintaan, joka perustuu 

vähäisten materiaalisten resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön oman taiteen 

levittämiseksi kuulijoille. Tällöin tingitään, vaikka tarvittaessa omasta hyvinvoinnista taiteen, 

itseilmaisun ja musiikin hyväksi. Artikkelin mukaan on myös muita merkittäviä alifinansioituja 

pienen budjetin undergroundlevy-yhtiöitä kuin SST, jotka ansaitsivat tulla nostetuksi esille. 

Esimerkiksi San Franciscosta tuli Subterranean ja Minneapolisista Twin/Tone, jotka 

molemmat olivat julkaisseet artisteja, joita oli ylenkatsottu epäkaupallisina suurlevy-

yhtiöissä. Syyt näiden levy-yhtiöiden olemassaoloon löytyvät artikkelin mukaan muualta kuin 

kaupallisista intresseistä. ”Minä ja ystäväni halusimme äänittää punk-rock skenen”, kertoi 

Steve Tupper syyksi sille miksi hän perusti Subterraneanin vuonna 1979. Yhtiön filosofiana 

oli, että on olemassa underground, josta tulevat esille parhaat ja mielenkiintoisimmat 

musiikilliset ilmiöt ja musiikilla on arvoa muunakin kuin kaupallisena tuotteena; monet 

undergroundartistit ovat merkityksellisiä ja siksi niiden musiikkia tulee julkaista. 

Subterraneanin tunnetuin artisti oli Goldbergin mukaan Flipper, joka oli saavuttanut jo pientä 

menestystä. Monet julkaisut, joita Tupper ja kumppanit julkaisivat, olivat hankalia koska he 

halusivat ärsyttää. Kuten kourallinen Englannin indieyhtiöistä, esimerkiksi Rough Trade, 

Factory ja Mute, American Undergroundin levy-yhtiöt eivät olleet niinkään kiinnostuneita 
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rahan teosta vaan pikemminkin vaikuttamisesta kulttuuriin. Tämä asenne kertoi siitä miksi 

Steve Tupper oli töissä konekaupassa ja syyti ylimääräiset rahansa Subterraneanin 

yhtyeisiin, joilla ei ollut todellista mahdollisuutta tulla koskaan kuuluisiksi tai suosituiksi. 

Tupperille hänen omaehtoinen toimintansa edustaa valtakulttuurin kyseenalaistamista ja 

vastakulttuurista kapinaa sitä vastaan, toisin sanoen vaihtoehtoa valtavirralle: ”Meidän 

musiikkimme on todellinen vaihtoehto valtavirtamusiikille…Se on tärkeää koska yhteiskunta 

kokonaisuutena on täysin perseestä. Mitä me haluamme, on käyttää musiikkia haastamaan 

monet oletukset, jotka määrittävät musiikkia ja jotka määrittävät hyväksyttävän 

viihdyttämisen ja ilmaisun muodot.”353  

Myös SST perustettiin Subterraneanin tavoin vuonna 1979, kun Black Flagin jäsenet 

ymmärsivät, että jos he halusivat julkaista musiikkiaan, piti se tehdä itse. SST:n 

ensimmäinen julkaisu oli Black Flagin EP Nervous Breakdown, jonka äänittäminen maksoi 

600 dollaria. Flipper teki nyt jo klassisen ensimmäisen LP-levynsä Album Generic Flipperin 

alle 3000 dollarilla. The Replacementsin kriitikoiden kehuman Let it Ben tekeminen maksoi 

6000 dollaria. Neljä Black Flagin artikkelin ilmestymistä edeltävänä vuonna julkaistua levyä 

maksoivat yhteensä 6000 dollaria ja Hϋsker Dϋn tuplalevy 3200 dollaria, kun taas the 

Minutemen äänitti tuplalevymestariteoksensa Double Nickels on the Dimen 1500 dollarilla. 

Goldberg korostaa artikkelissa näiden esimerkkien avulla yhtyeiden ja levy-yhtiöiden 

asennetta, jossa materiaaliset resurssit ja erityisesti niiden puute eivät estä musiikin 

tallentamista ja julkaisua. Verrattuna monien muiden ajan ja erityisesti Rolling Stonen 

suosiossa olleiden artistien levytysbudjetteihin olivat nämä kengännauhabudjetit 

naurettavan pieniä. Tämä näkyy kuitenkin myös levyjen myyntimäärissä: ne eivät yllä isoilla 

miljoonabudjeteilla tehtyjen, miljoonia myyneiden levyjen määriin. Kaikin puolin 

korostuneena esiin nousee ajatus American Undergroundia edustavien levy-yhtiöiden 

suhteellisesta pienuudesta, kaikilla laskettavissa olevilla mittareilla mitattuna. Kuitenkin 

tähän asti lähes 250 000 Black Flagin levyä, albumia, EP:tä ja singleä oli Goldbergin mukaan 

myyty. Lähes jokainen SST:n julkaisu oli maksanut itsensä takaisin tai tehnyt jopa voittoa ja 

siinä sivussa Hϋsker Dϋn ja Minutemenin albumit olivat saaneet kriitikoilta paljon kiitosta. 

Muut levy-yhtiöt ja yhtyeet eivät olleet menestyneet kuitenkaan yhtä hyvin: Twin/Tone oli 

myynyt 42 000 kappaletta Replacementsin Let It Be-levyä ja 30 000 muita yhtyeen aiempia 

levyjä ja Subterranean oli myynyt Flipperin kahta ensimmäistä levyä 28 000 kappaletta.354 

                                                             
353 Rolling Stone 18.7./1.8.1985, 28, 30, 32, 124, Goldberg, Michael, ”Music News: Punk Lives”. 
354 Ibid. 
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Ongelma näillä esitellyillä pienyhtiöillä on artikkelin mukaan levyjen jakelu. Levykauppa otti 

yhden Black Flagin levyn hyllyyn ja odotti, että se myydään, jonka jälkeen piti odottaa viikon 

verran jakelijaa, jolta tilattiin taas yksi uusi levy, joka tuli perille viikon päästä. Samaan aikaan 

ihmiset kävivät etsimässä levyjä levykaupoissa, mutta eivät löytäneet niitä jakeluongelmien 

vuoksi. Lisäksi vaikka levy myisi hyvin, oli vaikeutena kerätä voitot yksityisiltä jakelijoilta. 

Twin/Tonen jakelupäällikkö Chris Osgood kertoi, että he tekivät tuloa melkein 300 000 

dollaria kuluneena vuonna, mutta niistä 133 000 dollaria oli edelleen maksamattomia 

maksuja, joita ei ollut onnistuttu keräämään jakelijoilta, koska kukaan ei halunnut maksaa 

sinulle ennen kuin sinulla oli tarjota uutta julkaisua. Hän oli varma, että tämä on ongelma 

jokaisella indieyhtiöllä. Toinen pienyhtiöiden tuotteiden kohtaama ongelma oli niiden 

levykaupoissa tapahtuvan sijoittamisen epäonnistuminen: ”Tai he sijoittavat ne 

tuontiosastolle, tai NEW WAVEn alle.” Jos heitä jakelisi suuryhtiö, levyt päätyisivät suoraan 

rockosastolle, mistä fanit odottavat löytävänsä levyn. ”Me emme ole uutta aaltoa”, Ginn 

korosti ja teki samanlaista eroa amerikkalaisen undergroundin ja uuden aallon, joka 

erityisesti liitettiin brittiläiseen ajan musiikkiin, välille kuin Rolling Stone kirjoittelussaan loi.355  

Edellä mainittujen indieyhtiöiden esiin nostamisen ohella niiden arvostuksen muutos näkyy 

erityisesti tietyistä indieyhtiöistä kirjoitetuissa jutuissa, kuten kun vuonna 1989 Texas Hotel 

esiteltiin parhaana uutena, mahdolliseen suurmenestykseen tulevaisuudessa yltävänä, 

mutta vielä esittelyn kirjoittamisen aikoihin vähemmän tunnettuna levy-yhtiönä. Perusteina 

jutussa tälle väitteelle lueteltiin liuta artisteja kuten 10,000 Maniacs, Concrete Blonde, the 

Fall, Fetchin’ Bones, Michael Stipe, Henry Rollins, Hetch Hetchy, Chickasaw Mudd Puppies, 

Downy Mildew ja Poi Dog Pondering. Näistä viimeksi mainittu oli artikkelin mukaan lähellä 

suuryhtiösopimusta ja muiden mainittujen kanssa levy-yhtiö ja sen toimijat olivat tehneet 

yhteistyötä. Kuitenkin varsinaisia julkaisuja se oli edellä mainituista Poi Dog Ponderingin 

lisäksi julkaissut vain Henry Rollinsilta ja Downy Mildewiltä. Levy-yhtiö ei artikkelin mukaan 

kuitenkaan tehnyt sopimuksia artistien kanssa myydäkseen niitä eteenpäin: ”me olemme 

todella läheinen yhtiö artisteillemme. Siinä on koko asian ydin.”356 Texas Hotelin esittely 

tiivistää Rolling Stonen yhteiset odotukset monien indieyhtiöiden kohdalla: niiden toivotaan 

tulevaisuudessa nousevan menestykseen I.R.S.:n, Slashin ja SST:n tavoin ja haastavan 

DIY-toimintatavoillaan musiikkiteollisuuden vakiintuneet ja sementoituneet doktriinit tai 

                                                             
355 Ibid. 
356 Rolling Stone 18.5.1989, 134,”Hot record label: Texas Hotel”. 
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ainakin ravistelevan niitä (tai ainakin tuottavan suuremmille yhtiöille laadukkaita 

indieartisteja musiikkiteollisuuden rattaissa ruhjottaviksi).  

Eniten brittiläisistä indielevy-yhtiöistä Rolling Stonen sivuilla ovat esillä Stiff, Rough Trade ja 

Factory. Nekään eivät kuitenkaan saa esimerkiksi SST:n, I.R.S.:n tai Slashin kaltaista 

huomiota. Toisaalta muut brittiyhtiöt kuten Mute, Beggars Banquet, 4AD ja Creation saavat 

huomiota vain yksittäisten julkaisujen muodossa tai jäävät täysin vaille sitä. Jos kotimaisten 

indielevy-yhtiöiden kohdalla Rolling Stonen kirjoittelu on hajanaista, on se Iso-Britannian 

yhtiöiden kohdalla vielä hajanaisempaa. 

Selvästi eniten huomiota Atlantin toisen puolen indieyhtiöistä saa Rough Trade, joka 

perustettiin vuonna 1976 Geoff Travisin toimesta ja vuoteen 1978 mennessä sen toiminta 

oli laajentunut maanlaajuiseksi jakelutoiminnaksi. Se teki yhteistyötä ja jakelusopimuksia 

monien brittiläisten pienlevy-yhtiöiden kanssa kuten Mute, Y ja Industrial. Se oli myös tärkeä 

esikuva yhtiöille kuten 4AD, Creation, Go! Discs, Fiction ja 2 Tone. Yhtiö oli punkaikakauden 

yksi merkittävimmistä brittiläisistä toimijoista ja vaikka se saavutti pienyhtiöksi hyvää 

menestystä, yhtiön toiminnan perusperiaatteena pysyi kuitenkin artistilähtöisyys ja varsinkin 

alkuaikoina yhtiö tuli tunnetuksi myös poliittisista kannanotoistaan muun muassa feminismin 

ja vasemmistolaisuuden puolesta. Rough Trade on siten malliesimerkki indieyhtiöstä, joka 

toimii omien järkähtämättömien periaatteidensa pohjalta. Gareth Murphyn mukaan yhtiö oli 

Britannian vaihtoehtomusiikin keskipiste ja eräänlainen alkupiste indieyhtiöiden merkityksen 

kasvulle. Yhtiön aloittaessa indieyhtiöitä oli vain tusinan verran, mutta 1980-luvun lopussa 

pienyhtiöitä oli jo kahdeksansataa, joista Rough Trade jakeli viidensadan julkaisuja.357 

Rough Trade pyrki toiminnassaan jatkamaan, edelleen 1980-luvulla, punkin DIY-asenteen 

viitoittamalla tiellä ja pitämään itsensä riippumattomana musiikkiteollisuuden rajoittavista 

kahleista. Tämän vuoksi sen julkaisut eivät perustuneet kaupalliseen menestykseen ja sen 

tavoitteluun vaan julkaistavaksi päätyivät albumit ja artistit, jotka piti julkaista koska kukaan 

muu ei halunnut tai suostunut, mutta jotka koettiin liian merkittäviksi jätettäväksi historian 

hämärään.358 Rough Trade oli Greil Marcusin vuoden 1980 Wake Up!-artikkelin mukaan 

brittiläisen post-punkin, radikaalin ja uuden brittiläisen musiikin tärkein, ellei jopa ainoa, 

keskus. Rough Trade aloitti hänen mukaan levykauppana keväällä 1976, mutta laajensi pian 

toimintaansa myös, punkin myötä lisääntyneiden, kotitekoisten singlejen ja fanzinejen 

                                                             
357 King 2012, 117-120, 137; Kruse 2003, 51; Murphy 2015, 258, 326-327; Nice 2010, 30-31; Young 2006. 
358 Harris 2003, 6-7. 
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jakelun. Nyttemmin se oli laajentunut jakelemaan indiemusiikkia (myös muita kuin oman 

levy-yhtiönsä julkaisuja) Britteinsaarilta, Euroopasta ja Amerikasta Britteinsaarille, 

Eurooppaan ja Amerikkaan sekä hoitamaan artistiensa keikkajärjestelyjä ja mediasuhteita. 

Nyt se suunnitteli Marcusin mukaan tavallisuudesta poikkeavaa ”Yhdysvaltain operaatiota”, 

jossa se yleisemmän indieyhtiöiden toimintatavan eli suuryhtiöiden kanssa tehtävän jakelu-

ja valmistussopimuksen, sijaan hoiti kaiken itse.359 

Monesti sopimus suuryhtiön kanssa, kuten Rolling Stone kirjoittelussaan usein korostaa, 

tuottaa näennäisesti win-win tilanteen, jossa suuryhtiö saa pienyhtiön artistien mukana 

uskottavuutta (ja yhden-kahden menestysartistin) ja indieyhtiö suuryhtiön jakeluverkoston ja 

markkinointikanavien tuottamat hyödyt. Musiikkikirjailija Johnny Roganin mukaan kuitenkin 

Britanniassa pienlevy-yhtiöiden rooli muuttui, kun ne myytiin suuryhtiöille erityisesti siten, 

että niiden merkitys pieneni, kun ne päätyivät osaksi suuryhtiötä. Tällöin molemminpuolinen 

hyötysuhde osoittautuu lopulta vain yksipuoliseksi, jossa voittaja on suuryhtiö, joka sulauttaa 

pienyhtiön osaksi koneistoaan tai jättää sen sopimuksen päätyttyä, muutamia avainartisteja 

köyhempänä, jatkamaan toimintaansa itsenäisenä. Pienyhtiö hyötyy yhteistyöstä 

hetkellisesti kasvaneen näkyvyyden (ja joissain tapauksissa lisääntyneiden tulojen eli 

taloudellisen pääoman) kautta, mutta jää kulttuurisen pääoman kohdalla tappiolle. Pienlevy-

yhtiön sopimus suuryhtiön kanssa on siten pienyhtiön kannalta usein taloudellisesti 

kohtuullisen kannattava, mutta taiteellisten ansioiden kannalta vahingollinen. Juuri tämän 

epätasapainoisuuden vuoksi esimerkiksi Rough Trade pysytteli itsenäisenä.360 Toisaalta 

jotkut toiset indieyhtiöt kuten esimerkiksi Slash ajattelivat suuryhtiösopimuksen hyötyjen 

peittoavan sen mukanaan tuomat ongelmat, joten jälleen kerran on vältettävä yleistämästä 

muutamien esimerkkien pohjalta kaikkia koskevia laajempia päätelmiä. Jokaisen indieyhtiön 

ja jokaisen yhteistyösopimuksen kohdalla olosuhteet ja tavoitteet ovat erilaiset ja siksi 

lopputuloksetkin vaihtelevat. 

Joka tapauksessa edellä mainittuun viitaten Greil Marcusin Wake Up!-artikkelissa kirjoitettiin 

Rough Traden monista muista indieyhtiöistä poikkeavasta tavasta pyrkiä Yhdysvaltain 

markkinoille ja samalla esitettiin malli, jolla indieyhtiöiden ja suuryhtiöiden väliset 

yhteistyösopimukset Marcusin mielestä yleensä muotoutuivat. Artikkelin mukaan ensin 

indieyhtiö (joka sai lehdistöltä paljon positiivista huomiota ja jolla oli yleensä listoillaan yksi 

menestyvä artisti, joka lähes yksistään maineellaan muodosti yhtiön markkina-arvon) teki 

                                                             
359 Rolling Stone 24.7.1980, 42, Marcus, Greil. 
360 Rogan 1992, 7-8. 
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tuotanto-ja jakelusopimuksen suuryhtiön kanssa ja korosti sen jälkeen julkisesti 

”säilyttäneensä täydellisen taiteellisen kontrollin” itsellään sopimuksesta huolimatta. Tämän 

jälkeen indieyhtiö teki sopimuksia mielenkiintoisten artistien kanssa, julkaisi lyhyessä ajassa 

monia loistavia levyjä ja laajensi toimintaansa (sekä paikkasi tulovirtojen puutettaan) 

suuryhtiöltä lainatuilla rahoilla. Hetken aikaa kaikki olivat Marcusin mukaan tyytyväisiä, 

kunnes lopulta indieyhtiö huomasi olevansa massiivisissa veloissa ja suuryhtiö purki 

sopimuksen, vetosi vakuuksiin ja lopetti indieyhtiön toiminnan tai liitti sen itseensä (tai muutti 

sen alamerkikseen) samalla lopettaen lähes kaikkien mielenkiintoisten artistien sopimukset 

ja ottaen itselleen vain oikeudet alkuperäisten indieyhtiön menestysartistien musiikkiin. 

Marcusin mukaan vastaväite edellä mainittuun ajatukseen oli, että taiteellinen kontrolli oli 

olemassa tuotantovälineistä riippumatta ja että jälkimmäisellä ei ollut esteettistä merkitystä. 

Rough Traden toiminta perustui hänen mukaan juuri tälle ajatukselle, jossa taiteellinen 

itsemäärääminen oli itseisarvo ja talouteen liittyvät asiat tuli hoitaa siten, että ne tukivat tuota 

tärkeintä päämäärää.361  

Edellä mainittuun itsenäisyyteen viitaten Geoff Travisin mukaan ”asioiden muuttaminen 

sisältäpäin oli hölynpölyä”, joten asioita piti muuttaa järjestelmän eli suuryhtiöiden 

hallitseman musiikkiteollisuuden ulkopuolelta. Rough Traden pitää siis pysyä erillään 

sitoumuksista suhteessa vastustamaansa suurteollisuuteen, jotta se voi muuttaa sitä, sen 

rakenteita ja toimintatapoja ja säilyttääkseen täydellisen määräysvallan omiin asioihinsa. 

Travisin mukaan myös ajatus pitkistä levytyssopimuksista oli hirveä koska se käytännössä 

sitoi artistit velkaorjuuden kaltaiseen tilaan, jossa taidetta piti luoda tietyin väliajoin 

riippumatta siitä, oliko mitään sanottavaa tai annettavaa. Lisäksi artisti jäi yhtiöille vain 

velkaa kiertueiden ja levytysten maksamisesta. Rough Trade sitä vastoin, perusti 

toimintansa yksittäisen levytyksen julkaisun varaan ja vältti pidemmälle ajalle tehtyjä 

sopimuksia, jolloin kummallekaan osapuolelle ei jäänyt julkaisusta tulevaisuuden velvoitteita 

toista kohtaan. Molemminpuolinen, mahdollisimman suuri vapaus ja riippumattomuus 

määrittävät yhtiön toimintaa siis myös suhteessa artisteihin, ei vain ympäröivään 

levyteollisuuteen. Samalla yhtiö pyrki pitämään kulunsa kurissa ja esimerkiksi New Jerseyn 

”uussurfyhtye” the Feelies vaihtoi Rough Tradella julkaistun ensisinglensä jälkeen Stiffille 

julkaistakseen sillä ensialbuminsa koska yhtyeen levyttäminen Rough Tradelle olisi Travisin 

mukaan vienyt liian paljon rahaa muilta projekteilta ja olisi voinut tuhota yhtiön. Rough 

Traden idea ei ollut kiinnittyä yhteen menestysartistiin, jonka menestyksen (ja sitä kautta 
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saatavien tulojen) avulla voitaisiin nostaa esille muita tärkeäksi koettuja ideoita ja artisteja 

vaan liittää yhtiön ”toiminnan vapaus” jatkuvaan uusien julkaistavaksi kelpaavien yhtyeiden 

julkaisujen virtaan koska Rough Trade ei ollut Travisin mukaan levybisnestä ja toisaalta 

koska hän vihasi perinteistä ideaa artisteista. Rough Trade oli kollektiivi (ei ensisijaisesti 

levy-yhtiö tai ainakaan tavanomainen sellainen), jossa ihmiset työskentelivät, ”saivat tukea, 

tapasivat toisia ihmisiä, saivat ideoita, kuuntelivat toisia ihmisiä” ja jopa tulevaisuudessa 

saattoivat tienata elantonsa. Viimeksi mainitun ongelman ratkaisu oli Travisin mukaan 

kuitenkin vasta työn alla ja suuri osa Rough Tradeen liitetyistä artisteista eli kädestä suuhun 

(yhtyeet säästivät soittamalla keikkoja toistensa kanssa, samoilla soittimilla, soittamalla 

toistensa levytyksillä ja julkaisemalla yhteisiä levytyksiä) koska Rough Traden artistit eivät 

voineet perinteisillä levytyssopimuksilla toimivien yhtiöiden tavoin saada jatkuvaa tulovirtaa 

vaan taloudellinen tuki oli hetkellistä. Marcusin mukaan Rough Traden suurin uhka piili 

kuitenkin ”taiteellisuudessa, solipsismissa, moraalisessa ylemmyydessä, snobbailussa  ̶  

konseptiinsa liian tyytyväisen avant-garden tyypillinen umpikuja.” Artistien lausunnot tukivat 

Marcusin päätelmää: Essential Logicin Lora Logicin mukaan jos hän hakisi Rough Traden 

ilmoitustaulun kautta yhtyeeseensä uutta basistia, olisivat kiinnostuneet ”hyvin elitistisiä 

ihmisiä  ̶  kultisteja” ja Gang of Fourin Jon Kingin mukaan ”tuli vaihe kun modernismi meni 

omaan perseeseensä” Jälkimmäisen kohdalla Marcus lisäsi, että sen saattoi kuulla jo 

joillakin Rough Traden julkaisemilla levyillä.362  

 

 

6.6. STATUKSEN MUUTOS: YHDYSVALTAIN KYTKÖKSET 

Ulkomaisten artistien kytkökset, erityisesti levytyssopimukset, Yhdysvaltoihin toimivat niiden 

väylänä lehden juttujen aiheeksi. Esimerkiksi Rolling Stonen brittinumerossa 1983 

julkaistussa britteinsaarelaisia yhtyeitä esitelleessä artikkelissa lähes jokaisen artistin 

kohdalla mainittiin uusi Amerikan markkinoilla saatavissa oleva levyjulkaisu.363 Koska 

Rolling Stone haluaa painottaa musiikillisen kattavuutensa artisteihin, joita heidän lukijansa 

kuuntelevat ja joiden levyjä he ostavat, on luonnollista, että artistit, joiden levyjä ei 

Amerikassa julkaista jäävät huomiotta. Tämän vuoksi artisti, joka saa julkaisu-tai 

jakelusopimuksen Yhdysvaltoihin, nousee Rolling Stonen silmissä mahdolliseksi 
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julkaisukynnyksen ylittäväksi artistiksi. Amerikan julkaisu mahdollistaa artistin menestyksen 

myös Rolling Stonen kotimaan markkinoilla ja sitä kautta nostaa artistin mahdollisuuksia 

päätyä Rolling Stonen sivuille.  

Artistin levytyssopimus Pohjois-Amerikkaan tarjoaa Rolling Stonelle mahdollisuuden tarttua 

kotimaisille markkinoille tuoreeseen ulkomaiseen artistiin, joka pian saattaisi olla tunnettu ja 

menestyvä myös Yhdysvalloissa. Esimerkiksi the Chameleons esiteltiin edellä mainitussa 

artikkelissa koska se oli saanut radiosoittoa collegeradiossa ja se oli juuri solminut myös 

levytyssopimuksen Yhdysvaltoihin.364 Myös That Petrol Emotion, the Chills, Microdisney ja 

the Mekons kuuluivat niihin artisteihin, jotka nostettiin Rolling Stonen kirjoitteluun ainakin 

osittain niiden julkaistua Yhdysvaltain debyyttinsä tai suuryhtiödebyyttinsä.365 

Levytyssopimusten lisäksi myös kiertue tai keikat Yhdysvalloissa ovat sen arvoisia, että 

yhtye voidaan niiden myötä nostaa lehden sivuille, kuten esimerkiksi Mission UK:n 

tapauksessa.366  
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365 Rolling Stone 24.9.1987, 130-131, Tannenbaum, Rob; Rolling Stone 9.8.1990, 32, Mccormick, Moira, ”New 
Faces”; Rolling Stone 2.7.1987, 56, Fissinger, Laura; Rolling Stone 2.7.1987, 56, Guterman, Jimmy. 
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7. SUHTAUTUMINEN MUUTOKSEEN  

Rockkriitikot tarvitsivat populaarikulttuurintukija Deena Weinsteinin mukaan toisen johon 

verrata musiikkia: hyvää musiikkia piti verrata huonoon musiikkiin ja toisin päin. Weinsteinille 

kriitikon oma tausta ja erityisesti rockmusiikin historiallinen konteksti määrittivät paljolti sitä 

mitä pidettiin hyvänä ja huonona musiikkina.367 Rolling Stonessa erityisesti jälkimmäinen 

kumpuaa lehden traditioista. Rocktoimittajan pitää kuitenkin myös tuntea lukijansa ja se mitä 

musiikkia he pitävät hyvänä ja mitä huonona, jotta osaavat verrata artisteja ja musiikkia 

oikeisiin artisteihin ja musiikkityyleihin. Rolling Stonen lukijat ovat 1980-luvulla joko lehden 

uskollisia tilaajia tai nuorempia irtonumeron ostajia. Ensin mainituille lehti tarjoaa nostalgista 

sisältöä 1960-ja 1970-luvun artisteista ja jälkimmäiselle uusien poptähtien pinnallista 

esittelyä. Koska ensin mainitut ovat pääsääntöisesti kotimaisia ja jälkimmäiset brittiläisiä on 

niiden keskinäinen arvoasteikko lehden toimittajien piirissä helposti havaittavissa. Itse 

kirjoittelun määrään arvostuksella ei kuitenkaan ole suurta merkitystä vaan tärkeämpää kuin 

artistin merkityksellisyys on hänen kykynsä myydä lehteä irtonumeron ostajille ja saada 

lehdelle uusia tilaajia. 

Musiikkijournalismi voidaan Pierre Bourdieun termein nähdä taisteluna henkisestä 

arvovallasta eli kulttuurisesta pääomasta: siitä kenellä on oikeus päättää mikä on hyvää ja 

mikä huonoa kulttuuria. Simon Frithin mukaan ei ollut olemassa huonoa musiikkia vaan 

musiikista tuli huonoa musiikkia, kun joku määritteli sen arvostelmassa huonoksi ja sai muut 

ihmiset uskomaan itseään. Jonkin musiikin määrittely huonoksi musiikiksi oli Frithin mukaan 

samanaikaisesti sen selittämistä mikä oli huonoa musiikkia. Frithin mukaan ensimmäinen 

selitys musiikin huonoudelle voi liittyä musiikin tuottamistapaan, esimerkiksi siihen oliko se 

standardisoitua massamusiikkia vastakohtana omaehtoiselle ja itsenäiselle musiikille. 

Toinen huonon musiikin selitys oli oman äänen puute vastakohtana uniikille musiikille. 

Kolmas keino, jolla musiikkia oli Frithin mukaan väitetty huonoksi, olivat sen seuraukset, 

esimerkiksi punkin väitetty väkivaltaisuus. Musiikillisen taidokkuuden puute oli myös voinut 

johtaa musiikin väitettyyn huonouteen kuten myös epäautenttisuus, musiikin huono maku ja 

tyhmyys. Rolling Stone tarttuu huonon musiikin määrittelyssään kaikkiin Frithin esittämiin 

perusteluihin. Yhtenä selkeänä Frithin määrittelystä puuttuvana kriteerinä on kutenkin myös 

yhtyeen menestymättömyys, jota käytetään joidenkin artistien kohdalla todisteena siitä, että 

musiikki on huonoa. Useammin perusteluina käytetään kuitenkin Frithin mainitsemia 
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selityksiä, sillä monet niistä ovat korrektimpia omaa vaihtoehtoisuuttaan varjeleville 

toimittajille. Lopulta Frith päätyi artikkelissaan huonosta musiikista toteamaan, että huono 

musiikki oli makuasia.368 Se on siis yksittäisen ihmisen määrittelyn alaista, mutta se tuleeko 

tästä mielipiteestä laajemman yhteisön hyväksymä totuus, riippuu siitä kuka asian esittää ja 

miten se tehdään. Rolling Stone on suurelle yleisölle auktoriteetti, jonka huonon ja hyvän 

musiikin määrittely määrittää sitä myös kulttuurissa ja yhteiskunnassa yleensä. Rolling 

Stonella on kulttuurista, mutta myös taloudellista pääomaa, joiden kautta sillä on valtaa 

vaikuttaa siihen millainen kuvaa maailmasta ja erityisesti musiikkimaailmasta välittyy. 

Kuitenkin koska Frithin ajatukseen sisältyy vahva individualismin korostus, jossa jokainen 

yksilö nähdään makutuomarina, on myös korostettava yksittäisten lehden toimijoiden, kuten 

toimittajien, roolia tässä prosessissa sekä sitä, että kaikkien lehden toimittajien mielipiteet 

eivät ole yhtä painavia ja tärkeitä kuin muiden vaan kyse on siitä, kuinka paljon toimittajalla 

on kompetenssia ja uskottavuutta; kaikkien mielipiteet eivät samalla tavoin läpäiseviä ja 

pysyviä ja siten merkittäviä. Joka tapauksessa Rolling Stonen toimittajien määrittelyt 

huonosta musiikista ja vastakkainasettelut huonon ja hyvän musiikin välillä nousevat 

selkeästi esiin esimerkiksi sen Britteinsaarten musiikkia koskevasta kirjoittelusta. Rolling 

Stone pyrkii keksimiensä traditioiden pohjalta ja omaamansa kulttuurisen pääoman kautta 

esittämään musiikkimaailman haluamallaan tavalla tai jopa muuttamaan sen 

haluamakseen. 

Muutos ja muuttumattomuus lomittuvat jatkuvasti Rolling Stonen muutosdiskurssissa. 

Koska muutos on yksi tärkeimmistä vaihtoehtomusiikkia ja erityisesti sen kaupallisesti 

merkittävimpien artistien olemusta määrittävä seikka Rolling Stonen esiin nostamien 

vaihtoehtoartistien kohdalla, ovat sen problematisointi, kuvailu ja arvottaminen tärkeitä 

metodeja osana lehden vaihtoehtomusiikkikirjoittelun muutosdiskurssia. Näistä viimeksi 

mainittu eli muutokseen suhtautumisen laatu, kertoo suoraan siitä, miten Rolling Stone ja 

sen toimittajat näkevät muutoksen suhteessa muihin ja muiden muutoksiin sekä 

vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin, toisin sanoen aktuaaliselle, toteutuneelle muutokselle 

mahdollisiin vertailukohtiin. Kun muutoksen kuvailu kertoo siitä mitä Rolling Stone ja sen 

toimittajat arvostavat ja mitä haluavat nostaa esiin, niin muutossuhtautuminen kertoo siitä, 

miten muutos otetaan vastaan ja mitä siitä ollaan mieltä.  
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Muutokseen voidaan kirjoittelussa suhtautua kolmella tavalla: (1) positiivisesti, (2) 

negatiivisesti tai (3) neutraalisti. On kuitenkin huomattava, että tavallista Rolling Stonen 

dialektisesti etenevälle kirjoitustyylille on kirjoittaa useita eri suhtautumistapoja sekoittaen 

joko koko kirjoituskohdetta yleisesti tai jopa yksittäistä tekstiä koskien. Muutos voi siten 

kirjoittelussa olla toisaalta positiivinen ilmiö, mutta samalla myös näkökulmaa vaihtaen 

negatiivinen. Kuitenkin harvoin, jos koskaan sävy on välinpitämätön (tai mitään kantaa 

ottamaton), jonka voisi joidenkin muiden, esimerkiksi pienlehtien kirjoittelussa, nostaa 

neljänneksi suhtautumisvaihtoehdoksi. 

Neutraalina tai vaihtoehtoisesti sekä positiivisena että negatiivisena voidaan pitää 

esimerkiksi Jon Parelesin huomioita U2:n toisen pitkäsoiton Octoberin kohdalla esiin 

nousseista muutoksista. Hänen mukaan edelliseen albumiin verrattuna kitarat olivat 

enemmän esillä, mutta Pareles huomasi yhtyeen äänikuvaan tulleen mukaan myös A 

Certain Ration neofunkkia muistuttavia kerrostumia muiden kokeilujen ohella. Kuitenkin 

Parelesin mukaan yhtyeen yritykset laajentaa äänimaailmaa eivät toimineet yhtä hyvin kuin 

yhtyeen voimatriodynamiikka. Parelesin mukaan positiivista kuitenkin oli, että yhtye ei ollut 

yrittänyt toistaa ensilevyään vaan oli kokeillut uusia lähestymiskulmia ja ehkä seuraavalla 

albumilla nuo visiot kirkastuisivat.369 Uudistuminen ei ole siten onnistunut, mutta on 

periaatteellisella tasolla kannatettava aktio. 

Rolling Stonen muutosdiskurssissa ei tietystikään ole selviä ja aina loogisesti esiintyviä sen 

arvottamista ohjaavia ja sitä indikoivia suhtautumisorientaatioita vaan se on pikemminkin 

tilannekohtaista ja vaihtelevaa, juttukohtaista. Kuitenkin yleistäen voidaan sanoa, että 

vaihtoehtomusiikin muutos nähdään negatiiviseksi kehitykseksi erityisesti tyylin ja asenteen 

teemojen kautta. Tämä liittyy Brabazoniin viitaten siihen kuinka rockkirjoittelun 

perusnarratiivi on taiteen ja kapitalismin välinen taistelu.370 Toisaalta osittain ristiriitaisesti 

positiivinen muutos taas kiinnittyy niiden (eli tyylin ja asenteen) ohella usein kaupallisen 

merkittävyyden muutokseen. Tässä näkyy Rolling Stonen näkökulman kahtalaisuus 

suhteessa undergroundiin ja undergroundartisteihin, jotka ovat jo lähes valtavirtaa. 

Muuttuva tyyli ja asenne voivat siis olla joko negatiivisia tai positiivisia muutoksia, mutta 

kaupallisen merkittävyyden muutos lähes yksinomaan positiivinen muutos, jos tämä muutos 

ei ole tapahtunut artistin ominaislaadun, eli tyylin tai asenteen, kustannuksella. Kaupallisen 
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statuksen muutos näyttäytyy negatiivisessa valossa esimerkiksi silloin kun artistin koetaan 

pettäneen omat arvonsa.  

Muutokseen suhtautumiseen vaikuttavat toimittajien odotukset ja kirjoituskohteen luonne. 

Lähtökohdat muutosdiskurssissa ovat erilaiset esimerkiksi uuden ja etabloituneen artistin 

sekä lähtökohtaisesti hyväksi ja huonoksi mielletyn musiikillisen ilmiön välillä. Erityisesti 

ensin mainittuun liittyy Tom Carsonin kirjoittaman the Clashin London Calling-albumin arvion 

alustus, jossa hän kuvasi yhtyeeseen kohdistettuja väkisin täyttymättä jääviä odotuksia, 

jotka perustuivat paitsi siihen, että he olivat ”maailman mahtavin rock & roll yhtye” myös 

siihen, että kun vuosia oli katseltu liian monien supertähtien kompromisseja ja periaatteiden 

myymistä, mahtavimmasta oli tullut ”synonyymi musiikin viimeisen toivon” kanssa. Carsonin 

mukaan hyvä, kova ja intohimoinen London Calling juhli romanttista Rock'n'roll-kapinaa 

eeppisesti eikä se pelkästään toistanut Clashin aiempia teoksia vaan kaivautui syvälle rock 

& rollin menneisyyteen, sen ”legendoihin, historiaan, politiikkaan” ja sen myyttisiin 

teemoihin. Musiikillisesti se laajensi yhtyeen palettia torvien, urkujen, pianon, 

flamencokitaroiden, mariachin, bluesin, rockabillyn, the Ventures-vaikutteisen surfin, popin 

ja reggae-dubin myötä. Carsonin mukaan tupla-albumi oli kestävä, rikas ja se ei saanut 

kuulijaa vain huumaantumaan vaan myös tuntemaan olevansa elossa.371 

Muutosdiskurssi ja muutokseen suhtautumisen sävy ovat hyvin paljon lähtötilanteesta 

riippuvaisia myöhemmän muutoksen ohella. Se onko artisti alkuperäisessä ja aidossa, toisin 

sanoen autenttisessa (tai sellaiseksi katsotussa) muodossaan positiivisesti vai negatiivisesti 

määritelty näkyy selvästi siinä, miten muutokseen suhtaudutaan. Alkuperältään 

positiiviseksi nähdyn ilmiön muutokseen suhtaudutaan eri tavoin kuin ilmiöön, joka 

lähtökohtaisesti nähdään negatiivisessa valossa. Esimerkiksi syntetisaattoripop-artistien ja 

klassista rockia edustavien artistien muutos nähdään suhteessa eri alkutilanteeseen mikä 

vaikuttaa muutoksen arviointiin itse muutoksen laadun ohella. Negatiiviseksi alusta lähtien 

koetun artistin tai tyylin (kuten synthpopin) kohdalla muutos on lähes poikkeuksetta 

positiivinen asia ja muuttumattomuus todiste huonouden jatkuvuudesta, mutta alkuperältään 

positiiviseksi koetun musiikin (kuten rockin) muutos voi olla joko positiivinen, mutta usein jos 

ei negatiivinen, niin ainakin problemaattinen. 

Hyväksi todetun (tai koetun) artistin tai tyylin muuttumattomuus ei ole sitä koskevan arvion 

positiivisen sävyn muutosta indikoiva asia vielä monien muutostapahtumien jälkeenkään, 
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jos kirjoittelun kontekstissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia (esimerkiksi ei ilmaannu uusia 

kontekstia muuttavia tyylejä, jotka haastavat artistin tai tyylin edustamat merkitykset ja 

arvot). Esimerkiksi perinteinen rock & roll on Rolling Stonen kirjoittelussa hyvää riippumatta 

sen muuttumattomuudesta vielä 1980-luvullakin ja esimerkiksi punkin tai New Waven 

tarjoama kontekstin muutos ei saa tuota sävyä muuttumaan. Alkuperäisesti positiiviseksi 

nähdyn artistin tai tyylin kohdalla muutosta voidaan jopa pitää haitallisena ja alkuperäisen 

hyvyyden tuhoajana kuten esimerkiksi vesitetyksi katsotun pömpöösimäisen soft-rockin 

kohdalla nähdään tapahtuneen rock & rollille. Hyvän ilmiön muutos voi olla toimittajien 

mielestä hyvä asia, mutta myös muuttumattomuus, pidättäytyminen vanhassa on ainakin 

jonkin aikaa positiivinen kehityskulku, ainakin verrattuna mahdollisuuteen, että muutoksen 

myötä muotoutunut uusi olemus olisi aiempaa huonompi.  

Toisaalta aluksi positiiviseksi koetun, mutta sittemmin vähemmän arvostetuksi muuttuneen 

artistin tai tyylin kohdalla saatetaan kirjoittelussa toivoa paluuta sen alkuperäiseen ja 

autenttiseksi koettuun olemukseen. Tällöin ratkaisuksi negatiivisen sävyn positiiviseksi 

muuttamiseksi esitetään nostalgista paluuta vanhoihin hyviin aikoihin, millä voidaan 

tarkoittaa paitsi alkuperäiseksi koettua tyyliä, asennetta tai olemusta myös mitä tahansa 

merkitykselliseksi koettua muutoksen vaihetta (esimerkiksi kaupallisen menestyksen huipun 

saavuttamisen vaihetta tai taiteellisen kohokohdan vaihetta) kirjoittajan arvostuksista ja 

motiiveista riippuen. Taantumisen vastalääke on tällöin uudelleenkiinnittymien niihin 

merkityksiin, jotka kirjoittajan mielestä aiemmin tekivät ilmiöstä merkityksellisen.  

Taantumisen korvaaminen uudelleenlöydetyllä paluulla vanhaan nousee toiveena (tai 

moitteen muotoon verhottuna toiveena) esiin esimerkiksi Devon kohdalla. Laura Fissingerin 

kirjoittamassa Freedom of Choice-albumin arviossa marraskuussa 1980 hän alusti, että 

debyyttialbumillaan Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! yhtye oli luonut modernin ja 

uraauurtaneen ”mutanttimikrokosmoksen” kun taas David Fricken New Traditionalists-

arvion mukaan Devo oli parhaimmillaan tehdessään ”tarttuvaa, kierosilmäistä ipana-

punkkia” teollisella soinnilla. Fissingerin mukaan Devo oli debyyttialbuminsa jälkeen 

taantunut julkaisemaan musiikkia, johon ei voinut suhtautua vakavasti tai edes huumorilla. 

Freedom of Choicen musiikki ei ollut muuttunut aiemmasta mekaanisesta ja kylmästä 

rytmikkyydestä, eivätkä vokaalit honotuksesta, mutta sanoitusten teemat olivat ja uuden 

albumin ”poikien ja tyttöjen peliä” kartoittaneet hirveydet tekivät hänen mukaan entistä 

mahdottomammaksi ymmärtää yhtyeen asennetta ja tavoitteita. Muutamin paikoin Fissinger 

löysi albumilta parempia hetkiä, mutta niitä oli liian vähän ”poistamaan levyn epäilyttävän 
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tyhjyyden.” Fricken mukaan taas yhtyeen alamäki oli ”ennakoitavissa” ja uudella albumilla 

yhtye luotti liikaa yksinkertaisiin ”syntetisaattoririffeihin ja juoksumattotanssirymeihin, jotka 

eivät ole trendikkäitä eivätkä perinteisiä”. Oikea Devo löytyisi albumin ohessa mainostetusta 

yhtyeen greatest hits-kokoelmasta, jolla se oli tehnyt kappaleistaan muzak-versioita.372 

Musiikkijournalismiin ja Rolling Stonen kirjoitteluun olennaisesti kuuluvan havaintojen ja 

niiden tulkintaa ohjaavien asenteiden välistä verkottumista voidaan havainnollistaa 

esimerkiksi apriorin ja aposteriorin käsitteiden kautta, jolloin esimerkiksi ensin mainittuun 

liittyvät ennakko-oletukset, piiloasenteet, hegemonisen vallan vaikutus sekä totunnaisuuden 

virrat (jotka ovat kuitenkin pohjimmiltaan tulosta havainnoista eli jälkimmäisestä) tulevat 

esille kantilaisessa ilmiasussa, mutta laajennettuna psykologian sisäisten mallien eli 

skeemojen suuntaan. Tällöin voidaan ajatella, että aposteriorinen käsite syntyy 

musiikkijournalistisessa diskurssissa esimerkiksi uuden musiikin kuuntelun tai haastattelun 

myötä, jolloin havainto ja kokemuksellinen tilanne ikään kuin ovat tyhjän taulun kaltaisen 

objektiivisuuden pohjana. Kuitenkin toimittajat ja yhteisö, jossa toimitaan, muokkaavat sitä, 

miten tuohon puhtaaseen havaintoon suhtaudutaan ja muutos verkottuu näiden kahden, 

havainnon ja tulkinnan, välisyyteen.  

Muutoksen dynaamisuuteen ja toimittajien suhtautumisen laatuun liittyy tärkeänä 

huomioitavana seikkana ajatus toimittajien (ja Rolling Stonen) motiiveista. Edellä mainitut 

ajatukset perustuvat siihen oletukseen, että toimittajat haluavat kaiken esille nostamansa 

musiikin olevan mahdollisimman hyvää. Kuitenkin voidaan myös ajatella tiettyjen genrejen, 

tyylien ja artistien kohdalla, että lehti ja yksittäiset toimittajat toivovat niitä koskevan 

muutoksen tapahtuvan mieluummin negatiiviseen suuntaan, koska tietyt ilmiöt ovat 

helpompi ja omaa ylevyyttä, asiantuntevuutta ja omia suosikkeja vertailukohtana ylistäen 

lytätä, kun ne ovat vielä aiempaa huonompia. Esimerkiksi osasta New Wavea, synthpoppia 

ja neo-psykedeliaa koskevasta kirjoittelusta nousee selvästi esiin toimittajan kokema 

nautinto vallantunteesta, jonka voimin ja avulla hän voi korostaa tapahtuneen muutoksen 

vahingollisuutta. Esimerkiksi Sue Saad and the Nextin ensimmäisen albumin arviossa Don 

Shewey kirjoitti sarkastisesti New Wavea pilkaten, että the Knackin ensilevyn menestyksen 

jälkeen levy-yhtiöissä tuottajia ja A&R-osastoa käskettiin etsimään seuraava the Knack ja 

Richard Perryn Planet-yhtiö löysikin seuraavan eli kalifornialaisen the Nextin; yhtyeen jolla 

oli uudet hienot vaatteet, kalliit soittimet, loistavat kasvot ja ”ei mitään sanottavaa”: 
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”Valitettavasti Sue Saad and the Next edustaa New Wave musiikin kaikkein masentavinta 

kaupallista sivutuotetta: rockia & ulkolukua.”373 Sheweylle siis New Waven muutos entistä 

kaupallisempaan ja ulkomusiikillisia asioita kuten muotia korostavaan suuntaan kiteytyy Sue 

Saad and the Nextin kohdalla. Arvion perusteella Shewey on vain odottanut sopivaa eli toisin 

sanoen omasta mielestään riittävän huonoa julkaisua, jonka avulla kertoa mielipiteensä New 

Waven muutoksesta entistä huonompaan suuntaan. 

Konsumerismi ja kaupallisuushegemonia ovat, kuten jo montaa kertaa olen maininnut, 

Rolling Stonen kirjoittelun tärkein konteksti ja tulkintakehys. Kuitenkaan se miten artistin 

muuttuneeseen kaupalliseen statukseen eli lähinnä menestyksen lisääntymiseen 

suhtaudutaan, ei aina ole kirjoittelussa yksiselitteisesti määriteltävissä negatiiviseksi, 

positiiviseksi tai neutraaliksi, eri näkökulmien korostamisen vuoksi. Tämä tulee hyvin esille, 

kun Devon Whip It-singlen radiosoittomenestyksen myötä kirjoittelussa esiin nousi kysymys 

siitä, oliko yhtye myynyt itsensä; osa faneista oli jopa mennyt yhden dialogin merkitystason 

eteenpäin kysyen, miksi olette myyneet itsenne? Yhtye vastasi syytöksiin kertomalla, että 

Devo teki mitä halusi, kuten oli ennenkin tehnyt ja ihmiset vain sattuivat ostamaan sen 

musiikkia, joten syy ei ollut heidän; he eivät olleet koskaan tehneet musiikkia tullakseen 

suosituiksi. Myös artikkelin kirjoittaneen Michael Goldbergin mukaan Devo ei ennen suurinta 

hittiään Whip It myynyt musiikkiaan paljoakaan millä hän yrittää myös todistaa yhtyeen 

muuttumattomuuden tai ainakin sen oikeutuksen ohella, Devon hyviä aikeita.374 Samassa 

artikkelissa Devoa syytetään siis muuttumisesta kaupalliseksi ja aiemmat arvot hylänneeksi, 

mutta vastakkaisesti myös korostetaan yhtyeen toiminnan loogisuutta ja jatkuvuutta 

positiivisessa hengessä. Muutokseen suhtaudutaan siis niin negatiivisesti, positiivisesti kuin 

myös neutraalisti. 

Negatiivinen suhtautuminen muutokseen liittyy usein tyylin muutokseen. Artistin uusi, 

aiemmasta eroava, mutta jostain syystä toimittajan mielestä huonompi tyyli näkyy 

kirjoittelussa esimerkiksi, kun Beat Crazyn levyarviossa Frank Rose kirjoitti, että Joe 

Jackson oli tullut hulluksi, hylännyt menestysreseptinsä ja tehnyt Joni Mitchellin The Hissing 

of Summer Lawnsin tyylisen afrikkalaisiin rytmeihin, läntisessä kontekstissa nojaavan 

albumin, jonka ongelmana Rosen mukaan oli sen hajanaisuus, mikä johtui Jacksonin 

sosiologisesta halusta tutkia eri tyylejä. Loppukaneettina edellä mainittuun viitaten hän 
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kirjoitti: ”on hetkiä, jolloin Joe Jackson kuulostaa kykenemättömältä päättämään, haluaako 

hän olla Britannian New Wave Billy Joel vai sen valkoinen Gil Scott-Heron.”375  

Negatiiviseksi kirjoittelussa nähty muutos liittyy erityisesti pidemmän uran tehneiden, 

toimittajien arvostusta nauttivien artistien kohdalla vertailuun uran huippukohtien ja 

nykyisyyden välillä. Kun artistien autenttisimmat tai sellaisiksi määritellyt levytykset 

asetetaan vastakkain käsillä olevien julkaisujen kanssa, luovat ajan tuomat perspektiivi ja 

myyttisyys uusille julkaisuille vertailukohdan, jonka luomiin odotuksiin vastaaminen 

osoittautuu mahdottomaksi. David Fricken tammikuussa 1986 kirjoittamassa Cut the Crapin 

arviossa kirjoitettiin the Clashin historiallista merkitystä ja vaikutusta Cut the Crapiin peilaten, 

että ”Oli aika jolloin the Clash oli kaiken punkin ylväyden ruumiillistuma. He ymmärsivät eron 

maailmanlopun ja pelkän epätyylin välillä ja lauluntekijöinä, laulaja-kitaristi Joe Strummerilla 

ja Mick Jonesilla oli vangitsemisen lahja. Yhtyeen eeppisten tuotantojen London Callingin ja 

Sandinista!:n reggae-rap-pop esperanto oli piirustukset kahdeksankymmentäluvulla tulleelle 

musta-valkoiselle crossoverille; nuo albumit ennakoivat myös Hüsker Dün sukupolven hard-

core ekskursioita. Surullisesti Cut the Crap kuulostaa siltä kuin viimeistä yhdeksää vuotta ei 

olisi koskaan ollut.” Fricken huijaukseksi kutsumalla albumi oli ”pinnalta hurja”, mutta 

tarkemman kuuntelun perusteella ”jäykkä ja heppoinen”.376  

 

 

7.1. MUUTOS UUDISTUMISENA 

Madnessin Keep Movingin ja the Thompson Twinsin Into the Gapin yhteisarviossa Parke 

Puterbaugh kirjoitti niitä yhdistävän kyseisillä levyillään tarve uudistua ja erottua jo kliseeksi 

muuttuneesta musiikistaan ja sen viiteryhmästä. Kumpikin yhtye kuulosti arvion mukaan 

varsin erilaiselta kuin alkuaikoina mikä johtui siitä, että kumpikin toteutti ”uuden ajan brittien 

älä koskaan-toista-itseäsi ajatusta”.377 Muutos ja erityisesti tyylin äkillinen muutos 

(asenteiden ja arvojen muutos on hitaampi prosessi) on siis usein uudistumista. Usein tämä 

selkeäksi koettu muutos on arvotettava ja argumentoitava tavallista hidasta muutosta 
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kopiosta 
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vahvemmin koska kahden muuttuvan (esimerkiksi kahden albumin) välillä oleva kontrasti on 

selkeämpi, siten tarkkarajaisempi ja merkittävämpi. 

Uudistumisen arvottamisen molemmat puolet, positiivinen ja negatiivinen suhtautuminen 

näkyvät esimerkiksi Milo Milesin The English Beatin Wha’ppen?-albumin arviossa. Sen 

mukaan ska revival aloitti niukalla raakamateriaalilla, vain sivujuonteella (”blue beat ja 

varhainen reggae”) verrattuna muihin britti-invaasio-yhtyeisiin, jotka ottivat mustan musiikin 

perinteestä uuteen kontekstiin muokattavaksi musiikin päälinjan eli amerikkalaisen bluesin 

ja soulin. Milo Milesin mukaan the Specialsin, the Selecterin ja the English Beatin 

muodostaman liikkeen rajoittuneisuus näkyi niiden toisten albumien kohdalla, kun 

ensilevyjen viehättävän, mutta varovaisen tanssimusiikin sijaan, the Specials julkaisi 

epäselvän ”ironiaa ja taiteellisuutta” tavoitelleen More Specialsin ja the Selecter 

persoonallisuuskriisisen, maneerisen, suuntaa vailla olevan ja haaleilla rytmiraidoilla 

varustetun Celebrate the Bulletin. The English Beat oli Milesin mukaan ainoa näistä 

kolmesta, joka onnistui toisella albumillaan, mitä hän selitti sen toisiin verrattuna 

luonnollisemmalla impulsiivisuudella ja sillä, että yhtye ei ollut alkuaikoina yhtä itsetietoinen 

kuin the Selecter ja the Specials minkä vuoksi se saattoi vapaammin kehittyä omaan 

suuntaansa. Milesin mukaan yhtyeen debyyttialbumi I Just Can't Stop It oli riehakas 

singleklusteri, josta kävi selväksi, että yhtyettä kiinnostivat enemmän musiikilliset seikkailut 

kuin ”antiikkisen reggaen monistaminen”. Lisäksi Ranking Rogerin ja David Wakelingin 

”sosiaalista raivoa ja rude-boy kiimaa” tarjonneet vokaalit ja raa’an punkin korostuminen 

verrattuna muihin uusiin skayhtyeisiin saivat ”bileposeeraajat kuten the B-52'sin” 

näyttämään paperilentokoneilta oikeiden sijaan. Mellakoiden repimän Britannian 

yhteiskunnan levottoman epätoivon ilmapiirissä yhtye kysyi Milesin mielestä Wha’ppen?-

albumilla oikeita kysymyksiä arkea repivistä peloista ja selviytymisestä ja osoitti, että ”ryhmä 

on päättänyt löytää tavan kasvaa ilman lihomista”. Milesin mukaan suurin harmi loistavan 

albumin kohdalla oli, että yhtyeen tarjoama ”lähestymistapa popmusiikkiin on yhtä 

myyntikelpoisia Amerikassa nyt kuin Välimeren hedelmäkärpäset.”378 The English Beatin 

Special Beat Servicen arvostelussa Nicholas Schaffner taas kirjoitti, että alkuperäisen ”skan, 

reggaen, edistyksellisen politiikan ja silkan adrenaliinin” juhlitun sekoituksen sijaan yhtye oli 

kolmannella albumillaan päättänyt kokeilla uusia ”musiikillisia idiomeja” ja näin tehdessään 

he esittelivät kokonaisen valikoiman uusia ja mahtavia, kimaltelevia ja yllättäviä 

yksityiskohtia. Jopa perinteisempään skahan pohjautuneet Jeanette ja Sorry sekoittivat 
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siihen vanhan maailman harmonikkaa ja 1970-luvun Philadelphia funkkia. Latinorytmisen 

Ackee 1 2 3:n kohdalla taas vertailukohtana oli Haircut One Hundred, vaikka the English 

Beat saattoi olla ”kehittyneempi ja monipuolisempi”. Lisäksi Schaffner mainitsi Save It for 

Laterin, jossa ”hypnoottisen hidas melodia, leikatut rytmikitarat ja maaninen alttoviulu” loivat 

trooppisen, the Velvet Undergroundin White Light/White Heatin hänen mieleen tuoneen 

tunnelman.379 Yhtyeen kohdalla uudistuminen saa siten toimittajien hyväksynnän, mutta 

kuten Milesin arviosta käy ilmi tämä ei koske yhtä lailla kaikkia saman genren sisälle 

laskettuja yhtyeitä. 

Uudistuminen ja erityisesti vaihtoehtoartistien kaupallistuminen ovat Rolling Stonelle tärkeä 

analyysin kohde. Suhtautuminen on vaihtelevaa ja joskus jopa ennalta arvaamatonta 

yksittäisten toimittajien taholta ja tietyistä artisteista kirjoitettaessa. Esimerkiksi roots rock-

yhtye the Del-Lordsin Johnny Comes Marching Homen arvostelussa Jimmy Guterman 

kirjoitti, että yhtye ei ole vieläkään radioihin sopiva, vaikka Pat Benatarin mies Neil Geraldo 

oli tuottanut levyn ja myös Pat itse vieraili sillä.380 Arviossa siis toisaalta yritetään kertoa 

yhtyeen muuttuneen, mutta sen perusolemuksen pysyneen edelleen vaihtoehtoisena, 

pienin myönnytyksin, mutta silti toisaalta surkutellaan sitä, ettei yhtyeellä ole vieläkään 

rohkeutta lähteä hakemaan valtavirran menestystä.  

Uudistumisen ja sen perusteltavuuden teema nousi esiin vuonna 1987 Jason and the 

Scorchersin Still Standing-levyn kohdalla: yhtye oli muuttunut ja kuulosti nyt enemmän 

Rolling Stonesilta kuin X:ltä tai Hank Williamsilta minkä ohella kirjoituksessa luonnehdittiin 

yhtyeen ja koko edustamansa genren muutosta varsin positiiviseen sävyyn: ”Kantripunk 

kasvaa vanhemmaksi ja viisaammaksi.” Kyse ei kuitenkaan kirjoituksen mukaan ollut 

itsensä myymisestä vaan yhtyeen esittämä musiikki vain sattui olemaan suosittua: 

”Myönnytyksiä valtavirralle tässä ei ole, koska nykyään – Georgia Satellitesin mennessä top 

viiteen – tämä on valtavirtaa.”381 

Laajemmin uudistumista voidaan tarkastella pidemmän uran tehneiden artistien kohdalla, 

jolloin toisaalta perspektiiviä ja toisaalta mahdollisia muutoskontrasteja on enemmän kuin 

uudemmilla ja lyhyemmän uran omaavilla artisteilla. Esimerkiksi helmikuussa 1990 

julkaistussa Ira Robbinsin kirjoittamassa Human Soul-albumin arviossa tiivistettiin Graham 

Parkerin ura kirjoittaen, että sen jälkeen, kun Parker toi brittiläiseen soulpunkkiin 
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laulunkirjoittamisen taidon vuonna 1976, hän oli yrittänyt epätoivoisesti keksiä uralleen 

toisen näytöksen ja koska hänellä ei ollut Elvis Costellon nerokkuutta tai Joe Jacksonin 

kunnianhimoa Parker ei ylittänyt R&B-pohjaisen rock & rollin rajoja ja keksinyt itseään 

uudelleen. Toisaalta Parkerin ”herpaantumaton sitoutuminen intohimoonsa” tuotti Robbinsin 

mukaan edelleen ”voimakkaasti provosoivaa musiikkia, täynnä sydäntä ja sielua”.382 Parker 

on yksi esimerkki artistista, jonka kohdalla toimittajat kirjoittavat hänen yrityksistään 

muuttua, vaikka aina toimittajien mukaan ei olisi edes tarvis muuttua.  

Esimerkkejä yrityksestä muuttua liittyen Graham Parkeriin löytyy Rolling Stonen 

kirjoittelussa pitkin 1980-lukua ja jo The Up Escalatorin arviossa heinäkuussa 1980 Debra 

Rae Cohen kirjoitti, että valitettavasti tuottaja Jimmy Iovine oli yrittänyt tehdä Parkerista 

keskiluokkaisen kaupallisen klassisen artistin, josta kertoi muun muassa kitaroiden 

miksaaminen taustalle ja steriilien, kliseisten, turvonneiden ja ”täysin epäasianmukaisten” 

koskettimien nostaminen framille. Cohenin mukaan ”tällainen yritys vain vähättelee Graham 

Parkerin taiteellisuutta sekä hänen aiempia saavutuksiaan. Se myös merkittävästi heikentää 

hänen materiaaliaan.”383 Cohenille muutos, erityisesti albumin tuotannon muutos, edustaa 

kehitystä huonompaan suuntaan, pois autenttisesta Graham Parkerista. Samassa 

hengessä Another Grey Arean arviossa huhtikuussa 1982 Jon Pareles kirjoitti, että albumi 

oli Parkerin paluu kotoisampaan ja rehellisempään tyyliin vaikka hän oli ”jo täyttänyt AOR:n 

vähimmäisvaatimukset” (kuitenkin albumilta löytyi viittauksia Steely Daniin ja Dire Straitsiin) 

eikä hänen enää tarvinnut todistella suuryhtiöstatustaan. Silti Parelesin mukaan ”olisi 

mielenkiintoista kuulla häntä raakana ja hillittömänä riippumattomalla yhtiöllä, joka olisi 

ikionnellinen kuusinumeroisesta myynnistä”.384  

Myös Joe Jacksonin kohdalla uudistuminen nähdään laajemman kaaren kautta ja samalla 

tavoin kuin Graham Parkerin kohdalla osin ristiriitaisen, mutta lopulta kuitenkin positiivisen 

vastaanoton kautta. Don Sheweyn kirjoittamassa Body and Soulin neljän tähden arviossa 

aloitettiin kirjoittamalla, että ”Joe Jacksonin taiteilijana kypsymistä viime vuosina on ollut 

erittäin vaikuttavaa katsoa”. Hän oli uransa alussa New Wave-aikoinaan Sheweyn mielestä 

toiseksi tai kolmanneksi tärkein brittiläinen rokkari, joka luettiin "vihainen nuori mies”-

kategoriaan (ja varmasti ”tähtioppilas” Elvis Costellon takana), mutta sittemmin hän oli 

laajentanut musiikillista osaamisaluettaan ja asettanut aiempaa kunnianhimoisempia 
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tavoitteita minkä vuoksi häntä ei voinut enää Body and Soulin kohdalla lukea samaan edellä 

mainittuun joukkoon: ”Se vahvistaa hänen olevan ensimmäinen Britannian 

postpunkkareista, joka osoittaa kiinnostusta popmusiikin ja vakavan musiikin välisen kuilun 

kaventamiseen, samalla tavoin kuin edellisen sukupolven amerikkalaiset lauluntekijät kuten 

Randy Newman ja Paul Simon tekivät.” Epäselvyyttä ei jää siitä onko Jacksonin muutos 

Sheweyn mielestä positiivinen asia. Body and Soul liikkui 1960-luvun popin, funkjazzin, Phil 

Spectorin mieleen tuoneen tuotannon, latinohybridipopin, Bruce Springsteenin Thunder 

Roadin mahtavuudesta muistuttaneen ja elokuvamaisen Pat Methenyn As Falls Wichita, So 

Falls Wichita Fallsin mieleen tuoneen musiikin välillä. Jumpin' Jive-albumilla Jackson oli 

yrittänyt tehdä 1940-luvun swingjazzista ja Louis Jordanin musiikista merkityksellistä 1980-

luvun pub-rockyleisölle, mutta nyt hän kopioinnin sijaan loi uutta ja tulokset olivat 

arrogantteja, mutta hyvästä syystä.385 

Parke Puterbaughin (jälleen) neljän tähden arviossa Blaze of Glory-albumista hän kirjoitti, 

että Jacksonin ura oli perustunut itsensä toistamattomuuteen, hän oli kulkenut ”röyhkeästä, 

kitarapohjaisesta rockista jumping jiveen ja neo-klassisiin sivupolkuihin” ja tällä kertaa 

vuorossa oli Puterbaughin ”viileäksi Broadway musikaaliksi” kutsuma ”konseptialbumi”, jolla 

liikuttiin ”musiikillisesta kosmoksesta toiseen” kuitenkaan sortumatta sotkuisuuteen. 

Puterbaughin mukaan albumi haikaili monin tavoin 1960-luvulle, erityisesti sen ”sosiaalisen 

tiedostavuuden” ja ”musiikin elinvoiman” myötä: niin Jacksonin realistinen ja kyyninen 

vastenmielisyys kansankiihotusta ja egoilua kohtaan (niin popjulkkisten kuin suurvaltojen 

tasolla) kuin myös toivoa tuonut ”usko ihmiskunnan mahdollisuuksiin” ylittää itserakkautensa 

nousivat esiin. Puterbaughin mukaan albumin ”toinen teema on rock & rollin nousu, sen 

lupaukset ja epäonnistuminen”: albumilla oli ihailevia takaumia vuosien 1967 ja 1977 

svengaavaan Lontooseen, ivaa ikuisen nuoruuden tavoittelusta (Lou Reedin tavoin, Joe 

Jacksonille ei ollut ongelma kirjoittaa aikuisyleisölle ja aikuisista) ja 1980-luvun 

rocktähtifantasioista.386  

Uudistuminen voi olla myös jossain määrin yllätyksellistä kuten, kun Squeezen Cosi Fan 

Tutti Fruttin arviossa lokakuussa 1985 Parke Puterbaugh kirjoitti, että jos siltä odotti ironisia 
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modernia elämää käsitteleviä vinjettejä ja fiksua, ytimekästä melodista poppia, tuli 

pettymään koska albumin kappaleet olivat hankalia, ”musiikillisesti kierteellä” ja sillä oli 

”varjostettu sävyjä sinisestä harmaaksi”; se oli ”erittäin kunnianhimoinen kokoelma” post-

Sgt. Pepperin mieleen tuonutta laulunkirjoittamista ja lauluja, jotka kuitenkin oli 

vastakohtaisesti ”tallennettu täysin kahdeksankymmentäluvun tavalla”, jossa yhtyeeseen 

palanneen Jools Hollandin koskettimet (Mellotron, piano ja Fairlight) sekä rummut olivat 

eniten esillä, kitaroiden kustannuksella.387 

Uudistuminen voi olla myös fokuksen tarkentumista, toisin sanoen keskittymistä siihen mikä 

on merkityksellistä. The Curen Kiss Me, Kiss Me, Kiss Metä käsitelleen Mark Colemanin 

kesän 1987 arvion mukaan ensin julkaistiin Princen ja Hϋsker Dϋn ”rönsyilevät, 

kunnianhimoiset” tupla-albumit, mutta Curen oma tupla-albumi erottui silti, vaikka oli samalla 

tavoin sisäänpäinkääntynyt kuin edellä mainitut: yhtye yritti ”syventää ja tarkentaa nykyistä 

herkkyyttään” sen sijaan, että olisi yrittänyt laajentaa sitä ulospäin. Colemanin mukaan 

ensimmäistä kertaa yhtye soitti yhtyeenä ja tulokset olivat merkittäviä. Albumin musiikki oli 

hänen mukaan läpimurto, aiempiin albumeihin verrattuna suhteellisen teeskentelemätöntä 

ja tasapainoista. Why Can’t I Be You? -single muun muassa kuulosti hänen mukaan siltä 

kuin Joy Divisionin surina olisi sulautettu power-popin koukkuihin. Robert Smith oli 

Colemanin mukaan aiemmin kokeillut kaikkea The Topin orkestroidusta studiopopista 

”sarkastisiin tanssikappaleisiin” mutta vasta uudella albumilla oli kyennyt saattamaan 

valmiiksi ja tasapainoiseksi kokonaisuudeksi kaikki halunsa ja toiveensa.388 

Uudistumiseen liittyy aina tietynlainen kehittyminen, suuntaan tai toiseen. Tammikuun 1980 

arviossa Wiren kolmannesta albumista 154 Kurt Loder kirjoitti, että yhtye oli yksi 

englantilaisen uuden aallon aikaansaavimmista yhtyeistä, mutta siitä ei Amerikassa tiedetty 

mitään koska minimalistiseksi klassikoksi kutsuttu ensilevy jätettiin pääasiassa huomiotta ja 

toinen albumi, kunnianhimoisempi Chairs Missing kokonaan julkaisematta Yhdysvalloissa. 

Uuden albumin myötä yhtye oli löytänyt uuden Amerikan julkaisijan ja samalla tehnyt uransa 

parhaan albumin, joka nojasi ensialbumin vääristyneiden kitaroiden sijaan muun muassa 

kerroksittaisiin syntetisaattoreihin, englannintorveen, huiluun ja sähköviuluun, 154 kuulosti 

Loderin mielestä alkuaikojen Roxy Musicilta ja Syd Barrettin aikaiselta Pink Floydilta. Mutta 

albumilla oli mukana myös ruhjovia kitaroita ja todellista rock & rollia, joten yhtye ei ollut 

täysin uudistunut. Vanhaa henkivät hänen mukaansa myös yhtyeelle tunnusomaiset vinot, 
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nokkelat ja surrealistiset, René Magritten maalaukset Loderin mieleen tuoneet 

sanoitukset.389 Vuonna 1987 The Ideal Copyn arviossa Barry Walters kirjoitti yhtyeen 

”kolmen soinnun roskan” merkityksestä niin Minutemenin kuin R.E.M.:n musiikkiin. Kuitenkin 

yhtye oli hänen mukaan muutakin kuin pelkkä punkyhtye: se teki ”melodista, usein 

tanssittavaa uutta melua” ”sulauttamalla punkahdistusta taiderockin pyrkimyksiin” ja 

”eurodiscon tarkkuuteen”. Kahdeksankymmentäluvun ensimmäisellä studioalbumillaan 

yhtye ei kopioinut itseään vaan teki aiempaa elektronisempaa ja punk-puristeja hirvittävää 

musiikkia, josta Depeche Moden tuottajana toimimisesta parhaiten tunnettu Gareth Jones 

teki ”houkuttelevan kylmää”.390 A Bell Is A Cup Until It Is Struck-albumin neljän tähden 

arviossa Michael Azerrad taas kirjoitti, että yhtye oli muuttunut aiempaa trancemmaksi, 

soinniltaan hypnoottiseksi ja teki nyt musiikkia, joka saattoi ”innostaa vielä toisen sukupolven 

muusikoita”. 391 Yhtye on siten vaikutusvaltainen, mutta se ei ole jäänyt toistamaan kaavoja 

vaan uudistunut ja vieläpä hyvin. 

 

 

7.2. MUUTOS OMAÄÄNISYYTENÄ 

Muutos näkyy myös omaäänisyyden eli ainutlaatuisuuden kasvuna. The Jamin Setting 

Sonsin vapunpäivän 1980 arviossa Tom Carson kirjoitti yhtyeen kahden ensimmäisen 

albumin In the Cityn ja This Is the Modern Worldin yhdistäneen niin tiukkaa triodynamiikkaa 

ja Paul Wellerin anthemimaista laulunkirjoittamista kuin punk rockia ja klassista alkuaikojen 

the Who-vaikutteista rock & rollia. Edellisvuoden All Mod Cons yritti karistaa vertaukset 

viimeksi mainittuun ja onnistui siinä Carsonin mielestä vaihtelevin tuloksin. Setting Sonsin 

myötä hän kuitenkin näki Wellerin ja yhtyeen viimein päässeen omilleen. Wellerin 

sanoitukset olivat sekä aiempaa suorempia, että aiempaa monitasoisempia, mutta myös 

yhtyeen musiikki oli Carsonin mielestä muuttunut ja se oli syvempää ja vivahteikkaampaa 

muun muassa lisääntyneen urkujen ja pianon käytön myötä: ”Vaihtaessaan punkin 

poleemisuuden valppaaseen, intohimoiseen ja veriseen-mutta-kumartelemattomaan 

kypsyyteen, Setting Sons on the Jamin paras albumi.”392  
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Myös New Orderin kohdalla korostetaan yhtyeen oman äänen löytymistä ja eroa erityisesti 

eroa Joy Divisioniin. Steve Pond kehui Power, Corruption and Lies-albumin innostavaa 

tanssittavuutta sekä sen eroa edellisen levyn Movementin turvonneeseen juhlavuuteen. 

Myös yhtyeen kolmatta albumia Low-Life kehuttiin Rolling Stonessa askeleena kohti popin 

valtavirtaa, kuitenkaan unohtamatta yhtyeen juuria. David Fricken mukaan Low-Life oli 

aiempiin albumeihin verrattuna astetta kaupallisempi, mutta silti kompromissiton.393  

Kuten sanottua, muutoksessa on aina kyse vertailusta ja eronteosta. Tämä näkyy genrejen, 

artistien ja julkaisujen välisenä vertailuna. Erityisesti artistien suhde menneisyyteensä 

erilaisten murrosten kohdalla saa toimittajat vertailemaan menneisyyden ja nykyisyyden 

välisiä eroja ja tekemään niiden välisistä eroista tai niiden puutteesta päätelmiä niiden 

arvosta. Jos edellä the Jamin ja New Orderin kohdalla muutos nähdään omaäänisyyden 

lisääntymisenä, täysin samaa ei voida sanoa esimerkiksi Morrisseyn vuoden 1988 

soolodebyyttialbumi Viva Haten kohdalla. Morrissey oli Mark Colemanin mukaan tehnyt 

kaiken melkein yhtä hyvin yksin kuin the Smithsin kanssa, mutta vain melkein eli levy ei 

hänen mukaansa ollut yhtä hyvä kuin the Smiths-levyt. Ongelmana oli myös, että albumi oli 

vain jatkoa the Smithsin musiikille ja mitään tyylillistä irtiottoa ei Morrisseyn uudessa 

musiikissa aiempaan verrattuna ollut.394  

 

 

7.3. KONVENTIONAALISTUMINEN 

Muutos tapahtuu Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkia koskevan kirjoittelun piirissä moniin 

suuntiin, mutta valtavirran ja valtavirtamusiikista kirjoittavana lehtenä sen kirjoituskohteiden 

muutos tapahtuu yleensä valtavirtaistumisen ja konventionaalistumisen suuntaan. 

Esimerkiksi Mark Colemanin Soul Asylumin Hang Timea koskeneen arvion mukaan yhtyeen 

jäsenet eivät ehkä olleet ensimmäisiä punkkareita, jotka hidastivat musiikkinsa tahtia, 

kasvattivat hiuksiaan ja opettelivat kitarasooloja, mutta nyt he olivat siinä parhaita. Pitkät, ja 

hippiajat mieleen tuovat, tukat, hitaammat tahdit ja kitarasoolot erottavat nämä uuspunkkarit 

alkuperäisistä punkkareista. Aiemmin yhtye oli Colemanin mukaan julkaissut pienyhtiö 

                                                             
393 Rolling Stone 18.8.1983, 48, 52, Pond, Steve, “New Order cast off their grim legacy”; Rolling Stone 
4.7.1985, 52-53, Fricke, David. 
394 Rolling Stone 19.5.1988, 165, Coleman, Mark. 



212 
 

Twin/Tonella villejä ja epätasaisia levyjä, mutta nyt kun A&M toimii yhtyeen levy-yhtiönä, oli 

sen musiikki tavanomaistunut.395  

Muutos ja siihen liittyvä konventionaalistuminen eivät ole vaihtoehtomusiikin kohdalla 

suoraviivaisia ja selkeärajaisia ilmiötä mikä näkyy myös kirjoittelussa kuten esimerkiksi 

Pixiesin Doolittlen arviossa, jossa Chris Mundy kirjoitti sen musiikin syntyneen aiempien 

albumien kaltaisista painajaisista ja yhtyeen intensiteetin olevan entisenlainen, huolimatta 

yhtyeen siirtymisestä suuryhtiölle, mutta myös ettei albumi kuitenkaan ollut vain Surfer 

Rosan jatko-osa vaan sitä laaja-alaisempi kokonaisuus: se ei ollut enää pelkkää 

kitaravetoista vimmaa vaan nyt rummut ja basso olivat aiempaa enemmän esillä.396   

Kuten edellä olevista esimerkeistä huomataan tavanomaistuminen ja musiikin vaikeuden 

(suhteessa suuren yleisöön) vähentyminen linkittyvät kirjoittelussa usein artistin suurlevy-

yhtiölle siirtymiseen; tilanne, jossa undergroundartistin ominaislaatuun kiinnitetään aiempaa 

tarkempaa huomiota. Statuksen muutos ja tyylin tai asenteen ja arvojen muutos kytketään 

ainakin periaatteen tasolla yhtyeen. Edellä mainittu yhteys ei Rolling Stonen kirjoittelussa 

käytännössä kuitenkaan tarkoita sen automaattista arvottamista tiettyyn positioon: 

konventionaalistuminen ei ole aina joko hyvä tai huono vaan tilannesidonnainen asia. 

Muutos suhteessa konventionaalistumiseen näkyy kirjoittelussa harvoin yksimielisenä 

ylistyksenä tai lyttäyksenä vaan lehden analyyttistä otetta ja laadukkuutta korostaen sitä 

analysoidaan useista näkökulmista ja arvostuspositioista katsoen. Esimerkiksi Pixiesin 

Bossanovan arviossa Moira Mccormick toisaalta kirjoitti, että albumi ei ollut yhtä hyvä kuin 

edeltäjänsä sillä siltä puuttuivat esimerkiksi makaaberit laulujen nimet ja tyylilajien kirjo oli 

kapeampi kuin aiemmin (se oli Pixiesin julkaisuksi ”suoraviivainen rock-albumi”), mutta 

toisaalta yhtyeen musiikki oli hänen mukaan edelleen kaukana valtavirrasta ja sanoitukset 

olivat edelleen surrealistisia ja avoimia tulkinnalle.397   

Joissain kirjoituksissa tavanomaistuminen on pikemminkin kuvailun kuin vahvan puolen 

valitsemisen ja arvioinnin piirin luettava, todettava asia. Esimerkiksi Public Image Limitedia 

albumillaan Happy? vuonna 1988 määritti Michael Azerradin arvion mukaan ”hyvä 
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vanhanaikainen taiteellisuus”: koska yhtye ei arvion mukaan voinut shokeerata enää se oli 

tyytynyt asemaansa ja soitti turvallista ja ennalta arvattavaa musiikkia.398  

 

 

7.4. MUUTOKSEN AUTENTTISUUS  

Autenttisuus on tärkeä musiikkikirjoittelun käsite, ns. perusparadigma, joka on kuitenkin eri 

toimittajien toimesta ja eri aikoina saanut erilaisen painoarvon ja määrittelyn ja ei siten ole 

yksiselitteisesti tietynkaltainen. Se on voinut kiinnittyä esimerkiksi tärkeyden, aitouden ja 

relevantin kaltaisiin määreisiin.399 Tässäkin diskursiivinen muotoutuminen ja kontekstin 

tärkeys nousevat esiin: autenttisuus on sitä millaiseksi se määritellään. Roots rock-yhtyeen 

autenttisuus on erilaista kuin punkmuusikon autenttisuus. Autenttisuuden vaatimus ja ideaali 

kohdistuvat erilaisten musiikillisten ilmiöiden kohdalla eri asioihin.  

Autenttisuus liittyy myös falskiuden, epäaidon, keinotekoisuuden, teennäisen ja tosissaan 

olemisen kaltaisiin määreisiin. Esimerkiksi vaikka Jesus and Mary Chainin Psychocandy-

levyn arviossa yhtyeen vaikutteina mainittiin Ramones, Phil Spector, Suicide, 1960-luvun 

garageyhtyeet, the Velvet Underground, SPK ja Throbbing Gristle, kuitenkin suuri kysymys, 

jonka Tim Holmes arviossa heitti ilmoille, oli sama, jota pohdittiin myös monen muun yhtyeen 

kohdalla: ”Suurin heräävä kysymys: Onko Jesus and Mary Chain todellinen asia, vai onko 

se ovelasti paketoitua työtä kriitikoille ja mahdollisille kuvainraastajille?” Arviossa mietittiin 

myös, oliko yhtyeen tarkoituksena vain tehdä musiikkia, joka ei vahingossakaan soisi 

radiossa. Mutta toisaalta artikkelin mukaan jos Jesus and Mary Chain soisi siellä kuitenkin, 

olisi se jonkin sortin julkinen palvelus.400  

Vaihtoehtomusiikin autenttisuutta määrittää sen suhde omaehtoisuuden, DIY-estetiikan ja 

praksiksen sekä valtavirran kaltaisiin ilmiöihin. Musiikillisen ominaislaadun korvaantuminen 

laaja-alaisemmalla tyylikirjolla, toisin sanoen tietynasteinen konventionaalistuminen tai 

ainakin tyylillinen laventuminen, on tärkeä vaihtoehtomusiikin muutosta määrittävä ilmiö. 

Usein ekspansio nähdään kaupallisen potentiaalin kasvun näkökulmasta positiivisena 

muutoksena, mutta joidenkin ilmiöiden kohdalla myös autenttisuuden tai artistien 
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ydinolemuksen katoamisena. Rolling Stonen toimittajien suhde vaihtoehtoartistien 

uudistumiseen on kaksijakoinen. Toisaalta sopivat kompromissit suhteessa kaupallisuuteen 

nähdään positiivisena kehityksenä, mutta toisaalta liiallinen muutos ja artistin 

perusolemuksen vesittyminen koetaan takinkääntönä ja aiempien arvojen ja tyylin 

hylkäämisenä. Suosio ja menestys linkittyvät vaihtoehtoartistien kohdalla myös 

kysymykseen uskottavuudesta ja aitoudesta. 

Elvis Costellon 1980-luvun albumeita koskevan kirjoittelun kohdalla tulevat hyvin esiin niin 

muutoksen kytkeytyminen menneisyyteen kuin sen suhteutuminen musiikillisen ilmiön 

kuviteltuun ominaislaatuun. Kirjoittelussa tämä tapahtuu metodisesti vertailun kautta 

suhteessa edellä mainittujen ja käsillä olevan aktuaalisen välillä. New Wave-ja pub rock-

artistina aloittaneen Costellon tyylin muutokset saavat toimittajat arvioimaan hänen uusia 

julkaisujaan peilaten hänen menneisyyttään ja ominaislaatuaan niitä vasten; toisin sanoen 

artistin autenttisuus on arvioitavissa suhteessa alkuperäisyyteen tai ainakin kulloisenkin 

toimittajan subjektiiviseen näkemykseen artistin alkuperästä.  

Nashvillessa äänitetyn countryalbumin Almost Bluen kolmen tähden arviossa Martha Hume 

kirjoitti, ettei Costellon uusi tyyli tullut yllätyksenä miehen uraa seuranneille. Albumilla oli 

huonoja kappaleita, mutta myös hyviä ja Costello yhtyeineen ei Humen mukaan tehnyt 

itsestään yllättävää kyllä täyttä pelleä. Ongelmaksi muodostuivat kuitenkin erityisesti 

Costellon ohuiksi jääneet tulkinnat ja äänenkäyttö, jotka olisivat Humen mukaan voineet 

toimia paremmin balladeissa, mutta valitettavasti albumi keskittyi niiden sijaan honky-

tonkiin. Hume ei kuitenkaan täysin tyrmännyt albumia vaikkei se genrensä huippua ollut: 

”Olen varma ettei Costello ole luopumassa rock & rollista Grand Ole Opryn takia, mutta 

hänen suorituksensa Almost Bluella ei ole vitsi, ja the Attractions tekee kelvollista työtä 

country-yhtyeenä.”401 Punch The Clockin neljän tähden arviossa Christopher Connelly 

kirjoitti, että albumi oli edelliseen albumiin verrattuna tuttua ja perinteistä Costelloa, ei 

mestariteos, mutta silti täynnä loistavia melodioita ja oivaltavia sanoituksia. Albumi ei 

Connellyn mukaan muuta kenenkään käsitystä Costellosta, mutta hän oli silti edelleen 

kaikkein mielenkiintoisin rock & roll-laulunkirjoittaja. Albumi oli huomiota herättämätön, 

mutta tyydyttävä teos.402 King of American arviossa maaliskuussa 1986 Mark Coleman 

kirjoitti, että Costello oli Bruce Springsteenin Nebraskan tavoin riisunut musiikistaan rönsyt 

pois ja pyrkinyt tavoittamaan amerikkalaisen musiikin ytimen. Lopputuloksena oli albumi, 
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joka ei saavuttanut tavoitettaan, mutta hyviä hetkiä se silti Colemanin mukaan tarjosi. 

Muutaman edellisen albumin vaisumman kaupallisen menestyksen jälkeen Costello 

Colemanin mielestä oli päättänyt tehdä asiat toisin ja T-Bone Burnettin tuottama albumi 

soikin riisutummin ja folkahtavammin.403 Blood & Chocolaten arvion aluksi Rob 

Tannenbaum väitti, että uudella albumilla oli palattu takaisin juurille niin the Attractionsin, 

ensilevyjen tuottajan Nick Lowen kuin musiikillisen annin puolesta: Blood & Chocolate oli 

yhdistelmä This Year’s Modelin katkeruutta, Imperial Bedroomin taiteellisuutta, mutta 

kuulosti silti epävarmalta kuin Trust. Albumin paluu juurille-henki toi Tannenbaumin mukaan 

joidenkin mieleen Talking Headsin Little Creatures-albumin, mutta silti Costello ei 

edelleenkään tehnyt hiilipaperikopioita omista vanhoista kappaleistaan vaan oli tuttujen 

vaikutteiden oheen liittänyt kokeilevia ja Tannenbaumia häiritseviä elementtejä: 

psykedeelistä sotkua, punkkista kolinaa ja ärsyttävää kuiskauslaulua. Sanoituksetkaan eivät 

olleet aiemmalla tasolla vaan nokkeluuden sijaan tilalle oli tullut ylimalkaisuus.404 David 

Wildin neljän tähden arvio Costellon Spike-albumista aloitetiin artistin ja hänen 

edustamansa musiikin muuttuneesta asemasta: ”Nyt kun New Wave on nostalgiaa ja Elvis 

Costellosta on tullut tarpeeksi arvostettu palvellakseen Paul McCartneyn 

laulunkirjoitusparina, saatat olettaa, että Elvis ei ole enää vihainen”. Kuitenkin albumi oli 

arvion mukaan kiehtova kokoelma, joka pilkkasi, kansikuvaansa myöten, ajatusta 

Costellosta suosittuna viihdyttäjänä. Wildin mukaan Costello oli edelleen lahjakkuus ja 

vaikka uusin albumi ei ollut yhtä yhtenäinen kokonaisuus kuin kaksi edellistä loistavaa 

albumia, oli se hänen mukaan niitä kunnianhimoisempi. Albumin vahvuuksiin kuuluivat 

vahva kappalemateriaali, mutta myös edellisillä albumeilla paitsioon jääneet sanoitukset.405 

Kuten huomataan uudistumisen ja alkuperäisyyden välinen rajankäynti nousee esiin 

jokaisessa arviossa, toisissa saaden positiivisemman sävyn kuin toisissa. 

Autenttisuuden ja alkuperäisyyden vaatimus näyttäytyy selvästi negatiivisessa valossa 

esimerkiksi Mikal Gilmoren tekemässä the Carsin haastattelussa, jonka mukaan 

ensilevyllään yhtye hurmasi konservatiiviset radioiden ohjelmajohtajat poptajullaan ja 

kiilotetulla tuotannollaan, uuden aallon ystävät tylyllä melodisuudellaan ja ultramodernilla 

asenteellaan ja kriitikot taiderockvaikutteillaan Lou Reediltä, David Bowielta, Roxy Musicilta 

ja Brian Enolta. Toisen albumin Candy-O:n kohdalla suhtautuminen kuitenkin muuttui ja 

yhtyettä alettiin syyttää kaavamaisuudesta ja laskelmoinnista, lisäksi ensilevyn virkistävyys 
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ja omituisuus olivat poissa ja yhtyeen kohdalla alettiin käyttää adjektiiveja kylmä, teennäinen 

ja taiteellinen. Kolmannen albumin Panoraman kohdalla yhtye osasi Gilmoren mukaan 

välttää maneerinsa, mutta tällä kertaa ongelmana oli yhtyeen jäykkään ja epäinnostavaan 

elektroniseen rock & rolliin muuttunut, technopopiksi kutsuttu tyyli, joka korvasi tunteet 

konemaisella tarkkuudella ja avant-gardeminimalismilla. Gilmoren mukaan yhtyeessä ei 

ollut Elvis Costellon tai Tom Pettyn innostuneisuutta tai kokeilevuutta kuten yhtyeissä Public 

Image Ltd. ja Talking Heads.406  

Samalla tavoin kuin yllä aiemmin kolme indielevyä julkaisseen Big Dipperin 

suuryhtiödebyyttialbumi Slamin arviossa Evelyn Mcdonnell kirjoitti, että yhtye oli kadottanut 

sen aiemman hienouden: meluisuuden ja melodisuuden yhdistelmän ja muuttunut liian 

siistiksi ja totesi happamasti “Onko indie rock antautunut teollisuusstrategialle, joka kerran 

myi Gary Numanin punkkina?" Arvion mukaan he olivat yrittäneet saada livekokemuksen 

levylle, mutta prosessissa oli kadotettu ”sähinä” ja albumilla oli myös syntetisaattoreita, 

torvia ja ohjelmointeja minkä vuoksi: ”Mikä aiemmin potki yhtyeen reunan yli on upea melu, 

jonka jäsenet saavat aikaan – yhteen ottavat kitarat, särkyvät rummut – säilyttäen samalla 

melodian.  Slam on liian tahraton. Kun karkeus ja rätinä ovat poissa, kaikki mitä on jäljellä 

ovat muutamat oudot laulut [--]”407 

Muutos tyylin laajentumisena voi olla myös periaatteessa hyvä ja siten kannatettava 

tapahtuma, mutta käytännössä toimimaton ratkaisu muutoksen lopputuloksesta riippuen. 

Esimerkiksi Ned Rustin maaliskuun 1990 arvion mukaan Red Lorry Yellow Lorry oli 

perustamisestaan lähtien ollut Englannin goottiskenen kärkeä, hieman tanssittavampi kuin 

Sisters of Mercy tai Mission UK, mutta silti yhtä lailla ahdistava, ja arvion kohteena olleella 

albumilla yhtye oli vielä laajentanut musiikillista palettiaan aiemmasta mistä huolimatta Blow 

sai Ned Rustilta kahden tähden arvosanan, sillä tällä kertaa kappaleet eivät hänen 

mielestään oikein toimineet.408  

 

 

 

                                                             
406 Rolling Stone 30.10.1980, Gilmore, Mikal, 10-14, “The Cars Take On Critics”. 
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7.5. MUUTOSODOTUKSET 

Odotukset ovat tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia hypoteettisia muutoksia, joihin 

liittyy esimerkiksi yksittäisen musiikkitoimittajan julkikirjoitettu ajatus tuon muutoksen 

tavoitellusta tai toivotusta suunnasta. Muutos ja siitä kirjoittaminen linkittyvät lähes aina 

toimittajan omiin arvostuksiin, odotuksiin ja toiveisiin. Muutos neutraalina tapahtumana on 

kirjoittelussa harvinaisuus ja muutosdiskurssiin kuuluu lähes poikkeuksetta tietty arvolataus, 

jonka kautta muutosta arvioidaan. Toimittajien kirjoituksissaan luomiin odotuksiin liittyy 

lähes aina tietynasteisen muutoksen odotus. Kaupallisen menestyksen muutos näkyy 

odotuksissa sen kasvuna. Estetiikkaan, itse musiikkiin, liittyvät odotukset taas hypotetisoivat 

tai toivovat musiikin sisällön muutosta. 

Tärkeä osa Rolling Stonen muutosdiskurssia ovat siis siihen kytkeytyvät odotukset ja toiveet 

erityisesti menestyksen ja kaupallisen kuranttiuden, mutta myös tyylin suhteen. Esimerkiksi 

Meat Puppetsin Out My Wayn arviossa ennustettiin Rolling Stonelle tyypillisesti yhtyeen 

nousevan tulevaisuudessa kaupalliseen menestykseen ja kehittymistä tapahtuvan niin 

musiikin laadun kuin suosion suhteen: ”Tällaisilla soundeilla ja lyriikoilla, mahtavuus voi olla 

vain yhden albumin päässä.”409 Arvosteluissa ja haastatteluissa kirjoitetaan usein yhtyeen 

olevan lupaava tai levyn olevan hyvä, mutta odotettavissa olevan vielä parempaa 

tulevaisuudessa. Rolling Stonelle tämä tarkoittaa musiikin laadun lisäksi kaupallista 

potentiaalia ja sen kasvua. Esimerkiksi Wire Trainin kohdalla odotukset liitettiin nimenomaan 

kaupallisiin mahdollisuuksiin.410  

Odotusten luominen on tärkeä osa rockjournalismia. Artistiin kohdistuvilla odotuksilla on 

funktio toimia osana kirjoituskohteista luotua representaatiota ja siihen liitettäviä 

konnotaatioita. Se millaisia ne ovat riippuu kontekstista, arvoista ja siitä mikä koetaan 

merkitykselliseksi. Esimerkiksi artistin menestys tai, vaihtoehtomusiikin kohdalla erityisesti, 

odotukset siitä ovat vahva suositus Rolling Stonen artistia koskevalle kirjoittelulle. 

Esimerkiksi They Might Be Giantsin vuonna 1989 julkaistun haastattelun kuvateksti julisti 

lehden linjaa tässä suhteessa kuvaavasti: ”They might be popular”.411 Rolling Stone nostaa 

yhtyeen haastattelun aiheeksi koska se odottaa yhtyeestä tulevan suositun tai jopa jo olevan 

sitä, ainakin tietyllä tasolla. Kuten monesti muidenkin artistien kohdalla Rolling Stone 
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kirjoittaa artistista kuin se olisi lyömässä läpi ja koko musiikkia kuluttavan kansankerroksen 

läpäisevän kuuluisuuden kynnyksellä uuden ja ajankohtaisimman levynsä ansiosta. 

Musiikkiteollisuuteen ja sen tavoitteisiin vahvasti kiinnittyneelle Rolling Stonelle musiikin 

merkitys on instrumentaalinen: menestyksen mahdollistaja.  

Artistin lupaavuus indikoi tulevaisuuden odotuksia. Nykyisyys ja toimittajan valistunut arvaus 

luovat tuon odotushorisontin, tietysti suhteessa ympäröivään ja alati muuttuvaan 

dynaamiseen kontekstiin, esimerkiksi musiikkiteollisuuteen kokonaisuutena. Esimerkiksi 

Parke Puterbaughin arvio the Blake Babiesin Earwig-albumista korosti yhtyeen lupaavuutta 

ja indikoi sen tulevaisuutta: ”The Blake Babies asettaa tuoreen puoleisen kierteen 

vaihtoehtoiseen amerikkalaiseen poppiin mikä on hyvä merkki tuleville vuosille”.412 Muutos 

siis näkyy kirjoittelussa toiveikkaana ennustuksena tai valistuneena arvauksena kuten 

esimerkiksi tapahtui Sonic Youthin haastattelun yhteydessä, jossa yhtyettä pidettiin 1980-

luvun puolivälin jälkeisen amerikkalaisen undergroundin tärkeimpänä yhtyeenä ja 

haastattelun kirjoittaneen Robert Palmerin mielestä uuden amerikkalaisen musiikin 

tulevaisuutena.413  

Muutos toiveena näkyi selvästi myös Parke Puterbaughin vuoden 1983 Britteinsaarten 

musiikin Yhdysvaltain valloitusta 1980-luvun alkuvuosina analysoineessa artikkelissa, jossa 

ennustettiin Dream Syndicaten, R.E.M.:n, Rank and Filen, the Bongosin, Violent Femmesin, 

Let’s Activen, Shockabillyn ja Flipperin myötä tapahtuvan amerikkalaisen musiikin 

vastainvaasion, vastavetona brittiläiselle New Wavelle.414 Artikkelissa Puterbaugh uskoo tai 

ainakin toivoo vaihtoehtoisen musiikin pelastavan amerikkalaisen musiikin englantilaisen 

popin ylivallalta.  

Erityisesti 1980-luvun lopulla vaihtoehtomusiikkiin ja sen menestykseen kohdistuu kovia 

odotuksia. Esimerkiksi lontoolaisen the Godfathersin julkaisu Birth, School, Work, Death oli 

Michael Azerradin mukaan yksinkertaisesti hittialbumi ja tämä sai Rolling Stonen niin 

arvioimaan levyn kolmen ja puolen tähden arvoiseksi huhtikuussa 1988 kuin julkaisemaan 

yhtyeen haastattelun reilua kuukautta myöhemmin.415 Yhtyeen saama huomio on hyvä 
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esimerkki siitä Rolling Stonen muun muassa R.E.M.:n, the Banglesin, SST:n ja the 

Replacementsin myötä muuttuneesta ajatusmallista, jossa lähes jokainen vaihtoehtoartisti 

nähdään mahdollisena menestyjänä myös valtavirran puolella ja on sen vuoksi myös 

huomioitava Rolling Stonessa ainakin jos se musiikillisesti sopii lehden linjaan. Tietyssä 

mielessä Rolling Stonen 1980-luvun lopun vaihtoehtomusiikkikirjoittelu lähestyy brittiläisen 

musiikkilehdistön tapaa nostaa esiin tuntemattomia artisteja, mutta on huomattava, että 

Rolling Stone tekee tämän Melody Makeriin ja New Musical Expressiin verrattuna paljon 

pienimuotoisemmin, hitaammin ja varovaisemmin eli tyylilleen uskollisesti nostaen 

levyarvioissa ja New Faces-palstalla esille satunnaisesti muutamia musiikillisesti toimittajien 

mielestä kiinnostavia vaihtoehtoartisteja, kun taas brittilehdistössä uusi ja mielenkiintoinen 

artisti saatetaan nostaa suoraan lehden kanteen, mihin Rolling Stonessa muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta vaaditaan monen vuoden menestystä erityisesti levymyynnin 

puolella. 

Muun muassa the Go-Go’sin, U2:n, R.E.M.:n, the Banglesin, SST:n ja the Replacementsin 

myötä 1980-luvun lopulla vaihtoehtomusiikkiin ja sen menestykseen kohdistuu kovia 

odotuksia ja monia vaihtoehtoartisteja pidetään mahdollisina tulevaisuuden 

valtavirtamenestyjinä. Vaihtoehtomusiikki saa Rolling Stonessa vuosikymmenen 

loppupuolella huomiota laajemmalla skaalalla kuin aiemmin. Vaikka vaihtoehtomusiikin 

kokonaisosuus lehden kirjoittelusta ei tämän myötä juuri nouse, koska kirjoittelu sijoittuu 

lehden täytepalstoille, voidaan kuitenkin puhua vaihtoehtomusiikin merkityksen selvästä 

kasvusta Rolling Stonelle. Sen lisäksi että kyse on aiemmin mainittujen artistien menetyksen 

myötä tapahtuneesta muutoksesta lehden toimittajien ajatusmaailmassa, on muutos 

havaittavissa myös muussa musiikkimaailmassa esimerkiksi Seattlen myötä.  

Joka tapauksessa yksi tärkeä ja monien vaihtoehtoartistien kohdalla jopa tärkein seikka, 

jolla yhtyeestä kirjoittamista voidaan perustella, on sen tulevaisuudessa, mahdollisesti, 

paraneva asema niin kaupallisen menestyksen kuin tunnettavuuden osalta ja tämän vuoksi 

kirjoitusten kohteena oleville artisteille asetetaan odotuksia, joihin toimittaja uskoo artistin 

yltävän tai pikemminkin monien undergroundista tulevien artistien kohdalla toivoo yltävän. 

Lisäksi joskus myös artisti itse asettaa itselleen odotuksia haastatteluissa annetuilla 

lausunnoilla kuten esimerkiksi the Replacementsin Paul Westerberg teki.416 

Musiikkiteollisuus ja sitä kautta myös musiikkilehdistön kirjoittelu perustuu monelta osin 

                                                             
416 Rolling Stone 1.6.1989, 80, 83, Pond, Steve, “The growing pains and pleasures of the Replacements”. 
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odotusten luomiseen, sillä niiden avulla voidaan yrittää korottaa odotuksien kohde lukijoiden 

ja kuluttajien mielissä merkittävämpään asemaan kuin se pelkästään kovia faktoja 

esittelemällä onnistuisi. Narratiivinen ja spekulatiivinen artistikuva, jossa artisti liittyy eri 

musiikin toimijoiden verkostoon ja musiikin historialliseen kaanoniin, mutta nousee myös 

niiden yläpuolelle, on erityisesti uusille artisteille ja heidän markkinointikoneistoilleen keino 

luoda odotuksia niin artistin musiikin laadusta kuin sen tulevasta menestyksestä. 

Odotuksissa on siten erityisesti uusien ja suosionsa vakiinnuttamattomien artistien kohdalla 

kyse siitä, että artisti tehdään kaupallisesti houkuttelevammaksi. Uusille artisteille asetetaan 

tulevaisuuden odotuksia, mutta Rolling Stone odottaa myös jo menestyksensä 

vakiinnuttaneilta artisteilta suurempia saavutuksia tulevaisuudessa. Levymyynnin kasvulla 

tai musiikin laadulla ei toimittajien arvioissa ole ylärajaa vaan aina voidaan artisteille asettaa 

yhä kovempia odotuksia. Myös tämä liittyy odotusten merkitykseen kirjoittelun ja artistin 

tekemisessä todellisuutta merkittävämmäksi spekulaatioiden ja ennustusten kautta ja siten 

kaupallisesti merkityksellisemmäksi.  

Rolling Stone odottaa monien, tai oikeastaan lähtökohtaisesti kaikkien esiin nostamiensa, 

vaihtoehtoartistien nousevan undergroundista valtavirran suosioon, mutta on huomattava, 

että syyt näihin odotuksiin ovat eri artistien ja uran eri vaiheiden kohdalla erilaisia ja siten 

tapauskohtaisia. Esimerkiksi Sigue Sigue Sputnikin esittelyn yhteydessä, vuoden 1988 

elokuussa mainittiin paitsi, että yhtyeen jäsenen Tony Jamesin entinen yhtye oli Generation 

X, joka tunnettiin yhtyeenä, josta Billy Idol lähti menestyksekkäälle soolouralle, myös, että 

Sigue Sigue Sputnik oli ollut monien brittiläisten musiikkilehtien kannessa ja oli hyvää 

vauhtia nousemassa kuuluisuuteen.417 Sigue Sigue Sputnikin kohdalla ennustettua 

menestystä indikoivat siten kollegan menestys, suosio Britanniassa sekä paikallisen 

musiikkilehdistön suoma huomio.  

Vaihtoehtomusiikin kohdalla lehti rakentaa tietoisesti suuria odotuksia esiin nostamilleen 

artisteille koskien heidän urakehitystään. Rolling Stone ei kuitenkaan yleensä tartu yhtyeisiin 

tai artisteihin ensimmäisen levyn aikaan (vaikkakin 1980-luvun alun New Wave-buumin 

aikana myös niin tapahtuu), joka on esimerkiksi NME:n tapa toimia, vaan nostaa artistit jutun 

aiheeksi vasta niiden saavutettua tietyn menestyksen tason ja fanikannan. Perustava ero 

Rolling Stonen ja NME:n välillä on, että ensin mainittu tarttuu artisteihin vasta niiden 

menestyttyä useita vuosia undergroundissa ja collegeradioissa, jälkimmäisen kirjoittaessa 

                                                             
417 Rolling Stone 14.8.1986, 14, Handelman, David, “New Faces: Sigue Sigue Sputnik’s Sweet Stench of 
Success”. 
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uusista artisteista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, usein ennen ensimmäistä 

julkaisua. Rolling Stonen aiemmin mainittu hitaus suhteessa vaihtoehtoartistien uriin nousee 

siten esille varovaisuuden ja riskien karttamisen kontekstissa, kun taas esimerkiksi NME:n 

kohdalla korostuu ajatus hyperajankohtaisuudesta ja edelläkävijän oraakkelimaisesta 

roolista. Lisäksi varovaisuuden kohdalla on huomattava, että Rolling Stone tarttuu artisteihin 

lähes aina vasta niiden solmittua sopimuksen suuryhtiön kanssa, niiden menestyttyä 

ulkomailla tai jos niiden kaupallinen status nousee esimerkiksi kiertueella menestyvän 

yhtyeen kanssa tai artikkelilla arvostetussa lehdessä. 

Se millä perusteilla kirjoittelun kohteena olevilta artisteilta on odotettavissa menestystä, 

vaihtelee sen mukaan, mikä on suosittua ja mitä pidetään arvokkaana kyseisessä hetkessä. 

Toimittajan valinnat ja sen kautta tapahtuva vallankäyttö ovat tärkeimmät keinot siinä 

prosessissa jonka lopputulemana kirjoittelussa lopulta näyttäytyvät kyseisessä artistissa 

merkittäviksi menestyksen kannalta koetut ominaisuudet ja määreet ja joita kirjoittelussa 

voidaan käyttää ennustetun menestyksen perusteluina. Kuitenkin kyseessä ovat usein 

Rolling Stonen korostamat seikat eli kaupallinen merkittävyys, oikeat musiikilliset vaikutteet 

sekä lukijakunnan palveleminen mikä näkyy siinä, että kirjoituksissa tulee viitata tuttuihin ja 

merkittäviksi määritettyihin artisteihin ja musiikillisiin ilmiöihin. Erityisesti viimeksi mainittuun 

viitaten, esimerkiksi sille, että Swimming Pool Q’s-yhtyeen odotettiin saavuttavan suosiota, 

perusteluina olivat, sen toimiminen the Policen kiertueella lämmittelijänä ja se, että yhtye 

kuulosti nuorelta Jefferson Airplanelta.418 Tässä tapauksessa menestystä odotetaan koska 

yhtye on kiertänyt suositun ja tunnetun yhtyeen mukana ja samalla luonut itselleen 

fanikantaa. Toinen peruste on pikemminkin toive: Swimming Pool Q’silta kuulostavalle 

yhtyeelle toimittaja soisi menestystä.  

Artistille asetetut odotukset myös kannustavat toimittajia tarttumaan artistien tuleviin 

julkaisuihin hanakammin, sillä hypetetty artisti on huomioitava, jotta toimittajien uskottavuus 

lukijoiden silmissä säilyisi. Rolling Stonen kirjoittelu toteuttaa siten usein omat odotuksensa 

tai ainakin haluaa esittää asian niin. Odotusten asettamisen hyödyllisyyden ja niiden 

kertatuvan luonteen vuoksi niiden merkitys kirjoittelussa on, niille osittain vastakkaisten 

kirjoittelun arvojen eli objektiivisen ja analyyttisen otteen ohella, toimia tärkeänä kirjoittelun 

merkityksellistäjänä, sillä huolimatta lehden kirjoittelun julkilausutusta tavoitteesta tehdä 

vain analyyttistä ja objektiivista analyysia musiikista on sen kaupallistamisessa ja 

                                                             
418 Rolling Stone 27.9.1984, 72, Loder, Kurt, “Swimming Pool Q’s shoot for success”; Rolling Stone 22.5.1985, 
84. DeCurtis, Anthony. 
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popularisoinnissa odotusten asettaminen oiva objektiiviseen analyysiin pohjautuva, mutta 

sitä pidemmälle vievä keino tehdä kirjoittelusta englantilaiseen tyyliin kiinnostavaa ja 

kaupallisesti merkittävämpää. 1980-luvun kirjoittelussa on siten analyyttisen otteen ohella 

ajan arvojen mukaisesti havaittavissa vahvaa suuntautumista siihen mikä on kaupallisesti 

merkittävää ja siten arvokasta musiikkia ja siihen, miten siitä voidaan kirjoittaa lehden arvoja 

kunnioittaen, mutta silti suurta yleisöä kiinnostaen. 

Lopulta odotukset ja niiden asettaminen liittyvät siihen mistä artisteista tai musiikillisista 

ilmiöistä kirjoitetaan, siten että Rolling Stonen on helpompi tarttua artistiin tai ilmiöön, jolle 

voidaan asettaa odotuksia. Koska nämä odotukset musiikillisen laadun ohella tarkoittavat 

myös kaupallisia odotuksia, monien vaihtoehtoartistien kohdalla jälkimmäinen on syy, jonka 

perusteella artistia koskeva kirjoittelu hylätään tai siitä luovutaan. Pienelle ja 

tuntemattomalle levy-yhtiölle levyttävä, marginaalista radiosoittoa ja olematonta TV-

näkyvyyttä saava, mutta musiikillisesti mielenkiintoinen artisti ei ole tervetullut lehden 

sivuille, kun taas kaupallisesti kiinnostava, mutta ensin mainittua musiikillisesti 

konventionaalisempi artisti otetaan selvästi paremmin vastaan juttuaiheena. Jälkimmäiselle 

voidaan asettaa erityisesti kaupallista menestystä koskevia tulevaisuudenodotuksia, 

perustuen sen nykyiseen olemukseen ja mahdolliseen muutokseen, kun taas ensin mainitun 

kohdalla odotuksia voidaan liittää vain musiikilliseen muutokseen, ellei artistin status 

radikaalisti, esimerkiksi suuryhtiösopimuksen myötä, muutu. 

Uudistuminen ja muutos eivät aina ole vain pelkkiä toiveita tai odotuksia, vaan muutamissa 

kirjoituksissa jopa vaatimuksia. James Henken joulukuussa 1980 kirjoittamassa B-52’sin 

haastattelussa hän nosti esille yhtyeeseen kohdistettua kritiikkiä: yhtyeen live-esiintymisestä 

puuttui spontaanius ja yllätyksellisyys ja joidenkin kriitikoiden mukaan yhtye ei uudistunut 

vaan toisti samoja kaavoja kuin aiemmin; yhtye olisi ensi vuonna jo unohdettu, jos se ei 

kykenisi muuttumaan. Yhtye itse oli haastattelun mukaan miettinyt juuri samoja ongelmia, 

erityisesti muutosta ja miten se tapahtuisi, ettei yhtye jämähtäisi pelkästään 1960-luvun 

campimagolla leikkiväksi tanssiyhtyeeksi.419 B-52’sin kohdalla on tarve uudistua ja muuttua, 

kuten monien muidenkin vaihtoehtomusiikista ponnistaneiden artistien kohdalla, mutta 

yhtyeen kohdalla kyse on pikemminkin saavutettujen menestysasemien pitämisessä ja 

laajentamisessa, eikä murtautumisessa valtavirran suosioon kuten monien muiden 

vähemmän menestyneiden vaihtoehtoartistien kohdalla. 

                                                             
419 Rolling Stone 11.12.1980, 9-10, 12-13, Henke, James, “Interview: The B-52’s.” 
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7.6. ODOTUSTEN TÄYTTYMÄTTÄ JÄÄMINEN JA TÄYTTYMINEN  

Muutokseen ja muuttumattomuuteen liittyvät odotukset voivat joko täyttyä tai jäädä 

täyttymättä. Vaihtoehtomusiikin kohdalla odotukset liittyvät yleensä kohteen positiiviseksi 

koettuun olemukseen ja siten kirjoittelussa esiin nouseva odotusten täyttyminen yleensä 

indikoi myös positiivista suhtautumista kirjoituskohteeseen. Poikkeuksena tästä ovat artistit 

ja tyylit, kuten synthpop, joiden kohdalla odotukset ovat matalat tai olemattomat, jopa 

odotuksia taantumisesta. Niiden kohdalla negatiivisten odotusten täyttymättä jääminen 

koetaan positiiviseksi. Joka tapauksessa odotuksiin liittyy aina arvolataus ja ne ovat monien 

kirjoitusten kohdalla tärkeä konteksti, tausta, jota vasten kirjoituksen sävy tulee ymmärtää. 

Kurt Loderin lokakuussa 1984 arvioima U2:n The Unforgettable Fire sai kolme tähteä ja 

Loderin mukaan se ei täyttänyt sille asetettuja odotuksia, vaikkei huono ollutkaan. Loder 

kritisoi erityisesti albumin tuotantoa (tuottajina toimivat Brian Eno ja Daniel Lanois), jonka oli 

tarkoitus olla vastakohta edellisen albumin kaupalliselle kitarapopsoundille. Taiteellisiksi 

tiedettyjen tuottajien avulla yhtye oli Loderin mukaan päättänyt kehittyä idealistisessa 

hengessä, mutta arvion mukaan ”idealismi ei ole taidetta” ja esimerkiksi Eno ei Loderin 

mukaan tuonut yhtyeen musiikkiin muuta kuin lisää konseptuaalista tunnelmallisuutta the 

Edgen jo valmiiksi postpsykedeeliseen kitarointiin. Levy kuulosti Enon jäljiltä Loderin 

mielestä asumattomalta ja muodottomalta, luovalta tyhjiöltä. Yhtyeen ominaislaatu peittyi 

kokeilujen alle, mutta Loderin mukaan onneksi Bonon laulu oli edelleen ennallaan ja 

ansaitusti esillä. Kuitenkin myös Bono sai kritiikkiä, sanoituksistaan, jotka olivat Loderin 

mukaan runollista, taiteellista jaarittelua esimerkiksi sodasta ja Martin Luther Kingistä. The 

Unforgettable Fire oli Loderin mielestä loputtoman huminan, käsiteltyjen äänien ja 

arkipäiväisten lyyristen kuvien kuten piikkilangan täyttämä ja vain ajoittain siltä välittyi 

yhtyeen alkuperäinen voima.420  

Muutosodotuksiin liittyy myös niiden täyttyminen. Esimerkiksi Scruffy the Catin Tiny Daysin 

arvostelussa Jimmy Guterman kehui yhtyettä hyväksi live-esiintyjäksi ja tällä kertaa hänen 

mielestään esiintymisten luomat odotukset myös täyttyivät, minkä lisäksi hän ennusti 

yhtyeen myös kehittyvän edelleen: ”He tulevat varmasti kasvamaan; tulee olemaan 

kiinnostavaa kuulla heidän tekevän niin.”421 

                                                             
420 Rolling Stone 11.10.1984, 46-47, Loder, Kurt. 
421 Rolling Stone 24.9.1987, 133, Guterman, Jimmy. 
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7.7. OLETUSTEN MUUTOS 

Odotuksiin liittyvät aina tietyt taustaoletukset, joiden varassa toimittajat tekevät 

ennusteitaan. Nämä oletukset perustuvat paitsi toimittajien henkilökohtaisiin mieltymyksiin 

ja toiveisiin myös siihen mitä yleisesti pidetään lehden toimittajien piirissä merkittävänä ja 

siten tiettyjä tulevaisuuden asioita indikoivina seikkoina. Esimerkiksi merkittäväksi koettu, 

nuori ja lupaavaksi nähty lauluntekijä kirvoittaa odotuksia vielä aiempaa paremmasta 

laulunkirjoittamisesta.  

Nämä oletukset tulevat hyvin esiin tilanteissa, joissa kirjoittelussa nousee esiin ristiriita 

toimittajien oletusten ja todellisuuden välillä. Tällöin odotukset ja toteutunut asiantila eivät 

kohtaa oletusten osoittamalla tavalla. Toimittajien oletusten muutoksista hyvä esimerkki on 

David Wildin kirjoittama World Partyn Private Revolutionin arvio, jossa kehujen kuten 

”kaikkein paras tavallaan kuusikymmentäluvun ja kahdeksankymmentäluvun hybridi” 

ohessa ihmeteltiin albumin vaikutteita muun muassa Sly and the Family Stonelta, koska the 

Waterboysin, jossa World Partyn Karl Wallinger toimi rivijäsenenä, tuotanto vertautui lähinnä 

U2-tyyliseen anthemic rockiin ja kummasteltiin Wallingerin tekemää laadukasta musiikkia 

koska Wildin mukaan the Waterboysin laulajan Mike Scottin piti olla yhtyeen ”lahjakkain”, ei 

Wallingerin.422 Wildin oletukset muuttuvat siten suhteessa World Partyn ja the Waterboysin 

musiikillisiin eroihin sekä Karl Wallingerin lahjakkuuteen musiikintekijänä. Nämä muutokset 

oletuksissa näkyvät tulevaisuuden odotuksissa tulevaisuudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
422 Rolling Stone 29.1.1987, 18, Wild, David, “New Faces: The Party of the year”; Rolling Stone 29.1.1987, 93-
94, Wild, David. 
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8. MUUTTUMATTOMUUS 

Muutosta ja muuttumattomuutta voi käsitteinä pitää vastakohtina, mutta 

vaihtoehtomusiikkiin liittyvänä diskurssina ne ilmenevät myös usein pikemminkin rinnakkain 

ja osittain päällekkäin, liukuvat toistensa lomaan ja kiertyvät yhdessä saman subjektin 

ympärille. Muutos ja muuttumattomuus ovat riippuvaisia näkökulmasta ja siten 

totuusarvoltaan vaihtelevia: esimerkiksi artisti voi omasta mielestään olla muuttumaton, 

mutta musiikkitoimittajan mielestä muuttunut. Myös se mikä määritellään merkitseväksi 

muutokseksi, on tulkintaa. Muutosta ja sen olemassaoloa ei siten ole mahdollista 

objektiivisesti määrittää vaan se on aina kontekstuaalista konstruktiota. Lisäksi 

muuttumattomuus on myös muutosta esimerkiksi suhteessa muuttuvaan kontekstiin ja 

tämän vuoksi muuttumattomuutta ei tule nähdä vain muutoksen vastakohdaksi vaan 

mieluummin sen erääksi muunnokseksi. Muuttumattomuus voidaan mieltää muutoksen 

vastakohdaksi, mutta myös muutokseksi suhteessa muuten dynaamiseen 

musiikkimaailmaan. Muuttumattomuus on Rolling Stonen 1980-luvun 

vaihtoehtomusiikkikirjoittelussa Paisley Undergroundin ja muiden 1960-luvulta 

ammentaneiden retrogenrejen kohdalla muutosta, suhteessa elektroniseen 1980-luvun 

hegemoniseen musiikkiin. 

Muuttumattomuus muutoksen vastakohtana, mutta myös suhteellisena käsitteenä, nousi 

esille esimerkiksi Gang of Fourin Songs of the Free-albumin neljän tähden arviossa 

heinäkuussa 1982, jossa Jon Pareles kirjoitti, että myös yhtyeen kolmannella albumilla 

saattoi luottaa siihen, ettei se ollut muuttunut vaan tarjosi edelleen vahvasti vasemmalle 

kallellaan olevaa retoriikkaa ja kineettisiä rytmejä, mutta kuitenkin uuden tuottajan myötä 

yhtyeen musiikki oli suuntautunut enemmän popin suuntaan erityisesti vokaalien ja 

huolitellumman tuotannon osalta minkä vuoksi albumi sai Parelesin mukaan yhtyeen 

edelliset albumit näyttämään kaksiulotteisilta laajentuneeseen, mutta itsensä myymistä 

popille välttäneeseen uutuuteen verrattuna.423 Gang of Four on siis pysynyt riittävän 

autenttisena suhteessa menneisyyteensä, jotta sen voidaan väittää pysyneen 

muuttumattomana ja muutokset, esimerkiksi tuotannon kohdalla, ovat vain sekundäärisiä 

seikkoja. 

Muuttumattomuus näkyy negatiivisessa valossa pysähtyneisyytenä tai jopa taantumisena. 

Positiivisessa valossa muutoksen puute taas on pitäytymistä aidoiksi koetuissa 

                                                             
423 Rolling Stone 8.7.1982, 50, Pareles, Jon. 
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perusasioissa ja siten perinteen ja autenttisuuden tajua. Muutoksen puutteeseen voidaan 

myös suhtautua suhteellisen neutraalisti ja ajatella sen olevan artistin tai musiikillisen ilmiön 

kehityksen tasaantumisvaihe, tila ennen tulevaa muutosta. 

Muuttumattomuus on negatiivisessa mielessä samuutta, itsen toistoa tai muiden kopiointia. 

Ensin mainittuun liittyen Christopher Connelly kirjoitti vuonna 1982, että vaikka Nick Lowe 

oli sympaattinen, nokkela, älykäs pophahmo, oli uusi albumi myös totutun kertakäyttöinen 

sillä se aiempien albumien tavoin vain muokkasi hylkytavaraksi luetusta halvasta popista 

vaihtelevia lopputuloksia, mikä Connellyn mukaan oli ongelma koska samat kikat eivät kerta 

toisensa jälkeen jaksaneet olla mielenkiintoisia ja ilman muutamia röyhkeämpiä kappaleita 

koko albumi olisi ollut vain yhtä ja samaa.424  

Pysähtyneisyys näyttäytyy artistin tai ilmiön kykenemättömyytenä muutokseen. 

Muuttumattomuus voi olla tietyissä tilanteissa positiivinen asia, mutta usein asioiden 

tekeminen uudestaan ja uudestaan samalla tavalla nähdään toimittajien toimesta 

stagnaationa, joka kertoo toimijan ideoiden puutteesta ja kyvyttömyydestä uusiutumiseen. 

Tähän liittyy ajatus artistista dynaamisena ja artistin urasta kehittyvänä (positiivisessa 

mielessä) mistä poikkeamat ovat lähes automaattisesti negatiivisia konnotaatioita 

aiheuttavia seikkoja muutosta analysoidessa.  

Musiikin sisällön muutokseen autenttisuuden kannalta liittyvät toiveet sekä 

muuttumattomuus kopiointina ja samuutena tulevat taas hyvin esiin the Jagsin Evening 

Standards-debyyttialbumin kohdalla, jossa Tom Carson kirjoitti yhtyeen kuulostavan täysin 

kierrätetyltä Elvis Costellolta kaikkine hienouksineen, mikä ei ollut autenttista (artistin 

autonomisuuden kautta nähtynä) eikä positiivinen asia, mutta pahinta silti oli, että the Jags 

käytti hänen mielestään lahjakkuuttaan (jota yhtyeellä selvästi oli) kopiointiin, ei uuden 

luomiseen. Kuitenkin muutokseen kytkeytyvien odotusten kautta (osin sarkastisessa 

valossa) Carson näki the Jagsin kolmen tai neljän levytyksen jälkeen saattavan olla jo 

mahtava tai sen pitäisi parin vuoden päästä julkaista uusi Elvis Costellolta kuulostava albumi 

koska Costello saattoi silloin jo kuulostaa kuka ties miltä.425 

Rolling Stonessa (usein, mutta ei aina) uusi musiikki nähdään vesitettynä versiona tradition 

mukaisesta ja aidosta musiikista. Musiikin arvo perustuu sen perinteidenmukaisuuteen ja 

siihen, miten se heijastelee tuota lehden toimittajien arvostamaa (rock)traditiota ja 

                                                             
424 Rolling Stone 4.3.1982, 60-61, Connelly, Christopher. 
425 Rolling Stone 10.7.1980, 59, Carson, Tom. 
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autenttisuutta niin musiikin kuin esimerkiksi asenteen muodossa. Tradition säilyttävän 

asenteen muutosdiskurssin vastakohdaksi voidaan nähdä esimerkiksi Paul Gilroyn esittämä 

”changing same”, muuttuva sama, jossa samana pysyneen perinteen ja alkuperäisyyden, 

jota ei nähdä jatkuvan ja pitkän muutoksen vuoksi selvänä, sijaan traditiota on 

nimenomaisesti muutos ja sen jatkuvuuksien ja epäjatkuvuuksien, samuuksien ja erojen 

yhdistelmä. Stuart Hallin sanoin tradition ja juurien katoamisen sijaan pitäisi keskittyä niihin 

reitteihin missä traditio muotoutuu. Tästä yhtenä esimerkkinä nostan esille 

kulttuuriantropologi Brent Luvaasin tutkimuksen, jossa länsimaisen populaarimusiikin ja 

paikallisen kulttuurin vaikutussuhteita ja niiden laatua ajatellaan uudella tavalla. Luvaasin 

tutkimuksessa esimerkiksi kyseenalaistetaan ajatus siitä, että indonesialainen indie pop, 

joka tässä tapauksessa kuvaa pikemmin musiikin tuotantotapaa kuin varsinaista 

musiikkityyliä, ottaisi vaikutteita kansainvälisestä musiikista, mutta yhdistäisi ne paikallisiin 

perinteisiin koska perinteisesti tutkimuksen piirissä on ajateltu, että paikalliset traditiot ovat 

vastavoima globalisaatiolle ja sen sijaan väitetään, että ottaessaan vaikutteita länsimaisesta 

musiikista indie pop-yhtyeet, kuten Mocca, Rock N Roll Mafia, the Upstairs ja Nervous, 

samalla etäännyttävät paikalliset vaikutteet. Selvin ero tällaisessa ajattelussa suhteessa 

Rolling Stonen edustamaan preservationistiseen muutoksen tulkintaan on, että siinä 

muutosta ei nähdä negatiivisessa sävyssä.426  

Postmodernismin ja relativismin hengessä muutos on siis välttämätöntä ja jopa 

determinististä: sitä ei voi olla olematta. Koska alkuperäisyyttä ei voida palauttaa (vain 

rekonstruoida ikään kuin reliikin, muistomerkin tai vahakopion muodossa) on muutos 

musiikin välttämätön osa. Kuitenkin Rolling Stonelle 1980-luvulla muutos edustaa 

pikemminkin uhkaa kuin mahdollisuutta ja lehden alkuvuosien ainakin mieto ja ajan henkeen 

(ja sitä myöten lehteä ostavaan lukijakuntaan) sopiva ennakkoluulottomuus on poissa ja 

tilalla ovat varovaisuus, sovinnaisuus ja vanhaan kiinnittynyt puritaanisuus.  

 

 

8.1. MUSIIKKITEOLLISUUDEN MUUTTUMATTOMUUDEN VAATIMUS 

Huolimatta suurlevy-yhtiöiden undergroundartisteilleen kohdistamista paineista 

muutokseen valtavirtaistumisen muodossa, musiikkiteollisuudelle myös pysyvyys suhteessa 
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artistin oletettuun, eli kaupallisesta näkökulmasta katsottuna menestyneimpään, 

olemukseen sekä ajan menestyneeseen musiikkiin on seikka, joka nousee 

vaihtoehtoartistein kohdalla kirjoittelussa esiin, kuten esimerkiksi the Flying Lizardsin 

debyyttialbumin arvion kohdalla huhtikuussa 1980. Arviossa Don Shewey vertasi the Flying 

Lizardsia M-yhtyeeseen, jonka menestystä sen hitti Money (That’s What I Want) hänen 

mukaan seurasi. The Flying Lizardsin ensimmäinen pikkuhitti oli Eddie Cochranin 

Summertime Bluesista tehty versio, joka sai Sheweyn mukaan Virginin vaatimaan lisää 

samantyylistä musiikkia minkä vuoksi uudella albumilla oli kahden edellä mainitun 

menestyssinglen ohella Lotte Lenyan ja pikkuoravien laulamalta kuulostanut versio Bertolt 

Brechtin ja Kurt Weillin kappaleesta Der Song von Mandelay kun niitä vastoin muut 

kappaleet olivat Cunninghamin omia teoksia, joissa radiomelu, mekaaniset rytmit, 

nauhaliitokset ja löydetyt äänet muodostivat aluksi kiehtovan, mutta ärsyttävän ja 

vastenmielisen kokonaisuuden.427 The Flying Lizardsin kohdalla levyteollisuuden ja 

Sheweyn pysyvyyden ja muuttumattomuuden vaatimukset liittyvät siten yhtyeen hitteihin ja 

niiden menestyskaavan jatkamiseen sekä ajankohtaiseen ja muodikkaaseen tyyliin 

linkittymiseen, minkä viittaus M:n menestyksestä osoittaa. Muutos eli tässä tapauksessa 

artistin omat taiteellisemmat kappaleet saavat toimittajalta negatiivisen arvion tullen samalla 

kuin todistaneeksi levy-yhtiön muuttumattomuuden vaateet oikeiksi. 

Tietysti koska tässä tutkimuksessa aiheena on vaihtoehtomusiikki, näkyy edellä mainittu 

ilmiö varsin harvoin käsitellyssä kirjoittelussa. Useammin se linkittyy kaupallisesti 

menestyvään poppiin ja rockiin, joiden kohdalla toimivan formulan muuttaminen on 

kyseenalaisempaa konservatiivisten ja talous-edellä-ajattelun leimaamien korporaatio-

kvartaali-levyteollisuusmagnaattien näkökulmasta: suurelle yleisölle myydään mieluummin 

tuotetta, jota heidän tiedetään ostavan, ei tuotetta, jota he saattaisivat ostaa.  

 

 

8.2. MUUTOS PALUUNA AUTENTTISEEN MENNEESEEN  

Muutos voi olla paluu autenttiseen menneeseen. Se voi tarkoittaa paluuta esimerkiksi 

alkuperäiseen tyyliin, alkuperäiseen asenteeseen tai alkuperäiseen menestykseen. Joka 

tapauksessa paluun ideaan kuuluu paluun kohteen ja vertailuhetken väliin jäävä 
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epäautenttiseksi koettu ajanjakso tai tyylikausi. Se voi liittyä niin laajempiin ja 

pitkäkestoisempiin musiikillisiin virtauksiin, kuten punkkiin tai muuhun genreen kuin myös 

yksittäisiin artisteihin. Jälkimmäiseen liittyen esimerkiksi David Brownen kirjoittaman Violent 

Femmesin 3-levyn arvion mukaan yhtye oli patoutuneen ja raivokkaan debyyttialbuminsa, 

joka oli pieni mestariteos, jälkeen tehnyt keskinkertaista musiikkia ja eksynyt ylisovittamisen, 

sessiomuusikoiden ja Gordon Ganon yhä suuremman sijan saaneiden uskonnollisten 

sanoitusten sekaan, mutta nyt yhtye oli palannut albumin nimen mukaisesti trioksi ja tehnyt 

jälleen hyvän levyn, jonka Brownen mukaan pitäisi saada kaikki yhtyeen uran loppua 

ennustaneet toisiin ajatuksiin yhtyeen suhteen.428 

Kuten esimerkiksi Britteinsaarten musiikkia käsittelevässä osiossa huomasimme, Rolling 

Stonessa 1980-luvun popmusiikki koetaan uhkaksi perinteistä autenttista rockmusiikkia 

kohtaan. Richard Middletonin mielestä autenttisuus musiikin aitouden todistajana oli 

menettänyt uskottavuutensa, vaikka dikotomiat kuten mainstream ja underground, taide ja 

roska ja pop ja rock olivat edelleen paljon käytettyjä. Autenttisuudesta oli hänen mukaan 

tullut vain romanttista nostalgiaa tai poliittisuuden korostusta. Autenttisuus korosti hänen 

mukaan enää vain eroa muihin.429 Rolling Stonelle aitoutta ja autenttisuutta edustavat 

vaikutteet alkuperäisestä rockista, bluesista tai folkista. 1980-luvun musiikin koneistuminen 

saa Rolling Stonen toimittajissa aikaan vastareaktion ja halun korostaa oikeilla soittimilla eli 

rummuilla ja kitaroilla, syntetisaattoreiden sijaan tehtyä musiikkia. Myös artistit itse tekivät 

eroa ajan musiikkiin korostamalla oikeiden soitinten käyttöä; esimerkiksi the Katydids 

korosti, että he halusivat tehdä levyn oikeilla instrumenteilla ja Katrina and the Wavesille oli 

sanottu, että hankkikaa syntetisaattorit, mutta he eivät hankkineet vaan pitäytyivät 

perinteisissä soittimissa.430 

Uudistuminen ja sen hyväksyttävyys nostavat esiin myös kysymyksen autenttisuudesta ja 

siitä oliko aito rockmusiikki kuollut ja korvautunut listapopilla tai vesitetyllä 

mainstreamrockilla. Modernismin ja nykypopulaarimusiikin tutkija Kevin Dettmar osoittaa 

kirjassaan Is Rock Dead? että rockin kuolemaa on perusteltu uusien musiikkityylien, kuten 

rapin menestyksen myötä, mutta myös rockin kaupallisen menestyksen, esimerkiksi 

grungen tapauksessa, takia. Toisessa rock oli menettänyt merkityksensä suosittuna 
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musiikkityylinä ja toisessa se oli menettänyt ominaislaatunsa tullessaan liian suosituksi. 

Grossberg korosti, että puhe rockin kuolemasta oli edelleen toimittajille tärkeä retorinen 

keino. Hän väitti, että ajatus rockin kuolemasta sen saavutettua liian paljon suosiota ja 

kontrollin siirtymisestä artistien ulkopuolelle eli musiikkiteollisuudelle, ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, että rock oli kuollut vaan pikemminkin sitä, että rock oli jatkuvan kuoleman 

kynnyksellä. Jatkuvasti jokin rockmusiikki saavutti suosiota ja menetti fanien ja toimittajien 

silmissä aitoutensa mikä sai heidät sanomaan, että rock oli kuollut. Näin rockin kuolema oli 

retorinen keino eikä vallitseva asiantila.431 Rolling Stonelle kumpikin selitystapa rockin 

kuolemasta 1980-luvulla on tuttu. Syntetisaattoripoppi uhkaa menestyksellään rockin 

asemaa populaarimusiikin tärkeimpänä ja menestyksekkäimpänä tyylilajina, jolloin Rolling 

Stone näkee rockin olevan kuollut tai ainakin kuoleman partaalla. Vaihtoehtorockartisteista 

kirjoitettaessa esille nostetaan kuitenkin myös niiden saavuttama suosio ja sen vuoksi 

vaarantunut aitous, jotka nakertavat Dettmarin esittämällä tavalla artistien uskottavuutta. 

Toinen, mutta vähemmistöön jäänyt, näkökulma aitouteen, Yhdysvaltain ja Iso-Britannian 

musiikin erojen kautta tarkasteltuna, löytyy Mark Colemanin levyarviosta vuodelta 1988. Sen 

mukaan Lou Reed meni naimisiin, ja Iggy Pop oli vain David Bowien alter-ego, joten 

Colemanin Sisters of Mercyn Floodlandin ja Leather Nunin Force of Habitin yhteisarvostelun 

mukaan vanhaa kunnon rokkia tulivat pelastamaan eurooppalaiset. Colemanin mukaan 

Eurooppa oli paikka, jossa äärimmäisyyttä edelleen juhlittiin naama peruslukemilla, jossa 

kitara soi feedbackilla ja taustalla oli karkea, kylmä rytmi. Coleman kirjoitti myös 

undergroundseinän kaatumisesta ja näiden epäkonventionaalisten yhtyeiden 

mahdollisuudesta saada menestystä.432 Colemanille aitous liittyy näin asenteeseen, jossa 

musiikki on raakaa. Toisaalta hän myös korostaa mahdollisuutta siihen, että yhtyeet voivat 

saada menestystä huolimatta musiikistaan ja sen äärimmäisyydestä. Erona Rolling Stonen 

yleiseen linjaan Colemanin kirjoituksessa aitous löytyy Euroopasta, johon yleensä liitetään 

synteettinen popmusiikki ja jota sen vuoksi pidetään vähemmässä arvossa kuin kotimaista 

musiikkikenttää. Samalla Colemanin kirjoitus korostaa 1960-lukuisten vaikutteiden sijaan 

väkivaltaista ja rujoa vahvasti 1980-lukuista musiikkia aitouden merkkinä. Colemanin ajatus 

aitoudesta jää kuitenkin vahvasti alakynteen suhteessa lehden linjaan, jossa edellä mainitun 

kaltaiset artistit lähes automaattisesti liitetään eurooppalaisen melun jatkumoon ja sitä 

kautta toisiksi suhteessa amerikkalaisen musiikin perinteeseen nojaaviin artisteihin nähden. 
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Se mikä yhdistää Colemanin aitouskäsitystä ja muuta Rolling Stonen kirjoittelua on 

kitaroiden korostaminen aitouden merkkinä. Kitaramusiikin korostus näkyy muutamissa 

Rolling Stonessa julkaistuissa teksteissä hurmoksellisena kielenkäyttönä yritettäessä 

kuvata erilaisia kitaroilla tuotettuja ääniä, sointuja ja silkkaa melua eli noisea. Esimerkiksi 

Eleventh Dream Dayn Atlanticilla julkaisema suuryhtiödebyytti Beet sai vuonna 1990 kolmen 

tähden arvion ja levy oli kriitikko Don Mcleesen mukaan yksi niistä levyistä, joita 

kuunnellessa on vaikea ajatella, että jokin aikaa sitten ajateltiin kitaran olevan kuollut. 

Kitaramusiikki asettuu siten edustamaan aitoa rockmusiikkia suhteessa ajan 

elektronisempaan ja synteettisempään valtavirtapoppiin. Arviossa kitaroita kuvattiin 

värikkäästi: "psychib probe, a nuclear anti-Deadhead device, an instrument of emotional 

catharsis”. Lisäksi yhtyettä verrattiin Neil Young & Crazy Horseen ja Sonic Youthiin, jotka 

molemmat assosioituivat vahvasti kitararockiksi. Arvion loppu korosti musiikin laatua ja 

autenttisuutta: “Kuin soundtrack kuumeunelle, Beet sykkii alkukantaisella kiireellä.”433 

Rolling Stonelle kitara on rockin tärkein soitin. Se on myös aitouden symboli ja 1980-luvulla 

erityisesti hyvän musiikin tunnusmerkki. 

Frithin mukaan Rolling Stonen toimittajat arvioivat musiikkia 1960-luvun rockkulttuurin 

merkitysten kautta, sitä miten ne kuvastavat tuota aikakautta ja suhdetta siihen. Frithin 

mukaan Rolling Stone korosti musiikin arvioinnissaan musiikkia taiteena, sen 

monimutkaisuutta, taiteellista tarkoitusta ja tunteen voimakkuutta. Iso-Britanniassa Melody 

Maker toimi samoilla kriteereillä, mutta NME:n Frith näkee enemmän sosiologisena, sillä se 

keskittyi arvioissaan siihen, millainen vaikutus musiikilla oli yleisölle ja jätti taiteilijan intentiot 

ja taidot taka-alalle. Lisäksi NME pyrki selvemmin vaikuttamaan siihen millaista musiikkia 

sen lukijoiden tulisi kuunnella. Rolling Stonen lähestymistapa taas tuotti konservatiivisen 

näkökulman, joka pyrki luomaan uudelleen myyttisen 1960-luvun. Sen tärkeimmät 

musiikilliset hahmot ovat edelleen samat kuin sen perustamisen aikoihin. Frith nosti myös 

esiin Jann Wennerin vaikutuksen tässä kehityksessä. Hän oli puuttunut voimakkaasti 

kriitikoiden yrityksiin kyseenalaistaa vanhojen rocktähtien tärkeyttä. Lisäksi tähän nostalgian 

jatkuvaan uudentamiseen liittyi vahva menneisyyden mystifiointi. 1960-luvun alkuperäinen 

rock nähtiin kaiken perustana ja esimerkiksi punk sen kapinan uudelleen musiikkiin 

tuoneena musiikillisena liikkeenä. Rolling Stonelle kaikki palautui lopulta aina sen 

perustamisvuosiin, tosin mystisenä menneisyyden rekonstruktiona. Toimittajien työ oli 

löytää artistit, jotka tarjosivat tästä kokemuksen ja selittää ne taidot, joilla nämä artistit 
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onnistuivat uudelleen luonnissa. Lester Bangsille intohimon ilmaisu oli tärkeintä rockissa. 

Tämä päti Frithin mukaan myös muihin Rolling Stonen toimittajiin, joiden linjana oli, että 

hyvä musiikki oli rehellistä, aitoa, selkeää ja intensiivistä tunteen ilmaisua. Post-punk tai 

punkavantgarde, kuten Frith sitä kutsuu, asetti tämän kyseenalaiseksi kuten myös musiikin 

kielen luonnollisuuden tuomalla tilalle keinotekoisuuden ja rockin merkitysten 

uudelleenarvioinnin.434 

Klassiset 1960-luvulla uransa aloittaneet artistit ja tuolloin esiin nousseet tyylit ovat siis 

Rolling Stonelle parhaita esimerkkejä aidosta rockmusiikista minkä vuoksi niistä 

muistuttavia tai niihin muuten liittyviä yhteyksiä etsitään myös 1980-luvun 

vaihtoehtomusiikin piiristä. Esimerkiksi David Fricken mukaan Danny and Dusty kuulosti 

Rolling Stonen Exile On Main Streetiltä, mutta se ei ollut hänen mielestään yllättävää vaan 

”Se oli väistämätöntä. Amerikkalaisten undergroundyhtyeiden uusi sato on viimein keksinyt 

tämän natisevan vanhan rockinstituution”. Saman hengen toteuttamisesta Fricke mainitsi 

esimerkkeinä myös muita länsiamerikkalaisia yhtyeitä kuten X, the Blasters, Green on Red, 

the Dream Syndicate ja the Long Ryders.435 Vuonna 1983 taas esiteltiin Rolling Stonessa 

the Death Cult, entinen Southern Death Cult, jota Melody Maker ja NME olivat kuvailleet 

positiiviseksi punkiksi. Sittemmin nimensä the Cultiksi lyhentäneen yhtyeen Sirellä julkaistu 

albumi Love arvosteltiin vajaat kolme vuotta myöhemmin ja arviossa David Fricke kutsui 

yhtyettä post-punkin Grand Funk Railroadiksi. Hänen mukaansa se yhdisti Joy Divisionin 

angstin ja 1960-luvun psykedelian; Blue Öyster Cult, Stooges, Big Country ja U2 mainittiin 

samanlaisina yhtyeinä.436 Arviossa käytetään hyväksi kahden eri vuosikymmenen artisteja 

ja niiden välisen jännitteen kautta pyritään luotaamaan niiden yhteistä aluetta, mutta myös 

eroja. Joissain tapauksissa artistien oman toiminnan uutisoiminen riittää kaventamaan 

näiden eri vuosikymmenten ja niiden edustamien arvojen välistä kuilua, kuten esimerkiksi 

kesällä 1989 kun Rolling Stone otti arvosteluun NME:n julkaiseman coverlevyn Elviksen 

Hollywood-levystä ja David Fricken mukaan albumilla Presleytä versioimassa olivat muun 

muassa Bruce Springsteen mutta myös Echo and the Bunnymenin Ian Mcculloch sekä 

Jesus and Mary Chain.437  
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Aina aitous ei kuitenkaan täysin varauksetta liittynyt 1980-luvun vaihtoehtomusiikin ja 

menneiden vuosikymmenten tyylien hybrideihin, mihin syynä oli esimerkiksi Frithin 

mainitsema keinotekoisuuden leima tai aavistus falskiudesta, ironiasta tai jopa irvailusta. 

Tämä pohdinta näkyy esimerkiksi arviossa ”semisatiirisen” eklektisen taide-rockabilly-yhtye 

the Crampsin Songs The Lord Taught Us-debyyttialbumista, jossa Dave Marsh kirjoitti, että 

siinä sulautettiin Link Wrayn ja Lou Reedin herkkyyttä ja kitaransoittotyylejä keskenään ja 

”oikeastaan tämä keitos” ei ollut niin huono kuin saatoit luulla. The Cramps oli Marshin 

mielestä kuin ”moderni versio surf-musiikista” ja Reedin ja Wrayn ohella riffejä oli voihkittu 

niin Dick Dalen, Johnny Riversin kuin Billy Lee Rileyn varastoista. Kun the Cramps soitti 

ilmeetöntä roskaansa, tunsi Marshin mukaan kuulija itsensä antropologiksi, ”joka on löytänyt 

tuonpuoleisen kulttuurin, joka on kehittänyt rock & rollia pitkin rinnakkaisia musiikillisia 

linjoja”, mutta pohjautuen täysin erilaisiin sosiaalisiin kehityskulkuihin. The Crampsin 

ottaminen vakavasti manhattanilaisina avant-gardisteina saattoi silti olla Marshin mukaan 

liikaa pyydetty.438 

Autenttisuus näkyy musiikin muotojen lisäksi amerikkalaisuutena ja amerikkalaiseen 

kulttuuriin liittymisenä. Populaarikulttuurintutkija Timothy E. Scheurer nosti Amerikan ja 

amerikkalaisuuden myytin ja populaarimusiikin suhdetta käsitelleessä kirjassaan Born in the 

U. S. A.: The Myths of America in Popular Music from Colonial Times to the Present esille 

folkmusiikista ja rootsmusiikista 1980-luvulla vaikutteita saaneita artisteja kuten Neil 

Youngin, Paul Simonin, Bruce Springsteenin, John Cougar Mellencampin, Neil Youngin, Los 

Lobosin ja ehkä hieman yllättäen U2:n, esimerkkeinä amerikkalaisuuden rakentajista 

musiikin avulla. Hänen mukaan he kirjoittivat Woody Guthrien hengessä huolestuneesti 

tavallisen ihmisen näkökulmasta siitä, kuinka Reaganin hallitsemassa maassa 

amerikkalainen unelma oli kuollut ja unelmien ja rajattomien mahdollisuuksien tilalle tullut 

raadollinen todellisuus, selviytyminen. Kuitenkin toivo piili työnteossa ja esimerkiksi 

Springsteenin ja Mellencampin lauluissaan esiin nostamien tavallisten amerikkalaisten 

selviytyminen ja menestys olivat tärkeitä amerikkalaisen myytin kehittelyn ja 

elinvoimaisuuden, mutta myös sitä kohtaan koetun kriittisyyden kannalta 1980-luvulla. 

Springsteenin vauhdilla ongelmia ja menneisyyttä pakenevat sankarit antoivat toivoa 

paremmasta, mutta samalla toivat esiin yhteiskunnan ongelmat.439 Joka tapauksessa edellä 

mainittuja artisteja yhdistää halu kuvata amerikkalaisuutta ja juuri tämän vuoksi edellä 
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mainitut ovat merkittäviä artisteja myös Rolling Stonelle. Samalla he ovat todisteita 

työnteosta, jolla amerikkalainen unelma voidaan saavuttaa. Samalla kuitenkin rajataan suuri 

osa muun maailman musiikista vähempiarvoiseen asemaan kotimaiseen tai sen arvoja ja 

kulttuuria heijastavaan musiikkiin verrattuna. Tätä taustaa vasten Rolling Stonen 

kirjoitteluun voidaan jopa liittää käsityksiä ja tavoitteita patrioottisuuden ja Amerikan 

perinteisten arvojen puolustamisesta. Samalla amerikkalaisuus ja sen arvot liitetään Rolling 

Stonessa vahvasti 1960-luvun autenttisen musiikin, folkin, rockin ja countryn arvoihin. 

Amerikkalainen ja siten hyvä ja arvostettava musiikki muotoutuu näiden perinteisten 

musiikillisten genrejen hyödyntäjistä. 

 

 

8.3. 1960-LUVUN IDEAALIEN PYSYVYYS  

Musiikkilehtien sisällön painotuksena on perinteisesti nähty, joko keskittyminen uuteen 

musiikkiin tai jo paikkansa vakiinnuttaneisiin artisteihin. NME on esimerkiksi nähty 

tyyppiesimerkkinä ensimmäisestä ja Rolling Stone toisesta. Samalla uuteen musiikkiin 

keskittyvät lehdet on nähty enemmän riskejä ottavina ja innovatiivisina kun taas jälkimmäiset 

konservatiivisina ja varovaisina. Samalla näiden kahden ääripäiksi koetun leirin välille on 

luotu kilpailutilannetta niin journalististen ansioiden, kaupallisen menestyksen kuin niiden 

edustamien arvojen kautta.  

1980-luvulla Rolling Stonelle myyttisen 1960-luvun artistit ja heidän yhä, joko uusien levyjen 

tai uudelleenjulkaisujen muodossa, jatkuvat urat ovat toinen tärkeä musiikillinen 

painopistealue uuden taloudellisesti merkittävän nuorisopopin lisäksi. Tällä ratkaisulla 

halutaan palvella lehden vanhoja uskollisia lukijoita ja toisaalta se on myös lehden 

päätoimittajan ja osan toimittajakunnan jäsenten halu. Esimerkiksi Jonesin ja Featherlyn 

mukaan päätoimittaja Jann Wenner uskoi, että klassinen rock riitti pitämään Rolling Stonen 

menestyvänä rocklehtenä. Simon Reynolds nosti nimessään aiheensa tyhjentävästi 

kuvaavassa Retromania-kirjassaan esille nostalgian ja siitä syntyvän retroilun merkityksen 

musiikkimaailmalle ja myös hänen mukaan nostalgia myi musiikkilehtiä ja tämän vuoksi oli 

taloudellisesti kannattavaa kirjoittaa menneisyyden menestyjistä. Toisaalta vanhojen 

klassikkoartistien esiin nostaminen nähdään siis kaupallisesti relevanttina tekona, mutta sen 

taustalla vaikuttavat varmasti vähintään yhtä vahvana asenteet ja arvostukset, joita Wenner 
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ja muut lehden toimittajat omaavat suhteessa 1950-ja 1960-luvun musiikkiin, 1970-luvun 

punkkiin ja 1980-luvun popmusiikkiin. Reynoldsin mukaan oli huomattava, että Rolling 

Stoneen ja sen 1960-luvun nostalgisointiin ja kyseisestä aikakaudesta vaikutteita saaneiden 

retroartistien kehumiseen liittyi ajatus siitä, että se oli mahdollista vain jos ajanjakso oli 

yleisön yhteisen muistin rajoissa.440 Artefakteja tästä kuvitellusta ja kullanhohtoisesta 

menneestä ei tarvitse Rolling Stonessa kaukaa etsiä sillä esimerkiksi päätoimittaja on itse 

sellainen. Lisäksi lehden imago, myyttinen menneisyys ja menneisyydelle uskollinen 

lukijakunta tukevat nostalgian ensisijaisuutta lehden painopisteenä. 

1960-luvun tähdet, kuten the Beatles, Bob Dylan ja the Rolling Stones olivat Rolling Stonelle 

tärkeitä koska 1970-luvulla ei syntynyt uusia musiikillisia sankareita: 1970-luvulla Rolling 

Stonen toimittajat olivat etäällä nuorisokulttuurista ja surkuttelivat rockin nykytilaa. He 

kirjoittivat vanhoista sankareistaan ja katsoivat uutta musiikkia kieroon. Vain New Yorkin 

rupinen underground eli protopunkkarit the New York Dolls ja the Velvet Underground saivat 

hyväksynnän kuten yllättäen myös David Bowie ja muut glitterirokkarit. Toisaalta esimerkiksi 

Allman Brothers ja Led Zeppelin saivat (suhteellisen) vähän huomiota kuten myös Eagles, 

Yes, Kris Kristofferson, Joni Mitchell, Neil Young ja Deep Purple muiden muassa. Disco ja 

muu musta musiikki jäivät myös huomiotta. Jopa Bruce Springsteenin keksi ensin 

Crawdaddy! Rolling Stone hylkäsi myös hard rockin lukuun ottamatta sen alkuperäisiä 1960-

luvun kehittäjiä. Lisäksi Rolling Stonen suhde Britteinsaarilta tulevaan musiikkiin oli jo 1970-

luvulla välttelevä ja vähättelevä. Esimerkiksi progressiivinen rock ei menestynyt 

Yhdysvalloissa ja Rolling Stone ei täten ollut progen luonnollisimpia ystäviä, mutta kehui 

esimerkiksi Yesin Close to the Edgeä. Kuilu uusien toimittajien musiikkimaun ja vanhojen 

toimittajien nostalgian välillä alkoi kasvaa. Undergroundartisteja alettiin karsastaa, vaikka 

aiemmin kannessa oli nähty sellaisia obskuureja artisteja kuin Sun Ra, MC5 ja Captain 

Beefheart. Niiden sijaan kannessa nähtiin 1970-luvun lopussa valtavirran tähtiä. Esimerkiksi 

vuoden 1978 kansina nähtiin muun muassa Bob Dylan, the Who ja Mick Jagger kaksi kertaa 

sekä Linda Ronstadt kolme kertaa. Lisäksi esimerkiksi Jane Fonda, Brooke Shields ja Gilda 

Radner, mutta myös Patti Smith nähtiin kannessa.441 Kokonaisuutena voidaan todeta, että 

Rolling Stonen välttelevä suhtautuminen 1970-luvun musiikkiin siirtyy kätevästi myös 

seuraavalle vuosikymmenelle ja sen musiikkiin. Samalla huomataan, että 1970-luvulla 

alkaneet kehityskulut, kuten musiikin painottuminen nostalgiaan ja lehden sisällön 
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laveneminen esimerkiksi elokuvien suuntaan, saavat seuraavan vuosikymmenen kuluessa 

lopullisen yliotteen aikaa seuraavasta ja relevantista musiikkikirjoittelusta. 

Vaikka Rolling Stone usein liputtaakin päätoimittajansa toiveiden mukaisesti 

klassikkoartistien puolesta, saattaa silloin tällöin lehdestä lukea myös avointa kritiikkiä heitä 

kohtaan. Esimerkiksi vuonna 1989 Michael Goldberg kirjoitti paikoin varsin happaman 

artikkelin aor-radioiden ja niiden soittamien vanhojen suosikkien menestyksestä. Artikkelin 

mukaan nostalgia myi ja vanhoilta suosikeilta julkaistiin uusia levyjä. Edellä mainittu on 

tietysti Rolling Stonen kannalta hyvä asia, mutta artikkeli loppui kuitenkin asian normista 

päälaelleen kääntäen, Rolling Stonen toimittajalle harvinaisesti, mutta mielipiteen vahvuutta 

kuvaavasti: ”Jumala meitä auttakoon.”442 Goldberg profiloituu ainakin jossain määrin Rolling 

Stonen vaihtoehtomusiikkitoimittajaksi ja kirjoittaa esimerkiksi Jesus and Mary Chainin 

haastattelun sekä American Undergroundia ruotivan Punk Lives-artikkelin, joten rooli 

nostalgia-aktien kriitikkona sopii hänelle hyvin. 1980-luvun aikana osa Rolling Stonen 

erityisesti nuoremmista toimittajista yrittää toden teolla muuttaa lehden suuntaa, mutta 

onnistuu siinä vain muutamien todellisten osumien muodossa, joista juuri Goldbergin Punk 

Lives nousee esille vaikuttavimpana. 

Niin eri lukijaryhmien kuin toimittajien sukupolvien välistä kuilua kavennetaan Rolling Stonen 

sivuilla esittelemällä konkreettisia tuloksia siitä, että 1960-luvun musiikki ja 1980-luvun 

underground resonoivat keskenään niin musiikillisten vaikutteiden kuin asenteen puolesta. 

Yleensä lehden kirjoittelusta esiin nousevan vastakkainasettelun sijaan näissä kirjoituksissa 

korostuu jatkuvuus niiden välillä. Tällöin toimittajat eivät jää varjoihin surkuttelemaan 

nykymusiikin rappiota vaan pyrkivät aktiivisesti löytämään merkityksellisyyttä uudesta 

musiikista ja sen suhteesta aiempaan musiikkiin. Esimerkiksi Sonics-yhtyeen vuoden 1990 

tribuuttilevyllä olivat mukana, David Fricken On the Edge-palstalla julkaistun arvion mukaan, 

muun muassa Young Fresh Fellows, Screaming Trees, Mojo Nixon & Skid Roper, Cynics ja 

Nomads ja Fricken mukaan Sonics soitti jo kuusikymmentäluvulla levylle osallistuneiden 

artistien edustamaa musiikkia:”…tämän päivän college-radio sukupolvi voi luulla että Pacific 

Northwestin punk-metallisoundin keksivät nuoret Sub Pop-häiriköt kuten Mudhoney ja 

Tad.”443 Toisaalta Fricke näkee, ettei suurta katkosta ollut tapahtunut vuosikymmenten 

saatossa ja samanlaisia musiikin lainalaisuuksia ja musiikillisia innovaatiota on hyödynnetty 

jo aiemmin, mutta toisaalta kuitenkin hieman vähätellen osoitetaan myös uuden sukupolven 
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muusikoille heidän paikkansa rockin kaanonissa ja 1960-luvun ensisijaisuus, aitous ja 

esikuvallisuus. Collegeradiosukupolvi, niin kuin kaikki sukupolvet aikaisemmin, kuvittelee 

luovansa täysin ainutlaatuista musiikkia, mutta Fricke pyrkii palauttamaan heidät 

maanpinnalle ja samalla pönkittämään edustamansa lehden linjaa, jossa nostalgia on 

naamioitu aitouden ja autenttisuuden korostamisen alle. Toisaalta Fricke, kuten on mainittu 

aiemmin, tunnettuna undergroundin puolestapuhujana yrittää tuoda arviossa esitellyt 

yhtyeet lähemmäksi lehden vanhoja lukijoita. Voidaan siis ajatella hänen tavoitteenaan 

olevan näiden mielestään hyvien uusien artistien saattaminen laajemman yleisön piiriin. 

Rolling Stonen uskoa näiden esiteltyjen artistien potentiaaliin kuvaa joka tapauksessa arvion 

sijoittuminen lehden 1980-luvun lopussa lanseeraamalle ja Fricken toimittamalle 

underground-ja vaihtoehtomusiikkipalstalle. 

Vaihtoehtomusiikin kautta tarkasteltuna Rolling Stonea ohjaava nostalgia on nähtävä paitsi 

negatiivisessa valossa, jossa vanhojen artistien nähdään vievän huomion uusilta ja 

ajankohtaisilta artisteilta, myös sen nostalgia-akteiksi nousseille vaihtoehtoartisteille 

tarjoaman huomion kautta. 1960-luvun valtavirta-artistien lisäksi ajan vaihtoehtomusiikki 

nostetaan nimittäin 1980-luvulla ajoittain lehden sivuille niin uudelleenjulkaisujen444 kuin 

ajan undergroundartistien, kuten Robert Wyattin445, Roky Ericksonin446 ja Richard 

Thompsonin447 uusien levytysten myötä. Kuitenkin tätä tehdään varsin harvoin ja pienessä 

mittakaavassa esimerkiksi the Beatlesiin, the Rolling Stonesiin ja Bob Dylaniin verrattuna. 

Näiden väliin jäävinä esimerkkeinä voidaan mainita niin Captain Beefheartin kaltainen artisti 

kuin Rolling Stonen alkuperäiseen kirjoittelun ydinalueeseen eli amerikkalaiseen hippirockiin 

luettava Grateful Dead, joka oli Rolling Stonen kannessa vielä vuonna 1987.448 Joka 

tapauksessa myös Rolling Stonen nostalgiassa on eroja ja jotkut artistit ovat nostalgisempia 

kuin toiset. Usein tämä luetaan artistien myyntiluvuista kuten ajankohtaisempienkin artistien 

kohdalla. 

Laajasti musiikista ja erityisesti Bob Dylanista kirjoittaneen Clinton Heylinin 

vaihtoehtomusiikkia alaotsikkonsa mukaisesti punkista grungeen kartoittaneen vuonna 2007 

julkaistun Babylon’s Burning-teoksen mukaan 1980-luvun alussa Los Angelesista oli 

muutamien vuosien aikana noussut yhtyeitä, joilla kaikilla tuntui olevan erilainen näkökulma 
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punkin perintöön ja siihen, miten ilmaista sitä. Punkabilly ja Paisley Underground genreistä 

ja artisteista the Blasters, the Gun Club, the Cramps, Blood on the Saddle, Lone Justice, 

Green on Red, Rain Parade ja Dream Syndicate olivat Heylinin mukaan esimerkkejä tästä 

uudesta lähestymistavasta. Nämä uudet yhtyeet osoittivat, että punkin DIY-idean 

hyödyntäminen ei rajoittunut vain musiikillisesti punkilta kuulostaviin yhtyeisiin.  Heylinin 

mukaan hardcorea seurasivat Yhdysvalloissa 1980-luvun alkuvuosina punkabilly, cowpunk 

ja Paisley Underground. Kuten brittipunk oli ottanut vaikutteita 1960-luvulta, myös 

amerikkalaiset yhtyeet alkoivat ottaa vaikutteita samalta vuosikymmeneltä, yhtyeiltä kuten 

Love, the Byrds, Buffalo Springfield, Creedence Clearwater Revival ja the Doors, ja muun 

muassa viimeksi mainitun Ray Manzarek tuotti Los Angelesin punkskenen kuuluisimman 

yhtyeen X:n levyjä. Menestys ei kuitenkaan Heylinin mukaan kestänyt kauan ja vuoteen 

1985 mennessä Paisley Underground oli vaipunut takaisin undergroundiin ja cowpunk 

muuttunut AOR-musiikiksi. Suurlevy-yhtiöt olivat ottaneet undergroundmusiikin jälleen 

hallintaansa ja tehneet siitä markkinoille paremmin sopivan ja vesitetyn version.449 

1960-luku ja erityisesti sen jälkimmäinen puolisko edustaa Rolling Stonelle instituutiona ja 

osalle sen toimittajista henkilökohtaisesti musiikillista kotia, musiikin aikakautta, jonka kautta 

ja jota vasten kaikki muu musiikki tulee ymmärtää ja arvottaa. Tämän vuoksi 1960-lukuisen 

musiikin 1980-luvulla tapahtuva elpyminen tai jopa uudestisyntyminen kotimaisen 

vaihtoehtomusiikin piirissä otetaan avosylin ja innostuneesti lehden toimituksessa vastaan. 

Korpivaellus 1970-luvun lopun punkin hetteiköissä ja erityisesti 1980-luvun alun synteettisen 

uuden aallon tyrskyissä on monien toimittajien mielestä ohi ja on tullut aika palata musiikin 

perusasioiden äärelle.  

1960-luvun psykedeelinen musiikki, ja ylipäätänsä kahden vuosikymmenen takainen 

musiikki, toimii tärkeimpänä vaikutteena ja sitä kautta määrittäjänä ja vertailukohtana 

Paisley Undergroundin ja muiden uuspsykedeelisten tyylien alle niputetuille artisteille. 

Esimerkiksi the Dream Syndicate-yhtyettä verrattiin Velvet Undergroundiin ja muihin 1960-

luvun yhtyeisiin, Green on Redin suuryhtiödebyyttimini-LP:n No Free Lunchin arviossa 

vuonna 1986 Anthony DeCurtis, kirjoitti levyllä olevan Willie Nelson, the Velvet 

Underground, the Rolling Stones, Neil Young ja Tom Verlaine samassa, mielenkiintoisessa 

ja vaikuttavassa paketissa, the Banglesin ensialbumin All Over the Placen arvostelussa 

vuonna 1984 yhtyettä verrattiin the Seedsiin, the Leavesiin, Beau Brummelsiin, the Mamas 
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& the Papasiin sekä the Byrdsiin kun taas David Fricke vertasi True Westiä Quicksilver 

Messenger Serviceen, Creedence Clearwater Revivaliin ja Televisioniin sekä the Long 

Rydersia Byrdsiin ja Buffalo Springfieldiin.450  

Autenttisiksi koettujen tyylien nousu takaisin suosioon 1980-luvulla nostetaan kirjoittelussa 

selvästi esille. Näin esimerkiksi the Beat Rodeon albumin Staying Out Late with The Beat 

Rodeon arviossa vuoden 1985 syksyllä J.D. Considine korosti, että yhtye oli ottanut 

musiikkiinsa countryvaikutteita, kuten moni muukin New Wave-yhtye oli viime aikoina 

tehnyt.451 Vuosikymmenen puolivälissä roots rock on amerikkalaisten 

undergroundyhtyeiden piirissä suosittua ja esimerkiksi American Underground-genre ja 

monet muut ajan artistit korostavat vaikutteitaan countrysta, vanhasta rock & rollista tai 

folkista. Jopa, kuten edellä käy ilmi, uuden aallon alle lasketut artistit alkavat muuttaa 

musiikkinsa suuntaa maanläheisempään suuntaan.  

Muutos muuttuu muuttumattomuudeksi (eli paluuksi menneeseen) ja jossain määrin uudeksi 

normaaliksi myös Parke Puterbaughin the Three O’Clockin Arrive Without Feelingin arviossa 

vuonna 1985, jossa hän kirjoitti varsin varmana asiastaan muun muassa, että 

“Psykedeelinen rock on tullut jäädäkseen…” ja ”…voi vain olla kiitollinen tällaisesta 

musiikista kahdeksankymmentäluvulla.”452 Rolling Stonessa uskotaan, tai ainakin toivotaan, 

1960-luvulta vaikutteita ottaneen musiikin nousuun ja siihen, että kyseisen vuosikymmenen 

merkitys on palautumassa musiikkiin 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun vaikeiden 

vuosien jälkeen. Tästä lehden ja sen toimijoiden kannalta positiivisesta kehityskulusta 

Paisley Underground on yksi selkeä, ellei jopa selkein, esimerkki 1980-luvulla. Tämän 

vuoksi ei ole yllättävää, että Paisley Undergroundiin liitetyt artistit saavat positiivisia arvioita 

julkaisuistaan. Samalla yksittäisiin artisteihin liittyvät kirjoitukset kirvoittavat toimittajilta koko 

genreä koskevia toiveita ja odotuksia sekä hurmoksellista paatosta musiikin kadonneeksi 

luullusta, mutta nyt uudelleen löytyneestä mahtavuudesta, joka heidän toiveidensa 

mukaisesti muuttaa koko 1980-luvun musiikin suuntaa tai ainakin haastaa vallalla olevan 

synteettisen popin ja saa siten aikaan jonkinasteisen asenteiden, estetiikan ja arvojen 

muutoksen ja kuten Puterbaugh kirjoittaa, pysyvän sellaisen. 
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The Chesterfield Kingsin Mirrorilla julkaistun albumin Stop! ja Plasticlandin Pink 

Dust/Enigman julkaisema Wonder Wonderful Wonderlandin arvostelussa huhtikuussa 1986 

David Fricke kirjoitti, että ensimmäinen oli garagepunkkia New Yorkista ja toinen paisley-

poppia Milwaukeesta; molemmat undergroundia, “independent isolated young bands”. 

Fricken mukaan jokin aikaa sitten ”1960’s revival”-liikehdintä oli yksin heidän käsissään, 

mutta nyt samantyylisiä yhtyeitä oli muitakin. Kun 1980-luvun taitteessa kaikki oli pelkästään 

Human Leagueta, niin esitellyt yhtyeet kuuntelivat Chocolate Watchbandia ja Blues 

Magoosia. Yhtyeitä verrattiin arviossa muun muassa Standellsiin ja the Count Fiveen. Toista 

myös Syd Barrettiin ja the Pretty Thingsiin: ”Heavy metal Byrds, Husker Dϋ in Pepperland”. 

Fricken mukaan kun kuusikymmentälukua ei saanut takaisin, olivat nämä kaksi seuraavaksi 

parhaat vaihtoehdot.453 Fricken arvostelussa kerrotaan selvästi mikä on tärkein 

vuosikymmen rockin historiassa. 1960-luku nähdään parhaana paitsi musiikin myös sen 

ilmapiirin ja vaikutuksen kautta.   

Retrotyylit kuten Paisley Underground kuitenkin myös muuttuvat vuosien kuluessa, vaikka 

niiden olemukseen kuuluu alun perin tietty pysähtyneisyys. The Banglesin vuoden 1986 

Different Lightin arviossa Laura Fissinger kirjoitti, että tämän levyn kohdalla yhtye oli 

pikemmin ajankohtainen kuin traditionalistinen: musiikki oli nyt enemmän the Banglesia 

itseään, verrattuna aiempiin levytyksiin. Arviossa myös ennustetaan yhtyeen musiikin 

kokeman muutoksen saavan aikaan puhetta autenttisuudesta kuulijoiden keskuudessa: 

”Ehkä kun pöly on laskeutunut vähän aikaa, historioitsijat tulevat antamaan anteeksi 

Different Lightille, että se kuulosti siltä kuin se kuuluisi vuoteen jona se julkaistiin.” Arvion 

kirjoittaneen Laura Fissingerin mielestä muutos on joka tapauksessa tervetullut. Hänelle the 

Bangles modernimpana versiona on parempi kuin entinen retroiluun taipunut yhtye. 

Fissinger puolustaa siten yhtyeen oikeutta muutokseen ja musiikkipuritaanien hellimän 

autenttisen menneisyyden korostamisen, ihannoinnin ja kopioinnin vaihtamiseen 

nykypäivästä esiin nousevaan uudenlaiseen musiikkiin. Kuitenkin levyn tiimoilta julkaistussa 

Steve Pondin kirjoittamassa haastattelussa puhuttiin Donovanista, psykedeliasta, Joni 

Mitchellistä, 1960-luvusta ja siitä kuinka yhtyeen jäsenet olivat 1970-luvun lapsia.454 Tätä 

kautta the Bangles ankkuroidaan vieläpä entistä vahvemmin retropsykedeelisen musiikin 

edustajaksi vaikka Fissingerin arviossa väitetään toista. Kysymys tässä ristiriidassa on 

jälleen yhtyeen uudistumisesta ja autenttisuudesta, suhteesta juuriin ja alkuperäiseen 
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ideaan. Ne ovat monille Rolling Stonen toimittajille ja lukijoille tärkeimpiä artisteja määrittäviä 

ja niiden arvoa kohottavia seikkoja ja tämän vuoksi tätä puolta on kirjoittelussa korostettava, 

vaikka musiikin kautta heijastuva kuva tukee enemmän muutosta suhteessa aiempaan.  

Pondin kirjoittamassa haastattelussa analysoidaan myös Paisley Undergroundia genrenä 

yleisemmin ja erityisesti the Banglesin kohdalla viitataan sen musiikilliseen muutokseen ja 

vaikutteisiin, jotka tulevat korostuneesti sen kohdalla aina esille. Los Angelesin Paisley 

Underground oli artikkelin mukaan merkille pantava musiikillinen liike koska jokainen yhtye, 

jolle ”koskaan annettiin [kyseinen] leima, vihasi sitä.” Artistit, joihin Pond viittaa, eivät tunne 

itseään osaksi sitä genreä mihin ne liitetään tai sitten Paisley Undergroundin käsittely 

esimerkiksi mediassa on staattista ja liiaksi menneisyyteen takertuvaa, mikä ei miellytä 

artisteja, jotka sen myötä on tuomittu jo ennakolta tiettyyn muottiin ja pysyvyyteen, kuten the 

Banglesin kohdalla nähdään. Toisaalta Pond näkee tämän myös vahvuutena, sillä se 

osoittaa, että Paisley Undergroundilla on merkitystä ihmisille. Vanhat fanit, lukijat ja 

toimittajat eivät halua suosikkiartistiensa muuttuvan, vaan pysyvän aina sellaisina kuin ovat 

olleet, alusta asti. Pondin mukaan myös the Banglesia oli syytetty itsensä myymisestä, mutta 

sitä tehdään artikkelin mukaan jokaisen menestyvän indieartistin kohdalla niiden 

muuttuessa.455  

Roots rock, garage rock revival sekä alt country ovat Paisley Undergroundia Rolling Stonen 

huomion kohteena seuranneita ja osin sen kanssa samaan aikaan vaikuttaneita 1980-luvun 

retrogenrejä. Erityisesti roots rock on hetken aikaa, Paisley Undergroundin tavoin, Rolling 

Stonen toimittajien lempilapsi. Roots rock nähdään Rolling Stonen toimittajien toimesta 

Paisley Undergroundin tapaan paluuna rockin juurille. Samalla genre, kuten myös garage 

rock, haastaa 1980-luvulla vallalla olleen popmusiikin uudenlaisella alkukantaisuudella, 

ruraalisuudella ja autenttisuudella.  

Joka tapauksessa roots rock alkaa Paisley Undergroundin tavoin menettää teräänsä varsin 

nopeasti, mutta täydellisen hiipumisen sijaan se muuttuu esimerkiksi AOR-vaikutteiseksi 

rockiksi. The Long Rydersin Two Fisted Talesin arviossa kesällä 1987 Jimmy Guterman 

pohti tätä roots rock-genren hiipumista ja hänen mukaan sen avainyhtyeet olivat muuttaneet 

musiikkityylejään liikaa ja menettäneet aiemman aitoutensa: ”Lone Justice on muuttunut 

aikuisrockiksi, Rank and File heavyksi, Del Fuegosit ovat vain yksikertaisesti sekaisin. Roots 

rock-liike on kuollut.” Itse arvioitavana ollut levy ei kuitenkaan saa Gutermanilta yhtä huonoa 
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arviota kuin edellä mainitut, mutta joka tapauksessa roots rockin aika valokeilassa alkaa olla 

ohi. Lone Justicen saman vuoden joulukuussa arvioidun Geffenillä julkaistun Shelterin 

arviossa Jimmy Guterman kirjoitti, jatkaen saman roots rockin lopun teeman käsittelyä kuin 

the Long Rydersin albumin arviossa, että yhtyeen debyyttilevy oli hyvä, mutta yhtyeen oli 

muututtava. Gutermanin mukaan aiemmin amerikkalainen roots rock oli muodissa ja yhtye 

siinä vahvasti mukana, mutta nyt myös se tarjosi radioystävällisempää hybridiä juurirockin 

sijaan.456 Aika on Gutermanin tekstien perusteella ajanut roots rockin ohi. Kuitenkin vielä 

vuonna 1989 Drivin n Cryin-yhtyeen, jonka musiikki voidaan lukea roots rockiksi, albumi 

Mystery Road arvioitiin, joten genre ei sittenkään ollut vielä täysin kuollut.457 

1960-luvun ihannointi näkyy myös American Undergroundin kohdalla ja esimerkiksi Punk 

Lives-artikkelin mukaan neo-punkartistit edustivat musiikillisesti usein muuta kuin perinteistä 

punkkia: ”Lavalla Tom Troccoli’s Dog on keskellä psykedeelistä jamia. Rumpalilla on rastat. 

Kitaristi, urheilullinen pitkä, kihara ruskea tukka ja Grateful Dead t-paita, houkuttelee 

feedbackia kaiuttimestaan. Punkit katsovat hämmentyneinä. Joku valittaa ’hippimusiikista’. 

Muutamat yrittävät slam-tanssia rauhallisiin rytmeihin. Toiset istuvat lattialla, tuijottavat 

lavalle kuten San Franciscon hipeillä oli tapana tehdä Filmoren konserttisalissa noin 

kaksikymmentä vuotta sitten.” ”Mitä täällä tapahtuu? Mitä tapahtui kovaa ja nopeaa-

säännöille? Kahden soinnun punk rock? Beat on the brat with a baseball hat?...Alkuperäinen 

punk on mennyttä. Parhaat amerikkalaisista punkrockareista ovat siirtyneet eteenpäin”458, 

Goldberg kirjoitti kuvatessaan punkin nykytilaa. Parhaat punkkarit ovat Goldbergin mukaan 

luopuneet punkin konventioista ja siirtyneet eteenpäin eli soittamaan muun muassa 1960-

lukuista hippirockia. He olivat oppineet soittamaan: ottivat melodiat haltuun ja soittivat 

kitarasooloja. Lisäksi sanoituksista oli tullut enemmän kuin vain perinteisen punkin 

huudettuja poliittisia iskulauseita. Ja lopulta jotkut yhtyeistä olivat jopa löytäneet Grateful 

Deadin innoittajakseen. Mikä sitten oli muuttunut uudessa punkissa, artikkelissa kysyttiin ja 

vastattiin, että musiikki: nämä yhtyeet ottivat vaikutteita Hank Williamsilta, ZZ Topilta ja José 

Felicianolta ja esimerkiksi Meat Puppets soitti jonkin sortin psykedeelistä country&western 

musiikkia, Flipper erikoistui ”piinaavaan surinarockiin” ja the Replacements sekoitti kantria 

ja bluesia hard rockiin à la Rolling Stones ja New York Dolls. Lisäksi artikkelissa kuvailtiin 

kuinka the Minutemenin musiikin “puolitoistaminuuttiset haikut ovat asettuneet tiivistetyiksi 

punkversioiksi rockista, jazzista, bluesista, countrysta ja funkista” ja Hϋsker Dϋn musiikki oli 

                                                             
456 Rolling Stone 2.7.1987, 56 Guterman, Jimmy; Rolling Stone 12.2.1987, 93, Guterman, Jimmy.  
457 Rolling Stone 1.6.1989, 90-91, Spencer, Lauren. 
458 Beat on the Brat on Ramonesin omaa nimeä kantavan debyyttialbumin toinen kappale. 
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”korviasärkevien myrskyisten voimasointujen ja elämä on tuskaa-huutojen” täyttämää. 

Näiden seikkojen perusteella Goldberg määritti uuden punkin musiikilliset rajat; niitä ei 

ollut.459 

Goldbergin mukaan jutun aiheena oleva musiikki oli uutta punkkia tai ainakin yksi versio 

siitä. Uudesta punkista hänen mukaan ei kirjoiteta paljon, mutta se on silti olemassa: 

”Kokonainen uusi underground on täällä nyt.” Mutta toisin kuin 1970-luvun punkit nämä 

yhtyeet omasivat artikkelin mukaan arvostusta myös 1960-luvun hipeille. Esimerkiksi Black 

Flagin toimistossa/harjoittelutilassa soi Grateful Dead ja Greg Ginnin mukaan hänen suuri 

unelmansa on päästä avaamaan yhtyeelle. Lisäksi artikkelin mukaan punkin vapaus ja 

avoimuus olivat korvautuneet uudella puritaanisuudella: oli ymmärretty, että 1960-luvulla oli 

paljon tärkeitä asioita. Musiikin avarakatseisuuden ja eron aiempaan punkkiin korostaminen 

liitetään myös genren historiaan ja syntymyyttiin sekä samalla sen kaanoniin. Artikkelin 

mukaan kaikki alkoi siitä, että muutamia vuosia sitten Black Flag vaihtoi tyyliä: laulaja Henry 

Rollins kasvatti pitkän tukan ja yhtye alkoi ottaa vaikutteita jazzista, psykedeliasta, hitaasta 

metallista ja jammailusta sekä alkoi soittaa sooloja; yhtyeen fanit Kill The Hippies-paidat 

päällään huomasivat fanittamansa yhtyeen näyttävän hipeiltä (artikkelissa mainittiin, että 

tällä tavoin Rollins ja Black Flagin pian entinen rumpali Bill Stevenson pilkkasivat ”punkisteja 

ja tyylistejä”, jotka olivat jumiutuneet retro-punktyyliin). Kuitenkin väkivallan aura leijui Black 

Flagin ympärillä ja yhtye olikin 1970-luvulta periytyen luettu väkivaltaisten punkyhtyeiden 

joukkoon, joiden oli nähty ilmentävän seksismiä, rasismia ja fasismia. Tämän Rollins 

artikkelin mukaan ehdottomasti kiisti, sillä hänen mukaan juuri noita kolmea asiaa vastaan 

he olivat. Keikoilla tosin oli hänen mukaan paljon peruspunkmeininkiä eli sylkemistä, 

stagedaivausta ja slam dancea ja Rollins halusi päästä yleisöön sisälle, kosketella, lyödä, 

suudella, puukottaa, puhua ja laulaa yhdessä. Hänen mukaan sellaista piti keikoilla olla.  

Artikkelin mukaan American Undergroundin korostettuihin 1960-luvun vaikutteisiin yhdistyy 

edelleen punkista periytyvää väkivaltaista uhmaa. Greg Ginn kuitenkin sanoi, että he 

soittivat sitä mitä halusivat, jotain mitä yleisö ei osannut odottaa ja näin he saivat jotain uutta, 

mitä heillä ei jo ollut; kun tarjosit uutta, se osoitti hänen mukaan suurinta mahdollista 

kunnioitusta yleisölle. Tässä mielessä uusi punk ei ole musiikillisesti yhtä puritaanista kuin 

aiempi punk.460  

                                                             
459 Rolling Stone 18.7./1.8.1985, 28, 30, Goldberg, Michael, ”Music News: Punk Lives”. 
460 Ibid. 
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Samalla tavoin kuin American Undergroundin tapauksessa Rolling Stone löytää myös 

Seattlen skenestä vaikutteita 1960-luvun hippiajoilta. Dave DiMartinon mukaan San 

Franciscon, tuon psykedeelisen rockin ikonisen skenen, nähtiin siirtyneen pohjoiseen. ”San 

Francisco muutti Oregoniin ja Washingtoniin… Koko juttu on psykedeelinen. Voit nähdä sen 

t-paidoissa ja käsivärjäyksessä. Se on kaikki hippitouhua. Nämä ovat hippien lapsia tai 

jotain”, kertoi Boob Pfeifer, Epicin a&m-johtaja. Mutta se oli artikkelin mukaan vain yksi 

teoria, toki Rolling Stonelle mieluinen sellainen.461 Grungeen aiemmin liitettyjen metallin ja 

punkin oheen saadaan, jälleen, nostettua se mitä Rolling Stone aina kaipaa eli 

merkitykselliseksi koettu 1960-luvun lopun musiikki. 

Liverpoolilaisen the Teardrop Explodesin toisen albumin Wilderin arviossa, maaliskuussa 

1982 Parke Puterbaugh kirjoitti: ”Uh, tervetuloa uuteen psykedeliaan.”462 Britteinsaarilta 

tullut psykedeelinen vastinpari Yhdysvaltalaisille psykedeelisille genreille ei kuitenkaan 

edusta samalla tavoin Rolling Stonen taholta arvostettua genreä kuin esimerkiksi Paisley 

Underground. Esimerkiksi ensimmäinen menestynyt neo-psykedeliayhtye, joka tunnettiin 

kohtuullisen hyvin myös Amerikassa, Echo and the Bunnymen sai lehdessä lähinnä huonoja 

arvioita, muun muassa Parke Puterbaugh tyrmäsi Ocean Rain-levyn kommentoimalla 

yhtyettä “Silly Rabbits”.463  

Icicle Worksin kohdalla korostettiin paitsi yhtyeen psykedeelisyyttä, mainittiin myös sen 

kanssa samankaltaisena yhtyeenä edellä mainittu Echo and the Bunnymen, joka oli vieläpä 

kotoisin samasta kaupungista, Liverpoolista. Tätä taustaa vasten nostettiin esiin merseybeat 

ja sen mahdollinen uusi tuleminen, tällä kertaa neo-psykedelian muodossa. 464 Rolling Stone 

onnistuu siten jälleen kerran kaivamaan esimerkin itselleen merkittävästä ajasta, 1960-

luvulta, ja samalla luo, kuten yleensä, esiin nostamalleen musiikille menestysodotuksia.  

The Chameleonsia verrattiin myös tuttuihin neo-psykedeliayhtyeisiin kuten Echo and the 

Bunnymeniin ja Teardrop Explodesiin. Musiikkia kuvattiin vääristyneiden kitaroiden ja 

kaiutetun laulun kautta ja Script of the Bridgen arvostelu alkoi Rolling Stonen linjaa uutta 

psykedeelistä brittirockia kohtaan kuvaavasti: “Yet another big-noise guitar band from 

                                                             
461 Rolling Stone 20.9.1990, 23-24, 112. DiMartino, Dave, “A Seattle Slew”. 
462 Rolling Stone 18.3.1982, 67, Puterbaugh, Parke. 
463 Rolling Stone 19.7./2.8.1984, 107, Puterbaugh, Parke. 
464 Rolling Stone 29.3.1984, 43, Loder, Kurt; Miller, Debby; Pond, Steve; Fricke, David; Henke, James, ”Rock 
& roll rookies Ten new bands you’ll be hearing from soon”; Rolling Stone 7.6.1984, 50, Puterbaugh, Parke. 
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England…”465 Samoja musiikillisia elementtejä liitettiin isobritannialaisiin artisteihin dream 

pop ja shoegazing-genrejä (jotka joidenkin tulkintojen mukaan ovat itse asiassa sama genre) 

myöten, esimerkiksi the Cure määrittyi melun käsitteen kautta.466 Neo-psykedelia on Rolling 

Stonen toimittajien mielestä psykedeelistä väärällä tavalla, brittiläistä melua, eikä hyvistä 

esikuvistaan huolimatta yhtä autenttista kuin esimerkiksi kotoisat 60’s revival-genret. 

The Woodentopsin Giant-levyä Mark Coleman taas kuvaili: “the Doorsin alkuajat, the Velvet 

Undergroundin loppuajat” ja yhtyeen esittelyssä mainittiin jälleen myös, että yhtye oli saanut 

vaikutteita Rolling Stonen toimittajien vakiovaikuteyhtyeeltä the Velvet Undergroundilta. 

Tästä huolimatta yhtyeen albumi Wooden Foot Cops on the Highway sai Michael Azerradin 

kirjoittamassa arviossa vain kahden ja puolen tähden arvosanan toukokuussa 1988. Yhtye 

oli arvion mukaan brittilehdistön suosikki ja vaikka Azerrad ei pitänyt albumista, oli hän silti 

sitä mieltä, että he saattavat tehdä hyviä juttuja tulevaisuudessa.467 Arviossa kiteytyvät 

Rolling Stonen asenteet brittiläistä neo-psykedeliaa kohtaan: se on brittilehdistön 

hehkuttamaa, joten Rolling Stonen kuuluu olla sitä vastaan tai ainakin suhtautua siihen 

kriittisemmin, tai neutraalimmin ilmaistuna analyyttisemmin, verrattuna brittivastineisiinsa. 

Kuitenkin siltä, myös muun brittimusiikin tapaan, voi odottaa ainakin, jos ei taiteellista niin 

ainakin kaupallista menestystä. 

Autenttisuuden mittarina 1960-luku on edelleen 1980-luvulla Rolling Stonelle sen tärkein 

ilmentymä ja tämän vuoksi kaikkea siihen liittyvää korostetaan ja ihannoidaan kirjoittelussa. 

Paisley Underground, roots rock ja garagerevival-genret sekä neo-psykedelia saavat kaikki 

vaikutteensa 1960-luvulta; psykedeliasta, countrysta ja bluesista sekä garagerockista. 

Niiden kautta Rolling Stone saa nostettua esille ihailemaansa aikakautta ja sen artisteja. 

Lisäksi 1960-luvun elinvoimaisuus korostuu, kun sen nähdään vaikuttavan 1980-luvun 

undergroundissa. Myös American Undergroundin ja grungen kohdalla pyritään artistin 

olemuksen ja toimintatapojen tai musiikin niin salliessa korostamaan myyttisten hippiaikojen 

vaikutusta ja merkitystä. Edellä mainittujen ulkopuolelta esimerkiksi sellaisten brittiyhtyeiden 

kuin World Partyn ja Aztec Cameran kohdalla viitataan niiden 1960-lukuisiin vaikutteisiin.468  

                                                             
465 Rolling Stone 10.11.1983, 34, “The wild Kingdom – Super starts”; Rolling Stone 15.3.1984, 49-50, Loder, 
Kurt. 
466Rolling Stone 2.9.1982, 50, Considine, J.D.  
467 Stone 20.11.1986, 128-129, Coleman, Mark; Rolling Stone 15.1.1987, 20, 22, Kaplan, Michael, “New Faces 
– The Woodentops”; Rolling Stone 5.5.1988, 75-76, Azerrad, Michael. 
468 Rolling Stone 29.1.1987, 93-94, Wild, David; Rolling Stone 1.9.1983, 42, Henke, James, “Aztec Camera: a 
new take on ‘new music’”. 
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Huolimatta monien retrotyylien hiipumisesta 1980-luvun loppua kohden Rolling Stonessa 

kirjoitetaan niiden pitkästä hännästä (jota 1990-luvulla muun muassa Elephant 6 ja brittipop 

jatkavat). Esimerkiksi marraskuussa 1990 lehdessä esitelty “Trippy west coast pop band” 

Jellyfish ammensi David Wildin mukaan Paisley Undergroundin tapaan psykedeliasta ja oli 

toiminut World Partyn lämmittely-yhtyeenä mikä korosti sen linkittymistä samaan jatkumoon 

muiden 1960-luvulta vaikutteita saaneiden yhtyeiden kanssa.469  Jellyfish oli esimerkki siitä, 

että myös 1990-luvun alussa Rolling Stone löytää yhtyeitä, jotka tarjoavat sille 

mahdollisuuden viitata 1960-luvun musiikkiin.  

1960-luvun tärkein anti 1980-luvulla Rolling Stonen toimittajille on sen mahdollistama 

vertailu ja vastakkainasettelu. Rolling Stonen kaltainen kaupallinen valtavirtalehti elää 

irtonumeromyynnillä ja sen vuoksi ristiriidat, kuohuttavat aiheet ja lukijoita lähellä olevat asiat 

on syytä nostaa esiin. 1980-luvun vaihtoehtomusiikin kohdalla esimerkiksi punkin ja 1960-

luvun asettaminen vastapareiksi on keino saada edellä mainitut osaksi kirjoittelua. 

Esimerkiksi Michael Goldbergin New Faces-palstalla maaliskuussa 1987 julkaistussa Wire 

Trainin esittelyssä 1960-lukuinen hippi asetettiin vastakkain punkkarin kanssa ja 

nostalgisoinnin sijaan artikkeli hehkutti uuden hippimusiikin paluuta. Goldbergin mukaan 

aluksi yhtyeen Kevin Hunter oli punkrokkari, jonka yhtye kuulosti the Clash-kopiolta, mutta 

artikkelin mukaan nyt yhtye vaikutti pikemminkin joukolta kasarihippejä. Yhtye oli vieläpä 

kotoisin hippirockin syntykaupungista, San Franciscosta. Wire Trainia verrattiin artikkelissa 

Byrdsiin, U2-yhtyeeseen ja the Cureen. Artikkeli maalasi Kevin Hunterista kuvaa hällä väliä 

asenteella toimivana boheemina ja hänen mukaan ”Punk on yhtä epämuodikasta nyt kuin 

oli olla hippi 1977” ja ”Punkkia ei ole olemassa. Se on poissa. Se oli vain kokoelma ideoita, 

jotka leijuivat siellä täällä. Oli postpunk ja antipunk ja sitten tulee olemaan – kuka tietää?” ja 

vielä ”Nimi ei ole se mikä on tärkeä; se on, että pysyy herkkänä maailmalle…En halua olla 

maadoitettu. Haluan kellua virrassa, katsella maisemia ja olla vuorovaikutuksessa sen 

kanssa.” Haastattelu loppui ytimekkäästi sen keskeisen viestin tiivistäen: ”Olen hippi!”470 

Toisaalta myös punkin ja 1960-lukuisen rockin yhdistelmät kiinnostavat, niiden 

vastakkainasettelun lisäksi myös Rolling Stonen toimittajia. Koska 1960-lukua ei saada 

takaisin, pitää tyytyä siitä vaikutteita ottaneisiin uusiin yhtyeisiin. Esimerkiksi Young Fresh 

Fellowsin Popllama Recordsin julkaisema levy Topsy Turvy kuulosti David Fricken mukaan 
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siltä kuin Lovin’ Spoonful soittaisi Buzzcocksin nopeudella.471 1960-luvun popyhtye ja 

brittipunkyhtye muodostavat vertailukohtina sopivan vastaparin: kyse on toimittajien 

tarpeesta tehdä 1960-luku merkitykselliseksi 1980-luvun punkin jälkeiseen aikaan.  

1960-luvun nostalgisointi oli 1980-luvulla Kallioniemen mukaan selvää niin uuden aallon 

kuin punkin tapauksessa, vaikka se oli hänen mukaan monelta osin jäänyt poliittisuuden ja 

kapinan korostamisen varjoon.472 Tämä näkyy paitsi edellä ja esimerkiksi neo punkkien 

kohdalla. Useinkaan Rolling Stonen toimittajat eivät kuitenkaan löydä näitä vaikutteita tai 

viittauksia, tai ainakaan eivät halua nähdä niitä, erityisesti sellaisen musiikin, josta eivät 

lähtökohtaisesti pidä, kohdalla.  

Rolling Stone kirjoittaa varsin harvoin negatiiviseen siitä, että yhtyeet kuulostavat liikaa 

joltain toiselta yhtyeeltä ja varsinkin 1960-luvun oikeat vaikutteet ovat hyväksyttävissä varsin 

helposti, vaikka ne menisivät imitoinnin puolelle. Luonnollista ja loogista on, että huonoiksi 

koettujen artistien matkiminen koetaan poikkeuksetta negatiiviseksi asiaksi, mutta 

arvostettujen artistien matkiminen ainakin paremmaksi kuin huonon musiikin tekeminen. 

Jälkimmäisessä tapauksessa autenttisuuden vaatimus ei toteudu artistin itsenäisyyden ja 

omakohtaisuuden kautta, mutta ensin mainitussa myös matkitun musiikin laatu on jollain 

tasolla epäautenttista. Paras tilanne artistiin suhtautumisen kannalta on se, että se on 

autenttinen niin musiikillisen itsenäisyyden kuin oikeaan musiikkitraditioon kiinnittymisen 

kautta. Huonoin taas, jos musiikki kiinnittyy epäautenttiseksi koettuun traditioon minkä 

lisäksi se vielä kopioi muita. Ensin mainittuun positiivisen suhtautumisen kategoriaan 

luettavista artisteista voidaan nostaa esimerkkinä esiin Los Lobos ja jälkimmäiseen 

luettavista lähes kaikki synthpoppia kierrättäneet uusromantikot. 1960-luku ja tunnustetut 

artistit ovat siis mimetiikan kannalta varsin otollinen kohde, jos Rolling Stonen kehut artistia 

kiinnostavat. Poikkeuksia edellä mainitusta olivat esimerkiksi kun Katrina and the Wavesin 

Waves-levyn kohdalla Mark Colemanin toimesta kirjoitettiin, että se oli kuin ”Rock kriitikoiden 

salonkipeli”, jossa yritettiin arvata mistä 1960-luvun levystä mikäkin kappaleissa oli matkittu 

ja kun the Jagsin kohdalla Tom Carson irvaili yhtyeen Elvis Costello-identtisyydelle.473 Ensin 

mainitussa poikkeuksellisesti vaikutteet 1960-luvulta ovat negatiivinen asia ja 

jälkimmäisessä poikkeuksellisesti hyvän artistin musiikin kopiointi osoittautuu artistin arvoa 

merkittävästi alentavaksi seikaksi.  

                                                             
471 Rolling Stone 17.7./31.7.1986, 128, Fricke, David.  
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Marxilaisen historiantutkimuksen erään tunnetuimman edustajan Eric Hobsbawmin 

määrittelemä termi keksityt traditiot tarkoittivat sepitettyä perinnettä, jonka avulla luotiin 

yhteisölle tunne sen jatkuvuudesta. Erityisesti ne nousivat merkityksellisiksi 

murroskohdissa, joissa vanhojen perinteiden merkitys oli hävinnyt ja uudet olivat 

korvaamassa niitä.474 Vaikka Hobsbawm käyttää teoriaansa kansakuntien ja nationalismin 

kaltaisten ilmiöiden kuvaamisessa voidaan samanlaisia keksittyjä traditioita löytää myös 

pienempien yhteisöjen taustalta. Esimerkiksi Rolling Stone voidaan nähdä politiikantutkija 

Benedict Andersonin esittämänä kuvitteellisena yhteisönä475, jolla on keksityt perinteet, 

joiden kautta se arvottaa ympäröivää maailmaa ja erityisesti musiikkikulttuuria. Rolling Stone 

pyrkii luomaan tällaista traditiota punkin, uuden aallon ja uuden popin syrjäytettyä 

rockmusiikin 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa musiikin merkitystä vahvimmin 

muokkaavina ja uudistavina voimina. Murroskohtana on erityisesti 1980-luvun alun 

brittiläisen musiikin kaupallinen menestys, joka uhkaa amerikkalaisten musiikin valta-

asemaa. Tässä prosessissa 1960-luvulta vaikutteita saaneet amerikkalaiset 

undergroundartistit liitetään Rolling Stonen arvostamien artistien jatkumoon, kun taas 

brittiläinen musiikki nähdään brittiläisen falskin ja epäaidon musiikin traditioon 

kiinnittyneenä. Samalla kirjoittelu pyrkii tietoisesti korostamaan esimerkiksi 1960-luvun 

artistien yhä jatkuvia uria ja unohtamaan uuden musiikin. Rolling Stonen toimittajat 

kiinnittyvät lehden traditioihin ja pyrkivät uudistamaan ne myös lukijoiden kuvitellulle 

yhteisölle. 

Rolling Stonen keksittyjen traditioiden joukkoon kuuluvat 1950-ja 1960-luvun musiikin ja 

erityisesti rockmusiikin ja orgaanisuuden ensisijaisuuden korostaminen, aitouden ja aidon 

tunneilmaisun sekä muusikkouden arvostaminen, musiikin näkeminen käytännöllisenä 

taiteena, mutta lähemmäs 1980-lukua tultaessa myös entistä enemmän kaupallisena 

hyödykkeenä. Rolling Stonelle traditioon kiinnittyminen näyttelee musiikin arvottamisessa 

suurta roolia ja artistin historiattomuus ei ole mahdollista tai ainakaan positiivinen asia. 

Erityisesti bluesin ja rockin sekä folkin ja rockin kautta rakentuvat traditiot ovat lehdelle 

keksimisen arvoisia myös 1980-luvulla, vaikka kaupallisuuden korostuminen 1970-luvun 

aikana osaltaan vie niiltä niiden ensisijaisen roolin pois. Lehden keksittyjen traditioiden 

                                                             
474 Hobsbawm 1983. 
475 Anderson, B. 2007. Hobsbawmin tavoin myös Anderson käyttää termiä nationalismianalyysissään eikä 
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todellisemmin monille myyttisenä kuvitelmana, johon voidaan projisoida omia toiveita, haluja ja asenteita. 
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joukkoon kuuluvat edellä mainittujen lisäksi myös muusikkoutta, ja musiikkimaailmaa 

yleensä, määrittävät miehisyyden, valkoihoisuuden ja amerikkalaisuuden kriteerit, joiden 

kautta arvostetaan ja arvostellaan kaikki, myös niiden ulkopuolelle asettuvat, ilmiöt, henkilöt 

ja tapahtumat. Näistä erityisesti viimeksi mainittu amerikkalaisuus korostuu kirjoitettaessa 

Britteinsaarten musiikista. Rolling Stonen perinteiden myötä Atlantin toiselta puolelta tullut 

musiikki nähdään lähtökohdiltaan toisena ja sitä kautta sekundaarisena, huonompana ja 

väheksyttävämpänä. Amerikkalainen valkoihoinen miesmuusikko, joka soittaa 1960-luvun 

rock & rollia on Rolling Stonessa kaiken mitta. 

Korostamalla edellä mainittuja keksittyjä traditioita Rolling Stone perustelee 

olemassaolonsa tärkeyden ja relevanssin nykyhetkessä. Nämä traditiot perustuvat lehden 

historiaan ja sen ympärille rakentuneisiin myytteihin ja niiden uudentaminen ja jatkuva 

korostaminen ovat tärkein osa lehden itsemäärittelyä ja olemusta. Ne vaikuttavat siihen, 

miten ja mistä kirjoitetaan ja toisaalta kirjoittelun perinteisiin kaavoihin ja tapoihin, siihen ketä 

toimittajien tulee kehua ja kenestä lukijoiden täytyy innostua. 

Vaihtoehtoartistien vahvojen mielipiteiden, vastakulttuurisuuden ja punkista saatujen 

vaikutteiden lisäksi vaihtoehtomusiikkia erottavat perinteisestä rockmusiikista sen 

musiikilliset muodot. Muun muassa kulttuurista ja politiikasta kirjoittanut Martha Bayles nosti 

kiistellyssä kirjassaan Hole in Our Soul: The Loss of Beauty and Meaning in American 

Popular Music esille bluesin, jazzin, countryn ja gospelin vastakkaisuuden uudempien 

musiikillisten liikkeiden kuten punkin ja grungen kanssa. Hän näki jälkimmäiset 

shokeeraukseen perustuvana musiikin väärinkäyttönä suhteessa aiempien 

vuosikymmenten musiikkiin, jossa musikaalisuus oli pääasia. Baylesille rock, punk, hip-hop 

ja metalli edustivat hänen erityisesti eurooppalaiseen kulttuuriin liittämäänsä perverssiä 

modernismia, joka oli saanut alkunsa dadaismin ja surrealismin kaltaisista 

taidesuuntauksista.476 Baylesin esittämiä kiistanalaisia ja osin varmasti tahallisen 

provokatiivisia väitteitä ei ole otettu kritiikittä vastaan, mutta hänen esittämilleen ajatuksille 

voidaan löytää vastakaikua siitä, että samankaltaista ajattelutapaa on havaittavissa Rolling 

Stonen kirjoittelussa. Rolling Stonen erilaisista musiikeista ja tyyleistä kirjoittelulle ominaista 

on, että perinteisen rockin ja aidoiksi kotimaisiksi katsottujen genrejen kuten countryn ja 

bluesin konventiot ovat oletuksia, joista poikkeamat ovat lukijoille kertomisen arvoisia. 

Perinteisemmän musiikin ja tunnettujen rockartistien kohdalla lukijoille ei tämän vuoksi ole 
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tarvetta kertoa millaista musiikki on, jos se ei ole muuttunut oletetusta tai aiemmasta. Tämä 

ei toki tarkoita sitä, ettei musiikkia analysoitaisi, mutta tyylistä ei tehdä perinteiseen 

rockkaavaan tai bluesiin perustuvasta musiikista kirjoitettaessa kirjoittelun 

kynnyskysymystä; se vain on eikä sitä kyseenalaisteta tai problematisoida. Sitä vastoin 

esimerkiksi elektroninen musiikki, punkin tahallinen kaoottisuus ja tyylikokeilut esimerkiksi 

rytmien ja kitarasoundien kanssa nostetaan usein keskiöön määriteltäessä niiden eroja 

oletuksena olevaan rockkonventioon. Esimerkiksi Jon Parelesin kirjoittamassa Gang of 

Fourin haastattelussa vuonna 1981 kiinnostuksen kohteena oli lähinnä yhtyeen erikoinen 

start and stop-tyyppinen soitto, joka erosi niin perinteisestä rockista kuin punkista.477 

Musiikillisen erikoisuuden lisäksi joidenkin vaihtoehtoartistien, kuten Ultra Vivid Scenen ja 

Pixiesin tapauksessa nostetaan esille myös niiden epätavalliset, perinteisistä rocklyriikoista 

melkoisesti eroavat, sanotusten aiheet, lyyrinen surrealismi.478 Se mikä erottaa 

vaihtoehtoartisteja Rolling Stonen hellimästä perinteisestä rockista, on niiden erikoislaatu, 

niin musiikillinen, lyyrinen kuin asenteellinen. Tämä huomioidaan myös niitä koskevassa 

kirjoittelussa, kun esiin nostetaan teemoja, joita ei konventionaalisempien ja perinteille 

uskollisempien artistien tai päivänpolttavien poptähtien kohdalla käsitellä lainkaan. Toisaalta 

sama toistuu myös toisinpäin: vaihtoehtoartistien kohdalla ei kirjoiteta palkintogaaloista, 

punaisista matoista, yksityiskoneista tai miljoonien mainossopimuksista.   

 

 

8.4. KITARAPOHJAINEN MUSIIKKI 

Kuten aiemmin on tullut ilmi Rolling Stonelle kitarapohjainen musiikki edustaa aitoa 

musiikkia. Tämä tuodaan kirjoittelussa esille esimerkiksi suhteessa synthpopin kaltaisiin 

kitarat hylänneisiin genreihin, mutta myös kehuina kitarayhtyeitä käsitelleissä kirjoituksissa.  

Christopher Connellyn vuoden 1983 merkittävimpiä artisteja ja ilmiöitä analysoineen 

artikkelin lopuksi nostettiin esiin vaihtoehtoisemmista artisteista paitsi kotimaiset T-Bone 

Burnett ja R.E.M., myös kolme yhtyettä Atlantin vastarannalta: the Alarm, Big Country ja U2. 

Ne erotti, Connellyn mukaan, muista Britteinsaarilta tulleista artisteista se, että ne eivät 

tulleet Englannista vaan Skotlannista, Irlannista ja Walesista ja että ne eivät soittaneet 
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478 Rolling Stone 6.9.1990, 25, Mcdonnell, Evelyn, “New faces: Ultra Vivid Scene”; Rolling Stone 20.9.1990, 
101, Mccormick, Moira. 



251 
 

syntetisaattoreita vaan kitaroita. The Alarm toi Connellyn mieleen varhaisen the Clashin 

epädogmaattisen kiihkeyden, Big Country taas säkkipillien amok-juoksun, kun taas U2 

yhdisti punkin energian ja velvoittavuuden Bruce Springsteenin mieleen tuoneeseen 

moraaliseen huolestuneisuuteen. Niitä yhdisti se, että ne olivat nuoria, mutta silti fiksuja 

yhtyeitä. Nouveau rock ja positiivinen punk olivat termejä, joita oli käytetty niiden 

yhteydessä, mutta Connelly halusi kutsua niitä pikemminkin nimityksellä sankarirock, ”hero 

rock”. Connellyn mukaan niiden nykypäivän musiikissa harvinaiseksi käynyttä energiaa oli 

tulevaisuudessa vaikea sivuuttaa. Tietysti kyse on vahvasti myös Connellyn ja Rolling 

Stonen ja sen lukijoiden yhteisestä toiveesta kuten lopun lisäys antaa ymmärtää: ”Ja te 

tiedätte, ettei se voi olla huono asia.”479  

Kitarapohjaiset artistit saavat usein myös esimerkiksi asenteensa puolesta positiivisen 

vastaanoton Rolling Stonen kirjoituksissa. Oikeat arvot näkyvät siis musiikkityylin lisäksi 

myös ei-musiikin tasolla.  

James Henken mukaan U2 oli vastavoima nykypopmusiikin tyylikkäälle ja trendikkäälle 

syntetisaattorimusiikille ja technofunkille, joiden ainoa tavoite oli saada ihmiset unohtamaan 

ongelmansa tanssimalla: U2 oli klassisesti kitaran, rumpujen ja basson varaan rakentunut 

rockyhtye, jonka musiikissa ei kuultu konerumpuja tai elektronisia kosketinsoittimia. 

Kuitenkin yhtye perinteisyydestään huolimatta oli äänikuvaltaan moderni, niin rumpali Larry 

Mullenin pamahtelevien rumpujen kuin the Edgen neopsykedeelisen kitaroinnin myötä. 

Lisäksi yhtyeen muun muassa Pohjois-Irlantia, Puolan solidaarisuusliikettä ja ydinsotaa 

käsitelleissä sanoituksissa oli painoa ja sanomaa. Yhtyeen jäsenet eivät myöskään olleet 

vaatteilla koreilevia tyyli-ikoneja tai Voguen ja The Facen kansikuvapoikia. Lisäksi yhtyeen 

jäsenistä kolme oli vannoutuneita kristittyjä. Bono uskoikin, että edellä mainitut seikat tekivät 

yhtyeestä vallankumouksellisen ja kapinallisen sillä yhtye oli kaikkea sitä vastaan mitä 

yleensä pidettiin kapinallisena.480 

Aiemmin mainitut muutosodotukset ja muutostoiveet liittyvät siihen mitä toimittajat 

arvostavat ja mitä Rolling Stonen instituutiona pitää arvossa ja millaisena se toivoo 

tulevaisuuden näyttäytyvän, esimerkiksi sen suhteen millainen musiikki menestyy ja 

millaista musiikkia arvostetaan. Aztec Cameran haastattelussa syyskuussa 1983 

esimerkiksi hehkutettiin kitaramusiikin paluuta. Tämän vuoksi yhtyeen musiikki oli otsikon 
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mukaisesti uudenlainen tulokulma uuteen musiikkiin, new musiciin eli brittiläiseen 

punkinjälkeiseen musiikkiin, jota hallitsivat Rolling Stonen karsastamat New Wave ja 

synthpop.481 Aztec Camera nähdään odotettuna perinteisemmän kitaramusiikin paluuna 

brittiläiseen musiikkiin. Kitarapohjainen musiikki taas on lähempänä Rolling Stonen käsitystä 

siitä mikä on taidetta kuin elektroninen koneilla soitettu ajan brittiläinen uuspop. Tämän 

vuoksi Aztec Camera nähdään toimittajien keskuudessa positiivisessa valossa verrattuna 

moniin brittiläisiin kollegoihinsa ja esimerkkinä ajan musiikin Rolling Stonen toiveiden 

kannalta positiivisemmasta muutoksesta. 

Edellä mainitut toiveet ja enteet näkyvät myös Jay Merrittin kirjoittamassa artikkelissa Rock 

strikes back!, jossa aiheena oli kuvauksen mukaan ”uusi aalto haastaa discon Amerikan 

suosikkitanssimusiikkina”. Jutun kantava teema on, että tanssimusiikkina uuden aallon 

tanssittava rock & roll on korvaamassa discon ja Rolling Stonelle valkoisen rockin, vaikkakin 

laimeamman sellaisen merkityksen kasvu suhteessa mustaan discoon on parempi kahdesta 

pahasta; ajatuksena on, että uudessa aallossa on sentään jotain jäljellä aidosta rockista, 

discon toimiessa pikemmin soulista ja funkista nousseiden vaikutteiden pohjalta, eri 

musiikkiperinteestä noussen. Klubien ja discojen ohella muutos näkyi Merrittin mukaan 

myös radioiden soittolistoilla, joissa discopainotteisuus oli viime aikoina vaihtunut takaisin 

rock-orientoituneeseempaan linjaan, jossa uudemmat rock & roll-artistit kuten Tom Petty, 

Foreigner ja REO Speedwagon hallitsivat niiden soittamaa musiikkia. Levy-yhtiöitä taas 

kiinnostivat erityisesti New wave-artistit, jotka yhdistivät energisyyden ja discotempot, mutta 

myös jotain rockin raakuudesta. M:n Pop Muzik oli tärkeä kappale muutoksen 

tämänkertaisessa mahdollistumisessa ja siinä, että esimerkiksi Sire otti talliinsa the 

Pretendersin, Madnessin, the Undertonesin, Talking Headsin ja the Ramonesin kaltaisia 

mahtavia rock & roll-artisteja.482  

Tietysti toiveiden ja odotusten luonnin lisäksi Rolling Stone nostaa kirjoittelussaan esille 

myös itse kitaroita, sillä eivät ne missään vaiheessa 1980-luvulla täysin mihinkään katoa. 

Vaihtoehtomusiikki ja kitarat yhdistettiin esimerkiksi helmikuun 1980 artikkelissa Axes of the 

Aces, jossa monien muiden muusikoiden ohella Nick Lowe, Sting, Johnny Ramone ja 

Brinsley Schwarz esittelivät soittimiaan.483 

                                                             
481 Rolling Stone 1.9.1983, 42, Henke, James, “Aztec Camera: a new take on ‘new music’”. 
482 Rolling Stone 20.3.1980, 19, 23, Merritt, Jay, ”Rock strikes back!” 
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9. MUUTOS NARRATIIVINA 

Diskurssin ja kertomuksen, narratiivin, suhde on läheinen. Michel de Certeaun mukaan 

esimerkiksi Foucault ja Bourdieu osittain vetivät niiden välille yhtäläisyysmerkit. Hänen 

mielestään diskurssien tutkimuksessa narratiivisuus näkyi esimerkiksi ”elämäntarinoiden”, 

”tapausten” ja ryhmien analyysissa.484 Edellä mainittujen suhde on selvästi näkyvissä 

tutkimuksen ohella myös journalismissa, jossa tarinallisuus ja narratiivinen muoto ovat 

toisaalta keinoja analysoida ja käsitteellistää, mutta myös keinoja, joiden avulla 

kirjoituskohteesta tehdään kiinnostava. Narratiivi on siten toisaalta käytännön kirjoittelun 

apukeino ja sen osittainen tavoite.  

Muutosnarratiivi on toimittajien luoma konstruktio ja siitä tehty tulkinta tutkijan luoma 

konstruktio. Menestyneiden ja siten laajasti huomiota saaneiden vaihtoehtoartistien kohdalla 

kirjoittelusta voidaan hahmottaa vuosien myötä tapahtuneen muutoksen prosessi ja 

dynaamisuus narratiivin kaltaisena kertomuksena. Monien vaihtoehtoartistien, kuten the Go-

Go’sin, the Banglesin, Talking Headsin, R.E.M.:n, U2:n ja Elvis Costellon kohdalla tuo tarina 

on matka undergroundista valtavirtamenestykseen sekä autenttisuudesta autenttisuuden 

kyseenalaistamiseen. Narratiivi ei ole tietystikään aina suoraviivainen menestystarina vaan 

aina ainoalaatuinen, mutta silti kirjoittelussa on havaittavissa selkeä pidemmän aikavälin 

muutokseen liittyvä diskurssi, jossa kaupallisista lähtökohdista toimiva Rolling Stone pääsee 

korostamaan ideologiaansa myös vaihtoehtomusiikin piirissä. Koska lehti ei kirjoita 

artisteista, jotka eivät menesty tai joihin kohdistuvat odotukset eivät täyty, on tuo 

menestysdiskurssi muutoksen narratiivin hallitseva muoto. Rolling Stone ei kirjoita 

epäonnistujista tai menestymättömistä artisteista kuin satunnaisesti ja pienimuotoisesti ja 

tilaa saavat artistit, joiden olemuksessa menestys tai odotukset siitä ovat aktualisoituneet 

tai aktualisoitumassa. 

Analysoin muutosdiskurssia narratiivina erityisesti R.E.M.:n kautta, jonka kohdalla 

kirjoittelussa korostuu toisaalta sen kaupallinen menestys mutta silti myös sen tietty 

tinkimättömyys omia alkuperäisiä periaatteitaan kohtaan minkä vuoksi yhtye tarjoaa hyvän 

väylän sen tutkimiseen, miten underground liukuu vuosikymmenen kuluessa kapinallisesta 

vastakulttuurista lähemmäs valtavirtaa. Muutos näyttäytyy levytyssopimuksina suuryhtiöille, 

musiikin muutoksena, levymyynnin kasvuna ja Rolling Stonen kasvavana kiinnostuksena. 

Kirjoittelussa muutos näyttäytyy ulkoisena muutoksena, esimerkiksi suosion kasvuna tai 
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levymyynnin lisääntymisenä, mutta myös sisäisenä, musiikkityylin, artistien olemusten ja 

asenteiden, muutoksena tai muuttumattomuutena. Kuitenkin on huomattava, että R.E.M., 

toisin kuin suurin osa vaihtoehtomusiikkiartisteista, huomioidaan heti sen levytysuran alussa 

ja täyttää ja osin ylittää sille asetetut menestysodotukset. R.E.M. ei siten ole tyypillinen 

Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkikirjoittelukohde vaan pikemminkin poikkeus.  

R.E.M.:n muutosnarratiivin alkutilanteessa sitä koskevassa kirjoittelussa nousevat esiin 

muun muassa kotiskenensä Athensin ohella myös yhtyeen punkista periytyvät periaatteet 

ja toimintatavat, jotka eroavat monista muista menestystä havittelevien artistien vastaavista 

kyseisen ajan kontekstissa. Parke Puterbaughin kirjoittamassa haastattelussa kesäkuussa 

1983 yhtyeen Peter Buck kertoi muun muassa, että he halusivat olla erilaisia ja tehdä 

”epätrendikkään levyn” minkä ohella myös yhtyeen jäsenten epätyypilliset toimintatavat 

nostettiin jutussa esille: yhtyeen jäsenet eivät harrastaneet rockyhtyeille yleensä tyypillisiä 

paheita eli juomista, huumeita tai isoja asuntoja; he halusivat vain tehdä musiikkia ja juuri 

siksi pieni menestys sopii yhtyeelle. Heitä eivät haastattelun mukaan myöskään 

kiinnostaneet myyntilistat tai menestys ylipäätään.485 Rolling Stone kirjoittelullaan ja R.E.M. 

lausunnoillaan representoivat yhtyeestä kuvaa antirockyhtyeenä, joka pyrkii toimimaan 

mahdollisimman pitkälle punkista periytyvien toimintatapojen mukaan, joihin kuuluu niin 

epäkaupallisuus kuin vastakulttuurisuus. Yhtye pyrkii edustamaan vastakohtaa aiempien 

vuosikymmenten menestyneille rockyhtyeille, jotka assosioituvat suureellisen, etäisen ja 

dekadentin kaltaisiin adjektiiveihin. Samalla R.E.M. identifioituu osaksi 1980-luvun alun 

amerikkalaista undergroundia, jossa DIY-toimintaperiaatteet ja pienimuotoisuus ovat 

tärkeimmät musiikillisesti monimuotoista liikettä yhdistävät ilmiöt. Puterbaughin toimittaman 

haastattelun myötä R.E.M.-yhtyettä koskeva kirjoittelu löytää yhden sitä ja koko 

undergroundia lävistävän teeman, joka nousee esille vastaisuudessa yhä uusia muotoja 

saaden. Kyseessä on suhde omiin juuriin. Samalla tuo suhde punkkiin, 

vastakulttuurisuuteen, DIY-etiikkaan ja omaehtoisuuteen asetetaan R.E.M.:n 

muutosdiskurssin lähtökohdaksi, positioksi, johon yhtyeen myöhempiä valintoja ja tekoja 

verrataan. 

Christopher Connellyn arvostelussa todettiin R.E.M.:n toisen albumin Reckoningin olevan 

vuoden 1983 paras levy. Lisäksi Connellyn mukaan se voi tehdä pienten piirien kulttiyhtyeen 

R.E.M.:n tutuksi suuremmille yleisöille. Arvostelu loppui yhtyeen tulevaisuutta arvioiden: 
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“Nämä tyypit näyttävät tietävän täysin minne ovat menossa ja heidän seuraamisensa pitäisi 

olla mukavaa.”486 Muutos ja odotukset muutoksesta liittyvät siten R.E.M.:n muutosdiskurssin 

toisessa vaiheessa kaupalliseen menestykseen. Suhtautuminen yhtyeeseen taiteellisen 

menestyksen suhteen sitä koskevassa alkuaikojen kirjoittelussa on positiivista ja 

muutosodotukset eivät olekaan toiveita sisäisestä muutoksesta, esimerkiksi musiikillisesta 

muutoksesta vaan kirjoittelun kohteen ulkopuolelle suuntautuvasta muutoksesta, erityisesti 

suhteessa kuluttajiin.   

Menestystoiveet muuttuvat kuitenkin menestyksen ja autenttisuuden välisten muutosten 

problematisoinniksi jo yhtyeen seuraavan albumin Fables of Reconstructionin arvostelussa, 

jossa Parke Puterbaugh kirjoitti, edellä mainittua muutosdiskurssia osittain jatkaen, mutta 

pikemmin taiteellista muuttumattomuutta ja siten autenttisuutta kuin kaupallisia odotuksia 

korostaen, että uuden levyn kohdalla R.E.M. ei ollut muuttunut kaupallisemmaksi vaan 

haastoi edelleen formaattiradioiden ja MTV:n kaupallisen pop-rock-hegemonian: albumi 

herätti ajatuksia eikä ollut vain viihdettä kuten suuri osa muusta musiikista.487 R.E.M. on 

vuonna 1985 tilanteessa, jossa sen levyarvostelu on arvosteluosion kärkipaikalla ja siitä on 

maininta lehden kannessa. Tämän huomion määrän muutoksen vuoksi Rolling Stonen 

yhtyettä koskevassa kirjoittelussa ja muutosdiskurssissa korostetaan aiemmasta poiketen 

R.E.M.:n autenttisuutta suhteessa sen menneisyyteen kirjoittamalla, että mikään ei ole 

muuttunut menestyksen tai sitä koskevien odotusten myötä. Joka tapauksessa 

menestyksen muutoksen myötä autenttisuus nousee vahvemmin lehden yhtyettä 

koskevaan kirjoitteluun ja muutosdiskurssiin tulee muuttumattomuutta korostava 

näkökulma. R.E.M. on siten toisaalta niin muuttuva kuin toisaalta muuttumaton. Kuitenkaan 

tämä dualistinen Janus-kasvoisuus ei ole yhtyettä koskevassa muutosdiskurssissa ja 

muutosnarratiivissa myöhemmin selkeästi jaottunut edellä esitetyllä tavalla vaan muutos 

näkyy niin yhtyeen sisäisessä kuin ulkoisessa muutoksessa, kirjoittajasta ja yhtyeen uran 

vaiheesta riippuen.  

Autenttisuus muuttumattomuuden korostamisena, mutta myös menestyksen tavoittelun 

myötä tapahtuva muutos (niin sisäinen kuin ulkoinen) nousevat esiin David Fricken 

kirjoittamassa haastattelussa, jossa yhtyeen faneja kuvattiin heti johdannossa tavallisesta 

popyleisöstä eroaviksi rockfaneiksi, mutta samalla viitattiin yhtyeen muuttumiseen aiempaa, 
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jos ei konventionaalisemmaksi, niin ainakin konformistisemmaksi: ”Ajattelevan fanin 

rockyhtye haluaa sinun vain tanssivan.” Silti yhtye määriteltiin edelleen aiempien yhtyettä 

koskevien kirjoitusten tavoin listamusiikin vastakohdaksi ja jutussa korostettiin aiempaa 

enemmän yhtyeen paluuta juurilleen, autenttisuutta. Fricken mukaan yhtye alkoi vihata 

itseään, yhtyeen ammattimaisuutta ja ulkoa opeteltua muusikkoutta. R.E.M. teki omien 

sanojensa mukaan, vain prosessinomaisesti keikkoja, eikä missään ollut enää mitään uutta 

ja tämän rutinoitumisen vuoksi se halusi muuttua. Vastareaktiona jähmettymiselle R.E.M. 

alkoi esimerkiksi soittaa keikoilla lainakappaleita. Paljon oli joka tapauksessa Fricken 

mukaan muuttunut siitä, kun yhtye neljä vuotta aiemmin saattoi palata kuuden viikon 

keikkareissulta, jolla nukuttiin viidestään, mukana myös manageri Jefferson Holt, samassa 

hotellihuoneessa, ajettiin 500 mailia päivässä vihreällä Dodgen pakettiautolla keikkojen 

välillä ja jaettiin keskenään 45 dollarin keikkapalkkio, takaisin Athensiin, Georgiaan. Aluksi 

R.E.M. kiersi pieniä paikkakuntia, kuten Greensboro Pohjois-Carolinassa ja Louisville 

Kentuckyssa ja ”sai aikaan elinvoimaisen yhteyden pienten, aktiivisten, mutta eristyneiden 

Uuden Musiikin skenejen välille”. Ulkoinen muutos tapahtui, kun yhtyeen kolmas levy Fables 

of Reconstruction nousi billboardin listalla suoraan kolmenkymmenen myydyimmän levyn 

joukkoon ja myi 300 000 kappaletta kolmessa kuukaudessa. R.E.M. myös loppuunmyi 

keikkoja sellaisissa paikoissa kuin Radio City Music Hall. Yhtyeen Peter Buck, joka ennen 

työskenteli tiskaajana ja vessojen siivoojana odotti Fricken mukaan vuonna 1985 ainakin 24 

000 dollaria palkkioita, laskematta mukaan levystä tulevia rojaltituloja. Tietysti tämä oli 

artikkelin mukaan pientä esimerkiksi Princeen tai Bruce Springsteenin verrattuna, mutta silti 

muutos oli suuri.488  

Yhtyeen menestyksestä huolimatta Rolling Stone korostaa sen linkittymistä undergroundiin. 

Esimerkiksi keikoilleen lämmittely-yhtyeiksi he valitsivat Fricken mukaan 

”aatetoverikapinallisia” kuten the Replacementsin, Hϋsker Dϋn ja Jason And the 

Scorchersin. Näin R.E.M. auttaa muita undergroundyhtyeitä eteenpäin antamalla niille 

mahdollisuuden soittaa kanssaan kiertueella. Artikkelin mukaan mikä tärkeämpää, R.E.M.:n 

menestys osoitti amerikkalaiselle post-punksukupolvelle undergroundvirtausten voiman 

myös valtavirran puolella, ”maan pinnalla”. Lisäksi yhtyeen kohdalla tehtiin eroa valtavirran 

artisteihin yleensä liitettyjen ominaisuuksien puuttumisella: yhtyeellä oli artikkelin mukaan 

oma tyylinsä niin lavalla, levyn kansissa kuin soitossaan, tuottaja Joe Boyd kuvasi yhtyeen 

asennetta ”epävarmuuden puutetta ilman ylimielisyyttä”. Lisäksi levy-yhtiönsä I.R.S.:n 
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suuntaan heillä oli selkeä toimintaperiaate: tehdään mitä itse halutaan ja yhtiö oli artikkelin 

mukaan hyväksynyt sen ja ainoa myönnytys yhtyeeltä olivat seitsemän stadionkeikkaa the 

Policen lämmittely-yhtyeenä, muuten he eivät tee kompromisseja minkään suhteen. 

Yhtyeen jäsenillä oli artikkelin mukaan uusia autoja, rahaa, arvotaidetta ja Buckilla uusi 

asunto, mutta silti he tunsivat vastuuta sitä liikettä kohtaan, jota he inspiroivat eli sekoitusta, 

jossa yhdistyivät ”kuusikymmentäluvun kappaleiden arvostus ja seitsemänkymmentäluvun 

punkhenki”, mutta, jota heitä ei koskaan ”pyydetty johtamaan”.489 Artikkelissa yritetään 

monin eri keinoin kuvata sitä muutosta minkä R.E.M. on kokenut yhtyeen menestyksen 

myötä kuitenkaan tinkimättä periaatteistaan. Yhtyettä myös pidetään artikkelin mukaan 

uuden musiikillisen liikkeen johtajana. Siinä yhdistyy punkin henki ja periaatteet sekä 1960-

lukuinen musiikin kirjoittaminen, joista varsinkin jälkimmäisen paluu nähdään Rolling 

Stonessa hienona asiana.  

Seuraavan albumin Lifes Rich Pageantin arvostelussa, elokuussa 1986 Anthony DeCurtis 

julisti, että ”R.E.M.:lle underground loppuu tässä.” Yhtye on otsikon mukaisesti noussut 

julkisuuteen, valtavirtaan. DeCurtisin mukaan muutama hyvä kappale lisää olisi tehnyt 

levystä 1980-luvun mestariteoksen, Remain in Lightin ja Born in the U.S.A.:n rinnalle. Hän 

lisäsi kuitenkin, että yhtyeen parhaat vuodet olivat vielä tulossa.490 Samat asiat toistuvat kuin 

aiemmissa kirjoituksissa, joten muutosnarratiivissa pysytään edelleen hyvä ja lupaava, 

mutta ei vielä valmis valtavirran supertähdeksi-vaiheessa. 

Elokuussa 1987 julkaistiin ennakkojuttu yhtyeen uudesta albumista Document, jossa 

yhtyeen jäsenet kertoivat Anthony DeCurtisille, että tällä kertaa he halusivat tehdä 

kovasärmäisemmän albumin edelliseen albumiin verrattuna. Peter Buckin mukaan: “Lifes 

Rich Pageant oli kuin Bryan Adamsin levyt – Minä todella pidän albumista, mutta se oli 

monin tavoin todella suora. Tällä kertaa halusimme tehdä löyhän, oudon, lähes livenä 

studiossa-albumin. Halusimme vähän kovemman asenteen.” R.E.M. tekee musiikin ja 

asenteen tasolla paluuta juurilleen. Kuitenkaan sen asema ei ole edelleenkään monien 

valtavirran poptähtien tai menneiden vuosikymmenten legendojen veroinen. Tärkeämpi 

yhtyeen asemointia koskeva keskustelu liittyy kuitenkin jälleen yhtyeen menestykseen. 

Suurien musiikkivideo-ja kiertuesuunnitelmien pohjalta yhtyeelle odotetaan jälleen Rolling 

Stonen toimesta ”suuren luokan kaupallista menestystä”. Peter Buckin mukaan odotukset 

olivat kuitenkin aina olleet ulkopuolisten asettamia ja yhtye itse ei välittänyt kaupallisesta 
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menestyksestä vaan hyvien albumien tekemisestä: ”Lähes jokaisen levyn kanssa, jonka 

luovutamme levy-yhtiölle, kuulemme ulkopuolisen mielipiteen, että ’tämä on se, joka tulee 

breikkaamaan teidät.’ Mielestäni näin myöhään olisi todella harhakuvitelmaa ajatella niin 

tapahtuvan. Ja jälleen, minua ei todellakaan kiinnosta. Luulen että meillä menee aika hyvin, 

me olemme myyneet noin neljä, viisi tai kuusisataatuhatta levyä joka kerta ilman hittisingleä, 

ja olen enemmän huolissani hyvien levyjen tekemisestä jotka tulevat kestämään viisi tai 

kuusi vuotta tästä eteenpäin.” Buck myönsi kuitenkin kaupalliset mahdollisuudet joidenkin 

kappaleiden kohdalla, mutta toisaalta ei uskonut laajamittaiseen menestykseen, ainakaan 

todennäköisesti: ”Albumilla on muutamia juttuja jotka voivat toimia hyvin Top 40-

radiossa…mutta silti jälleen en voi kuvitella sen tapahtuvan, meidät tietäen. Joten en tiedä, 

jos minulla on mitään kaupallisia odotuksia lainkaan tälle. Otaksun että se tulee myymään 

jotain, jonkun pitää ostaa se. Tiedän äitini ostavan kolme tai neljä. En näe tätä albumina 

joka tulee räjäyttämään listat. Vaikka koskaan ei voi tietää. Oudompiakin juttuja on 

tapahtunut.”491   

Muutamaa kuukautta myöhemmin Document oli toinen pääarvostelu Michael Jacksonin 

Badin ohella. Hienoin albumi aikoihin, kuului tiivistetysti David Fricken mielipide. Tämän 

jälkeen arvostelussa kerrattiin jälleen kerran yhtyeen uran kehitystä. Arvostelun mukaan 

levy oli lähimpänä yhtyeen livesoundia sitten vuoden 1982 Chronic Town EP:n ja vuoden 

1981 Radio Free Europen. Kuten aiempiakin yhtyeen levyjä, myös Documentia kehuttiin ja 

arvostelu loppui viitaten yhteen albumin kappaleista: ”Rock & rollin loppu kuten R.E.M. sen 

tuntee, on kaukana.”492  

Joulukuussa 1987 R.E.M. on ensimmäistä kertaa Rolling Stonen kannessa. Yhtye on tämän 

tapahtuman myötä saavuttanut viimeisen etapin yhtyeen matkasta Rolling Stonessa ja 

päätynyt kanteen, myymään lehteä irtonumeroiden ostajille. Kansi julistaa rehvakkaasti 

”Amerikan paras rock & roll-yhtye” mitä voidaan pitää, näkökulmasta riippuen, joko 

yllätyksenä ja takinkääntönä tai aitona osoituksena yhtyeen merkityksestä toimittajille. Joka 

tapauksessa se on eräs tärkeimpiä merkkipaaluja 1980-luvun amerikkalaisen 

undergroundin ja Rolling Stonen suhteessa. Tapahtuma todistaa Rolling Stonen sittenkin 
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492 Rolling Stone 22.10.1987, 88, 90, Fricke, David, ”R.E.M.’s valuable ’Document’”. 



259 
 

olevan, ainakin ajoittain, myös undergroundmyönteinen, sillä varauksella, että R.E.M.:n 

kohdalla voidaan enää tässä vaiheessa uraa puhua undergroundista.  

Pitkän kansiartikkelin R.E.M. In the Real World493 teemoina esiin nousevat yhtyeen olemus, 

muutos, menestys, menneisyys, merkitys ja asenne. Samojen teemojen parissa siten ollaan 

kuin R.E.M.:n kohdalla muutoinkin. Yhtyeen jäsenten lausunnoista ja toimittajan päätelmistä 

nousee kuitenkin esille varsin ristiriitaisia vastauksia edellä mainittuihin teemoihin mikä 

kertoo yhtyeen aiempaan verrattuna merkittävästi muuttuneesta statuksesta. Tällä kertaa 

kyse ei ole vain Rolling Stonen harjoittamasta spekulaatiosta tulevaisuuden suhteen vaan 

vaihtoehdot ovat aiempaa todellisempia. Vaikka yhtye on edelleen I.R.S.:n listoilla, on sen 

menestys, erityisesti kaupallinen, saanut suuryhtiöiden kiinnostuksen sitä kohtaan 

kasvamaan entisestään. Samalla kiinnostus on kasvanut myös Rolling Stonen 

toimituksessa.  

Kansijutun alkupuolella sen kirjoittaja Steve Pond tiivistää R.E.M.:n olemuksen vuonna 

1987. Yhtye oli hänen mukaan edelleen valtavirran ja undergroundin rajamailla oleva yhtye, 

jonka status oli kuitenkin muutoksen tilassa: ”Ja tämä, tiivistettynä, on R.E.M., noin vuonna 

1987: suositumpi kuin koskaan, nautiskelee menestyksen tuloksista, pitää hauskaa alueella 

joka on uusi, mutta ei täysin viihdy kuuluisuuden ansoissa. Se ei saa tämän aikaisemman 

kulttiyhtyeen jäseniä syleilemään massojen hyväksyntää liian auliisti, mutta toisaalta heidän 

undergroundstatuksensa on kaikkea muuta paitsi hävinnyt – joten selkien kääntämisessä 

valtavirralle tuskin on heille mieltä.” Yhtyettä määritti Pondin mukaan vahvasti sen 

menneisyys collegekontekstissa syntyneenä artistina. Samalla sitä alkuaikoina määritti 

ympäröivän musiikkimaailman tila, joka asemoi yhtyeen valtavirran elektronisen 

englantilaisen syntetisaattoripopin vastakohdaksi: “Joskus näytti siltä että R.E.M. oli 

ylivoimaisesti paras collegeyhtye. R.E.M. oli perustettu collegen kampuksella, Georgian 

Athensin yliopistolla, ja sen alkuaikojen kannatus tuli collegeradiolta. Sen sakeat, joskus 

vaikeaselkoiset, folkahtavat pop-rock kappaleet, yhtyeen laulajan ja vakituisen eksentrikon, 

Michael Stipen mystisten sanoitusten kera, olivat täydellinen rehu myöhäisen yön 

asuntolakeskusteluille. Ja sen kitaravetoinen soundi, vie-se-klubeille lähestymistapa 

kiertämiseen ja hillitty julkisuuskuva auttoivat rikkomaan 1980-luvun alussa vallalla olleen 

anglofilian ja vaikuttivat paikallisiin yhtyeisiin collegekaupungeissa ympäri Yhdysvaltoja.”494 

Pondille R.E.M. edustaa siten paitsi collegerockin tärkeintä artistia, myös amerikkalaisen 
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undergroundin kärkinimeä erottautumisessa Britteinsaarten punkin, uuden aallon ja 

syntetisaattoripopin perinteestä 1980-luvun alussa. R.E.M.:n merkitys erityisesti Rolling 

Stonelle korostuu tämän väitteen myötä entisestään. Yhtyettä ei nähdä pelkästään 

menestyvänä vaihtoehtoyhtyeenä vaan kokonaisen uuden amerikkalaisen kitaravetoisen 

undergroundmusiikin keulakuvana. 

Pond liittää edellä mainitun historiallisen merkityksen korostamisen yhtyeen nykytilaan ja 

sen kokemaan muutokseen, korostaen muutoksen merkitystä osoittaen yhtyeen taustaan 

collegeyhtyeenä ja viitaten otsikon Rolling Stonelle ominaiseen valtavirran arvottamiseen 

näkymättömäksi ja siten vähemmän merkittäväksi koetun undergroundin kustannuksella: 

”Mutta nyt, R.E.M. on lopullisesti ja täysin valmistunut. Yhtye on undergroundin ulkopuolella 

ja todellisessa maailmassa, jos rocktähteyttä voi kutsua todelliseksi maailmaksi.”495 R.E.M. 

on Pondin näkökulmasta nyt saavuttanut Rolling Stonen kaikilta esiin nostamiltaan 

artisteilta, ainakin teoriassa, odottaman menestyksen tason, monien undergroundartistien 

kammoksuman, tähteyden. 

Pond mainitsi yhtyeen menestystä kuvatessaan muun muassa loppuunmyydyt keikat, 

Documentin nousun listojen kärkikahteenkymmeneen ja sen lähes platinamyynnin sekä 

hittisinglen yhtyeeltä, jolla ei koskaan ennen ollut hittejä. Hänen mukaan yhtyeen 

kaupallinen menestys oli myös kasvanut jokaisen albumin myötä, mutta silti tällainen edistys 

oli odottamatonta.496 Myyntilukujen ja muiden mitattavien taloudellisten indikaattoreiden 

kautta Pond perustelee väitteensä R.E.M.:n rocktähteydestä ja siitä ettei yhtye hänen 

mielestään ole enää undergroundyhtye. Ne kuvastavat riittävää massojen suosiota ja 

esimerkiksi Rolling Stonen kanteen näillä näytöillä on asiaa. Yhtye ylittää sille asetetut kovat 

odotukset, erityisesti kaupalliset, mikä on lehden toimesta suhteellisen helppo huomioida 

kansijutulla. 

R.E.M.:n kohdalla käytetään jälleen paljon palstatilaa kuvaamaan sen saavuttamaa 

menestystä sekä sen vaikutusta yhtyeeseen ja sen jäseniin. Tällä kertaa puhe, kuten edellä 

mainittua, on aiempaa vakavampaa. Yhtyeen menestys on todistettavasti suurempaa kuin 

aiemmin ja esimerkiksi Peter Buck käyttää Pondille antamissaan lausunnoissa runsaasti 

aikaa sen selittämiseen miksi R.E.M. ei menestyksen myötä ole muuttunut kaupalliseksi tai 

miksi se ei halua sellaiseksi muuttua. Menestyksen myötä artikkeli päätyy käsittelemään 
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myös muutosta ja sen aiheuttamia, niin yhtyeen jäsenten kuin ulkopuolisten ristiriitaisia 

tunteita: ”Jotkut pitkän linjan fanit ovat jo syyttäneet R.E.M.:n myyneen itsensä, valtavirran 

kosiskelun vuoksi. Yhtye ei ole samaa mieltä. ”Jos katsot albumilistoja, ainoa juttu siellä 

listojen yläpäässä joka on oudompaa kuin me on Prince,” sanoo Buck. ”Tarkoitan, tämä levy 

näyttää minusta olevan aika epäkaupallinen.”497 Yhtyeelle muutos ei ole tämän lausunnon 

mukaan yhtä suuri kuin osalle yleisöstä. Toisaalta Buck korostaa myös yhtyeen olevan 

edelleen suhteessa muuhun valtavirran musiikkiin epäkaupallista. 

Buckille yhtyeen prioriteetit ovat selvät. Hänelle hyvä musiikki on edelleen kaikkein tärkeintä: 

“Kaikki mitä haluan tehdä…ovat hyvät levyt, ja olla hyvä yhtye, ja soittaa livenä hyvin. Mutta 

en ole varma, että haluan meidän jatkavan suuntaan mihin olemme menossa. En väitä 

vastaan, ettemme pystyisi tekemään sitä; se on vain, etten tiedä haluanko tehdä sitä. 

Minulle, henkilökohtaisesti, mieluummin laitan ulos levyjä jotka ovat todella loistavia ja sitten 

yritän löytää jonkin toisen tavan esitellä meidät lavalla, jotain mikä laittaa oikosulkuun rock 

’n’ rollin elitismin.” Asenteen tasolla Buck edustaa valtakulttuuria vastustavaa kapinallista 

joka on valmis musiikkiteollisuuden kannalta radikaaleihin ratkaisuihin saadakseen viestinsä 

ja omat periaatteensa etusijalle: “En tiedä miten se tehdään, mutta luulen että on olemassa 

jokin keino tehdä se kiinnostavalla tasolla. Kuka tietää? Ehkä se tarkoittaa todella loistavan 

levyn julkaisemista, joka ei myy yhtään. Se olisi todella siistiä.” Yhtyeen kohdalla muutoksen 

merkittävyyttä hälvennetään myös sen kommenteilla suurista keikkapaikoista. 

Stadionkiertueelle yhtye ei artikkelin mukaan haluaisi lähteä, kuten Peter Buck kertoi: ”Kuten 

muut yhtyeen jäsenet, hän ei ole varma keikkapaikoista puhuttaessa, onko isompi parempi. 

Hän ei ainakaan ole innostunut R.E.M.:n ryhtymisestä areenayhtyeeksi.” Hän korosti myös, 

että yhtyeen toimintaperiaatteisiin se ei sopisi: ”Jos joskus teemme stadionkiertueen, voin 

uskoa että se olisi suurin piirtein viimeinen asia mitä koskaan tekisimme yhdessä.”498  

Buckin mielestä yhtyeen musiikki tai toimintaperiaatteet eivät ole kokeneet muutosta ja yhtye 

ei ole muuttumassa geneeriseksi valtavirtatähdeksi. Toisaalta Michael Stipe korosti 

artikkelissa enemmän yhtyeen ja valtavirran vastakohtaisuuden sijaan niiden yhteiseloa: 

“Olemme nyt kärkikahdessakymmenessä, mikä on uskomatonta,” sanoo Stipe. ”En voi 

uskoa, että olemme siellä Springsteenin ja ties kenen kanssa. Se ei oikeastaan merkitse 

kauhean paljon, mutta se merkitsee teollisuudelle, ja luulen että myös lukeville lapsille.”499 
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Stipelle yhtyeen menestys on merkki musiikkiteollisuuden muutoksesta ja toisaalta hän 

uskoo yhtyeen menestyksen ruokkivan tulevaisuudessa uusia undergroundista ponnistavia 

menestysartisteja. Stipe toivoo R.E.M.:n esimerkin olevan hyödyksi musiikkimaailman 

muutokselle hänen haluamaansa suuntaan.  

Kuitenkin menestys oli artikkelin mukaan vaikuttanut psykologisesti siten, että yhtye koki 

itsensä aiempaa näkyvämmäksi mikä oli muuttanut esimerkiksi Stipen lyriikoita, jotka olivat 

aiempaa mietitympiä. Yhtyeelle oli tullut menestyksen myötä paineita tehdä asiat aiempaa 

paremmin. Yhtyeen menestyksen myötä artikkelissa puhutaan paljon myös ihmisten 

kasvaneesta huomiosta yhtyeen jäseniä kohtaan.500 

Kuitenkaan myöskään Pondin mielestä yhtye ei ole täysin muuttunut valtavirran 

poprockartistiksi vaan se on edelleen särmikäs ja epäkonventionaalinen ainakin suhteessa 

muuhun menestysmusiikkitarjontaan: ”Epäilemättä on helpompaa kuunnella kahta 

viimeisintä levyä ja kuulla Stipen henkilökohtainen tyytymättömyys suureen osaan 

modernista elämästä, tai kuulla huolestunut yhtye, joista osa kuuluu Greenpeaceen ja 

hiljaisesti lahjoittaa valittuihin tarkoituksiin. Ja kun Document on omituinen, piikikäs levy, 

selkeyttää se riittävästi auttaen R.E.M.:n sijoittamisessa epätavalliseen porukkaan.”501 

Pessimistiset ja kantaaottavat lyriikat, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja valveutuneisuus 

sekä vaativa musiikki ovat Pondin mielestä edelleen, menestyksestä huolimatta perusteita 

sille, että yhtye voidaan laskea tavanomaisten artistien ulkopuolelle kuuluvaksi. 

Yhtyeen pitkä ura, kertynyt kokemus ja kasvanut menestys ovat tehneet yhtyeestä kuitenkin 

ainakin jossain määrin konventionaalisemman. Musiikin tekemisestä on yhtyeelle tullut 

rutiinia, mutta menestys on tuonut tähän Bill Berryn mukaan myös hyvän muutoksen 

mahdollisuuden: “Olemme olleet kiinnittyneinä tähän hommaan kuusi viimeistä 

vuotta…Menemme studioon, julkaisemme levyn, kierrämme, harjoittelemme. Tästä on 

tulossa ennalta arvattavaa. Ja en sano sen tukahduttavan meidät, mutta tämä levy toi meille 

mahdollisuuden pitää vuoden tauon.” Pond kuitenkin jatkaa ajatusta kuin omia halujaan ja 

toiveitaan kanavoiden: “Ja ensi syksynä he menevät studioon tekemään kuudetta 

albumiaan, jonka he toivovat olevan mieluummin outo kuin kaupallinen.”502  
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Kasvavan menestyksen lisäksi R.E.M. oli myös toisessa risteyksessä haastattelun aikaan, 

sillä Documentin myötä yhtyeen sopimus I.R.S. Recordsin kanssa loppui ja monet muut 

yhtiöt olivat jo artikkelin mukaan ilmaisseet kiinnostuksensa sainata I.R.S.:n suurin yhtye. 

Yhtye ei itse kuitenkaan tiennyt vielä tässä vaiheessa millaisen suunnan se tässä asiassa 

tulevaisuudessa ottaa: ”Me saatamme allekirjoittaa tai emme I.R.S.:n kanssa,” sanoo Berry. 

”Se jää nähtäväksi.” Tätä pientä spekulaatiota lukuun ottamatta yhtyeen kohdalla ei vielä 

puhuta suuryhtiöstatuksesta. 

Artikkelissa kerrataan laajasti yhtyeen historiaa, muun muassa luoden myyttistä kuvaa 

yhtyeen alkuaikojen college-elämästä Athensissa. Lisäksi esiin nousevat musiikinteon 

spontaanius ja kaupungin vahva vaihtoehtoskene: ”Athens oli täynnä uusia rock ‘n’ roll-

yhtyeitä, B-52’sista Pyloniin ja the Method Actorsiin. R.E.M. ei pyrkinyt olemaan seuraava 

suuri juttu; he neljä perustivat yhtyeen hauskanpidon vuoksi ja soittaakseen muutamissa 

juhlissa. He myös muuttivat yhteen, hommaten kämpän hylätystä kirkosta jota, sanoo Buck, 

”on romantisoitu uskomattomasti. Se oli vain laho kaatopaikka, pikku paskakolo missä 

collegetyypit, vain collegetyypit, saattoivat vakuuttua voivansa elää.” Nopeasti 

ensilevytyksen jälkeen yhtyeen suosio alkoi kasvaa. Yhtye menestyi collegeradiossa, soitti 

keikkoja taukoamatta ja sai kriitikoiden kiitoksia sekä suuryhtiöiden kiinnostuksen osakseen. 

Yhtyeen manageri Jefferson Holt kuitenkin kertoi yhtyeen todellisuudesta tuohon aikaan: 

“loistavat arviot ja top kymmenen-listat eivät muuta sitä faktaa että me olimme vuoden ’75 

Dodge Tradesmanissa kaikkien kamojemme kanssa ja silti esiintyen ja soittaen kahdeksalle 

tai yhdeksälle ihmiselle.”503 R.E.M.:n kohdalla yhtyeen alkuvuosien vaikeudet nostetaan 

esille kontrastina nykypäivään nähden, mutta myös korostamaan sen kovalla työllä 

saavuttamaa asemaa. Amerikkalainen ryysyistä rikkauksiin-ajattelutapa ja yksilön 

mahdollisuuksien rajattomuuden korostaminen nousevat myös R.E.M.:n kohdalla vahvasti 

esiin; eräänlainen matka undergroundista valtavirtaan. 

Artikkeli korostaa R.E.M.:n merkitystä myös nykyisyyttä laajemmin. Jos se nyt näyttäytyy 

yhtyeenä, joka murtaa undergroundin lopullisesti valtavirtaan, on sen merkitys aiemmin ollut 

sen esikuvallisessa roolissa, niin musiikin, asenteen kuin toimintatapojen tasolla. Yhtyeen 

debyyttialbumi Murmur oli Pondin mukaan yksinkertaisesti collegeradio-ja 

undergroundklassikko, mutta seuravan albumin Reckoning myötä yhtyeen merkitys 

vaikuttajana korostui vielä enemmän, kun yhtye sen myötä sai runsaasti seuraajia: ”ja 
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yhtäkkiä näytti siltä, että alueellinen amerikkalainen rockskene oli täynnä kalisevia 

kitarapohjaisia yhtyeitä, jotka kuulostivat R.E.M.:ltä ja kiersivät kuin R.E.M. ”Luulen että se 

mitä teimme,” sanoo Mills, ”antoi ihmisille koetinkiven. Vaihtoehtona syntetisaattorien 

dominoimalle elektroniselle musiikille jota tehtiin, me olimme kaikkein näkyvin merkki siitä, 

että jotain muuta tapahtui. Se ei tarkoita, että olisimme olleet parhaita, ja me emme varmasti 

olleet ensimmäisiä. Mutta ehkä me olimme kaikkein helpoiten lähestyttävä ja kaikkein 

näkyvin.”504 Kuten artikkelissa aiemmin myös Pondin toimesta korostettiin, asettuu R.E.M. 

kitarapohjaisen amerikkalaisen musiikin tärkeäksi, ellei tärkeimmäksi esikuvaksi 1980-luvun 

alkuvuosina myös yhtyeen itsensä toimesta.  

Tämän jälkeen yhtyettä koskeva kirjoittelu saa jälleen muutosta koskevan teeman, tällä 

kertaa yhtyeen historiaan liittyen, sillä seuraavaan albumiinsa Fables of the 

Reconstructioniin yhtye ei ollut haastattelun mukaan tyytyväinen. Mills kertoi yhtyettä 

tuolloin kohdanneista muutospaineista, joiden vuoksi albumi ei onnistunut halutulla tavalla, 

mutta joiden kautta yhtye sai myös kimmokkeen muuttaa asioita: “Monet asiat saavuttivat 

meidät…Me emme tajunneet, että meidän toivottiin tekevän tiettyjä kaupallisia juttuja, ja me 

ajattelimme, ’Onko tämä se mitä me oikeasti haluamme?’ Se oli, ehkä, käännekohdan aikaa, 

kokonaisvaltaista tyytymättömyyden tunnetta.” Kyseisen albumin musiikki saa 

haastattelussa kuitenkin ristiriitaisen vastaanoton: ”Fables oli surkea”, sanoo Berry 

kaunistelematta – vaikkakin muut yhtyeessä ovat jonkin verran iloisempia synkästä, 

tunnelmallisesta levystä.” Seuraava albumi Life’s Rich Pageant oli paluu yhtyeen juurille, 

mutta sen myötä esiin nousi yhtyeen albumien pääosin positiivisiin arvioihin särön tehnyt 

valituksen aihe. Yhtyeen ei nimittäin nähty muuttuvan ja haastavan yleisöään vaan toistavan 

ensilevytyksiltään tuttua kaavaa yhä uudestaan.505 Muutos on tässä vaiheessa, ja siitä 

eteenpäin, yhtyeen uraa koskevaa kirjoittelua leimaava piirre. Tämä kertoo ennen kaikkea 

yhtyeen merkityksestä. 

Pondin artikkelissa käsitellään R.E.M.:n olemusta monilta kanteilta. Laajuutensa vuoksi 

siinä voidaan nostaa esille yhtyeen jäsenten mielipiteitä aiempaa laajemmalla skaalalla. 

Samalla hahmottuu useita erilaisia suhtautumislinjoja yhtyeeseen ja sen tulevaisuuteen 

sekä menneisyyteen. Kaupallisuuden ja kapinallisuuden sekä valtavirran ja undergroundin 

välillä tasapainoileva yhtye on monelta osin toimittajalle mielenkiintoinen kirjoituskohde. Sen 

olemus ei hahmotu yksinkertaisin määritelmin vaan pikemmin monitahoisena ja 
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dynaamisena. R.E.M.:n muutos ja suhtatutuminen siihen ei ole yksiselitteistä tai 

kaavamaista. 

Green on yhtyeen ensimmäinen julkaisu suuryhtiö Warner Bros.:lle. Levyn arvio 

tammikuussa 1989 mainittiin jälleen kannessa: ”Yhtyeen suurin levy tähän mennessä”, joka 

viittaa paitsi yhtyeen uuteen statukseen levy-yhtiönvaihdon jälkeen, myös musiikin 

muutokseen. Michael Azerradin arvion mukaan yhtye ei ollut myynyt itseään, vaikka oli 

suuryhtiö Warner Bros.:lla, vaan päinvastoin oli antanut luonnollisen muutoksen vaikuttaa 

musiikkiinsa ja sen suuntaan. Mitään muutoksia ei ollut tapahtunut pakotettuna vaan ne 

olivat olleet osa yhtyeen luonnollista ja haluttua muutosta. Arvion loppu korosti yhtyeen 

musiikin muutosta valtavirran suuntaan. Kuitenkin R.E.M.:n kyseessä ollessa tämä 

käännetään positiiviseksi sillä R.E.M. on Azerradin mukaan hyvä yhtye myös 

konventionaalisempana: ”R.E.M. saattaa olla vaarallisen lähellä konventionaaliseksi rock & 

roll yhtyeeksi muuttumista, mutta Green todistaa että se on pirun hyvä sellainen.”506 Joka 

tapauksessa jälleen Rolling Stone ajautuu puolustamaan R.E.M.:n oikeutta muuttua siitä 

mitä yhtye joskus alkuaikoina oli ja edusti. Nyt arvostelijoilla on musiikin lisäksi vielä 

mahdollisuus vedota yhtyeen siirtymiseen suuryhtiölle mikä saa Azerradin todistamaan 

useilla eri esimerkeillä muutoksen tärkeyttä ja omaehtoisuutta.  

Huhtikuussa 1989 R.E.M. oli toisen kerran Rolling Stonen kannessa. Kannessa yhtyeen 

jäsenet vaikuttivat hippijoukkiolta, jota tuki otsikon teksti: ”Takaisin juurille Amerikan 

hipeimmän yhtyeen kanssa”. R.E.M. myydään lukijoille 1960-luvun musiikin ja aatteet 

amerikkalaiseen rockiin palauttavana yhtyeenä. Artikkelissa kirjoitettiin yhtyeen 

epätietoisuudesta: he eivät tietäneet mitä pitäisi tehdä sillä heidän sanottiin ”myyneen 

itsensä”, mutta toisaalta sellainen puhe ei heitä kiinnostanut. Yhtyeen Bill Berry sanoi, että 

myös hän piti yhtyeistä enemmän pieninä ja vähemmän menestystä saavuttaneina, 

esimerkkeinä Replacements ja Husker Dϋ, jotka molemmat olivat nykyisin isoja yhtyeitä. 

Hän ymmärsi omakohtaisesti sen, että ihmiset pitivät yhtyeitä aidompina ja parempina, kun 

ne eivät olleet suosittuja. Kuitenkin tähän lisättiin, että yhtye kuulee sanottavan: ”olette liian 

suosittuja. Alan seurata Butthole Surfersia”. “Tietysti”, yhtyeen Buck lisäsi, “ironisella 

virneellä”, “nyt Butthole Surfers on tulossa hieman liian suosituksi.”507  

                                                             
506 Rolling Stone 12.1.1989, 63-64, Azerrad, Michael, “The greening of R.E.M”. 
507 Rolling Stone 20.4.1989, 48-50, 54, 111, DeCurtis, Anthony, “R.E.M.’s brave new world”. 
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R.E.M. joutuu suuryhtiödebyyttinsä ja musiikillisten muutosten ja yhtyeen kasvun vuoksi 

pohtimaan suhdettaan undergroundiin ja toisaalta valtavirtaan. Yhtye joutuu myös 

määrittämään sitä missä menee raja uskottavuuden ja menestyksen välillä. Yhtye joutuu 

käymään rajankäyntiä menneisyytensä ja nykyisyytensä, asenteidensa ja arvojensa sekä 

muiden odotusten ja itsenäisten päätösten välillä. R.E.M. on noussut amerikkalaisen 

undergroundin johtohahmoksi, jonka mielipiteet muokkaavat kuvaa koko genrestä. Nyt he 

ovat tilanteessa, jossa osa ihmisistä näkee heidän liukuneen ulos luomastaan ja varsinkin 

ylläpitämästään genrestä ja luopuneen arvoistaan ja päämääristään. Kuitenkin kuten lähes 

kaikilla genreillä elinkaarensa aikana, on myös amerikkalaisella undergroundilla tullut aika 

nousta vastakulttuurin poteroista päivänvaloon, valtavirtaan. Näin on käynyt niin 1960-luvun 

happorockille, folkille ja punkille ja niin käy myös grungelle ja indierockille. Kaupallisten 

suuryhtiöiden intressit muokkaavat kaikista niistä enemmän markkinoille sopivia versioita, 

toisin sanoen tasoittavat niiden särmiä ja silottavat ulkokuorta, poistavat hiljalleen kapinan. 

Tämä vaihe tappaa ennen niin innovatiivisen ja uudenlaisia merkityksiä luoneen genren 

hiljalleen, mutta undergroundissa muhii jo reaktio tuohon prosessiin eli uusi aiempia 

konventioita haastava ja niitä uudelleenmuokkaava musiikillinen liike, josta ennen pitkää 

kasaantumisen ja merkityksenantojen kautta muodostuu uusi genre, joka syrjäyttää 

paikalleen jääneen edeltäjänsä. 

1980-lukua käsittelevässä Rolling Stonen erikoisnumerossa marraskuussa 1990 oli Anthony 

DeCurtisin kirjoittama pitkä juttu menneen vuosikymmenen poliittisista ja yhteiskunnallisista 

tapahtumista sekä 1980-luvun musiikista punkin jälkeen. Vaihtoehtoyhtyeistä esille 

nostettiin R.E.M., jota DeCurtis kuvasi tärkeimmäksi esikuvaksi muille vaihtoehtoyhtyeille: 

”Tähän päivään mennessä, R.E.M. seisoo mallina siitä kuinka nuori yhtye voi pysyä 

rehellisenä omalle erikoislaatuiselle visiolleen ja silti saavuttaa suuria määriä kuulijoita.”508 

R.E.M. on hänen mukaan onnistunut säilyttämään oman visionsa, mutta saavuttamaan silti 

menestystä, mikä ei ole helppoa. R.E.M. on DeCurtisille yhtye, joka onnistuu yhdistämään 

kaupallisen menestyksen tekemättä silti liian suuria kompromisseja menneisyytensä 

suhteen. Samalla se toimii muille esimerkkinä siitä, että vaihtoehtoartistien on mahdollista 

olla menestyneitä, mutta silti aitoja.  

Samassa numerossa julkaistiin myös enemmän 1980-luvun musiikkiin keskittynyt pitkä 

artikkeli, jossa David Fricke kiteytti R.E.M.:n merkityksen kirjoittamalla: ”REM, mahdollisesti 

                                                             
508 Rolling Stone 15.11.1990, 59-65, DeCurtis, Anthony. 
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viimeisimmän vuosikymmenen kaikkein kaupallisesti menestynein ja kriitikoiden toimesta 

ylistetyin uusi amerikkalainen rockyhtye, syntyi rock & rollin kellon lyötyä 1980…ja sen 

myötä amerikkalaisen postpunkundergroundin nousu.” DeCurtisin tavoin R.E.M.:n ansioksi 

luettiin Fricken taholta menestyksen ja musiikillisen merkityksen yhdistäminen sekä 

edelläkävijän rooli amerikkalaisessa punkin jälkeisessä undergroundissa.509 Molemmissa 

1980-lukua käsitelleissä artikkeleissa tiivistetään selkeästi R.E.M.:n merkitys Rolling 

Stonelle ja Rolling Stonen käsitys yhtyeen sijoittumisesta tärkeimmäksi 1980-luvun 

amerikkalaiseksi vaihtoehtoyhtyeeksi. Samalla tiivistetään yhtyeen muutosnarratiivin ydin: 

R.E.M. on yhtye, joka on onnistunut yhdistämään valtavirran suosion ja undergroundpiirien 

arvostuksen. 

R.E.M.:n kohdalla näkyy koko amerikkalaisen undergroundin kehitys 1980-luvulla ja Rolling 

Stonen sitä koskeva kirjoittelu. Menestyksen myötä kirjoittelu kääntyy käsittelemään entistä 

enemmän ristiriitaa autenttisuuden ja muutoksen välillä. Menneisyyden ja nykyisyyden 

väliset erot korostuvat ja niihin tarjotaan selityksiä joko muutoksen väistämättömyyden ja 

positiivisten vaikutusten tai muutoksen merkityksen vähättelyn kautta. Joka tapauksessa 

R.E.M.:n kohdalla Rolling Stonen kirjoittelu puolustaa yhtyeen tekemiä valintoja. Yhtye on 

liian merkittävä koko 1980-luvun American Undergroundia määrittävänä artistina, jotta sen 

voitaisiin väittää hylänneen arvonsa ja unohtaneen taustansa. 
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10. MUUTOSDISKURSSIN TUOTTAJAT 

10.1. LEHDEN LINJA VERSUS YKSITTÄINEN TOIMITTAJA 

Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkia koskevan kirjoittelun syyt ja motiivit löytyvät lehden 

taustasta, toimintakontekstista ja linjasta sekä näitä arvoja, diskursseja, narratiiveja ja 

rajoitteita kirjoituksissaan toteuttavista toimittajista ja muista lehden toimijoista sekä heidän 

henkilökohtaisista tavoitteistaan ja aikeistaan. Se mistä lehti kirjoittaa kumpuaa siten niin 

lehden toimintaan vaikuttavien henkilöiden toiminnasta kuin sen institutionaalistuneista 

arvoista. Kirjoittelun syitä ja motiiveja voidaan tällöin tutkia esimerkiksi lehden historiallisesta 

narratiivista käsin, analysoimalla lehden arvoja sen piirissä toimineiden väitteiden kautta ja 

erittelemällä sen jutuissa julkikirjoitettuja arvostelmia. Ensin mainittujen kautta välittyy kuva 

lehden linjan metatasosta, mutta mikrotason tarkastelun huomioiminen vaatii kirjoittelun 

syiden analysointia myös kirjoituksista itsestään käsin, kasuistisesti. Niiden kautta välittyvä 

kuva tulee asettaa rinnan metatason analyysin kanssa, jolloin saadaan mahdollisimman 

oikea kuva lehden linjasta ja syistä kirjoittelun luonteeseen, niin yleisellä kuin yksittäisten 

tekstien ja niiden sisältämien motiivien tasolla.   

Mystisen, mutta silti selvän lehden linjan käytännön toteuttajina toimivat yksittäiset 

toimittajat. Yksilöt toteuttavat tai heijastavat siis kirjoittelussaan kollektiivisen 

mentaalirakenteen julkaistujen kirjoitusten muodossa. Tuon suhteen, yksittäisen kirjoituksen 

ja lehden linjan välillä, ilmeneminen ei kuitenkaan ole aina samanlainen, sillä lähtökohdat 

vaihtelevat aina, erityisesti toimittajan osalta. Lehden linja voi olla suhteellisen pysyvä tai 

ainakin hitaasti muuttuva, mutta toimittajan kohdalla dynaamisuus voi olla selvästi 

nopeampaa, toisin sanoen yhden on helpompi muuttua kuin monen yhteisen (ja ei 

kenenkään varsinaisesti hallitseman). Joka tapauksessa toimittajan rooli lehden kirjoittelulle, 

tässä tapauksessa Rolling Stonen muutosdiskurssille, on suuri. 

Musiikkitoimittajuuteen liittyy tiettyjä erityisiä konventioita. Esimerkiksi musiikin kuvailu ja 

siihen liitettävät käsitykset ovat olennainen osa musiikkiartikkeleita. Käsitys siitä mitä 

tyylilajia tietty musiikki edustaa pyritään kuvailemaan lukijoille. Tässä käytetään hyväksi 

esimerkiksi aiemmin keksittyjä ja yleisesti tai tietyssä piirissä hyväksyttyjä termejä. Toisaalta 

musiikkiartikkelit ja musiikkikirjoittelu yleensä luo näitä kategorioita ja käsitteitä, joiden 

perusteella artisti liitetään tiettyyn genreen tai niputetaan tiettyyn ryhmään muiden 
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muusikoiden kanssa.510 Vaihtoehtoartisteista kirjoittaessaan Rolling Stone nostaa usein 

musiikin lisäksi esille tiettyjä niille yhteisiä teemoja, kuten dikotomioita kaupallisuuden ja 

vaihtoehtoisuuden, valtavirran ja undergroundin, pienlevy-yhtiöiden ja suuryhtiöiden sekä 

uudistumisen onnistumisen ja epäonnistumisen välillä ja muita teemoja kuten punkin 

vaikutuksen artisteihin, tee-se-itse-asenteen merkityksen ja DIY-toiminnan, poliittisuuden, 

sukupuolen, menestymisen ja menestymättömyyden. Negusin mukaan kriitikko onkin tärkeä 

tekijä määritettäessä artistin identiteettiä.511 Sen rakentamiseen kuuluu musiikin kuvailun 

lisäksi myös edellä mainittuja ulkomusiikillisia ja ideologisia seikkoja. 

Rolling Stonen toimittajat ovat 1980-luvulla yleensä media-alan monityöläisiä ja kirjoittavat 

uransa aikana moniin lehtiin ja julkaisuihin. Osa heistä on freelancereita ja osa staff 

writereita. He kirjoittavat usein myös kirjoja tai toimivat akateemisissa piireissä tutkijoina tai 

opettajina. Lisäksi Rolling Stoneen kirjoitetaan pääasiassa satunnaisesti muutamien 

vuosien jaksoissa ja toimittajan uran eri vaiheissa. Rolling Stonen toimittajat ovat siis hyvin 

vaihteleva joukko ja tämä lehden linjasta, lehden historiasta ja johtoportaan pysyvyydestä 

huolimatta ei voi olla näkymättä lehden kirjoittelussa. Toimittajan ensisijainen musiikkimaku 

ja kirjoituskohteet eivät myöskään aina kohtaa ja Rolling Stonen toimittajilta vaaditaankin 

laaja tietämystä musiikista ja laajaa kiinnostusta eri musiikkityyleihin sekä kykyä löytää 

merkityksellisyyttä myös itselle vieraammasta musiikista. Rolling Stonen toimittajat 

kirjoittavat juttuja musiikkikentän eri puolilta. Toimittajilla saattaa olla tiettyjä vahvuusalueita 

ja erityisiä mielenkiinnon kohteita, mutta koska lehdessä on toimittajia paljon, eivät toimittajat 

päädy useinkaan kronikoimaan pelkästään tiettyä artistia tai genreä vaan toimivat 

laajemman musiikillisen paletin alueella. Tämä näkyy esimerkiksi katseltaessa esitellyistä 

avainartisteista kirjoittaneiden toimittajien joukkoa, jossa yhden toimittajan näkemys pääsee 

esille vain yhden tai kahden jutun kohdalla useiden eri toimittajien kirjoittaessa eri levyjen 

arvostelut ja tehdessä artisteja koskevat haastattelut. Rolling Stonessa toimittajia on paljon 

ja he kirjoittavat juttuja eri aiheista ja varsinaisia tiettyihin aiheisiin keskittyneitä 

erikoistoimittajia on musiikista kirjoittavien toimittajien joukossa vähän.  

Toimittajien määrä ja vaihtelevuus nostavat esille kysymyksen lehden linjasta, sillä useiden 

toimittajien kirjoittamista jutuista koostettu kokonaiskuva antaa selkeämmän kuvan lehden 

linjasta kuin se, että kaikki jutut olisivat tietyn hovitoimittajan kynästä. Jälkimmäisessä 

tapauksessa voitaisiin puhua mieluummin yksittäisen toimittajan maailmankuvasta ja 
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511 Negus 1992, 118. 
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musiikillisesta kiinnostuksesta, mutta useiden eri toimittajien luoman kuvan pohjalta voidaan 

puhua kollektiivisesta lehden linjasta, joka muotoutuu vuosien saatossa eri toimittajien ja 

muiden lehden vastuuhenkilöiden enemmän tai vähemmän sosiaalisen 

vuorovaikutuksellisen toiminnan tuloksena. Toki yksittäisten toimittajien panosta voidaan 

myös lukea yksittäisten juttujen kautta; mitä ilmiön eri puolia tietyn toimittajan jutussa 

korostetaan, mutta lopulta kokonaiskuva on kuitenkin eri osien summa, jolloin eri toimittajien 

painotukset sulautuvat tutkijan näkemykseen siitä mikä on oleellista ja merkittävää, mikä on 

lehden linja. 

Olen tämän näkökulmien välisen ristiriidan vuoksi mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt 

korostamaan lehden linjan ohella yksittäisten toimittajien mahdollisuutta vaikuttaa lehdessä 

julkaistuihin kirjoituksiin. Näiden kahden näkökulman välisen, usein epämääräisen, eron 

tutkiminen on kuitenkin vaikeaa ja haluan korostaa, että useimmiten julkaistuissa 

kirjoituksissa yhdistyvät lehden linja ja toimittajan oma ja itsenäinen harkinta. Se missä 

suhteessa näitä kahta on kussakin kirjoituksessa, riippuu ensisijaisesti kontekstista missä 

kirjoitus on luotu. Kyse on esimerkiksi toimittajan asemasta, lehden johtajien 

osallistumisesta, aiheen tärkeydestä ja lehden sidosryhmien tarpeista.  

Historiantutkimuksen ongelma on, että se tekee monimutkaisista ja hajanaisista asioista 

selkeitä. Tutkija haluaa luoda uskottavan narratiivin, jonka kautta tutkimuksen kohde 

havainnollistuu loogisesti ja yksiselitteisesti. Tutkijan pitää tällöin kuitenkin valita näkökulma, 

jota hän korostaa. Samalla hän rajaa ilmiötä tämän näkökulman suuntaan. Tässä 

prosessissa unohtuu usein monipuolisuus, tai sitä ei ainakaan korosteta, niin aineiston kuin 

tulosten suhteen.  

 

 

10.2. TOIMITTAJAT MUUTODISKURSSIN TEKIJÖINÄ 

Rolling Stonen vaihtoehtomusiikkia koskevan muutosdiskurssin luojina ovat lopullisesti 

yksittäiset toimittajat. Lehden linja, toimitusperiaatteet ja päätoimittajan vaatimukset 

vaikuttavat siihen mistä ja miten kirjoitetaan, mutta lopullisen valinnan siitä miten 

muutoksesta kirjoitetaan tekevät toimittajat. Tämä yksittäisten toimittajien vaikutus 

muutosdiskurssin muotoutumiseen tulee hyvin esiin XTC:n kohdalla. Yhtyettä koskeva 

kirjoittelu osoittaa, että muutokseen voidaan lehden kirjoittelussa suhtautua ristiriitaisesti eri 
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toimittajien ja eri julkaisujen ja ajankohtien tasolla. XTC on yhtye, jonka muuttumiseen 

suhtautumisen erilaisuus johtuu pikemminkin kunkin toimittajan omista mieltymyksistä ja 

korostuksista kuin yhteisesti valitusta linjasta: näkökulma yhtyeen tekemisiin ei ole 

fakkiutunut (toisin kuin monien menestyneempien artistien kohdalla kuten esimerkiksi 

R.E.M.:n muutosnarratiivia koskevassa luvussa huomasimme) ja osin yhtye ja sen julkaisut 

saavatkin ristiriitaisen vastaanoton, kun eri toimittajat saattavat määritellä eri tavoin sekä 

kehua ja toisaalta haukkua samoja levyjä ja luoda niitä vasten yhtyettä koskevia vaihtelevia 

odotuksia. Toisaalta yhtyettä koskevassa kirjoittelussa hahmottuu myös selkeä 

muutosnarratiivi, joka tulee kiteytyneenä esille Steve Pondin kirjoittamassa XTC:n 

haastattelussa huhtikuussa 1989. Siinä yhtyeen ura tiivistettiin vuosikymmenen siirtymäksi 

kiireisestä ja hermostuneesta rockyhtyeestä popkäsityöläisiksi. Lisäksi XTC:n fiksu post-

punk oli tuottanut liudan ”hittejä, melkein hittejä ja kaikkein useimmin olisi-pitänyt-olla 

hittejä”.512  

XTC:n kohdalla muutos näkyy kirjoittelussa erityisesti kahdella tasolla: tyylin ja kaupallisen 

potentiaalin muutoksen tasolla. Usein ne vieläpä linkittyvät toisiinsa. Scott Islerin 

kirjoittaman XTC:n vuoden 1980 esittelyn mukaan yhtye oli kolmannen Drums and Wires-

albuminsa myötä yksinkertaisempi ja vähemmän vaikeaselkonen kuin ennen: yhtye yritti 

aiemmin tehdä outoa ja sekavaa musiikkia, mutta oli nyt minimalistisempi ja enemmän 

vuotta 1980. Drums and Wiresin arviossa Jon Pareles kirjoitti samassa 

konventionaalistumisen diskurssissa albumin olevan yhtyeen vähiten riitasointuisin. 

Kuitenkin yhtyeen Andy Partridgen mielestä he saattoivat menestyä Amerikassa vain 

vahingossa koska yhtyettä ei hänen mukaan ollut suunniteltu tulemaan suuryhtyeeksi. 

Islerin mukaan kuitenkin Atlanticin päätös julkaista uusi albumi myös Yhdysvalloissa ja 

XTC:n kiertueet niin Euroopassa, Japanissa, Australiassa ja haastattelun teon aikaan 

Yhdysvalloissa olivat hyvä osoitus yhtyeen mahdollisuuksista menestyksen saavuttamiseen 

myös Rolling Stonen kotimaassa.513  

Ristiriitainen ja epäkoherentti suhtautuminen XTC:n muutokseen tulee hyvin ilmi 

verrattaessa sen albumeista julkaistuja arvioita. Black Sea-albumin lyhyessä arviossa Don 

Shewey korosti yhtyeen muutosta alkuaikojen aggressiivisesta ja meluisasta tyylistä 

virtaviivaisen omaperäisyyden ja Beatles-tyyppisen nosteen sekoitukseksi. Parke 

Puterbaugh taas kirjoitti, että English Settlementillä yhtye onnistui jälleen kuulostamaan 
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513 Rolling Stone 21.2.1980, 28, Isler, Scott; Rolling Stone 6.3.1980, 67-68, Pareles, Jon. 
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helposti lähestyttävältä, vaikka yhtyeen tyyli oli muuttunut vielä aiempaa 

vaikeaselkoisemmaksi ja kokeilevammaksi. J.D. Considinen arvio Mummer-albumista taas 

nosti esiin perimmäisen syyn sille miksi XTC on Rolling Stonen kirjoittelussa pienessä, 

vaikkakin rutiininomaisessa, roolissa: XTC oli Considinen mukaan liian fiksu mikä selitti sen 

”miksi tämä brittiläinen trio ei ole koskaan kerännyt täällä mitään muuta kuin kulttimainetta”. 

Kyse ei siis ollut melodisuuden puutteesta, ”mutta aivan liian usein” yhtyeen kikkailunhalu 

oli ottanut ylivallan sen musiikissa. Considinen mukaan Mummer onneksi osoitti yhtyeen 

keskittyneen materiaalinsa vahvistamiseen, ei sen sekoitteluun ja tulos oli XTC:n kaikkein 

helpoimmin lähestyttävä albumi; parhaimmillaan he onnistuivat paitsi hurmaamaan, myös 

häikäisemään. Vuonna 1987 Skylarking arvioitiin Rob Tannenbaumin toimesta yhtyeen 

aiempia levytyksiä kehuen. Uutta albumia hän piti periaatteessa hyvänä, mutta jotain vikaa 

siinä silti oli, sillä se oli ”yhtä perusteellisesti kiehtovaa kuin se on lopulta epätyydyttävää”. 

Hänen mukaan ”ei niin kauan aikaa sitten, XTC oli lähes täydellinen yhtye”, mutta uuden 

albumin kohdalla XTC:n punk-juuret ja energisyys olivat vaimenneet mikä teki albumista 

emotionaalisesti vajavaisen. Michael Azerradin vuoden 1989 Oranges and Lemonsin arvion 

mukaan ”yli kymmenen vuotta sitten, XTC oli hyvin haastava”, ”hyperaktiivista ja karkeaa 

musiikkia tehnyt New Wave yhtye”, mutta keskikauden nerokkailla albumeilla Black Sea ja 

English Settlement yhtye muuntui omituiseksi popyhtyeeksi, joka ”sukelsi pidemmälle ja 

syvemmälle äänitysstudion mahdollisuuksiin”. Skylarkingilla musiikkiin tuli enemmän 

heleyttä, pastoraalisuutta ja sentimentaalisuutta kuitenkaan XTC:n omaperäisyyttä 

unohtamatta mikä herätti aiempaa suuremman yleisön kiinnostuksen yhtyettä kohtaan. 

Oranges and Lemons oli tuon hienon kehityksen huipentuma, kunnianhimoinen ja ihana. 

Kuitenkin yhtye ei vain ollut jatkanut aiempien albumien viitoittamaa kehitystä vaan 

Skylarkingiin verrattuna Oranges and Lemonsilla korostuivat enemmän yhtyeen alkuaikojen 

kovemmat ja meluisemmat soundit.514  

 

 

 

 

                                                             
514 Rolling Stone 5.2.1981, 56, Shewey, Don; Rolling Stone 29.4.1982, 55, Puterbaugh Parke; Rolling Stone 
29.3.1984, 73, Considine, J.D.; Rolling Stone 26.3.1987, 134-135. Tannenbaum, Rob; Rolling Stone 
23.3.1989, 167-168, Azerrad, Michael, “XTC’s paternal power pop”. 
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11. PÄÄTÄNTÖ 

Vuonna 1992 julkaistussa teoksessa Present Tense: Rock & Roll and Culture Rolling Stonen 

toimittajana toiminut Anthony DeCurtis määritteli, johdantona toimineessa 

kahdeksankymmentälukua käsitelleessä esseessään, 1980-luvun alku-ja loppupisteiksi 

Ronald Reaganin presidenttiyden, joka alkoi vuonna 1981 ja päättyi vuonna 1989. Hyvin 

pitkälle myös Rolling Stonelle 1980-luvun vaihtoehtomusiikki alkaa vuonna 1981 X:n ja sitä 

seuranneiden artistien kuten Violent Femmesin, Dream Syndicaten, the Feeliesin ja 

R.E.M.:n myötä ja loppuu grungen lyötyä itsensä läpi kaiken kansan tietoisuuteen 1990-

luvun alussa. Jos DeCurtis onnistuu artikkelissaan määrittelemään varsin osuvasti sen 

millaiset ajalliset raamit 1980-luvun vaihtoehtomusiikilla erityisesti Yhdysvalloissa on, niin 

samaisessa kirjoituksessa tiivistetään myös sen sisältö varsin napakasti, sillä 

vuosikymmenen merkittävistä vaihtoehtoyhtyeistä esille nostettiin vain U2 ja R.E.M.515 

DeCurtis onnnistuu tiivistämään vuosikymmenen vaihtoehtomusiikin, Rolling Stonen 

näkökulmasta, näihin kahteen yhtyeeseen. Tämän perusteella vain mittava kaupallinen 

menestys takaa undergroundista ponnistavalle yhtyeelle pysyvän paikan rockin kaanonissa. 

Myös DeCurtisin 1980-luvun polittinen analyysi osuu oikeaan, kuvatessaan samalla myös 

Rolling Stonen konservatiivista, kapitalistista ja konsumerismista arvomaailmaa kyseisenä 

vuosikymmenenä.  

Rolling Stonen 1980-luvun vaihtoehtomusiikkikirjoittelua leimaa kaksi vastakkaista ajatusta 

sen syistä. Ensinnäkin kirjoittelua voidaan lähestyä kaupallisuuden näkökulmasta, jolloin 

vaihtoehtomusiikista kirjoittaminen näyttäytyy kaupallisuusdiskurssin läpitunkemana: 

vaihtoehtomusiikista kirjoitetaan koska se on suosittua ja hyödyttää lehteä taloudellisesti. 

Toinen vaihtoehto on ajatella, että Rolling Stonen kirjoittelun kaupalliset tavoitteet täyttyvät 

musiikkikirjoittelun osalta niin popmusiikin kuin klassisen rockin käsittelyn myötä ja näin 

vaihtoehtomusiikki on lehden taloudellisesti merkityksetöntä täyteaineistoa, jolloin sitä 

koskevan kirjoittelun merkitys on sen lehden imagoa muokkaavassa voimassa: lehti 

säilyttää osan kokeilevuudestaan ja kapinallisuudestaan kirjoittamalla undergroundista. 

Ensin mainittua kirjoittelua toteuttaa kollektiivinen lehden linja, jonka määräävät erityisesti 

päätoimittajan ja lehden talousneuvonantajien muodostama klikki ja toista yksittäiset asiasta 

kiinnostuneet toimittajat. Kuitenkin mielekkäämpää kuin tehdä tiukka rajanveto näiden 

kahden välille, on ajatella niiden vaikuttaneen samanaikaisesti kirjoitteluun: 

                                                             
515 DeCurtis 1992, 1, 8-10. 
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vaihtoehtomusiikista kirjoitetaan sen kaupallisen potentiaalin, mutta myös sen tarjoamien 

merkitysten vuoksi.  

Rolling Stonen linjan voidaan 1980-luvulle tultaessa väittää muuttuneen radikaalisti 

kaupallisempaan ja ansaintalähtöisempään suuntaan, mutta tämä kehitys on ollut ominaista 

lehdelle jo sen perustamisesta lähtien. Lehteä ei perustettu alakulttuurilehdeksi vaan 

lehdeksi alakulttuureille, joiden ostovoima kasvoi niiden lisääntyneen suosion myötä. Alusta 

alkaen tavoitteena oli tehdä lehdellä voittoa. Erityisesti 1970-luvun lopun ja 1980-luvun 

muutokset johtavat kuitenkin Rolling Stonen kirjoittelun radikaaliin muuttumiseen. Lehti 

kirjoittaa 1980-luvulla musiikin lisäksi lähes kaikesta mikä kiinnostaa lehtiä ostavia massoja 

ja välillä musiikki sysätään lehden sisältönä pelkäksi täytteeksi kiinnostavamman sisällön 

tieltä. Samalla musiikkikirjoittelu painottuu entistä vahvemmin kahden peruspilarin varaan: 

ajankohtaisen popmusiikin lisäksi lehdessä kirjoitetaan sille tärkeistä 1960-luvun 

menestysartisteista. Ensin mainitulla kosiskellaan nuorta lukijakuntaa ja jälkimmäisellä 

lehden vanhoja, uskollisia lukijoita. Kummassakin kirjoittelussa on siis pohjimmiltaan kyse 

siitä, että lukijoiden määrää, lehden levikkiä, irtonumeromyyntiä ja taloudellista tulosta 

halutaan kasvattaa ja keinoksi niiden toteuttamiseen nähdään tukeutuminen näiden kahden 

musiikillisen ilmiön varaan. Yhteistä molempia koskevalle kirjoittelulle on siten taloudellisten 

intressien merkitys, mutta musiikillisen merkityksen kautta tarkasteluna 1980-luvun uusi pop 

ja sitä koskeva kirjoittelu nähdään selvästi huonommassa valossa kuin kirjoittelu klassisesta 

rockista. Vaihtoehtomusiikki sijoittuu musiikillisessa merkittävyydessä jonnekin näiden 

kahden välimaastoon ja sen taloudellinen merkitys on selvästi kumpaakin pienempi. Koska 

1980-luvulle tultaessa Rolling Stone on jo yli vuosikymmenen ajan muuttunut yhä 

kaupallisempaan suuntaan, voi muutos alkuaikojen lehdestä tuntua hetkelliseltä, eikä 

pitemmän aikavälin tapahtumalta. Kuitenkin muutos on jatkuvaa, vaikka ei tietystikään 

suoraviivaista, mutta joka tapauksessa ajatus hetkessä tapahtuneesta muutoksesta on 

syytä unohtaa. Rolling Stonen muuttuminen on prosessi, ei yhtäkkinen tapahtuma. Tämän 

vuoksi myöskään yksittäistä kirjoitusta ei voida tutkia pelkästään hetkellisenä ilmiönä vaan 

osana pidemmän aikavälin kirjoittelua: niiden kautta hahmottuu lehden linja. 

Rolling Stone on aikansa kuva niin 1960-luvulla, näennäisen kapinallisena kuin 1980-luvulla, 

avoimen kaupallisena. Kontekstin muuttuessa myös diskurssit muuttuvat ja muuttuneet 

diskurssit muuttavat myös kontekstia. 1960-luvun lopun idealismin sävyttämän 

yhteiskunnan muuttuminen kulutuskeskittyneeksi konsumerismihegemoniaksi näkyy Rolling 

Stonen kirjoittamisen tavoissa ja niiden muutoksissa, mutta arvovaltaisena mielipiteen- ja 
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maunmuokkaajana Rolling Stone myös vaikuttaa kontekstin muuttumiseen. Rolling Stone 

heijastelee aikaansa ja sen korostamia arvoja, mutta samalla pyrkii tuottamaan haluamiaan 

arvoja vastaavaa kirjoittelua. 1980-luvulla viimeksi mainittu tarkoittaa lähinnä mainostajien 

ja rahoittajien viestin korostamista. 

Kaupallisuus ja konservatiivisuus määrittävät vahvasti Rolling Stonen toimintaa 1980-

luvulla. 1970-luvun loppupuolella lehden linjaan alkaa enenevässä määrin vaikuttaa 

kaupallisuuden eetos mikä näkyy toimittajien merkityksen vähentymisenä suhteessa raha-

asioista vastaaviin henkilöihin, joille tehokkuus ja mahdollisimman suuri tuotto ovat selvästi 

merkittävämpiä toimintoja ohjaavia periaatteita kuin lehden ominaislaadun säilyttäminen. 

Rolling Stonen muuttuminen konservatiivisemmaksi taas näkyy esimerkiksi poliittisten 

aiheiden sivuuttamisena, päätoimittajan suosikkimuusikoiden suosimisena sekä liian 

räväkän kirjoitustyylin suitsimisena. Rolling Stonen muutoksen 1980-luvulla voi havaita 

pienistä muutoksista. Yksi tällainen ilmiö on, että vielä 1980-luvun alkuvuosina levyarvioiden 

seassa palstojen loppuja täyttämässä ovat muun muassa Franz Douskeyn, Lydia Tomkiwin, 

Jane Tassin, Lyn Lifshinin, Tom Clarkin, John Wooleyn, Rob Simbeckin ja Elliott Murphyn 

runot. 1980-luvulla kulttuuri ja taide saa siis enenevässä määrin tehdä tilaa muulle sisällölle.  

Taloudellinen voitontavoittelu yhdistyy osin myös alakulttuurien käsittelyyn, esimerkiksi 

politiikan kautta, mutta myös musiikissa. Niiden käsittelyn ja esille nostamisen kautta 

toivotaan tavoitettavan niistä kiinnostuneita asiakkaita ja sitä kautta saatavaa tulojen 

kasvua. Niiden esiin nostaminen voidaan nähdä, kuten edellä mainittiin, joko lehden linjan 

mukaisena tai yksittäisten toimittajien toiminnan kautta tapahtuneena tarpeena nostaa esille 

valtakulttuurin hylkäämiä ilmiöitä. Tällöin tavoitteena saattaa kaupallisen hyödyn lisäksi, olla 

niiden valtakulttuuristaminen eli suurelle yleisölle tunnetuksi tekeminen tai vain puhdas 

ideologinen ajatus siitä, että lehden historiallisia arvoja ja periaatteita tulisi kunnioittaa edes 

jollain tavoin. Kuitenkin nämä kuvitteelliset lehden arvot ovat myyttien kyllästämiä, kuten 

aiemmin mainittiin, ja mieluummin korostuu yksittäisen toimittajan toimijuus ja ideologinen 

päämäärätietoisuus, joiden kautta esimerkiksi alakulttuurimusiikki saa palstatilaa.  

Kaupallisen hegemonian läpitunkeman Rolling Stonen on loogista etsiä vaihtoehtomusiikin 

ilmiöistä sen omaan ideologiaan sopivia asioita. Tämä näkyy paitsi siinä mistä aiheista lehti 

kirjoittaa vaihtoehtomusiikin kohdalla, mutta myös siinä mistä vaihtoehtomusiikkiin liittyvästä 

se kirjoittaa. Rolling Stone kirjoittaa undergroundista ponnistaneista artisteista, kun ne 

alkavat myydä levyjä ja samalla levyttää suuryhtiöille. Amerikkalaisen undergroundin 
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tapauksessa tämä tapahtuu 1980-luvun puolivälistä lähtien ja brittiläisen undergroundin 

tapauksessa hieman aiemmin. Vaihtoehtomusiikin nousu valtavirtaan saa Rolling Stonen 

kiinnostumaan siitä. Kuitenkin sen saamaa huomion määrää ei voi verrata aiemmin 

mainittujen popmusiikin ja klassisen rockin saamaan huomioon. Mutta vaikka Rolling Stone 

kirjoittaa undergroundista ja vaihtoehtomusiikista määrällisesti vähän suhteessa valtavirran 

rockiin tai poppiin, on kirjoitusten sävy yleensä positiivinen. Viimeksi mainittuun syynä ovat 

innostuneet toimittajat, jotka näkevät vaihtoehtomusiikissa jotain samaa kuin 1960-luvun 

musiikissa tai punkissa, riippuen siitä minkä sukupolven edustaja kirjoittaja on. Monille 

toimittajille vaihtoehtomusiikki edustaa mieluisaa kirjoituksen kohdetta; sitä edustavat artistit 

ja heidän edustamansa musiikki sisältävät sellaisia merkityksiä, joita toimittajat musiikilta ja 

sen esittäjiltä toivovat. Joten lähes aina kun mahdollisuus kirjoittaa vaihtoehtomusiikista 

löytyy, kirjoitetaan siitä innostuneena.  

Ajatukseen siitä, että Rolling Stone kirjoittaa vaihtoehtomusiikista popularisoiden sitä, liittyy 

myös ajatus siitä, että Rolling Stone kirjoittaa omien sanojensa mukaan undergroundista, 

mutta todellisuudessa siihen liitetyt artistit edustavat tällöin jo suurlevy-yhtiötaustoineen ja 

listamenestykseen lähes poikkeuksetta niin kutsuttua undergroundia eli valtavirran ja 

vaihtoehtoisen musiikin välimaastossa operoivaa artistia tai artistia, joka on ennen liitetty 

undergroundiin, mutta jonka status on vaihtunut. Toisaalta voidaan ajatella näiden artistien 

aseman muuttuneen niiden saatua huomiota Rolling Stonen kaltaisessa kaupallisessa 

valtavirran musiikkilehdessä; tällöin ajatuksena on, että Rolling Stonen sivuille päätynyt 

artisti ei kuulunut enää undergroundiin. Tämä rajanveto valtavirran ja undergroundin sekä 

valtavirran ja vaihtoehtomusiikin ja niitä edustavien artistien välillä, on vaikeaa ja osin 

subjektiivista, mutta selvää on joka tapauksessa, että näiden artistien merkitys ja asema, on 

erilainen ennen ja jälkeen Rolling Stonen sivuille päätymistä. Tiivistäen voidaan sanoa, että 

Rolling Stone kirjoittaa vaihtoehtoartisteista vasta kun ne menestyvät ja liittyvät osaksi 

suuryhtiöiden hallitsemaa musiikkiteollisuutta tai kun niiden odotetaan tekevän niin 

lähitulevaisuudessa. Poikkeuksiakin toki on, mutta tämä johtuu pääasiassa siitä, että kaikki 

esiin nostetut vaihtoehtoartistit eivät odotuksista huolimatta, nouse valtavirtamenestykseen. 

Rolling Stonen kirjoitusten aiheita ja teemoja 1980-luvulla heijastaa vahvasti sen tavoite 

taloudellisesti mahdollisimman hyvästä tuloksesta. Tämä näkyy siinä, että Rolling Stone 

kirjoittaa vaihtoehtomusiikista ja vaihtoehtoartistien edustamasta undergroundmusiikista 

siinä vaiheessa, kun ne eivät enää ole puhtaasti osa valtavirran ulkopuolista 

musiikkimaailmaa. Pikemmin niistä kirjoitetaan silloin kun ne ovat saavuttaneet jo 
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kohtalaista menestystä ja ovat valmiita nousemaan menestykseen myös valtavirran 

musiikkimarkkinoilla pelkän pienten piirien undergroundmenestyksen sijaan. Statuksen, 

kuten major-levy-yhtiölle siirtymisen tai menestyksen määrän, esimerkiksi radiosoiton 

lisääntymisen muutos on edellä mainitusta johtuen vaihtoehtomusiikkikirjoittelun vakioaihe. 

Vaihtoehtomusiikkia käsitellään Rolling Stonen kirjoittelussa yleensä väli-tai 

siirtymävaiheessa, jolloin on relevanttia käsitellä menneisyyden ja nykyisyyden sekä 

tulevaisuuden odotusten suhdetta esimerkiksi punkin merkityksen, omaehtoisuuden, 

riippumattomuuden, kaupallisuuden ja tyylillisen identiteetin kautta. 

Rolling Stonelle menestyvä ja sitä kautta haluttu kirjoituskohde on taloudellisesti menestynyt 

artisti. Taloudelliseen menestykseen pyrkivä musiikkilehti pyrkii kirjoittamaan menestyvistä 

artisteista. Tämä johtuu paitsi niiden oletetusta kyvystä myydä irtonumeroita myös siitä, että 

ne sopivat osaksi lehden kaupallista linjaa. Kuitenkin lehden tausta vaihtoehtokulttuurista 

ammentaneena lehtenä näkyy joidenkin toimittajien haluna korostaa kirjoittelun kohteina 

olleiden artistien vaihtoehtoisuutta, vastakulttuurisuutta ja undergroundstatusta. Tällä 

pyritään oikeuttamaan paitsi vaativampien lukijoiden vaatimukset listamusiikin 

ulkopuolisesta sisällöstä lehdessä, myös toimittajien halu korostaa omaa asiantuntijuuttaan 

ja itsenäisyyttään sekä artistien kiinnittymistä autenttiseksi koettuun perinteeseen, 

esimerkiksi punkin eettisiin periaatteisiin tai 1960-luvun vaikutteisiin musiikissa. 

Menestyksen ja undergroundin, punkin arvojen ja kaupallisuuden kaltaisten dikotomioiden 

kautta näyttäytyvä muutosdiskurssi on olennainen osa vaihtoehtomusiikkikirjoittelua ja 

voitaisiin sanoa, että se on se mikä erottaa sen muusta musiikkikirjoittelusta. 

Muutos on ajallista vertailua eri asiantilojen välillä. Muutokseen kuuluvaa vertailua voidaan 

tehdä kirjoituksen kohteen sisäisesti, siitä ulospäin suuntautuen tai molempia edellä 

mainittuja yhdistäen. Muutos on eron tekemistä ja näkemistä sekä erottautumista. 

Muutoskirjoittelun funktio on siis erottaa asioita toisistaan, mutta myös näiden erontekojen 

kautta yhdistää toisia asioita toisiinsa.  

Muutoksen vauhti voi olla nopeaa, vaihtelevaa tai hidasta. Se voi olla jatkuvaa, olematonta 

tai aaltomaista. Vaihtoehtomusiikin kohdalla siis artistien, genrejen, skenejen tai tyylien 

muutos ei ole aina selkeää tai ennustettavaa ja sen vuoksi jokainen kehityskulku on 

ainutlaatuinen. Tästä huolimatta tietyt asiat yhdistävät eri vaihtoehtomusiikin ilmiöitä ja 

kirjoitusten subjekteja.  
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Erottelun kautta merkityksellisiksi vaihtoehtomusiikkikirjoittelua määrittäviksi 

vastakkainasetteluiksi ja samalla sen problematisoinnin kohteiksi nousevat esimerkiksi 

valtavirta/underground, omaehtoisuus/epäitsenäisyys, riippumaton/kontrolloitu, major/indie 

ja epäkaupallisuus/kaupallisuus. Ne kaikki liittyvät vapauden ja epävapauden väliseen 

epäsuhtaan ja toisaalta muutoksen ja muuttumattomuuden sekä uudistumisen ja 

stagnaation kaltaisiin kehityskulkuihin ja kysymyksiin. 

Rolling Stonen toimittajien vaihtoehtomusiikin yhteydessä esiin nostamat teemat liittyvät 

niiden muuttuvaan asemaan valtavirran musiikin vaihtoehtona. Tämän kautta kirjoittelu 

kohdistuu kaupallisuuden, uudistumisen ja arvojen teemoihin. Tämä kirjoittelu koskee lähes 

kaikkia undergroundista ponnistaneita artisteja. Artistien suhde esimerkiksi punkkiin ja 

1960-luvun musiikkiin sekä sukupuoleen nousevat esille rajatumman artistijoukon kohdalla. 

Kuitenkin niiden kaikkien kohdalla tavoite on määritellä artisteja liittämällä niitä koskevaan 

kirjoitteluun tiettyjä teemoja; se mistä kirjoitetaan, kertoo siitä, millaisena artisti nähdään tai 

halutaan nähdä.  

Muuttuva subjekti on esimerkiksi artisti, tyyli, genre, levy-yhtiö, skene tai oikeastaan mikä 

tahansa musiikkikirjoittelun kohde, johon muutos kirjoittelussa kiinnittyy ja liitetään. Muutos 

kuitenkin näkyy selvemmin siinä mikä muuttuvassa subjektissa muuttuu, toisin sanoen 

muuttuvan subjektin muuttuvassa ominaisuudessa, kvaliteetissa, kuten tyylissä, 

asenteessa, arvoissa, statuksessa ja menestyksen määrässä. Menestykseen ja sitä 

seuraavaan huomion määrään liittyvät muun muassa suuryhtiöstatus, Yhdysvalloissa 

julkaistu musiikki, levymyynnin ja radiosoiton määrä sekä muiden medioiden huomio. 

Kirjoittelusta esiin nousevina vaihtoehtomusiikkia koskevien muutosten kohteina ovat tyyliin, 

suosioon, olemukseen, asenteeseen, statukseen ja arvostukseen liittyvät muutokset. Ne 

ovat muutoksen aiheita, attribuutteja ja ominaisuuksia, joissa muutos kirjoittelun mukaan 

näkyy. Toisin sanoen muutoksen kohteet ovat kirjoittelussa esiin nousevia asioita, jotka 

muuttuvat ja jotka määrittävät muutosta ja sen olemusta. Muutoksen teemoina tai 

muutokseen liittyvinä arvostelmina taas nousevat esiin käsitykset siitä, miten muutoksen 

kohteisiin kirjoittelussa suhtaudutaan. Muutoksen kohteisiin liittyvät arvoasetelmat ja 

tulkintaympäristön eli kontekstin myötä muutoksesta tehdyt arvottavat tulkinnat ovat siten 

muutoksen teemoja eli niitä asioita, jotka kertovat miten muutokseen otetaan kantaa tai 

millainen mielipide muutokseen hyvyyteen tai huonouteen kirjoittelussa otetaan. 
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Muutosdiskurssi muodostuu näiden kahden, muutoksen kohteen ja sitä koskevan 

arvoasetelman yhdistelmästä.  

Muutokseen suhtaudutaan joko positiivisesti, negatiivisesti tai neutraalisti; Rolling Stonen 

kirjoittelun kohdalla usein eri suhtautumistapoja yhdistellen, muutosta puolelta ja toiselta 

tarkastellen, toisin sanoen tasapainoillen korostetun objektiivisena ja siten lopulta välttäen 

ottamasta liian jyrkkää kantaa suuntaan tai toiseen. Muutokseen suhtautuminen riippuu 

lopputuloksen ohella lähtötilanteesta ja siitä mikä subjekti muuttuu ja millä volyymilla. 

Uudistuminen on muutosta. Usein se tapahtuu tyylin muutoksena. Uudistumiseen 

suhtautuminen voi olla niin positiivista kuin negatiivista. Konventionaalistuminen ja 

muutoksen autenttisuus taas usein aiheuttavat toimittajille enemmän vaikeuksia niiden 

laadun määrittämisessä yksiselitteisesti positiiviseksi tai negatiiviseksi koska niihin liittyy 

tyylin ohella myös arvojen ja asenteiden kaltaisia vaikeammin arvotettavia kvaliteetteja. 

Odotukset ovat tärkeä osa musiikkijournalismia. Niiden avulla ennustetaan ja ennakoidaan 

tulevaisuutta sekä tehdään artisteista ja tyyleistä merkityksellisiä. Odotukset joko täyttyvät 

tai eivät, mutta niiden merkitys on usein suurempi niiden luomishetkellä, jolloin ne toimivat 

toiveiden kanavointikeinoina ja siten muutoshypoteeseinä. Muutos, odotukset ja 

uudistuminen ovat kaikki tärkeitä käsitteitä, joiden avulla toimittajat arvioivat ja 

merkityksellistävät kirjoituskohteitaan.  

Muuttumattomuus näkyy Rolling Stonen kirjoittelussa erityisesti 1960-luvun arvojen ja 

tyylien sekä autenttisuuden kautta. Se ei kuitenkaan varsinaisesti tarkoita pysähtymistä 

vaan paluuta esimerkiksi autenttiseksi koettuun tyyliin. Se mistä tuo alkuperäisyys löytyy, on 

tapauskohtaista, mutta usein se linkittyy joko artistin omaan tai tietyn tyylin menneisyyteen: 

punkin ja psykedelian autenttisuus löytyvät eri paikasta historiaa. 

Muutoksen narratiivisuus ja toisaalta narratiivin puute kuvastavat koherenttien 

kokonaisuuksien merkitystä tiettyjen tarkemmin dokumentoitujen tyylien tai artistien 

kohdalla, mutta hajanaista ja epäyhtenäistä tarinaa (tai pikemminkin fragmenttien joukkoa) 

muiden kirjoittelun kohteiden osalta. Rolling Stonen kirjoittelu keskittyy tiettyihin merkittäviksi 

koettuihin tai kaupallisesti menestyviin kohteisiin ja jättää muiden käsittelyn hahmottelun 

asteelle tai kokonaan tekemättä. Tämä korostuu myös vaihtoehtomusiikin kohdalla, jossa 

tiettyjen artistien ja tyylien painoarvo kirjoittelussa on selvästi suurempi kuin toisten. Niitä 
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kaikkia kuitenkin yhdistävät aiemmin mainitut varsin yhtenäiset teemat, jotka liittyvät 

vaihtoehtomusiikin ja valtavirran edustamien arvojen (oletettuun) vastakkaisuuteen. 

Vaihtoehtomusiikin muutosdiskurssi kiteytyy dualismiksi alakulttuurien ja valtavirran sekä 

niiden edustamien arvojen ja konnotaatioiden välillä. On hyväksyttävää kuunnella Butthole 

Surfersia R.E.M.:n sijaan koska jälkeen mainittu on liian suosittu, mutta toisaalta ei ole 

mitään ideaa soittaa aina vain nopeasti.   
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