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KULTTUURI

� Hänen ympärillään leijuu
kappale suomalaisen elokuvan
ja valokuvauksen historiaa.
Leijuu siinä hiukan kirjallisuu-
den ja lehdistömme historiaa-
kin. 

Hän on valokuvaaja Claire
Aho (Brofeldt), 80-vuotis-
merkkipäiväänsä viettävä pio-
neeri, joka avaa tänään näytte-
lynsä Kameraseuran tiloissa. 

Claire on kirjailija Juhani
Ahon ja taiteilija Venny Sol-
dan-Brofeldtin vanhimman
pojan Heikin tytär. Juhani Aho
oli perustamassa Helsingin Sa-
nomien edeltäjää Päivälehteä. 

Vennyn kohtaloon moni
meistä eläytyi, kun TV1:n
draamaohjelmat esitti hienoa
tv-sarjaa Vennyä. Siinä Sara
Paavolainen näytteli upeasti
aikaansa edellä ollutta naista. 

Tapaan energisen ja nuorek-
kaan Claire Ahon tuulisena
sunnuntaina. Claire ei haluaisi
enää palata Venny-sarjaan, jon-
ka henkilökuvaa hän paheksui
aikanaan. Tinkaan kuitenkin:
”Mikä siinä oli väärää?” 

Claire vastaa: ”Ei isoäitini
lesbo ollut, kuten sarjassa an-
netaan ymmärtää, mutta muu-
ten se oli hyvä ja tekijät ovat
pyytäneet anteeksi minulta.”

Taiteilija haluaa puhua väris-
tä, niistä kuvaajan tilanteista ja
tunnelmista, joita hän pyrki
löytämään kamerallaan. Valo-
kuvaaja, pysäytetyn kohtauk-
sen taituri. Valokuvaaja, histo-
rian paikallistaja. Valokuvaaja,
menneisyytemme muisto. 

”Valokuvaus on ollut minul-
le tapa esittää, kommentoida
maailmaa”, Aho sanoo.

Näyttelyn nimi on tyypillis-
tä taiteilijaa: ”Väriä, väriä kaik-
kialla”.

Koiria rakastava kuvaaja on
kantanut kameraa mukanaan
kymmenvuotiaasta. 14-vuoti-
aana hän pääsi isänsä kanssa
Lappiin. Kuvausmatkasta muo-
dostui tytön taiteellinen oppi-
tunti. 

”Ylioppilaaksi tultuani mi-
nun piti valmistua lehtimie-
heksi Yhteiskunnallisesta kor-
keakoulusta, mutta valokuvaus
vei minut lopullisesti.” 

Aho kouliutui valokuvaajak-
si isänsä Heikin ja tämän veli-
puolen Björn Soldanin perus-
tamassa elokuva- ja valokuva-
toimisto Aho & Soldanissa.
Toimisto oli suomalaisen ly-
hyt- ja dokumenttielokuvan
tienraivaaja, mutta vieraili näy-
telmäelokuvankin puolella. Se
tuotti 1937 Nyrki Tapiovaran
mestarillisen Juha-elokuvan.
Siis Juhani Ahon romaanin
mukaan. 

Claire oli 12-vuotias tavattu-
aan Tapiovaaran. ”Olihan miel-
lyttävä ihminen, ja niin hyvän
näköinen.”

Claire Aho on kuvannut
Kyproksella, Korfulla, Lontoos-
sa, Tukholmassa ja rakkaassa

Helsingissä. Hän työskenteli
1940-luvun lopulla BBC:ssä
Lontoossa. 

Hän kuvasi Helsingin olym-
pialaisissa 1952 tšekki Emil Zá-
topekin juoksut ja amerikka-
laisia urheilijoita.

Sen jälkeen Warner Bros.
-yhtiö tarjosi Clairelle mahdol-
lisuuden tehdä Suomi-katsauk-
sia. Niitä syntyi kymmenen
vuoden aikana nelisensataa.
Aho ikuisti muun muassa 
Eleanor Rooseveltin Suo-
men-vierailun. Hän oli ainoa
nainen yhtiön kuvaajaporukas-
sa.

Värivalokuvauksen salat
Claire Aho sanoo tajunneensa
1950-luvulla Helsingissä.
Muistissa olivat isän kokemuk-
set 1920-luvun Saksasta, jossa
Heikki Aho oli saanut kipinän
väriin professori Oswaldin
opeissa.

”Värin taju on minulla syn-

nynnäistä. Minulla on selektii-
vinen silmä, kyky nähdä värin
eri variaatiot, kyky nähdä, mi-
ten värit sointuvat ja asettuvat
paikoilleen.” 

Taiteilija muutti Tukholmaan
1970-luvun alussa. ”Luin 
lehdestä, että Ruotsissa olisi
töitä viiskytvuotiaallekin. Sain
vuokrata ison asunnon tut-
tavien kautta. Ensimmäinen
työpaikkani oli L. M. Ericsonil-
la.” 

Myöhemmin Claire Aho
työskenteli Tukholmassa eri
järjestöissä, kirjoitti ja valoku-
vasi. Hän avusti myös Ruotsiin
siirtyneitä suomalaisia suuren
muuttoaallon aikana.

Aho jäi 1991 eläkkeelle ja in-
nostui uudestaan värikuvauk-
sesta. ”Kävin New Yorkissa ja
minua kehotettiin ostamaan
digitaalinen kamera.”

Uusi tekniikka luontuu hy-
vin valokuvaajalle, joka on

myös kirjoittanut paljon artik-
keleja ja kuvittanut kirjoja.

Hän asuu Tukholmassa puis-
ton vieressä hyvällä alueella lä-
hellä Wennergren-Centeriä.

”Siellä koirienkin ulkoilutta-
minen käy kätevästi. Eikä Tuk-
holma suinkaan ole uusi kau-
punki minulle, sillä olin täällä
jo ennen sotia, kun isä hoiti
Pelastakaa lapset -keräystä
kreivi Bernadotten kanssa.”

Aho on edelleen Suomen ka-
salainen. Hän pitää päivittäin
yhteyttä Suomeen. ”Puhelin-
linjat ovat kuumina. Anoin tai-
teilijaeläkettäkin, mutta en sitä
saanut. Ne kai luulee, että tu-
len toimeen muutenkin.”

� Claire Ahon näyttely Väriä
väriä kaikkialla on esillä 13.
marraskuuta saakka Kameraseu-
ran galleriassa (Lastenkodinkuja
1). Avajaiset ja syntymäpäivävas-
taanotto tänään klo 15–18.

Mikael Fränti
helsingin sanomat

Kun silmät näkevät
väriä kaikkialla
� Suomalaisen värivalokuvauksen
pioneeri Claire Aho innostui
kuvauksesta uudelleen eläkepäivillään

Claire Aho on kuvannut koiria muun muassa Korfulla.

katja tähjä

T A U S T A

Elokuva- ja valokuvatoimisto Aho & Soldan
� Juhani Ahon vanhin poika
Heikki Aho (s. 1895) valmis-
tui 1920 diplomi-insinööriksi.
Hän perusti 1925 velipuolensa
Björn Soldanin kanssa toimi-
nimen Aho & Soldan. Claire
Ahon isä Heikki oli toimiston
toimitusjohtajana aina kuole-
maansa saakka.

Aho & Soldanissa tuotettiin
kaikkiaan 400 laadukasta,
hyvin persoonallistakin kult-
tuuri- ja dokumenttielokuvaa. 

Toimistossa ymmärrettiin
lyhyt- ja dokumenttielokuvan
taiteelliset mahdollisuudet.
Heikki Aho oli ollut mukana
elokuvakerho Projektiossa.

Hän oli kirjoittanut poleemisia
artikkeleja lyhytelokuvan
puolesta.

Toimiston elokuvia on aina
kiitetty rytmistä ja suunnitel-
luista kuvakompositiosta. Aho
& Soldan teki 1920-luvun
ensimmäisiä värifilmikokeita
Suomessa. Toimiston maineik-
kaita elokuvia ovat Jean Sibe-
lius kodissaan (1925), Villilintu-
jen parissa (1932), Talvi (1937),
Kevätilmaa (1937). 

Näytelmäelokuva Juhan
(1937) tuotanto sopi hyvin
toimistolle, vaikka siitä tuli
raskas taloudellinen ponnis-
tus. 

Romaanin oikeudet omista-
nut Heikki Aho halusi eloku-
vasta kunnianosoituksen
isälleen. 

Juha oli suomalaisen eloku-
van tähdenlennon Nyrki
Tapiovaaran esikoiselokuva.
Se jäi Aho & Soldanin ainoak-
si näytelmäfilmituotannoksi. 

Aho & Soldan toimi aktiivi-
sesti 1960-luvun alkuun.
Heikki Ahon kuolema 1962 ja
suomalaisen teollisen eloku-
van pohjan murtuminen
television tultua merkitsivät
myös Aho & Soldanille lop-
pua. 

Mikael Fränti

� Syntynyt 2. 11. 1925 Helsingis-
sä. Ylioppilas 1944 Tölö Svenska
Samskolasta. Opiskeluja 1944–
1950 Yhteiskunnallisessa Kor-
keakoulussa Helsingissä. 
� Valokuvaajana 1950–1961 Aho
& Soldanin värivalokuvaamossa,
Warner Pathé Newsin uutiselo-
kuvaajana 1952–1962. Aikakaus-
lehtivalokuvia 1961–1971.
� Muutti 1974 Tukholmaan.
� Eri tehtävissä 1975–1991 L.M.
Ericssonilla, Ruotsinsuomalais-
ten seurassa, Nordiska Musee-
tissa ja Hufvudstadsbladetin
uutiskuvien toimittajana.
� Näyttelyitä vuodesta 1991
muun muassa Halosen taidemu-
seossa Lapinlahdella, Hämeen-
linnassa ja Vaasassa. 
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K U K A ?

Claire Aho

� Suomen Beniamino Gigli
-seuran syyskonsertti Kannelta-
lossa. Rossella Redoglia, sopraa-
no, Tuula Paavola, mezzosopraa-
no, Petrus Schroderus, tenori,
Rolf Broman, bassotenori, Liisa
Pimiä, piano. 

Laadukasta italialaislaulua
kuultiin Gigli-seuran syyskon-
sertissa. 

Italialainen sopraano Ros-
sella Redoglia vieraili Suo-
messa ensi kerran 1999, ja nyt
hän oli parantuneen tekniikan
sekä äänen kypsymisen myötä
saavuttanut uuden tason
taiteessaan.

Hän teki pianissimot lumo-
avasti ja viljeli niitä sopivan
anteliaasti. Niinpä Verdin
Aidan ja Puccinin Toscan
aariat toteutuivat nautittavasti. 

Suomalaisille rakkaat laulut,
Gastoldonin Musica proibita
ja Falvon Dicitencello vuje,
tulvivat sydämellistä ilmaisua
ja äänellistä viettelevyyttä.
Redoglia lauloi hymyssä suin
ja avasi korkeatkin sävelet
miellyttävän helposti.

Tenori Petrus Schrode-
ruksella on hallussaan ar-
voinstrumentti. Cardillon
Core ’ngrato ja Tostin Ideale
sopivat hänelle mainiosti ja
esittelivät hieman Jussi Björ-
lingin ääneen viittaavaa soin-
tia.

Korkeiden sävelten tekniik-
ka ei ole hänellä vielä hallussa.
Muutoinkin pitäisi keskittyä
Donizettiin ja Verdiin, jottei
rasitteinen laulu tulisi tavaksi.

Tuula Paavola esitteli
herkissä ja kevyissä lauluissa ja
aarioissa sekä Bizetin ja Val-
desin habaneroissa mez-
zosopraanonsa sävykkyyttä ja
taipuisuutta, mutta voimalli-
simmissa numeroissa ääni
irtaantui otteesta.

Rolf Bromanilla on uljas
äänimateriaali. Nyt hänen
takainen ja kurkkuinen äänen-
sä sopi parhaiten Tšaikov-
skiin. Italialaisnumeroissa
äänenkäyttö oli keinotekoises-
ti suurennettua eikä lähtenyt
aina tekstistä. Luonnollisuu-
den tavoittelu on vaikeaa
mutta välttämätöntä!

Veijo Murtomäki

Laatulaulua
Gigli-seurassa

konsertti

ARVIOITA

� Hermeto Pascoal sekstettei-
neen Tavastialla. Pascoal, sormio
ym., Fabio Pascoal, lyömät,
Marcio Bahia, rummut, Itibere
Zwarg, sähköbasso, Vinicius
Dorin, puhaltimet ja Andre
Marques, piano.

Brasilian hämmästyttävä
rytminero ja erikoismennin-
käinen Hermeto Pascoal, 69,
yllätti esiintymisellään ja
konserttinsa verevyydellä.
Tavastian konsertti toi elävästi
mieleen Pori Jazzin 1984.

Pascoal liikkui ja levytti
ahkerasti 1980-luvulla, mutta
sen jälkeen ei ole miehestä
juuri kuulunut. Nyt hän oli
taas valmis varastamaan
shown.

Pascoal muistutti valkoisine
partoineen yhä Leif Segersta-
mia, jonka ehtymättömän
vapaapulsatiivisen sävelvuon
sijaan Pascoal heittää peliin
ääripulsatiivisen ilotulituksen.
Harmoniat ovat paikoin mut-
kikkaita, mutta taustalla soi
myös puhtoinen ja selkeä
koillisbrasilialainen baiao, jopa
ripaus afrokuubaa.

Aiemmin Pascoal soitti
paljon puhaltimia, mutta nyt
hän tyytyi sormioon, josta
väänsi myös urkua. Lopulta
lienee sama, mitä laitetta
Pascoal soittaa. Hänellä on
kyky taikoa mikä hyvänsä
soitin, arkinen esine tai lelu
rytmimusiikiin svengiin.

Illan erikoisuus oli juoma-
lasi puolillaan nestettä. Pascoal
lauloi lasiin, kurlutti ja kas:
soiva lopputulos oli valloittava
kurlaus-scatin riemuvoitto.
Myös unisono-scatit oman
sormion kanssa olivat rentou-
dessaan hillittömiä.

Pascoalin ja sekstetin pitkä
setti oli yhtä hengästyttävä
kuin 20 vuotta sitten. Myös
bändi oli taituruudessaan
samaa luokkaa, olihan mukana
samoja vakiovirtuoooseja.

Pascoal tuli Tavastialle yllät-
täen. Mutta onneksi jazz-
samban ystäviä tuli paikalle
mukavasti. Se osoittaa, että
Tavastian rokkiluolassa voisi
olla myös laatumusiikille
tilausta.

Jukka Hauru

Lennokasta
sambajazzia

konsertti

Astrid Swan
edustaa Suomea
EBU:n festivaaleilla 
� Laulaja-lauluntekijä Astrid
Swan edustaa Suomea Euroo-
pan Yleisradioliitto EBU:n
Eurosonic-festivaaleilla Hol-
lannin Groningenissa 12.–14.
tammikuuta.

Helsinkiläinen Swan julkaisi
debyyttialbuminsa Poverina
toukokuussa. 

Levyn pianopainotteinen
pop keräsi myönteistä palau-
tetta niin kriitikoilta kuin
yleisöltäkin. STT

Bryggman-apuraha 
Saara Renvallille
� Sisustusarkkitehdit SIO on
myöntänyt vuoden 2005 
sisustusarkkitehti Carin
Bryggmanin ja professori Erik
Bryggmanin rahaston apura-
han, 5 000 euroa, sisustus-
arkkitehti Saara Renvallille,
32. 

Renvall on yksi Imu design
-muotoiluryhmän perustajista
ja sen kantavia voimia. Hänellä
on myös ollut vuodesta 2004
lähtien oma yritys, Studio
sunnuntai. 

Bryggmanin rahasto jakaa
apurahoja arkkitehdeille ja
sisustusarkkitehdeille, jotka
ovat enintään 35-vuotiaita.
Apurahan saajan tulee olla
ansioitunut luovan suunnitte-
lun alueella tai esittää työ-
suunnitelma, joka edistää
luovaa arkkitehtuuria tai sisus-
tusarkkitehtuuria. HS

Frans Valkamalle
kilpailuvoitto
Ranskassa 
� Suomen kansallisbaletin
tanssija Frans Valkama, 19,
on voittanut Ranskassa Gras-
sen kansainvälisen balettikil-
pailun seniorisarjan jaetun
ensimmäisen palkinnon.

18. kerran järjestetyn kilpai-
lun seniorisarjassa oli viisitois-
ta osallistujaa eri maista. 

Valkama on valmistunut
Kansallisoopperan balettioppi-
laitoksesta ja ollut kiinnitetty-
nä balettiin tästä syksystä
alkaen. STT


