
Grand Bluesin kovan onnen tähti
Lurrie Bellin 
Chicago-
blues on 
suruista tehty
Janne Urpunen
Lahti

Lahden Grand Blues Festiva-
lin lauantai-illan tähti on chi-
cagolainen Lurrie Bell, maail-
mankuulun huuliharppumes-
tari Carey Bellin poika. Kita-
risti-laulaja saapui Lahteen 
New Yorkin ja Helsingin kautta 
eilen puolilta päivin ja lentää 
huomenna takaisin Valtoihin. 
Bellin mukaan pisto Kauppa-
hotelli Grandiin on kaiken 
matkustamisen väärti.

– En soita rahasta, rakastan 
soittamista kuollakseni, Lurrie 
Bell sanoo ja säestää sellaisel-
la katsella, että asia tulee tyh-
memmällekin selväksi.

Lahteen Lurrie toi muka-
naan Chicago Blues Bandinsa: 
basisti Melvin Smithin, rum-
pali Willie Hayesin sekä kos-
ketinsoittaja Tom Vaitsasin. 
Ansioitunein kolmikosta on 
Hayes, joka on soittanut niin 
Luther Allisonin, Son Seal-
sin kuin Muddy Watersinkin 
kanssa.

Huhut olivat tuomassa Lah-
teen myös Carey Belliä, jo-
ka joidenkin tietojen mukaan 
keikkailee näitä aikoja Norjas-
sa.

– Norjassa, ihan totta? Sii-
tä minä en tiedä mitään. Pu-
humme puhelimessa suunnil-
leen joka toinen kuukausi. Mi-
nun on mahdotonta tietää isä-
ni menemisiä tarkalleen, poika 
ihmettelee.

Kovia aikoja

Lurrie Bell syntyi 48 vuotta sit-
ten Chicagossa. Isänsä am-
matinvalinnasta johtuen Lur-
rie varttui bluesmiesten ympä-
röimänä. Häntä koulivat sel-
laiset tekijät kuin Eddie Tay-
lor, Eddie C. Campbell, Jimmy 
Dawkins, serkku Eddie Clear-
water ja ennen kaikkea Mud-
dy Waters, isä-Bellin pitkäai-
kainen työnantaja.

1970-luvun puolivälissä Lur-
rie ryhtyi ammattilaiseksi liit-
tymällä isänsä bändiin. New 
York Times ja Rolling Stone 
noteerasivat lupauksen ja 19-
vuotiaana Lurrie hyppäsi Ko-
ko Taylorin kelkkaan.

Sitten alkoivat pää- ja päih-
deongelmat, joiden kanssa 
muusikko paini aina 1990-lu-
vun lopulle. Eikä kuluva vuo-
sikymmen ole päästänyt yh-

tään vähemmällä. Lurrien ja 
valokuvaaja-taiteilija Susan 
Greenbergin kaksoset kuo-
livat neljä vuotta sitten vain 
muutaman kuukauden ikäisi-
nä ja kuluvan vuoden tammi-
kuussa vaimo Susan menehtyi 
syöpään. Suurista suruistaan 
huolimatta Lurrie Bell on jak-
sanut harjoittaa ammattiaan. 
Mustan musiikin tietotoimis-
to, lahtelainen Markku Pyyk-
könen on laskenut, että Bell on 
esiintynyt yli 70 levyllä.

– Parhaillaan olen valmiste-
lemassa uutta albumia huu-
liharpisti-tuottaja Matthew 
Skollerin kanssa. Se julkaista-
neen heinä-elokuussa, Lurrie 
Bell sanoo.

Tuleva pitkäsoitto on kitaris-
tin ensimmäinen tällä vuositu-
hannella ellei isä Careyn kans-
sa viime syksynä tallennettu li-
ve-cd-dvd ehdi ensin.

Neljäs kerta Suomessa

Lurrie Bell on Suomessa nel-
jättä kertaa. Aiemmat vierai-
lut olivat vuosina 1981, 1991 
ja 1992.

Toisella vierailullaan Bell 
soitti muun muassa Lahdessa 
Talviblues-kiertueella ja viime 
käynnillään Järvenpään Puis-
tobluesissa Pepe Ahlqvistin 
kanssa. Ahlqvistin mainitse-
minen saa Chicagon mieheen 
eloa ja kyselemään ex-nastola-
laisen kuulumisia.

Meillä on ”yhteisiä tuttuja” 
myös Chicagossa. Viime ke-
väänä Grand Bluesissa esiinty-
nyt Sharon Lewis kuuluu Bel-
lin laajaan ystäväpiiriin.

– Vetikö Sharon hyvän kei-
kan?

Yleisö piti Sharonista ja Sha-
ron piti yleisöstä.

– Kotona Chicagossa blues 
on ihmisille itsestäänselvyys. 
Suomessa yleisö todella ar-
vostaa bluesia, kehaisee Lurrie 
Bell, joka on ehdolla parhaaksi 
instrumentalistiksi Blues Mu-
sic Awardsin kitarakategorias-
sa Memphisissä toukokuussa.

Grand Blues Festival Kauppahotelli 
Grandissa lauantaina klo 20 alkaen. 
Lavalla Lurrie Bell Chicago Blues 
Band, Seppo Valjakka & Friends, 
Willie & The Wolves, Jo’ Buddy & 
Down Home King III ja Jesse Lepistö 
Group.

En soita rahasta, 
rakastan 
soittamista 
kuollakseni. 
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Suruista viis. Lurrie Bell lupaa soittaa Grandissa perinteistä ja modernia suoraa Chicago-bluesia.
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