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Veera Marian
sanoitukset puhuttelevat

J

Veera Korvenkari, 33, on halunnut olla muusikko
lapsuudesta lähtien. Kuitenkin vasta muutama vuosi sitten hän uskaltautui heittäytymään intohimonsa vietäväksi ja alkoi tehdä omaa musiikkia.
– Soitin pitkään klassista musiikkia poikkihuilulla.
Kun puolisoni muutama vuosi sitten kehotti minua kokeilemaan säveltämistä ja sanoittamista itsekin, naurahdin ensin, että en varmasti!
Joku kipinä kuitenkin syttyi,
ja kun onnistuin voittamaan
henkiset esteet, ihmeitä alkoi tapahtua, taiteilijanimellä Veera Maria esiintyvä Korvenkari kertoo.

Henkilökohtaisia
lyriikoita
Veera Marian esikoislevy Minä julkaistiin keväällä. Tunnelmallisen levyn lyriikoissa
toistuvat Veera Marian omat
elämänkokemukset: esimerkiksi kappaleessa Ainoa isä
hän päästää kuulijan kurkistamaan läheltä kipeitäkin
lapsuusmuistojaan.
– Keikoilla on mielenkiintoista huomata, kuinka monet liikuttuvat biisieni sanoituksista. Lyriikat voivat an-

Luonto antaa muusikko-lauluntekijä Veera Marialle valtavasti voimaa. –Luonnossa vallitsee harmonia ja kaikki on balanssissa, hän sanoo.
taa kuulijoille kosketuspintaa omien kokemusten käsittelemiseen, artisti pohtii.
Veera Marian musiikkia
on hankala sijoittaa mihinkään valmiiseen tyylikategoriaan. Hän itse puhuu kevyestä pop-laulelmasta, mut-

ta lauluissa voi kuulla sävyjä
myös jazzista ja iskelmästä,
jopa ranskalaisesta chansonista. Musiikki on melodista
ja rauhallista, kepeää mutta
kuitenkin puhuttelevaa.
– Minulla ei ole mikään
rouhea blues-ääni, ja joskus

minulle onkin sanottu, että
minun pitäisi laulaa kevyistä
aiheista, kukkasista ja vesipuroista. Mielestäni jokaisella laululla tulee kuitenkin olla
sanoma, sen pitää kertoa tarina, jolla on merkitystä, Veera
Maria täsmentää.

Seuraava
levy tekeillä
Veera Maria on koulutukseltaan ranskan kielen kääntäjä, mutta hän ei ole tehnyt
kyseistä työtä juuri lainkaan:
omien unelmien tavoittelemi-

nen on ollut hänelle tärkeämpää.
Muusikko kertookin, että
hänelle erityisen tärkeä sanoma on Silkkihuivi-kappaleen kertosäkeessä: ”Älä koskaan kuuntele niitä jotka talloo varpaille, sinua ja sinun
unelmiasi”.
–Tässä rikkinäisten ihmisten maailmassa on joskus hankala erottaa, milloin
muut ihmiset haluavat toisen
parasta ja milloin he yrittävät
väärällä tavalla suojella ja
seisovat unelmien tiellä, Veera Maria huokaa.
Silkkihuivi on muusikon
mielestä myös Minä-levyn
soundillisesti onnistunein
kappale.
Sen tyylistä musiikkia tullaan kuulemaan myös artistin seuraavalla levyllä, jonka parissa hän paraikaa työskentelee.
– Seuraava levyni seuraa
tekstillisesti esikoisen jalanjäljissä, mutta musiikkityyli
täsmentyy. Ensimmäinen levy on monelle artistille haastava, kun oma soundi etsii
vielä muotoaan rajattomien
mahdollisuuksien keskellä.
Veera Maria keikkailee
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