
 

The 69 Eyesin 
pitkä tie • Blessed Be 

Vuodet 1989–2023 
– Keväällä 2000 julkaistu ’Gothic Girl’ häkellytti. Kymmenen 

ensimmäisen vuotensa jälkeen The 69 Eyes oli löytänyt toisenlaisen 
soundin ja aloittanut uuden aikakauden. Ensin pantiin merkille se, 
että laulaja Jyrki 69 oli vaihtanut vanhoilta levyiltä tutun sähäkän 

kähinän puhtaaseen, teatraalisen matalaan laulantaan, joka kirvoitti 
välittömästi vertailuja amerikkalaisen Type O Negativen Peter 

Steeleen. Heti sen jälkeen hoksattiin, että moni muukin asia oli 
toisin.  

– The 69 Eyes oli ryhtynyt yhteistyöhön suomalaisen tuottajan 
Johnny Lee Michaelsin kanssa ja pannut soundimaailmansa 

uusiksi. Siinä missä edellisillä levyillä Jyrki 69:n ääni melkein hukkui 
kitaroiden möyrintään, nyt laulumelodiat olivat pääosassa ja entistä 

hiotumpia. Harkituissa sovituksissa oli enemmän sävyjä, ilmaa ja 
suvantoja ja biisit olivat tarttuvampia. ’Gothic Girl’ -single olikin The 

69 Eyesin ensimmäinen kultaa myynyt julkaisu.  

Levyhyllyt • Ari Väntänen


Koko artikkeli kirjastoblogissa Levyhyllyt, mukana ajankuvaa, videota ja 
Finna-palveluun linkitettyä The 69 Eyes and related -diskografiaa.


#Levyhyllyt 

levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi 

http://levyhyllyt.musiikkikirjastot.fi
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