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Neon Noir (2023) 
– Ville Valon värit 

– HIMin hajoamista seurasi hiljaisuus, jonka saattoi laittaa levon tarpeen 
piikkiin. Sen päätyttyä Ville Valo astui esiin Agents-yhtyeen laulajana. 

Vokalistina hän oli kuin kotonaan Rauli ”Badding” Somerjoen muiston ja 
taiteen kunniaksi tehdyllä Ville Valo & Agents -albumilla, mutta tuntui muuten 

muuttuneen hahmona ja ihmisenä. Ääni oli entisellään, mutta laulaja oli 
vakavampi ja aikuisempi kuin se pirullisen karismaattinen rocktähti, jonka 

monet muistivat vanhoilta ajoilta. 

– Valon soolo eroaa HIMin levytyksistä eniten sovituksissa ja soundeissa. 
Bändin levyillä Linde Lindström nakutti Gibson SG:llään aina kahdeksasosia 

säkeistöihin, mutta Neon Noirilta sellaista soittoa ei kuulu. Kosketinsoitinten ja 
synteettisten elementtien rooli on paljon entistä suurempi, vaikka vanha tuttu 

rakkaus Black Sabbathiin pilkahtelee edelleen. Laulut hän laatii yhä 
rakkaudesta ja kuolemasta, mutta ei yhtä teatraalisin elkein kuin aikoinaan. 
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