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valokuvauksen grand old lady. 
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kunnes työt loppuivat kuin seinään.
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Grand Hotelin baarissa.

”Menin
joka
paikkaan
enkä
kysellyt
lupia”

Claire Aho on suomalaisen
valokuvauksen grand old lady. 
Hän oli paitsi muoti- myös
katukuvauksen uranuurtaja,
kunnes työt loppuivat kuin seinään.

Claire Aho neljävuotiaana Venny Soldan-Brofeldtin sylissä. Vasemmalla
Hilma (Himmu) Vainikainen.

TUKHOLMASSA törähtävät
kunnialaukaukset. On aurinkoi-
nen syyssunnuntai ja pikku-
prinssi Nicolasin ristiäispäivä.

Laukaukset sopivat juhlista-
maan myös Claire Ahoa. Suoma-
laisen muoti- ja mainoskuvauk-
sen grand old lady täyttää mar-
raskuun alussa 90 vuotta. Merk-
kipäivän kunniaksi Claire Aho
on tullut lempipaikkaansa Grand
Hotelin baariin nauttimaan ku-
pin teetä ja katkarapuleivän. Ho-
tellissa on kova kuhina. Kunin-
kaallisten ristiäisten kutsuvieraat
ovat yöpyneet täällä ja valmis-
tautuvat lähtemään juhlatilai-
suuteen.

He eivät taida tietää, että ikku-
nan ääressä istuva tyylikäs rouva
on maailmankuulu valokuvaaja,
jonka uraauurtavia kuvia on ol-
lut näytteillä legendaarista Lon-
toon Photographers’ Gallerya
myöten.

PARHAILLAAN Ahon kuvia on
esillä Helsingin Akateemisessa
kirjakaupassa.

Sibelius & kuvia Suomesta
-näyttelyssä voi tehdä aikamat-
kan 1950-luvun Suomeen ja viat-
tomuuden aikaan, jolloin mai-
nokset olivat uusinta uutta ja
Helsinki vielä hiljainen pikku-
kaupunki. Näyttelyn kuvia ovat
ottaneet Claire Ahon lisäksi hä-
nen isänsä Heikki Aho ja setän-
sä Björn Soldan.

”Meidän perheessä kuvaami-
nen oli luonnollista. Kaikki teki-
vät jotain näkyvää. Niinpä minä-
kin päädyin alalle”, Claire Aho
sanoo.

Claire Ahon isä Heikki Aho oli
kirjailija Juhani Ahon ja taiteilija
Venny Soldan-Brofeldtin esi-
koispoika. Hän perusti velipuo-
lensa Björn Soldanin kanssa Aho
& Soldan -yhtiön, joka tuotti ja
kuvasi yli 300 dokumenttieloku-

vaa. Veljesten Pohjois-
esplanadilla sijainnut kuvaamo
tunnettiin ensimmäisistä Suo-
messa otetuista värivalokuvista.
Siitä tuli myös taiteilijaväen
suosima kohtauspaikka, jossa
ajan kulttuurihenkilöt mielel-

lään vierailivat. 
”Alvar Aallon kanssa isä kävi

usein lounaalla Kämpissä. Sibe-
lius puolestaan oli tärkeä herra,
mutta minä sain sinutella häntä
ja kutsua Janne-sedäksi.”

CLAIRE AHO meni töihin isän
studiolle opiskeltuaan journalis-
mia Yhteiskunnallisessa korkea-
koulussa. 

Heikki ja Björn kiersivät Suo-

mea kuvaamassa vasta itsenäis-
tyneen maan kansallismaisemia,
ja nuori Claire matkusti mukana. 

”Isä oli koulutukseltaan pape-
ri-insinööri, mutta valokuvaus
oli hänen intohimonsa. Hänen
mielestään valokuvaajan ammat-
ti oli hyvä, ja sen vuoksi hän
suositteli sitä myös minulle”,
Claire Aho sanoo.

Kuvaamisen perusteet Claire
Aho oppi näillä Kolille ja Lappiin
asti tehdyillä matkoilla. Isoäiti
Venny oli jo näyttänyt lapsenlap-
selle, miten kuvan komposition
sai parhaiten hahmotettua. Piti
vain ottaa Klubi-tupakka-aski,
leikata siihen aukko ja katsoa
sen läpi, kovana tupakoitsijana

tunnettu Venny neuvoi.
Näillä opeilla Claire Aho ryh-

tyi kuvaamaan 1940-luvulla do-
kumenttielokuvia Aho & Solda-
nille. 

”ISÄ OLI perfektionisti. Hän tar-
kasti kaikki kuvat ja filmit ja var-
misti, että jokainen oli taatusti
kunnossa.”

Yleensä ne olivat, ja isän opit
mieleensä iskostaneesta Claire
Ahostakin tuli pikku hiljaa täy-
dellisyyden tavoittelija. 

1950-luvulla hän oli jo ansioi-
tunut dokumenttikuvaaja ol-
tuaan filmaamassa ainoana nai-
sena muun muassa Helsingin
olympialaisia ja tunkeuduttuaan

luvatta Porkkalanniemelle, kun
Neuvostoliitto palautti alueen
Suomelle. Sinne hänet lähetti
amerikkalainen Warner Pathé
News, jolle Aho työskenteli
monta vuotta.

”Minä vain menin joka paik-
kaan, enkä kysellyt lupia”, Clai-
re Aho sanoo.

Samalla mutkattomalla asen-
teella hän ryhtyi kuvaamaan
muotia naistenlehtiin. Ahon hu-
moristiset, värikkäät kuvat erot-
tuivat heti muista, ja työtilauksia
alkoi sadella. Aho kuvasi muotia
vuosikaudet Sorjaan, Eevaan,
Viikkosanomiin ja ajan hienostu-
neimpaan naistenlehteen
Hopeapeiliin.

”En tuntenut ketään maail-
man huippukuvaajia, enkä otta-
nut mallia kenestäkään. Tein
vain töitä omaan tyyliini.”

Töitä oli paljon. Claire Ahon
poika Jussi Brofeldt muistaa
äidin olleen aina töissä. Iltaisin
pikku-Jussi meni äidin kanssa
Korkeavuorenkadulla sijainnee-
seen Laatukuvaan, jossa päivän
aikana otetut kuvat kehitettiin. 

”Kehittämö pimeine huonei-
neen oli jännittävä paikka. Läh-
din mukaan aina innoissani”,
Jussi Brofeldt muistelee.

1950- JA 60-LUVULLA muotiku-
vaajan työ oli raskaampaa kuin
nykyään. Ei ollut apujoukkoja

kuten assistentteja tai stylistejä,
jotka olisivat valinneet kuvaus-
vaatteet. 

Ei liioin meikkaajia – mallit te-
kivät meikin itse. 

Claire Ahokin juoksi ympäri
kaupunkia etsimässä vaatteita ja
tutkimassa kuvauskohteita. Hän
muistaa myös, että vaikka nai-
nen oli siihen aikaan poikkeus
kuvaajana, miehet eivät koskaan
auttaneet kantamaan raskaita
kameroita ja valoja.

”Ovi lyötiin kiinni nenän edes-
tä.”

Aho joutui muiden sen ajan
kuvaajien lailla hoitamaan koko
kuvauksen yksin alusta loppuun
asti. 

”Ei tullut mieleenkään, että
siihen olisi voinut saada apua
joltakulta.”

Yhtä lailla kuin valokuvaajien,
myös mallien työ oli arkisempaa
ja ankarampaa kuin nykyisin. 

”Mallit olivat ahkeria ja kiltte-
jä. He tulivat aina ajoissa paikal-
le, koska myöhästymisestä jou-
tui maksamaan sakon”, Claire
Aho kertoo.

Hänen muotikuvauksen huip-
pukautensa alkoi kohtaamisesta
Carita Järvisen kanssa. 

”Carita tuli käymään studiolla
1950-luvun lopulla. Hän oli nuo-
ri, kaunis ja vaatimaton. Ystävys-
tyimme heti, ja olemme pysy-
neet ystävinä siitä asti.”

AHO JA JÄRVINEN tekivät koko
1960-luvun tiivistä yhteistyötä.
He lähtivät kaupungille ilman
tarkempia suunnitelmia ja alkoi-
vat ottaa kuvia, kun paikka ja
tunnelma tuntuivat sopivilta. Sit-
ten Claire Aho tarjosi kuvia eri
lehdille, joista jokin aina innos-
tui. 

Kun niitä katsoo nyt, se ei
hämmästytä. Carita Järvinen on
lumoavan kaunis, ja kuvat ovat
paitsi nostalgisia myös hauskoja
ja ajattomia. Varmaankin sen
vuoksi niiden arvo on ymmär-
retty maailman museoita myö-
ten. Vastikään yhdysvaltalainen
JP Morgan Chase Art Collection
osti kokoelmiinsa kaksi teosta:

studiokuvan ruusuista sekä ku-
van Clary von Platenista. 

Carita Järvinen muutti myö-
hemmin Pariisiin, jossa hän loi
uran huippumallina

”Työskentelin kuuluisien valo-
kuvaajien kuten David Baileyn
ja Terence Donovanin kanssa.
Kukaan heistä ei vetänyt vertoja
Clairelle. Tekniikan voi oppia,
mutta lahjakkuutta joko on tai ei
ole. Clairella sitä oli, ja sen vuok-
si hän pystyi luomaan oman ai-
nutlaatuisen tyylinsä”, Carita
Järvinen on kertonut.

1960-LUVUN lopulla ajan henki
muuttui. Iloiset muotikuvat eivät
yhtäkkiä sopineet politisoitunee-
seen ilmapiiriin. Kuvien piti olla
graafisia ja mieluiten mustaval-
koisia. Naiskuvaajiinkin suhtau-
duttiin entistä varauksellisem-
min.

Claire Ahon työt loppuivat yl-
lättäen kuin seinään. Hän perus-
ti Tehtaankadulle Galleria Bec-
kanin ja veti sitä muutaman vuo-
den.

Gallerian pito oli pikemminkin
harrastus kuin bisnes. Niinpä
Aho päätti muuttaa parempien
työmahdollisuuksien toivossa
Tukholmaan. Hän matkusti sin-
ne 14-vuotiaan Jussin kanssa lai-
valla 1974 mukanaan vain tuoli ja
Pepi-koira.

SILLE TIELLE hän jäi. Ruotsi tun-
tui tutulta ja kodikkaalta, koska
Claire Aho oli asunut aikanaan
Halmstadissa muutaman vuoden
ollessaan naimisissa ruotsalaisen
journalistin kanssa. Aho työs-
kenteli muun muassa Nordiska
Museetissa, Hufvudstadsblade-
tin uutiskuvien toimittajana ja
Ruotsinsuomalaisten seurassa.

Nyt hän nauttii ansaituista elä-
kepäivistä ja ihmettelee viime
vuosina tullutta maailmanmai-
netta sekä jatkuvia näyttelykut-
suja.

”Enhän minä tehnyt mitään
erityistä. Otin vain kuvia, ja se
oli hauskaa.”

G Sibelius – kuvia Suomesta on
esillä Helsingin Akateemisessa
kirjakaupassa 31. 12. asti. Aho on
syntymäpäivänsä merkeissä tavat-
tavissa näyttelyssä 1. marrakuuta
klo 14-16 Akateemisessa. Claire
Ahon kuviin voi tutustua myös
Helsinki-Vantaan lentoasemalla,
portilla 37, vuoden loppuun asti.

G Lisää Claire Ahon kuvia verkossa
HS.fi/kulttuuri.

HS-haastattelu

Eeva-Liisa Pere

Tukholma

Claire Aho oppi
kuvaamaan pitkillä
kiertomatkoilla 
ympäri Suomen.

Claire Ahon suosikkimalli oli Carita Järvinen.
Tämä kuva puolestaan on Järvisen suosikki-
kuva itsestään. Se on otettu vuonna 1966
Ahon suvun Toska-huvilalla Tvärminnessä.

Kansainvälistä menestystä saaneessa
kuvassa oli mallina Clary von Platen.
Kuva on otettu 1950-luvun lopulla.

Elina Salo mallina 1958.

CLAIRE AHO

Marraskuun 2. päivänä vuonna 1925
syntynyt Claire Aho aloitti valokuvaajan
uransa jo 1940-luvulla. Aho on kirjailija
Juhani Ahon ja taidemaalari Venny
Soldan-Brofeldtin pojantytär. Tässä Aho
kameransa kanssa perheen kesäpaikas-
sa Tvärminnessä vuonna 1961.

Claire Ahon kirjassa Helsinki 1968 kaupunki näyttäytyy mustavalkoise-
na. Nuorisoa kahvila Ursulan edessä Kaivopuistossa.

Torimyyjä Kauppatorilla.

Verkossa lisää Claire Ahon ottamia valokuvia. Kysymme muun
muassa, tunnistatko nämä kuvassa olevat tytöt. Kuva on 1950-
luvulta, vailla tarkempia tietoja.

DINAH AHO
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Claire Ahon kirjassa Helsinki 1968 kaupunki näyttäytyy mustavalkoise-
na. Nuorisoa kahvila Ursulan edessä Kaivopuistossa.

Torimyyjä Kauppatorilla.

Verkossa lisää Claire Ahon ottamia valokuvia. Kysymme muun
muassa, tunnistatko nämä kuvassa olevat tytöt. Kuva on 1950-
luvulta, vailla tarkempia tietoja.

DINAH AHO


