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Mary perustettiin  jo  syksyllä  1991 J.  Remeksen  ja  kolmen muun  pohjois-pohjanmaalaisen 
nuoren  muusikon  toimesta.  Vakavammin  musiikin  luominen  Mary-nimen  alla  alkoi  vasta 
vuonna 1995,  jolloin  J.  Remes päätti  luovuttaa  basson A.  Remeksen harteille  ja  keskittyä 
pelkästään  lauluun.  Leiviskä  otti  kitaristin  paikan  vuonna  1996  ja  vuotta  myöhemmin 
rumpalinvaihdoksen jälkeen Mary keikkaili  tiiviillä tahdilla ympäri  Suomea ja julkaisi kolme 
omakustanne-MCD:tä sekä kaksi promo-CD:tä. Vuonna 2001 viileäkatseinen nuori mies Jakku, 
joka istui soitollaan ja olemuksellaan bändiin kuin valettu, valtasi Maryn rumpalin vakanssin.

Tähän on tultu.

Alusta alkaen Maryn musiikki on aiheuttanut harmaita hiuksia kriitikoille: lokerointi ja varsinkin 
vertailukohteiden löytäminen on ollut vaikeaa, jopa väkinäistä. Maryn musiikissa yhdistyvät 
monet tekijät  johtuen kokoonpanon kirjavista  musiikillisista  taustoista  ja  vähintäänkin yhtä 
kirjavista  musiikillisista  mieltymyksistä.  Mary  itse  kuitenkin  kiteyttää  musiikkinsa  yhteen 
sanaan: ROCK. 

Mary on rock-yhtye,  joka puolustaa  rock-hyveitä.  Se on alusta  asti  kulkenut  musiikillisesti 
omaa polkuaan piittaamatta  päivän trendeistä,  ulkopuolisten  johdattelevista  mielipiteistä  ja 
kateellisten kommenteista. Maryn maailmassa rockissa ei ole sääntöjä - on vain palava tunne, 
joka kuohuu ja vie. Ja näkyy.

Jo ensiaskeleistaan saakka Mary on keikkaillut mahdollisuuden avautuessa. Häpeilemättä ja 
rehellisesti   voidaan sanoa, että Maryn ehdoton vahvuus on live-tilanteet,  joissa yhdistyvät 
yhtyeen mittava kokemus, tekninen osaaminen ja ennen kaikkea tunteiden palo, jota ei voi 
selittää - se täytyy kokea.

Mary-tuotanto:

   1998: Kuollut (MCD)
   2000: Helvettiin (MCD)
   2000: Huorat (promo-CD)
   2001: Tie (promo-CD-single), Tie (promovideo) 
   2002: Inhohimo (MCD), Petturit (promovideo)
   2003: Mary vs. Mary (7”-vinyylisingle), Varjot (promovideo)
   2006: Helvettiin (promovideo)
   2007: Paha siemen (MCD)
   2008: Promo 2008 (download + promo-cd)
   2010: Jatka (MCD)
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