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Vysotskia, klassikoita ja hiusmuotia
PENTTI VÄISTÖ

Venäläinen
kulttuuri näkyy
Suomessa
entistä
kattavampana
Tuula Koponen, Pentti Väistö
HELSINKI Venäläisyys näkyy ja

työllistää yhä enemmän Suomessa. Eräs esimerkki on pieni Helsingissä toimiva perheyhtiö Ruslania Books, joka levittää venäläistä kulttuuria nettikaupan
avulla ympäri maailmaa.
”Paketteja lähtee Bahrainista
Tohmajärvelle ja Barcelonasta
Inariin, asuuhan venäläisiä kaikilla”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Andreas Agopov, 29.
Ruslania Booksin kirjakaupassa tapaavat vanhoista venäläisklassikoista, neuvostoajan maanalaisesta kulttuurista, nykyvenäläisestä marginaalikirjallisuudesta ja vaikkapa viimeisimmästä moskovalaisesta hiusmuodista kiinnostuneet suomalaiset ja
täällä asuvat venäläiset.
Ruslania Books myy myös suomennettua venäläistä kauno- ja
tietokirjallisuutta, Venäjän oppaita ja itse asiassa kaikkea, jolla
on jonkinlainen kytkös Venäjälle
ja venäläiseen kulttuuriin.
”Periaatteessa meillä pitäisi olla kaikki, mitä Venäjästä on kirjoitettu suomeksi.”

Näkökulmien tärkeys
Yksi tuoreimmista julkaisuista
on kriittisesti valtaapitäviin suhtautuvan Novaja Gazeta -lehden
suomenkielinen painos.
Ensimmäisen numeron teema oli Georgian sota. Numero
omistettiin Venäjällä kuolleille
toimittajille. Toimittajamurhiin
suomenkielinen taskukirja joutui palaamaan myös helmikuus-

Moka mikä moka
Kansallisoopperan pääjohtaja
Päivi Kärkkäinen iloitsee laitoksensa julkaisemassa Oopperasanomat-lehdessä aluetoiminnan lisääntymisestä. Sitähän oopperalta on vuosikymmenet toivottu.
”Haluamme tavoittaa myös
niitä katsojia, jotka eivät matkan tai muun syyn vuoksi pääse esityksiimme Töölönlahden
rannalle. Pyrimme tavoittamaan
suomalaisia ja kansainvälisiäkin
yleisöjä myös oman talomme ulkopuolella”, Kärkkäinen kirjoittaa.
Uuden linjan mukaisesti Kansallisoopperan orkesteri vieraili viime lauantaina Oulussa solistinaan Jorma Hynninen, mutta yleisöä konsertti keräsi hävettävän vähän, hädin tuskin puoli
salillista.
Oulu Sinfonian oma oopperagaala torstaina ja varmasti myös

kaupunginteatterin West Side Story -musikaali perjantaina verottivat kansallisoopperalaisilta yleisöä.

Tämä oli taas niitä kulttuuritapahtumien koordinaation kukkasia, joiden toivoisi jo kuuluvan
menneisyyteen. Ihan sama kumpi tai ketkä olivat listoilla ensin.
Moka mikä moka. Ei uskoisi että alan ammattilaiset ovat olleet
asioita järjestelemässä.
Toivottavasti tapaus ei vaikuta Kansallisoopperan intoon lähteä Ouluun myös tulevaisuudessa. Tällaiset vierailut ovat nimenomaan vastaanottajan etu.
Esko Aho

Harri Koskiselle mittava
muotoilupalkinto Ruotsissa
STT
HELSINKI Muotoilija Harri Kos-

Ei venäläistä sielua
Ruslanian liikevaihto oli viime
vuonna miljoona euroa. Kasvu
on 35 prosenttia vuosittain. Lähes kolmannes rahasta tulee
Suomen ulkopuolelta. Vielä Käpylän yläasteella ryssäksi nimelty Andreas voi hymyillä tyytyväisenä.
”Olen syntynyt Suomessa, äitini on suomalainen ja tunnen
itseni suomalaiseksi. Ei minulla ole edes venäläistä sielua, ainoastaan työminäni on venäläinen.”
Kaupaksi käyvät euroviisuvoittaja Dima Bilan, päivän sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat ja
presidentti Dimitri Medvedevin
virallinen muotokuvajuliste.
Ruslanian kautta saavat lehtensä esimerkiksi 400 Karjalan
Sanomien suomalaista tilaajaa.
Lehti ilmestyy Petroskoissa.
Agopovin kaupassa valta- ja
vaihtoehtokulttuuri ovat molemmat edustettuina – todistamassa
ikivanhaa viisautta, että valtaapitävätkin tarvitsevat varjojaan.
Helsingin Kampissa ollaan puolueettomalla maaperällä. Venäjää yritetään avata ja ymmärtää
niin hyvässä kuin pahassa.
”Pietarilainen tavarantoimittaja ihmettelee joskus, että kuka ihme Suomessa on vielä kiinnostunut neuvostoajan musiikista, vaikkapa Vladimir Vysotskista.”

LEHDET

Venäläistä kirjakauppaa Helsingin Kampissa pitävä Andreas Agopov ottaa hyllyihinsä niin uusinta moskovalaista hiusmuotia kuin Novaja Gazeta -lehden
teemanumeron Georgian sodasta.
sa ilmestyneessä toisessa numerossaan.
Novaja Gazetan toimittaja Anastasia Baburova kuoli luoteihin
yrittäessään auttaa salamurhaajan ampumaa ihmisoikeusasianajajaa Stanislav Markelovia tammikuussa Moskovassa. Baburova
oli ainakin kolmas, mahdollisesti jo neljäs tapettu Novaja Gazetan toimittaja.
Tunnetuin heistä oli 2007 surmattu Anna Politkovskaja. Tekijät ovat yhä teillä tietymättömillä. Avunannosta syytetyt vapautettiin äskettäin.
Andreas Agopov korostaa, että Novaja Gazeta on tarkoitettu
vain yhdeksi tietolähteeksi Venäjästä kiinnostuneille, venäjää taitamattomille suomalaisille.
”Se antaa yhden näkökulman
enemmän Venäjästä tietäville
suomalaisille. Tarkoitus ei ole
lietsoa Venäjän vastaisuutta Suomessa.”

Omaa maanalaista
Suomalaisten kiinnostus ja suvaitsevaisuus ei ole suorassa suhteessa liikevaihdon kasvuun,
mutta antaa se osviittaa. Venäjältä Suomeen muuttaneet 40 000
ihmistä ovat muuttaneet suomalaisten asenteita myönteisemmäksi. Yhteistä on paljon, mutta
on eroakin.
”Suomessa asuvilla venäläisillä on myös ihan oma maanalainen kulttuurinsa. Sen tapahtumista ei ilmoitella valtalehtien
Minne tänään -palstoilla.”

Moskovalaisen teatterin megatähdet Suomessa
KIRILL IOSIPENKO

Eeva Kauppinen
Kaleva
OULU Helsingin juhlaviikkojen

sisällä järjestettävä minifestivaali Stage tuo Suomeen Euroopan
teatterin huippuja ja moskovalaisen teatterin megatähtiä.
Teemana on ihmisen osa
muuttuvassa maailmassa. Miten
meidän käy, kun yksilön vapaus
törmää yhteiskunnan pakkoliikkeisiin?
Stage järjestetään nyt kolmatta kertaa. Festivaali voi toimia venäläiselle teatterille yhtenä väylänä näkyvyydelle Itämeren yli.
Stagella nähdään tänä kesänä
Euroopan arvostetuimpiin nykyohjaajiin kuuluvan latvialaisen
Alvis Hermanisin moskovalaiselle Theatre of Nationsille ohjaama Shukshinin tarinoita. Stalinin jälkeisen ajan neuvostovenäläinen kirjailijan tarinat kertovat kolhooseista kaupunkeihin
ajautuneiden ihmisten vieraantumisesta ja elämäntapojen yhteentörmäyksistä. Näyttämölle
nousevat moskovalaisen teatterin megatähdet Jevgeni Mironov
ja Tshulpan Hamatova.
Taiteen tekemisen ehdoista Äiti Venäjän tiukassa syleilyssä kertoo Dmitri Krymovin Opus 17.
Kaksiosaisen teoksen ensimmäinen osa purkaa toiseuden kysymystä: miten erotamme me ja
muut, jos emme tunnista valoku-

kiselle on myönnetty suuri pohjoismainen muotoilupalkinto.
Torsten ja Wanja Söderbergin
säätiön myöntämä tunnustus
on miljoona Ruotsin kruunua eli
noin 93 000 euroa.
Palkinto luovutetaan Koskiselle 4. marraskuuta Göteborgin yliopistossa järjestettävässä tilaisuudessa. Rahasumman lisäksi voittaja saa oman näyttelyn
Röhsskan museossa. Katselmus
avautuu 5. marraskuuta.
Palkintoperusteissa kiitetään
Koskisen työtä pohjoismaisen
muotoiluperinteen jatkajana.
”Hänen laajalle, monipuoliselle tuotannolleen on ominaista uniikki muotoilu, jossa on johdonmukaisesti nähtävissä pohjoismaiset juuret toimivuudessa,
muodon yksinkertaisuudessa ja
ja materiaalien valinnoissa”, perusteluissa kiitetään.
Palkintokomitea
huomauttaa perusteluissaan myös, että
samaan aikaan kun Harri Koski-

Harri Koskinen uniikkilasiesinenäyttelynsä avajaisissa Galleria Forsblomissa huhtikuun puolivälissä.
nen tekee yhteistyötä design-tietoisten yritysten kanssa eri puolilla maailmaa, hän myös osaltaan uudistaa kotimaansa muotoiluteollisuutta.
Suomalaisista palkinnon ovat
saaneet aiemmin Brita Flander,
Kaj Kalin ja Janna Syväoja.

Matti Salminen sai Lea
Piltti -palkinnon urastaan
STT
HELSINKI Bassolaulaja Matti Sal-

Näyttelijät kertovat Shukshinin tarinoita vähäsanaisella, huumorin syventämällä puheella.
Kuvassa Pavel Akimkin (vas.) ja Jevgeni Mironov.
vista edes omia sukulaisiamme?
Toisessa osassa säveltäjä Dmitri Shostakovitsh joutuu vallan
pelinappulaksi. Krymovin laboratoriona toimi Moscow Theatre
School of Dramatic Art.
Dokumentaarista teatteria festivaalilla edustaa sveitsiläisoh-

jaaja Stefan Kaegin Radio Muezzin, jossa neljä työttömäksi jäänyttä kairolaista rukouskutsujaa kertoo tarinansa. Vuosi sitten
Kaegi valloitti Stage-festivaalin
yleisön Lola Ariaksen kanssa ohjaamallaan teoksella Airport Kids.
Prahan kansallisoopperan To-

morrow There Will Be kertoo dokumentaarisesti Milada Horakovan näytösluonteisesta oikeudenkäynnistä 1950-luvun Tshekkoslovakiassa.
Stage kulttuurikeskus Korjaamossa
Helsingissä 19.–30. elokuuta.

minen sai Suomen kulttuurirahaston Lea Piltti -palkinnon tunnustuksena pitkästä ja menestyksekkäästä urastaan. Palkinto
on 18 000 euroa, ja se myönnettiin tiistaina neljännen kerran
kansainvälisesti menestyneelle
esiintyvälle taiteilijalle.
”Salminen on valloittanut kuulijansa paitsi vangitsevalla karismallaan ja vaikuttavalla äänellään myös tarkalla detaljien hallinnalla, tekniikalla ja tekstinkäytöllä”, perusteluissa kehutaan.
Aiemmin tunnustuksen ovat
saaneet oopperalaulajat Kim
Borg vuonna 1992, Anita Välkki vuonna 2002 ja Jorma Hynninen 2004.
Vuonna 1945 Turussa syntynyt
Salminen aloitti lauluopintonsa Lea Piltin johdolla. Jo 40 vuotta kestäneen aktiiviuransa aikana hän on esiintynyt merkittävimmillä kansainvälisillä oopperalavoilla kuten New Yorkin Met-

Matti Salminen on neljäs Lea
Piltti -palkinnolla palkittu oopperalaulaja.
ropolitanissa ja Berliinin Deutsche Operissa sekä useana kesänä Bayreuthin Wagner-juhlilla.
Lea Piltti -palkinto myönnetään Suomen kulttuurirahaston Piltti-Killisen rahastosta, joka perustuu valtionoopperalaulaja, professori Lea Piltti-Killisen
ja johtaja Olavi Killisen vuonna
1979 antamaan lahjoitukseen.

MARKUS HENTTONEN/ LEHTIKUVA

Lahti ja Okko Kamu löysivät yhteisen sävelen
STT
LAHTI ”Siihen puuhun on kiva

Kapellimestari Okko Kamu aloittaa työnsä Sinfonia Lahden ylikapellimestarina syyskaudella 2011.

kiivetä”, kiitti Okko Kamu tulevaa työpaikkaansa Sinfonia Lahden ylikapellimestarina – kansainvälisen brändin vaalijana ja
kehittäjänä.
”Kemiat menivät heti kohdalleen. Ei ole mitään estettä sille,
etteikö yhteistyömme voisi johtaa vaikka mihin!”
Tuleva ylikapellimestari haluaa olla mieluummin kamu kuin
autoritaarinen johtaja. Häntä
miellyttää vertaus taiteellisesta
talonmiehestä, joka siivoaa paikat ja valmentaa joukkuetta.
Viime keikat ovat vakuuttaneet Kamun Lahden joukkueen
hyvästä kunnosta ja motivaatiosta.
”Tämä orkesteri on aivan eri
kuin se, jonka viulusolistina soitin 30–40 vuotta sitten. Kun kuulin Sinfonia Lahden harmonista
sointia ensimmäistä kertaa levyltä, epäilin tulosta nykyajan tek-

niseksi manipulaatioksi.”
”Livenä hämmästyin orkesterin sisäistä ryhtiä ja yhteishenkeä sekä muusikoitten kiinnostusta kutakin tehtävää kohtaan.
Vanhakin orkesterikettu löytää
itsestään uusia elementtejä, kun
saa johdettavakseen sellaisen orkesterin.”
Viikot Lahdessa vähentävät kapellimestarin matkoja maailmalla. Kamua ajatus miellyttää, sillä
aikaerot rasittavat vuosi vuodelta pahemmin.
”Kohta pääsen Helsingistä Lahteen pendolinolla puoleen hintaan”, vitsaili 63-vuotias kapellimestari.
”Olen todella lojaali hallituksen pyrkimyksille nostaa eläkeikää.”
Ohjelmistovalintoihin Kamu
ei ota kantaa ennen kuin on paremmin perehtynyt menneeseen. Hän korosti keskittyvänsä
musiikkiin taidemuotona; viih-

dekonsertit sekä jalkapallomatsisoitot jäävät muille.
Mainesanoja eivät tiistaina säästelleen palkkaajatkaan. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan Vänskän ja Sarasteen saappaita ei ollut helppo täyttää, onhan orkesteri oleellinen osa Lahden mainetta ja vetovoimaa.
Intendentti Tuomas Kinbergin mukaan vakavia keskusteluja ei edes käyty muitten kuin Kamun kanssa. Valintaa ovat jo kiittäneet sekä tuttu levy-yhtiö että
agentti.
Konserttimestari Jaakko Kuusiston mukaan ”onnellisemmin
ei olisi voinut mennä”. Hän iloitsi siitäkin, että puikkoon tarttuu
jälleen viulisti.
Kulttuurilautakunnan
kokousta johtanut viihdetaiteilija
Reijo Salminen korosti valinnan
yksimielisyyttä ja lupasi esitellä Kamulle Lahden seudun golfkenttiä.

FAKTA

Ylikapellimestari jo 25-vuotiaana
◆ Okko Kamu syntyi Helsingissä 7.3.1946.
◆ Opiskeli viulunsoittoa 2vuotiaasta lähtien, Sibelius-Akatemiassa 1952–69.
◆ Helsingin kaupunginorkesterin kakkosviulun varaäänenjohtaja 1965–66 ja
Kansallisoopperan I konserttimestari 1966–68.
◆ Ensimmäisen kerran kapellimestarina baletissa
1968.
◆ Kapellimestariuran avasi
Herbert von Karajan -kilpailun voitto 1969.
◆ Radion Sinfoniaorkesterin
kapellimestari 1970, ylikapellimestari 1971–77.
◆ Ylikapellimestari Oslon ﬁl-

◆
◆

◆
◆
◆
◆

harmonikoissa 1975–79,
Helsingin kaupunginorkesterissa 1981–88, Kansallisoopperassa 1996–
1999.
Johti Savonlinnan juhlilla
Aulis Sallisen oopperoita
1980 lähtien.
Asunut pitkään Thaimaan
Phuketissa ja johtanut viime vuosina paljon Aasiassa.
Singaporen sinfoniaorkesterin päävierailija 1995–.
Yli 70 levytystä eri levymerkeille.
Pro Finlandia -mitali 1999.
Ruotsin kuninkaallisen
musiikkiakatemian jäsen
1994–.

