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Sosiaalisen pääoman ja kulttuurisen erottautumisen 
teoreetikko Pierre Bourdieu kaivettiin esiin naftalii-
nista hiljattaisessa suomalaisten televisionkatselua 
kartoittaneessa tutkimuksessa. 

Sen mukaan yhteiskunnallinen asema ja koulutus-
taso määrittelevät pitkälle, kuinka paljon televisiota ja 
mitä ohjelmia ihminen katsoo (tosin myös ikä on tässä 
merkittävä tekijä).

Tulos saattaa vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, mutta 
on muistuttamisen arvoinen nykyisin, kun yhteiskunta-
luokkien olemassaolon kokonaan kieltäviä näkemyksiä 
kuulee yhä useammin.

Tutkimuksen mukaan koulutettu väestö nyrpistelee 
nenäänsä tosi-tv -ohjelmille, joita kouluttamattomat 
puolestaan ahmivat. Mutta tässäkin kannattaa huoma-
ta tuo ikäfaktori. Esimerkiksi omat vanhempani eivät 
ole akateemisesti koulutettuja, mutta he eivät suurin 
surminkaan katselisi mitään Big Brotheria, eivätkä juu-
rikaan viihdy kaupallisilla kanavilla ylipäätään. Tanssii 
tähtien kanssa tai Putous pyörivät varmemmin omassa 
telkkarissani kuin heidän.

Joka tapauksessa sosiaalisten odotusten muodosta-
mat paineet kyllä näkyvät televisionkatselussakin. Olen 
joskus tuntenut epämääräistä syyllisyyttä unohduttua-
ni vaikka Duudsonien äärelle. Katsonko tosiaan, kun 
takalistoon ruiskutetaan Tabascoa, enkä ole lukemassa 
Martin Heideggeriä...

Tutkimuksen ikävin piirre oli toteamus, jonka mukaan 
runsas television katselu passivoi ihmistä muussa 
toiminnassa. Yleensä jonkin tietyn kulttuuripalvelun 
runsas kuluttaminen aktivoi tutustumaan yhteiskun-
taan laajemminkin, mutta sohvaperuna on juurtunut 
paikoilleen. 

Tämä heijastuu myös poliittiseen käyttäytymiseen, tai 
pikemminkin sen puutteeseen. Kirjoitinkin jo eräässä 
aiemmassa kolumnissani tosi-tv:n eetoksen ja ihmisten 
poliittisen identiteetin välisestä yhteydestä.

Kyse on siitä, että televisiosta tulee muihin medioihin 
verrattuna eniten tarjontaa, joka ei vaadi kuluttajal-
taan muuta kuin asentoa sohvalla. Räikein esimerkki 
taitaa olla tuo edellä mainittu Big Brother, jonka äärellä 
sohvalla löhöävä katselee toisia löhöämässä sohvalla. 
Katsojaluvuista päätellen jonkin virtuaaliyhteisön mää-
reet sekin täyttää.

Toisaalta ihmisten valveuttaminen on vaikeaa, kun se 
koetaan eliitin harjoittamaksi ylimieliseksi puuttumi-
seksi siihen, minkä parissa ”kansan syvät rivit” viihty-
vät. Onneksi nuokaan rivit eivät koskaan noudata aivan 
niin stereotyyppisiä määreitä kuin tilastot esittävät.
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Terhi Peltonen
OULU Neuvostojoukot miehitti-
vät Prahan sosialististen itäblo-
kin maiden solmittua Varsovan 
sotilasliiton vuonna 1955. Petr 
Rehorin opiskellessa Prahan 
taideakatemiassa 1970-luvulla 
maan tilanne alkoi todenteolla 
ahdistaa häntä. Taiteilija tutus-
tui kotimaassaan suomalaiseen 
arkkitehtiin, jonka mukana hän 
tuli Ouluun vuonna 1974. 

”Asuin Suomessa ensin pako-
laisena, tuntematta kieltä, kult-
tuuria tai ihmisiä. Aloitin elämä-
ni aivan tyhjästä”, kuvataiteilija 
muistelee. 

Äidin lähettämät kirjat muo-
dostuivat Rehorin inspiraation 
lähteiksi. ”Kieli ja kirjaimet oli-
vat pelastusrengas juurettomuu-
dessani.”

Samettivallankumouksen ja 
kommunistihallinnon kukis-
tumisen jälkeen vuonna 1989 
suomalaistunut taiteilija palasi 
kotimaahansa kolmeksi vuodek-
si. Tällöin hänelle syntyi ajatus 
tšekkiläisen ja suomalaisen kult-
tuurivaihdon tarpeellisuudesta. 
Mies ryhtyi tuumasta toimeen. 

”František Kupkan näyttely 
Porin taidemuseossa vuonna 
2001 on järjestämistäni vaihto-
näyttelyistä ehkä merkittävin.”

Alkujaan tšekkiläisen taiteili-
jan taustasta kielivät Keski-Eu-
rooppalaiseen taidetraditioon 
viittaava sommittelu ja värien 
käyttö. Käsitetaiteilijaksi luon-

nehdittua Rehoria kiinnostaa 
erityisesti se, miten kirjaimet, 
teksti ja kuva liittyvät toisiinsa 
tai miten teksti näyttäytyy visu-
aalisena kokonaisuutena. Tär-
keintä ovat kuitenkin kirjaimiin 
sisältyvät merkitykset ja teosten 
sisällöllinen ulottuvuus. 

”Isäni oli taidemaalari, joka 
hallitsi kirjainten piirtämisen 
sekä tekstauksen pensseleillä 
ja muilla välineillä. Hänellä oli 
iso kirjasto, jonka innoittama-
na aloin kuvittaa lempikirjojeni 
kansia.”

Nuoren taiteilijan suhde kirjai-
miin syveni taideteollisessa lu-
kiossa, jossa hän opiskeli pääai-
neenaan graafi sta suunnittelua. 

”Suunnittelin lukiossa kirjo-
jen kansien lisäksi muun muas-
sa elokuvajulisteita. Kirjainten 
konstruoinnissa on tärkeää mit-
tasuhteiden tajuaminen ja vank-
ka käsi viivan vetämisessä. Se 
ei sopinut kaikille, mutta minä 
nautin siitä.”

1990-luvun alun lama-aikana 
pankkitalojen valomainoksia 
poistettiin pankkikriisin seu-
rauksena Helsingin kaduilta. 

”Mietin, miten oli mahdollis-
ta, että aikoinaan niin mahtavi-
en pankkien logot voivat hetkes-
sä muuttua romukasaksi.”

Rehor sai luvan hyödyntää 
mainoksia taiteellisessa työs-
kentelyssään luvattuaan, ettei 
käytä niitä pankkeja vastaan. 
Hän kokosi kirjaimista uusia sa-

noja ja merkityksiä. 
”Kirjaimista tuli symboleja val-

lasta, joka voi kadota hetkessä.”
Silloiset SYPin ja KOPin mai-

noskirjaimet ovat Euroopan 
tämän hetkisen taloustilanteen 
valossa taas ajankohtaisia. Nyt 
ne ovat päätyneet uudessa muo-
dossa Rehorin juuri avautunee-

seen Kirjainten ruumis -näytte-
lyyn. 

”Aloin työstää varastoimiani 
kirjaimia maalausobjekteina. 
Tein niistä asetelmia ja tekstejä. 
Kuvasin niistä myös muotoku-
vat, kuvaten kirjaimia suoraan 
edestä, sivulta ja takaapäin. Ta-
voitteenani oli paljastaa jotain 

kirjainten olemuksesta, löytää 
niiden persoona”, taiteilija sa-
noo. 

Rehor on huolissaan siitä, missä 
määrin mainokset hallitsevat ny-
kyään kaupunkikuvaa. 

”Ne hyökkäävät ja muokkaa-
vat kokemustamme.” 

Filosofi asta kiinnostunut tai-
teilija arvostaa Martin Heideg-
gerin oppilaan ja rakastajan, 
Hannah Arendtin ajatuksia. 

Arendt käsitteli 1950-luvulla 
julkaistussa Vita Activa -kirjas-
saan sitä, kuinka työ on menettä-
nyt merkityksensä ihmisen iden-
titeetin vahvistajana. Ihmiset 
tekevät työtä, jonka lopputulos 
on heille näkymätön, sillä he ovat 
mukana vain osan prosessia. 

Käytännössä he valmistavat 
liukuhihnalla kulutustuotteita, 
jotka jo tekovaiheessaan ovat 
tuomittuja kaatopaikalle. Työs-
tä ei siten saa muuta tyydytystä 
kuin palkan, jolloin rahan arvo 

korostuu. 
”Raha hallitsee tällä hetkellä 

kaikkea. Siitä on tullut ihmisten 
elämän ja toiminnan sisältö. Täs-
tä lähtökohdasta pitäisi päästä 
eroon, sillä raha on vain vaihdon 
väline”, Rehor toteaa.

Hänen mukaansa globaali ka-
pitalismi on ajamassa itseään 
umpikujaan. Ihmiskunta elää 
kriisissä, josta ei ilman suuria 
muutoksia selvitä.

”Ihmisten tulisi osallistua, ei 
antautua vietäväksi.” 

Tämän päivän poliittiseen 
kenttään taiteilija ei luota. 

”Vasemmistokin esittää vain 
pikkukorjauksia, todellisia vas-
tauksia ei tunnu löytyvän heiltä-
kään. Uskon, että elämme kään-
nekohdassa. Lopulta ihmisten 
on havahduttava siihen, että 
vastaukset eivät löydy tavaroista 
tai rahasta.” 
Petr Rehor: Kirjainten ruumis 
Valvegalleriassa  7. 1.– 29.1.
Hallituskatu 7, Oulu

Tšekkiläislähtöisen Petr Rehorin teoksissa sykkii poliittinen sisin

Kirjaimien kierrättäjä
Petr Rehor teoksensa De Rerum Humana Rum Emenditatione (suomeksi Yleinen keskustelu ihmisten asioiden parantamisesta) äärellä. 

MATTI OLLIKAINEN

Petr Rehor
Syntynyt vuonna 1949 Varnsdorfissa 
Tšekkoslovakiassa.
Opiskellut Prahan Taideteollisuus-
koulussa (1964-68) ja Taideakatemi-
assa (1969-75).
Asunut Oulussa, Raahessa, Jyväsky-
lässä, Joensuussa ja Espoossa.
Suomen kansalainen vuodesta 1983.
Asunut perheineen vuodesta 1994 
Suomen Taiteilijaseuran ateljeetalos-

sa Espoon Tapiolassa.
Ihailee kirjainten monitahoista kau-
neutta ja arvostaa kalligrafiaa eli 
kaunokirjoitustaidetta.
Toimii taiteellisen työskentelyn lisäk-
si mm. kuraattorina, taidekriitikkona 
ja toimittajana.
Suomalaisuus on vaikuttanut taiteili-
jan hillityn ja epäekspressiivisemmän 
ilmaisun kehittymiseen.

Petr Rehor on käyttänyt taiteessaan muun muassa 90-luvun 
lamassa nurin menneiden pankkien valomainosten kirjaimia.

Summer Up 
-festivaali palkittiin 
Päijät-Hämeen 
piristäjänä 
Musiikki Summer Up -festivaali 
on palkittu vuoden päijäthämä-
läisenä kulttuuritekona Aukusti-
palkinnolla. Tapahtuma on 
kasvanut ilman merkittäviä 
julkisia tukia urbaanin musii-
kin suurimmaksi festivaaliksi 
Suomessa.

Summer Up keräsi viime kesä-
nä Lahden Mukkulaan jo 21 000 
kävijää kuuntelemaan urbaania 
musiikkia, kuten hiphopia ja 
reggaeta.

Kasvu on huikea vuodesta 
2003, jolloin tapahtuman sielu 
Martin Mustonen onnistui hou-
kuttelemaan paikalle 23 ihmis-
tä, lähinnä omia kavereitaan.

Tapahtuma hyödyntää 
aktiivisesti sosiaalista mediaa, 
kiittelee Etelä-Suomen Sanomi-
en palkintoraati.

Maakuntalehti etsi Päijät-Hä-
meen kulttuurielämän piristäjää 
nyt neljännen kerran. Yleisö 
äänesti viidestä ehdokkaasta 

kärkeen japanilaishenkisen 
Desucon-tapahtuman. 

Kymmenes Summer Up jär-
jestetään ensi heinäkuun alussa. 
(STT) 

Tango-
markkinoiden 
sävellyskilpailu 
käynnistyi 
MUSIIKKI Seinäjoen Tan-
gomarkkinoiden sävellys- ja 
sanoituskilpailu on käynnisty-
nyt. Kilpailu on kaikille avoin, ja 
siihen voi osallistua huhtikuun 
loppuun asti.

Kilpailutangon aihe on vapaa. 
Sävellysten ja sanoitusten pitää 
olla aiemmin julkaisematto-
mia. Voittaneen tangon tekijä 
palkitaan Seinäjoen Tangomark-
kinoilla ensi kesänä. 

Uusien tangokappaleiden kil-
pailu järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1985. 

Tavoitteena on synnyttää 
uusia tangoteoksia, edistää ja 
monipuolistaa tangomusiikkia 
sekä innostaa uusia tekijöitä 
tangon pariin.  (STT)

Taina Dahlgren STT 
HELSINKI Yleinen mielikuva 
tenoreista on pönäkkä tosikko, 
mutta meksikolaissyntyinen 
Rolando Villazon, 39, on toista 
maata. Hän on paitsi sivistynyt, 
myös hauska veijari, joka antaa 
aikaansa sairaiden lasten haus-
kuuttamiseen.

Villazonin kyvyt havaittiin, 
kun hän rallatti lapsena suihkus-
sa. Oopperamusiikki tuli kuvaan 
musiikkiopintojen alkamisen 
jälkeen, ja vuodesta 1999 hän on 
ollut kansainvälisten oopperala-

vojen yksi suurimmista tähdistä.
Ura alkoi tökkiä nelisen vuot-

ta sitten, kun kurkkuun ilmestyi 
kysta ja vaikea leikkaus oli edes-
sä. Viime vuonna Villazon teki 
onnistuneen paluun.

Paluun jälkeen Villazon on laa-
jentanut repertoaariaan ja teh-
nyt debyyttinsä oopperaohjaaja-
na ohjaamalla Jules Massenet’n 
Wertherin Lyonin oopperassa 
vuosi sitten. 

Piakkoin Villazon ohjaa Gae-
tano Donizettin Lemmenjuo-
man, ja myös muista produk-

tioista on puhuttu Salzburgin, 
Baden-Badenin sekä Lyonin 
kanssa.

Laulaja oopperaohjaajana 
on harvinaisuus. Hieman ylei-
sempää on, että laulajasta tulee 
kapellimestari uran alkaessa hii-
pua. Villazon seuraa teatterin ja 
elokuvan esimerkkiä. Monista 
näyttelijöistä on tullut hyviä oh-
jaajia.

Orkesterinjohtoa hyperaktii-
vinen Villazon ei ole sen sijaan 
harkinnut.

”Minulla ei ole vaadittavia tai-

toja. Ohjaaminen on eri asia, tie-
dän mistä siinä on kyse.”

Helsingin-konsertin ohjelmisto 
koostuu ooppera- ja konserttiaa-
rioista. Ylimääräisinä saatetaan 
kuulla jokunen zarzuelakin, es-
panjalaista lyyristä oopperaa.

Giuseppe Verdin La Traviata 
oli Villazonin bravuureja ennen 
leikkausta. Teos kuuluu edel-
leen hänen ohjelmistoonsa.

Esiintymistauon ja leikkauk-
sesta toipumisen aikana Villa-
zon on toteuttanut lapsuutensa 

toisen haaveen, kirjoittanut ro-
maanin. Kirja kertoo klovnista, 
ja mukana on paljon fi losofi sta 
ainesta.

Pelletohtori, punanenäinen 
Tohtori Rollo on Villazonin tär-
keitä rooleja.

”On upeaa olla klovni. Lasten 
reaktioiden näkeminen on ollut 
valtava kokemus.”

”Minun roolini on vaatimaton, 
lauleskelen vain typerästi muka-
na. Minähän olen tenori, ja minun 
oletetaan olevan typerys. Hah!”

Tähtitenori Rolando Villazon konsertoi ensi kertaa Suomessa

Oopperataivaan tähti Rolando 
Villazon esiintyy myös sairaala-
klovnina ja kirjoitti vasta kirjan.

Fingerporissa 
pyöritellään 
taas kieltä
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