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Nyt kaikki peliin,
Leijonat!

Cilla B.

ma: viikonavaus  | tI: kohtaaminen |
KE: VAPAAILTA | TO: TYYLI  | PE: VIIKONLOPPU

Perjantai: Täydellinen viikonloppu

Vitsi, vitsi

Maailman laiskin
ahkera ihminen
Vapaalla: Elvi Rangell. Bisnesmaailman
ja taiteen välinen ero
on vain siveltimellä
vedetty viiva.
”En ole henkilö joka harrastaa jotakin. Minä joko teen tai en tee. Sata
lasissa eteenpäin tai sitten olen tekemättä mitään. Olen maailman laiskin ahkera ihminen”, Elvi Rangell
naurahtaa.
Kymmenisen vuotta sitten hän
vaihtoi Palacen hotellijohtajuuden
taiteen tekemiseen, opiskellen samantien ammattitaidemaalarin tutkinnon.
”Kun huomasin että minulla oli
rohkeutta lähteä tekemään sellaista, mikä antaa minulle voimaa, niin
tartuin tilaisuuteen. Uuden oppiminen on valtava onni”, hän sanoo.
Rangell pitää yllä kovaa työtahtia,
ravintovalmennuksen asiakastyön
ja luennoimisen ohella.
”Nykyään pidän näyttelyn joka toinen vuosi. Uusi näyttely vaatii edellisen nollaamista ja aikaa uuden kehittymiseen, tämä käy kyllä
ihan kokopäivätyöstä. Minulle sanotaan, että tyylini tunnistaa. Itse en
sitä näe, maalaan niin kuin tuntuu
hyvältä”, hän selvittää.
”Se ilo ja onni, minkä tunnen kun
huomaan että on syntynyt työ, joka
puhuttelee minua, on sanoinkuvaamaton. Silloin kuljen jalat tukevasti 10 senttiä maan pinnan yläpuolella. Hetken, ja sitten tulee yleensä pudotus – ja uusi ilo ja onni”, Rangell tuumii.
Hannu Lahtonen

hannu.lahtonen@kauppalehti.fi
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oissa vuonna oululaisessa pizzeriassa ammuttiin kuoliaaksi
21-vuotias marokkolainen mies. Tappaja kuului rikollisryhmä
United Brotherhoodiin ja oli hiljattain vapautunut vankilasta,
missä oli istunut tuomion taposta.
Surman jälkeen köyliöläinen kunnallispoliitikko Tommi Rautio
(ps) kirjoitti Facebookissa haluavansa antaa surmaajalle mitalin. Kun
osa ihmisistä äimisteli, että mitä tuo sanoi, kansanedustaja Veltto Virtanen (ps) kirjoitti blogissaan, että Raution heitto oli vähän rankempaa huumoria.
Kansanedustaja James Hirvisaari (ps) puolestaan kutsui ystävänsä, maahanmuutto- ja islamkriitikko Seppo Lehdon vierailulle eduskuntataloon. Ystävä teki natsitervehdyksen eduskunnan istuntosalin yleisölehterillä ja julkaisi kuvan sosiaalisessa mediassa. Hirvisaari
puolusti ystäväänsä ”superhumoristiksi”.
Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) sanoi että homot, somalit ja minareetit pitäisi sijoittaa Ahvenanmaalle. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner totesi
medialle, että Hakkarainen taisi olla ”hilpeällä” tuulella ja että puheet
olivat varmaankin ”vitsailua”.

Kankaanpääläinen valtuutettu Teuvo Roskala (ps) ehdotti Facebookissa äänestyskieltoa naisille. Jälkikäteen Roskala totesi, että ihan
vitsimielessä. Kansanedustaja Kimmo Eronen (ps) taas pilkkasi kes-

Muutostaiteilija. Elvi Rangellin Muutosta-näyttely on esillä Gallery

Contempossa Helsingin Lönnrotinkadulla vielä runsaan viikon verran.
Q-Teatteri

Teatteritapaus. Jussi Nikkilä on
y-sukupolvea edustava Kaspar
Hauser.
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Kaunotar ja hirviö ”Tämä on
uusi ja sisäpiiritiedosta päätellen hieno baletti myös lapsille.
Suomeen parikymmentä vuotta
sitten saapuneen meksikolaisen Javier
Torresin koreografiassa on italialaisen
Ottorino Respighin musiikki. Hatunnosto Kansallisbaletille hienoista baleteista,
joihin voi viedä lapsia, kuten Lumikuningatar ja aina ihana Pähkinänsärkijä.”
Kaunotar ja hirviö, ensi-ilta tänään klo 19
Suomen Kansallisoopperassa
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Q-teatterin Kaspar Hauser
”Akse Petterssonin ohjaama ja
yhdessä Johannes Ekholmin
kanssa käsikirjoittama y-sukupolven näytelmä sai niin uskomattoman
hienon kritiikin, että on pakko mennä se
katsomaan. Keskeiseksi nousee kysymys
yksilön suhteesta ympäröivään maailmaan. Yksilöltä edellytetään loputonta
itsensä kehittämistä, koska elämästä
itsestään on tullut kauppatavara. Muutenkin pidän Q-teatterin esityksistä.”
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Kaspar Hauser Q-teatterissa tänään klo 19

Henrik Vibskov Designmuseossa ”Kevätkauden suurnäyttely esittelee tanskalainen
nykymuodin pioneerin ja pelle
pelottoman. Hieno näyttely, ja minuun
iski täysillä se, mitä hän on sanonut: ’Ei
ole mahdollista pakottaa luovuuteen tai
tehdä sille rajoja. Nautin itseni laittamisesta keskelle tuntematonta. Silloin voin
oppia ja mukautua kokonaan uuteen.
Käytän silmiäni ja aivojani.’”

Henrik Vibskov Designmuseossa 11.5. saakka
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Jälkeenpäin puolueesta
todettiin, että vitsillä
laitettiin.”
kustalaista kollegaansa tämän murteesta matkimalla tätä istunnoissa.
Huumorilla tietenkin.
Kun Espoon valtuuston budjettikokouksessa RKP:n valtuutettu oli
aloittamassa puheenvuoroaan, valtuutettu Seppo Huhta (ps) huusi: ”Puhuisitteko suomea!” Jälkikäteen Huhta kommentoi: ”niin vitsi
kun olla ja voi”. Kun taas eduskunnan täysistunnossa RKP:n edustaja nousi puhumaan, aina oli joku perussuomalaisista sanomassa, että
hurrit himaan. Huumorilla tietenkin.
Vaaliohjelmaansa perussuomalaiset kirjoittivat, ettei valtion kassasta pitäisi tukea postmodernia taidetta, koska se on tekotaidetta.
Jälkeenpäin puolueesta todettiin, että vitsillä laitettiin.
Keskiviikkona kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) sanoi
lehtihaastattelussa, että kannattaa mieluummin palkata nuoria miehiä kuin nuoria naisia, koska nuoret naiset saattavat jäädä äitiyslomalle. Kommentti herätti kummastusta ja Ruohonen-Lerner joutui selittämään. Ei olisi ollut vaikea arvata etukäteen, miten perussuomalainen tilannetta paikkailee.
”Se oli vitsi”.
Tästä kolumnista kenenkään ei kannata hermostua, koska tämä on
vitsailua.
Cilla Bhose cilla.bhose@kauppalehti.fi
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