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Mozartista Dallas-tunnariin: Mitä löytyy
johtajien soittolistoilta?
An

Okko

Musiikki tekee aivoille hyvää. Se rentou aa, inspiroi, innostaa ja lai aa kehon
liikkeelle. Musiikki on osa surua ja juhlaa – ja iden tee ä. Tavallinen kansa
kuuntelee määritelmän mukaan populaarimusiikkia, mu a miten käy Kekkoselta
rock 'n roll? Näin kysyi underground-yhtye Suomen Talvisota 1939–1940 reilut
puoli vuosisataa si en. UKK:n suhteesta rockiin tai musiikkiin ylipäätään on
valite avas saatavilla varsin niukas

etoa. Monen muun johtajan

musiikkimausta sen sijaan edetään huoma avas enemmän.
Aloitetaan tärkeimmästä eli Helasta: Laitosjohtaja Heli Valtonen kertoo
kuuntelevansa musiikkia monipuolises ﬁiliksen mukaan. Usein kuuntelussa on
1960–70-lukujen pop ja rock, aivan erityises proge. Välillä taas soi klassinen.
Heli on hyvässä seurassa, sillä klassisesta musiikista nau i Angela Merkelkin,
jonka suosikkeihin kuuluu lisäksi kansanmusiikki. Myös Emmanuel Macron
tunnustautuu klassisen ystäväksi, hänen suosikkejaan ovat erityises Schumann, Liszt ja Rossini.
Yhdysvalloista klassisen kuuntelijoita on hieman vaikeampi löytää, vaan perinteinen rockmusiikki vaiku aa pitävän yhä
hyvin pintansa. Rockilla onkin kiista a pitkät presiden lliset perinteet, kutsuihan jo Nixon aikoinaan Elviksen vierailulle
Valkoiseen taloon – vaikkei ehkä itse kuulunutkaan Elviksen fanikuntaan. George W. Bushin on kerro u kuuntelevan John
Fogertya ja Van Morrisonia, Donald Trumpin suosikkeihin kuuluu e äväs Queen, Guns N’ Roses ja Twisted Sisters. Voisi
veikata, e ä ”We’re not Gonna Take It” soi Trumpin kauden lopussa uhaan. Barack Obamakin kuuntelee rockia, mu a
hänen soi olistoillaan on myös huoma avas modernimpia ja ken es monikul uurisempia tuulahduksia muun muassa
Beyoncén, Kendrick Lamarin ja Camila Cabellon muodossa. Kah ajakautuneessa maassa demokraa t ja republikaanit
vaiku avat olevan yhtä mieltä ainakin yhdestä asiasta: Bruce Springsteenin musiikista ovat pitäneet niin Obama, Biden,
Trump kuin Ronald Reaganinkin.
Reaganin vastapeluri Mihail Gorbatšov puolestaan on lukema omien muiden venäläisten tapaan kova Beatles-fani.
Kommunis sen puolueen pääsihteerinä olleessaan hän jopa tapasi John Lennonin lesken Yoko Onon. Gorba pi aikoinaan
arvossa myös ko maansa suurinta yhtye ä Kinoa, jonka hi ä ”Peremen!” (”Muutos!”) hän jopa käy

perusteluna

reformeilleen. Olete avaa on, e ei Vladimir Pu n sen sijaan suuremmin fanita kyseistä laulua, sitä kun käytetään
säännöllises hänen hallintonsa vastaisissa mielenosoituksissa. Pu n ei myöskään ole räpin ystävä, sillä genre markkinoi
hänen mukaansa vapaan seksin, huumeiden, kapinan ja kiroilun kaltaisia ei-toivo uja ilmiöitä. Ole aisin, e ei myöskään
Pussy Riot-henkinen punk kuulu Pu nin suosikkeihin.
Mistä Pu n si en pitää? Julkises hän on väi änyt kuuntelevansa ensisijaises venäläistä musiikkia, samoin klassista.
Juoruilijat ovat kuitenkin paljastaneet ikuisen presiden n kuuntelevan Bachin ja Mozar n sijaan mieluummin Abbaa, joka ei
ehkä aivan yhtä hyvin istu Pu nin tarkoin varjelemaan machoimagoon. Abban fanitus menee e äväs niin pitkälle, e ä
Pu n on takavuosina pestannut Björn Again -tribuu yhtyeen esiintymään yksityis laisuuteensa.
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Kuunteleeko Venäjän johtaja ruotsalaista popmusiikkia?
Kiinan Xi Jinpingin musiikkimaku on hämärän peitossa. Voi olla, e ä kansanmusiikki kuuluu hänenkin soi olistoilleen, onhan
hänen vaimonsa Peng Liyuan melkoisen menestynyt kansanlaulaja. Kuunteleekohan Xi hänestä itsestään tehtyjä
(taha oman?) camp-henkisiä ylistyskappaleita, joita löytyy varsin suuri määrä räpistä purkkapoppiin?
Siirry äessä Xi Jinpingista vielä autoritaarisimpiin johtajiin päästään Kim Jong-uniin, jonka musiikkimaku on yllä ävän
monipuolinen. Kim ihailee naapurimaan K-Poppia siitäkin huolima a, e ä tavallisille Pohjois-Korean kansalaisille K-Popin
kuuntelusta kiinni jääminen saa aa etää passitusta työleirille. Amerikkalaisia kasarihi ejä hän esi ää mielellään karaokessa
illanvie ojen yhteydessä. Lisäksi Kim nau i klassisesta rockista, kuten The Doorsista ja Jimi Hendrixistä. Erikoisuutena
maini akoon hänen mieltymyksensä erinäisiin tunnareihin, kuten Dallas-sarjan ja Rocky-elokuvien tunnusmusiikkeihin.
Tunnariskenessä hänen hengenheimolaisenaan voitaisiin ken es pitää In an Narendra Modia, joka vuonna 2017 pää
puheensa jokseenkin pahaenteissä tunnelmissa Star Warsista tutun ”Imperiumin marssin” soidessa taustalla.
Voidaanko tästä kaikesta si en tehdä jotain päätelmiä musiikin ja johtajuuden suhteesta? Bri läisen psykologi Adrian
Northin tutkimuksen mukaan musiikkimaku ja persoonallisuus linki yvät toisiinsa. Tutkimuksessaan hän muun muassa
väi ää, e ä rockin ja räpin kuuntelijoita yhdistää usein kapinahenkisyys. Klassista kuuntelevat ovat puolestaan pääasiassa
hyvin koulute uja menestyjiä, mu a samalla he ovat myös muita sulkeutuneempia. Todella ahkerat ihmiset puolestaan
kuuntelevat poppia. Kuinka vakuu avia nämä luonnehdinnat ovat, jääköön lukijan arvioitavaksi. Järkevintä lienee musiikin
ennakkoluuloton sekakäy ö.
Kirjoi aja on populaarikul uurista kiinnostunut yleisen historian tohtorikoulute ava, joka tätä kirjoi aessaan kuunteli
Princeä.
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