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otteita ajasta

Suomalainen natsihassuttelu 
Iron Sky sai huhtikuussa ensi-il-
tansa. Elokuva itsessään ei ehkä 

ansaitse kummoistakaan huomiota, 
mutta pätkän musiikit valmistanut 
bändi on sen sijaan noteeraamisen 
arvoinen. Laibach on slovenialainen, 
musiikillisesti moniaalle levittyvä 
yhtye, joka  luokittuu ennen kaikkea 
industrial-kategoriaan. Bändin este-
tiikka kulkee jossain dystooppisen 
futurismin alueella, ja sen provoka-
tiivisissa tuotoksissa nojataan totali-
taristiseen kuvastoon.

Jo yhtyeen tunnusmerkistö ai-
heutti närää yhteiskunnan säilyttä-
vissä voimissa. ”Laibach” on saksan-
kielinen nimi nykyiselle Slovenian 
pääkaupungille Ljubljanalle. Nat-
simiehityksen jälkeen nimitys on 
herättänyt lähinnä inhotusta paikal-
listen keskuudessa. Symbolikseen 
kollektiivi puolestaan sorvasi mustan 
ristin mustan hammasrattaan sisälle, 
mikä viittoilee ainakin kansallissosia-
lismin, anarkismin ja Malevitšin su-Malevitšin su-
prematismin suuntiin. Yhtyeen nimi, 
logo ja julisteet olivat sen perusta-
misaikoina 80-luvulla niin kovaa 
kamaa, että Jugoslavian viranomaiset 
kielsivät niiden julkisen käytön ja es-
tivät bändiä esiintymästä.

Laibachin keinovalikoima tuo 
mieleen militarismin, totalitarismin 
ja fasismin: marssimusiikkia, uni-

vormuja, uusklassisia ja futuristisia 
kuvia, vahvasti latautuneita sym-
boleja. Yhtye onkin usein ymmär-
retty äärioikeistolaiseksi tai ääriva-
semmistolaiseksi, stalinistiseksi tai 
kansallissosialistiseksi. Tällaiset tul-
kinnat ovat kuitenkin ilmiselvästi 
vääriä.

Paremminkin Laibach asettuu 
jonkinlaisen käsitetaiteen piiriin. 
Sen alkuaikojen konsertteihin ek-
syneet saivat kokea tuskaisen me-
telin, raa’an kuvan ja vieraannutta-
misen kauhuperformansseja, joita 
ilmeisesti vain vaivoin saattoi luulla 
tavallisiksi rock-konserteiksi tai po-
liittiseksi julistuksesi. Laibach oli 
myös 80-luvun puolessa välissä 
mukana perustamassa Neue Slo-
wenische Kunstia (NSK). Tämä 
taidekollektiivi aiheutti skandaalin 
voittamalla Jugoslavian kommu-
nistisen puolueen masinoiman ju-
listekilpailun vain hieman natsien 
käyttämästä reklaamista muokatulla 
työllään. Valtaapitävien kannalta 
ongelmallisinta tietysti oli, että juuri 
he valitsivat palkinnon saajan. Siten 
kommunistinen puolue osoitti toi-
saalta ihastuksensa propagandistiseen 
taiteeseen ylipäätään. Toisaalta kävi 
ilmi sen yhtäläinen mieltymys niin 
äärioikeistolaiseen kuin vasemmisto-
laiseenkin kuvastoon – jos näillä nyt 
on jotain eroa.

Jugoslavian hajottua 90-luvun 
alussa NSK julistautui itsenäiseksi 
valtioksi, jolla ei ole maa-alueita vaan 
joka, niin kuin se ilmoittaa, on vain 
ajassa. Valtiolla on nykyään konsu-
laatteja, oma lippu, postimerkki ja 
kansallislaulu. Sarajevon piirityksen 
lopulla vuonna 1995 Laibach mää-
ritteli Sarajevon kansallisen teatterin 
NSK:n alueeksi ja jakoi paikalla 
olleille kuvitteellisen valtionsa dip-
lomaattipasseja. Näiden avulla joi-
denkin onnistui paeta maasta ja il-
meisesti säilyttää henkensä.

On selvää, ettei Laibach ilman 
käsitteellistä väkivaltaa asetu nat-
sismin, kommunismin tai muun 
vastaavan ideologian ajajaksi. Sen 
totalitaristiset viittaukset ovat liian 
hämäriä, jotta niiden voisi katsoa 
kohdistuvan johonkin tiettyyn ideo-
logiaan tai aatteeseen. Toisaalta yhtye 
on liian yliampuva, jotta sen voisi 
ymmärtää poliittisena agitaattorina. 
Pikemminkin Laibach ottaa totali-
tarismin niin vakavasti, että se itse 
muodostuu reductio ad absurdumiksi 
totalitarismia vastaan. Kärjistettynä 
tämä lieneekin yhtyeen ja laajemmin 
NSK:n tarkoitus.

Kuulusteleva poppikone
Laibach tunnetaan luultavasti par-
haiten huolettomien poplaulujen 
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uudelleentulkinnoista. Esimerkiksi 
Queenin voimaralli ”One Vision” 
(1985) kääntyi Laibachin uumenissa 
natsismiin viittaavaksi marssiksi 
”Geburt einer Nation”. Vielä her-
kullisempi on itävaltalaisen Opus-
koplan ”Live Is Life” -hitin (1984) 
koverointi. Tämä mattinykäsmäisissä 
syvyyksissä sukeltava jääkiekko-ot-
teluiden väliaikaveisu muuttui kah-
deksi wagneriaanisesti käyväksi in-
dustriaalikappaleeksi. Opus Dei -le-
vyllä ilmestyneet versioinnit ylistävät 
voimaa ja valtaa sekä kutsuvat omia 
pysymään yhdessä. Musiikkivideon 
heideggerilainen luonnon jylhyyden 
kuvasto komppaa mukavasti tun-
nelmaa.

Laibachin live-esiintymiset saavat 
totalitaristisen puoluekokouksen 
tuntua, kun yleisö lähtee mukaan 
natsitervehdystä muistuttavaan ryt-
miseen käsien heilutteluun. Koko 
kansan urheilujuhlien, konserttien ja 
ylipäätään populaarikulttuurin epä-
mieluisat merkitysyhteydet käyvät 
kovin selviksi yhtyeen soittaessa Iron 
Skyn elokuvamusiikkia ja lätkäpelien 
tunnareita. Vapautta sykkivänä pi-
detyt kulttuurimuodot loksahtavat 
totalitaristiseen kulissiin ällistyttävän 
sulavasti. Nerokkaat esitykset jäävät 
kalvamaan mieleen ja pakottavat 
ajattelemaan totunnaisia asioita uu-
delleen.

Huolimatta Laibachin taus-
tasta ja monimutkaisista motiiveista 
täytyy kuitenkin ihmetellä, ovatko 
nämä populaarituotokset itse mitään 
kummempaa kuin kappaleet, joita 
ne kierrättävät. Voiko tylsähkö musi-
sointi joutavan elokuvan ääniraidalla 
olla merkityksellistä? Saako tyhjästä 
nyhjää pelkällä uudelleenraamituk-
sella ja iteroinnilla? 

Käännöskappaleet tuntuvat 
jäävän sisällöltään köyhiksi. Esimer-
kiksi Queen- ja Opus-versioinnit 
ovat itsessään korkeintaan vitsik-
käitä. Tästä muodostuukin eittä-
mättä pieni paradoksi: Laibachin 
popväännöksiä ei voi olla pitämättä 
terävänä kulttuurikritiikkinä, mutta 
silti ne vaikuttavat kumajavan miltei 
onttoina, vailla itseriittoista merki-
tystä.

Laibachia tutkinut Alexei 
Monroe on kutsunut yhtyettä sa-
naparilla interrogation machine, 
mikä tuo esille bändin ulkopuo-
lelleen viittaavan luonteen. Laibach 
vain kysyy ja kuulustelee mutta ei 
itse alistu kuulusteltavaksi. Kun 
yhtyettä ryhtyy ymmärtämään, se 
sulkeutuu staattiseksi monoliitiksi, 
jonka mustaan pintaan kaikki sy-
välliset tulkintayritykset pelkis-
tyvät. Näin Laibach on vain peili, 
joka itsessään ei ole muuta kuin 
mitä peilaa.

Varioimalla pinnallisia kappa-
leita Laibach ei siis varsinaisesti 
valmista syvällistä taidetta. Sen 
sijaan uusien tulkintojen myötä 
juuri alkuperäiset biisit, jotka 
ylistävät kepeästi elämää, voimaa 
ja hyvää menoa, saavat syvyyttä. 
Queenin ja Opuksen rallatuksista 
tulee ideologisia – erityisesti vas-
tenmielisellä tavalla. Niistä tulee 
merkityksellisiä, ja ne alkavat 
vaatia tulkintaa. Hämmästyt-
tävää kyllä joudutaan kysymään, 
onko ”One Vision” totalitaristinen 
kappale.

Laibachin koverit kykenevät 
osoittamaan populaarikulttuurin 
epämieluisia piirteitä, koska ne 
itsekin ovat pinnallista poppia. 
Teho katoaisi, jos tuotokset oli-
sivat korkeakulttuuria tai muuten 
eroaisivat lähtökohtaisesti kom-
mentoinnin kohteistaan. Lai-
bachin kevytkulttuuriset teokset 
eivät ole vakavasti otettavaa tai-
detta, ja juuri siksi ne onnistuvat 
siinä, missä vakavan taiteen on 
niin vaikea onnistua: ne muo-
vaavat ihmisten käsitystä maail-
masta ja siten todellisuutta.

Risto Koskensilta

”Hämmästyttävää 
kyllä joudutaan 
kysymään, onko 
’One Vision’ 
totalitaristinen 
kappale.”


