24

ILTA-SANOMAT LAUANTAINA 28. 10. 2017

25

ILTA-SANOMAT LAUANTAINA 28. 10. 2017

PLUS Maailma

PLUS Maailma

MATT BARON / REX / ALL OVER PRESS

Kansallissankari
Armenialaiset ovat ylpeitä tosi-tv-tähti Kim Kardashianista, jolla on juuret heidän
maassaan. Tuhannet jerevanilaiset kopioivat Kimin tyyliä, ja muutkin ylistävät
häntä kansallissankarina, joka haluaa tehdä kansanmurhan näkyväksi.

N

äky yllättää jo Jerevanin
lentokentällä. Passintarkastusviranomaisena
työskentelevä nuori
nainen ojentaa leimatun
passin ja kehottaa siirtymään eteenpäin. Hän on
piirteiltään kuin ilmetty
Kardashianin julkkisperheen jäsen: tumma
meikki- ja hiustyyli ovat hämmentävän
tutunoloiset.
Sama näky toistuu Jerevanin kaduilla.
Ohi kävelee tämän tästä nuoria naisia, jotka
ovat sonnustautuneet tosi-tv-trendin mukaan. Kardashianit ovat isänsä puolelta
armenialaisia.
Tosi-tv-ohjelmistaan tunnettu julkkisperhe on somesukupolven suurimpia tähtiä. Perhettä syytetään pinnallisuudesta.
Kaiken keskiössä on ulkonäkö ja eri asioiden myyminen sillä, olivat kyseessä sitten
rahakkaat mainossopimukset tai muu
perheen ympärille brändätty viihdeimperiumi.
– Suosikkini on Kim Kardashian. Seuraan häntä Instagramissa ja saan hänestä
inspiraatiota omaan tyyliini, kertoo vaatekaupassa myyjänä työskentelevä Aremine
Avetisyan, 23.
Meikki, vaatetyyli ja hymy ovat aitoa
Kardashiania.
– Parasta Kimissä ovat hänen muotonsa,
Avetisyan sanoo ja piirtää ilmaan jyrkän
tiimalasin mallin.
Tiimalasin suuntaan vaatemyyjä on
muokannut myös omaa vartaloaan.
ELÄMÄ on kauppatavaraa koko Kardashianin perheelle, lasten syntymästä häihin
ja hautajaisiin. Silti Kardashianit eivät ole
armenialaisille pelkkiä kauniita televisio- ja
somekasvoja.
Jerevanissa asuva Marine Dasbinyan,
33, työskentelee luonnonkosmetiikan parissa. Hänen silmänsä pyörähtävät ympäri,
kun kysyn, onko Kim Kardashian hänen
mielestään kaunis.
– Ehkä hän on kaunis miesten silmään,
mutta ei hän luonnolliselta näytä, Dasbinyan muotoilee ystävällisesti.
– Mutta arvostan häntä. Hän on hyvä,
koska hän haluaa auttaa meitä armenialaisia.
Sen hän sanoo vilpittömästi.
Kardashianin perhe vieraili Jerevanissa
2015, kun Armenian kansanmurhasta tuli
kuluneeksi sata vuotta.
Kansanmurhan muistomerkillä ja muistotulella kuvattiin tummanpunaiseen iltapukumaiseen haalariasuun sonnustautunut Kim Kardashian tulipunaisten kukkien
ja perheensä ympäröimänä.
Minne Kardashianit menivätkin, heitä
seurasivat televisiokamerat, armeijan sotilaat, henkivartijat, median edustajat ja
innostuneet jerevanilaiset.
– Kim, miksi olet täällä?
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Sotilaat ja fanit ympäröivät Kim Kardashianin, kun hän vieraili Armeniassa 2015.
HEINI KILPAMÄKI

Luonnonkosmetiikan parissa työskentelevä
Marine Dasbinyan arvostaa Kim
Kardashiania.

– Mitä mieltä olet kansanmurhasta?
Julkkikset varjelivat yksityisyyttään
eivätkä vastanneet toimittajien kysymyksiin.
Naisten silmäkulmat kostuivat muistotulen äärellä salamavalojen välkkyessä.
VUONNA 1915 alkaneessa konfliktissa
nykyisen Turkin alueen ottomaanit murhasivat satojatuhansia armenialaisia halutessaan ulottaa valtakuntansa aina Intiaan
asti. Suurimmat arviot uhrimäärästä liikkuvat miljoonissa. Osa kristityistä uhreista
kuljetettiin Mustallemerelle hukkumaan tai
autiomaihin nääntymään hengiltä. Nuoret
tytöt poltettiin elävältä tai he joutuivat
haaremeihin seksiorjiksi.
Myös lapsille tehtiin sadistisia julmuuksia. Osa kasvatettiin unohtamaan todellisen
identiteettinsä. Iso osa armenialaisista
myös pakeni maasta.
Vain noin kolme miljoonaa armenialaista
asuu nykyisen Armenian tasavallan alueella. Maailman arviolta kahdeksasta miljoonasta armenialaisesta suurin osa elää diasporassa Venäjällä, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja useissa Lähi-idän maissa. Useimmat heistä ovat vuoden 1915 kansanmurhasta ja pakkosiirroista henkiin jääneiden
jälkeläisiä.
Myös Kardashianien isoisovanhemmat
pakenivat todennäköisesti Hampurin
kautta meriteitse Yhdysvaltoihin.
Armenian kansanmurha on yhä
kansainvälisesti kiistelty aihe. Muun
muassa Suomen valtio ei ole tunnustanut sitä tapahtuneeksi samalla tavalla kuin natsi-Saksan holokaustia. Toisaalta presidentti Tarja Halonen on
istuttanut Kansanmurhamuseon puistoon muistopuunsa.

Hän nosti asian esille myös koko sivun
mainoksessa New York Timesissa. Se osoittaa, että Kardashian haluaa kunnioittaa
juuriaan pinnallisessakin yhteydessä.
MILLAISEN roolin armenialainen kulttuuri naiselle käsikirjoittaa?
– Puolet naisista hoitavat kotona lapsia ja
puolet ovat työelämässä, kertoo kosmetologi Marine Dasbinyan.
Hän kirjoittaa Google Translate -käännössivuston kautta, että armenialainen nainen
on tyyni ja rauhallinen. Hän tekee perheensä eteen kaikkensa.
Kaikki Jerevanin nuoret naiset eivät
kopioi kuuluisaa Kardashian-tyyliä. Kaunis
ulkonäkö on plussaa, mutta ei pääasia.
Raskaan historian kansakunta arvostaa
sitkeyttä.
– Se johtuu ehkä vuoristosta. Olemme
saaneet voimamme sieltä.

"Mitä mieltä olet
kansanmurhasta?”

Aurora Mardiganian on armenialaisille
tärkeä kansanmurhasta selviytymisen
symboli. Hänet pakotettiin teini-ikäisenä
seksiorjaksi, mutta hän pääsi pakenemaan
Yhdysvaltoihin, jossa kirjoitti
muistelmansa. Hänen muotokuvansa
löytyy Kansanmurhamuseon seinältä.

Kansanmurhamuseon pihassa on Tarja
Halosen muistopuu kyltteineen.

Kansanmurhamuseon monumentti
muistuttaa Armenian historian
häpeällisimmistä vaiheista, joita myös Kim
Kardashian on tuonut esiin.

ÄÄNEKKÄIMMIN kansanmurhan on
kiistänyt Turkin hallitus. Se ei ole suostunut Euroopan parlamentin eikä paavi
Franciscuksen kehoituksista huolimatta
tunnustamaan edeltäjänsä Ottomaanien
valtakunnan tekoja.
Kardashianien vierailu Jerevanissa toi
kansanmurhan satavuotismuistovuotena
paljon näkyvyyttä armenialaisten vaietulle
menneisyydelle. Kim Kardashian puhui
julkisesti kansanmurhan muistamisen
puolesta. Samaa työtä on tehnyt myös Hollywood-näyttelijä George Clooney.
Armenialaistaustaisista julkisuuden
henkilöistä Kim Kardashianin kanssa ovat
kampanjoineet ranskalaislaulaja Charles
Aznavour ja tennistähti David Nalbandian.
Vuonna 2011 Kim Kardashian joutui
ikävään välikäteen: hän päätyi Turkin
Cosmopolitan-lehden kanteen huhtikuussa,
juuri silloin kun Armenia viettää kansanmurhan muistopäivää. Hän ei ollut tietoinen, että myös lehden Turkin-painos
aikoo käyttää hänen kuvaansa kannessa.

Kim Kardashian
on tottunut
poseeraamaan.
Hän on
tuhansien
armenialaisten
idoli.

