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Kuvata sitä, mitä ei voi nähdä

Joitain vuosia sitten ohjaamassani esityksessä LUMO –esitys 
uudesta työstä (TTK 2007) oli kohtaus, jossa opas, Janne Saa-
rakkala, esitteli yleisölle näkymättömiä taideteoksia. Yksi 

näkymättömistä teoksista oli kuvaus kattoon maalatusta fres-
kosta. Opas kuvaili teosta, Michelangelo-tyyliin maalattua kuva-
elmaa, jossa uuden työn edustajat leijuvat hands free laitteineen 
työelämän ihmeellisessä, illuusiomaisessa keveydessä. 

Isäni oli katsomassa tätä esitystä ja kesken freskokuvauksen 
hän otti esiin kännykkäkameransa ja nappasi kuvan ”maalaukses-
ta”. Valokuvassa näkyy katto ja lamppu. Esitys oli dokumentoitu.

Tämä katsojan spontaani teko herättää useita kysymyksiä esi-
tyksestä ja dokumentoinnin suhteesta.  

Mitä tämä kuva kertoo esityksestä, mikä on kuvan suhde siihen 
mitä esityksessä tapahtui? Onko esityskokemus tallennettavissa 
ja jaettavissa dokumenttien välityksellä? Ja jos, niin millä ehdoin? 
Tässä dokumentoinnista tuli myös osa esitystä, teko sinänsä, joka 
kommentoi paitsi esitystä myös katsojan positiota. Katsoja esitti 
katsojaa toteuttamalla klassisen katsojan eleen, ottamalla turis-
tikuvan. Kuvaamisesta tuli myös kommentti esitykseen ja do-
kumentointiin; yritetään kuvata sitä, mitä ei voi nähdä, tallentaa 
tavoittamatonta.

Kulttuurimme suhde tallentamiseen lähentelee pakkomiel-
lettä. Erilaiset tallennusvälineet ovat kaikkien saatavilla ja 

dokumentoinnista on tullut henkilökohtaisessa elämässä osa ar-
kipäivää ja ihmisten identiteetin luomista.  Dokumentointi on 
kuuma aihe myös esitystutkimuksessa. Annette Arlander avaa 
esitystutkimuksen tämän hetkistä arkistointia käsittelevää kes-
kustelua. Pekka Luhta jatkaa luomalla katsauksen performans-
sin lähihistoriaan dokumentoinnin näkökulmasta, Nora Rinne 
pohtii katsojaa esityksen todistajana. Katariina Numminen 
kirjoittaa dokumentaarisen ulottuvuudesta teatterissa ja Maija 
Hirvonen dokumentaarisen elokuvan kertojan luotettavuudesta. 
Uusia juttusarjoja ovat Masi W. Eskolinin gonzo kokeilu Art-
ventures ja Janne Saarakkalan Suomen kirjeenvaihtaja.

Pilvi Porkola

kannen kuva ß chris burden: Shoot, 1971
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Dokumenttiperformanssi
Dokumentaatio

Katoava vai säilyttävä esitys

V
ieraillessaan Helsingissä syksyllä 
2008, Heike Roms Aberystwithin 
yliopistosta Walesista esitteli arkis-
tointiprojektiaan What is Welsh for 

performance?, jonka puitteissa hän arkistoi 
dokumentteja Walesissa esitetyistä perfor-
mansseista. Hän aloitti esittämällä tiiviin 
yhteenvedon esityksen ja dokumentaation 
suhdetta pohtineesta, esitystutkimuksen 
piirissä käydystä keskustelusta. Referoin sen 
tässä vieläkin tiiviimmin ja aloitan paljon lai-
natusta käsityksestä esityksestä katoavana 
(performance as disappearance) jonka Peg-
gy Phelan toi ilmi teoksessaan Unmarked, 
1993. Elävä (siis kuoleva, katoava) esitys, 
jota ei voi tallentaa muuttamatta sitä muuk-
si, vastustaa hyödykkeeksi muuttamista, ja 
siten performanssi tai esitystaide on para-
digmaattinen poliittisen vastarinnan väline. 
Philip Auslander kritisoi teoksessaan Live-
ness (1999) tätä näkemystä ja huomautti että 
esityksen mieltäminen eläväksi on mahdol-
lista vain tallennetun tai välitetyn (median) 
yleistymisen seurauksena. Kathy O’Dell ja 
Amelia Jones vastustivat Phelanin käsitystä 
sillä perusteella, että esityksiä tekevät taitei-
lijat ovat käyttäneet dokumentaatiota per-
formanssitaiteen alkuajoista asti. Rebecca 
Schneider puolestaan väitti, että esitys ni-
menomaan säilyy (“Performance Remains” 
Performance Research 2001) kehoissa, käytän-
nöissä ja muistoissa. Ja Diana Taylor esitti 
teoksessaan arkisto ja ohjelmisto (The Ar-

chive and the Repertory, 2003) että perinteet 
säilötään ruumiiseen erilaisten muistiteknii-
koiden avulla ja siirretään elävässä tässä ja nyt 
tilanteessa yleisölle. Heike Roms huomautti 
itse, että on tapahtunut selvä kiinnostuksen 
siirtyminen dokumentoinnista arkistointiin. 
Instituutiot voivat auktoriteettinsa avulla 
pitää perinnön hengissä. Hän jakoi oheis-
lukemistoksi opiskelijoille Auslanderin vai-
kutusvaltaisen artikkelin dokumentoinnin 
konstituoivasta voimasta (The Performativity 
of Performance Documentation, PAJ 84, 2006), 
josta tuonnempana hiukan tarkemmin.

Dokumentti tallentaa, todistaa, 
markkinoi, levittää

Dokumentointia käytännön taiteilijan näkö-
kulmasta tarkastelee Jamie McMurry, Los 
Angelesista käsin toimiva performanssitai-
teilija. Hän viittaa maisterin opinnäyttees-
sään vuodelta 2007, The Role of Documentation 
in Time-Based Work, kansainvälisen taiteilija-
yhteisön piirissä käynnissä olevaan keskuste-
luun ja pitää ongelmallisena laajalle levinnyt-
tä tapaa käyttää dokumenttia korvaamaan 
taideteos. Hän arvostelee esinekeskeisiä 
käsittelytapoja ja kehottaa keskittymään 
sellaisiin dokumentointitapoihin jotka ko-
rostavat aikaan perustuvan taiteen kaikkein 
perustavinta ominaisuutta, sen ajallisuutta. 
Uusia nykytaiteen muotoja dokumentoita-
essa on syytä panna enemmän painoa elävälle 
kokemukselle ja taiteen live-ulottuvuudelle. 
McMurry luettelee tyypillisiä dokumenttien 
funktioita ja tavoitteita:

1) Laajentaa elävää teosta tai esitystä niin, 
että sitä voi käyttää lähteenä tai nauttia siitä 
kauan varsinaisen esityksen tai toteutuksen 
jälkeen - eli tallentaa. 

2) Todistaa ja arkistoida yksityiskohdat, 
ylläpitää oikeaa kuvausta teoksesta ja estää 
mytologiaa peittämästä alleen todellisia ta-
pahtumia – eli todistaa.

3) Luoda tuote joka voi taloudellisesti aut-
taa taiteilijaa pitämään yllä praktiikkaansa – 
eli markkinoida 

4) Luoda tuote joka voi auttaa taiteilijan 
praktiikkaa tavoittamaan muita ihmisiä kuin 
ne jotka olivat paikalla elävän tapahtuman 
aikana - eli levittää. 

Dokumentaatio ja 
performanssi

Dokumentointi on ollut ongelma esitysten 
tekijöille ja tutkijoille, ja sitä se on 
ollut myös minulle. Aikoinaan ohjaajana 
toimiessani muistan vaipuneeni epätoivoon 
dokumentoinnin vuoksi. Jossakin vaiheessa 
jopa vastustin töideni dokumentoimista. 
Valokuva- tai videokameran avulla niistä ei 
tallentunut mielestäni mitään olennaista. 
Pikemminkin päinvastoin. – Tänään olen toista 
mieltä. Taiteellisen tutkimuksen kannalta 
dokumentointi on keskeistä.

vito acconci: blinks, 1969
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Taidetta, valheita ja videonauhaa

Mikä on se yleisö, jonka suhteen esiintyjä ottaa vas-
tuun, tapahtuman yleisö vai dokumentoinnin yleisö? 
Esiintymällä ensisijaisesti kameralle enkä ensisijaises-
ti paikalla olevalle yleisölle, asetun osaksi performans-
sitaiteen perinnettä, jonka paradoksaalista suhdetta 
dokumentointiin on analysoinut Philip Auslander 
edellä mainitussa artikkelissaan Esimerkkinä aiheen 
yleisesittelystä voi mainita Tate Liverpoolin näyttely-
luettelon Art, Lies and Videotape: exposing performance, 
vuodelta 2003 ja John Hansard -gallerian XX:n Live 
Art on camera: performance and photography 2007. Suo-
messa aihetta on sivunnut mm. Teemu Mäki (2005).

Työssä Koiran vuosi – Istun puussa (2007), istun 
puussa vuoden ajan viikoittain. Asetan kameran ja-
lustalle samaan paikaan, käynnistän sen ja kipuan 
oksalle sama huivi hartioilla, lepään hetken ja palaan 
sulkemaan kameran. Toistan saman pienoisesityksen 
54 kertaa. Vuoden kuluttua editoin materiaalista kah-
deksan minuutin mittaisen videoteoksen, jossa voi 
nähdä ihmishahmon olkapään ja männyn, jonka ym-
pärillä maailma muuttuu vuodenaikojen vaihtuessa. 
Hahmo istuu puussa ”leikisti” vuoden. Vai ajattelee-
ko joku, että istun kiinnitettynä oksanhankaan koko 
vuoden? Työ on samalla kertaa esitysdokumentti ja 
videoteos.

Dokumentaarinen ja teatterillinen 
dokumentointi

Auslander väittää, että tapahtuman dokumentoimi-
nen esityksenä tai performanssina tekee siitä sellai-
sen, että esitysdokumentit eivät ole austinilaisessa 
mielessä) konstatiivien kaltaisia kuvailevia lauseita, 
vaan performatiiveja. ”Yleisön läsnäolo tilanteessa 
ei tee tapahtumasta esitystaidetta, vaan tapahtuman 
kehystäminen esitykseksi sen performatiivisen teon 
kautta, että se sellaisena dokumentoidaan.” Hän 
analysoi erottelua dokumentaarisen (documenta-
ry) ja teatterillisen (theatrical) dokumentointitavan 
välillä, malliesimerkkeinään Chris Burdenin The 
Shoot (1971) joka on ns. autenttinen taltiointi, ja Yves 
Kleinin Leap into the Void (1960) joka on konstruoitu 
useammasta kuvasta. Chris Burden sai todella luodin 
käsivarteensa, mutta Yves Klein ei koskaan hypännyt 
ikkunasta ilman suojaverkkoa. 

Dokumentaarinen dokumentointi edustaa perin-
teistä käsitystä, jonka mukaan esityksen dokumen-
taatio on yhtäältä tallenne (record) jonka avulla esitys 
voidaan rekonstruoida (vaikkakin vaillinaisesti) ja 
toisaalta todiste (evidence) siitä, että esitys tapahtui. 
Yhteys esityksen ja dokumentoinnin välillä on onto-
loginen, sillä tapahtuma edeltää dokumentointia ja 

auktorisoi sen. Valtaosa klassisen performanssitaiteen ja kehotai-
teen dokumentoinneista 60-ja 70 luvulta edustaa tätä tyyppiä. Ame-
lia Jones on analysoinut kehotaiteen ja valokuvauksen toisiaan täy-
dentävää riippuvuussuhdetta ja todennut että kehotaidetapahtuma 
tarvitsee valokuvan vahvistaakseen että se tapahtui; valokuva tarvit-
see kehotaidetapahtuman ”ankkuriksi indeksimäisyydelleen”.

Teatterillisiin dokumentointeihin Auslander yhdistää mm esite-
tyt valokuvat (performed photography) Marcel Duchampin oma-
kuvasta Rose Selavy’na, Cindy Shermanin kuvien kautta Matthew 
Barneyn Cremaster-elokuviin. Nämä esitykset esitettiin kameralle, 
eikä niitä ole olemassa yleisölle esitettyinä tapahtumina. Dokumen-
tin (visuaalinen tai audiovisualinen) tila on ainoa tila, jossa esitys 
tapahtuu. Kleinin Hyppy tyhjyyteen kuuluu tähän kategoriaan. Pai-
kalla oli vain ystäviä ja valokuvaaja, Klein hyppäsi useamman kerran, 
käyttäen suojaverkkoa, ja kuva koostettiin pimiössä. Kuva jonka nä-
emme, on tallenne tapahtumasta jota ei koskaan tapahtunut, paitsi 
valokuvassa itsessään.

Auslanderin termi teatterillinen on hiukan hämäävä, sillä teatteri 
yhdistetään useimmiten elävään yleisöön. Ilmeisesti hän viittaa sillä 
konstruoituun tai fiktiiviseen ulottuvuuteen, joten puolifiktiivinen 
voisi olla parempi termi.

Dokumentoitavaksi luotu esitys

Perinteisen näkökannan mukaan dokumentaarinen ja teatterillinen 
(tai puolifiktiivinen) kategoria ovat toisensa poissulkevat. Mikäli 
edellytetään että esityksen on oltava itsenäinen tapahtuma ennen 
dokumentointia, teatterillisen kategorian esitykset eivät ole lain-
kaan esityksiä, vaan jotakin muuta, kuten Phelan väitti, esim. esitet-
tyjä valokuvia tai performansseja kameralle. Toisaalta molemmilla 
kategorioilla on paljon yhteistä. Molemmissa tapauksissa esitykset 
on rakennettu kameraa varten, Auslander huomauttaa. Performans-
sitaiteilijat oivalsivat hyvin nopeasti ”olevansa riippuvaisia dokumen-
taatiosta saavuttaakseen symbolisen statuksen kulttuurin kentällä” 
kuten Amelia Jones on todennut. Esimerkiksi Chris Burden järjesti 
tarkasti jokaisen esityksensä, valokuvautti ja joskus myös elokuvautti 

ne, ja valitsi pari kuvaa, jotka toistuivat näyt-
telyissä ja luetteloissa. Kehotaiteilija Gina 
Panen mukaan valokuvaaja on tilanteessa 
toimintatilan sisäpuolella, vain muutaman 
sentin päässä, ja joskus jopa estää yleisöä nä-
kemästä tapahtumaa. Nämä performanssit 
oli rakennettu dokumentoitavaksi vähintään 
yhtä paljon kuin ne oli suunnattu paikalla 
olevalle yleisölle.

Yksikään dokumentoitu teos tai esitys ei 
ole itsetarkoitus, se on aina jollakin tasolla 
raaka-ainesta dokumentoinnille. On esi-
tetty, että viime kädessä valokuva korvaa 
dokumentoimansa todellisuuden, ja että 
performanssitaide on representaatioiden-
sa virtuaalinen vastine. Ainoa merkittävä 
ero dokumentaarisen ja teatterillisen (tai 
puolifiktiivisen) dokumentoinnin välillä on 
Auslanderin mukaan ideologinen: doku-
mentaarisessa kategoriassa oletetaan, että 
dokumentointi on toissijainen täydentävä 
tallenne sitä edeltävästä itsenäisestä tapah-
tumasta.

Auslander mainitsee Vito Acconcin esi-
tyksen Photo-Piece (1969) esimerkkinä, joka 
hämmentää näiden kategorioiden eroa. Ac-
conci kuvailee esitystään seuraavaan tapaan: 
”Pitelen kuvausvalmiina olevaa kameraa ja 
kohdistan sen poispäin itsestäni kulkiessani 
kaupungin katua. Yritän olla räpäyttämät-
tä silmiäni. Joka kerta kun räpäytän: otan 
kuvan.” Esityksen dokumentointi koostuu 
kahdestatoista mustavalkoisesta valoku-
vasta. Kuvat toimivat todisteina siitä, että 
Acconci todella teki työn, ja tarjoavat mah-
dollisuuden rekonstruoida esitys niiden pe-
rusteella. Kuvat ovat Acconcin esiintyessään 

kuvaamia kuvia, joten ontologinen yhteys esityksen ja dokumentin välillä on 
poikkeuksellisen tiukka. Mutta esitys oli yleisön koettavissa vain dokumen-
toinnin kautta. Mahdolliset ohikulkijat näkivät miehen ottamassa valokuvia, 
eivätkä voineet tietää todistavansa esitystä. Kuvat ovat enemmän teatterillisia 
(tai konstruoituja) kuin dokumentaarisia, sillä vain dokumentointinsa kautta 
esitys on olemassa esityksenä yleisölle.

Dokumentointi performatiivina

Auslanderin mukaan dokumentointi on itsessään performatiivista, austinilai-
sen performatiivin merkityksessä. Performatiivinen puheakti on toimeenpa-
neva teko (esim. kuten sanoessani ”lupaan”). Auslanderin mielestä esitysdo-
kumenttia ei tule ymmärtää perinteiseen tapaan kuvauksena tapahtuneesta 
esityksestä, vaan performatiivina, toisin sanoen ”se, että tapahtuma doku-
mentoidaan esityksenä, konstituoi sen esitykseksi” (the act of documenting an 
event as a performance is what constitutes it as such.) Dokumentointi ei vain tuota 
kuvia itsenäisestä esityksestä ja väitä että se tapahtui: se tekee tapahtumasta 
esityksen, ja kuten Frazer Ward esittää, esiintyjästä taiteilijan.

Esitys voidaan Richard Baumannin mukaan käsittää eräänlaiseksi kom-
munikatiiviseksi esillepanoksi jossa esiintyjä viestittää yleisölle: ”Hei, katso-
kaa minua! Nyt minä esiinnyn (I’m on!) Katsokaa kuinka taitavasti ja tehok-
kaasti minä ilmaisen itseäni.” Esitys perustuu oletukseen, että esiintyjä ottaa 
vastuun yleisöstä, että hän ilmentää kommunikatiivista virtuositeettia suh-
teessa yleisöön. Keinot joiden avulla esiintyjä kehystää esityksensä eli viestii 
”Nyt minä esiinnyn” voivat vaihdella paikan ja aikakauden mukaan, ja yleisön 
osallistuva yhteistyö on olennaista, sillä esitys on vuorovaikutuksen tulos.

Acconci ei kehystänyt työtään esitykseksi satunnaisille ohikulkijoille vaan 
hän kehysti sen esillepanoksi vasta dokumentaatiossa, jonka kautta hän otti 
vastuun yleisöstä. Vasta dokumentaatio mahdollistaa sen, että yleisö voi tul-
kita ja arvioida hänen toimintaansa esityksenä. Auslanderin mukaan kaikilla 
teatterillisen (tai konstruoidun) dokumentoinnin kategoriaan kuuluvilla töillä 
on vastaava suhde yleisöön, ne ovat yleisölle saatavilla vain dokumentointien 
välityksellä. Esittämällä valokuvia teoistansa taiteilijat kehystävät teot esityk-
siksi ja ottavat vastuun yleisöstä, siis dokumentoinnin yleisöstä. (Ja tämä pä-
tee myös omiin videotöihini, joista lisää tuonnempana.)

Dokumentaarisen kategorian työt toimivat eri logiikalla, niiden olemassa-

chris burden: shoot, 1971 
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olo on yleensä kaksinainen. Ne kehystetään esityksiksi ensiksi elävän 
tilanteen yleisölle ja toiseksi dokumentoinnin yleisölle. Sosiologit ja 
antropologit olettavat, että yleisön läsnäolo ja esiintyjien ja yleisön vuo-
rovaikutus ovat olennainen osa esitystä. Performanssitaiteen dokumen-
toinnin päätarkoituksena on saattaa taiteilijan teos laajemman yleisön 
ulottuville, eikä tallentaa esitystapahtumaa vuorovaikutuksellisena ti-
lanteena. Performanssidokumentointi osallistuu taiteen perinteeseen, 
joka tallentaa teoksia eikä etnografiseen perinteeseen joka tallentaa 
tapahtumia, Auslander huomauttaa. Tosin viimeaikoina, dokumentoi-
taessa performanssin tai esitystaiteen piiriin kuuluvia aktioita julkisessa 
tilassa, huomio on kiinnitetty enenevässä määrin katsojien reaktioihin.

Vaikka ensimmäisen yleisön läsnäolo voi olla esiintyjille tärkeä, on se 
dokumentoidun esityksen kannalta merkityksetön, Auslander esittää. 
Kun taiteilija päättää dokumentoida esityksensä tai tekonsa, hän ottaa 
vastuun eri yleisöstä kuin paikalla olevasta yleisöstä, ja viime kädessä 
tuo ele poistaa paikalla olevan yleisön tarpeellisuuden. Ensimmäisen 
yleisön läsnäolo ei tee tapahtumasta performanssitaideteosta; vaan ta-
pahtuman kehystäminen esitykseksi dokumentoinnin performatiivisen 
teon kautta. Studiossa tehtyjä teoksia ei voi sivuuttaa sillä perusteella, 
ettei niitä esitetty läsnä olevalle yleisölle. Esitystaide konstituoituu esi-
tystaiteeksi dokumentoinnin performatiivisuuden kautta. Väite pätee 
sekä Kleinin että Burdenin kohdalla, ja myös käytännön tasolla. Kuvien 
ero ei ole vaikuttanut niiden ikonisuuteen ja arvostukseen taiteen ja esi-
tystaiteen historiassa.

Dokumentin yleisö

Auslander vertaa väitettä Kleinin hypyn epäautenttisuudesta Beatle-
sien musiikkikappaleeseen, jota ei koskaan esitetty konsertissa vaan 
ainoastaan levyllä. Äänitetyn musiikin kohdalla on ehdotettu kahta eri 
kategoriaa, dokumentaarista ja fonograafista. Dokumentaariset ovat 
todellisten soivien tapahtumien tallenteita, kun taas fonografiset perus-
tuvat musiikin manipulointiin. Fenomenologisesti raja ilmiöiden välillä 
on häilyvä. Frank Sinatran ”duetot”, jotka on koostettu studiossa il-
man että Sinatra olisi laulanut yhdessä partnereidensa kanssa, kuulos-
tavat dokumenteilta.

Samaa voisi Auslanderin mukaan sanoa Kleinin valokuvasta. Se näyt-
tää dokumentaariselta, vaikka Kleinin hyppy ikkunasta ilman suoja-
verkkoa on silkkaa illuusiota. Ei ole mitään välitöntä keinoa erottaa 
onko jokin tietty esitysdokumentti dokumentaarinen vai teatterillinen 
(tai konstruoitu). Dokumentoinnin ja esityksen välistä suhdetta ratkai-
sevampi on dokumentin ja sen yleisön välinen suhde. Esitysdokumentin 
autenttisuus syntyy suhteessa dokumentin katsojaan, sen auktoriteetti 
on fenomenologinen eikä ontologinen. Frank Sinatran studiossa koos-
tetuista duetoista voi nauttia, ja kuvan perusteella voi pohtia Kleinin 
hypyn tai Burdenin ammutuksi antautumisen herättämiä tunteita. 
Nämä nautinnot voi saada dokumentoinneista, riippumatta siitä oliko 
alkuperäisellä tapahtumalla todistajanaan yleisöä vai ei. Tai vielä radi-
kaalimmin, ne eivät ehkä riipu edes siitä tapahtuiko tapahtuma todel-
la. Teosten voima ei synny siitä, että oletamme ne indeksinomaisiksi 
porteiksi menneisiin tapahtumiin. Vaan siitä, että näemme dokumen-
tin esityksenä, joka heijastaa taiteilijan esteettistä projektia tai herk-
kyyttä, jonka katsojia olemme sillä hetkellä. Kleinin ja Burdenin kuvat 

esimerkkeinään Auslander päätyy väittämään, 
ettei erottelulla dokumentaarisiin ja teatterillisiin 
dokumentointeihin viime kädessä ole merkitystä. 
Molemmat tekijät ottavat vastuun ennen kaikkea 
dokumentin yleisöstä, eivät niinkään elävän tapah-
tuman yleisöstä.

Tunnettu esimerkki nykypäivän teoksesta joka 
leikittelee samoilla kysymyksillä (jota Auslander 
tosin ei mainitse) on Haley Newmanin Connota-
tions - Performance Images 1994-98, Tate Modernin 
näyttelyssä Live Culture vuonna 2003, valokuva-
dokumenttien ja tekstidokumenttien kokoelma, 
joka koostuu kahdestakymmenestä täysin kuvit-
teellisesta esityksestä. Teos tutkii kysymyksiä 
autenttisuudesta ja väärennöksestä, miten esitys 
muuttuu ja mytologisoituu tallennettaessa sekä 
miten monimielinen on yritys “vangita” elävä esi-
tys valokuvaan.

Mikäli jatkamme tällä tiellä, asetamme runouden 
tai käsitteellisen ulottuvuuden etusijalle suhteessa 
vuorovaikutteiseen ja ruumiilliseen tilanteeseen. 
Viimekädessä ei ole väliä onko projekti toteutettu 
vai ei, kunhan vain dokumentaatio on vakuuttava, 
sillä kaikki tapahtuu vastaanottajan mielikuvituk-
sessa? En miellä itseäni ”autenttisuuden” puoles-
tapuhujaksi. Omien kokemuksieni perusteella 
en kuitenkaan ole valmis kokonaan hyväksymään 
Auslanderin väitettä.

Istun puussa – esimerkiksi

Nämä kaksi mallia, teatterillinen (konstruoitu, 
puolifiktiivinen) ja dokumentaarinen dokumen-
tointi herättivät kiinnostukseni, sillä ensireak-
tioni oli, että työni maisemassa asettuvat niiden 
välimaastoon. Esimerkiksi Koiran vuosi – Istun 
puussa on sekä perinteinen esitysdokumentti että 
videoteos. Kysymys on dokumentista joka tallen-
taa esityksen, jonka olen toistanut kerran viikossa 
vuoden ajan ja kuvannut videolle, automaattiva-
lotuksella ja automaattitarkennuksella. Editoitu 
teos sisältää jokaisen esityskerran taltioinnin alku-
peräisessä järjestyksessä. Voisi ajatella, että liikun 
selvästi dokumentaarisen dokumentoinnin piiris-
sä. Mutta paikalla ei ole ollut katsojia, yleensä ei 
edes satunnaisia ohikulkijoita, sillä mänty sijaitsee 
syrjäisellä paikalla Harakan eteläpuolella. Siten työ 
on Auslanderin termein teatterillinen (konstruoi-
tu, puolifiktiivinen) dokumentointi. Yleisö näkee 
esityksen vain dokumentoinnin kautta. Kuten Ac-
conci otan vastuun nimenomaan dokumentoinnin 
yleisöstä käynnistämällä kamerani. Mutta toisin 
kuin Acconci, en kuvaa sitä mitä näen, enkä suo-

yves klein: leap into the void, 1960
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rita tehtävää, vaan esiinnyn kameralle. Kehystän 
istumiseni esitykseksi, miellän sen esitykseksi jo 
istuessani puussa, vaikka yleisö näkee sen vasta 
editoituna videoteoksena.

Elävän yleisön puuttuminen korostaa Auslande-
rin mukaan dokumentoinnin konstruoitua, teat-
terillista tai fiktiivistä puolta. Omasta mielestäni 
konstruointi ja teatterillisuus tulevat mukaan edi-
toidessa. Siinä missä Klein poisti suojaverkon ku-
vasta, minä lyhennän otokset. (Ja sen vuoksi video 
on tarkoitukseen sopivampi kuin valokuvakamera) 
En manipuloi kuvaa, mutta leikkaan pois kuvaan 
astumiset ja siitä poistumiset. Seurauksena on fik-
tiivinen liikkumattomuus, illuusio jatkuvuudesta. 
Ihmishahmo istuu puussa, ja vuodenajat vaihtuvat 
hänen ympärillään. Periaatteellisella tasolla on kyse 
samankaltaisesta asiasta, esityksestä, joka syntyy 
vasta kuvatilassa. Editoitu videoteos näyttää puun 
ja ihmishahmon, joka istuu puussa liikkumatta, 
ympäristön muuttuessa vuodenaikojen vaihtuessa. 
Tällaista esitystä tai esitystä tällaisena ei ole kos-
kaan tapahtunut Harakan saarella, vaan ainoastaan 
videon kuva-aika-tilassa. Vaikka työ näyttää do-
kumentaariselta, on se teatterillinen (puolifiktii-
vinen) koska ensimmäinen yleisö puuttuu ja koska 
esitys tapahtuu ainoastaan kuvatilassa.

Katsojan vai tekijän näkökulma

Olen periaatteessa Auslanderin kanssa samaa 
mieltä siitä, että katsojan näkökulmasta ero ei ole 
ratkaiseva, teos voi olla kiinnostava tai nautittava 
riippumatta siitä, onko se autenttinen urheilusuo-
ritus vai keinotekoinen kuvakooste. Tässä työssä 
otan vastuun nimenomaan dokumentaation ylei-
söstä, videoteoksen katsojasta, jonka ei välttämät-
tä tarvitse tietää minkälaisissa olosuhteissa ja millä 
tavalla työ on toteutettu. Katsojan näkökulmasta 
ajatellen Auslander on siis oikeassa. Katsojan kan-
nalta ei ole suurtakaan väliä, olenko esimerkiksi 
istunut puussa ainoastaan kerran, ja rakentanut 
kuvamanipuloinnilla ympärilleni muuttuvan mai-
seman. Digitaalisiin kuviin tottuneen katsojan 
kannalta räväkkä kuvamanipulointi voisi olla jopa 
vaikuttavampaa.

Esiintyjän ja tekijän näkökulmasta tilanne on 
toinen. Tekijän kannalta toistettu teko on eri asia 
kuin konstruoitu kuva tai hetken oivallus. Tois-
tuvasti toteutetuilla toiminnoilla on seurauksia. 
Idea laihdutuskuurista ei ole sama asia kuin laih-
dutuskuuri, jonka todella pitää (eikä ehkä kannata 
pyytää toista ryhtymään laihdutuskuurille puoles-
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taan). Teko, tapahtuma tai toiminta voi olla merkityksellinen tekijälle 
sen tuottaman kokemuksen takia. Ero dokumentaarisen ja teatterilli-
sen (puolifiktiivisen) dokumentoinnin välillä voi olla merkittävä, ellei 
ajatella pelkästään suhdetta yleisöön, vaan sitä tapahtuuko esitys teki-
jän ruumiissa ja reaalimaalimassa vai yksinomaan kuvatilassa. Tekijän 
kannalta on väliä, jysähtääkö hän katuun vai verkkoon, saako hän luodin 
käsivarteensa vai ei.

Jos olisin istunut puussa vuoden (kuten Tehching Hsieh vietti vuo-
den New Yorkin kaduilla) ja pyytänyt kollegoita käynnistämään kame-
ran kerran viikossa - sen sijaan että toteutin viikoittain toistuvan ritu-
aalin, jossa istuminen toimii eleen ja idean tasolla - suhtautuisi katsoja 
työhön toisenlaisella vakavuudella, ja luultavasti myös lukija paneutuisi 
tähän tekstiin toisella tavoin. Ainakin oma suhtautumiseni ja materiaa-
linen ruumiini, oman eletyn kokemukseni seurauksena, olisi tällä het-
kellä toinen.

Entä tutkimus?

Auslanderin artikkeli herättää monia muitakin esitysten tutkimisen 
kannalta kiinnostavia kysymyksiä: Kun dokumentoidaan esitys, mitä 
siitä taltioidaan, teos vai tapahtuma? Dokumentoidaanko tutkimuspro-
sessi vai sen tulos? Ja mitä oikeastaan tutkitaan, teoksia, tapahtumia, vai 
konstruoituja dokumentteja?

Entä voisiko Auslanderin väitteen, että tapahtumisen dokumentoi-
minen esityksenä tekee siitä esityksen “the act of documenting an event 
as a performance is what constitutes it as such” muotoilla muotoon, tapah-
tuman dokumentoiminen tutkimuksena tekee siitä tutkimuksen “the 
act of documenting an event as research is what constitutes it as such”, 
kuten ehdotin Tampereella tammikuussa 2009. Siinä tapauksessa pi-
täisi miettiä mitä dokumentoida tutkimuksena voisi tarkoittaa. Mikäli 
esitysprojektin dokumentoiminen tutkimuksena konstituoisi sen tut-
kimukseksi, olisi olennaista mitä dokumentoidaan – esimerkiksi mitkä 
osat prosessista tulisi saattaa tutkimuksen tuloksista kiinnostuneiden 
tietoon ja ns. toisen yleisön saataville. Ja niin edelleen - toisaalla.

Annette Arlander
esitystaiteen – ja teorian professori
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Dokumentti

E
mme toki väitä ajan ikuistuneen nappaamissamme pysäy-
tyskuvissa. Kukaan ei ole sillä tavalla seonnut, mutta, niin 
kuin uskonnollisissa riittijärjestyksissä käy, toiminta py-
hittää tarkoituksen, tarkoitus keinot.

Kun nykyisin puhutaan dokumenteista, tarkoitetaan sillä en-
nen kaikkea kuvallista informaatiota elektronisissa video- ja 
valokuvaformaateissa, mikä tarkoittaa, että dokumenteissa on 
kysymys myös jonkin standardoidun käytännön hyväksymisestä 
taltioimisen pohjaksi.

Varsinaisen dokumentointivälineen lisäksi myös käyttöjärjes-
telmät, joihin dokumentit varastoidaan, ovat standardien mukai-
sia. Moderni kulttuuri ei kerta kaikkiaan toimi millään osa-alu-
eellaan ilman tätä yhtenäistämisen pyrkimystä. Aluksi, kun uusi 
tekniikka otetaan käyttöön, useat kilpailevat laitetuottajat pyrki-
vät saamaan omat tekniset ratkaisunsa vakioiduiksi. Mutta vähi-
tellen markkinoiden pudotuspelin myötä jokin tekninen muoto 
tulee vahvistetuksi valmistajien sopimuksin.

Kun siis dokumentoidaan ja luodaan dokumentin säilömiselle 
malli, se perustuu käytäntöjen vakioimiselle.

Taltioitua kohdetta edustuva tallenne on tuotettu vakioidun 
käytännön mukaiseksi esitykseksi siitä. Olisimme harhaisia, jos 
emme ota huomioon tätä taltion rakennettua luonnetta. Se mer-
kitsee, että tieto, jonka saamme muistimme tueksi dokumentin 
avulla, on tietoa mikä voidaan mieltää enemmän tai vähemmän 
uskomukseksi alun perin tapahtuneesta.

Taltio ei välitä tätä alkuperäisen tilanteen kokemusta. Mutta 
alkuperäisen tilanteen yhteydessä muodostunut kokemuksem-
mekin on eräänlainen osatotuus. Kun on kyse esitystilanteesta, 
puhumme aina rakennetusta tilanteesta. Tapahtuman kokijoina 
emme heijasta sitä peilimäisesti, vaan aktiivisina paikallaolijoina, 
jotka tiedonintressinsä mukaisesti sitoutuvat elävään tilantee-
seen.

Dokumentti on ajan pysäytys, kuvaksi muunnettu datakartta, 
rajattu aika-avaruudesta standardinsa mukaiseksi kopiolliseksi 
kappaleeksi. Kokemus siitä on fyysinen ja psyykkinen, abstrak-
ti ja kosketeltava. Sitä on mahdollisuus pyörittää edestakaisin ja 
silmäillä valittuja kohtia, muokata aikayksiköiden järjestyksiä. 

Mutta ajankulun peruttamattomuutta emme 
onnistu manipuloimaan.

Olkoon henkilökohtainen suhteemme ai-
kaan mikä tahansa, olemme joka tapauksessa 
perimmäisten kysymysten äärellä: aikakäsi-
tyksestä tunnistamme itsemme, kulttuurim-
me käytänteet. Se ohjaa esityksiä ja esillepa-
noja, olemista ja tulemista, paikoillaan oloa 
tai liikettä.

Analoginen aika

Minulle henkilökohtaisesti vaikuttavimpia 
muistoja herättävät vanhat mustavalkoiset 
valokuvat ajalta, jolloin liityin paikalliseen 
nuorisoteatteriin kotikaupungissani kevääl-
lä 1970. Sinä aikana kuvia otettiin hyvin vä-
hän. Ei ollut ajatusta ajan säilömisestä, vaan 
päällimmäinen ajatus koski ajan ylittämistä. 
Valvoimme, yritimme ratkaista, miten jatkaa 
vuorokautta keinotekoisesti.

Esitimme Bertolt Brechtin näytelmän 
Der Neinsager, ja tästä Suomen kantaesityk-
sestä on pari satunnaista kuvaa, mutta en tie-
dä onko tämä teatteriesitys mukana kotimai-
sen teatteritaiteen Ilona-esitystietokannassa. 
En ole tarkistanut.

Muistelen valokuvista pääroolissa näytellyt-
tä Heikki–Jaakko Wiklaa, joka jo kauan sit-

ten poistui keskuudestamme traagisella tavalla. Hän, 
todellisena lahjakkuutena, oli niitä ihmisiä, jotka ovat 
joutuneet maksamaan herkkyydestään kalliin hinnan. 
Niinpä kun tällaiset mielleyhtymät mielessäni ajatte-
len dokumentteja, joihin aika on tehnyt välimatkan, 
ne tuntuvat kuoleman kuvilta. Totean tämän, vaikka 
arvaan, että se saattaa tuntua rankalta.

Minulle oma ruumiinikin on dokumentaarisen 
muistin pinta. Ajatus liittyy kehoni nykyiseen epä-
symmetrisyyteen. Tällä tarkoitan jotain, jota en sano 
suoraan, vain kiertelemällä, noutamalla historiasta 
erään hahmon selittämään tarkoitettua asiaa. Hake-
mani henkilö on filosofi René Descartes, jota koh-
taan tunnen sympatiaa, vaikka, niin uskon, seikka voi 
tuntua oudolta.

Viivähdykselleni hänessä antaa syyn ne havainnot, 
joita Descartes teki toimiessaan lääkintätehtävissä 
palkkasoturiarmeijassa. Havainnot koskivat ampu-
taatioita ja erityisesti sitä merkillistä oireilua, jota 
kutsumme aavesäryksi. Väitetään, että kokemukset 
amputaatiopotilaista olivat osaltaan johdattamassa 
häntä tietoisuuden merkitystä koskeviin pohdintoi-
hin. Hänestä oli kiinnostavaa, että potilaat tunsivat 
olemattomien leikattujen raajojensa säteilyn.

Descartes saattoi vain aavistaa hermoratojen ja 
eräitten aivoalueiden väliset kytkennät. Mutta, ilman 
eksakteja tietojakin, taistelukentillä kohdatut raajari-
kot lisäsivät hänen uteliaisuuttaan tietoisuuden toi-
mintaa kohtaan. Jatkuva särky ruumiissani ylläpitää 
myös minun tietoisuuttani ajan fyysisyydestä.

Sen sijaan toisenlaisen fyysisen ajantunteen tarjosi performanssi- ja ku-
vataiteilija Risto Heikinheimo dokumentaarisuudesta. Muistan hänen 
koonneen 1980-luvun lopulla Vanhan Ylioppilastaloin galleriaan näyttelyn 
katoavan taiteen jäljistä. Heikinheimo ei ajatellut taltioinnin mahdolli-
suutta rakentuneena taltiointivälineen elektronisen signaalin ja järjestel-
mäkoodin varaan, vaan näyttelytilaan keräiltyjen konkreettisten jätösten 
ja jälkien kautta.

Aikaisemmin 1980-luvulla esillä olleiden teosten installoiduista jäljistä 
avautui kuva edeltäneestä toiminnasta. Tällainen retrospektiivinen suhde 
pysyi avoimena muotona: se takasi näyttelyssä kävijälle kokemuksen, joka 
muodostui viime kädessä hänen mielenkuviensa aktivoimisesta.

Siinä ei ollut niinkään kyse tilaan tuotujen elementtien kautta tarken-
tuneesta käsityksestä, kuin kuvittelukyvyn halusta tavoittaa esillä olevien 
elementtien avulla se näkymättömiin jäävä toiminta, jota näyttelyelemen-
tit edustivat.

1980-luvulla performanssi - ja videotaiteen rantautuessa Suomeen elim-
me vielä esidigitaalista aikaa. Kuvien ottaminen ja taltiointien käsittely oli 
varsin hankalaa ja vain joidenkin taitoa. Läheskään kaikkia esityksiä ei do-
kumentoitu, eikä usein sellaista edes ajateltu. Ajatus katoavasta taiteesta 
oli varsin todellisen tilanteen sanelema.

Katoavasta elävään

Performanssitaide tai esitystaide on osa digitaalista toimintakulttuuria. 
Digitaaliset välineet eivät ole vain dokumentaation välineinä. Kaikki tie-
tokoneeseen kytkeytyvät laiteyhdistelmät ovat esityskulttuurin käytössä. 
Kävin laitteiden kehittymisen vaiheet läpi henkilöhistoriassani.

1980-luvulle tultaessa kiinnostuin laitteiden sekatekniikasta, mixed me-
diasta. Vaasa Palaa -ryhmässä yhdistelin esidigitaalisten välineiden efektejä 

PERFORMANSSIN
Kun painetaan nappia ja kamera taltioi tekniikkansa mukaisesti tilanteen, teemme teknisen 
eleen, jonka riittimerkitystä emme ajattele: emme huomioi yritystämme pysäyttää aikaa 
rituaalisena tekniikkana. Jokainen erillinen ele katoaa jokapäiväisyydessään samanlaisten 
napinpainallusten jonoon, ja tämä toistojen sarja kadottaa ajan peruuttamattomuuden. Ja 
saavutetaan kokemus ajan hallinnasta, illusorisena, tekniikan mukaisena käytänteenä.

DOKUMENTIT
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toisiinsa. Diaprojektori, elokuvaprojektori ja analogi-
nen syntetisaattori kuuluivat varusteisiin, kun esiin-
nyimme vuosina 1981-82 Vaasan Kaupunginteatterin 
pienellä näyttämöllä.

Myöhemmin, kun käsikirjoitin, ohjasin ja lavas-
tin videotekniikkaa ja audiovisuaalista multimediaa 
hyödyntävän tanssinäytelmän Matalan Kaupungin 
Sankarit, joka tehtiin Seinäjoen Kaupunginteatteriin 
vuosina 1990-91, tulin ensimmäiseen merkittäväm-
pään kosketukseen tietokoneavusteisten välineiden 
kanssa. 

Turussa 1990-luvulla suunniteltuani ja ohjattuani 
esitystapahtumia, joissa yleisö vaelsi esityspisteestä 
toiseen tai joissa se katseli simultaanisia happenin-
geja. Tapahtumien dokumentoinnit jäivät kehnoiksi. 
Vasta hankittuani digitaalikameran aloin tarkemmin 
tutkia videodokumentaation mahdollisuuksia ja sa-
maan aikaan kiinnostuin kotimaisen performanssi-
kentän tutkimisesta.

Viime vuosikymmen toi näkyviin yksittäisiä uuden 
polven taiteilijoita ja ryhmittymiä, jotka ovat luoneet 
toimintakulttuureista sekoituksia, elektronisia ja elä-
viä tyylejä, muotoja, joiden energian lajit ovat trans-
formaation muokkaamia. Näiden hybridien liikettä 
ennakoi kuvataiteen uusi aalto jo 1980-luvulla, kun 
video, performanssi, uusi maalaus, installaatio, valo-
taide ja tanssi olivat kuvataiteen piirissä sitä rikastut-
tamassa, ennen muotoutumista omiksi ympäristöik-
seen.

Ne kehittyivät muotoihin, jotka ovat tulleet tu-
tuiksi Kiasma-teatterin ohjelmistoissa vuodesta 1998 
lähtien. Teatterikorkeakoulun Esitystaiteen ja -teori-
an linjalla on ollut oma mielekäs prosessinsa. Sillä on 
ollut eräänlainen airueen rooli saatella tekijöitä ulos 
Teatterin maailmasta ja kokeilla irtautumista näytte-
lijäntyöstä.

Taltioinnit ja tietoisuus

Siinä missä pyrkimys menneisyyden jäsentämiseen 
nähdään identiteetin ilmaukseksi, voi nykyhetkes-
sä tapahtuva kuvien tuottamisen räjähdys tarkoittaa 
päinvastaista. Kuvien tuottamisesta tulee ikuisuus 
ajan historian tilalle, kuten ranskalainen sosiologi ja 
esseisti Jean Baudrilland kirjoittaa.

Millaisesta siirtymästä on kyse kulttuurissamme, 
josta on tullut taltioinnin kulttuuria? Millä tavalla tal-
tioinnin vimma näkyy esityskulttuurissa tai mediatai-
teen hybridimuotoisissa kulttuureissa? Onko toistet-
tavuus ja kopiollisuus tullut hävittäneeksi ajantajun ja 
historian?

Toistoihin hukkuminen on mielestäni sittenkin 
ennakkokuva, joka menettää uskottavuutensa lähi-

Huolta tiedosta

Tapahtuman taltiointi on jo menneen suhde tulemisen tilaan. Sitä seuraa 
aineiston järjestäminen tutkimuskäyttöön. Vuonna 2004 tutkin Là-bas´n 
ensimmäisiltä vuosilta kertyneet yli sata 60 minuutin videokasettia ja kir-
joitin niistä lyhyet esitysselosteet aikakoodeineen.

Kirjoittamiseen kului useita kuukausia, tuloksena 85 liuskaa tekstiä. 
Tämä kertoo siitä ajasta, mikä dokumenteista huolehtimiselle joudutaan 
varaamaan. Tämä kertoo myös sen että tallenteiden arkistoinnin kohdalla 
on tärkeää tärkeimpien taustatietojen ylöskirjoittaminen niiden toimesta, 
jotka ovat olleet myös paikan päällä esitysten järjestäjinä tai dokumentoi-
jina. Virhetietojen ja sekaannusten välttämiseksi sama pätee materiaalien 
siirtämiseen kaseteilta DVD-muotoon. 

Performanssien, videoiden ja valokuvien sekä hybridimuotoisten tapah-
tumien aineistojen loppusijoituspaikka tulee olemaan Kuvataiteen kes-
kusarkistossa. Eri tilaisuudenjärjestäjät ja yhdistykset voivat ylläpitää omia 
arkistojaan kopioimalla materiaaleja ennen kuin luovutus keskusarkistoon 
toteutuu. 

Valtion taidemuseon alaiseen Kuvataiteen keskusarkistoon tulee myös 
taiteilijoiden tietokantasivut perustietoineen ja esimerkkitapauksineen 
kunkin taiteilijan teoksista. Tämä projekti tulee viemään paljon aikaa ja 
rahaa. Mutta sen valmistelu on jo meneillään ja jatkuu parhaillaan.

Teatterilla on ollut jo vuosia oma Ilona-esitystietokantansa, jonne ke-
rätään osakokonaisuuksina esitys-, näytelmä-, tekijä- ja teatteritietokan-

tarkastelussa. Kulttuurin simulaatiomalli ei päde kaikilla tasoilla; niin lä-
pikyllästetty kulttuuri ei ole. Kun aletaan tutkia ajan ja tilan tulkintatapoja 
nykyisen toimintakulttuurin yhdistelmissä, tullaan päätelmiin meneillään 
olevista uudentyyppisistä tietoisuuden prosesseista.

Elämyksellisellä tasolla tapahtuu paljon. Maapallon tila on kaikkien 
tiedossa. Henkisyys ja etiikan kysymykset ovat tulleet jäädäkseen sekä 
selkeinä ilmauksina että näkymättöminä tapahtumakäsikirjoituksina. Sa-
malla ilmapiiri, jossa ihmiset kohtaavat, säilyy teeskentelemättömänä ja 
mutkattomana. Olen nähnyt tämän jo ajat sitten Là-bas´n tilaisuuksissa ja 
viimeksi Maatilassa tänä keväänä järjestetyissä Rivo-klubissa sekä Vadel-
ma-klubissa.  

Suhde globaaliin tilanteeseen ei rakennu suoraviivaisesti. Näiden pien-
ten elävien yhteisöjen suhde maailmanlaajuisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin 
ja poliittisiin kysymyksiin toteutuu tapaus kerrallaan, tilanteesta toiseen, 
sekä toiminnan hahmoon sisältyvän etäisyyden kautta että merkitsevänä 
läsnäolona, sekä latentteina todistajanrooleina että suorina antiteeseinä. 

Puhumista uuden sukupolven eletystä maailmasta ei kannata kääntää 
kuitenkaan vanhan kielen kuviksi. Opetusministeriön tilaaman Mediatai-
teen mahdollisuudet -mietinnön laatija Asko Mäkelä nimittää nykyisiä hy-
bridimäisiä yhteisöjä ”alakulttuureiksi”.

Minkälaiseen mediakulttuuriin tai mediataiteeseen nähden ne olisivat 
”alakulttuuria”? Sitä Mäkelä ei sano.

Mutta mietintö keskittyy voimakkaasti kantamaan huolta mediataiteili-
joiden ja elinkeinoelämän suhteiden järjestämisestä. Se ehdottaa tuntuvia 
tukimuotojen lisäyksiä ”elinkeinoelämän” ja mediataideyhtiöiden keski-
näisen verkottumisen vauhdittamiseksi, ikään kuin starttirahoina sille. 
Läpinäkyvänä ajatuksena on, että niin tavoitettaisiin kansallisen edun kan-
nalta optimaalisin hyöty. Sisältyisikö tähän korporatiiviseen hankkeeseen 
myös nuo mainitut ”alakulttuurit”? Se jää epäselväksi, vai jääkö?

Valintojen sirpaleita
 
Myös puhuminen performanssitaiteen ja esitystaiteen välisestä jaosta, 
ikään kuin ainoana keskustelu–ulottuvuutena elävästä taiteesta, on jo edel-
tä käsin epäonnistunut kaksinapaisuutensa vuoksi. Kokeellinen toiminta 
ja esitystoiminta ovat sirpaleisia käytäntöjä. Performanssilla on käsitteel-
linen ja välineellinen perinteensä siihen, että se on nykyisin varsin pitkälle 
mediataidetta.

Eero–Tapio Vuori on vuorostaan sanonut, että ”esitystaide, on yläkä-
site”, jolla voi luonnehtia kaikkia esittämisen muotoja. Minusta kyse on 
historiallisesti avoimesta olemissuhteesta ja valinnasta, ei kulttuurisesta 
konventiosta, joka teoreettisesti voisi päteä kaikkiin ilmiöihin.

Joka kerta kullakin muodosteella on oma lukuoikeutensa teksteihin ja 
valtansa määritellä asemansa, välineensä, tavoitteensa ja toimintaympäris-
tönsä. Sen lisäksi niillä on oma välttämättömyytensä, syynsä toimia niin 
kuin ne toimivat. Kyse on johdonmukaisuudesta lukuoikeudenmukaisessa 
valinnassa.

Toimintakulttuuri ei määrity vain teoreettispsykologisesti, vaan ontolo-
gisesti. Samoin kuin siitä olevat tietokannat, jotka liittyvät muistamiseen, 
eivät ole muisti. Tieto ei tule itse tietämisestä, vaan eksistenssin olemista-
vasta, jota kohti olemme uteliaasti avautuneina. Dokumentit jäävät sivu-
seikaksi, kun parhaillaan tapahtuva tilanne täyttyy innostuksesta.

nat. Todennäköisesti monet esitystaiteen suurimpien 
ryhmien teokset löytyvät jo sieltä tai ainakin myö-
hemmin sieltäkin.

Taiteilijoina reagoimme toimintaympäristömme 
muutoksiin, jotka vievät asioita eri suuntiin, suun-
taavat keskustelua, joka on vaatimuksia sisältävää tai 
kuvailevaa ja purkavaa. Tässä tilanteessa performans-
siarkistonkin pohtimisesta tulee jokapäiväisyyden 
etiikkaa, huolenkantoa sen toteutumisesta. Sen mer-
kitys ei ole sen teknisyydessä, tarkoituksenmukai-
suudessa kylläkin ja siinä, että sen avulla tavoitetaan 
olennainen tästä taidemuodosta.

Suhde toiseen rakentaa aina jo omaakin oloaan tääl-
lä. Suhde toiseen rakentuu projektiona, jossa oman 
olemisen suhde itseen heijastetaan ”toiseen”, ja niin 
toinen on itsen kaksoiskappale. Tämä ajatus löytyy 
Heideggerin Olemisesta ja ajasta. Se ei kuvaa esityk-
sen ja dokumentaation suhdetta, vaan olemisen tapaa 
olla siinä missä on.

Pekka Luhta
performanssitaiteilija, kriitikko, AICA
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- katsoja tallentajana

Dokumentti todistuksena
Dokumentti

DOKUMENTISTA

Dokumentti on yleiskielen käsitteenä syno-
nyymi sanoille asiakirja ja todistuskappale. 
Esimerkki dokumentista ei tässä merkityk-
sessä ole Melankolian kolme huonetta vaan Eu-
roopan unionin passi, ajokortti, K-raudan 
kuitti, Teatterikorkeakoulun päästötodistus, 
Espoon kaupungin työsopimus jne. Doku-
mentin ominaisuuksiksi katsotaan todistus-
voimaisen informaation esiintuominen, se 
että se on tallennettu jollakin tallennusvä-
lineellä ja se että se on havainnoitavissa yhä 
uudelleen. Eri havaintokerroilla dokumentin 
informaatio olisi myös voitava tulkita jok-
seenkin yhtäpitävästi. Painotukset voivat 
tietenkin vaihdella; esimerkiksi virtuaalido-
kumenteissa sisältöä ei ole tallennettu mihin-
kään pysyvästi ja aina voidaan keskustella siitä 
onko mikään todistuskappale tai asiakirja eri 
havainnointikerroilla täysin sama. Edellä mai-
nitut ominaisuudet ovat kuitenkin niitä, jotka 
keskeisesti määrittävät dokumentin käsitettä. 
Passin ominaisuuksiin kuuluu, että se voidaan 
havaita todistukseksi kansallisuudesta yhä uu-
delleen ilman, että jokainen havainnointikerta 
on niin uusi ja ihmeellinen, ettei dokumentin 
viesti välity lainkaan samankaltaisena kahdes-
sa eri passintarkastuksessa.

Taiteen alueelle tultaessa kaikki selkeiltä tuntuneet rajat 
muuttuvat tietenkin hämäriksi. Olen käynyt taiteilijaystä-
vieni kanssa keskusteluja, joissa on puolustettu voimakkaasti 
näkökulmaa dokumentin käsitteen turhuudesta tai mahdot-
tomuudesta: on väitetty, ettei mikään ole totta ja että tästä 
seuraa ettei dokumenttia ole. Taiteen alueella myös koros-
tetaan jokaisen havainnointikerran ainutlaatuisuutta ja elo-
kuvateorian piirissä ajatellaan, että elokuvan katsomisen 
konteksti määrittää voimakkaasti sen mitä havaitaan, eikä 
elokuva koskaan ole kahdella katsomiskerralla aivan se sama 
elokuva. Yleensä tästä katsotaan seuraavan, että kaikki on 
fiktiota, eikä mikään totta, mikään ei ole pysyvää tai muut-
tumatonta, eikä kukaan havaitse samoin kuin toinen. Harva 
todistaa fiktion katoamista yhtä ponnekkaasti kuin toden 
katoamista ja väittää, että kaikki on totta.

Tämänkaltaisessa ehdottomassa toden kieltämisessä näen 
pakoa epävarmuuden edessä. ”Mikään ei ole totta” on sa-
mankaltainen väite kuin ”kaikki on totta”, ja sittenhän tosi 
on käsitteenä turha. Elämme kuitenkin maailmassa, jossa 
joudumme päivittäin ottamaan monet asiat todesta ja myös 
uskomaan moneen dokumenttiin ja epäilemään toisia. Jou-
dumme tekemään valintoja ja antamaan asioille arvoa tehden 
koko ajan punnintaa toden ja fiktion kysymyksistä. 

Myös taiteen alueella pidän dokumentin käsitettä käyt-
tökelpoisena. Teoriaa siitä ei ole kovin paljoa. Elokuvatai-
teessa on olemassa elävä ja hyvinvoiva dokumenttielokuvan 
lajityyppi, joten siellä aiheesta on myös kirjoitettu, mutta 

dokumenttielokuvan määrittely ei tunnu 
olevan helppoa. Runolliset määritelmät saat-
tavat olla kauniita, mutta niiden vetämisestä 
ranskalaisille viivoille jää luu käteen. Viralli-
semmat määritelmät tuovat latteudessaan ja 
mitäänsanomattomuudessaan selkeästi esiin, 
kuinka turha on yrittää poistaa epämääräi-
syyttä fiktion ja dokumentin rajoilta. Lähinnä 
päädytään sen kaltaisiin määritelmiin kuin 
”dokumenttielokuva viittaa elokuvaan, joka 
kuvaa todellisuutta enemmän kuin fiktio- eli 
näytelmäelokuva”. 1947 yleismaailmallinen 
dokumentaariliitto otti dokumentti-sanaan 
kantaa hieman rohkeammin ja monisanaisem-
min. Heidän mukaansa dokumenttina voidaan 
nähdä ”jokainen elokuva joka rationaalisin tai 
emotionaalisin keinoin, todellisesta ilmiöstä 
otetuin kuvin tai vilpittömän tai oikeutetun 
rekonstruktion kautta pyrkii lisäämään tietoi-
sesti inhimillistä tietämystä sekä paljastamaan 
ongelmia ja vaikuttamaan niiden ratkaisuihin 
taloudelliselta, sosiaaliselta tai kulttuuriselta 
kannalta”.1

Poimin edellisestä sellaiset asiat kuin vilpit-
tömyys ja vaikuttaminen. Ne kertovat, että tässä 
astutaan arvojen maailmaan tulkinnanvarai-
sessa mielessä. Passien ja kuittien maailmassa 
on helpompi puhua aidosta ja väärennetystä, 
pitäytyä joko-tai-maailmassa, taiteessa tekijän 
vaikuttimet ovat moninaisemmat, vilpittö-
myyden mittarit liukuvammat ja siten myös 
kiinnostavammat. On joka kerta pohdittava 
erikseen tekijöiden vilpittömyyttä, rehelli-
syyttä, vaikuttimia ja pyrkimyksiä. On hyväk-
syttävä, ettei ole dokumenttielokuvaa ilman 
tekijöiden tiedostettuja tai tiedostamattomia 
pyrkimyksiä, näkökulmia, rajauksia ja valinto-
ja, ilman heidän arvojaan ja oikeudentajuaan.

Toinen taiteenlaji, jossa dokumentaarisuu-
den kysymykset nousevat esiin on valokuvaus. 
Dokumentaarinen valokuvaus on oma alueen-
sa ja yleisesti puhutaan valokuvan todistusvoi-
masta. Roland Barthes kirjoittaa ”Valoisassa 
huoneessa” valokuvan osittavasta eleestä: 
”Valokuva asettuu aina tämän eleen päähän; 
sanoen: tuo, tämä se on, se on tuo! mutta sano-
matta mitään muuta. [---] Valokuva on silk-
kaa jatkuvasti toistuvaa ”Katsokaa”, ”Katso”, 

”Tässä”; se osoittaa sormella tietyn vis-à-vis’n, kykenemättä irrottautumaan 
tästä puhtaasti osoittavasta kielestä”.2 Valokuva todistaa suostumatta kes-
kustelemaan todistuksestaan tai katsomaan sitä eri kulmista. 

Barthes ei tee Valoisassa huoneessa rajausta taidevalokuvauksen ja harras-
tajakuvauksen välille, vaan käsittelee valokuvia lähinnä yksittäistapauksina 
valiten kuvat oman kiinnostuksensa pohjalta. Hänen teoksessaan digitaa-
lisen ajan esiin nostamat kysymykset eivät myöskään vielä näy. Ehkä juuri 
siksi Barthesin teksti uskaltautuu ja onnistuu kuvaamaan niin hienosti sitä 
kokemusta, joka valokuvien edessä syntyy. Sitä ”kohtuuttoman esineen” 
edessä koettua voimattomuutta, jonka valokuvan vääjäämätön todistusvoi-
ma ja samanaikainen ”mitäänsanomattomuus” synnyttävät.

Fiktioelokuvassa kukaan ei katso katsojaa valkokankaalta, fiktio kärsisi 
siitä. Kun joku tuijottaa valokuvasta suoraan sinuun, on vaikea täysin kiel-
tää sitä etteikö kyse olisi dokumentista, ettei tuolla kuvalla olisi suora suh-
de referenssiinsä, etteikö tuo kuva näyttäisi meille, että kyseinen henkilö 
oli kameran edessä tuona hetkenä juuri tuollainen ilme kasvoillaan. Toisen 
ihmisen kasvot haastavat, niin että on vaikeaa edes digikuvauksen ja kuva-
manipulaation aikana olla ottamatta kuvaa todistuksena. 

Elo- ja valokuvauksen suhde dokumentaarisuuteen ja todistamisen kysy-
mykseen on laaja ja monisyinen, mutta samalla ilmeinen. Dokumentaari-
suus on selkeästi yksi näkökulma, jonka kautta näitä taiteenlajeja voi tar-
kastella. Elävän esityksen kohdalla tällaista ilmeisyyttä ei ole.

ESITYKSESTÄ DOKUMENTTINA 

Millainen voisi olla dokumenttiesitys? Miten tai mitä esityksellä dokumen-
toitaisiin? Mieleen nousee ajatuksia esityksestä, joka pyrkii toistamaan ää-
rimmäisen tarkasti jotakin taideteoksen ulkopuolisen todellisuuden hetkeä 
tai tapahtumaa. Olen pyöritellyt aikaisemminkin ajatusta tällaisesta todel-
lisuuden tilanteiden, eleiden tai keskustelujen kopioimisesta elävän esityk-
sen keinoin, elävien esiintyjien avulla, pyrkien mahdollisimman tarkkaan 
toistoon ja toistettavuuteen.

Teatterissahan on erilaisia metodeja, Stanislavskin metodi ehkä tunne-
tuimpana, joilla pyritään nimenomaan ulkopuolisen todellisuuden ilmen-
tämiseen lavalla mahdollisimman ”oikein” ja toden tuntuisesti. Näyttelijä 
etsii todellista tapaansa reagoida tiettyyn tilanteeseen ja koettaa ilmentää 
tätä reaktiota mahdollisimman autenttisesti. Kyse on kuitenkin tällöin 
mahdollisista maailmoista, todenmukaisesta reagoinnista kuvitelluissa tilan-
teissa. Hieman lähemmäs dokumentoinnin ajatusta tullaan esityksissä, joi-
den kuvaamat tilanteet ja henkilöhahmot ovat todellisesta elämästä, kuten 
Ylioppilasteatterin Valtuusto-sarjassa, joka käyttää Helsingin kaupungin-
valtuuston keskustelupöytäkirjoja tekstimateriaalinaan ja jossa näyttelijät 
esittävät valtuutettuja näiden oikeita nimiä ja puheenvuoroja käyttäen. Val-
tuustossa ei kuitenkaan pyritä tarkkaan toistoon eleissä, liikkeissä, ilmeissä 
tai puhetavoissa, vaan näyttelijöillä on suuri tulkinnanvapaus ja näyttämö-
toiminta on kaukana umpirealistisesta tai millintarkasta toistosta. Esityk-
sen lähtökohtana on tuskin ollut valtuustokokousten dokumentointi, vaikka-
kin esityksen materiaalina on käytetty dokumentteja.

Dokumentti todistuksena - katsoja tallentajana
tarkastelen dokumenttia todistuksena, 

dokumenttiesityksen mahdollisuutta 
ja katsojan osuutta esityksen 

todistajana. mitä ominaispiirteitä 
dokumentilla on yleiskielessä tai 

taiteen kielessä? mikä esityksellä saa 
todistuksensa tai mikä tai kuka todistaa 

esityksen?

1) Peter von Bagh: Vuosisadan tarina. 

Dokumenttielokuvan historia. Kustannusosakeyhtiö 

Teos, Helsinki, 2007 (s. 9).

2) Roland Barthes: Valoisa huone. Suomennos Martti Lintunen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. 

Suomen valokuvataiteen säätiö, Helsinki, 1985 (s.11). 
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dokumentaarisuudesta 
ja elävästä 
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Esiintyjän elävä keho on tavallaan valtava dokumenttivarasto. Keho sisäl-
tää tietoa ja informaatiota, joka ei näyttäydy nostalgisessa valossa vaan aina 
tässä ja nyt tapahtuvana. Kehon muisti sanoo ”on” eikä ”on ollut”; sen tie-
to on tallentunut pitkällä aikavälillä, mutta toteutuessaan se tapahtuu aina 
nyt-hetkessä. Samalla kehossa toteutuvat eleet ja liikkeet ovat kuitenkin 
väyliä menneisiin hetkiin, tuntemuksiin ja muistoihin. Elävän esiintyjän ke-
holla ”dokumentointi” on näiden tasojen vuoksi väistämättä jotakin muuta 
kuin kameran tallentama dokumentti.

Maria Kilpi ja Katariina Numminen avaavat lyhyesti teatterin suhdetta 
dokumenttiin Teatterikorkea-lehden numerossa 1.08.3 He näkevät teatte-
rissa nyt erityisen kiinnostuksen dokumenttiin, sekä toden ja todellisuuden 
himon, ja pohtivat dokumenttia uutena realismina. Numminen nostaa esiin 
ennenkin esitetyn ajatuksen siitä, haetaanko teatterista todellisuutta, to-
den tuntua, jota ei (enää) todellisuudesta löydy. Todellisuutta on ryhdytty 
katsomaan esityksenä ja tämä on samalla saanut kaipaamaan esitykseen jo-
takin ”todellista”. Kilpi ja Numminen rinnastavat dokumentin ja realismin, 
ja taiteessa dokumentaarisuus yhdistyykin yleensä todenmukaisuuteen. 
Tältä pohjalta ajateltuna dokumenttiesitys olisi mahdollisimman ”fiktio-
ton”, rooliton ja matriisiton, vain jollakin tavoin esitykseksi kehystetty tai 
rajattu kaistale ympäröivää todellisuutta. 

Jos dokumenttiesityksen mahdollisuutta tarkastellaan suhteessa todis-
tukseen ja todistamiseen, ja sitä kautta tallentamisen ja siirrettävyyden 
kysymyksiin, on tunnustettava, että jotakin jää vajaaksi: Dokumentin pe-
rusluonteeseen kuuluu, että se on tallennettua aineistoa. Esitys ei ole en-
sisijassa tallenne. Esitystaiteessa ja teatterissa eri esityskertojen samankal-
taisuus ja havainnointitapahtumien yhdenmukaisuus on myös aivan toisella 
tavalla kyseenalaista kuin elokuvan suhteen. Elävään esitykseen verrattuna 
elokuva säilyttää samuutensa huikealla tarkkuudella. Ainakin kaksi doku-
mentille keskeistä ominaisuutta siis kyseenalaistuvat ”dokumenttiesityk-
sen” kohdalla. Lähtökohta voisi olla, että esitys, elävä esitys, ei ole doku-
mentti vaan sen voi dokumentoida tai siihen voi sisällyttää dokumentteja 
tai sen voi rakentaa dokumenttien pohjalta. Tällaisia lähtökohtia vasten voi 
sitten lähteä rakentamaan dokumenttiesityksiä. Esityksellä dokumentoi-
minen on tekona kiinnostava ja näkisin mielelläni erilaisia variaatioita siitä, 
mitä tästä ajatuksesta lähteminen synnyttäisi.

KATSOJASTA DOKUMENTARISTINA

Kaikkia esityksiä ei ole edes tarkoitettu toistettavaksi tai niitä ei ole mah-
dollista toistaa. Tyyppiesimerkkeinä esityksistä, jotka tapahtuvat vain 
kerran, ainutkertaisina ja toistamattomina, mainitaan usein oman kehon 
silpomiseen perustuvat esitykset. Juuri näiden esitysten kohdalla puhutaan 
myös usein katsojista todistajina. Todistamisen taakka siirtyy esitykseltä ja 
tekijältä katsojalle, katsojan vastuulla on aisteillaan ”dokumentoida” tapah-
tuma, todistaa itsessään, että se tapahtuu hänen edessään tässä ja nyt. 

Todistus tapahtumasta ja tapahtuma eivät voi sulautua toisiinsa, olla 
sama, ja aina tarvitaan joku toinen, ihminen tai väline, tallentamaan ja to-
distamaan. Elokuvan puolella kamera tallentaa ja synnyttää konkreettista 

katsoja-kokijasta pelkän katsojan sijaan ja ainakin minulle 
katsojana heidän esityksensä luovat tunteen, että minulta 
katsojana odotetaan jotakin. Että minä katsojana en ole ainoa 
osapuoli, joka kääntyy toisen puoleen odottaen, mitä tule-
man pitää, vaan myös esitys ja esiintyjät kääntyvät katso-
maan minua ja odottavat, mitä minä tuon mukanani esitysti-
lanteeseen. Tämänkaltaisessa esityksessä roolini todistajana 
ei ole niin vahva kuin todistaessani performanssitaiteilijan 
”yksityistä” tekoa. Mutta vastuulliseksi osani muuttuu. Ke-
hys, jossa toimitaan, on tarkoin ennalta suunniteltu ja teki-
jöidensä ajattelema ja rakentama, mutta sen sisällä minun 
odotetaan osallistuvan aktiivisesti esitystapahtuman raken-
tumiseen. Odotetaan, että teen itselleni, kanssakokijoilleni 
ja esiintyjille esitystapahtumaa yhdessä heidän kanssaan. 

Useat muutkin esitykset laittavat katsojaa liikkeelle ja 
tekemään valintoja. Esityksessä liikutaan, valitaan huomion 
kohteita, kuljetaan omassa rytmissä ja kestossa. Katsoja saa 
vapautta esitystilanteissa ja vapaus lisää vastuuta: ”Millaisen 
esityksen onnistuin tästä tänään itselleni tekemään?” Tämä 
on harvoin ensimmäinen kysymys perinteisemmän katsoja-
suhteen varassa toimivan teatteriesityksen jälkeen, mutta 
jotain sen kaltaista itseltäni kysyin mm. poistuessani Ant-
tilan katolta Maus & Orlovski –ryhmän Esityksestä merinäkö-
alalla. 

Esitykset ja tekijät kaipaavat katsojaa. En nyt puhu tyh-
jien katsomoiden ongelmasta, kyllä ainakin yllä mainituissa 
esityksissä riitti katsojia, vaan kaipuusta hereillä olevaan, 
valintoja tekevään, havainnoivaan toiseen. Katsoja tekee 
esitystapahtuman, mutta on samalla juuri se tekijä, joka tuo 
väistämättä taideteokseen ja tekoon satunnaisuuden, ajan 
ja tilanteen vaikutuksen. Katsoja ja vastaanottotapahtuma 
takaavat, ettei ole puhdasta, koskematonta teosta, ja tämä 
koskee tietenkin kaikkia taiteenlajeja. Samalla kun esitys 
kääntyy yleisönsä puoleen tullakseen todistetuksi ja katso-
jiensa ”dokumentoimaksi” se joutuu siis myös myöntämään 
sattumanvaraisuutensa, epäselvät rajansa ja prosessiluon-
teensa. 

Elävä esitys, jossa esiintyjät ja katsojat jakavat saman tilan, 
toimii aina enemmän tai vähemmän ilmeisesti tällä todista-
jan ja tekijän suhteella. Esiintyjä haluaa tuoda jotakin havait-
tavaksi yleisölleen ja hän tarvitsee juuri sen yleisönsä juuri 
siinä ja juuri silloin. Jonkun on todistettava, että tämäkin on 
ja tapahtuu, että tämäkin esitys syntyy tähän todellisuuteen 
ja tapahtuu tässä ajassa. Elävä esitys etsii katsojastaan sitä 
todistusvoimaa, johon dokumentin viehätys ja teho perus-
tuvat, mutta joutuu samalla myöntämään, että todistuksia 
syntyy aina monikossa ja ne muuttuvat ajassa. Ja jokainen 
todistus sekä on että ei ole ”tämä esitys”.

Nora Rinne
esitystaiteilija

todistusaineistoa, itse taideteos on jonkin-
lainen todistus. Elävässä esityksessä, joka ei 
välity katsojalle minkään median kautta ja 
joka perustuu johonkin mitä on ja tapahtuu 
samassa tilassa katsojan kanssa, vaativa katse 
kääntyy katsojaan: ”Sinä olet minun/meidän/
tämän teon tai eleen tai hetken todistaja”. Esi-
tyksiä tietenkin dokumentoidaan kasvavalla 
vimmalla, kuvataan ja äänitetään ja kuvaillaan 
ja analysoidaan, mutta näiden tallenteiden aja-
tellaan olevan jo toinen esitys, toinen juttu ja 
tapahtuma. Tietenkin on esityksiä ja perfor-
mansseja, jotka välitetään katsojalle ainoas-
taan esimerkiksi valokuvien tai videon välityk-
sellä, mutta on myös valtava määrä esityksiä, 
joiden ajatellaan tapahtuvan vain ja ainoastaan 
samassa tilassa ja samaan aikaan katsojan/ko-
kijan kanssa. 

Mitä selkeämmin katsomani esitys korostaa 
ainutkertaisuuttaan minulle todistajana juuri 
tässä hetkessä, sitä velvoittavampana tunnen 
vastuuni katsojana. Tulen osalliseksi. En ole 
yhtä vapaa sivustakatsoja kuin elokuvissa tai 
teatteriesityksessä, joka pyörii suurille saleille 
ilta illan jälkeen pyrkien toistamaan etukäteen 
harjoiteltua toteutustapaa yhä uudelleen. On 
esityksiä, joissa haluaisin sanoutua irti todista-
jan osastani. En niinkään siksi, etten jaksaisi 
tai viitsisi seurata esitystä loppuun, vaan sik-
si, että osallisuuden tunne lisää vastuutani: 
on vastuullisempaa päättää, mihin osallistuu 
kuin mitä seuraa sivusta. Esimerkiksi televi-
sio ruokkii sivussa olemisen ja sieltä vilkui-
lun helppoutta ja sulkeutuisi useammin jos 
ajattelisin osallistuvani katsomaani. Jos esiin-
tyjä tarvitsee itsensäsilpomisesitykselleen 
katsoja-todistajia, nämä katsojat samalla myös 
mahdollistavat tuon esityksen. He ovat osal-
taan vastuussa siitä mitä tapahtuu. Esitys- tai 
performanssitaiteilija on saattanut kutsua esi-
tykseensä juuri tietyt katsojat, joiden haluaa 
tekoaan todistavan, ja kutsuun vastaaminen 
tai vastaamatta jättäminen on henkilökoh-
taisempi päätös ja merkityksellisempi valinta 
kuin leffalipun osto.  

Sekä esitystutkimuksessa että useissa nyky-
teatterin ja esitystaiteen esityksissä katsojaan 
on viime aikoina kiinnitetty jälleen huomiota. 
Ohjaaja ja esitystaiteilija Julius Elo nostaa sekä 
tutkimuksessaan että yhdessä Tuomas Lai-
tisen kanssa suunnittelemissaan ja ohjaamis-
saan esityksissä katsojan keskiöön. Elo puhuu 

3) Teatterikorkea-lehti No:1.08. Maria Kilpi ja Katariina Numminen:  

”Luonnos nykyteatterin sanakirjaksi”.
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Saan ystäväpyynnön Facebookissa Tukk Sittalta 
ja mukana tulee viesti: ”Lez b frienz”. Tuijotan 
tuntemattoman lähettäjän kuvaa: pipopäinen, 

lävistetty mies huutaa puhelimeen. Tietenkään en hy-
väksy häntä ystäväkseni.

Kuluu joitain viikkoja. Sitten näen Fb:ssä valokuvan 
kollegastani, performanssitaiteilija Leena Kelasta 
ja Tukk Sittasta. Kuva on Kelan esityksestä Airplane! 
Kela on pukeutunut siistiksi lentoemännäksi ja Tukk 
roikkuu räjähtäneen näköisenä hänen kainalossaan. 
Purskahdan nauruun. En tiennyt että esityksestä on 
tuollainenkin versio, ajattelen. Hetken mielijohteesta 
liitän Tukkin ystäväkseni.

Huomaan, että Tukk lataa usein kuvia Fb:iin, mil-
loin kaveri on tekemässä performanssia gallerias-

sa Kaliforniassa, milloin punaisella torilla Moskovas-
sa. Kotikaupungiksi on merkitty Tallinna. Liikkuvaa 
sorttia, ajattelen, mutten kiinnitä asiaan huomiota sen 
enempää. Kunnes Fb:n ilmestyy kuva minusta ja Tuk-
kista. 

Kuva on manipuloitu Fb:iin lataamastani kuvasta, 
jossa poseeraan poikaa esittävän patsaan kanssa Vi-
kelandin patsaspuistossa Oslossa. Tukk on sijoittanut 
itsensä patsaan tilalle.

Katson Sittan kuvia tarkemmin ja tajuan vihdoin, 
että ne kaikki ovat kuvamanipulaatioita. Kuvissa 

Tukk on bileissä ja matkoilla, osallistuu performans-
seihin ja bailaa. Olipa tilanne mikä hyvänsä, Tukkilla 
on aina samat vaatteet, pipo ja musta paita, jossa lukee 
”virtual body”. Kädessään hänellä on kaljapullo, usein 
hän retkottaa maassa. Tukk siis ystävystyy Fb:ssa, nap-
paa kuvia ystäviensä albumeista ja liittää niihin itsen-
sä. Kuvia on kommentoitu paljon, yleensä kommentit 

ovat ilahtuneita. Ihmiset lähtevät leikkiin mukaan: ”Oli 
hauskaa, että olit täällä, Tukk!” ja ”En olisi pystynyt 
tekemään sitä ilman sinua, Tukk, otetaan joku kerta 
uudelleen!” Kuvien ympärille ihmiset luovat tarinoita, 
kuin ne olisivat tapahtuneet oikeasti, ja Tukk vastaa.

Lähetän Tukkille viestiä haastatellakseni häntä. Se 
sopii, hänhän asuu tietokoneellani. 

Tukk kirjoittaa kummallisella englannillaan olevansa 
virtuaalinen keksintö, jolla on useita luojia. ”ii liik 2 hav 
fun- to maak uu laf- ii muuv thruu uur soshul netwerk 
and chang uur memorees”, Tukk kertoo. Hänen tavoit-
teenaan on pitää hauskaa ja saada ihmiset nauramaan. 
Tukk vertaa muistoa virtuaaliseen tilaan ja hän esiintyy 
ainoastaan niissä. Kuvat esityksistä eivät koskaan kerro 
koko tarinaa, mutta kuva on virtuaalinen esitys itses-
sään. ”Ps breeng sum beer”, Tukk kirjoittaa.

Virtuaaliseksi hahmoksi Tukkilla on aika lailla ek-
sistentiaalisia ongelmia. Fb:n statuspäivitykses-

sään Tukk pohtii olemassaoloaan: ”Tukk duznt feel 
reel”  tai ”Tukk iza sowshil kunstrukt”. Hän kuitenkin 
päätyy siihen, että reaalisuus on aivan yliarvostettua: 
”reel an truu iz ovir raatid-wuts impotint iz- guud fo-
toz”.  Sitten hän juo taas: ”du uu haf 1 beer?? kumm 2 
mii haus”.  Kysyn Tukkilta miksi hänen nimensä on 
suomeksi ”kasa paskaa”, mutta Tukk sanoo, ettei tie-
dä ja kehottaa kysymään äidiltään. Alan epäillä saan-
ko juttua aikaiseksi, kaverihan on koko ajan kännissä! 
Tukk kuitenkin kannustaa minua: ”don b mad- itza gud 
ideea”.

Helmikuun lopulla Tukk pitää virtuaalisen näytte-
lyn Facebookin super wall -sivuilla. Kuvissa Tukk 

on New Yorkin Gogosian galleriassa, jonka seinille ai-

emmin netissä nähdyt kuvat on ripustettu. Galleriassa 
on yleisöä ja avajaistunnelmaa, ihmiset skoolaavat ja 
katsovat kuvia yhdessä Tukkin kanssa. Näyttely on 
hauska, se on metataidetta, jossa virtuaalinen hahmo 
kommentoi omaa taidettaan, virtuaalisesti. Jälleen ih-
miset kommentoivat: ”Se oli huippunäyttely, Tukk!” ja 
”Jatkoilla oli mieletöntä!”.

Pähkäillessäni artikkelia ja faktojen puutetta Tukk 
lopulta kehottaa minua ottamaan yhteyttä ystä-

väänsä Andrew Hicksiin ja esittämään kysymyksiä 
tälle. Lähetän Hickisille meiliä ja tämä vastaa. Hicks 
toimii digitaalisen median ja mediateorian professorina 
Chicagon yliopistossa ja kyllä, hän tietää Tukkin. Hicks 
on perehtynyt virtuaalisiin hahmoihin ja kokeillut op-
pilaidensa kanssa projektia nimeltä ”Fakebook”, jossa 
ideana oli luoda kuvittellisia hahmoja Facebookiin. 
Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda virtuaalinen iden-
titeetti, ottaa kuvia näistä hahmoista ja kommunikoi-
da anonyymisti toistensa kanssa Facebookissa. Hicks 
myöntää, että Tukk on syntynyt tällaisen projektin 
seurauksena, ”jossain minun ja Ernestin välisissä kes-
kusteluissa”, mutta sen tarkemmin hän ei asiasta kerro. 
Hicks kirjoittaa, ettei tiedä tarkkaan mitä Tukk oikein 
puuhailee, mutta seuraa tämän tempauksia ja odottaa 
innolla. Olen hämmentynyt. Chicago? Ernest? Enem-
män kysymyksiä kuin vastauksia. Etsin netistä kuvia 
Hicksistä. Hicks ei näytä Tukk Sittalta.

Sitten saan Tukkilta viestin: ”mii amerikan friinz Er-
nest” on puhumassa Suomessa, Imatralla, haluanko 

mennä kuuntelemaan tätä. Ernest?! Lihaa ja verta? En 
pysty lähtemään Imatralle päivän varoitusajalla, mutta 
viestitän Ernestille, että jos hän on Helsingissä, voisim-
me tavata. 

Tapaan Ernest Truelyn Kiasman kahvilassa. Ja kyl-
lä, Truely on oikea ihminen. Hänellä on kiharat 

hiukset ja siniseksi värjätyt silmälasit. Truely ei näytä 
Tukk Sittalta. 

Truely on kotoisin Oregonista ja hänen taustansa on 
kuvataiteissa. Hän kertoo villejä tarinoita 90-luvulla te-
kemistään esityksistä, ”Spanking for salvation” –shows-
ta, joka perustui julkiseen piiskaamiseen evankelisten 
tv-saarnojen henkeen, ja paini-esityksistä. Enemmän 
kuin taiteilijauran luominen Truelya kiinnosti yleisö 
ja kommunikaatio; fokus on siinä, mitä yleisö tekee, ei 
siinä, mitä taiteilija. Taiteilija vain mahdollistaa tapah-
tumisen ja kohtaamisen. ”Interaktiivisissa esityksissä 
jokainen ilta on erilainen; vaikka tekisi saman jutun, 
se on aina erilainen, koska yleisö muuttaa sen”, True-
ly pohtii.  Vuonna 2004 Truely tapasi virolainen Non 
Grata –ryhmän Sotodo performance konferenssissa 
Münsterissa, Saksassa ja ihmetteli, miten heillä voi olla 

TUkK SITTA
FACEBoOKIN PAha pOIKa 
MuUTtaA   mUIsTOSi
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niin paljon samankaltaisia intressejä. Tapaamisen seu-
rauksena Truely tuli residenssiin Viroon 2006 ja syk-
systä 2008 hän on vastannut Tallinnan taideakatemian 
Interdiscplinary Arts –opetuksesta. Truely puhuu lo-
puttomasti kaikesta muusta, paitsi Tukkista!

”Kaikilla ihmisillä on erilaisia persoonia, ihmiset pu-
huvat ja käyttäytyvät eri tavoin tilanteesta riippuen. 

Virtuaalimaailmat mahdollistavat näillä persoonilla 
leikkimisen”, Truely sanoo vihdoin. ”Kuvilla on ihmeel-
linen kyky vaikuttaa todellisuuteen; jos meistä on ole-
massa kuva, jossa olemme rakastavaisia, se on melkein 
tarpeeksi, tiedätkö, vaikka mitään ei olisi tapahtunut.”

Lopulta Truely kertoo, että Tukk Sitta –projektia 
tekee ainakin seitsemän ihmistä eri puolella maa-

palloa. Tekijät eivät kaikki tunne toisiaan, eikä pro-
jektia kontrolloida, vaan se elää Facebookissa omaa 
elämäänsä.

Tukkin hahmosta Truely paljastaa sen verran, että 
hahmo syntyi Esitys ja dokumentti -kurssilla Tallinnan 
taideakatemiassa ja hahmo on monen sattuman tulos. 
Joku löysi leikatut dreadlocksit vessasta, toinen antoi 
korvakorut ja kolmas pipon. Itävaltalainen opiskelija 
Teresa Novotny ehdotti hahmon siirtämistä Fb-ystä-
vien kuviin. ”Tukk on kuin epäonnistunut rokkari, jo 
vähän ikääntynyt mutta jollain tapaa sellaiset ovat nii-
tä romattisimpia hahmoja, you know. Tukk on tyyppi, 
jota et ehkä päästäisi kotiisi, mutta netissä voit hänen 
kanssaan hengata”, Truely nauraa.

Truely ei itse ole Facebookissa ja kun kysyn syytä sii-
hen, hän sanoo olevansa ”old schoolin” edustaja, analo-
ginen tyyppi, joka hankki sähköpostiosoitteenkin vas-
ta vuonna 2004. ”Minua nuoremmat ovat digitaalinen 
sukupolvi, joka on integroinut elämänsä teknologiaan”, 
Truely sanoo. ”Itse olen kovin skeptinen sen suhteen.”

Truely kuitenkin myöntää tehneensä joitain Tukk 
Sittan kuvista.

Kenen kanssa puhun, silloin kun puhun Tukkin 
kanssa netissä, yritän vielä tivata. ”Tukkin tietysti”, 
Truely virnistää. Yritän katsoa Truelyn nenän profiilia 
vielä kerran ja tunnen itseni hölmöksi. En selvästikään 
ole ymmärtänyt virtuaalisuuden ideaa, kun yritän etsiä 
jotain vastaavuutta netissä näkemäni hahmon ja todel-
lisuuden välillä. Eikä kaikkea ehkä tarvitsekaan tietää.

Pilvi Porkola

Nykyteatteri on ollut erityisen kiinnostunut teatterin ja todellisuuden rajalla leikkimisestä. Yleisöä 
puhutellaan suoraan, liikutellaan, kiusataan tai hellitään. Yleisö tehdään tietoiseksi katsomises-
taan. Esiintyjät esittävät rooleja vain siksi, että voisivat hetken päästä pudottautua niistä ja ollakin 
omia itsejään. Postdraamallisen, draaman jälkeisen teatterin, teoreetikko Hans-Thies Lehmann 

nostaa kirjassaan yhdeksi draaman jälkeisen teatterin erityispiirteeksi toden tunkeutumisen teatteriin. Tekijät 
ovat yhä kiinnostuneempia, fiktiivisen maailman esittämisen sijasta, siitä mikä esitystilanteessa ja esittämisessä 
on todellista. Fiktio on kulunut pois, tai siitä on tullut paikoitellen pelkkä tekosyy. Suurin mielenkiinto kohdis-
tuu todellisuuteen. Rampilla leikittelyn repertuaari alkaa kuitenkin olla katsojalle tuttua – onko todellisuudella 
flirttailu jähmettynyt sisällöstä keinoksi, muoti-ilmiöksi, kliseeksi? Miksi se kiinnostaa yhä edelleen – vai kiin-
nostaako se ketään? Perkaan seuraavassa joitakin omia kokemuksiani todellisuuden läsnäolosta teatterissa.
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Loppukiitokset. Lapsuuden teatterissakäynteihin liittyy minulla voimakas kokemus siitä, että loppukumar-1. 
rukset ja taputtaminen oli teatteriesityksen maagisin hetki. Se on paradoksi, että juuri illuusio loppuminen, 
kun valot nousevat katsomoon, näyttelijät kumartavat itsenään, on se kaikkein taianomaisin. Maagiseksi sen 
tekee, nyt kun sitä ajattelen, kahden todellisuuden samanaikainen läsnäolo: arkitodellisuudessa on vielä läsnä 
esityksen, toisen todellisuuden aura. Loppukiitoksissa tulee näkyviin itse teatteri. Ja uskon että teatteriin 
mennään että nähtäisiin paitsi teatteria, myös itse teatteri.

Teatterin materiaalia on todellisuus. Teatteri eroaa muista taiteista siinä, että sen rakennusaineet ovat sa-2. 
mat kuin arkielämän: ihmiset, toimivat ihmiset, liike, ihmispuhe, aika, tila, energiat ihmisten ympärillä ja 
välillä. Teatterissa teoksen materiaali ja teoksen sisältö tavallaan lankeavat yhteen, niitä on hankala erottaa. 
Tuoli Tsehovin näytelmässä Kolme sisarta on samaan aikaan sekä fiktiivinen tuoli Prozorovien talossa että 
todellinen tuoli. Tuoli on sekä tuolin merkki että oikea tuoli, semiotiikan merkitsijä ja merkitty. Tuoli sekä 
näyttelee että on itse. Se että todellisuus on teatterin materiaalia, on monen sekaannuksen aihe, mutta myös 
teatterin katsomisen ja tekemisen erityisen nautinnon lähde.   

Teatterilla on kyky saattaa kyseenalaiseen valoon itse todellisuudenkin todellisuus, horjuttaa sitä. Käyttäes-3. 
sään todellista asiaa – kuten tuolia – merkkinä, teatteri kertoo jotakin olennaista tavastamme nähdä, tavas-
tamme luoda todellisuutta kaiken aikaa. Se kertoo että todellisuus on sopimuksenvaraista. Että todellisuus-
kin on illuusio. 

”Naamion tarkoitus on paljastaa”, vanha viidakon sanonta. Teatterin, todellisuuden ja fiktion lisäksi pelinap-4. 
pulaksi voisi sotkea vielä totuuden. Teatterissa esitetään fiktiota, eli valheita, käyttäen välineenä todellisuut-
ta, ja näiden valheiden tarkoituksena on esittää totuus. 

Aristoteleen5.  mukaan teatterissa nautinnollista on toimivien ihmisten jäljittely. Tuo jäljittely, todellisuuden 
illuusion synnyttäminen, on ollut syy teatterin syntisyyteen, mutta se on mielletty teatterin perusolemuksek-
si, tehtäväksi. Jäljittelyn keinot ovat vaihdelleet aikojen mukaan, mutta vasta 1900-luvulla alettiin kyseen-
alaistaa jäljittelyä sinänsä. 

Tadeusz Kantor6.  (1915 -1990), puolalainen ohjaaja ja kuvataitelija: ”--illuusiolla on sovinnaisen puolensa ohella 
metafyysinen puoli. Tuo puoli on toistaminen”. Teatterissa ei Kantorin mukaan tehdä kuvaa todellisuudesta, 
representaation mielessä, vaan toistetaan, ”toistetaan omaan laskuun”, turhaan. Tehdään jotakin ilman funk-
tiota. Ensimmäinen näyttelijä ei Kantorin mukaan ollut rituaalinsuorittaja, vaan päinvastoin kapinallinen, 
rituaalinrikkoja, joka teki jotakin turhan päiten. Representaatio viittaa menneeseen, itse asiaan. Toisto taas 
on luovuutta, suuntautuu eteenpäin. Tämä turhaan tekeminen, teon tekeminen vain sen itsensä vuoksi, on se 
mikä erottaa teatteriesityksen sisällä tehtävän teon todellisuudesta, vaikka ei representoitaisi mitään.   

Haamut. Kantorin mukaan näyttelijässä hienoa ei ole elävyys tai eloisuus vaan kuolleisuus, kuolevaisuus, nu-7. 
kenkaltaisuus. Kantor seurailee Gordon Craigin ylimarionettiajatuksia. Craigin mielestä paras näyttelijä 
oli nukke, teatterin degeneraatio alkoi siitä kun elävä esiintyjä korvasi nuken. Craigin ajatukset sivuutetaan 
usein teatterihistorian kuriositeettina ja psykoanalyyttisena äidinmurhana, koska Craigin äiti oli kuuluisa 
näyttelijä. Näyttelijän elävyys ja lihallisuus palautetaan arvoonsa ja nähdään taas teatterin ytimenä. Kantor, 
taustaltaan kuvataiteilija, näki asian toisin ja käytti useissa esityksissään rinta rinnan näyttelijöitä ja nukke-
ja, ja usein kiihdyttävää on juuri se että niillä ei ole eroa. Kantorin mielestä näyttelijässä sykähdyttävää on 
nimenomaan kuolevaisuus, se että näyttelijä on rajan toisella puolella, kuten kuolleet ovat. Eli, toisin kuin 
toitotetaan, teatterin juttu ei ehkä olekaan elävä esitys, liven lumo. Teatteri ei ole liveä, teatteri on deadia.

”--tärkeää ei ole itse  i l l u u s i o n  hylkääminen, t ä r ke i t ä   o v a t   t ä m ä n   h y l k ä ä m i s e n  s y y t”, 8. 
Kantor kirjoitti 1979. Kantor erotteli toisistaan ne syyt, joiden vuoksi teatterin suuret uudistajat 1900-luvun 
alussa hylkäsivät naturalistisen illuusion todellisuudesta, ja toivat esiin tulkinnan ja subjektiivisen totuuden, 
sekä omat motiivinsa, jossa illuusio hylättiin olemassa olevan todellisuuden vuoksi:  ”Raaka todellisuus, ”tai-
teellisesti” muokkaamaton, elämästä repäisty, REAALINEN KOHDE, joka on ottanut taiteellisen kohteen 
paikan” oli Kantorin mielenkiinnon kohde.  Sama sekamelska, sama kuhina todellisuuden markkinoilla val-
litsee edelleen: illuusiota hyljeksitään, esityksiin tuodaan todellisuutta tai todellisuuden illuusiota luodaan 
niihin, hyvin erilaisista lähtökohdista, jo yksin teatterintekijöiksi julistautuvien piirissä. Sekamelska pahenee 
jos otetaan mukaan esitystaide ja performanssi.  Hyvin samannäköisiin esityksiin on saatettu päätyä hyvin 
erilaisia reittejä. 

Teatterin todellisuus ei riipu realismin asteesta tai esittämisen ja tyylittelyn asteesta. Realismi on tyylilaji, 9. 
jolla ei ole tekemistä todellisuuden tai totuuden kanssa. 

Arkisen kaltainen oleminen, ns. nollailmaisu voi olla yhtä teatteria, yhtä ”valheellista” kuin elehdintä ja ul-10. 
koaopetellun runon laskettelu muovihaarniskassa. Arkisuus saattaa olla jopa valheellisempaa aiheuttaessaan 
mahdollisuuden sekoittaa näytteleminen arkitodellisuuteen? Bertolt Brecht esitti vaatimuksen näyttelemi-
sen läpinäkyvyydestä manipulaation sijasta – nykyteatteri on taas usein ollut mieltynyt esittämisessään nol-
lailmaisulla ja arkisuudella leikkimiseen. Nykyteatteri viljelee suloisessa sekamelskassa brechtiläistä perin-
töä ja toisaalta sille vastakkaista, kokonaistaideteoksen imuun tähtäävää perinnettä. Nollailmaisu voi liittyä 
kumpaan vaan. 

Lapset ja koirat. Vanha teatteriviisaus on, että lapset ja eläimet aina varastavat kohtauksen. Samanaikainen 11. 
autenttisen todellisuuden ja teatterillisen fiktion läsnäolo näyttämöllä on hämmentävää. Todellisuus ja fiktio 
pilaavat ja rumentavat toisensa, asettavat toisensa kyseenalaisiksi. Anton Tsehov oli käärmeissään ohjaaja 
Stanislavskille, joka Tsehovin mielestä pilasi hänen näytelmänsä esityksen liian luonnonmukaisilla tehos-
teilla. Juuri tämä keskinäinen naurettavaksi tekemisen efekti, toden ja fiktion epäsuhtaisuus, on ollut ta-
voitteena usein nykyteatterissa. Se aiheuttaa, ainakin minulle, oman nautinnon ja oivalluksen lajinsa: monet 
todelliset hetket teatterissa minulle liittyvät tähän kokemukseen, välähdykseen: kuinka naurettavaa/traagis-
ta/totta/pöljää onkaan todellinen ihminen muovihaarniskassa. Tai kuinka totta onkaan valhe ja naamio, fikti-
oksi muuttuminen siinä minkä luuli todeksi, mikä äsken vielä oli totta.  Mikä Tsehoville oli virhe, on ehkäpä 
nykykatsojalle herkku.  

Hans-Thies Lehmannin mukaan toden tunkeutumisessa nykyteatteriin ei ole kysymys niinkään autenttisuu-12. 
den tavoittelusta teatterin valheen sijasta, vaan pikemminkin leikistä näiden välillä. Näin postdraamallisen 
teatterin todellisuudella leikittely poikkeaa esimerkiksi Artaud-Grotovski–linjan ritualisteista tai perfor-
manssitaiteesta. Tavoite ei ole autenttisuus, vaan tärkeää on epäilyn läsnäolo: se että teatteriin on tullut kysy-
mys, ”onkohan tämä totta vai ei?”. Mutta onko tuohon kysymykseen jämähtäminen vainoharhaa? Ja hautaako 
tuo kysymys alleen muita, mahdollisesti mielenkiintoisempia kysymyksiä?  

Kuvataiteilija 13. Sophie Calle on usein signeerannut dokumentaariset teoksensa yhdellä virheellä, valheella, 
fiktiolla jonka hän on piilottanut teoksiinsa. Tässäkin on taas kysymys valosta jonka tosi ja valhe luovat toi-
siinsa. Ne koettelevat toisiaan. Itse olen välillä piilottanut ohjaamiini esityksiin (piilottanut näyttämölle!) 
jotakin oikeaa: tuonut harjoituksiin oikean esineen tai oman vaatteen, ja usein esine on jäänyt valmiiseen 
esitykseen asti. Amuletiksi? Pantiksi? Katsoakseni, miten todellinen esine muuttuu merkiksi, miten tosi 
muuttuu taruksi?   

Katsomisen todellisuus. ”There is a word for people like you. It’s audience” (Forced Enterteinment – teatter-14. 
iryhmän esitys). 1990-luvun supersuosittu Forced Enterteinment teki erikoisalansa kulisseihin törmäilystä, 
katsojien kiusaamisesta, toden ja fiktion vaihtelusta. Katsojien tekeminen tietoiseksi katsomisestaan on Leh-
mannin mukaan poliittista.  Jos kansalainen on muuttunut spektaakkelin yhteiskunnassa katsojaksi, katseen 
suuntaaminen katsomiseen, tietoiseksi tuleminen katsomisesta, on teko jolla on merkitystä myös teatterin 
ulkopuolella. Viattomuuden riistäminen katsomiselta, katsomisen ja sivustaseuraamisen politisoiminen, kat-
somisen tilanteen tutkiminen, ovat olleet merkittäviä suuntia. 

Osallisuus. 15. Nicolas Bourriaudin mukaan nyky-yhteiskunta toimii yhä enemmän osallisuuden periaatteella, 
ei vain passiivisella katsomisella vaan osallistamisella. Osallistaminen kapitalismin tappioihin tai euroviisuää-
nestämiseen ei tarkoita välttämättä todellisia vaikutusmahdollisuuksia, mutta sen logiikka on olennaisesti 
toinen kuin silkan katsomisen. Millainen teatteri voi tätä käsitellä, suunnata tähän ilmiöön katseensa tai 
kosketuksensa? Onko sellaisen teatterin pohja brechtiläisessä kriittisen läpivalaisun teatterissa vai katsojan 
osalliseksi tekevässä kokonaistaideteoksessa vai jossain ihan muualla?

Teatterissa todellisinta totta on teatteri, kehyksenä, paikkana ja tilanteena. Jaettu aika ja paikka. Oma hen-16. 
gitys. Hyvä tai huono istuin. Muiden katsojien läsnäolo. Fiktio, jota lavalla esitetään, on vain tekosyy, tai 
parhaimmillaankin vain pieni osa teatterin elämyksestä.  
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Huokoisuus, illuusion reikäisyys on olennaista teatterissa. Liian tiheä, liian hyvin ja tiiviiksi neulottu illuusio 17. 
ei enää hengitä, kun taas väljemmän kudoksen katsoja saa täyttää omalla materiaalillaan: mielikuvituksellaan, 
muistoillaan. Toisaalta, liika väljyys, liian tyhjä näyttämö tai liian avonainen rakenne ei houkuta omaan mer-
kityksenmuodostukseen ja fabulointiin, ei käynnistä katsojaa. Kyse on informaation määrästä ja merkkien 
määrästä. Ja eri määrä tietenkin toimii eri katsojille, eri määrä luo erilaista estetiikkaa. Toden vuotaminen 
illuusioon ja katsojalta vaadittava oma panos fiktion kudelman luomisessa on varmasti ollut olennainen osa 
teatterinautintoa aina.  Samoin mahdollisuus itse päättää, tarkentaa katseensa milloin illuusioon ja milloin 
todellisuuteen, on minusta olennaista katsomisessa. Välillä lasken lamppuja katossa, tai katson miten näyt-
telijä näyttelee jonkin asian, välillä katson enemmän fiktiota. Teatteriin ei mennä ainakaan yksinomaan jotta 
nähtäisiin Kolme sisarta, vaan jotta nähtäisiin näyttelijät näyttelemässä kolmea sisarta.  

Esitys tai fiktio ei sijaitse näyttämöllä, eikä henkilö sijaitse näyttelijässä, vaan ne syntyvät katsojan ja tekijöi-18. 
den yhteistyössä, jonnekin näyttämön ja katsomon välille. Tässä mielessä raskain ja materiaalisinkin esitys on 
pelkkää ilmaa, aineeton.  

Tirkistely. Teatterissa saa katsoa ihmisiä rauhassa, saa tirkistellä. Teatterilla on jollakin tavalla esimerkki-19. 
luonne, opetusnäytelmäluonne: ”ai noin se tapahtuu”, ”ai tuolta se näyttää”, tai ehkä vielä useammin ”ei se 
noin mene oikeasti”. Ihmiset katsovat ihmisiä. Elämässä, todellisuudessa, olemme ihmisten kanssa vierek-
käin tai vastatusten, meidän pitää toimia, keksiä vastaus, ottaa kantaa, hoitaa, tehdä asialle jotain. Olemme 
osallisia. Teatteriesityksessä taas saa vain katsoa, katseella joka elävässä elämässä olisi sopimaton.    

Teos representaationa vs. teos osana todellisuutta. Kuvaako teos jotakin, vaikka rakkautta, vai pyrkiikö teos 20. 
itsessään synnyttämään, tuottamaan jotakin, vaikka rakkautta? Ranskalainen kuvataideteoreetikko Nicolas 
Bourriaud muotoilee relaatioestetiikassaan taiteen suuren käänteen niin, että teoksen tärkeimmäksi jutuksi 
tulee se millaisia relaatiota, suhteita, ja millaista ihmistenvälisyyttä se synnyttää.  Relaatioestetiikka hylkää 
sekä näkemykseen, jonka mukaan teoksen tehtävä on todellisuuden jäljittely, että teoksen autonomisuutta 
korostavan modernistisen estetiikan. Mutta onko katsojan kannalta tekijän pyrkimyksillä merkitystä?  Rep-
resentaatiokin on osa todellisuutta, siellä jaetaan yhteistä aikaa ja paikkaa, sinne ehkä tullaan ei niinkään rep-
resentaation kuin teatterin todellisen tilanteen takia, sekin luo tietynlaista ihmistenvälisyyttä.  Ja toisinpäin: 
osaksi todellisuutta luotu esitys, ihmistenvälisyyteen keskittyväksi ajateltu esitys saattaa vaikuttaa kuvana, 
sitä ehkä luetaan representaationa, metaforana todellisuudesta. Onko tämäkin kysymys  - teos representaa-
tiona vs. teos osa todellisuutta, katsojan valinta, samalla tavalla kuin se laskeeko lamppuja vai katsooko kol-
mea sisarta maaseutukaunpungissa? Tekijät vain ehdottavat.  

Värisevä muovikivi. Harjoittelin joitakin vuosia sitten esitystä toisen esityksen lavasteissa.  Näyttämöllä oli 21. 
suuri, harmaa, muovista tehty kivi, joka jäi värisemään kun sitä koski. Kivi ei huijannut ketään. Kivi häirisi. Se 
oli minulle muistutus siitä, että teenpä mitä tahansa, teatteri on kuitenkin pohjimmiltaan aina tätä, niin tätä. 
Autenttisuuden kaipuuni paljastui siinä ärtymyksessä jota muovikivi minussa herätti. Vihaan rekvisiittaa, 
rakastan oikeita tavaroita ja esineitä. Inhoan sitä että teatteriesitystä varten valmistamalla valmistetaan joku 
turha tavara. Miksi? Vai oliko kivi minusta vain niin ruma – palautuuko kysymys todellisuudesta ja illuusiosta 
estetiikkaan?  

Iloinen tositeatteri. Saksalaiskollektiivi Rimini Protokoll on esityksissään mm. pakannut katsojat rekkaan 22. 
seuraamaan tavaran liikkumista Keski-Euroopassa, tai pannut sata berliiniläistä näyttämölle fyysistämään ti-
lastotietoja Berliinistä omalla liikkeellään. Näissä teoksissa todellisuutta näyttämöllistetään, näkyvästi, mutta 
ilman fiktioimista taikka draamallista rakennetta välissä. Rimini Protokoll on useasti maininnut taiteellisek-
si lähtökohdakseen esteettiset syyt, teatterinäyttelemisen kammon, työnnön pois teatterista, pikemminkin 
kuin todellisuuden, totuudesta puhumattakaan. Rimini Protokollin teoksissa on jotenkin kevyt lähestymis-
tapa aiheisiinsa, todellisuuteen ja taiteeseen, ilman essentialismin tai alkuperän etsimisen (”mitä on teatteri?” 
”mitä on todellisuus todella?”) painolastia.      

Näyttelemisen kammo, mistä se on oire? Usein väitetään, että vihataan vain huonoa (tylsää, yleisöä aliarvi-23. 
oivaa, kliseistä tms.) näyttelemistä. Uskon kuitenkin, että välillä näyttelemisen kammossa kammoksutaan 
itse näyttelemisen faktaa, näyttelemisen elettä. Näytteleminen ON rivoa toimintaa. Ja kun kammoksutaan 
näyttelemistä, kammoksutaanko silloin myös teatteria? Kenenkään ei ole tietenkään pakko pitää teatterista. 

Tunnen monta ihmistä, jotka inhoavat teatteria, jotka eivät tajua mitä näyttelijät teatterissa huutavat, mut-
ta en usko että varovaisempi näytteleminen, varovaisempi teatterintekeminen on ratkaisu. Luulen, että tuo 
vieraannuttava kokemus huutavista ihmisistä näyttämöllä - kokemus että fiktio katoaa ja hetken näkee vain 
huutavia ihmisiä näyttämöllä - on teatterin ytimessä, ja ytimessä vielä jollakin syvällisemmälläkin tasolla.  

Lähikuvan lumo. Yksi esimerkki taiteen ja eri medioiden vaikutuksesta itse havaintoon, on se, miten televisi-24. 
olle ominainen lähikuvan estetiikka ja pieni, naturalistinen näytteleminen on levinnyt teatteriinkin ja saanut 
meidät karsastamaan isoa, tyyliteltyä ilmaisua. Teatterin lavalle soveltuva suuri näytteleminen näyttäytyy yli-
näyttelemisenä ja huonona näyttelemisenä, verrattuna television pienempään ilmaisuun. Mutta eihän iso ole 
sama kuin huono! Pitäisikö alistumisen sijasta käydä vastaiskuun, alkaa näytellä kuin viimeistä päivää: pienen 
sijasta yhä röyhkeämpää, suurempaa, ruumiillisempaa, tyylitellympää näyttelemistä?   

Teatterivaisto. 25. Nikolas Jevreinovin (1900-luvun alun venäläisiä avantgardisteja) mukaan ihmisillä on ole-
massa teatterivaisto. Tämä vaisto edeltää teatteria ja tekee sen meille ymmärrettäväksi. Illuusiosta ja todesta 
teatterissa on vaikea muotoilla mitään järkevää. Tässäkin tekstissä olen tähän mennessä lähinnä on-
nistunut sotkemaan selvää asiaa tai toistelemaan latteuksia. Käytännössä kuitenkin niin te-
kijät kuin katsojat usein intuitiivisesti ymmärtävät, paitsi mikä on teatteria ja mikä on totta, 
myös erilaiset leikit ja keikaukset ja sekamuodot, hyvin hienostuneesti, ja nauttivat noista 
keikauksista. Ihmisillä pelaa teatterivaisto. Illuusio ja tosi muuttuvat toisikseen kaiken aikaa, ne sisäl-
tävät toisensa ja ne tekeytyvät toisikseen, niissä on kyse näkökulman valinnasta. Tätä seikkaa me teatterissa 
ihmettelemme. 

Todellisuuden kuolema, kuoleman todellisuus. Siitä on kyse teatterissa aina? Tämän asian intuitiivinen ym-26. 
märtäminen on teatterivaistoa? 

Toden taju. Kirjailija 27. Milan Kundera kirjoittaa esseissään toden tajusta; Kunderan mukaan romaanin teh-
tävä on tuon tajun ylläpitäminen ja vaaliminen. Toden taju ei Kunderalla liity dokumentaarisuuteen tai rea-
lismiin, vaan konstruoituun fiktioon. Romaanilla on Kunderan mukaan mahdollisuus, monimutkaisena ja 
elämän ja maailman monimutkaisuutta kuvaavana taiteenlajina, vastustaa yksinkertaistuksia ja symbolisen 
ajattelun syövereihin heittäytymistä. Mitä tälle toden tajulle nykyään  kuuluu? Mikä on teatterin mahdolli-
suus toden tajun vaalimisessa?

Kantorin mukaan teatteri ei ole todellisuuden representoimista, vaan vastaus todellisuudelle. Pidän tästä 28. 
ajatuksesta, se on minusta velvoittava: mitä todellisuudelle sitten voi vastata, pitää vastata?  Mitä kieltä se 
ymmärtää? Pitääkö huutaa lujempaa vai kuiskata?  
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Dokumenttielokuvan oletetaan välittävän kuvaamas-
taan kohteesta luotettavaa tietoa. Kerronnan osa-
alueista ehkä kaikkein luotettavimmaksi ja objek-

tiivisimmaksi mielletään kertojan ääni. Käsitys on peräisin 
lähinnä dokumenttielokuvan yhdistämisestä journalismiin.

Uutisissa ja reportaaseissa tärkeimmässä asemassa on 
suoraan katsojalle kohdistettu puhe, ja kuva on sille alis-
teinen. Dokumenttielokuvan pyrkimys on tutkia aiheitaan 
syvemmin kuin mihin päivittäinen tiedonvälitys kykenee, ja 
elokuvantekijät tekevät usein tietoisesti pesäeroa journalis-
tisiin käsittelytapoihin. Periaatteena on ”näytä, älä selitä”. 
Kertojanäänen käyttö mielletään yhdeksi epäelokuvallisista 
keinoista, joita pyritään välttämään mikäli mahdollista.

Silti toisinaan vastaan tulee dokumentteja, joissa kertojan 
rooli ei ole olla pelkkä selostaja, persoonaton jumalan ääni, 
eikä sen tehtävä ole pelkästään paikkailla sitä, mitä ei kyetä 
näyttämään.

Kun puhuja onkin ei-kaikkitietävä, asenteellinen, epäsel-
vä tai ristiriidassa kuvan kanssa, niin puhe ei enää dominoi 
elokuvaa, vaan katsojan, kertojan ja kuvattavan välille syn-
tyy jännitteinen suhde. Siirrytään alueelle, jonka parhaat 
vertailukohdat löytyvät fiktiivisestä kirjallisuudesta.

Kuvattaessa todellisia tapahtumia ja oikeita ihmisiä kat-
sojalta vaaditaan toki suurempaa tarkkaavaisuutta ja eloku-
vantekijältä varovaisuutta väärinymmärrysten välttämisek-
si. 

Elokuvan kohde epäluotettavana kertojana

Veli Granön elokuvassa Tähteläiset (2003) eräs pariskun-
ta kertoo abduktiokokemuksistaan, jälleensyntymästä 

ja planeetta Sirius C:n suojeluksesta.  Elokuvantekijä ei 
kyseenalaista tai tutki tarinoiden todenperäisyyttä, pikem-
minkin tukee niitä rekonstruoimalla joitakin tapahtumista 
näytellyiksi kohtauksiksi. Totta vai ei -kysymys jää toissijai-
seksi, elokuva ei niinkään välitä informaatiota vaan pyrkii 
tekemään näkyväksi henkilöiden näkymättömän todelli-
suuden. 

Ohimennen katsojalle välittyy myös kokemus lapsetto-
muuden ja aineellisen köyhyyden raskaudesta, mutta arvok-
kaasti, kohteita holhoamatta.

Haluaisin nähdä lisää elokuvia jotka muistuttavat sii-
tä, kuinka erilaisia ihmisten kokemusmaailmat tosiasiassa 
ovat.

Akira Kurosawan Rashomon-elokuvan (1950) tapaan 
eri ihmiset kuvailemassa samaa tapahtumaa voi olla doku-
menttielokuvassa häkellyttävää kuultavaa. Erroll Morrisin 
The Thin Blue Line (1988) ja Andrew Jareckin Capturing the 
Friedmans (2003) kertovat rikosprosessikäsittelyistä, ja to-
distajanlausuntojen perusteella katsojan olisi mahdotonta 
ratkaista niitä muuten kuin arvailemalla. Kiti Luostarisen 
Sanokaa mitä näitte (1993) taas kerää yhteen yhden perheen 
muistot, jotka ovat usein joko ristiriitaisia tai sekoittuvat 
keskenään.

Elokuvantekijä epäluotettavana kertojana 

Pauliina Punkin dokumentaarinen lyhytelokuva Kuka 
pelkää Suursyömäriä (2004) on koostettu 1970-luvun lo-

pun uutiskatkelmista ja piirretyistä. Ääniraidalla elokuvan-
tekijä esittää itseään lapsena, ja selittää minkä vuoksi pelkää 
niin paljon Käytöskukka-animaation hirviötä. Katsoja kä-
sittää, että tosiasiassa lapsi pelkää Neuvostoliittoa, vaikkei 
sitä itsekään tiedä. 

Vastaavanlaista leikittelyä käyttää yksi voice-overin käy-
tön mestareista, saksalainen Werner Herzog. Hän toimii 
usein dokumenttielokuviensa kertojana, mutta yleensä roo-
li on häntä itseään naiivimpi, ikään kuin esittäisi lasta kat-
somassa Herzogin elokuvaa (esim. elokuvat Wheel of Time, 
2003 ja Lessons of Darkness, 1992). Puhetavan korostettu kor-
rektius, sekä aksentti, joka paljastaa ettei hän puhu omaa 
kieltään, luovat vaikutelman, jota hän käyttää nerokkaasti 
hyväkseen. Hän on kuin ulkopuolinen, vieraasta kulttuuris-
ta saapunut turisti, jonka selostus paljastaa tavanomaisenkin 
tapahtuman outouden (vrt. Sacha Baron-Cohenin Borat).

Erityisen huomionarvoista on se, että Herzogin voice-
over harvoin kuulostaa etukäteen kirjoitetulta. Hän puhuu 
kuin olisi mukana katsomistilanteessa ja näkisi kuvamate-
riaalin ensimmäistä kertaa. Elokuvassa Grizzly Man (2005) 
hänen kertojahahmonsa huomioi myös muiden katsojien 
läsnäolon, puhutellen yleisöä suoraan (”katsokaa tuota ku-
vaa, näettekö tuon”). Elokuvan hienompia tyylillisiä ratkai-
suja on eräänlainen viimeisteltyyn teokseen luotu kesken-
eräisyyden vaikutelma.  

Grizzly Man kertoo Timothy Treadwellistä joka vietti 
vuosikausia kesät Alaskan luonnonsuojelualueella kuvaten 
satoja tunteja videomateriaalia, nauhoittaen lopulta myös 
oman traagisen loppunsa karhun saaliina. Hänen kuole-
mansa jälkeen Herzog sai käyttöönsä kuvatun materiaalin 
ja koosti sen pohjalta elokuvan.  

Grizzly Man on eräänlainen kahden kertojan välinen väit-
tely, jota elokuvantekijä käy kuolleen miehen kanssa puhu-
malla kuvamateriaalin päälle. 

Materiaalin perusteella Treadwell loi itse itsestään tari-
naa jossa oli samanaikaisesti päähenkilö ja kertoja. Hän oli 
sankarihahmo, harmaakarhujen ymmärtäjä ja liittolainen, 
joka suojeli näitä salametsästäjiltä ja koko uhkaavalta sivi-
lisaatiolta.  

Kaivamalla esiin Treadwellin taustat Herzog kyseenalais-
taa tämän roolin ja tarinan.

Haastattelujen perusteella saa käsityksen, että Treadwell 
oli herkkä nuori mies, joka ei kokenut pärjäävänsä ihmis-
ten maailmassa. Tämän käsitys eläinten sielunelämästä oli 
peräisin satujen ja lastenelokuvien tavasta nähdä ne inhimil-
lisinä olentoina. Lisäksi suojellulla alueella karhuja ei varsi-
naisesti uhannut mikään. Päähenkilön ja elokuvantekijän 
keskeisin kiista käydään siitä, mikä on luonnon todellinen 
perustila. Herzog nostaa videomateriaalista esiin kohdan, 
jossa Treadwell järkyttyy löytäessään emonsa tappaman ke-
tunpojan. Hänen maailmassaan kuolema, kipu ja väkivalta 
ovat poikkeuksia, Herzogin mielestä ne ovat sääntöjä.  Elo-
kuvantekijän argumentit ovat kiistatta paremmat, onhan 
Treadwellin oma kohtalokin siitä jonkinlainen todiste.  

Kuitenkin sankarin narsistisen satumaailman ja Herzogin 
kyynisen realismin väliin jää alue joka ei kuulu kummalle-
kaan. Kuvamateriaali miehen ja kettujen välisistä hetkistä 
kertoo kiintymyksestä, jonka olemassaoloa ei voi kiistää. 
Keskinäinen luottamus näyttäytyy katsojalle pienenä ih-
meenä.

Olkoonkin, että elokuva osoittaa olevan itsepetosta aja-
tella rakkauden pyörittävän maailmaa. Lopullista määritel-
mää luonnon olemuksesta ei tämänkään jälkeen ole tehty, 
vaikka sekä väittelijä että opponentti ovat omasta asiastaan 
täysin vakuuttuneita.

Tahattomasti epäluotettava kertoja

Ohjaaja Nick Broomfieldin dokumentaareista monet 
ovat eräänlaisia tutkimusmatkoja omalakisiin yhtei-

söihin. Elokuvassa Kurt ja Courtney (1998) hän kiertää Seatt-
len rock-ympyröitä ja haastattelee Kurt Cobainin tun-
teneita ihmisiä. Erääseen vihjeeseen perustuen hän lähtee 
selvittämään, onko Cobainin leski Courtney Love kenties 
murhauttanut puolisonsa. Love pyrki estämään ja vaikeut-
tamaan elokuvan tekoa alusta lähtien.

Broomfield kohtaa ihmisiä, jotka esittävät tätä puol-
tavia väitteitä, mutta toisaalta jotkut heistä vaikuttavat 
julkisuustyrkyiltä oman edun tavoittelijoilta, joiden haast-
attelut asettavat kyseenalaiseksi koko elokuvan uskot-
tavuuden. Elokuvan edetessä, uusien todisteiden myötä 
Broomfield hylkää hypoteesin Courtney Lovesta mahdol-
lisena murhauttajana, mutta syyttää tätä sananvapauden 
rajoittamisesta. Periaatteessa elokuvantekijä on rehellinen: 
hän näyttää koko matkanteon, käy läpi vaihtoehtoja ja 
muuttaa suunnitelmia sen mukaan, mitä tulee vastaan. Silti 
hän ei ota huomioon, miten suuri painoarvo murhaepäilyllä 
on; iskevyyteen pyrkivissä puffiteksteissä ja mainoksissa se 
saattaa olla ainoa esiin nostettava asia. Elokuvan liikkeelle 
laittama huhu on alkanut elää omaa elämäänsä.

Epäluotettava haastattelija 

Ehkä tämänkin voi laskea samaan aihepiiriin: elokuvan-
tekijän kyseenalainen tapa tehdä liitto katsojan kanssa 

kuvattavaa vastaan, esiintyä ystävänä ja houkutella ansaan. 
Tyylikkäin esimerkki tästä on Walter Heynowskin ja 
Gerhard Scheumannin elokuva Hymyilevä mies (1966) 
jossa imartelulle ja Pernod’lle perso Afrikassa palveleva 
palkkasoturi pyydetään kertomaan urastaan. Juopuessaan 
hän osoittaa omien asenteidensa kautta koko järjestelmän 
rasistisuuden. Keino toimiikin ehkä parhaiten paljastetta-
essa vallan rakenteita. Yksityishenkilöön kohdistettaessa 
hyväksikäytetään asetelmaa, jossa kuvattava on elokuvan-
tekijän armoilla (vaikka toisaalta tästä ei päästä lopullisesti 
eroon, ja jonkinlainen salaliitto on tekijän ja yleisön välillä 
joka tapauksessa).

Mieleeni ei tullut ainuttakaan esimerkkiä dokument-
tielokuvasta jossa epäluotettavalla kertojalla ei olisi tun-
nistettavaa henkilöllisyyttä, vaikka olen vakuuttunut, että 
sellaisia on tehty. Kun näette sellaisen, olkaa ystävällisiä ja 
ilmoittakaa minulle.

Maija Hirvonen
dokumenttiohjaaja

Valheen rajallaepäluotettava kertoja dokumenttielokuvassa
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Emme saa pakottaa liikettä asetettuun kuvioon, vaan pikemminkin 
meidän tulee tarjota liikkeelle kehto jossa se voi löytää omat kuvion-
sa – uudestaan ja uudestaan...

Zodiak järjesti 30.1.–8.2. seitsemännen kerran kansainvä-
lisen Sivuaskel/ Side Step -festivaalin. Festivaalin teema 

oli tänä vuonna ”2000-luvun koreografiset unelmat”. 
Mielenkiintoisinta Sivuaskeleessa oli se, että huolimatta 

lukuisista ulkomaisista vierailuesityksistä festivaalin ydin 
tuntui olevan aivan muualla. Taidekentällä on jo tottunut sii-
hen, että muualta tuodut jo maineikkaat esitykset vievät niin 
huomion kuin rahatkin – usein ne ovat toki saamansa ansain-

neetkin. Nyt festivaalin keskukseksi tuntui muodostuvan 
koreografikollektiivi Z-scoren ja  dramaturgi Steve Valkin 
Valssaamoon toteuttama parin viikon ajalle laajentunut sosi-
aalisen koreografian tapahtuma ja kokeilu (tai ”koreografioi-
tu esityskokonaisuus”) U.N.I. (You and I).

...Koreografioida: järjestää kehojen välisiä suhteita ajassa ja tilas-
sa...

...Koreografia: kehojen välisten suhteiden kehystämisen akti, ”tapa 
nähdä maailma”...

Valssaamossa pidettiin päivittäin brit-
tiläisen ryhmädynamiikkaan erikoistu-
neen analyytikon ja organisaatiokon-
sultin Gordon Lawrencen kehittämiä 
sosiaalisen unennäön istuntoja. Siellä 
kuultiin äänitaidetta, harjoiteltiin ei-
inhimilliseksi muuttumista Toisissa 
tiloissa -ryhmän johdolla aamuyön tun-
teina Yökylässä-happeningissä, syötiin 
brunssia, nähtiin spontaaneja tanssi-
pyrähdyksiä, oleskeltiin, keskusteltiin, 
ehkä joskus nukahdettiinkin. Voi sanoa 
mainonnan pitäneen paikkansa, kun 
Zodiakin sivuilla kerrotaan tehdastilan 
muuntuvan ”luovaksi kokeilulaborato-
rioksi, teehuoneeksi, kotoisaksi pesäk-
si, harjoittelusaliksi ja uudeksi ajattelun 
tilaksi”.

Sosiaalisen unennäön tuominen fes-
tivaalin kontekstiin otti taiteen ulko-
puolisen metodin käyttöön taiteelli-
sen kokeilun työkaluksi. Matriiseiksi 
kutsutut istunnot toimivat luontevasti 
koko Sivuaskel -tapahtuman keskiönä 
ja symbolina. 

Matriisi oli kollektiivinen assosiaa-
tioketju, joka alkoi tilaan asettumisella. 
Osallistujat asettuivat tilaan vapaasti, 
mutta välttäen selkeää ympyrämuotoa; 
tällä pyrittiin välttämään kommunikaa-
tion kulkeminen yhteisen keskustan 
kautta ja mahdollistamaan siten va-
paampi energian liike. Sivuaskeleessa 
itse matriisin esipuheena nähtiin tämän 
jälkeen Z-scoren tanssijoiden päivästä 
toiseen vaihtuva lyhyt aamutanssi. Sen 
jälkeen alkoi puhe unista. Sana oli täysin 
vapaa, kuka tahansa sai kertoa unesta, 
joka tuli mieleen tai muista assosiaati-
oista, joita matriisin aikana heräsi. Oh-
jeistuksessa neuvottiin välttämään tul-
kintaa, mikä ennen pitkää alkoi tuntua 
veteen piirretyltä viivalta. Huomasin 
pohtivani sitä, missä vaiheessa minä tai 
joku muu alkaa tulkita. Erityisesti tämä 
raja tuntui rikkoutuvan matriisin vetä-
jän kautta: varsinkin kun itse Lawren-
ce veti matriisin Yökylässä-esityksen 
jälkeisenä aamuna, näyttäytyivät hänen 
kesken matriisin käyttämänsä yhteen-
vetomaiset puheenvuorot minulle hy-
vin selvästi tulkintoina. Vajaan tunnin 
mittaisen kollektiivisen puheosuuden 
jälkeen matriisin antia purettiin yhtei-

sen piirtämisen kautta, ainakin niillä 
kerroilla, joilla olin mukana.

Matriisissa korostui moniäänisyydes-
tä kehkeytyvä yhteinen polku, tilallisen 
ja mielentilallisen ihmisverkoston syn-
tyminen sekä arkipäiväisen, fiktiivisen, 
sosiaalisen ja esityksellisen päällekkäi-
syys. Joka-aamuisista sosiaalisen unen-
näön matriiseista festivaalin päivät 
purkautuivat moninaisiksi esitykselli-
syyden kerrostumiksi.

...Yhteiskuntamme palvelevat meitä hyvin 
muistuttaessaan yhteisten rajoitustemme 
kauheudesta...

Sosiaalisen koreografian tilana Vals-
saamo teki sisäänastujasta tanssijan, 
tilassa vaeltelusta askelia jossain suu-
ressa tuntemattomassa teoksessa, suh-
teista muihin tilassa olijoihin tavallista 
merkittävämpiä. Karu halli oli samaan 
aikaan kevyen kotoinen ja kevyen tai-
teellinen. Taiteen raja tuntui häilyvältä, 
eikä aina ollut varma oliko teoksen si-
sällä vai pelkässä elämässä. Kesken viat-
toman oleskelun näkökulma saattoikin 
vaihtua, ja oleskelija löysi itsensä osana 
koreografiaa.

Ajatus sosiaalisesta koreografiasta 
tuntuu perustuvan katsojalähtöiseen 
taidekäsitykseen – mikä tahansa tilan-
ne muuttuu taiteeksi, tanssiksi, kun 
alan katsoa sitä sellaisena. Tämä on 
herkullinen ajatus yleisön kannalta. 
Yleisö saa sen myötä valtaa osallistua 
sen määrittelyyn, missä taiteen rajat 
kulkevat, mistä teos alkaa ja mihin se 
loppuu. Saatoin alkaa katsoa vaihteeksi 
yleisön odotusta Kaapelitehtaan aulassa 
koreografiana/taiteena ja taiteilijoiden 
huolella valmistamaa teosta Zodiakin 
näyttämöllä ei-koreografiana/pelkkänä 
elämänä. Vaikka sosiaalisen koreogra-
fian näkökulmasta voisi väittää, että ei-
koreografista tilaa ei ole olemassakaan.

...ne [terveet valtiot] luottaisivat kansalai-
suudessaan syvään koodattuihin sosiaalisen 
järjestyksen herkkyyksiin. Painon ja armon 
lakeihin... 

Sivuaskel oli yleisöystävällinen, pehme-
ällä tavalla hämmentävä ja tekemisen 

intoa huokuva tapahtuma. Pehmeyden 
taustalla kaikuu myös poliittinen vire 
– sosiaalisuuden kautta tapahtuma tun-
tuu ehdottavan koreografista ajattelua 
yhteiskunnallisten kysymysten ratkai-
sukeinoksi tai ainakin käsittelytavaksi. 
Vaikka yleisö arvatenkin koostui niistä, 
jotka uutta tanssia jo muutenkin seuraa-
vat, onnistui festivaali luomaan muoto-
ja, jotka ainakin periaatteessa helpotta-
vat kenen tahansa tietä uusimuotoisen 
taiteen äärelle. Vai olisiko yhteisölli-
syydeltä tuoksuva tunnelma käynyt ah-
distavaksi, jos olisin tullut tilaan täysin 
ulkopuolisena? Vaikea sanoa. Oletan, 
että suurin askel on kuitenkin paikalle 
saapuminen. Tila salli sinne asti itsensä 
liikuttaneille monenlaisia tapoja olla. 
Varsinaisille Zodiakin näyttämöllä ja 
Pannuhallissa tapahtuneille esityksille 
avointen muotojen voima tosin ei ollut 
niin mairitteleva – ainakin minulle nii-
den anti jäi kevyemmäksi kuin taiteen 
rajoja venyttelevän Valssaamon.

...Ota aikaa aistia viitekehyksesi. Se näyt-
tää mielikuvituksesi rajat. 

Vain hölmöt jatkavat marssimista – vii-
saat tanssivat.

[Kursivoidut otteet Sivuaskeleessa esi-
tetyn Choreography for Blackboards 
-esityksen yleisölle jaetusta Daghda 
Dance Companyn julkaisusta Klien, 
Valk, Gormly: book of recommenda-
tions. choreography as an aesthetics of 
change. Käännös kirjoittajan.]

Tuomas Laitinen

VIISAAT TANSSIVAT
koreografisia unelmia kaapelitehtaalla
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TOINEN TEOS?
tuntumia taltioimisen taiteesta ja teosrajoista

Taidetta on hankalaa taltioida neutraalisti. Teknologia ei 
aina suostu pysymään huomaamattomana apuvälineenä, 
vaan jättää jälkensä niin käyttäjään kuin itse taltiointiin. 
Koko taltiointiprosessi törmää kysymykseen kokemuksen 
ja teoksen rajoista. Kimmo Modig pohdiskelee taltioinnin 
taidetta omakohtaisesti ja yleisesti.

Kävelen Porin taidemuseossa, olen noin 20-vuotias, 
ja katson isoa, seinälle ripustettua työtä, joka koos-
tuu kuudestatoista neliöstä. Jokaiseen neliöön on 

maalattu tai painettu hyvin tarkan oloisesti erilaisia geomet-
risten perusmuotojen yhdistelmiä. Ne koostuvat esimerkiksi 
puolikaarista ja neliöistä. Katson teosta, seison sen edessä 
liikkumatta, ja koetan etsiä ruutujen väliltä yhtäläisyyksiä, 
kuin Mensan harjoitustehtävästä. En löydä yhdistäviä teki-
jöitä. Työ pitää silti otteessaan. Ajatukseni harhailevat niin 
matematiikassa kuin väriopissa. Sitten katson alakulmasta 
teoksen nimen (saatan muistaa sen väärin): Yhteiskuntajärjes-
tyksestä. Mieleni mykistyy. Ajatuksia ei muodostu, ne korvau-
tuvat kiihkon ja pelon sekoituksella. Tuntuu kuin joku olisi 
esittänyt minulle käänteentekevän väittämän olemisestam-
me. Jälkikäteen pidän työtä parhaimpana yhteiskunnallisena 
puheenvuorona, jonka olen koskaan kuullut, vaikka en osaa-
kaan kääntää sanoiksi tätä ajatusta. Jos minun pitäisi nimetä 
miten teos vaikutti minuun, saattaisin mumista jotakin ajat-
teluni rakenteista tai asennoitumisestani maailmaan.

Miten lähestyä tällaisen teoksen, tai pikemminkin teoksen 
kokemuksen, tallentamista? Kirjoitettuna havaintoni tuntui-
sivat pateettiselta, juuri sellaiselta, kuin yliampuvat, sarjatuo-
tannolta maistuvat teosesittelyt yleensä. Liikuskelu video-
kamera kädessä työn ympärillä vaikuttaisi stalkkaamiselta, 
joltakin mitä näkemystään tyrkyttävä taidenamusetä voisi 
tehdä. Mieleeni tulevat kaikki ne ohjelmat, joissa kerrotaan 
esimerkiksi veistostaiteilijoista. Ohjelmat alkavat hitaasti 
liikkuvilla lähikuvilla veistosten pinnasta, taustalla soi eteeri-
nen äänimatto. Kamera lähestyy töitä kuin esi-ihmiset mus-
taa kuutiota Avaruusseikkailu 2001:n alussa. Aivan kuin joku 
huutaisi korvaani: SYVÄLLISYYS. Hyvä on, ei siis liikkuvaa 
kuvaa. Entä valokuvat? Mitä kuva voisi kertoa massiivises-
ta työstä, siitä kuinka se on ihmistä isompi, järkähtämätön, 
omassa rauhassaan suuressa näyttelysalissa? Ihminen tilassa 
leikkautuu pois. Valokuvat amerikkalaisen minimalismin 

kulta-ajan veistoksista ja maalauksista jaksavat aina ihmetyt-
tää minua. Ne saavat esimerkiksi Donald Juddin työt vai-
kuttamaan niin vakavilta ja elottomilta. Työt ja katsoja eivät 
ole samassa tilassa. En joudu altistumaan teoksille, vaan kat-
selen niitä kuin amerikkalainen tv-poliisi kuulusteltavaansa, 
yksisuuntaisen lasiseinän läpi. 

Jospa hylkäisin kokeeksi teesin, jonka mukaan visuaaliset 
työt on esitettävä visuaalisen median kautta. Teenkin Yhteis-
kuntajärjestyksestä äänitaltioinnin. Kierrän mikrofoni suun 
edessä taidemuseossa, kerron sisään tullessani ( niin! tulen 
ulkoa, kuuntelijan maailmasta!) hieman taustoja taiteilijasta 
ja meneillään olevasta näyttelystä. Sitten kysyn pari asiallista 
kysymystä museon intendentiltä. Kadun äänet ja eteisaulan 
puheensorina häipyvät pois, kun siirryn saliin. Jostakin kau-
kaa kuuluu espanjaksi huudettuja numeroita. Ehkä se kuuluu 
jostakin videoteoksesta. Iso näyttelysali on kaikuisa ja lähes 
tyhjä, oma varovainen kopinani hallitsee tilan äänimaisemaa. 
Olen vihdoin työni (se alkaa tuntua jo osalta minua) ääres-
sä. Mainitsen tämän tosiasian nauhalle. Kuvailen näkemää-
ni, ja sitten luen työn nimen ääneen. Teeskentelen olevani 
yhtä vaikuttunut kuin silloin, kun näin teoksen ensi kerran. 
”Ooh!” Pokkani pettää. Noh, minidiscillä riittää tilaa, joten 
päätän ottaa uuden oton. Tai kenties äänitän kommenttini 
myöhemmin studiossa ja miksaan ne tallentamaani äänimai-
semaan.

TEOkSEN jA kOkEmukSEN rAjOIllA

1960-luvulla taide tuli tietoiseksi tilasta. Taideteokset eivät 
löytyneet enää vain gallerian seiniltä, vaan itse galleriatila 

muokattiin teokseksi, sen mahdollisuudet ja luonne tehtiin 
näkyviksi ja kuuluviksi. Esimerkiksi Robert Asher manipu-
loi galleriatilojen akustisia ominaisuuksia, mm. vähentämällä 
tilan kaikuisuutta, rakentamalla seiniä, tai lisäämällä vaime-
asti kuuluvan matalan taajuuden gallerian äänimaisemaan. 
Hän kiinnitti yleisön huomion tilan luonteeseen, erityisesti 
sen usein huomaamattomiksi jääneisiin akustisiin piirteisiin. 
Samalla Asherin kaltaisten tekijöiden työt kyseenalaistivat 
kuvataiteen esinekeskeisyyden.

Näkemäni taulu Porissa ei ollut osa tilasidonnaista teosta. 
Taulu todennäköisesti pakattiin laatikkoihin näyttelyn jäl-
keen ja lähetettiin jonnekin toiseen museoon ripustettavak-
si. Voimme osoittaa työtä, ja sanoa: tuossa on Yhteiskuntajär-
jestyksestä -niminen maalaus. Oma kokemukseni työstä oli 

sen sijaan sidoksissa useaankin asiaan. 
Teos sijoittui osaksi museota, osaksi 
päivääni, ja suhteeseen aiempien koke-
musteni kanssa. Lienee selvää, etteivät 
teokset kellu viittauksilta vapaassa ar-
votyhjiössä, vaan elävässä elämässä. Mi-
ten sitten voin eritellä kokemustani ja 
havaita, mistä teos ja kokemukseni siitä 
koostuivat?

Lainaan Roland Barthesin feno- ja 
genotekstin käsitteitä (jotka hän lainasi 
Julia Kristevalta). Barthes sovelsi tätä 
käsiteparia pohtiakseen laulun, laula-
jan ja tekstin suhdetta. Fenotekstillä 
Barthes tarkoittaa kaikkea sitä, mistä 
on tapana puhua esitysten kohdalla: 
esiintyjien taidoista, esityksen aiheista 
ja niiden toteutuksesta. Genotekstillä 
hän tavoittelee symbolista, ei-kommu-
nikoivaa, älyllistävän otteen ulottumat-
tomissa olevaa. Tällöin tekijät eivät ole 
enää subjekteja, vaan jonkin välittäjiä: 
Barthes käyttää esimerkkinä kahta 
oopperalaulajaa, Fischer-Dieskauta ja 
Pantzeraa, joista jälkimmäisen kohdal-
la hän kuulee koko ”slaavilaisen psyy-
ken” ja edellisen kohdalla muodollisesti 
pätevän, kulttuurin arvojen mukaisen 
laulusuorituksen.

Havaintoni teoksen tyylistä ja geo-
metrisistä muodoista voisivat olla fe-
notekstin pariin kuuluvia. Sen sijaan 
mykistymiseni ja jonkin sanattoman 
oivaltaminen kuuluisi genotekstin puo-
lelle. Kokemukseni karttaa kielellistä-
mistä, en osaa sanoa, mikä teoksessa 
minuun vaikutti. Teoksen näkeminen 
muutti minua, se liittyi osaksi tajun-
taani. Samalla tavoin kuin tila ja teos 
sekoittuvat aiemmin mainitsemissani 
Asherin töissä, myös kokemus teokses-
ta on vaikeasti suljettavissa omaan kar-
sinaansa. Lopullinen vaikutelma on se-
koitus monia havaintoja ja ärsykkeitä.

TEkNOlOgIA jA TAlTIOINTI

Kun pohdin aiemmin eri tapoja 
Porissa kohtaamani teoksen tal-

tioimiseksi, jouduin aluksi valitsemaan 
tallennuskeinon. Tätä seuraisivat kysy-
mykset rajauksesta, kestosta ja muista 
näiden kaltaisista seikoista. Kun tallen-
ne tehdään ammattikäyttöön, esimer-
kiksi promootiomateriaaliksi, tällaiset 
kysymykset ovat väistämättömiä. Lo-

pullinen tallenne saattaa koostua use-
ammasta esityksestä editoidusta mate-
riaalista, valot muokataan videokuvalle 
sopivaksi ja niin edelleen. Taltiointi ei 
ole neutraali, esityksen sisällöstä ja es-
tetiikasta irrallinen toimenpide. Evan 
Eisenberg on todennut, kuinka vaikeaa 
on taltioida esimerkiksi teatteriesitys 
siten, ettei taltioija joutuisi samalla te-
kemään esteettisiä ratkaisuja. Ammat-
timaisten konserttiäänitysten kohdalla 
tämä on lähes mahdotonta. Musiikin 
taltiointi on studio- ja mikrofoniteknii-
kan kehittymisen myötä muokkautunut 
omaksi taiteenlajikseen. Tuottaja Fred 
Gaisberg kehitti klassisen musiikin 
äänitystä 1900-luvun ensi vuosikymme-
ninä huimasti. Kyse ei ollut enää kon-
sertin taltioimisesta, vaan äänitteen, 
uuden teoksen luomisesta. Viimeistään 
60-luvun pop-tuottajat, kuten Philip 
Spector, katkaisivat äänilevyn linkin 
live-esitykseen. Studiosta oli tullut 
soitin, kuten Brian Eno on todennut. 
Äänilevy sisälsi oman todellisuutensa, 
joka alkoi yhä enemmän etääntyä kon-
serttisalien akustiikoista ja reaaliaikai-
sen soittamisen vaatimuksista.

Taltioinnin teknologia jättää jäl-
kensä taltiointiin. Oopperalaulaja Ca-
ruson 1900-luvun alun äänityksistä 
julkaistaan edelleen uusintapainoksia. 
Näiden vanhojen tallenteiden sointivä-
ri on hyvin omanlaisensa, nostalgiaakin 
herättävä, rahinoineen ja kapeine taa-
juuskaistoineen. Kuitenkin esimerkiksi 
Laszlo Moholy-Nagy piti 1920-luvulla 
tulleita parannuksia levysoittimen tek-
nologiassa niin merkittävinä, että oletti 
äänitysteknologian olevan hyvin pian 
täydellinen. Kuka tahansa hifi-lehtiä 
selannut tietää, että tällainen ajattelu 
on edelleen yleistä: teknologian toi-
votaan kehittymisen myötä katoavan 
kokemuksen tieltä pois. Silti tuntuu, 
että teknologia kiertää takakautta 
eteen aina, kun yritämme piilottaa sen. 
Kaatuvat tietokoneet power point -lu-
ennolla, patologisesti hyödynnetyt uu-
den videoteknologian mahdollisuudet 
teatterissa, skippailevat cd-soittimet...
kuten Kim Cascone on todennut, 
käyttämämme teknologia on juuri niin 
täydellistä kuin sen suunnitelleet ihmi-
set.

Kun pohdimme teknologian ja sen 
käyttäjien suhteita, voi vierailu yhteis-
kuntatieteiden puolella auttaa. Michel 
Callonin, Bruno Latourin sekä John 
Law’n 1980-luvun alussa kehittämä toi-
mijaverkostoteoria pyrki kuvaamaan 
sitä monensuuntaista verkostoa, joka 
muodostuu eri toimijoiden välille esi-
merkiksi teknologioita kehitettäessä 
ja käyttöön otettaessa. Tällöin tekno-
logia ei ole deterministinen, insinööri-
en lineaarisesti ja suljetusti kehittämä 
alue, vaan se on aktiivisessa vuorovai-
kutuksessa niin käyttäjäänsä kuin yh-
teiskuntaan laajemminkin. Jos ahdam-
me toimijaverkoston käsitettä taiteen 
dokumentointiin, voimme huomata, 
kuinka esimerkiksi taltiointi muuttaa 
käsitystämme itse esityksestä, tai miten 
tallenteen toistamiseen valittu media, 
kuten televisio, vaikuttaa kokemuk-
seemme. Erottelu tekniikan ja sisällön 
välillä on vaikeaa myös tekijöille. Mikä 
on osa työkalua, mikä sisältöä? Entä mi-
ten nämä vaikuttavat toinen toisiinsa?

Mitä enemmän mietin Porissa koh-
taamani taulun taltioimisen mahdolli-
suuksia, sitä paremmalta äänikertomus 
alkaa tuntua, kiusallista näyttelijän-
työn osuutta lukuun ottamatta. Äänen 
kautta vapauttaisin yleisöni vertailusta: 
Se, mitä he kuulevat, ei ole se, mitä he 
voisivat nähdä. Erottaisin taltiointi-tul-
kintani selkeästi alkuperäisestä teok-
sesta. Teoksen taltiointi on tulkinta, 
kuten teatteriesitys on usein tulkinta 
käsikirjoituksesta. Alkuperäinen teos 
toimii edelleen tärkeänä koordinaat-
tina, mutta objektiivisen taltioinnin 
sijaan teen oman kokemukseni ja käyt-
tämäni teknologian näkyväksi. En pyri 
piilottamaan sitä tosiasiaa, että kysees-
sä on enemmän kuin pelkkä neutraali 
taltiointi. Oikeastaan se on oma, erilli-
nen teoksensa, ja tämä toinen teos on 
toteutettu eri keinoin kuin alkuperäi-
nen teos. Niin, ehkä paras dokumentti 
maalauksesta olisikin toinen maalaus?

Kimmo Modig, TeK
kirjoittaja työskentelee äänen  
ja sanojen parissa.

kokemuksia, keskusteluja, dokumenttejakokemuksia, keskusteluja, dokumentteja
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DRAAMA KÄVELEE LAPPEENRANNASSA

Otin vastaan kahden vuoden pestin Lap-
peenrannan kaupunginteatterin ohjaa-
jana ja Helsingistä tulevana ajattelin tie-
tenkin, että siihen se esitystaide täällä 

rajan pinnassa typistyy, siis perusteatteriin – mutta 
olin väärässä. Täälläkin on himmeä vyöhykkeensä. 
Muodoiltaan haastavimmat esitykset tehdään tääl-
lä perinteisesti soveltavan taiteen alueella, erilaisissa 
harrastajaryhmissä, kuvataidekentällä – ja matkailun 
viitekehyksessä. Sellaiset keskeiset toimijat kuten 
Maria Fomin ja Minna Pirilä-Martti ovat kuitenkin 
Teak:n ja Näty:n käyneitä ja ammattiaan useita vuo-
sia harjoittaneita näyttelijöitä. Kulttuurituottajaksi 
itsensä uudelleenkouluttanut Pirilä-Martti työsken-
telee nykyisin Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus 
METKU:n toiminnanjohtajana. Fomin tekee omien 
sanojensa mukaan melkein mitä vaan pyydetään ja hä-
nen työhistoriansa soveltavan taiteen alalla onkin vil-
java: nuorisoteatterin perustaminen ja pyörittäminen, 
teatteriproduktioita ja -koulutusta mm. lapsille, nuo-
rille, senioreille, kuuroille, vammaisille ja psykiatrista 
hoitoa tarvitseville. Omien sanojensa mukaan naiset 
ovat eksyneet nykyisiin asemiinsa teatterikentällä. 
Kuinka siinä niin kävi? 

Suomen  
kiRJeenVAiHtAJA

tällä palstalla Janne Saarakkala haastaa väitteen, jonka mukaan esittävää 
taidetta tehtäisiin (hyvin) vain pääkaupunkiseudulla. Raportteja Suomessa 
tapahtuvan esitystaiteen tilasta, suunnista, tapauksista ja tekijöistä.

DRAAMA KÄVELEE LAPPEENRANNASSA
NÄYTTELIJÄT, JOISTA TULI JOTAIN MUUTA

Kriisiryhmä: Kolme sisarta etsii 
Moskovan junaa, Helsinki 2008
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”Kymmenen vuotta näyttelijäntyötä tehtyäni jäin 
hoitamaan sairasta miestäni vuodeksi”, Fomin 
kertoo. ”Kun palasin mulle sanottiin ihan suoraan 

että sä olet liian pitkä ja liian vanha. Ei ollut töitä. Oli 
luontevaa ruveta opettamaan. Kun itselle oli aikoinaan 
helpotus löytää näyttelemisestä joku kanava, niin ha-
lusin tarjota saman mahdollisuuden nuorille, että jos 
tämä ois sinun juttu tai jos tätä kautta löydät jonkun 
muun taidemuodon, jolla pystyt ilmaisemaan itseäsi. 
Kun sitten jossakin vaiheessa näkee, että siellä päässä 
alkaa naksua, niin sen voimalla jaksan opettaa. ” 

Pirilä-Martti on diagnosoinut itsensä epäonnistu-
neeksi näyttelijäksi vaikka onkin tehnyt urallaan hyvin 
monipuolisen kirjon rooleja. 

”Tykkäsin aina treeniajasta”, hän sanoo. ”Se pro-
sessi oli ihan ylihauskaa, omia rajoja ja mielikuvitusta 
kutkuttavaa luovaa toimintaa, mutta sitten kun esitys 
oli valmis ja yleisö tuli, just kun näyttelijän pitäisi ni-
menommaan syttyä niin...”

”Boring!”
”Se toistaminen on tylsää.”
”Varsinkin kun oli näytellyt ne kaikki eläinroolit ja it-

kevät piiat. Mulla oli aika kapea se roolivalikoima. Kun 
mä olen niin pitkä”, sanoo Fomin. Hän pitää ohjaajan 
ja opettajan työtä mielekkäämpänä sen takia, että siinä 
saa olla kekseliäs. Kukaan ei tyrmää ehdotuksia aina-
kaan heti vaan aina voi kokeilla asioita. Pirilä-Marttia 
ohjaajantyö ei innosta.

”Mie en jaksa kantaa sitä vastuuta siellä keskiössä”, 
hän sanoo. ”Antaa sitä kokonaisvaltaista, pyyteetöntä 
kontaktia, en sen enempää näyttelijänä kuin ohjaaja-
nakaan. Kai me ollaan Marian kanssa ajauduttu tähän 
senkin takia, että se näyttelijäntyön haave ei ikinä to-
teutunut.”

”Mä en ikinä oikeasti päässyt näyttelemään”, Fomin 
sanoo. ”Ehkä juuri sen takia sitä haluaisi mahdollistaa 
sen sitten muille.”

Sen luovuuden, joka oli Pirilä-Martille läsnä teatte-
riharjoituksissa, hän on löytänyt kulttuurituotannosta, 
jossa on mahdollista luoda prosesseja.

”Siihen ja sen voimauttavaan vapauteen mie olen jää-
nyt koukkuun”, hän sanoo. ”Minun intohimonani on 
etsiä sellaisia tahoja ja tekijöitä, jotka eivät joko harras-
ta teatteria tai tee tavallista teatteria, ja vakiokysymys 
Marialle on että lähetkö tähän.”

”Minna on ohjaillut mulle hirveesti töitä”, myhäilee 
Fomin.

OMAA ÄLYTTÖMYYTTÄ

Tilaustöiden lisäksi Fominilla on myös omia taiteellisia in-
tohimoja, joita toteuttamaan hän on perustanut Teatteri 
Kriisiyhmän, jossa on mukana lahjakkaita ja innostuneita 

nuoria harrastajia.
”Sitä mä pyörittelen oikeastaan ilokseni”, Fomin sanoo. ”Siel-

lä saa tehdä kaikkea sitä älyttömyyttä mitä muualla ei ehkä saisi 
tehdä. Esimerkiksi liike. Mä olen aloittanut aikoinaan tanssista ja 
ehkä siksi mua kiinnostaa se miten liike syntyy, miten joku kävelee, 
mitä tunteita se herättää tai miten tunne herättää jonkun tietyn 
liikkeen. Näitä yhdistelemällä voidaan luoda tavallisesta liikkeestä 
tehtyjä tansseja. Me ollaan nyt ryhmän kanssa neljä viimeistä viik-
koa kävelty tai kuviteltu ettei meillä ole selkärankaa.”

Tällaisia ”älyttömiä” esityksiä Fomin totetuttaa vaihteleviin 
tiloihin ja tilaisuuksiin: syntymäpäiville, teatterin lavalle, moni-
toimitalolle ja ulos. Viime kesänä hän toteutti Lappeenrantaan 
rakennettavaan, Suomen suurimpaan hiekkalinnaan (merkittävä 
lapsiperheiden matkailukohde) elävän hiekkaveistosteoksen.

”Meidät oli hiekotettu ja liikuttiin tilassa”, Fomin kertoo. ”Se oli 
tosi hieno kokemus, koska ajan taju katosi ihan täydellisesti. ’Noi 
on eläviä’, sanoivat lapset mutta eivät hetkeäkään uskoneet että 
me oltaisiin ihmisiä. Ne heitteli meitä kivillä, kävi tökkimässä ja 
tönimässä ja aikuiset otti kamalasti valokuvia, tuli siihen poseeraa-
maan viereen. Mä olin täysin esine! Mielenkiintoista oli se miten 
yhtäkkä oli sellainen muuri ympärillä, että minua siellä sisällä ei voi 
tavoittaa kukaan.”

Fominin taiteellinen liikkumatila ei rajoitu vain Lappeenran-
taan. Teatteri Kriisiryhmä toteutti Helsingissä 2008 kolme tuntia 
kestäneen performanssin nimeltä Kolme sisarta etsii Moskovan 
junaa. Siinä Fomin ryhmineen haahuili ympäri Helsinkiä 1800-lu-
vun asusteissa ja reagoivat kaikkeen mikä voisi näyttää uudelta sen 
ajan ihmisen silmissä. 

”Niin kuin lyhyet hameet, autot ja valot”, Fomin tarkentaa. ”Va-
lokuvaaja kertoi, että ihmiset 

nauroivat aivan kippurassa.”

DRAAMAKIERROKSET

Vaikka Pirilä-Martti ei ohjaajantyöstä sytykään, hän oh-
jasi viime kesänä Teatteri KESY:lle paljon huomiota 
herättäneen Lehmusten kaupunki -draamakierroksen. 

Se on kaupunkiesitys, joka perustuu lappeenrantalaisen Laila (ex-
Hietamies) Hirvisaaren paikkakunnalle sijoittuvaan kirjasarjaan, 
jonka kahdesta ensimmäisestä osasta dramaturgi Helena Antto-
nen sovitti käsikirjoituksen. Noin tunnin mittaisessa esityksessä 
yleisö seuraa romaaneista tuttuja hahmoja, jotka tapaavat toisiaan 
olemassaolevilla tapahtumapaikoilla ja ikään kuin muistuttavat 
yleisöä siitä, mitä kaikkea romaaneissa tapahtuikaan. Esitys saa 
jatkoa ensi kesänä.

”Hirveen hyvin se illuusio syntyi kun hahmo oli piirretty todel-
lista maisemaa vasten”, Pirilä-Martti kertoo. ”Vaikka ollaan kes-

kellä nykypäivää, liikenteen melua ja ohikulkijoiden huutelua. Ei tarvita lamppuja, 
esirippuja tai tekniikkaa. Vain tarina, näyttelijä ja kadun kulma.”

Mutta Pirilä-Martin ohjaama draamakierros ei ole suinkaan ainoa laatuaan Lap-
peenrannassa. Mm. työttömien Tiimi-ryhmä on tehnyt jo viisi vuotta historiallista 
draamakierrosta, jossa kerrotaan Lappeenrannan linnoituksesta ja sen asukkaista 
ja tapahtumista kautta aikain. Tämän lisäksi on Lappeenrannan matkaoppaat ry:n 
retki, jossa kerrotaan kaupungin historiallisista merkkihenkilöistä, kevyen draamal-
lisessa muodossa. Olisiko aivan tuulesta temmattua väittää, että Lappeenranta on 
draamakävelyjen kaupunki?

”Viime kesänä alkoi näyttää siltä, että näin vois olla, tää vois olla katuteatterikau-
punki”, Pirilä-Martti sanoo. 

Vastaanotto on ollut innostunutta. Tulijoita kierroksille on enemmän kuin tilaa. 
Yhdellä Lehmusten kaupungin kierroksella on saattanut tulla jopa 40 katsojaa ja 
Tiimi-ryhmää on seurannut pahimillaan 80 katsojan letka.

VISIO LAPPEENRANNASTA

Lappeenrannan esitystaiteen tulevaisuudelta Fomin toivoo mahdollisimman 
monipuolista tarjontaa. 

”Ei pelkkää liikettä vaan myös älyllistä hauskaa, sanotaan vaikka stand-up ko-
miikkaa, joka lähtis navan yläpuolelta”, Fomin tarkentaan.

Pirilä-Martti hakee rumuuden estetiikkaa. 
”Mie olen kanssa tanssinut lapsuuteni ja minua miellyttää fyysinen teatteri niin 

kuin joku buto”, Pirilä-Martti sanoo. ”Harjoituksessa on läsnä sellainen raakuus, 
viimeistelemätön, ei valmiiksi ajateltu. Mitä se voisi olla esityksessä tai esityksenä? 
Se jos mikä ois kaunista!”

”Tehään joku ruma esitys kahdestaan”, Fomin innostuu.
”Joo ja toivoisin myös, että esityksissä olisi jotain paikallista, paikallisia tarinoi-

ta ja tietotaitoa. Että ei tarvitse lähteä kauemmas hakemaan niitä hienoja ideoita. 
Kun pitää silmät ja korvat auki niin ihan mielettömiä juttuja, mielettömiä henkilöi-
tä, mielettömiä tarinoita tapahtuu ihan tässä näin. Yhä enemmän on tarjolla myös 
mahdollisuuksia tehdä täällä maakunnissa merkittäviä aluevaltauksia, esimerkiksi 
nuorten kanssa. Saimme juuri 150 000 euroa Kulttuurirahastolta Jäljet 28-astetta 
-hankkeelle, jonka idea on saada nuoret dokumentoimaan ympäristöään, jättämään 
”jälkiä” itsestään. Uskon, että esimerkiksi se toiminta synnyttää jotain viiltävää ja 
rumankaunista teatteria Lappeenrantaan.”

Sekä Fomin että Pirilä-Martti kehuvat Lappeenrantaa hyväksi työympäristöksi – 
ja lyhyen kokemukseni perusteella voin yhtyä tähän mielipiteeseen. Tekemiselle on 
rauhaa ja verkottuminen on helpompaa. 

”Voi paneutua”, Fomin toteaa.
”Lappeenranta on pienenä kaupunkina mahdollistanut sen, että on voinut lähteä 

omatoimisesti edistämään teatteria jollain muulla tavoin kuin perinteisin keinoin”, 
Pirilä-Martti sanoo.

Linkkejä:
www.lappeenranta.fi/hiekkalinna/matkailupaketit
www.lastenmetku.fi
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avantgardistin takaa, nousee juuri se konservatiivi, jota niin mielellään 
muussa yhteydessä arvostelee.

En voi kehua esitystaiteilijaakaan kauniiksi, tietenkään, mutta 
performanssitaiteilija vetää voiton hien löyhkällään ja kaulassa 
roikkuvan, ah niin boheemin, likaisen kaulaliinansa ansiosta. 

On tietenkin suotavaa, että se kaulassa roikkuva kuvotus olisi likai-
nen jasserarafaträtti, mielellään oikeaa verta imenyt, koska se on suora 
ilmaus kantajansa tiedostavuuden asteesta! Veri jasserrätissä olisi va-
lutettu oikeissa ja todellisissa taistelukentillä eli baareissa, jossa joku 
epätiedostava taiteen- ja elämänvihollinen on lyönyt omaa heikkout-
taan kaikkitietävää performanssitaiteilijaa nenään. Esitystaiteilija ei 
käy baareissa, koska seuraavana aamuna on joogatunti.

Joogatunnilla esitystaiteilija hengittelee syvään. Hän aistii. Hän 
tykkää puhua kehosta ja kosketuksesta ja toisen ehdoitta hyväksy-
misestä. Esitystaiteilija harjoittelee jatkuvasti. Se on päivän sana, 

harjoittelu. Esitystaiteilija harjoittelee myös siksi, että hän kokee muu-
ten olevansa tavallista työssäkäyvää kansalaista huonompi ihminen, 
jos hän ei puuhaa koko ajan. Hänen on ostettava yhteiskunnallinen 
oikeutuksensa puuhaamalla koko ajan. Esitystaiteilija tekee myös tut-
kimuksia, mitä nyt jatkuvalta harjoittelemiseltaan ehtii, hän laatii tut-
kimussuunnitelmia toteuttaakseen yhteiskunnallisesti hyväksyttävää 
rooliaan. Kun näkee esitystaiteilijan tutkimussuunnitelma kädessään, 
niin silloin totisesti tietää, että mitä tarkoittaa sana ”vakava”. Esitys-
taiteilija on älykäs, hän on kiinni skenessä ja liikkuu skenessä muiden 
samanmielisten kanssa. He todella tietävät ketä heihin kuuluu ja ket-
kä eivät ja silti he uskovat erimielisten yhteisöön. He ovat lukeneet 
siitä, he ovat ajassa kiinni, ja se kuulostaa heidän korviinsa niin kovin 
seksikkäältä. Performanssitaiteilija on liian laiska osatakseen luoda 
mitään järkevää suhdetta harjoittelemiseen. Performanssitaiteilija on 
kerran jäänyt kiinni ajatukseen, että olennaista olisi tekeminen vailla 
virtuosioteettiä.

Mutta hyvät esitystaiteilijat ja performanssitaiteilijat, minä 
uskon teihin ja olen teidän puolellanne. Kun joskus, ennen 
kuolemaani ja kuolemani jälkeenkin, saatte rivinne yhteen, 

niin lupaan tulla keulakuvaksenne. Tästä oli jo juttua Madonnan ja 
David Lynchin kanssa. Tom Cruise ei vastannut puhelimeensa, taisi 
olla taas bunkkerissaan.

:)
Teidän,
Masi W. Eskolin
aktiivinen ajelehtija taiteen tiloissa ja maisemissa

A R T V E N T U R E S

todellisen taiteen jäljillä

Kuulin taannoin bussissa numero 65A erään taidekorkeakoulun 
professorin keskustelevan esitystaiteilijan kanssa. He pohti-
vat, takuulla tarpeeksi kovaan ääneen, jotta kenenkään kans-

samatkustajan ei tarvitse heitä kuunnellessaan miettiä, että ovatko 
he sivistyneitä vai ei, esitystaiteen mannekiinista, jollaisen esitystaide 
tarvitsisi: scientologeillahan on Tom Cruisensa, juutalaisilla vai mitä 
ne nyt oli, on Madonnansa, se mauton iki-pissis. Suomen vastine Ma-
donnalle on Katri Helena, tuo maailman vanhin neitsyt – tätä neit-
syyttä ei ole syytä epäillä, vaikka Panu Rajala onkin saunassa omaa 
penistään osoittanutkin ja miehistellyt:”Tässä näette peniksen, joka 
on käynyt Katri Helenan pillussa.” Jopa David Lynch on uhrannut 
nimensä mielestään tärkeälle asialle.

Nämä bussissa palaveriaan pitäneet esitystaiteilijat kokivat 
myös valtavia tuskan hetkiä: on olemassa performanssitaitei-
lijoita, jotka eivät ymmärrä heitä! No voi kyynel. Kun syön 

lounasta Kiasmassa, kun harjoittelen olemista Kiasman käytävillä ja 
kun harjoittelemisesta herkistyneenä katson näitä kahta ihmistyyppiä, 
voin sanoa, että erot heidän kesken ovat olemattomat. Meillä on esi-
tystaiteilija, joka lukee ja on nuori, on nuori ja ah niin kriittinen – siis 
nuori konservatiivi. Meillä on performanssitaiteilija, joka ON lukenut 
ja on vanha, on vanha ja ah niin kriittinen – siis vanha konservatiivi. 
Esitystaiteilija perustaa kriittisyytensä tutkimukseen ja performanssi-
taiteilija itse luomaansa kaanoniin. Kun esitystaiteilija sanoo olevansa 
jotain, sanoo performanssitaiteilija olevansa jotain muuta, kun esitys-
taiteilija pyllistää, niin performanssitaiteilija kumartaa.

Esitystaiteilija on myös hysteerinen. Ja ihan kohta, tietenkin, 
performanssitaiteilija ilmoittaa, että hän ei sitten ole esitys-
taiteilija, joten performanssitaiteilija ei sitten ole hysteerinen. 

Buahahaha. Älä luule, hyvä performanssitaiteilija: sinä olet hysteeri-
nen. Mutta sinä olet myös ruma. Ja minua, jos ketä, rasittavat rumat 
ihmiset. Tämä asetelma, jossa koetan kertoa havaintojani perfor-
manssitaiteilijalle, tuo väkisinkin mieleen hunajalla voidellun kuolleen 
jäniksen, jolle taiteen nauttija Beuys koettaa selittää kuvia – kuinka 
selittää kuvia kuolleelle jänikselle? Siinä vaiheessa kun minä selitän 
kuvia performanssitaiteilijalle, on esitystaiteilija tehnyt ”sosiaalisia 
kokeiluja” Stockmannilla ja ihmettelee Stockmannin kanta-asiakkaan 
käytöstä oman tosi oivaltavan ja filosofisesti perustellun kokeilun 
vuoksi. Sanon teille nyt, hyvät esitystaiteilijat: tulkaa seuraavan kerran 
kysymään minulta, niin vältytte noloilta tilanteilta, vältytte nollatut-
kimukseltanne ja voitte käyttää aikaanne johonkin olennaiseen. Tai 
ainakin ilmoittakaa minulle kokeilujenne ajankohdat (yhteystietoni 
saatte toimitukselta), jotta tiedän mennä ostoksille joku toinen päivä. 
Ja ketä oikeasti kiinnostaa tieto, että ”Stockan asiakas ei pidä kun hänen 
tielleen astuu”? Kun esitystaiteilija joutuu itse samanlaisen häirinnän 
kohteeksi, kummasti sielun syövereistä, kaiken älyllisyyden ja tosi-

Kuin kaksi marjaa – esitystaiteilija  
ja performanssitaiteilija

UUSI SARJA:  Masi W. Eskolin 
AJELEHTII TAITEEN MAAILMASSA 
GONZO HENGESSÄ
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ikoni

MINÄ JA CHRIS BURDEN

”Miksi taiteilijat haluavat olla pyhimyksiä”, kysyy 
itsereflektiivisesti hengellinen kestävyystaiteilija Linda 
Montano. Ikonin, pyhimyksen kuvan, suhde itse pyhimykseen 
muistuttaa kovasti elävien taideteosten suhdetta kertomuksiin 
niistä. Esityshistorian pyhäinjäännösmäinen luonne korostuu 
kun tutkitaan Montanon aikalaisen ja legendaarisen taiteelle 
uhrautujan, Chris Burdenin, 70-luvulla toteutettujen 
performanssien ikonisia jäänteitä. Nuori Burden teki itsestään 
sankarimyytin ja paradoksaalisen taideikonin.

”Ikonissa [muinaiskreikaksi eikon eli kuva] ihmisen ruumiillisia tuntomerkkejä ei esitetä ta-
vallisen muotokuvan tapaan, ei siis esitetä ihmisen maallisia kasvoja vaan hänen kirkastuneet, 
ikuiset kasvonsa, jolloin katoavan ruumiin aistillinen ulkonäkö jää pois.” Wikipedia

Samalla kun työnsin maalliset kasvoni ensimmäistä kertaa näkyviin Pohjanmaalla, 
Chris Burden valmistautui piilottamaan omansa New Yorkissa suunnitellessaan 
teosta White Light/White Heat. Helmikuun kahdeksantena vuonna 1975 Burden 

asettui Ronald Feldmanin gallerian katonrajaan rakennetulle parvelle ja pysyi siellä 
näkymättömissä 22 päivää syömättä ja puhumatta. Teoksen ainoa näkyvä osa oli mi-
nimalistinen valkoinen taso huoneen yläkulmassa. Galleriassa kävijöiden kokemuksen 
keskiöön asettui se, mikä ei näkynyt, nimittäin Burdenin läsnäolo – hänen katoava 
ruumiinsa.

Minulle juuri tässä teoksessa tiivistyy Burdenin 70-luvun performanssien ikoninen 
luonne. Se yhdistää kolme asiaa, joita esityksissä ihailen: taiteilija antautuu taiteensa 
käyttöön, hänen läsnäolonsa suuri määrä saa aikaan voimakkaan todellisuuden tunnun 
ja samanaikaisesti hän poistaa itsensä taiteen tieltä. Tarkemmin sanoen yrittää poistaa 
itsensä, missä tulee näkyväksi itse ikonisuuden ristiriitainen perusluonne. Joka tapa-
uksessa White Light/White Heat oli Burdenin tarkin pyrkimys näyttää kirkastuneet, 
ikuiset kasvonsa – olla ikoni.

Sankaritaiteilija, pyhimyskokelas

Antautuminen on se seikka, joka teki Burdenin 
performansseista niin hätkähdyttäviä, ja yhdis-
tettynä taidokkaisiin teosrakenteisiin ja hyvään 

ajoitukseen, antautuminen jätti ne myös taidehistorian 
sivuille. Taidekoulun lopputyönä Burden sulkeutui vii-
deksi päiväksi säilytyslokeroon (Five Day Locker Piece). 
Kolmiosaisen säilytyslokerikon ylimmässä osastossa oli 
vesitankki, josta keskimmäisessä osastossa ollut Burden 
sai letkun kautta juodakseen. Alimmassa osastossa oli toi-
nen tankki virtsaa varten. Bed Piece -teoksessa hän aset-
tui makaamaan galleriaan tuotuun sänkyyn, makasi siinä 
yleisölle kommunikoimatta ja nousi 22 päivän kuluttua. 
Shootissa hän antoi avustajan ampua itseään käsivarteen ja 
kuvasi sen videolle. Shoot on jäänyt Burdenin tunnetuim-
maksi teokseksi. 110/220-teoksessa hän makasi gallerian 
lattiaan kahlittuna kahden vesiämpärin välissä, ämpärei-
hin kulki sähkövirta ja ihmiset saivat liikkua tilassa va-
paasti, potentiaalisina ämpärinkaatajina. Yleisöllä oli siis 
teoksen luomat mahdollisuudet tappaa taiteilija.

Teosten hulluutta ja kuolemaa uhmaavat asetelmat 
muistuttavat uskonnollisten askeetikkojen kilvoittelua. 
Ne vievät tekijältään kontrollin siihen, mitä hänelle tulee 
tapahtumaan, asettavat hänet kohtalon armoille. Burden 
asetti itsensä katsojien, avustajien tai oman psyykensä 
armoille – teoksesta riippuen. Kuten Kristine Stiles kir-
joittaa, Burden otti käyttöön ”väkivallan vapauttamisen 
keinona velvoittaa itsensä ja katsojat toimimaan keski-
näisellä vastuullisuudella ja luottamuksella”.

Halu olla pyhimys on paradoksaalinen projekti, entistä 
enemmän jos sattuu olemaan myös taiteilija. Toki haluan 
olla pyhimys. Mutta kun haluan, en voi sellaiseksi tulla. 
Oikeastaan kysymys kuuluu ”miksi joku, joka haluaa olla 
pyhimys, on taiteilija?” Taiteilijuudessa asettaa itsensä 
esille tavalla, joka on helppo nähdä itsekkäänä ylpeyte-
nä ja maineen tavoitteluna, ja sehän ei sovi pyhimyksel-
le. Sankari pyhimyksen esiasteena, jonka ei tarvitse vielä 
sitoutua etiikkaan samalla totaalisuudella, voi siitä vielä 
hyötyä. Ikonisoidessaan itsensä nuoren miehen röyhke-
ydellä Burden asettui osaksi sankarillisuuden mytologiaa, 
joka tasapainoilee narsismin ja epäitsekkyyden huteralla 
rajapinnalla. Taidesankari on myös heti yleisen arvoste-
lun ja pilkan kohde. Sankaruus vaatii ehdottomuuden 
ilmauksia, pyhimyksellisyys jo siinä määrin, että nuo il-
maukset heilahtavat omiksi vastakohdikseen, määritte-
lyn rajamailla värähteleviksi paradokseiksi. Sankareita ei 
kasva postmodernissa, ironialla ahkerasti lannoitetussa 
maaperässä, eikä pyhimys voi ottaa itseään vakavasti.

Epäpyhä taide,  kuvan kuva
   

”Ikonissa ja pyhän ihmisen elämäkerrassa yksilöllisyys ei 
ole tärkeää, vaan ihmisen nöyryys hänen saamansa kuor-
man kantajana.” Wikipedia

Burden tuntuu jo syntyneen rooliinsa nöyrän 
kuorman kantamisen artikuloijana (burden = 
kuorma tai taakka, chris-nimen tausta lienee-

kin kaikille tuttu). Nuoren Burdenin nöyryyden voi 
kyllä kyseenalaistaa ja sen hän teki jo itsekin. Hän 
käsitteli ikonisia pyrkimyksiään ironian keinoin te-
levisiomainoksella, toisin sanoen teoksellaan Chris 
Burden Promo. New Yorkin ja Los Angelesin tele-
visiokanavilla syyskuussa 1976 pyörinyt mainos oli 
sarja nimiä, jotka yksi kerrallaan lähestyivät katsojaa 
kaukaisuudesta. Leonardo Da Vinci, Michelange-
lo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Pablo Picas-
so, Chris Burden. Viisi ensimmäistä olivat tutkitusti 
tunnetuimmat taiteilijat Yhdysvaltain kansan kes-
kuudessa.

Massamedian tapa luoda todellisten tapahtumien 
pohjalta niistä irrallaan mielikuvissa elävä spektaak-
keli näkyy teoksen kaksijakoisuudessa. Toisaalta 
mainos kommentoi ja ironisoi spektaakkelia, toisaal-
ta se toimii spektaakkelin lakien mukaan: tarpeeksi 
näytettynä jo se tekisi Burdenista varmasti tunnetun 
taiteilijan. Ahkera televisionkatsoja saisi ennen pit-
kää aina Michelangelon tai Picasson nimen kuulles-
saan mieleensä myös Chris Burdenin, tiesi tämän tai-
teesta mitään tai ei. Teos sekä korostaa että pilkkaa 
yksilön merkityksellisyyttä.

Chris Burden Promo tuntuukin ilmentävän teoksis-
ta selkeimmin pyhimyksellisyyden mahdottomuutta 
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taiteen kehyksen sisällä. Tuotteistamalla it-
sensä sankari ironisoi oman sankarillisuuten-
sa ja myöntyy relativistiseen diskurssiin. Jul-
kisuuden mekanismit korostavat sankariutta 
taiteilijan tuotannon kokonaisuutta huomi-
oimatta – sankarimyytille olisi ollut otolli-
sempaa, jos Burden olisi kuollut varhaisiin 
teoksiinsa. Hänen myöhempi ja laaja tuotan-
tonsa lähinnä kuvanveiston ja installaation 
parissa tuo näkyvämmäksi ihmisen ikoninsa 
takana ja pehmentää ikonin taustan. Ikonin 
aiheena olevan ihmisen arkisuus kehystää 
sankarillisuuden nuoren miehen hybrikseksi. 
Samalla se popularisoi pyhimyksellisyyden, 
tekee Christuksesta yhden meistä. Ikonin 
esikuvallinen luonne pääsee oikeuksiinsa: 
tavoittamattomuus kannattelee idealistista 
pyrkimystä jonnekin ylevämpään, arkisuus 
tekee tuon pyrkimyksen mahdolliseksi.

Pyrkimys tulla pyhimykseksi on jo valmiik-
si tuhoon tuomittu ja Burdenin ikonisuuden 
merkitys minulle onkin ennen kaikkea sen 
epäonnistumisessa. Se tuo esiin sekä taiteen 
vahvuuden että heikkouden. Vahvuuden 
ottaa mikä tahansa asia avoimeen, moninä-
kökulmaiseen ja jo valmiiksi epävarmuuteen 
kiedottuun käsittelyyn. Heikkouden jäädä 
loputtoman kontekstualisoinnin ja ironisaa-
tion vangiksi. Luopua pyhimyksen tiestä ja 
siirtyä suoraan ikoniksi. Joka ei tällöin enää 
olekaan ikoni vaan kuva ikonista.

Montanon kysymykseen (joka jo on ironinen itsessään) voisi 
vastata, että koska taide on helppo tapa maistaa pyhimyksen 
roolia (tai inhorealistisemmin ajateltuna näyttää pyhimyksel-
tä). Taideteoksen kehystämänä saa kokeilla, miltä tuntuu olla 
ikonin aihe tai sen maalari, tarvitsematta elää samoin vaati-
muksin teoksen ulkopuolella. Taiteilijana minusta tuntuu, 
että jos onnistun rajaamaan vaatimukset taiteeni sisään, saatan 
säästyä musertumiselta tuon tehtävän alle. Kuten Burden teki 
ja siirtyi siitä selvittyään iän myötä vähemmän dramaattisiin 
ja vähemmän ikonisiin muotoihin. Toinen vaihtoehto olisi 
luopua idealismista ja taiteesta ja vain elää tässä ja nyt kunnes 
kerran esiin työntyneet maalliset kasvot maatuvat pois omia 
aikojaan.

Tuomas Laitinen

Uskon välttämättömyys, ristiinvalotus 

”Ikonimaalareiden ammattikielessä ikonin tausta on nimeltään valo. 
Ikonitaiteessa tilan luojana on käytössä käännetty perspektiivi, joka 
puolestaan saa aikaan tunteen laajasta horisontista. Käännetyssä 
perspektiivissä katoamispiste ei ole kuvan syvyyssuunnassa, vaan ku-
van edessä, oikeastaan katsojassa itsessään. Ihminen on ikään kuin 
alkamassa tietä, joka ei etäänny kuvan syvyyteen, vaan aukeaa hä-
nen eteensä koko rajattomuudessaan. Käännetty perspektiivi ei vedä 
katsetta mukaansa, vaan pysäyttää sen, estää sen etenemästä kuvan 
syvyyssuuntaan ja keskittää tarkkaavaisuuden kuvaan sinänsä.” 
Wikipedia

Huolimatta (tai johtuen) julkisuuden luomasta kak-
soisvalotuksesta Burdenin taiteen ikonisuus puolus-
taa itseään. Kuten ikonimaalaukset, performanssien 

dokumentaatio toistaa voimallisina symboleina historiallisia 
tapahtumia. On vaikea löytää kaikessa osoittelevuudessaan 
väkevämpää 70-luvun taideikonia kuin Trans-fixed-esityksen 
valokuvatallenne Burdenistä naulittuna kuplavolkkarin kat-
toon. Jos White Light/White Heat on lähimpänä ikonisuuden 
ydintä pyrkiessään häivyttämään taiteilijan persoonaa teoksen 
tieltä ja Chris Burden Promo karrikoiden kommentoi tuon häi-
vyttämisen mahdottomuutta taidekehyksen sisällä, sisällyttää 
Trans-fixed yhteen kuvaan nykytaiteelle tyypillisen kerrokselli-
suuden representoimalla ristiinnaulitsemisen kuvastoa, asettu-
malla osaksi kaupallisuuden ja mainostamisen diskurssia sekä 
presentoimalla itse teon, joka kohdistuu taiteilijan kehoon ja 
persoonaan. Taideteos jännittyy välitilaan pyrkimällä ikoniksi, 
mutta pääsemättä siksi, ja koko ikonisuuden käsite uudelleen-
määritellään markkinoiden käyttöön sopivaksi.

Burdenin performansseissa heijastuu ikonien kaksiulottei-
nen estetiikka. Kuten ikonissa tarkennetaan itse kuvaan, jo 
pelkkiä esitysdokumentaatioita tarkastelemalla huomio lii-
mautuu itse karuun esitystilanteeseen ja ihmisen kehoon ka-
tonrajassa, sängyssä, säilytyslokeron sisällä, sidottuna lattiaan. 
Tilanne aukeaa kohti itseä. Kuvittelen miltä hänestä tuntuu, 
pystyisinkö itse tuohon, tai minkä vuoksi voisin suostua tuo-
hon. Mitä tekisin taiteen vuoksi? Asettaisinko elämäni vaa-
raan? Onko taide jotain niin suurta, tärkeää tai pyhää? Eikö jo 
itse ikonisaatio syö tuon suuruuden? Eikö täällä ole parempia-
kin syitä uhrautua kuin joku käsite? Hengenvaara ja sen yli kan-
tava usko tuntuvat palaavan Burdenin ikonin kannattelijoiksi. 
Taideikoni on jakomielinen symboli. Burden uskoi taiteeseen 
tarpeeksi asettuakseen alttiiksi kuoleman kosketukselle, tar-
joutuen ikonin aiheeksi. Samalla hän taiteilijana maalasi itses-
tään tuon ikonin, epäpyhittäen sen.

ik
o
n
i

chris burden: trans-fixed, 1974
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Teatteriryhmä Circus Maximus kutsuu koolle joukon teatterintekijöitä ja esitystaiteilijoita. Circus 

Maximus Festival on uusi ammattiteatterifestivaali, joka pyrkii tarjoamaan mielenkiintoisia esityk-

siä ja näkökulmia. Lähes kaikki esitykset ovat kotimaisia kantaesityksiä! Tapahtuman teema on Arki ja 

sen ilmentymät jokapäiväisessä elämässä, esitysten lähtökohtana pienimuotoisuus ja lyhytkestoisuus. 

Club Real
Eero Enqvist 

Niina Hosiasluoma & Minna Kivelä 
Mikko Kanninen 

Katariina Numminen 
Q-teatterin nuorten teatteri

Liisa Risu 
Sabotanic Garden 

Tuomas Timonen

Festival KLUBI la 30.05. 
Kulttuuritehdas Korjaamo/ Vaunusali 

Töölönkatu 51 B, Hki
klo 21

Aural Holograms, Läski
 DJ sekä yllätysesiintyjiä!

Arkipäivän elämää Helsingissä

25.-31.5.2009

Universum 
Perämiehenkatu 13, Hki

Liput
ma-pe klo 11-16 
p. 09-611003 
www.piletti.fi
sekä ovelta 1h ennen esityksiä
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