Todellisuuden tutkimuskeskuksen strategia 2022–2026
- Kuinka ja miksi todellisuutta tutkitaan?
Toiminta-ajatus
Taide avaa todellisuuden kirjon.
Näin kuuluu Todellisuuden tutkimuskeskuksen missio. Kollektiivin toiminta on sen nimen
mukaisesti todellisuuksien tutkimista ja todellisuuden luonteen jatkuvaa kysymistä. Sen
esitykset, julkaisut ja muu toiminta paljastavat sekä kokijalleen että tekijälleen erilaisia
näkökulmia – erilaisia todellisuuksia.
Tuotamme produktioita, jotka tarkastelevat, koettelevat ja muuttavat vallitsevia
todellisuuskäsityksiä. Suhtaudumme taiteelliseen työhön tutkimusprosessina, jonka väline
ja lopputulema esitykset ovat. Kutsumme myös yleisön osaksi tutkimusta. Avaamme
prosesseja niin painetuissa julkaisuissa kuin blogissamme julkaistavissa
tutkimusraporteissa. Työmme uudistaa esitystaiteen määritelmiä ja koettelee taiteen ja
muiden alojen rajoja taiteellisten tutkimusprosessien avulla.
Arvot
TTK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat moniäänisyys ja -muotoisuus sekä
yhdenvertaisuus. Pyrimme siihen, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme
saman arvomaailman ja toimintatavat.
Moniäänisyys
Taiteen autonomia on toimintamme keskiössä. Kollektiivimme jakaa pyrkimyksen
todellisuuksien tutkimiseen, mutta sisältää monimuotoisen joukon taiteen ammattilaisia,
asiantuntijuuksia, tekemisen tapoja ja tutkimusaiheita. Toimimme tasa-arvoisesti ja
moniäänisyyttä arvostaen, ja kannustamme jäseniä keskinäiseen yhteistyöhön.
Emme tartu trendeihin, vaan kokeilemme konsepteja ja tekemisen tapoja, joita muut eivät
ole uskaltaneet kuvitellakaan, ja tartumme yllättäviinkin teemoihin. Astelemme rohkeasti
kohti vaaraa ja taivutamme mahdotonta.
Monimuotoisuus
Toimimme seinättömästi, koska emme halua taivuttaa taidetta valmiisiin raameihin, kuten
tiettyyn esitystilaan tai katsojasuhteeseen. Esityksemme ovat kokonaisvaltaisia
konsepteja, jotka rakennetaan teosta palvelevalle alustalle ja sitä palvelevalla tavalla.
Esityksemme tapahtuvat harvoin perinteisellä näyttämöllä, ja silloin kun tapahtuvat, on
näyttämö tutkimuskohde.
Tutkimme todellisuutta myös julkaisutoiminnan avulla. Julkaisutoiminta on osa TTK:n
ydinosaamista. Se linkittyy esitystoimintaamme ja on toisinaan myös itsessään
esityksellistä.

Yhdenvertaisuus
Pyrimme tarjoamaan työntekijöille ja taiteilijoille oikeudenmukaiset työolosuhteet ja
asianmukaisen palkan. Suhtaudumme katsojaan kanssatutkijana. Esitystemme keskiössä
on katsojan oma, moniaistinen kokemus, jossa he ovat usein aktiivisia kokijoita ja tekijöitä.
Monet esityksistämme ovat merkittävällä tavalla osallistavia kokemuksia, jotka voivat
muuttaa kokijaansa.
Visio
Todellisuuden tutkimuskeskus on vastuullinen, kuunteleva ja yhteistyöstä innostuva
kollektiivi, joka tukee jäsentensä pitkäjänteistä, taiteellisesti kunnianhimoista työtä ja
tutkimusta. Tarjoamme monimuotoisia mahdollisuuksia todellisuuden ja taiteellisen
tutkimuksen tekemiseen ja jaamme siitä syntyvää tietoa kollegoille ja yleisölle.
Todellisuuden tutkimuskeskuksella on laaja verkosto kansallisia ja kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimimme vastavuoroisesti ja yhdessä kehittyen.
Organisaationa tarjoamme kaikille työntekijöillemme oikeudenmukaiset työolosuhteet sekä
asianmukaisen korvauksen työstä. Toimimme ekologisesti ja eettisesti kestävällä tavalla
huomioimalla toiminnassamme myös ilmastokriisin.

