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johdanto

SISÄLTÖ

Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingissä toimiva esitystaiteen ammattilaisten kollektiivi. Toimintam-
me lähtökohtana on todellisuuden havainnointi, kyseenalaistaminen ja aktiivinen uudistaminen taiteellisen tutki-
muksen ja esityksen keinoin.

Esitykset ovat sekä tutkimuksemme pääasiallinen väline että hedelmä; tuotamme vuosittain lukuisia produk-
tioita, jotka laajentavat ja rikkovat paitsi vallitsevaa todellisuuskäsitystä myös esitystaiteen rajoja ja määritelmiä. 
Suurin osa esityksistämme tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: muun muassa kadulla, gallerioissa, 
kauppakeskuksissa ja ihmisten kodeissa. Aktiivisen esitystoiminnan ohella julkaisemme säännöllisesti Esitys-leh-
teä, kirjoja ja kirjoituksia sekä järjestämme tapahtumia, jotka tuovat yhteen paitsi esitystaiteen piirissä toimivia 
taiteilijoita myös muiden alojen ammattilaisia. Tavoitteenamme on herättää ja ylläpitää aktiivista keskustelua esi-
tystaiteen merkityksestä niin esitystaiteen tekijöiden kesken kuin yhteiskunnassa ylipäätään.

Uusien esitysmuotojen lisäksi kehitämme taiteellisen tutkimuksen metodeja. Vuonna 2007 otimme käyttöön 
toimintamallin, joka perustuu vuosittaisiin tutkimussuunnitelmiin. Jäsenistö valitsee joka vuosi keskuudestaan 
tutkimusvastaavan tai -vastaavat, jotka suunnittelevat ja määrittelevät yhdistyksen taiteellisen linjan ja vastaavat 
sen toteutuksesta vuoden tai kahden ajan. Tähän mennessä tutkimussuunnitelmia on toteutettu yhteensä kuusi: 
Miten tehdä poliittinen esitys? (2007), Katsoja-kokijan keho esityksessä (2008), Tunteet (2009), Voiko pyhää esittää? 
(2010), TTK Reloaded (2011) ja Utooppinen todellisuus (2012–2013). Vuosina 2014–2015 Todellisuuden tutki-
muskeskus toteuttaa kaksivuotisen tutkimussuunnitelman, jonka aiheena on Toisaalla, samaan aikaan.
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Vuonna 2014 yhdistykseen kuului 41 todellisuuden tutkijaa.

Jäsenet 2014:
Aittamaa Essi // tuottaja
Condit Outi // näyttelijä
Eerola Talvikki // teatteri-ilmaisun ohjaaja, esitystaiteilija
Elo Julius // ohjaaja, esitystaiteilija
Haataja Henri // tuottaja
Halinen Titta // dramaturgi
Hammarberg Johanna // taiteilija
Hannula Saara // esitys- ja kuvataiteilija
Hosiasluoma Niina // näyttelijä
Häkkinen Anna Maria // tanssitaiteilija, koreografi
Härkönen Ville // näyttelijä
Johnsson Jussi // näyttelijä
Jussilainen Anna // tanssitaiteilija, opettaja ja kulttuurintutkija
Kontula Lauri // näyttelijä
Koskinen Pekko // pelisuunnittelija
Laitinen Tuomas // esitystaiteilija
Lappi Ari-Pekka // todellisuuspelien suunnittelija, solution architect
Lindstedt Iida-Maaria // näyttelijä
Luukka Louna-Tuuli // teatteri-ilmaisun ohjaaja

jäsenistö
Mertanen Minja // tanssitaiteilija
Mäkelä Pasi // butotanssija, muusikko
Mustonen Maija // tanssitaiteilija
Numminen Katariina // ohjaaja, dramaturgi
Nuutinen Maria // esitystaiteilija, ympäristötutkija
Oiva Maria // esitystaiteilija
Oiva Timo // muusikko
Partanen Jarkko // tanssitaiteilija
Pellinen Janne // esitystaiteilija, lakimies
Pirttineva Henrik // tuottaja
Pitkänen Pekka // valosuunnittelija
Porkola Pilvi // esitystaiteilija
Priha Linda // tanssitaiteilija
Saarakkala Janne // ohjaaja
Santavuori Risto // kulttuuripedagogi
Silvennoinen Tommi // ohjaaja
Taipale Petri // esitystaiteilija
Torvinen Timo // näyttelijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteriteknikko
Tuomisto Tuire // näyttelijä
Van Den Berg Kolina // näyttelijä
Vuori Eero-Tapio // ohjaaja, rituaalitaiteilija
Wikström Jonna // esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun opettaja
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hallitus ja työntekijät
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi vuoden 2014 aikana Hanna Kuustie ja tiedottajana Saara Moisio. 
Kevään 2014 aikana yhdistyksen tutkimuskoordinaattorina toimi Pilvi Porkola (1.1.–30.6.2014). Yhdis-
tyksessä työskenteli vuonna 2014 kaksi työharjoittelijaa: Henna Laininen (26.5–29.8.2014) ja Miska Re-
po (1.8.–31.10.2014). 

Vuoden 2014 aikana tutkimusvastaavina eri mittaisissa työsuhteissa toimivat 1.1–31.12.2014 Pekko Kos-
kinen, Linda Priha, Tuire Tuomisto ja Eero-Tapio Vuori.

Hallituksen kokoonpano 1.1.–31.12.2014:
Risto Santavuori // Puheenjohtaja
Talvikki Eerola // Varapuheenjohtaja
Johanna Hammarberg // Jäsen
Tuomas Laitinen // Jäsen

Hallitus kokoontui vuonna 2014 14 kertaa.

Jäsenistölle järjestettiin 29.5.2014 Harakan saaressa kesäseminaari, jossa pohdittiin ja suunniteltiin TTK:n 
toiminnalle uutta rakennetta vuodesta 2016 eteenpäin. 

Yhdistys piti kaksi sääntömääräistä vuosikokousta: kevätkokouksen 20.3. klo 18.00 ja syyskokouksen 6.11. 
klo 18.00.

Tutkimussuunnitelma 

4.1 IDEA JA TAVOITTEET
Vuosina 2014 ja 2015 Todellisuuden tutkimuskeskus kysyy, minkälaisia vaihtoehtoisia todellisuuksia on olemas-
sa? Minkälaisen todellisuuden itse rakennamme? Miltä todellisuutemme näyttää jonkun toisen silmin? Mitä ta-
pahtuu toisaalla samaan aikaan, kun me elämme omaa todellisuuttamme?

Valtaosa arkielämästämme on yhteisten sääntöjen, sopimusten ja normien määrittelemää. Näiden jaettujen ja vah-
vistettujen kehysten tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa ihmisten yhteiseloa ja yhteiskunnan toimintaa. Sa-
malla ne kuitenkin tuottavat yhdenmukaisuutta, toistuvuutta, normatiivisuutta ja mielikuvaa vallitsevan kulttuu-
rin luomasta yhtenäisestä todellisuudesta.

Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelmassa halutaan tuoda esiin todellisuuksien moninaisuus. Neljän eri-
laisen projektin kautta katse kohdistetaan niin itseemme kuin toisiinkin. Nostetaan esiin kaikkea sitä, mikä on 
olemassa, mutta mikä jää helposti huomiotta. Kaksivuotisen tutkimussuunnitelman aikana katsojille ja kokijoil-
le tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla toisenlaisia todellisuuksia, toisenlaisia tapoja olla ja nähdä ympäröivä maail-
ma, itsensä ja toiset ihmiset.
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4.3.1 RMEO & ULIA – Toisten näkeminen

RMEO & ULIA oli nykyteatteriesitys, jonka lähtökohtana oli nostaa näkyviin ilmiöitä ja ihmisryhmiä, jotka ovat 
huomaamattomia tai joista olemme vieraantuneet. Esityksen keskiössä olivat klassikkonäytelmä (Romeo ja Julia), 
paikkaerityisyys (site-specific/Suvilahti) sekä ennakkoluulojen tematiikka. 

Esityksen ohjaajina oli kolme eri ihmisryhmän edustajaa: lapsi, mielenterveyskuntoutuja ja pakolainen. Jokai-
selle ohjaajalle annettiin kohtaus Romeo ja Julia -näytelmästä. Esitys tapahtui kahdessa kontissa Suvilahden au-
kiolla Helsingissä. Mediahuomioita saatiin kiitettävästi niin televisiossa, verkossa kuin sanomalehdissäkin. Helsin-
gin Sanomissa 11.10.2014 Maria Säkö kommentoi esitystä seuraavasti:

“Harvoin klassikkoa tai edes teatteria tehdään näin toisista näkökulmista. Harvoin kuljetaan näin 
päättäväisesti taidemaailman ja yhteiskunnan valtarakenteita vastaan ilman turhaa uhoa. Ihmisarvo ei ole 
nykyisessä Suomessa kaikille sama. Lapsi, mielenterveyskuntoutuja ja sotaa paennut tšetšeeni eivät vään-
nä vallan kahvaa, mutta TTK:n esityksessä valta on annettu heille. Siten kokemus on holhoavan sijaan 
suorapuheinen ja arvaamattoman, sydäntä särkevän kaunis.”

Ohjaajat: Ranja Omaheimo (9-vuotta), Stella Sandström (mielenterveyskuntoutuja) ja Ruslan Kantaev (paperit-
toman asemassa ollut tšetšenialainen)

Tutkimusvastaava, taiteellinen vastaava, esitysdramaturgia: Tuire Tuomisto // Työryhmä: Talvikki Eerola, Iida-
Maaria Lindstedt, Risto Santavuori, Timo Torvinen // Äänisuunnittelu: Antero Kemppi // Harjoittelija: Miska 
Repo (Helsingin Yliopisto) // Valokuvat: Heli Blåfield // Dokumentaatio/videokuvaus: Samuli Pekkarinen

Ensi-ilta: 8.10.2014 Suvilahden aukiolle tuoduissa konteissa // Muut esitykset: 9.10., 10.10., 11.10. (2 esitystä), 
12.10 (2 esitystä), 14.10. // Yleisömäärä: 269

4.3.1.1 Toisten näkeminen -työpaja 28.10.2014
Toisten näkemisen metodit ja teemat herättivät kiinnostusta myös yleisön joukossa. Työryhmästä Tuire Tuomis-
to ja Talvikki Eerola pitivät projektin aikana kehitetyistä metodeista työpajan Annantalolla osana Opetusviraston 
koulutuspäivää Kohti uutta opetussuunnitelmaa – Seminaari ilmiöpohjaisuudesta, monilukutaidosta ja toiminnalli-
suudesta opetuksessa. 

Työpajassa keskityttiin löytämään yksinkertaisia toiminnallisia keinoja, joilla Toisten Näkemistä voidaan to-
dentaa eksymättä käsiteviidakkoon. Kuka on Toinen? Mitä on ennakkoluulo? Mitä on toisen näkeminen? Osallis-
tujat saivat työpajasta mukaansa materiaalia mahdollista myöhempää työskentelyä varten.

Osallistujia: 17

4.2 TOTEUTUS VUONNA 2014
Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelma jakautuu kahden vuoden aikana neljään erilaiseen projektiin. 
Vuoden 2014 aikana projekteista kolme oli toiminnassa: Toisten näkeminen, Taidevankila ja Toiseuttaminen. 

4.3 PROJEKTIT
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4.3.2 TOISEUTTAMINEN
Toiseuttaminen tarjoaa tekniikoita, harjoitteita ja tapahtumia oman olemassa olemisen muuttamiseen ja havain-
nointiin toisin. 

Toiseuttaminen tarkoittaa siirtymistä toisaalle, kehollisen todellisuuden ja maailmassa olemisen ilmiökentän 
muuttamista toiseksi. Työryhmä tuottaa tekniikoita, joiden avulla erilaisten yksilöiden ja yhteisöjen on mahdol-
lista irrottautua arjen lainalaisuuksista ja löytää toisenlaisia tapoja olla olemassa. Kaksivuotisen kehitysohjelman 
tuloksena syntyy sarja metodeja, tekniikoita, tapahtumia ja rituaaleja, jotka soveltuvat erilaisiin ympäristöihin ja 
palvelevat erilaisia yleisöjä.

Työryhmä: Saara Hannula, Jani-Petteri Olkkonen, Pekko Koskinen (tutkimusvastaava), Eero-Tapio Vuori.

4.3.2.1 Rituaali: Jani-Petteri Olkkonen ja Eero-Tapio Vuori
Eero-Tapio Vuori ja Jani-Petteri Olkkonen järjestivät syksyllä 2014 esityksellisen rituaalin urbaanissa ympäris-
tössä. Tavoitteena oli tutkia, miten aiemmin arkaaisessa ympäristössä toteutettu rituaalityöskentely on siirrettä-
vissä urbaaniin ympäristöön. Miten arkaaista tajunnallista työskentelyä ja rituaaliperinnettä on mahdollista uu-
siokäyttää kaupunkiympäristössä ja kontekstissa, niin että se mahdollistaa nykyihmisen ja -katsojan toisaalle siir-
tymisen. Rituaalia valmisteltiin tutkimusmatkalla Peruun heinäkuussa 2014. Eskusplosion24H-tapahtumassa 
13.9.2014 järjestettiin ensimmäisen kerran rituaaliteos Eroksen ja Psykhen temppeli. 

Eroksen ja Psykhen temppeli on kahdelle katsojalle kerrallaan tarkoitettu rituaaliteos ja kokemuksellinen mystee-
rinäytelmä ruumiillisen rakkauden (Eros – Έρωτα) ja sielun (Psykhe – Ψυχή) pyhästä liitosta. Initiaatioriitin raken-
netta noudattava rituaaliteos sopii parhaiten pariskunnille, rakastavaisille, salarakkaille tai ihmisille, joiden välillä 
on voimakas eroottinen lataus.

Mysteerinäytelmä valjastaa katsojien välisen eroottisen energian, kosketuksen ja toisen läsnäololle antautumi-
sen maagis-taiteelliseen operaatioon; sisäisen tahdon voimistamiseen ja sakraalin voiman herättämiseen. Rituaa-
li kestää 1–3 tuntia ja siihen osallistutaan pareittain. Eroksen ja Psykhen temppeli -rituaaliteoksia jatketaan vuoden 
2015 aikana. 

Esitykset: 13.9.2014 // Osallistujia: 6

4.3.2.2 Käsiteteknologia: Pekko Koskinen
Pekko Koskisen Käsiteteknologiassa kehitetään metodillisia keinoja omaksua luova suhde henkilökohtaiseen elä-
mään. Tämä kehitystyö on edennyt metodillisen lähestymistavan soveltamiseen koko kulttuurin kenttää: Sisäisen 
ajatusmaailmamme sijasta suuntaamme kohti yhteistä todellisuuttamme ja sosiaalisia rakenteitamme.

Kahden vuoden aikana etsitään vastausta kysymykseen: millä “pensseleillä” kulttuurimme perusrakenteita voi 
maalata, ja miten näitä luotuja rakenteita voi jakaa? Projekti etsii aktiivisesti kokeilun mahdollisuuksia arkitodel-
lisuutemme seasta, sekä keinoja julkituoda kokeidensa tuloksia. Julkituontiensa avulla projekti käy dialogia perin-
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Social Space Agency toimi vuoden 2014 aikana viidessä eri kohteessa: 

Bern // Auawirleben 2014 // Sveitsi 7.5.–18.5. // osallistujia n. 800
SoSA aloitti toimintansa Bernissä Auawirleben-festivaalilla 7.5.2014. Festivaali muodosti alustan SoSAn ensim-
mäiselle missiolle, jonka aikana tehtiin 15 operaatiota kaupungin sosiaalisen elämän uudelleenkartoittamiseksi. 
Uudelleenkartoituksesta luovutettiin Bernin kaupungin johdolle raportti kaupungin sosiaalisen elämän kehittä-
miseksi.

Hanko // Hango Teaterträff 5.–8.6.2014 // osallistujia n. 250
SoSA perusti Hangon teatteritreffeille tukikohdan festivaalin ajaksi. Festivaalin osallistujille tarjottiin vaihtoehtoi-
sia metodeita esitysten katsomiseen, järjestettiin työpaja sosiaalisen ympäristön tutkimuksen metodeista ja tehtiin 
interventioita kaupunkitilaan.

Bern // Schützenmatte // Sveitsi 5.–7.9.2014 // osallistujia n. 750
Syyskuussa SoSA kutsuttiin uudestaan Berniin kehittämään Schützenmatten aluetta yhdessä kaupunkilaisten 
kanssa. Kehitystyön tuloksena luovutettiin Bernin kaupungille n. 400 erilaista suunnitelmaa alueen elävöittämi-
seksi.

Frankfurt // Frankfurt Book Fair // Saksa // SoSA Mission: Metatext Project 8.–12.10.2014 // osallistujia 
n. 1600
SoSA osallistui Frankfurtin kirjamessujen Finnland.Cool. ohjelmaan Metatext Projectilla. Metatext Projectin ta-
voitteena oli tarjota messukävijöille työkaluja luovaan lukemiseen sekä kehittää näitä työkaluja testaamalla niiden 
toimivuutta messujen aikana. Kohdatuille messukävijöille myös luovutettiin heidän käyttämänsä työkalut myö-
hempää käyttöä varten.

Diskurs’14 -festivaali // Giessen Institute of Applied Theatre Studies // Saksa 19.10.2014 // osallistujia 30
Giessenin teatteri-instituutissa SoSA toteutti kokeilun ympäristöstä, jossa osallistujat saivat vapaasti muodostaa 
sosiaalisia sopimuksia: Mitä tapahtuu kun keskustelussa voi sanoa mitä tahansa? Miten katsoa elokuvia niin että 
keskustelu sen aikana on oletusarvo? Miten syömisen käsitteen korvaaminen rakastelun käsitteellä muuttaa ruo-
kailua?

Kaikki tilanteet syntyivät formaatin sisällä, yhteistyössä 30:n osallistujan välillä.

teisen kulttuurin kanssa. Julkitulot voivat olla niin puheita, julisteita, katukampanjoita, tai nettiviestejä, riippuen 
siitä, mikä julkituontia parhainten palvelee. Vuoden 2014 aikana käsiteteknologian metodeita kehitettiin ja tuo-
tiin julki Social Space Agencyn (SoSA) muodossa yhteistyössä sveitsiläisten taiteilijoiden Miko Huckon, Thibau-
lt Schiemannin, Thea Reiflerin ja Micha Küchlerin kanssa. SoSA:n lisäksi käsiteteknologian metodeita jaettiin 
käytäntöön Culture Coding -työpajoissa sekä Expedition:Helsinki -teoksessa URB 14 -festivaalilla.

Social Space Agency (SoSA)
SoSA – Social Space Agency on NASAn kaltainen organisaatio, joka tutkii sosiaalisen avaruuden alueita koulutta-
malla sosionautteja. Sosionautit kartoittavat sosiaalisen avaruutemme tuntemattomia alueita – he astuvat normaa-
liuden ulkopuoliseen maailmaan, kokeilemaan uusia sosiaalisia muotoja ja löytämään elämisen tapoja. 

SoSAssa sosiaalinen avaruus nähdään verkostona teitä, jotka olemme rakentaneet yhteiskunnan luomiseksi. 
Tiet ovat ennalta sovittuja tapoja toimia eri tilanteissa, jotta pääsemme paikasta A paikkaan B. Seuraamme näi-
tä teitä ja vasta, kun olemme osoittaneet ymmärtävämme sen, mikä on vallitseva tapa toimia missäkin tilantees-
sa, voimme olla olemassa yhteiskunnan jäsenenä. SoSAssa kysymmekin, mitä näiden teiden ulkopuolelta löytyy? 
Minkälaiset mahdollisuudet odottavat löytäjäänsä sosiaalisen avaruuden tuntemattomilla alueilla?
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Expedition: Helsinki

Culture Coding // Henna Laininen

Culture Coding
Culture Coding on toiminnan muoto, jossa perinteisten lauseiden ja kappaleiden sijaan luodaan pieniä ”ohjelmia” 
tai ”aplikaatioita” tulkittavaksi. Culture Coding yhdistää kielen tulkinnan ja tietokoneohjelmoinnin ihmisten vä-
lisessä kanssakäymisessä. Tavoitteena on koodin kehittämisen lisäksi hyödyntää eri mahdollisuuksia, joita se avaa. 
Koodin avulla pystytään luomaan yksityiskohtaisia toimia, kuten fiktiota, sekä jakaa ja yhdistää niitä keskenään. 

Culture Coding -työpaja järjestettiin Camp Pixelache -tapahtuman ennakkotyöpajana 29.–30.5.2014 Varti-
osaaressa. Koodi jatkoi leviämiämistään Camp Pixelache -festivaalin aikana 6.–8.6.2014. Työpajoihin ja kohtaa-
misiin festivaalilla osallistui n. 180 henkeä.

Taiteiden yössä 21.8.2014 pidettiin myös Culture Coding -työpaja, johon osallistui 50 henkeä.

Expedition: Helsinki, 2.8.2014 URB 14 -festivaali
Käsiteteknologian metodeita hyödynnettiin myös Expedition: Helsinki -teoksessa URB 14 -festivaalilla. 
Expedition: Helsinki oli tutkimusmatka klassisten löytöretkien hengessä. Osallistumisen tapoja oli monia: Retki-
kuntiin voi liittyä jäseneksi tai kohdata ne kaupungilla ja liveradiolähetystä voi seurata netissä tai paikanpäällä tu-
kikohdassa. Expedition: Helsinki toteutettiin yhteistyössä Toisissa tiloissa ja berliiniläisen Invisible playground 
-ryhmien kanssa. Teoksen tuotannosta vastasi Esitystaiteen keskus.

Esityskieli: englanti // Retkikuntien matka ja radiolähetys kesti n. 7h. // Tutkimusmatkaa oli mahdollista seurata 
nettiradiossa osoitteessa www.urb.fi/expeditionhelsinki // Tuotanto: Esitystaiteen Keskus // Tukijat: Koneen säätiö 
& Goethe Institute // Osallistujia: 15 

Lisäksi Pekko Koskinen oli mukana 13.9.2014 järjestetyn Eskusplosion24H -tapahtuman suunnittelussa ja ku-
ratoinnissa, sekä toteutti tapahtumassa SoSA-pohjaisen luennon, jossa aiheena oli testata luennon konventioita. 
Luennolle osallistui 8 henkilöä.
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4.3.3 TAIDEVANKILA
Taidevankila – Toisenlaiset olosuhteet tutkii askeettisuuteen perustuvia vaihtoehtoja taiteilijaresidenssille. Projekti 
lainaa nimensä mukaisesti mallin residenssille vankilasta. Taidevankila on eristykseen, ärsykkeiden vähentämiseen 
ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa voimaannuttavasti taiteilijana työskente-
lemiseen, erityisesti keskittyneisyyttä, kiireettömyyttä ja luovuutta lisäten.

Vankilaan asettuvan taiteilijan omat tarpeet ovat etusijalla vankilan reunaehtojen määrittelyssä. Ne sovitaan 
Taidetuomioistuimen istunnossa, jossa taiteilija tuomitaan tunnustukseensa pohjautuen taidevankeuteen. Taitei-
lija anoo omaa tarvettaan vastaavan vankeuden keston, jonka lisäksi määritellään muita rajauksia: ruokavalio, ul-
koilumahdollisuus, työpalvelu, yhteisruokailu ja teknologian määrä vaihtelevat vangista riippuen. Minkälaisen 
vankilan juuri hän haluaa? Mitä hän tarvitsee oman luovuutensa käynnistämiseksi tai mielenrauhansa saavuttami-
seksi?

Vankilatila, johon taiteilija asettuu on riisuttu kaikesta ylimääräisestä. Kalustuksena tarjotaan sänky, tuoli ja 
pöytä. Muun tarpeelliseksi kokemansa irtaimiston taiteilija saa tuoda mukanaan. Vankilassaolon aikana taiteilijan 
kuitenkin tulee noudattaa tuomiossaan määriteltyjä sääntöjä, jotka hän on itse itselleen asettanut ja jotka Taide-
tuomioistuin on päätöksellään vahvistanut.

Taidevankilan ensimmäinen prototyyppi toteutettiin kutsuvangeille 20.-25.4.2014 Louhelan leirikeskukses-
sa Mäntsälän Ohkolassa. Ensimmäinen Taidetuomioistuimen istunto järjestettiin pitkänä perjantaina 18.4.2014, 
jolloin kahdeksan taiteilijaa tuomittiin taidevankeuteen. Taidevankilan ensimmäinen kokeilu päättyi 25.4.2014.

Taidevankila jatkaa toimintaansa myös vuoden 2015 aikana. // Osallistujia prototyypissä oli 8 henkeä.

Työryhmä: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Jarkko Partanen, Janne Pellinen, Linda Priha, Eero-Tapio Vuori
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muu toiminta
5.1 Jussin viimeinen nauha
Jussin viimeinen nauha on pitkällä aikavälillä syntyvä videoteos, joka on saanut innoituksensa Samuel Beckettin 
näytelmästä Viimeinen ääninauha (Krapp’s Last Tape, 1959). Konseptin lähtökohtana on näyttelijä Jussi Johns-
sonin keho ja Bo Carpelanin runo ”Ei meitä aika muuta vaan tila” (”Det är inte tid som förandrara oss” kokoel-
masta I de mörka rummen, i de ljusa, 1976). Vuodesta 2004 lähtien Johnsson on kertonut säännöllisesti kerran 
vuodessa kameralle kehonsa tilasta ja lausunut Carpelanin runon. Kuvaussessioita jatketaan vuosittain ensi-iltaan 
saakka, joka on vuonna 2030. Lopullinen esitys käsittelee ikääntymistä ja elämän kaarta. Sitä ennen kertyneestä 
materiaalista julkaistaan esityksellisiä välikatsauksia, joista ensimmäinen on videoinstallaatio Jussin viimeinen nau-
ha – Väliraportti 2015. Teoksen yhdestoista kuvaussessio toteutettiin Kallahdenniemessä, Helsingissä 22.9.2014.

Esiintyjä: Jussi Johnsson // Ohjaaja ja kuvaaja: Janne Saarakkala // Videoeditori: Ville Virtanen

5.2 Utopiakonsultaatio
Utopiakonsultaatio on kahden tai useamman ihmisen välinen esityksellinen kohtaaminen. Konsultaation aikana 
konsultti pyrkii avaamaan utooppisia näköaloja yksilön tai yhteisön arkeen tarkastelemalla sitä sarjana esitykselli-
siä tapahtumia, suhteita ja tilanteita. Utopia syntyy vuorovaikutuksessa konsultin ja konsultoitavan välillä: se pe-
rustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta konsultin omiin metodeihin.

Vuoden 2014 aikana Utopiakonsultaatioita tehtiin tilaustöinä yksityisille henkilöille, Helsingin Diakonissalai-
toksen Malmikodin asukkaille ja henkilökunnalle sekä Nordic Light House -seminaarin osallistujille. 

Utopiakonsultaatioita yhteensä: 34 kpl // Utopiakonsultaatioihin osallistuneita yhteensä: 97

5.3 TTK-shop
TTK:n julkaisemat Esitys-lehdet, muu kirjallisuus ja kokemusesitykset ovat myynnissä verkkokaupassa osoitteessa 
www.holvi.com/shop/todellisuus. 
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KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Ks. Myös kohta 4.3.2.2 Käsiteteknologia: Pekko Koskinen

6.1 Urbania, Rio de Janeiro
URBANIA on Todellisuuden tutkimuskeskuksen (TTK) ja portugalilaisen Teatro Meia Voltan (TMV) kaupunki-
esitysprojekti, joka alkoi syksyllä 2009 osana Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvuotta Voiko pyhää esit-
tää?

URBANIA on paikkasidonnainen vaellusesitys, joka tutkii kaupunkeja sekä fyysisinä että henkisinä tiloina. 
URBANIA lainaa pyhiinvaelluksen muodon tavoitellakseen uskonnoista vapaan pyhän kokemusta. Näin tehdes-
sään URBANIA avaa yksilölle näkökulmia hänen verhottuun uskoonsa, hänen henkilökohtaiseen pyhäänsä.   

Katsojalle vaellus avaa maailman, joka muodostuu yhteisestä matkasta hiljaisuudessa, vaeltajan henkilökohtai-
sen prosessin kautta. 

Vaeltaja kantaa itse tavaransa. Mukana välttämätön, ei mitään liikaa.
URBANIA vieraili Rio de Janeirossa 4.2.–24.2.2014. Todellisuuden tutkimuskeskuksesta vierailulle osallistui 

Maria Oiva. Oiva (TTK) ja Alfredo Martins (TMV) järjestivät ammattilaisesiintyjille suunnatun työpajan. Työ-
pajassa tutustuttiin urbaaniin ympäristöön eri metodein. Tutkimuksen kohteena oli urbaanin ja maallistuneen 
kulttuurin suhde pyhään. Miten karnevaali toimii urbaanina pyhiinvaelluksena?

Työpajan materiaaleista tehtiin work in progress -esitys, joka esitettiin 20.–24.2. osana sambakarnevaalien valmis-
teluja. Kutsuvana tahona oli Teatro Ipanema, jonka taiteellisina johtajina toimivat Michel Bois ja Fabricio Bel-
soff.

Työpajaan 4.2.–20.2.2014 osallistui: 20 henkeä // Work in Progress -esityksiin 20.–24.2. osallistui: 200 henkeä

6

Urbania Rio // Maria Oiva
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7.1 ESITYS-LEHTI
Opetus ja kulttuuriministeriö palkitsi Esitys-lehden 3.10.2014 kulttuurilehtien laatupalkinnolla. Palkinnon arvo 
oli 10 000 €. Palkintoperusteissa mainittiin

”Lehti on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka herkillä tuntosarvillaan luotaa nykyto-
dellisuutta ja sen uusia hahmottamistapoja. Etsivän eetoksensa vuoksi lehti ei ole jämähtänyt kon-
ventioihin. Se ei tuijota omaan napaansa vaan tuo raikkaita tuulia institutionalisoituneeseen kulttuu-
rikeskusteluun. Uusi teoria yhdistyy lehdessä ymmärrettävällä tavalla uutta luotaaviin käytäntöihin. 
Ulkoasultaan harkittu ja lukemaan kutsuva lehti on ajan tasalla myös sikäli, että sen verkkosivut ovat 
mallikelpoiset.” 

Vuonna 2014 Esitys-lehti ilmestyi neljä kertaa. 

JULKAISUT

7

Lehden 1/2014 teema oli Essee ja sen päätoimittivat Janne Saarakkala, Maria Säkö ja Sanna Uuttu. Lehti 
toteutettiin yhteistyössä Kritiikin uutisten kanssa. Lehdet ilmestyivät 5.2.2014 ja tarjosivat esseistiikkaa esitystai-
teen ja kirjallisuuden ajankohtaisista ilmiöistä. Suurennuslasin alla kulttuurilehtien yhteistyössä oli erityisesti es-
seemäisyys, joka parhaillaan lävistää kaikki taiteen alat. Numeroon kirjoittivat mm. teatteritieteen dosentti Mik-
ko-Olavi Seppälä suomalaisen teatteriesseen historiasta, näytelmäkirjailija Veikko Nuutinen älykkäästä esityk-
sestä, esitystaiteilija Pilvi Porkola henkilökohtaisen performanssin tekemisestä sekä teatterintekijä Marja Silde ja 
tutkija Petri Tervo esitystapahtuman kääntämisestä kielelliseksi kuvaukseksi.

Esitys-lehden 2/2014 teema oli Hyvä taide, päätoimittajina toimivat Pilvi Porkola ja Tuomas Timo-
nen. Lehti ilmestyi 15.4.2014. Artikkeleissa pohdittiin taiteen hyvyyttä monelta kannalta: ohjaaja Janne Saarak-
kala oli lukenut alkuvuoden sanomalehtiä ja tutkinut kuinka hyvä määritellään taidekritiikissä. Kriitikko Otso 
Kantokorpi puolestaan pohti määrittelevätkö genre ja konteksti sen, mitä pidämme hyvänä? Muita numeron kir-
joittajia olivat mm. Nora Rinne, Atro Kahiluoto, Aino Kivi ja Osmo Rauhala.

Esitys-lehden 3/2014 teema oli Materiaali ja lehden päätoimittivat Pilvi Porkola ja Tuomas Laitinen. 
Lehti ilmestyi 16.9.2014. Materiaalia pohtivat mm. ohjaaja, teatteritaiteen tohtori Pauliina Hulkko, joka kirjoit-
ti kokemuksen materiaalisuudesta ja kielestä. Taiteen tohtori Jyrki Siukonen puolestaan pohti Buster Keatonin 
suhdetta hattuun. Performanssitaiteilija Essi Kausalainen kirjoitti yhteistyöstään kasvien kanssa ja nukketaiteilija 
Ishmael Falke listasi käyttämiään materiaaleja.
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Esitys-lehden 4/2014 teema oli Nauru ja lehden päätoimitti Pilvi Porkola. Lehti ilmestyi 14.11.2014. 
Lehdessä toimittaja ja komiikan tutkija Janne Zareff kirjoitti ironiasta keskittyen erityisesti politiikan toimitus-
ten esimiesten twiiteissä esiintyvään ironiaan. Esitystaiteilija Nora Rinne kirjoitti naurun sosiaalisesta merkityk-
sestä ja siitä, mitä yhteistä on filosofi Henri Bergsonin teoksella “Nauru” ja Kevätpörriäisellä. Näyttelijä ja käsikir-
joittaja Minna Kivelä puolestaan oli kirjoittanut pienosnäytelmän muotoon pohdintojaan siitä, mikä meitä oi-
kein naurattaa.

Lehden painosmäärä oli vuonna 2014 1200 kpl. Tilaajia lehdellä oli 125 kappaletta. // Lehden toimitukseen 
kuuluivat vuonna 2014 Janne Saarakkala, Pilvi Porkola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Nora Rin-
ne ja Max Ryynänen.

Esitys-lehti oli vuonna 2014 irtomyynnissä Helsingissä Akateemisessa kirjakaupassa, Rosebud Kiasmassa, Rose-
bud Kaapelitehtaalla ja Teatteri Takomossa. Turussa lehti oli mahdollista ostaa Tehdas Teatterilta. 

Esitys-lehden taittajana toimi Aino Nieminen / Ainoa Graphic Design. 
Esitys-lehden markkinoinnista ja myynnistä huolehti 1.1.–31.12.2014 Heidi Backström / MauTSTO.

7.2 KIRJAT
Toimintavuoden 2014 aikana Todellisuuden tutkimuskeskus julkaisi kaksi kirjaa: 

Lasten valta - opettajan opas, ISBN 978-952-67626-5-4, s. 111
Millaisen todellisuuden lapset rakentaisivat, jos valta annettaisiin heille? Lasten valta on taiteellis-pedagoginen 
menetelmä, joka tutkii lasten kokemusta vallasta. Erilaiset harjoitteet kutsuvat valtaa esiin ja auttavat tunnista-
maan sen. Opettajan opas ohjaa menetelmän käyttöön ja tarjoaa harjoitteita, joilla nähdä ja kuulla valtaa luokassa 
ja koulurakenteissa sekä käsitellä sitä oppilaiden kanssa. Kirja on Näin tutkit todellisuutta -kirjasarjan toinen osa. 
Kirjan kirjoittivat Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Minja Mertanen, Maria Santa-
vuori, Risto Santavuori ja Anniina Väisänen.

Arjen työkaluja, ISBN 978-952-67626-7-8, s. 50.
Kirja tarjoaa valikoiman käsitteellisiä työkaluja, joilla voi työstää omaa arkitodellisuutta valitsemallaan tavalla. 
Niiden avulla voi muokata omia havaintoja ja kokemuksia, antaa asioille uusia merkityksiä ja testata uudenlai-
sia toimintatapoja. Yhdessä nämä työkalut avaavat arjesta loputtomien kokemusten lähteen, alustan luovalle toi-
minnalle. Työkalut ovat koonneet Saara Hannula, Pekko Koskinen, Risto Santavuori ja Sanna Uuttu. Kirja on 
Näin tutkit todellisuutta -kirjasarjan kolmas osa.

KULTTUURILEHTIEN
LAATUPALKINNON

VOITTAJA 2014!

www.esitys.todellisuus.fi
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7.3 TTK-BLOGI
Vuoden 2014 aikana jatkettiin säännöllistä julkaisutoimintaa myös TTK:n blogissa (www.todellisuus.fi/blog/). Blo-
gissa julkaistava materiaalin muoto on vapaa. Vuoden 2014 aikana blogissa käsiteltiin pääasiallisesti Toisaalla, sa-
maan aikaan -tutkimussuunnitelman projektien sisältöjä. Blogiin kirjoittivat työryhmien jäsenet ja tiedottaja Saa-
ra Moisio. 

7.4 ICE HOLE - The Live Art Journal
Joulukuussa 2014 julkistettiin uusi englanninkielinen esitystaidetta käsittelevä verkkojulkaisu ICE HOLE - The 
Live Art Journal. Verkkolehden tavoitteena on osallistua kansainväliseen keskusteluun sekä tarjota ehdotus siitä, 
mitä digitaalinen esitystaiteen julkaisu voisi olla. Julkaisun artikkelit tuovat esiin sekä teoreettista että käytäntö-
lähtöistä ajattelua, usein taiteilijanäkökulmasta. Julkaisun keskeisin sisältö on taiteilijoiden toteuttamissa videois-
sa; osa videoista on tehty julkaisua varten, osa on aiemmin ilmestyneitä, jotka saavat uudelleenjulkaisun tuorees-
sa kontekstissa.

Ensimmäisessä numerossa julkaistiin kaksi tekstiä: teatterityön professori Pauliina Hulkon “The material plas-
ticity of experience” ja performanssitaiteilija Essi Kausalaisen artikkeli “Compost”. Tämän lisäksi numerossa on 
performanssivideoita, joiden toteutuksesta vastasivat taiteilijat Pasi Mäkelä, Tomasz Szrama, Essi Kausalainen, 
Eeva-Mari Haikala, Annette Arlander ja Nora Rinne.

Toimituksesta vastasi Esitys-lehden toimituskunta, päätoimittajana toimi Pilvi Porkola.
ICE HOLE - The Live Art Journal ilmestyy vuonna 2015 kaksi kertaa. Kirjoittajiksi ja videoartikkeleiden to-

teuttajiksi kutsutaan sekä kotimaisia että ulkomaisia esitystaiteen tekijöitä. Tavoitteena on jakaa ja vaihtaa kokei-
luja ja teoriaa, tekstejä ja keskusteluja, sekä tapoja tehdä esitystaidetta yli kieli- ja maarajojen.

Vuoden 2015 päätoimittajana toimii esitystaiteilija, taiteen tohtori Pilvi Porkola.

Verkkojulkaisu löytyy osoitteesta: www.icehole.fi.
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JULKINEN KESKUSTELU  
JA MUU OSALLISTUMINEN

8.1 ESITYSTAITEEN KESKUS
Todellisuuden tutkimuskeskuksen toimitilat ovat Esitystaiteen keskuksella (Eskus) Suvilahdessa. TTK vuokraa 
Eskukselta kokoaikaisesti kaksi työpöytää, varastotilaa ja harjoitussalin. TTK kuuluu myös Eskuksen jäsenyhdis-
tyksiin ja osallistuu aktiivisesti sen toimintaan.

Vuoden 2014 ajan jatkettiin Eskuksen hallitustyöskentelyä ja toiminnan sekä toimitilojen edelleen kehittämistä. 
TTK:ta edustivat Eskuksen hallituksessa vuoden 2014 aikana Katariina Numminen ja Outi Condit. 

 

8.2 TEATTERIKESKUS RY
Todellisuuden tutkimuskeskus jatkoi Teatterikeskus ry:n jäsenteatterina myös vuonna 2014.

RAHOITTAJAT

// Auawirleben Festival
// FILI - Suomalaisen kirjallisuuden seura
// Helsingin kaupunki
// Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry
// Opetus- ja kulttuuriministeriö
// Suomen kulttuurirahasto
// Taiteen edistämiskeskus
// Tinfo - Teatterin tiedotuskeskus

8 9
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
Annantalon taidekeskus // Helsinki
Auawirleben Festival // Bern, Sveitsi
Das Schaubüro // Bern, Sveitsi
FILI – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura // Helsinki
Giessen Institute of Applied Theatre Studies // Giessen, Saksa
Hangö Teaterträff // Hanko
Helsingin Diakonissalaitos // Helsinki
Improvisaatioteatteri Stella Polaris // Helsinki
Invisible Playground // Berliini, Saksa
Kuustie&Sorri Oy // Helsinki
Mad House // Helsinki
Oranssi ry // Helsinki
Pixelache Festival // Helsinki
Snellmannin ala-aste // Helsinki
Tinfo – Teatterin Tiedotuskeskus // Helsinki
Tobak Lithium // Bern, Sveitsi
URB 14-festivaali // Helsinki
Valtimonteatteri // Helsinki

Todellisuuden tutkimuskeskus
Kaasutehtaankatu 1/33

00540 Helsinki

Käyntiosoite:
Esitystaiteen keskus

Puhdistamo / Rakennus 6
Suvilahti, Helsinki

www.todellisuus.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Kuustie
Puh. 0400 641 989
hanna@todellisuus.fi

Tiedottaja Saara Moisio
Puh. 044 764 1989

saara.m@todellisuus.fi

facebook.com/todellisuudentutkimuskeskus
Twitter: @RealityResCen

flickr.com/realityrescen
Instagram: RealityResCen

TTK-shop: holvi.com/shop/todellisuus/
Vimeo: www.vimeo.com/realityrescen

Esitys-lehti: esitys.todellisuus.fi

YHTEYSTIEDOT
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