
1

TOIMINTAKERTOMUS

15



2 3

1. Johdanto
2. ”Vallankumous alkoi jo”
3. Jäsenistö
4. Hallitus ja työntekijät
5. Tutkimussuunnitelma 2014–2015: Toisaalla, samaan aikaan…
 5.1 Idea ja tavoitteet
 5.2 Toteutus vuonna 2015
 5.3 Projektit
  5.3.1 Toisin oleminen - Queer Up!
  5.3.2. Toiseuttaminen
  5.3.2.1 Rituaali urbaanissa tilassa: Eroksen ja Psykhen temppeli
  5.3.2.2 Käsiteteknologia
  5.3.2.3 Näkymatka ja Johdatus
  5.3.3 Toisenlaiset olosuhteet - Taidevankila
6 Muu toiminta
 6.1 Dada 99 Riihimäki
 6.2 Jussin viimeinen nauha
 6.3 Utopiakonsultaatio
 6.4 Kehä
 6.5 TTK-shop
7 Julkaisut
 7.1 Esitys-lehti
 7.2 TTK-blogi
 7.3 ICE HOLE - The Live Art Journal
8 Julkinen keskustelu ja muu osallistuminen
 8.1 Esitystaiteen keskus ry
 8.2 Teatterikeskus ry
9 Rahoittajat
10 Yhteistyökumppanit
11 Yhteystiedot

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 toteutti kaksivuotisen tutkimussuunnitelman, jonka aiheena on Toisaalla, samaan aikaan.
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” Jo viisitoista vuotta Todellisuuden tutkimuskeskus on esityksillään pyrkinyt laajentamaan ja tarpeen mukaan 
rikkomaan vallitsevaa todellisuuskäsitystä ja määritelmää siitä, mikä on esitys. Vuosien 2014–2015 aikana toteu-
tetussa Toisaalla, samaan aikaan... - tutkimushankkeessa haluttiin tuoda esille todellisuuksien moninaisuus, viedä 
katsojat ja kokijat huomiota vaille jäävien asioiden äärelle ja näyttää se, minkä ei anneta näkyä. Kahden vuodessa 
toteutettiin yhteensä neljätoista monella tapaa rajoja rikkovaa esitystä. Mistä todellisuuden tutkija voi tietää, onko 
hän onnistunut tavoitteissaan? Kysymys ei nykypäivänä ole aivan yksinkertainen, sillä tehokkain ja varsin yleinen 
käytäntö vallitsevan todellisuuskäsityksen ylläpitämiseksi on vaieta kaikesta siitä mikä sitä uhkaa. Tehokkuutensa 
lisäksi se on poliittisesti korrekti ratkaisu. Hiljaisuus ei periaatteessa loukkaa ketään. Loukkaantuminen ja provosoi-
tuminen ovatkin keskeisiä merkkejä siitä, että on ylitetty jokin näkymättömäksi vaiettu normiraja. Joku älähtää, tai 
varoittaa että tästä joku kohta älähtää, kun rajoja todella koetellaan. Toisaalla, samaan aikaan... -hankkeen esityk-
sistä sekä älähdeltiin että vaiettiin.

Kevään 2015 QueerUp! -tapahtumasta, jossa yleisö pääsi leikkimään mm. seksuaali-identiteeteillä, sukupuolilla 
ja niihin liittyvillä esineillä ja asusteilla, jotkut transihmiset pahoittivat mielensä. Katsottiin, että esimerkiksi hetero 
leikkimässä transvestiittiä halventaa sitä mikä monille transihmisille on identiteetin peruskallio, ei leikin asia. Toiset 
pitivät esitystä taas liian kesynä tyyliin ”jos miehet eivät syö lavalla toistensa perseitä, niin esitys ei ole queer”. Vaikka 
sen enempää miehet kuin muutkaan sukupuolet eivät esityksessä näin tehneet, isoilla ikkunoilla varustetussa katuta-
son liiketilassa toteutettu QueerUp! herätti voimakkaita reaktioita. Koiranulkoiluttajien todellisuuskokemus koki ko-
lauksen, talon asukas valitti yläkertaan kuuluvista huudoista raivokkain sanankääntein ja työryhmä itse hermoili pai-
koin siitä minkälaisia akteja voi päiväsaikaan tilassa harjoitella. Esitysten myötä kävi myös selväksi, että QueerUp! il-
toihin ei välttämättä ollut hedelmällistä tulla kumppanin kanssa, koska oman puolison vino toiminta saattoi aiheut-
taa toisessa vahvoja reaktioita.

Kun allekirjoittanut meni Taidevankilaan kolmeksi päiväksi kesäkuussa 2015, minua haastatellut Helsingin Sa-
nomien NYT-liitteen toimittaja oli huolissaan siitä, toistaako Taidevankila Stanfordin kuuluisan vankilakokeen vuo-
delta 1971. Siinä koehenkilöt jaettiin vankeihin tai vanginvartioihin ja kokeen aikana vartijat ryhtyivät väärinkäyt-
tämään auktoriteettiasemaansa niin kyseenalaisin keinoin, että koe jouduttiin keskeyttämään. Tein kaikkeni vakuut-
taakseni toimittajalle, että Taidevankila ei ensinnäkään ole mikään koe ja että sen tarkoitus on auttaa taiteilijoita 
keskittymään työhönsä. Näin myös tapahtui, sain 30 muun vangin rinnalla kerrankin keskittyä kunnolla juuri sel-
laisissa olosuhteissa kuin toivoinkin, mutta mieltäni jäi vaivaamaan tuo lähes automaattinen epäilys esitykseen luo-
tujen poikkeusolosuhteiden mahdollisista vaaroista.

Ero QueerUp!in ja Taidevankilan saamaan vastaanoton välillä on se, että ensimmäisestä ei käyty keskustelua
virallisissa medioissa ollenkaan. Jo tästäkin voi päätellä, että vaikka elämme suhteellisen vapaamielisessä yhteis-
kunnassa, erityisesti seksuaalisuuteen liittyvät normit ovat edelleen poikkeuksellisen tiukat – mutta kuten seksuaa-
livähemmistöjen reaktiot osoittavat, eivät pelkästään valtaväestön keskuudessa.

Voimakkaasta seksuaalitabusta kertoo myös se miten Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden rohkein esi-
tys vaiettiin kokonaan. Yhdelle pariskunnalle kerrallaan toteutetussa rituaaliesityksessä Eroksen ja Psykhen temppe-
li useimmat pariskunnat kertoivat harrastaneensa seksiä. Se tapahtui esityksen osassa, jossa paikalla ei ollut enää ke-
tään muita kuin pariskunta itse. Teos kykeni siis luomaan mielekkään kuljetuksen ja riittävän turvallisen ympäris-
tön, että näin harvinaisen intiimi kohtaaminen saattoi tapahtua esityksen sisällä. Jotainhan se kertoo tekijöiden rau-
taisesta ammattitaidosta.

Useimmiten älähtävät ne, jota eivät ole itse esityksiä nähneet tai kokeneet – mutta kun esitykseen itse uskaltau-
dutaan, rajojen rikkomisesta syntyy myös positiivisia reaktioita.

”Ai esitystaide ei kiinnosta mediaa? Paskat! Me oltiin uutisissa, meistä tehtiin dokumentti, blogit sähisi ja Hesa-
ri kehui”, kertoo syksyllä 2014 Suvilahden aukiolla toteutetun RMEO & ULIA -esityksen ohjaaja Tuire Tuomisto. 
Hänen luomassaan kehikossa Shakespearen Romeo ja Julia -näytelmää tulkitsi kolme ohjaajaa, 9-vuotias lapsi, mie-
lenterveyskuntoutuja ja paperittoman asemassa ollut tšetšeeni, jollaisten taiteellisiin näkemyksiin saamme harvoin 
tutustua. Esitys ei kiinnostanut vain mediaa. Lokakuun hyisestä ilmasta ja kahden tunnin kestosta huolimatta pai-
kalle tuli reippaasti katsojia.

Julkisuutta sai myös syksyllä 2015 Riihimäen teatterin tarjoamassa residenssissä toteutettu Dada99 Riihimäki, 
jonka Todellisuuden tutkimuskeskuksen tekijät toteuttivat yhdessä teatterin henkilökunnan kanssa. Rajanylitykset 
eivät tämänkään esityksen suhteen jääneet mediakynnyksen ylittämiseen. Dada99 Riihimäki -esityksessä kaikki osal-
listujat olivat toiminnan keskiössä: yleisö, joka leipoi lavalla pullaa ja kävi taidefilosofista keskustelua tuntemattomi-
en vierustoveriensa kanssa, teatterin henkilökunta, josta jokainen teki esitykseen oman taideteoksensa, myös toimi-
tusjohtaja ja näyttämömestari. Voi puhua pienestä vallankumouksesta laitosteatterissa, josta pitäisi mielestäni kas-
vaa isompi. Kaikki tekijät olivat taiteilijoita, kaikki toteuttavat omaa visiotaan – eivät vain ohjaajan visiota. Ohjaa-
jan tehtäväksi jäi luoda näkemyksellinen puite ja auttaa selkeyttämään itse kunkin tekijän omaa teosta. Dada99 Rii-
himäki onnistui luomaan esityksen mittaisia, hetkellisiä yhteisöjä, joista osoituksena se, että yleisö jäi esityksen jäl-
keen lavalle kahvittelemaan, oleilemaan ja jatkamaan keskusteluja. He kokivat olevansa tärkeä osa esityksen maail-
maa ja Riihimäen kaupunkiyhteisöä.

Eikö meidän kaikkien tulisi kokea, että olemme tärkeä osa maailmaa ja että todellisuus on elämisen arvoinen? 
Isossa kuvassa tähän Todellisuuden tutkimuskeskus pyrkii. Sen eteen on jälleen tehty kaksi vuotta vallankumouksel-
lista esitystaidetta monella rintamalla, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Seuraavilta sivuilta lisää tietoa siitä miten, 
kenen toimesta ja missä sitä tehtiin vuonna 2015.”

Toisaalla, samaan aikaan

Janne Saarakkala,
Todellisuuden tutkimuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja.

”vallankumous alkoi jo”
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Vuonna 2015 yhdistykseen kuului 41 todellisuuden tutkijaa.

Jäsenet 2015:
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, esitystaiteilija

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
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 2015 aikana Hanna Kuustie ja tiedottajana 31.5.2015 asti
Saara Moisio. 

Vuoden 2015 aikana tutkimusvastaavina eri mittaisissa työsuhteissa toimivat 1.1–31.12.2015 Pekko Kos-
kinen, Linda Priha ja Eero-Tapio Vuori. Yhdistyksessä työskenteli vuoden 2015 aikana eri mittaisissa työ-
suhteissa yhteensä 89 taiteiden ja tuotannon ammattilaista.

Hallituksen kokoonpano 1.1.–31.12.2015
Janne Saarakkala // Puheenjohtaja
Jarkko Partanen // Varapuheenjohtaja
Johanna Hammarberg // Jäsen
Louna-Tuuli Luukka //Jäsen

Hallitus kokoontui vuonna 2015 11 kertaa.

Jäsenistölle järjestettiin 12.-13.6.2015 Keravanjärvellä Taidevankilassa kesäleiri, jossa pohdittiin ja suunni-
teltiin TTK:n toiminnalle uutta rakennetta. 

Yhdistys piti kaksi sääntömääräistä vuosikokousta: kevätkokouksen 27.4. klo 18.00 ja syyskokouksen 
21.10. klo 18.00.

Tutkimussuunnitelma 

5.1 IDEA JA TAVOITTEET
Vuosina 2014 ja 2015 Todellisuuden tutkimuskeskus kysyi, minkälaisia vaihtoehtoisia todellisuuksia on olemassa? 
Minkälaisen todellisuuden itse rakennamme? Miltä todellisuutemme näyttää jonkun toisen silmin? Mitä tapah-
tuu toisaalla samaan aikaan, kun me elämme omaa todellisuuttamme?

Valtaosa arkielämästämme on yhteisten sääntöjen, sopimusten ja normien määrittelemää. Näiden jaettujen ja 
vahvistettujen kehysten tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa ihmisten yhteiseloa ja yhteiskunnan toimintaa. 
Samalla ne kuitenkin tuottavat yhdenmukaisuutta, toistuvuutta, normatiivisuutta ja mielikuvaa vallitsevan kult-
tuurin luomasta yhtenäisestä todellisuudesta.

Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelmassa haluttiin tuoda esiin todellisuuksien moninaisuus. Neljän 
erilaisen projektin kautta katse kohdistettiin niin itseemme kuin toisiinkin. Nostettiin esiin kaikkea sitä, mikä on 
olemassa, mutta mikä jää helposti huomiotta. Kaksivuotisen tutkimussuunnitelman aikana katsojille ja kokijoil-
le tarjottiin mahdollisuuksia kokeilla toisenlaisia todellisuuksia, toisenlaisia tapoja olla ja nähdä ympäröivä maail-
ma, itsensä ja toiset ihmiset.

4 5
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5.2 TOTEUTUS VUONNA 2015

Toisaalla, samaan aikaan -tutkimussuunnitelma jakautui kahden vuoden aikana neljään erilaiseen projektiin. Vuo-
den 2015 aikana projekteista kolme oli toiminnassa: Toisin oleminen – Queer Up!, Toiseuttaminen ja Toisenlaiset 
olosuhteet - Taidevankila.

Queer Up!// Maija Mustonen

5.3 PROJEKTIT

5.3.1 Toisin Oleminen – Queer Up!
Queer up! oli esityksellinen tapahtuma, joka oli suunnattu queer-uteliaille ihmisille sekä ihmisille, joita kiinnos-
taa pysyvien identiteettien kyseenalaistaminen. Se oli esitys yleisölle, joka haluaa nähdä ja kokea sukupuolisuuden 
ja seksuaalisuuden toisin. Muodoltaan Queer up! oli esityksellinen tapahtuma, jossa annettiin tilaa ja aikaa valmis-
tautua toisin olemiseen. Tapahtuma oli mahdollista kokea eräänlaisena siirtymänä, jatkuvana mutaation tilana.

Queer up! tapahtumasta toteutettiin julkaisu yhteistyössä Esitys-lehden kanssa. Tekstien kirjoittajina toimivat 
työryhmän jäsenet. Julkaisusta vastasi Jarkko Partanen ja vierailevana valokuvaajana toimi Katri Naukkarinen.

Queer Up! toteutettiin neljänä iltana Helsingin Kalliossa sijaitsevassa katutason liiketilassa 20.-28.3.2015. // 
Osallistujia: 86.

Työryhmä: Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Jari Koljonen, Janika Kunnari, Maija Mustonen, 
Maria Oiva, Linda Priha. Lavastus: Teo Paaer. DJ: Kristiina Männikkö. Valokuvaus: Katri Naukkarinen. 
Valot: Anttoni Halonen. Videointi: Paavo Virtanen.

5.3.2.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 mahdollis-
ta irrottautua arjen lainalaisuuksista ja löytää toisenlaisia tapoja olla olemassa. Kaksivuotisen kehitysohjelman tu-
loksena on syntynyt 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.
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5.3.2.1 Rituaali urbaanissa tilassa: Eroksen ja Psykhen temppeli
Eero-Tapio Vuori ja Jani-Petteri Olkkonen järjestivät keväällä 2015 esityksellisen rituaalin urbaanissa ympäris-
tössä. Tavoitteena oli tutkia, miten aiemmin arkaaisessa ympäristössä (sauna, metsä, shamanismi) toteutettu ri-
tuaalityöskentely on siirrettävissä urbaaniin ympäristöön. Miten arkaaista tajunnallista työskentelyä ja rituaalipe-
rinnettä on mahdollista uusiokäyttää kaupunkiympäristössä ja kontekstissa niin, että se mahdollistaa nykyihmi-
sen ja -katsojan toisaalle siirtymisen. Rituaaliteos Eroksen ja Psykhen temppeli on syntynyt tämän tutkimuksen joh-
dosta.

Eroksen ja Psykhen temppeli oli kahdelle katsojalle kerrallaan tarkoitettu rituaaliteos ja kokemuksellinen mys-
teerinäytelmä ruumiillisen rakkauden (Eros – Έρωτα) ja sielun (Psykhe – Ψυχή) pyhästä liitosta. Initiaatioriitin ra-
kennetta noudattava rituaaliteos sopi parhaiten pariskunnille, rakastavaisille, salarakkaille tai ihmisille, joiden vä-
lillä on voimakas eroottinen lataus.

Mysteerinäytelmä valjasti katsojien välisen eroottisen energian, kosketuksen ja toisen läsnäololle antautumisen 
maagis-taiteelliseen operaatioon; sisäisen tahdon voimistamiseen ja sakraalin voiman herättämiseen. Rituaali kes-
ti 1–3 tuntia ja siihen osallistuttiin yleensä pareittain. Vuonna 2015 järjestettiin ensimmäistä kertaa myös ryhmä-
rituaali. 

Esitykset: 28.3., 4.4., sekä syksyllä 14.-17.9. // Yhteensä 12 esitystä. // Osallistujia: 28.

5.3.2.2 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 etsittiin vastausta kysymykseen: millä “pensseleillä” kulttuurimme perusrakenteita voi 
maalata, ja miten näitä luotuja rakenteita voi jakaa? Projekti etsi aktiivisesti kokeilun mahdollisuuksia arkitodelli-
suutemme seasta, sekä keinoja julkituoda kokeidensa tuloksia. Julkituontiensa avulla projekti kävi dialogia perin-
teisen kulttuurin kanssa. Julkitulot olivat muodoltaan puheita, julisteita, katukampanjoita, nettiviestejä, riippuen 
siitä, mikä julkituontia parhainten kulloinkin palveli. Vuoden 2015 aikana käsiteteknologian metodeja kehitettiin 
ja tuotiin julki kulttuurikoodin muodossa Pixelache -festivaalilla sekä luomalla uusia ismejä Goldsmiths Universi-
ty:n opiskelijoiden kanssa Lontoossa.

Kulttuurikoodi – Culture Code (CuCo)
Kulttuurikoodi on toiminnan muoto, jossa perinteisten lauseiden ja kappaleiden sijaan luodaan pieniä ”ohjelmia” 
tai ”aplikaatioita” tulkittavaksi. Cultural 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. 

Kulttuurikoodi // Pekko Koskinen
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Cultural Coding työpaja järjestettiin Pixelache -festivaalilla 23.-27.10.2015. // Työpajaan osallistui 120 henkilöä.

Työryhmä: Pekko Koskinen, Ari-Pekka Lappi, Agnieszka Pokrywka, Jana Pejoska.

ISMS
Futurismi, dadaismi, vorticismi... mikset loisi omaa? Näin teet sen. Isms on luova mediaani: kuinka luoda ideologia, 
joka opastaa ulosantiasi? Tämä ulosanti voi olla millainen teos hyvänsä, taiteesta designiin. Näiden hahmojen tu-
lee myös kohdata muita ihmisiä: Miten kommunikoida? Kuinka saada toiset ihmiset osaksi ismiäsi?

Isms toteutui kuukauden mittaisena projektina Goldsmiths yliopistolla Lontoossa 9.11.-4.12.2015. Työryh-
mä kehitteli kuukauden ajan opiskelijoiden kanssa uudenlaisia ismejä. Projekti jatkuu vielä vuonna 2016 ja siitä 
julkaistaan 1-2 kirjaa “Isms as a creative medium” vuosien 2016 ja 2017 aikana. Julkaisija on Goldsmiths Applied 
Design Department.

Työryhmä: Pekko Koskinen ja Dash MacDonald. // Osallistujia kuukauden ajan: 115.

5.3.2.3 Näkymatka ja Johdatus
Sekä Johdatus että Näkymatka olivat matkamuotoisia, metsään sijoittuvia kokemusesityksiä, joissa keskityttiin kat-
sojan sisäiseen maailmaan. Matkoilla herkistyttiin ja avauduttiin ei-inhimillisen viesteille. Olennaisin ero näiden 
matkojen välillä oli, että Johdatuksessa haettiin yhteyttä läsnä olevien ei-inhimillisten olentojen kanssa - Näky-
matka sen sijaan oli shamanistinen ja rituaalinomainen kokemus.

Näkymatka
Näkymatka oli yön yli kestävä esitys, jossa haettiin arkaaisen rituaalin muodossa näkyä pimeästä metsästä. Näky-
matka herkisti katsojan kokemaan yön, metsän ja sen kaikki olennot ja voimat, sekä oman ruumiinsa ja tajuntan-
sa, syvemmällä tavalla. Näkymatka koostui rituaalisesta valmistautumisesta, yksin metsässä olemisesta, paluuri-
tuaalista ja palautumisesta.
 
Esitykset tapahtuivat Karstussa, Kettukallion metsissä 3.9., 6.9. ja 13.9. // Osallistujia: 8.
Työryhmä: Jani-Petteri Olkkonen, Eero-Tapio Vuori.

Johdatus

Näkymatka // Eero-Tapio Vuorela

Esitys koostui viidestä eri askeleesta, joiden kautta katsoja saattoi virittyä ei-inhimillisten olentojen maailmaan, 
herkistyä kuuntelemaan niiden viestejä sekä vastaanottaa niiden ohjausta. Askeleet olivat kaikille katsojille samat, 
mutta jokaisen sisäisestä matkasta sukeutui erilainen.

Esitys järjestettiin Kattilassa, Nuuksion kansallispuistossa 3.-4.10. sekä 10.-11.10. // Osallistujia: 18.
Työryhmä: Anniina Ala-Ruona, Saara Hannula, Gesa Piper.

Johdatus // Saara Hannula

Johdatus oli yön yli kestävä esitys, joka kutsui katsojat ei-inhimillisen tiedon ja ohjauksen piiriin. Se lähestyi tois-
lajisia olentoja, kuten eläimiä, kasveja, taivaankappaleita ja henkiä, oppaina ja johdattajina, jotka voivat näyttää
meille tietä ja avata meille uusia tasoja ja näkymiä suhteessa omaan elämäämme ja olemassaoloomme.



175.3.3 Toisenlaiset olosuhteet - Taidevankila
Taidevankila oli uudenlainen askeettinen taiteilijaresidenssi, joka lainasi muotonsa vankilalta. Se oli eristykseen, 
ärsykkeiden vähentämiseen ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa voimaan-
nuttavasti osallistujien taiteelliseen työskentelyyn, mahdollisesti keskittyneisyyttä, kiireettömyyttä ja luovuutta li-
säten. Hakijalla oli mahdollisuus itse anoa tarpeelliseksi katsomiaan olosuhteita rangaistuksensa suorittamisel-
le. Rangaistus oli mahdollista kärsiä joko yksilö-, pari- tai ryhmävankeutena. Tämän lisäksi hakijan oli mahdollis-
ta määritellä tietyissä puitteissa muita rangaistuksen reunaehtoja: ruokavalion, ulkoilumahdollisuudet, työ- ja/tai 
ruokapalvelun, yhteisruokailun, saniteettikäytännöt, sekä sallitun teknologian määrän. Oikeudenkäynnissä haki-
jan tunnustus vahvistettiin ja hakija tuomittiin omaa tarvettaan vastaavaksi ajaksi Taidevankilaan. 

Taidetuomioistuin järjesti oikeudenkäynnit Esitystaiteen keskuksella 30. ja 31.5.2015. 

Taidevankila-residenssijakso järjestettiin 1.–14.6.2015 Louhelan leirikeskuksessa Keravanjärvellä. Katsojia, ts. 
taidevankeja osallistui yhteensä 31 kpl, eri pituisin tuomioin.

Työryhmä: Eero-Tapio Vuori (tutkimusvastaava), Tuomas Laitinen, Linda Priha, Minja Mertanen, Jani-Petteri 
Olkkonen, Membir Mafelhesana.
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Taidevankila // Tuomas Laitinen
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muu toiminta 6.1 Dada 99 Riihimäki
Todellisuuden tutkimuskeskus oli vuonna 2015 Riihimäen Teatterissa residenssissä Opetus- ja kulttuuriministe-
riön tukemana. Riihimäen Teatterin residenssissä toteutettiin yhdessä teatterin henkilökunnan kanssa esitys, jol-
la ennakoitiin niin teatterin kuin avantgardeliikkeenkin lähestyviä juhlavuosia. Teatterin näyttämölle perustet-
tiin Kabaree Voltaire. Ensimmäisen maailmansodan aikana Cabarét Voltaire Zürichissä tarjosi turvapaikan taiteili-
joille. Mielikuvitukselliset Dada-iltamat syntyivät 1916 vastapainoksi sodan apealle ilmapiirille. Vuonna 2016 täs-
tä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Myös Riihimäen Teatterilla on vuonna 2016 aihetta juhlaan, sillä teatteri täyttää 
tuolloin 70 vuotta. Syksyllä 2015 Dada 99 Riihimäki -esitys tarjosi riihimäkeläisille kuitenkin maistiaisia tulevista 
juhlista sekä paikan keskustella elämän tärkeistä teemoista – dadaillen, pilke silmäkulmassa. Esityksessä yleisö pää-
si lavalle, kahvilan asiakkaiksi – ja leipomaan yhteistä pullaa.

Esityksiä oli yhteensä 10 ja ne toteutuivat seuraavina aikoina eri teemoin ja asiantuntijavieraiden voimin:
5.9. RAKKAUS taiteeseen, asiantuntijoina kulttuurivaikuttaja Olli Soini ja poliitikko Sari Jokinen
10.9. (VOS-) teatterin KUOLEMA, asiantuntijana teatteriohjaaja Vihtori Rämä
11.9. UNELMA teatterista, asiantuntijana teatteriohjaaja Saana Lavaste
17.9. Taiteen VALTA, asiantuntijana Riihimäen Nuorisoteatterin rehtori Sanna Saarela
18.9. PELKO taiteen laadusta, asiantuntijana kulttuuritoimittaja ja kriitikko Maria Säkö
3.10. Taiteen JÄRJETTÖMYYS, asiantuntijana Riihimäen Teatterin taiteellinen johtaja Janne Saarakkala
8.10. SAASTA taiteessa, asiantuntijana KOKOTeatterin johtaja Anna Veijalainen
9.10. TABU taiteessa, asiantuntijana riihimäkeläinen drag-artisti Jukka Kuronen
15.10. YHTEISKUNTA ja taide, asiantuntijana TeT Pilvi Porkola
16.10. KAUNEUS taiteessa, asiantuntijana estetiikan tutkija Max Ryynänen.

Työryhmä: Johanna Hammarberg, Maria Oiva.

Osallistujia: 157.
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Dada 99 Riihimäki // Katri Malte-Colliard
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Jussin viimeinen nauha// Janne Saarakkala

6.2 jussin viimeinen nauha
Jussin viimeinen nauha -konsepti on pitkällä aikavälillä syntyvien ja lajityypiltään erilaisten esitysten sarja, joka 
on saanut innoituksensa Samuel Beckettin näytelmästä Viimeinen ääninauha. (Krapp’s Last Tape, 1959). 
Vuodesta 2004 lähtien näyttelijä Jussi Johnsson on kertonut säännöllisesti kerran vuodessa kameralle kehonsa 
tilasta, ja lausunut aina saman Bo Carpelanin runon. Vuonna 2015 kuvaukset pidettiin 1.7. Emäsalossa. 
Kuvaussessioita jatketaan vuosittain suunniteltuun viimeiseen ensi-iltaan saakka, joka on vuonna 2030. Lopul-
linen esitys käsittelee ikääntymistä, elämän kaarta ja valintoja. Sitä ennen kertyneestä materiaalista julkaistaan 
esityksellisiä välikatsauksia, joista ensimmäinen on Jussin viimeinen nauha - väliraportti No. 1. Se on kolmesta eri 
videosta ja yhdestä musiikkitallenteesta muodostuva videoinstallaatio miehen tiestä kahdentoista vuoden läpi. 

Teoksen traileri julkaistiin YouTubessa 3.9.2015. Teos oli ensimmäisen kerran yleisön nähtävissä Helsingis-
sä 12.–24.10.2015 Esitystaiteen keskuksessa pidetyssä näyttelyssä. jossa se keräsi 165 katsojaa. Teos on tilattavissa 
TTK:sta vierailemaan näyttelytiloihin Suomessa ja ulkomailla.

Työryhmä: Jussi Johnsson, Janne Saarakkala, Ville Virtanen, Timo Oiva.
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6.3 Utopiakonsultaatio
Utopiakonsultaatio on kahden tai useamman ihmisen välinen esityksellinen kohtaaminen. Konsultaation 
aikana konsultti pyrkii avaamaan utooppisia näköaloja yksilön tai yhteisön arkeen tarkastelemalla sitä sar-
jana esityksellisiä tapahtumia, suhteita ja tilanteita. Utopia syntyy vuorovaikutuksessa konsultin ja kon-
sultoitavan välillä: se perustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta 
konsultin omiin metodeihin.

Vuoden 2015 aikana Utopiakonsultaatioita tehtiin tilaustöinä yksityishenkilöille, Helsingin Diakonis-
salaitoksen Malmikodin sekä Espoon Kuninkaankallion asukkaille ja henkilökunnalle sekä Höyhentämön 
työntekijöille. 

Utopiakonsultaatioihin osallistui yhteensä 46 henkilöä.

6.4 Kehä
Kehä on vuonna 2013 ensi-iltansa saanut osallistava esitys ihmisen vaistoista. Kehässä tutkitaan ihmisen 
välisiä kohtaamisia valtataistelun, hoivan ja seksuaalisuuden kautta. Osallistujat pääsevät leikkimään vais-
tomaisen kohtaamisen muodoilla ja sillä, mikä on arkkityyppistä ja eläimellistä meissä. Kehästä on esitet-
ty ja kokeiltu erilaisia versioita mm. Lainsuojattomat- ja Baltic Circle- ja Ice Breaking Fantasies -festivaaleil-
la, antropologien ja sosiologien konferensseissa, ala-asteella ja päiväkodissa.

Vuonna 2015 työryhmä valmisti yhdessä ruotsalaisen Bombina Bombast -ryhmän kanssa virtuaalito-
dellisuuslaseilla koettavan immersiivisen version Kehästä. Kuvaukset järjestettiin Esitystaiteen keskuksella 
29.11. Versiota on tarkoitus hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin tulevina vuosina.

6.5 TTK-shop
TTK:n julkaisemat Esitys-lehdet, muu kirjallisuus ja kokemusesitykset ovat myynnissä verkkokaupassa 
osoitteessa www.holvi.com/shop/todellisuus.
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Vuonna 2015 Esitys-lehti ilmestyi neljä kertaa. 

Lehden 1/2015 teema oli Leipääntyminen ja sen päätoimittivat Max Ryynänen ja Janne Saarakkala. 
Lehden 2/2015 teema oli Aika, päätoimittajina toimivat Tuomas Laitinen ja Louna-Tuuli Luukka. Lehti toteutet-
tiin cd-levyn muodossa.
Lehden 3/2015 teema oli Queer Up! ja se oli samannimisen esityksemme teemanumero. Päätoimittajina Jarkko 
Partanen ja Katri Naukkarinen.
Esitys-lehden 4/2015 teema oli Muukalainen ja sen päätoimitti Nora Rinne.
Lehden painosmäärä oli vuonna 2015 1400 kpl. Tilaajia lehdellä oli 245. Lehden toimitukseen kuuluivat vuonna 
2015 Janne Saarakkala, Pilvi Porkola, Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Nora Rinne ja Max Ryynänen.

Esitys-lehti on irtomyynnissä Helsingissä Akateemisessa kirjakaupassa, Rosebud Kiasmassa, Rosebud Kaapeliteh-
taalla ja Teatteri Takomossa. Turussa lehden voi 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.

JULKAISUT

7



26 27

7.2 TTK-BLOGI
Vuoden 2015 aikana jatkettiin säännöllistä julkaisutoimintaa myös TTK:n blogissa (www.todellisuus.fi/blog/). Blo-
gissa julkaistava materiaalin muoto on vapaa. Vuoden 2015 aikana blogissa käsiteltiin pääasiallisesti Toisaalla, sa-
maan aikaan -tutkimussuunnitelman projektien sisältöjä. Blogiin kirjoittivat työryhmien jäsenet.

7.3 ICE HOLE - The Live Art Journal
ICE HOLE - The Live Art Journal on englanninkielinen, vuonna 2014 ensimmäistä kertaa julkaistu esitystaidetta 
käsittelevä verkkojulkaisu. Nettilehden tavoitteena on osallistua kansainväliseen keskusteluun sekä tarjota ehdotus 
siitä, mitä digitaalinen esitystaiteen julkaisu voisi olla. Julkaisun artikkelit tuovat esiin sekä teoreettista että käy-
täntölähtöistä ajattelua, usein taiteilijanäkökulmasta. Julkaisun keskeisin sisältö on taiteilijoiden toteuttamissa vi-
deoissa; osa videoista on tehty julkaisua varten, osa on aiemmin ilmestyneitä, jotka saavat uudelleenjulkaisun tuo-
reessa kontekstissa.

ICE HOLE julkaistiin vuonna 2015 kaksi kertaa. 
Toimituksesta vastasi Esitys-lehden toimituskunta, päätoimittajana toimi 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 2015 ajan jatkettiin Eskuksen hallitustyöskentelyä ja toiminnan sekä toimitilojen edelleen kehittämis-
tä. TTK:ta edusti Eskuksen hallituksessa vuoden 2015 aikana Outi Condit. 
 

8.2 TEATTERIKESKUS RY
Todellisuuden tutkimuskeskus jatkoi Teatterikeskus ry:n jäsenteatterina myös vuonna 2015.

8
RAHOITTAJAT

// Helsingin kaupunki
// Jenny ja Antti Wihurin rahasto
// Opetus- ja kulttuuriministeriö

// Taiteen edistämiskeskus
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
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Helsingin Diakonissalaitos
Kierrätyskeskus

Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Kuustie&Sorri Oy

Laitilan virvoitusjuomatehdas
Pixelache –festivaali
Riihimäen Teatteri

Setlementti Louhela ry.
University of Goldsmith

Todellisuuden tutkimuskeskus
Kaasutehtaankatu 1/33

00540 Helsinki
www.todellisuus.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Kuustie
Puh. 0400 641 989
hanna@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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