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1
JOHDANTO

Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiivi.
Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä.
Esitykset ovat sekä tutkimuksemme pääasiallinen väline että sen hedelmä; tuotamme vuosittain useita produktioita, jotka laajentavat ja rikkovat paitsi vallitsevaa todellisuuskäsitystä, myös esitystaiteen rajoja ja määritelmiä. Suurin osa esityksistä tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: kadulla, metsässä, gallerioissa, festivaaleilla, työpaikoilla ja ihmisten kodeissa. Näin poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellista huolenpitoa katsojasta ja
vuosien myötä meistä on tullut yleisötyön erityisosaajia. Katsoja ja hänen kokemuksensa ovat huomiomme keskipisteessä. Siksi yleisöämme voi useimmiten kutsua pikemminkin kokijoiksi tai aktiivisiksi tekijöiksi.
Suomessa 2000-luvulla esitystaiteeksi nimetty taiteenala sijaitsee teatterin ja performanssitaiteen välimaastossa.
Esitystaide on kytköksissä myös kulttuurin yleiseen esityksellistymiseen - nykyisin esitystaide kiinnostaa taiteilijoiden lisäksi mm. erilaisia palvelun tarjoajia kuten tapahtumatuottajia, konsultteja, opettajia, digitaalisten palvelujen kehittäjiä, terveydenhuollon ja hoivatyön ammattilaisia sekä mainos- ja peliteollisuutta.
Todellisuuden tutkimuskeskus on kuluneiden 15 vuoden aikana ollut mukana vakiinnuttamassa esitystaidetta suomalaiseen kulttuuriin ja toteuttanut noin sata esitysprojektia. Esitysten lisäksi olemme järjestäneet työpajoja, koulutuksia, seminaareja, tapahtumia ja häiriöitä, luoneet mm. taiteellispedagogisen metodin, mysteerikoulun,
vankilaresidenssin, taidevarkauksia ja urbaaneja rituaaleja. Olemme olleet mukana pitkissä kansainvälisissä hank-
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keissa ja esityksemme ovat vierailleet ulkomailla. Esitys-lehti käynnisti julkaisutoimintamme vuonna 2007, jonka
jälkeen olemme kustantaneet myös useita kirjoja. Viimeisin tulokas on englanninkielinen nettilehti ICE HOLE –
the Live Art Journal.
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 seitsemän:
Miten tehdä poliittinen esitys? (2007), Katsoja-kokijan keho esityksessä (2008), Tunteet (2009), Voiko pyhää esittää?
(2010), TTK Reloaded (2011), Utooppinen todellisuus (2012–2013) ja Toisaalla, samaan aikaan (2014–2015).
Vuoden 2016 alussa uudistimme toimintarakenteemme jälleen ja siirsimme ydintoimintamme tutkimussuunnitelmamallista saarekemalliin, josta lisää luvussa 5.
Todellisuuden tutkimuskeskus ei siis ole teatteri, vaikka monet jäsenistämme ovat teatterialalta ja tuotamme myös
nykyteatteriesityksiä. Me olemme joukko keskenään erimielisiä esittävän taiteen ammattilaisia – ohjaajia, näyttelijöitä, koreografeja, valosuunnittelijoita, muusikoita, pelisuunnittelijoita, rituaalitaiteilijoita, kulttuuripedagogeja.
Todellisuuden tutkimuskeskus ei ole myöskään salaseura. Joka syksy kuka tahansa todellisuuden taiteellisesta tutkimisesta kiinnostunut voi hakea jäseneksi. Tällä hetkellä meitä on 40. Jäsenten lisäksi produktioihimme osallistuu vuosittain 15–50 vierailijaa taiteen ja tieteen eri aloilta.
Jo viidentoista vuoden ajan Todellisuuden tutkimuskeskus on pysynyt pari askelta muita edellä ja olemme sitä yhä. Tämän takia esityksemme saattavat ensialkuun vaikuttaa oudoilta, eikä meistä puhuta järin paljon. Mutta
kun jokin tekotapa muuttuu trendikkääksi, on enemmän kuin todennäköistä, että joku meistä on jo kokeillut sitä
ja esittänyt siitä näkemyksiä. Todellisuuden tutkimuskeskus edustaa suomalaisen esittävän taiteen avantgardea kirjaimellisesti: me olemme nykyajan tutkimusmatkailijoita ja tulevaisuuden etuvartioasema.
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ME OLEMME NYKYAJAN
TUTKIMUSMATKAILIJOITA
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2
JÄSENISTÖ
VUONNA 2016 YHDISTYKSEEN KUULUI
40 TODELLISUUDEN TUTKIJAA.
Jäsenet 2016:
Aittamaa Essi // tuottaja
Condit Outi // näyttelijä
Eerola Talvikki // teatteri-ilmaisun ohjaaja, näyttelijä, muusikko
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
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Luukka Louna-Tuuli // esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun ohjaaja
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, esitys- ja rituaalitaiteilija, teatteritaiteen lehtori
Wikström Jonna // esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun opettaja
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HALLITUS JA TYÖNTEKIJÄT

SAAREKKEET
VUONNA 2016

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi 1.4.2016 alkaen Annu Kemppainen. Häntä sijaisti 31.3.2016 saakka
Hanna Kuustie. Kuustie toimi TTK:n tuottajana 1.4.-27.5.2016.
Yhdistyksessä työskenteli vuoden 2016 aikana eri mittaisissa työsuhteissa yhteensä 63 taiteiden ja tuotannon
ammattilaista.
Hallituksen kokoonpano 1.1.–31.12.2016:
Janne Saarakkala 		
Louna-Tuuli Luukka
Johanna Hammarberg
Maria Oiva 		

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen

Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä 13 kertaa.
Jäsenistölle järjestettiin Eskuksella 20.8.2016 klo 12 kokous, jossa keskusteltiin kavalluksen vaikutuksista loppuvuoden toimintaan, arvioitiin käytössä olevaa saareke-mallia ja aloitettiin vuoden 2017 hallitustunnustelut.
25.9. klo 15-21 pidettiin TTK:N TOIMINTAMALLI 2018 BRAINSTORM -jäsenkokous, jossa ideoitiin ja
suunniteltiin TTK:lle uutta toimintamallia vuodesta 2018 alkaen. Perjantaina 16.12. klo 18 järjestettiin jäsenkokous, jossa esiteltiin vuodelle 2018 valittu toimintamalli, taiteellisen johtajan malli, ja jossa tuleva taiteellinen
johtaja Janne Saarakkala esitteli vuoden 2018 taiteelliset linjauksensa.
Lisäksi yhdistys piti kaksi sääntömääräistä vuosikokousta: kevätkokouksen 12.6. klo 14 ja syyskokouksen 25.10.
klo 18.
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4.1 SAAREKEMALLISTA TAITEELLISEN
TYÖSKENTELYN MUOTONA
Todellisuuden tutkimuskeskus on lähes kymmenen vuoden ajan toiminut yksi- tai kaksivuotisten tutkimussuunnitelmien periaatteella, kaikki sen toiminta on perustunut ennalta päätettyyn tutkimusteemaan. Toimintamme on
kuitenkin monipuolistunut vuosikymmenessä valtavasti: ulottuen tänä päivänä aina esitys- ja performanssitaiteesta yhteisötaiteeseen, sekä residenssi- ja julkaisutoiminnan kautta perinteiseen puheteatteriinkin. Yhden teeman alle on sekä haastavaa että tarpeetonta mahduttaa koko TTK:n kirjoa. Sen sijaan että rajaisimme tai rajoittaisimme toimintaamme, haluamme pilotoida mallin joka mahdollistaa erilaisten taiteilijoidemme työskentelyn samoina toimintavuosina. Näin voimme työllistää jäsentaiteilijoitamme entistä paremmin ja tasavertaisemmin sekä tarjota heille vakaan organisaatioalustan taiteen toteuttamiseen.
Todellisuuden tutkimuskeskus uudisti toimintansa rakenteen vuoden 2016 alussa ja sen ydintoiminta siirtyi
tutkimussuunnitelmamallista saarekemalliin. Saarekemallia kokeillaan vuoden 2017 loppuun asti, jonka jälkeen
sen toiminta arvioidaan kokonaisuudessaan. Mallissa TTK:n jäsenet ja heidän mukaan kutsumat asiantuntijat ja
taitelijat muodostavat maksimissaan kuusi itsenäistä työryhmää, saareketta, joilla kullakin on oma tutkimuskohteensa ja omat työskentelytapansa. Mallin puitteissa on mahdollista toteuttaa niin pienempiä esitysprojekteja kuin
pitempiäkin kehityskaaria, joiden tuloksena syntyy julkisia ulostuloja. Ne voivat olla muodoltaan esityksiä, julkaisuja, palvelurakenteita tai jokin muu jäsenistön hyväksymä muoto. Julkaisusaareke keskittyy ainoastaan TTK:n
julkaisutoiminnan koordinoimiseen ja kehittämiseen.
Saarekkeiden itsenäisyys syntyy TTK:n toiminnallisten rakenteiden puitteissa suhteessa toisiinsa: kukin saareke voi toteuttaa tutkimustaan vapaasti omista lähtökohdistaan tarvitsematta noudattaa yhteistä tutkimussuunni-
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telmaa. Toiminta-aikana saarekkeiden toimintaa seuraa hallitus ja kaksi kertaa vuodessa toteuttavat Reality Check
Pointit. Jokaisella saarekkeella on vastuuhenkilö, joka toimii kontaktina saarekkeen ja TTK:n välillä. Saarekkeiden
vastuuhenkilöt muodostavat kollektiivin, joka suunnittelee ja sopii toimintasuunnitelmiensa keskinäisestä synkronisoinnista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

4.2 SAAREKEMALLIN TOTEUTUS VUONNA
2016
Saarekkeita oli yhteensä kuusi kappaletta:
1
2
3
4
5
6

Työsaareke
SexLab, seksuaalisuuden laboratorio
Myto-logiikka
Ei-inhimillinen saareke
Platoninen saareke
Julkaisusaareke

4.2.1 Työsaareke

Työryhmä // Talvikki Eerola, Titta Halinen, Johanna Hammarberg, Iida-Maria Lindstedt, Louna-Tuuli Luukka,
Maria Oiva, Janne Pellinen, Janne Saarakkala, Jonna Wikström
Koollekutsuja // Janne Saarakkala
Elämme keskellä vallankumousta. Palkkatyö haihtuu, työn tekemisen muodot abstrahoituvat. Työn käydessä yhä
abstraktimmaksi, kiinnostus konkreettista tekemistä kohtaan kasvaa.
Työsaareke on jatkoa Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2007 tutkimushankkeelle poliittisen esityksen mahdollisuuksista. Siinä esitystaitelija ja tohtori Pilvi Porkolan ja ohjaaja Janne Saarakkalan johdolla käsiteltiin erityisesti ”uutta työtä”, eli työtä jolla ei ole enää selkeärajaista suorituspaikkaa, työaikaa eikä työtehtäviäkään.
Vuosina 2016-2017 Työsaareke päivittää teemaa; miten työkulttuuri on kehittynyt, mitä voimme ennustaa työn
tulevaisuudesta tämän päivän signaalien perusteella ja, ennen kaikkea, mitä aiomme itse tehdä työkulttuurin parantamiseksi? Keskeisenä työkaluna vuoden 2016 toiminnassa oli Panda-hahmo, uuden työn ruumiillistuma, joka on aina töissä, 24/7, vaikka ei tee mitään mitä yleensä työnä pidetään. Sitä varioiden Työsaareke valmisti kaksi esitystä:
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Työsaareke // Pilvi Porkola
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1 ESITYSISKU AMMATTIYHDISTYSLIIKKEESEEN

Janne Saarakkalan ja Louna-Tuuli Luukan 20 minuutin esitysisku käsitteli silpputyöntekijän mahdotonta asemaa
ammattiyhdistyksissä. Se osoitti kuinka kädetön ay-liike on silpputyöntekijän etuja ajamaan ja kysyi olisiko silpputyöläiselle lopulta edullisempaa erota. Esitysisku toteutettiin Teatteri- ja mediantyöntekijät ry:n vuosikokouksessa 24.4. Helsingissä, SAK:n edustajakokouksessa 8.6. Tampereella ja SAK:n kutsumana SuomiAreenan Torivarttissa MTV-lavalla 14.7. Porissa. Jälkimmäinen esitys livestriimattiin MTV Katsomossa.
Katsojia // noin 400.

2 PYHÄ/MYSTEERI: LUOLA-RITUAALI

Luola on ihmiskunnan sekä vanhin temppeli että teatteri. Luola-rituaali tutkii mahdollisuutta ja keinoja luoda rituaali, joka lähestyy seksuaalisuutta pyhän, mysteerin ja ekstaattisuuden näkökulmasta. Miten ruumiillisuus, ekstaattisuus ja seksuaalisuus voisivat olla luonnollinen osa rituaalista kehystä? Tutkimuskysymyksenä: Onko mahdollista tehdä uusi versio Eleusian mysteereistä? Tutkimushanke keskittyyi vuonna 2016 luola-työskentelyn eri aspektien tutkimiseen pienimuotoisten luola-rituaalien avulla. Tutkimus kulminoituu vuonna 2017 koko yön kestävään massiiviseen luolarituaaliin.
Vuonna 2016 Luola-rituaalia vietiin eteenpäin seitsemässä työpajassa //

2 TYÖ 4.0 – TULEVAISUUDEN TYÖN LANSEERAUSTILAISUUS

TYÖ 4.0 esitettiin Astoria-salissa perjantaina 9.9. Esitys sisälsi kuohuviinitarjoilun, sukupuuttoon kuolevan työn
näyttelyn, tulevaisuuden työn paljastamisen ja manifestin. Tapahtuman suojelijana toimi Karl Marx. Esitys sisälsi Johanna Hammarbergin ja Marian Oivan SomePanda™ -hankeen, jonka puitteissa esitystä edelsi mittava somekampanja (mm. kymmenosaisen videoteossarja) ja itse esitys livestriimattiin Facebookissa.
Esityksen valmistamisessa meitä auttoivat valosuunnittelija Mia Jalerva ja äänisuunnittelija Juha Jaakkola. Esityksessä esiintyivät myös Anssi Pirttineva, Maya Clarkeburn, Noah Clarkeburn, Venla Halinen, Aida Pirttilä, Oliver Pirttilä, Timo Torvinen, Miku Yli-Tepsa ja Marika Hyvärinen.
Katsojia // 120.

1. Maaliskuu 2016, Malmbacka, Miilunpolttajien kylä.
Tämä työpaja tehtiin yhteistyössä Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Työryhmän tutki rituaalia ja siihen
liittyvää shamanistista tajunnallista työskentelyä viikonlopun ajan Malmanbackan Miilunpolttajien kylässä, hyvin
alkeellisissa oloissa. Työskentely huipentui koko illan ja yön sauna-rituaaliin. Osallistujia työryhmän lisäksi kuusi.
2. Toukokuu 2016, Gumbostrand, Kyypelinvuori
Tämä työpaja tehtiin myös yhteistyössä Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Työpajassa keskityttiin ympäristön ja paikan hengen merkitykseen rituaalin yhteydessä. Työryhmä keskittyi työskentelyyn myyttisellä Kyypelinvuorella, ja erityisesti Lemminkäisen Temppelinä tunnetussa luolassa. Kaiken kaikkiaan alkuella tehtiin kolme
rituaalia kolmen päivän aikana. Työryhmän lisäksi osallistujia oli seitsemän opiskelijaa.

4.2.2 SexLab (Seksuaalisuuden laboratorio)

3. Kesäkuu 2016, Sipoonkorvpi, Matoluola
Tässä työpajassa oli mukana vierailijoina tanskalainen helloearth!-ryhmä, joka on erityisesti tunnettu katsojia osallistavista esityksistään. Yhdessä tanskalaisten kanssa työryhmä keskittyi erityisesti ”osallistavuuden” tutkimiseen
luola-kontekstissa. Viikon aikana työryhmä teki lukuisia rituaaleja luolassa ja sitä ympäröivässä metsässä. Osallistujia työryhmän lisäksi viisi.

1 YHTEISÖ/VALTA

4. Heinäkuu 2016, Hinthaara, Carcosa
Tämä työpaja tehtiin yhteistyössä Palvelus-työryhmän kanssa. Työpaja keskittyi tutkimaan erityisesti pimeyden ja
puhumattomuuden vaikutusta rituaalin luola-ympäristössä ja tajunnallisen työskentelyn yhteydessä. Kahden päivän työskentelyyn osallistui työryhmän lisäksi neljä ihmistä.

SexLabin tarkoituksena on ollut kehittää uusia esityskonsepteja, jotka avaisivat näkökulmia seksuaaliseen todellisuuteemme. Esitysprosesseja on lähestytty vuoden aikana konseptisuunnittelun ja työpajatyöskentelyn kautta ja
vuosina 2016 ja 2017 seksuaalisuutta lähestytään kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta:

Tässä laboratoriossa olemme hahmotelleet osallistavaa esitystä, joka tutkii seksuaalisuutta rituaalisessa sääntöympäristössä. Prosessissa on korostunut seksuaalisuuden rituaalinen luonne, valta ja antautuminen. Tutkimuskysymyksenä: Minkälaisessa esityksellisessä ympäristössä on mahdollista tutkia omaa yksilöllistä seksuaalisuutta ja uudelleen luoda seksuaalisuuden muotoja.
Vuoden aikana olemme suunnitelleet esityskonseptia ja tehneet siitä erilaisia kokeiluja työpajojen yhteydessä. Keskiöön ovat nousseet seksuaalifantasiat, kosketuksen kautta kommunikoiminen, aistiminen ja tunteminen,
luottamus ja intiimiys, seksuaalisuus ja suostumus. Tutkimusjakso huipentuu esitykseen syksyllä 2017.
Työryhmän kokoonpano vuoden aikana on ollut vaihteleva.
Työryhmä // Julius Elo, Outi Condit, Anna Maria Häkkinen, Alisa Javits, Jani-Petteri Olkkonen, Eero-Tapio Vuori.
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5. Syyskyy 2016, Hinthaara, Carcosa
Tämä työpaja tehtiin työryhmän kesken. Työpajassa keskityttiin tutkimaan arkaaista luolamaalauksen praktiikkaa
osana luola-rituaalia. Työskentely kesti kaksi päivää ja yhden yön.
6. Marraskuu 2016, Karstu, Kettukallio
Tässä työpajassa oli mukana vierailevana asiantuntijana amerikkalainen mustajalka-intiaani ja shamaani,

13

Charles H. Lawrence. Hänen johdollaan työryhmä kävi läpi Pohjois-Amerikan intiaanien rituaaliperinnettä ja
-käytäntöjä. Kolmen päivän (ja yön) aikana työryhmä teki monta voimakasta rituaalia, joihin osallistui työryhmän lisäksi kahdeksan muuta henkilöä.
7. Marras-joulukuu 2016, Brasilia, Sao Paulo
Eero-Tapio Vuori matkusti Brasiliaan ja alkoi siellä valmistella tulevaa yhteistyötä vuonna 2017 Luola-rituaalin
muodossa.
Työryhmä //
Eero-Tapio Vuori, Jani-Petteri Olkkonen, Jenny Suhonen, Hannele Kirjavainen, Julius Elo.

4.2.3 Myto-logiikka

Työryhmä // Pekko Koskinen ja yhteistyökumppanit

1 FIKTIIVINEN TAIDEYLIOPISTO

SexLab Luolarituaali

Fiktiivinen Taideyliopisto on keino muuttaa konkreettiseksi kuvitelmia siitä, mitä Taideyliopisto voisi olla. Toteutuksia voidaan tehdä kuvitelmaa ja arkitodellisuutta yhdistellen, millä tavoin tahansa. Oli kyseessä sitten luento,
henkilö, opetusrakenne, virkasuhde, taidesuuntaus tai vuosiluku, FT antaa oikeuden sekoittaa olemassa olevaa ja
olematonta halutun tilanteen aikaansaamiseksi. FT:n kehyksissä saa luoda omat kehyksensä.
FT levittäytyy Taideyliopiston ympärille, tarjoten rikkaampaa moniäänisyyttä ja keskustelualustaa sen eri visioille. Sen esittämät mallit ovat haasteita paitsi Taideyliopistolle, myös taidekoulutukselle ja koulutukselle laajemmin. Toiminta on avointa kaikille sen jokaisella tasolla: tekijät voivat tulla niin yliopistosta kuin sen ulkopuolelta.
FT:n nimissä toimiminen on kollektiivinen tapa utopisoida koko yliopisto ja sen toiminta. Keskeistä on kysymys
siitä, miten toimitaan luovasti ympäröivien rakenteellisten tasojen kanssa.
Laajemmasta näkökulmasta katsoen, FT on yhteiskunnallinen ehdotus, kulttuurinen ele. Kaikki sosiaaliset
konventiomme, yliopisto ja sen käytännöt mukaan lukien, ovat alun perin luomuksia, sittemmin konventioiksi,
säännöiksi ja instituutioiksi kovettuneita. Fiktiomme on tällaisten yhteiskunnan rakenteiden uudelleenkuvittelua.
Tässä mielessä fiktiolla on paljonkin merkitystä ja valtaa: kun joku kuvitellaan olevaksi, se voi astua osaksi kulttuurin kehityskeskustelua.
2017 FT jatkaa ”seminaariaan” eli tartuttamiskoneistoaan, jossa taideyliopiston piirissä toimiville annetaan toinen, paralleeli yliopisto, jossa he voivat toimia ja johon he voivat vedota toiminnassaan taideyliopiston piirissä.
Tapahtumat
”Seminaari” (syksy) // 60 osallistujaa
Taideyliopiston kehityspäivät // 50 osallistujaa
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FT esittely opiskelijoille // 20 osallistujaa
Taideyliopiston Speed Dating tapahtuman valtaus // 25 osallistujaa
FT:n interventio-operaatiot // 35 osallistujaa
Yhteensä // 180 osallistujaa
Lisäksi Taideyliopiston Taide on lahja -kampanjan haltuunotto FT:n avajaisteoksena (täydentämällä kampanjan
esitteet FT:n kuraattorilausunnolla) on saanut laajan lukijakunnan Taideyliopiston piirissä, päätyen keskusteluaiheeksi mm. kyseisen laitoksen rehtorin toimesta.

2 COPPP - CENTER OF POSSIBILITIES / PASSIVITIES / POTENTIALITIES

Vierte Weltin esitystilassa.
Tämän lisäksi toteutimme kehitysprojektin verkostomaisista teosrakenteista paikallisten tekijöiden kanssa. Tämän kehittelyn lopputuloksia tuodaan esiin vuonna 2017.
Waiting Licence Exam // 20 osallistujaa (maksimimäärä).

3 ISMS

Yhteistyötaho Goldsmiths University of London, Dash MacDonald (Lontoo)

Todellisuuden tutkimuskeskus (Pekko Koskinen) ja Invisible Playground (Christiane Hütter)

Futurismi, dadaismi, vorticismi... mikset loisi omaa?

COPPP on verkostoitu keskus jonka toiminta on avointa kenelle tahansa. Se levittäytyy erilaisten arkitoimintojen
sekaan, sekoittaen verkon kommunikointikeinoja fyysisen maailman tilanteisiin. Nämä verkostot tarjoavat uusia
keinoja lähestyä arkea, sekä järjestelmän luoda aina uusia keinoja arjen muokkaamiseen.

Ismit ovat luovuuden konteksti, siinä missä maalauskangas tai kirjan sivu. Niiden avainkysymykset menevät kuitenkin median tai tapahtumisen luomisesta asteen syvemmälle. Pohjimmiltaan, ne kysyvät tekijältään: kuinka luoda ideologia, joka ohjaa ulosantiasi, luomistasi (oli antisi sitten taidetta, designia, tiedettä tai jotain muuta)? Miten
tämä ideologia ohjaa luomistyötäsi? Kuinka saada toiset ihmiset uskomaan, osallistumaan tähän ideologiaan, tai
kehittämään sitä eteenpäin?
Isms kehittää luovan ajatusmaailman rakennusvälineitä, asettaen tekijänsä omien ideologioidensa luojiksi. Projekti jatkoi vuonna 2015 aloitettua prosessiaan Goldsmiths yliopistolla Lontoossa, lokakuussa 2016. Projektista
julkaistaan käsikirja “Isms as a creative medium” 2017 aikana. Julkaisija toimii Goldsmiths Press.

COPPP BUDAPEST

Reality Research Festival (järjestäjinä PLACCC, Kitchen Budapest) 21-24.10.
Budapestin operaation lähtökohtana toimi odottaminen, ja sen tarjoama aika. Tämä aika koetaan yleensä tyhjäksi, epätoivottavaksi. Samanaikaisesti se on kuitenkin ominta aikaamme -- aikaa jolloin kukaan ei välitä siitä mitä teemme, tai mitä ajattelemme. Eli aikaa joilloin voimme tehdä mitä tahansa. Se että koemme tämän ajan negatiivisena kertoo jotain maailmastamme ja sen järjestelmän voimasta omien kiinnostuksiemme yli. Jos odottamisen
ottaa omaksi ajakseen, se tarjoaa jatkuvia mahdollisuuksia toimia vastoin järjestelmien meille asettamia tarpeita.
Toteutimme Budapestissa Waiting Licence Examin joka oli esityksen sijaan koe odotuslisenssin saamiseksi (tätä
voisi verrata ajokorttikokeeseen). Lisenssin saaminen vaati osallistujilta kykyä kääntää odottaminen omaksi ajaksi,
monimuotoisesti ja joustavasti.
Waiting Licence Exam // 35 osallistujaa
COPPP Reality Research esittely // 40 osallistujaa
COPPP Reality Research näyttelyn avajaisissa // 40 osallistujaa
Yhteensä // 115 osallistujaa
Verkon välityksellä osallistuneita ei voi tarkasti arvioida, määrä on jossain 150 ja 350 välillä.

COPPP BERLIN
Vierte Velt 5-11.11.
Teimme Berliinissä yhteistyötä Vierte Velt teatterin kanssa. Sen osia olivat Waiting Licence Exam, joka esitettiin
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Osallistujia // 120
Myto-logiikkaan osallistujat 2016 yhteensä // 435

4.2.4 Ei-inhimillinen saareke

Ei-inhimillinen saareke on kaksivuotinen esitystaiteellinen tutkimusprojekti, jossa ei-inhimillisiä olentoja lähestytään potentiaalisina esityksen tekijöinä, ja jossa työskentely tapahtuu paitsi yhteistyössä heidän kanssaan myös
mahdollisimman pitkälti heidän ehdoillaan.
Työskentelyn lähtökohtana ovat seuraavat kysymykset: Minkälaisia esityksiä syntyy, jos tekijöinä ovat ihmisen
sijaan elottomat ja elolliset olennot? Miten nämä esitykset muuttavat käsitystämme ja kokemustamme todellisuudesta? Minkälaisia ajattelu- ja toimintatavan muutoksia ei-inhimillisten olentojen kanssa tehtävä taiteellinen yhteistyö edellyttää, ja miten ne uudistavat esittävän taiteen konventioita? Minkälaisia esiintymisen, katsomisen ja
osallistumisen tapoja ei-inhimillinen ehdottaa ja mahdollistaa? Voiko esitys tapahtua täysin ilman inhimillisten tekijöiden väliintuloa?
Käytännössä työskentely koostuu jatkuvasta esityksellisestä tutkimuksesta ja tutkimuksen pohjalta toteutettavista, ihmisyleisölle avoimista esityksistä ja tapahtumista. Se jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista kukin antaa ei-inhimillisille toimijoille ja tekijyyden muodoille yhä enemmän tilaa siirtäen ihmiset vähitellen toiminnan keskipisteestä periferiaan.
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Ensimmäisessä, keväällä 2016 toteutetussa vaiheessa työryhmä lähestyi ei-inhimillisiä olentoja mahdollisina yhteistyökumppaneina ja kanssatekijöinä. Kevään kuluessa järjestettiin viisi julkista tapahtumaa, joista kukin käsitteli lajienvälisen yhteistyön kysymystä eri näkökulmasta, yhdessä tehtävien harjoitteiden ja keskusteluiden avulla. Ensimmäinen tapahtuma sijoittui Töölönlahdelle ja Luonnontieteelliseen museoon, toinen Talvipuutarhaan,
kolmas Kumpulaan, neljäs Tervasaareen ja viides Mustikkamaalle. Neljän ensimmäisen tapahtuman aiheet olivat
Eläin, Kasvi, Värinä ja Maa; viides tapahtuma oli kevään aikana tehtyä tutkimusta kokoava keskustelu.
Toisessa, syksyllä 2016 toteutetussa vaiheessa työskentelyn lähtökohtana oli esityksen potentiaalinen tapahtuminen jonkin muun kuin ihmisen aloitteesta. Sen puitteissa järjestetyissä tapahtumissa tutkittiin paitsi ei-inhimillisten olentojen tapaa esiintyä myös ihmisen tapaa osallistua näihin esityksiin. Ensimmäisen tapahtuman aiheena oli
ei-inhimillisten esitysten havaitseminen ja todistaminen, ja se järjestettiin Kasvitieteellisessä puutarhassa. Toinen,
ei-inhimillisten esitysten ajallisuuteen ja rajoihin keskittynyt tapahtuma sijoittui Verkkosaareen. Kolmas tapahtuma kohdistui puhutun ja kirjoitetun kielen ei-inhimillisiin ulottuvuuksiin ja lajienväliseen kommunikaatioon, ja
se järjestettiin yksityisasunnossa. Kukin tapahtuma koostui pienimuotoisista esityksistä, harjoitteista ja keskusteluista. Tapahtumien kestot vaihtelivat kolmesta viiteen tuntiin.
Tapahtumien päivämäärät // 14.2., 6.3., 3.3., 8.5., 5.6., 11.9., 2.10. ja 6.11.
Työryhmä // Anniina Ala-Ruona, Saara Hannula, Minja Mertanen, Linda Priha, Kati Raatikainen
Osallistujamäärä // Yhteensä noin 80 henkilöä.

4.2.5 Platoninen saareke: Platonin Luola

Platonin luola
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Platonin Luola oli kuusipäiväinen mysteerinäytelmä kahdeksalle protagonistille, kolmelle jumalalle ja kuorolle. Se
oli Todellisuuden tutkimuskeskuksen platonisen suurteoksen Rakkauden mysteerit kolmas osa. Platonin Luola esitettiin Dome of Visions -kulttuuritilassa Kööpenhaminassa helmikuussa 2016.
Platonin Luola perustui Platonin kuuluisaan luolavertaukseen, joka kuvaa ihmiset vankeina, jotka näkevät todellisuuden sijaan vain sen varjoja. Esityksen päämääränä oli vapauttaa kahdeksan protagonistin muodostama
yleisö omista illuusioistaan, kohtaamaan sen sijaan se, mikä on todellista. Jumalat – Afrodite (Maria OIva), Apollon (Tuomas Laitinen) ja Dionysos (Jani-Petteri Olkkonen) – johdattivat kutakin protagonistia läpi nelinäytöksisen dramaturgian kohti todellista itseään. Esitys tapahtui Dome of Visionsin julkisessa tilassa, jonka muut vieraat
muodostivat symbolisesti Antiikin teatterin kuoroa vastaavan löyhän yhteisön. Dome of Visions on uutta kaupunkiajattelua ilmastokriisin aikakaudella kehittävä, arkkitehti Buckminster Fullerin ideoihin pohjautuva väliaikainen rakennus.
Kolme ensimmäistä näytöstä olivat henkilökohtaisia kohtaamisia jumalten kanssa. Ensimmäinen näytöksessä
Shadows of Afrodite protagonisti teki valinnan, joka määritteli hänen polkunsa suunnan. Toisessa näytöksessä Shadows of Dionysos hän rakensi portin, jonka kautta astua luolasta ulos. Kolmannessa näytöksessä Shadows of Apollon
hän harjoitteli todelliseksi itsekseen tulemista. Neljännessä näytöksessä The Cave protagonistien yhteisö kerääntyi
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yhteen ja vapautti henkilökohtaisten rituaalien kautta todelliset itsensä.
Platonin Luolaa esityssarjassa edelsivät mysteerinäytelmä Platonin Pidot, joka esitettiin syyskuussa 2013 New
Yorkissa, ”Theorems, Proofs, Rebuttals, and Propositions: A Conference of Theoretical Theater”-konferenssissa sekä Trialogi-näyttely, joka järjestettiin Galleria Oksasenkatu 11:ssä elokuussa 2015.
Esitys 23.-28.2.2016, Dome of Visions, Kööpenhamina.
Työryhmä // Tuomas Laitinen, Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen, Visa Knuuttila
Valokuvat // Raila Knuuttila ja Tuomas Laitinen
Protagonisteja // 8
Muu yleisö // n. 300 henkeä.

toteutettiin viikon aikana siten, että kirjoitetut jutut ilmestyivät saman tien Esitys-lehden nettisivuilla. Toimituksen lisäksi lehteen kirjoittivat mm. Maria Säkö ja Heidi Backström.
4. Masturbaatio, päätoimittaja Tuomas Laitinen
Numerossa tarkasteltiin masturbaatiota niin taiteen henkisenä masturbaationa kuin näyttämöllä reaaliaikaisena
toimintana tapahtuvana tekona. Lehdessä julkaistiin suomeksi yhdysvaltalaisen taiteilijan Annie Sprinklen klassikkoteksti Masturbointi näyttämöllä, Harri Kalha kirjoitti masturbaation metaforista ja Roland Barthesin tyylistä ja
Pilvi Porkola pohti feminiinisiä masturbaation esityksiä näyttämöllä.

2 ICE HOLE – LIVE ART JOURNAL

Työryhmä // Pilvi Porkola, Heidi Backström, Janne Saarakkala

4.2.6 Julkaisusaareke

Julkaisusaareke vastaa TTK:n julkaisutoiminnasta. Esitys-lehden lisäksi se pitää sisällään kirjoja, pamfletteja sekä
nettijulkaisuja.

1 ESITYS-LEHTI

Toimituskunta: Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Pilvi Porkola, Nora Rinne, Janne Saarakkala ja Aino Nieminen (taitto).
Esitys-lehti on vuonna 2007 perustettu esitystaiteeseen ja performanssiin keskittyvä lehti, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa vuoteen 2016 saakka. Lehden painosmäärä oli 350 kappaletta.
Vuoden 2016 teemat //
1. Fantasia, päätoimittaja Max Ryynänen
Fantasia-numero käsitteli unelmia ja fantasioita, korostaen yhteiskunnallista aspektia tulla nähdyksi yhteiskunnassa sellaisena kuin on ja tasa-arvoa yhteisenä tavoitteena. Fantasia numeroon kirjoittivat mm. Mateuz Salwa, Koko
Hubara ja Sonya Lindfors.
2. Näytelmä, päätoimittaja Tuomas Timonen
Näytelmä-numerossa pohdittiin näytelmä olemusta ja mahdollisuuksia sekä näytelmää suhteessa esitystekstiin.
Näytelmä numero toteutettiin yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Näytelmän rajat -kurssin kanssa. Lehteen kirjoittivat mm. Miika Luoto, Tuomas Timonen, Elli Salo ja Elina Minn.
3. Ajankohtaisuus, päätoimittaja Pilvi Porkola
Ajankohtaisuus-numeron artikkelit käsittelivät syyskuun toisella viikolla esitettyjä esityksiä ja ilmiöitä. Numero
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Esitystaidetta käsittelevää julkaisutoimintaa päätettiin laajentaa kansainvälisille areenoille netin välityksellä alkuvuodesta 2015, jolloin julkaistiin ensimmäinen ICE HOLE – Live Art Journal. Englanninkielisen verkkolehden
tavoitteena on yhtäältä tuoda esiin suomalaisten tekijöiden ajattelua ja toimintaa, toisaalta luoda ja vahvistaa kansainvälisiä suhteita ja yhteistyötä. Verkkolehteen kutsutaan kirjoittajiksi kotimaisia ja ulkomaisia esitystaiteen toimijoita. Se toimii samalla ikkunana ulkomaisille toimijoille suomalaiseen esitystaiteen kenttään ja kotimaisille toimijoille ulkomaisiin virtauksiin. Vuonna 2016 julkaistiin yksi numero.
Nettilehden neljäs numero julkaistiin 16.5. ja sen toimittivat Janne Saarakkala ja berliiniläinen performanssitaiteilija Jörn J. Burmester. Numero toteutettiin yhteistyössä BONE 18 -performanssifestivaalin kanssa, joka järjestettiin 1.-6.12.2015 Bernissä, Sveitsissä. Numeron kaikki kirjoittajat osallistuivat festivaaliin ja kaikki videot kuvattiin paikan päällä. Festivaalin teema ”yhdistettävyyden, suhteiden ja verkostojen koulut” oli ICE HOLE
4:sessa suurennuslasin alla. Kysyimme voiko performanssitaidetta opettaa ja oppia. Kysymyksiin vastasivat kansainvälinen performanssikollektiivi Black Market Internationalin jäsenet videohaastattelussa. Päätoimittaja Burmester, ex-performanssilehtori Dani Ploeger ja performanssiopiskelija Jürgen Bogle jatkoivat aiheesta omissa artikkeleissaan. Avausvideolla Ann Liv Young ja näyttelijäopiskelijat esittivät kolmen päivän performanssikurssin
tulokset. Janne Saarakkala toimi videokirjeenvaihtajana festivaalilta. Oppimis- ja opettamisteema lisäksi Evamaria Schaller, Klara Schilliger, Florian Feigl ja Helge Meyer esiintyvät minuutin tai kaksi Madame Bovaryn -kirjan
kanssa kameran edessä. Numeron kruunasi Evamaria Schallerin 30-vuotisjuhladokumentti Black Market Internationalista BONE 18 -festivaalilla. Video-editorina toimi Christopher Hewitt.

3 TODELLISUUS – BLOGI

TTK:n julkaisutoiminta on laajaa ja huolella valmisteltua. Loppuunsaatetun, huolitellun kirjoittamisen rinnalle on tullut tarve kehittää prosessinomaista, nopeatempoista, ajassa liikkuvaa julkaisutoimintaa, joka kehittää tutkimuksen ja yleisön välistä vuoropuhelua. Blogi on oiva työkalu tämän päämäärän saavuttamiseksi. Vuonna 2016
Todellisuus-blogiin kirjoittivat eri saarekkeiden osallistujat.
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KEHITTÄÄ TUTKIMUKSEN
JA YLEISÖN VÄLISTÄ
VUOROPUHELUA.
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5
MUU TOIMINTA
5.1 JUSSIN VIIMEINEN NAUHA

Työryhmä // Jussi Johnsson, Janne Saarakkala, Ville Virtanen, Timo Oiva.
Jussin viimeinen nauha-konsepti on pitkällä aikavälillä syntyvä, 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 2016 kuvaukset pidettiin 15.6. Alisen Rautjärven rannalla Evossa. Kuvaussessioita jatketaan vuosittain suunniteltuun viimeiseen ensi-iltaan saakka, joka on vuonna 2030. Lopullinen esitys käsittelee ikääntymistä, elämänkaarta ja valintoja. Sitä ennen kertyneestä materiaalista julkaistaan esityksellisiä välikatsauksia, joista ensimmäinen oli Jussin viimeinen nauha - väliraportti No. 1. Se on kolmesta eri videosta ja yhdestä
musiikkitallenteesta koostuva videoinstallaatio miehen tiestä kahdentoista vuoden läpi. Teos oli yleisön nähtävillä vuonna 2016:
1. Myymälä2 -galleriassa (Uudenmaankatu 23 F, Helsinki) 7.–30.4.2016 Katsojia // 152
2. Ars Auttoinen -kesänäyttelyssä (Keinuhongantie 17, Auttoinen) 24.6.–7.8.2016 Katsojia // noin 2000.

Jussin viimeinen nauha // Janne Saarakkala

Teos on tilattavissa vierailemaan näyttelytiloihin Suomessa ja ulkomailla.

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 esityksellisiä tapahtumia, suhteita ja tilanteita. Utopia syntyy vuorovaikutuksessa konsultin ja konsultoitavan välillä: se pe-
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rustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta konsultin omiin metodeihin.
Vuoden 2016 aikana Utopiakonsultaatioita toteutettiin pääasiassa kevään 2016 aikana. Talvikki Eerola sai Taiteen edistämiskeskuksen puolivuotisen taiteilija-apurahan, joka oli kohdistettu juuri tähän Utopiakonsultaatioon.
Apuraha mahdollisti työskentelyn seuraavissa paikoissa:

Queer Up! // Maija Mustonen

Helsingin Diakonissalaitos // Malmikoti, Kansalaistoiminta-areena, Kontulan D-asema, Espoon Kuninkaankallio
Helsingin kaupunki // Puistolan palvelutalo
Kevään aikana Utopiakonsultaatiota toteutettiin näissä paikoissa vähintään kahtena päivänä viikossa. Lisäksi Utopiakonsultaatiota toteutettiin tilauksesta.
Utopiakonsultaatioihin osallistui yhteensä 37 henkilöä. Suurin osa Utopiakonsultaatioon osallistuneista osallistui
viikottain koko kevään ajan.
Vuoden 2016 aikana valmistui Utopiakonsultin käsikirja, tekijöinä Talvikki Eerola ja Risto Santavuori.

5.3 TAIDE AJATTELUNA

Taide Ajatteluna on kuusivuotinen (2016-2021) yhteiskunnallinen kehityshanke, joka vie taiteen tekemisen tapaa
ja esteettistä ajattelua osaksi yhteiskunnan eri alueita kuten sosiaali- ja opetusalan palveluita, yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaa, koulutusta sekä tutkimusta. Tavoitteenamme on kiinnittää taiteen ajattelutapoja osaksi vallitsevia kulttuurisia käytäntöjä ja siten monipuolistaa sitä kenttää, jolla yhteiskunnallisia prosesseja ohjataan.
Hankkeen valmistelu ja ensimmäinen vaihe aloitettiin yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa vuonna 2016. Yhteistyö koostui helmikuussa 2016 HDL:n asiakkaille ja työntekijöille järjestetystä Made in HDL -pilottityöpajasta sekä Kaapeli-yhteisövalmennuksen kehittämisestä esitystaiteen menetelmin.
Hankeryhmän jäsenet osallistuivat vuoden 2016 aikana kahteen eri Kaapeli-yhteisövalmennukseen: D-asema
Lastenkaaressa 8.-12.8.2016 (osallistujana Risto Santavuori) ja Porvoon nuorisotoimessa 5.10.-2.11.2016 (osallistujina Maria Santavuori, Minja Mertanen ja Tuomas Laitinen). Kolmas Kaapeli-valmennus järjestettiin vuoden
2017 puolella, Kodittomien naisten tuessa 10.1.-7.2.2017. Osallistujat perehtyivät Kaapelin toimintaperiaatteisiin ja dramaturgiseen kuljetukseen ja luonnostelivat suunnitelmia taiteen menetelmien, ajattelu- ja toimintamallien integroimiseksi Kaapeli-valmennukseen. Porvoon nuorisotoimessa ja Kodittomien naisten tuessa järjestetyissä työpajoissa näitä suunnitelmia myös kokeiltiin käytännössä, kun työryhmän jäsenet osallistuivat valmennuksen
vetämiseen.
Käytännön kehittämistoiminnan ohessa jatkoimme kokonaishankkeen suunnittelua ja rahoituksen hankkimista yhteistyössä HDL:n kanssa. Hanke jatkuu vuonna 2017 1-2-luokkalaisten iltapäiväkerhon yhteydessä D-asema
Lastenkaaressa Helsingin Kontulassa.
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Työryhmä // Tuomas Laitinen, Risto Santavuori, Maria Santavuori, Talvikki Eerola, Minja Mertanen, Anniina
Väisänen.

Työryhmä // Outi Condit, Julius Elo, Anna Maria Häkkinen, Jari Koljonen, Janika Kunnari, Maria Oiva, Linda Priha.

Työpajoissa ja valmennuksissa osallistujia yhteensä // n. 60

DJ: Kristiina Männikkö, Valot: Anttoni Halonen, Tilasuunnittelu: Alisa Javits, Video: Alisa Javits, Paavo Virtanen, Erityisesineet: Teo Paaer

5.4 IN TOUCH

5.7 TTK-SHOP

Todellisuuden tutkimuskeskus osallistui tanskalaisen teatteri Cantabile2:n käynnistämän In Touch-hankkeen
suunnitteluun vuonna 2016. In Touch on osallistavaan esittävään taiteeseen keskittyvien taiteilijaryhmien yhteistyöverkosto, jonka luomiseen vuosina 2017-2020 on haettu syksyllä 2016 Euroopan unionin Creative Europe
-hankerahoitusta. Verkostoon kuuluu ryhmien ja residenssien edustajia mm. Tanskasta, Suomesta, Sloveniasta,
Puolasta, Iso-Britanniasta ja Italiasta. Tuomas Laitinen ja Outi Condit osallistuivat TTK:n edustajina Vordingborgissa Tanskassa 9.-11.9.2016 järjestettyyn suunnittelutapaamiseen.

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

5.5 MAIL ORDER EXPERIMANCE, MOE

Mail Order Experimance, MOE, on katsojalähtöinen esitys, joka yhdistelee elementtejä teatterista ja tajunnallisesta ohjauksesta. Esityksen voi kokea yksi ihminen kerrallaan omassa kodissaan – tai missä tahansa – ottaen huomioon sen, mihin ympäristöön esitys on valmistettu. ’Esitys’ tulee kotiin kirjekuoressa, jonka sisälle on asetettu
esityksen kannalta tarpeelliset ohjeet. Mail Order Experimance ei ole esitys konventionaalisessa mielessä, kukaan
muu kuin katsoja itse ei osallistu siihen. Jokapäiväinen todellisuus toimii esityksen näyttämönä. Mail Order Experimance kysyy: Mitä on esitys? Mikä on katsojan rooli esityksen luonnissa?
MOE julkaistiin ensi kerran 2008 osana TTK:n tutkimussuunnitelmaa Katsoja-kokijan keho esityksessä. 2011
se ilmestyi uudistettuna ja myös englanniksi. Sen jälkeen esitys on ollut tilattavissa TTK:n kaupasta. Tilauksia on
tullut harvakseltaan, vuonna 2016 se lähetettiin kahdelle katsojalle.

5.6 QUEER UP!

Queer Up! –etkot oli sarja esityksellisiä tapahtumia, joista ensimmäinen järjestettiin Helsingissä maaliskuussa
2015. Queer Up! etkot oli suunnattu kaikille queer-uteliaille ihmisille ja ihmisille, joita kiinnostaa pysyvien identiteettien kyseenalaistaminen. Se oli esitys yleisölle, joka on valmis näkemään ja kokemaan sukupuolisuuden ja
seksuaalisuuden toisin. Tapahtuman saattoi nähdä myös sosiaalisena kokeiluna, joka tutki, leikki ja haastoi erilaisia sukupuolisia rooleja ja seksuaalisuuden ilmentymiä.
Queer Up! -etkot esitettiin Tromssan kansainvälisellä Vårscenefest-festivaalilla Norjassa 29.4.2016. Esityksiä oli
yksi ja osallistujia siinä 35.
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JULKINEN KESKUSTELU
JA MUU
OSALLISTUMINEN

RAHOITTAJAT

6.1 ESITYSTAITEEN KESKUS
6.1 ESITYSTAITEEN KESKUS

// Taiteen edistämiskeskus
// Helsingin kaupunki
// Opetus- ja kulttuuriministeriö

Todellisuuden tutkimuskeskuksen toimitilat ovat Esitystaiteen keskuksella (Eskus) Suvilahdessa. TTK vuokrasi
vuonna 2016 Eskukselta kokoaikaisesti yhden työpöydän, varastotilaa ja harjoitussalin. TTK kuului edelleen Eskuksen jäsenyhdistyksiin ja osallistui aktiivisesti sen toimintaan sekä hallitustyöskentelyn että toiminnan ja toimitilojen edelleenkehittämisen kautta.
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KAIKESTA HUOLIMATTA
MENESTYKSEKÄS JA HYVIN
AKTIIVINEN AJANJAKSO

Vuosi 2016 oli TTK:ssa myllerryksen aikaa. Taiteellinen toiminta siirtyi pois totutusta tutkimussuunnitelmamallista kuuden eri saarekkeen sisällä suunniteltavaan ja toteutettavaan toimintamalliin. Hallinnollisella puolella
muutoksia aiheutti palaamiseni TTK:n toiminnanjohtajan työhön kolmen vuoden virka- ja opintovapaavuoden
jälkeen. Suurin myllerrys johtui kuitenkin kavalluksesta, joka ravisteli meitä paitsi psyykkisesti myös taloudellisesti. Kavallus ja sen laajuus alkoi valjeta meille kevään mittaan ja kesäkuussa informoimme asiasta toimintamme rahoittajia, Taiteen edistämiskeskusta ja Helsingin kaupunkia. Taiteen edistämiskeskus vastasi nopeasti jäädyttävänsä meiltä loppuvuoden rahoituksen selvityksen ajaksi ja samaan toimenpiteeseen varauduimme Helsingin kaupungin osalta.
Reagoimme tilanteeseen tekemällä rahoittajille pyydetyt selvitykset, olemalla yhteydessä poliisiin ja leikkaamalla toimintakustannuksemme minimiin: luovuimme harjoitustilastamme ja toisesta toimistopöydästä, peruimme
sovitut ulkomaan vierailut, julkaisimme vuoden loput Esitys-lehdet mustavalkoisina, emmekä palkanneet toukokuun lopussa lähteneen tuottajan tilalle toista työntekijää ollenkaan. SexLab-saarekkeen vuoden 2016 syyskauden
esitykset siirrettiin vuoteen 2017 ja suunnitellut nettisivu-uudistukset ja laitehankinnat jätettiin toteuttamatta.
Syyskuussa saimme tiedon, että Taiteen edistämiskeskus oli hyväksynyt selvityksemme vuosien 2014-2015 toiminta-avustuksen käytöstä. Myös Helsingin kaupunki ilmoitti, että asia on heidän osaltaan selvä, eikä estettä vii-

meisen avustuserän maksamiseen ole. Teimme viisivuotisen takaisinmaksusopimuksen kavallettujen rahojen takaisinsaamiseksi ja lokakuussa saimme tilillemme sopimuksen mukaisen ensimmäisen maksuerän.
Säästöliekillä eläminen aiheutti paitsi aikamoista ylikuormittumista myös ylijäämäisen tilinpäätöksen, kun
saimme loput meille myönnetyt toiminta-avustukset sekä osan kavalletuista rahoista takaisin, mutta emme kuitenkaan halunneet alkaa hätiköidysti järjestää SexLabin jo kertaalleen vuoteen 2017 siirrettyjä esityksiä tai palkata uusia työntekijöitä keskelle jossain järkytyksen jälkeisessä mielentilassa vaeltavaa yhteisöämme. Pakka oli päässyt menemään sekaisin ja halusimme järjestää sen pieteetillä ja ryhdillä kuntoon uutta vuotta ja alkua varten. Keskityimme muodostamaan uudenlaiset turvarakenteet talouden ja hallinnon suhteen sekä ideoimme ja valitsimme
vuosille 2018-2019 uudenlaisen, keskitetymmän ja hallitumman taiteellisen toiminnan mallin.
Kuten toimintakertomuksen aiemmilta sivuilta näet, oli vuosi 2016 tästä kaikesta huolimatta menestyksekäs ja
hyvin aktiivinen ajanjakso TTK:n taiteelliselle toiminnalle. TTK:n esityksiä nähtiin paitsi näyttämöillä myös gallerioissa, puistoissa, luolissa ja puutarhoissa, netissä, AY-liikkeen tapaamisissa, lasikuutiossa ja Fiktiivisessä Taideyliopistossa. Esityksiä tehtiin paitsi Suomeen, myös Budapestiin, Berliiniin, Lontooseen ja Kööpenhaminaan sekä
Sao Paoloon, Brasiliaan. Samoin TTK:n julkaisutoiminta oli runsasta ja vuosi 2016 jääkin historiaan Esitys-lehden viimeisenä kokonaisena toimintavuotena. Yhteistyötä teimme lukemattomien eri toimijoiden kanssa.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT

YHTEYSTIEDOT

Ainoa Graphic Design
Ars Auttoinen
Ateneum
HAM
Helsingin Diakonissalaitos: Malmikoti, Kansalaistoiminta-areena, Kontulan D-asema, Espoon Kuninkaankallio Helsingin
kaupunki: Puistolan palvelutalo Helsingin kulttuurikeskus
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Myymälä2 galleria
Rituaalitaiteen renessanssi
SAK
SuomiAreena
Taideyliopisto
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Teme
Ylioppilasteatteri
Wyrd – Ritual Art
Dome Of Visions (Tanska)
Escola de Teatro (São Paulo, Brasilia)
FLOU Institute (Carapicuíba, Brasilia)
Goldsmiths University of London (Englanti)
hello!earth (Kööpenhamina, Tanska)
Invisible Playground (Berliini, Saksa)
Kitchen Budapest (Unkari)
Let it be! Art agency (Budapest, Unkari)
Placcc Festival (Budapest, Unkari)
Templo Escola Tríade (São Paulo, Brasilia)
Vierte Velt (Berliini, Saksa)
Vårscenefest (Norja)
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Todellisuuden tutkimuskeskus
Kaasutehtaankatu 1/33
00540 Helsinki
www.todellisuus.fi
Toiminnanjohtaja Annu Kemppainen
Puh. 0400 641 989
S-posti: annu@todellisuus.fi
//

FACEBOOK.COM/
TODELLISUUDENTUTKIMUSKESKUS
TWITTER: @REALITYRESCEN
FLICKR.COM/REALITYRESCEN
INSTAGRAM: REALITYRESCEN
TTK-SHOP:
HOLVI.COM/SHOP/TODELLISUUS/
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