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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 hankkeissa 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), Voi-
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ko 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.

Työ 5.0 – LEIPÄ X Kuva: HAM/Maija Toivanen
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2.

Jäsenistö
Vuonna 2017 yhdistykseen kuului 40 todellisuuden tutkijaa.
Jäsenet 2017:
Aittamaa Essi X tuottaja
Condit Outi X näyttelijä
Eerola Talvikki X teatteri-ilmaisun ohjaaja, esitystaiteilija
Elo Julius X ohjaaja, esitystaiteilija
Haataja Henri X tuottaja
Halinen Titta X dramaturgi
Hammarberg Johanna X taiteilija
Hannula Saara X esitys- ja kuvataiteilija
Hosiasluoma Niina X näyttelijä
Häkkinen Anna Maria X tanssitaiteilija, koreografi
Härkönen Ville X näyttelijä
Johnsson Jussi X näyttelijä
Jussilainen Anna X tanssitaiteilija, opettaja ja kulttuurintutkija
Kontula Lauri X näyttelijä
Koskinen Pekko X pelisuunnittelija
Laitinen Tuomas X esitystaiteilija
Lappi Ari-Pekka X todellisuuspelien suunnittelija, solution architect
Lindstedt Iida-Maaria X näyttelijä
Luukka Louna-Tuuli X teatteri-ilmaisun ohjaaja
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Mertanen Minja X tanssitaiteilija
Mäkelä Pasi X butotanssija, muusikko
Mustonen Maija X tanssitaiteilija
Numminen Katariina X ohjaaja, dramaturgi
Nuutinen Maria X esitystaiteilija, ympäristötutkija
Oiva Maria X esitystaiteilija
Oiva Timo X muusikko
Partanen Jarkko X tanssitaiteilija
Pellinen Janne X esitystaiteilija, lakimies
Pitkänen Pekka X valosuunnittelija
Porkola Pilvi X esitystaiteilija
Priha Linda X tanssitaiteilija
Saarakkala Janne X ohjaaja
Santavuori Risto X kulttuuripedagogi
Silvennoinen Tommi X ohjaaja
Taipale Petri X esitystaiteilija
Torvinen Timo X näyttelijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteriteknikko
Tuomisto Tuire X näyttelijä
Van Den Berg Kolina X näyttelijä
Vuori Eero-Tapio X ohjaaja, esitys- ja rituaalitaiteilija, teatteritaiteen lehtori
Wikström Jonna X esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun opettaja
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3.

Hallitus ja työntekijät
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Annu Kemppainen. Kemppainen vastasi myös vuoden 2017 esitysten
tuottamisesta. Yhdistyksen osa-aikaisena tuotantoassistenttina toimi Henrietta Ikonen.
Yhdistyksessä työskenteli vuoden 2017 aikana eri mittaisissa työsuhteissa yhteensä 50 taiteiden ja tuotannon ammattilaista.
Hallituksen kokoonpano 1.1.–31.12.2017:
Maria Oiva 		
Louna-Tuuli Luukka
Titta Halinen
Eero-Tapio Vuori		

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen (15.12.2017 saakka)

Hallitus kokoontui vuonna 2017 8 kertaa.
TTK järjesti kaksiosaisen strategiatyöpajan 6.6.2017 klo 14 sekä 8.8. klo 17, joiden pohjalta muodostettiin yhdistyksen strategia vuosille 2018-2020. Lisäksi yhdistys piti kaksi sääntömääräistä vuosikokousta: kevätkokouksen
28.3. klo 13 ja syyskokouksen 17.10. klo 13.

8

4.

Saarekkeet vuonna 2017
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, halusimme pilotoida mallin, joka mahdollistaa erilaisten taiteilijoidemme työskentelyn samoina toimintavuosina. Ajatuksena oli, että tällä tavalla voisimme 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, joka jatkui vuoden 2017 loppuun asti. Mallissa TTK:n jäsenet ja heidän mukaan kutsumat asiantuntijat ja taiteilijat muodostivat kuusi itsenäistä työryhmää, saareketta,
joilla kullakin oli oma tutkimuskohteensa ja omat työskentelytapansa. Mallin puitteissa oli mahdollista toteuttaa niin pienempiä esitysprojekteja kuin pitempiäkin kehityskaaria, joiden tuloksena syntyi julkisia ulostuloja.
Ulostulot olivat muodoltaan esityksiä, julkaisuja ja luentoja. Julkaisusaareke keskittyi ainoastaan TTK:n julkaisutoiminnan koordinoimiseen ja kehittämiseen.
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Saarekkeiden itsenäisyys syntyi TTK:n toiminnallisten rakenteiden puitteissa suhteessa toisiinsa: kukin saareke toteutti tutkimustaan vapaasti omista lähtökohdistaan tarvitsematta noudattaa yhteistä tutkimussuunnitelmaa. Saarekkeiden toimintaa seurasi toiminnanjohtaja sekä hallitus. Jokaisella saarekkeella oli vastuuhenkilö, joka toimii
kontaktina saarekkeen ja TTK:n välillä.
Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 kokoonnuimme arvioimaan saarekemallin toimivuutta ja päätimme äänestyksen jälkeen jatkaa vuoden 2018 alussa aivan toisenlaisella toimintamallilla; taiteellisen johtajan mallilla. Taiteelliseksi johtajaksi valittiin TTK:n yksi perustajajäsenistä, Janne Saarakkala, joka aloitti työskentelynsä keväällä 2017
valitsemalla jäsenten ehdotuksista ohjelmiston vuodeksi 2018.

4.2 saarekemallin toteutus vuonna 2017
Saarekkeita oli yhteensä kuusi kappaletta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Työsaareke
SexLab, seksuaalisuuden laboratorio
Myto-logiikka
Ei-inhimillinen saareke
Platoninen saareke
Julkaisu- ja tutkimussaareke

4.2.1 Työsaareke
Työ 5.0 – LEIPÄ X Kuva: HAM/Maija Toivanen

Kaksivuotinen Työsaareke tutki työn tulevaisuutta kahdesta äärimmäisestä näkökulmasta: abstrahoituvana ilmiönä ja fyysisenä suorituksena.
Työsaarekkeen keskeisenä aiheena oli työssä tapahtuva vallankumous. Työsaareke oli 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.
Vuonna 2017 työsaareke valmisti esityksen Työ 5.0 - LEIPÄ, joka oli osa Suomi100 -ohjelmaa. Yhteistyökumppaneita olivat Helsingin Taidemuseo HAM ja Myllyn Paras.
Työ 5.0 – LEIPÄ oli esitys, joka toteutettiin leipomalla ruisleipää katsojien kanssa. Se oli leipomo, joka oli auki
Helsingin taidemuseon HAM-kulmassa, Tennispalatsissa, vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Se oli keskustelu-
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ja kohtaamispaikka, työpaja ja live-installaatio. Avajaisia vietettiin ke 11.10.2017 klo 17-22 ja leipomo oli auki 13.10.-23.12.2017 keskiviikkoisin klo 11-19, torstaisin klo 10-13, perjantaisin klo 15-19 ja lauantaisin
klo 12-16. Esitykseen oli vapaa pääsy.
Työ 5.0 – LEIPÄ kumpusi tämän päivän ajatustyöläisen tarpeesta luoda jotakin käsinkosketeltavaa ja luoda yhteys
menneisiin sukupolviin. Vastoin nykytyöelämän tehokkuusvaadetta leipomossa hiljennyttiin vuoden viimeisinä
kuukausina – aivan kuten entisajan työläiset sadonkorjuun jälkeen – puhdetöille. Esitys oli katoavan fyysisen työn
tekemistä katsojien kanssa.
Työ 5.0 - LEIPÄ jatkoi keskustelua siitä väitteestä, minkä äärelle oltiin Työ 4.0 – tulevaisuuden työn lanseeraustilaisuus -esityksessä; jälkiteollisen ajan henki tulee riisumaan työn tekemisestä kaiken muun tarkoituksenmukaisuuden paitsi toimeentulon. Muuten työ tulee olemaan kasvavassa määrin turhaa. Työ 5.0 - LEIPÄ perustui ajatukseen, jonka mukaan jokainen leivottu leipä on manifesti merkityksellisemmän työn puolesta!
Työ 5.0 – Leipä:
Leipoi: Vieraille opetettiin leipomisen salat: taikinan valmistamisen, kohotuksen ja paiston. Ennen kaikkea pysähdyimme aistimaan mikä oli leipäjuuren tunnelma kunakin päivänä, että esityksen lopputulos – leipä – olisi paras mahdollinen. Valmiit leivät syötiin tai lahjoitettiin Hietaniemenkadun palvelukeskukseen sekä Pelastusarmeijan Helsingin osastolle. Leipomiseen osallistuneet saivat leipomansa leivän mukaansa.
Keskusteli: Leipomossa keskusteltiin leivän ääressä työstä ja sen tulevaisuudesta. Lauantaisin siihen paneuduttiin
vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Ensimmäisenä lauantaina 14.10. leipomon työryhmä on itse oma vieraansa, samoin viimeisenä lauantaina 23.12., jolloin kokosimme ajatuksia tavattuamme kaikki kymmenen lauantaivierasta: 21.10. Jari Ehrnrooth (kirjailija ja kulttuurintutkija), 28.10. Mika Aaltonen (tulevaisuuden tutkija),
4.11. Kai Sadinmaa (pappi ja kirjailija), 11.11. Päivi Uljas (historian tutkija), 18.11. Johannes Ekholm (näytelmäkirjailija), 25.11. Lotta Aarikka (kirjoittaja, mouho ja väitöskirjatutkija) , 2.12. Koko Hubara (toimittaja-blogisti) ja Suvi Auvinen (päivistävä anarkisti), 9.12. Jan Fast (arkeologi) ja 16.12. Satu Ojala (työelämän tutkija).
Kaikki keskustelut äänitettiin ja ne ovat kuunneltavissa osoitteessa https://soundcloud.com/user-708261063.
Työpajaili: Torstaiaamuisin otimme vastaan varauksia erilaisille ryhmille, enimmäkseen koululaisille. Mukana oli
ryhmiä mm. Vantaan kaupungin kaavoitusosastolta, Taivallahden peruskoulusta ja Stadin ammattiopisto. Leipomossa vieraili ryhmiä myös muina päivinä eri työyhteisöistä sekä oppilaitoksista
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Lahjoitti: Leipälähetti yllätti tuoreella leivällä hyvän työn tekijän tai hyvän työntekijän, jonka lauantaivieras oli
valinnut. Leivän saivat mm. Olli Rehn, Jaana Lahti, Raija Korhonen, Jenni Avikainen ja Ossi Nyman
Työsaarekkeen koollekutsuja vuonna 2017 oli Janne Pellinen.
Työryhmä: Talvikki Eerola, Titta Halinen, Henrietta Ikonen, Annu Kemppainen, Annina Nevantaus, Janne
Pellinen, Janne Saarakkala, Jonna Wikström.

4.2.2 SEXLAB (Seksuaalisuuden laboratorio)
SexLab tutki seksuaalisuutta; sen ilmenemismuotoja kulttuurissa, sen moninaisuutta ja mahdollisuuksia, sen rajoja ja tabuja, sen ontologiaa ja filosofiaa - ja tietenkin seksuaalisuutta esityksessä. Keskeiset tutkimuskysymykset
olivat: Millainen seksuaalinen todellisuus meitä hallitsee? Miten purkaa ja uudelleen luoda sitä esitystaiteen keinoin? Saarekkeen tarkoituksena oli toisaalta osittain jatkaa TTK:ssa jo kehiteltyjä ideoita ja esityksiä, mutta tutkia nimenomaan seksuaalisuuden aspektia niissä, ja toisaalta kehittää aivan uusia esityskonsepteja, jotka avaisivat
näkökulmia seksuaaliseen todellisuuteemme. Esitysprosesseja lähestyttiin konseptisuunnittelun ja työpajatyöskentelyn kautta. Vuonna 2017 seksuaalisuutta lähestyttiin kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta, jotka olivat
Valta/Yhteisö ja Pyhä/Mysteeri. Saarekkeen koollekutsujat olivat Julius Elo ja Eero-Tapio Vuori. Vuoden 2017
aikana tehtiin seuraavat esitykset:
SLEEPING BEAUTY
Sleeping Beauty oli osallistava esitys, joka lähestyi seksuaalisuutta valta- ja roolileikkien keinoin. Esityksessä oli
mahdollisuus toteuttaa fantasioita “nukkuvan” ihmisen kanssa; osallistuja voi itse valita, haluaako olla nukkuja vai
vierailija, ja tuoda mukanaan haluamansa asusteen ja rekvisiitan.
Esiintyjähahmot olivat tavattavissa festivaaliklubilla, jossa heidän kanssaan neuvoteltiin fantasioista ja mahdollisuuksista toteuttaa niitä kahden kesken. Yhteisymmärryksen synnyttyä osallistuja osti lipun esitykseen ja siirtyy
intiimiin, rauhalliseen tilaan, jossa kohtaaminen tapahtui.
Sleeping Beauty antoi tilaa henkilökohtaisille fantasioille, kosketuksen kautta kommunikoimiselle, aistimiselle ja tuntemiselle. Se kutsui osallistujan astumaan esityksen todellisuuteen, jossa valta ja antautuminen, luottamus
ja suostumus, uteliaisuus ja arkuus, halut ja pelot, näkyvillä oleminen ja ihmisen kauneus kohtaavat. Esitys oli
queer-orientoitunut ja toivotti tervetulleeksi kaikenlaiset kehot, sukupuolet ja seksuaaliset suuntautumiset
Esitykset Baltic Circlen festivaaliklubin yhteydessä:
Ti 14.11. klo 21 alkaen X To 16.11. klo 21 alkaen X Pe 17.11. klo 21.30 alkaen X La 18.11. klo 22 alkaen X
Liput: 17/12
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Sleeping Beauty X Kuva: Alisa Javits
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Konsepti: Julius Elo & Xana
Ääni: Tatu Nenonen
Esiintyjät: Amy, Bambi, Ionpii, Kasper, Lilith, Lucy, Siiri ja Vic
Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus/Annu Kemppainen ja Baltic Circle
Esityspaikka: Circo - Uuden sirkuksen keskus, Suvilahti, Helsinki X Yleisömäärä: 22
LUOLARITUAALI
Luolarituaali tutkii mahdollisuutta ja keinoja luoda rituaali, joka lähestyy seksuaalisuutta pyhän, mysteerin ja ekstaattisuuden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä ja lähtökohtana oli: Onko mahdollista tehdä uusi versio Eleusiin mysteereistä? Tutkimushanke kulminoituu kolmeen luolarituaaliin To 31.5, Pe 1.6 ja La 2.6. 2018.
RITUAALEJA XAVANTE-HEIMON KANSSA
Helmikuussa 2017 työryhmä vieraili Xavante-heimon luona Mato Grossossa (Brasilia). Vierailu toteutettiin yhteistyössä Todellisuuden tutkimuskeskuksen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Mato Grosson Escola de
Teatron opiskelijoiden kanssa. Paikan päällä työryhmä tutustui alkuperäiskansan yhä elävään rituaaliperinteeseen
ja teki myös yhdessä oman rituaalin heimon kanssa.
RITUAALI CHAPADA DOS GUIMARÃESIN LUONNONPUISTOSSA
Helmikuussa 2017 työryhmä vieraili Cuiabassa, Mato Grossossa (Brasilia). Siellä toteutettiin viikon Teatro Ritualistico -työpaja yhteistyössä Todellisuuden tutkimuskeskuksen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Mato Grosson Escola de Teatron kanssa. Työpaja huipentui koko illan rituaaliin Chapada dos Guimarãesin luonnonpuiston uumenissa, vesiputousluolalla. Rituaalissa oli 8 osallistujaa.
RITUAALITEATTERIA SÃO PAULOSSA
Helmikuussa 2017 São Paulossa (Brasilia), työryhmä veti Teatro Ritualistico -työpajan yhteistyössä Todellisuuden
tutkimuskeskuksen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja São Paulon Escola de Teatron kanssa. Työpaja huipentui koko illan rituaalistiseen esityskokonaisuuteen Galleria Fidalgossa, Vila Madalenassa. Rituaaliesityksen toteutti 30 työpajaan osallistujaa ja katsojia oli noin 30.
LUOLARITUAALI SIPOOSSA
Työryhmä toteutti 17.6 Sipoossa viisi tuntia kestäneen luolarituaalin, jossa oli kolme osallistujaa.

Luolarituaali X Kuva: ph. roni diniz

RITUAALI LUOLASSA SÃO PAULOSSA
yöryhmä jatkoi tutkimusta ja työskentelyä rituaalin parissa Brasiliassa. Ryhmä matkusti heinäkuussa 2017 São
Pauloon ja teki yhteistyössä Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Teatro Ritualistico de São Paulon kanssa koko
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yön kestävän luolarituaalin sademetsässä. Rituaalin valmisti ja toteutti 8 osallistujaa ja siihen osallistui myös 12
katsojaa.
Työryhmä: Eero-Tapio Vuori, Jani-Petteri Olkkonen

4.2.3 Myto-logiikka
Työryhmä: Pekko Koskinen ja yhteistyökumppanit (määritetty projektikohtaisesti, katso alla)
Saareke perustuu ajatukselle siitä, että sivistys on asettanut meille mahdottoman toimintakehyksen. Maailma
edellyttää meiltä järkeiltyä elämää, tietoa joka on käännetty rationaaliseen muotoon, ja rakennettu todisteiden
päälle. Järkiperäisyys on kuitenkin vain pieni osa meidän sisäisestä prosessiamme. Myytit, merkitykset järkeilyn
tuolla puolen, ovat yhtä lailla osa minäämme, poistamaton palanen meidän tavoissamme käsitellä maailmaa. Tarvitsemme eläviä muotoja muuallakin kuin rationaalisuuden saralla. Saareke tutkii miten näitä muotoja luodaan.
ROBOT + SYNDICATE
Myto-logiikka Macao-kollektiivin organisoimassa Robot + Syndicatessa Santarcangelon festivaalilla
Robot + Syndicate on milanolaisen Macaon organisoima liittoutuma joka kehittää tulevaisuuden taiteen ja kulttuurin vaikutusvälineitä. Santarcangelossa syndikaatti oli läsnä koko festivaalin kestävällä kehitystyöpajalla, jonka
prosessiin TTK Myto-logiikka tuo oman osansa Pekko Koskisen toimesta. Ohjelmassa jaettiin uuden kulttuurin
välineistöä, käsiteltiin taiteen paikan uudelleenmäärittelyä, sekä vallan luovaa uudelleenjärjestelyä.
Tapahtumia Robot + Syndicate tilassa pitkin festivaalia, pääyleisötapahtuma 14.7.2018 X Osallistujia: 60 (vapaa
pääsy)
CITIZENSHIP PROJECT
Myto-logiikan ja Dash & Demin yhteistyöprojekti Bedford Creative Artsissa
Kansalaisuuden käsite oli joskus radikaali: Rajaton sopimus ihmisten välillä, jolla luotiin uusia elämisen muotoja
tunnustamalla keskinäisiä oikeuksia. Oikeudet itsessään olivat luovan ilmaisun alue, joiden avulla voitiin hahmottaa minkälaisia suhteita ihmisten välille voidaan asettaa.
Citizenship Project hakee muotoja kehittää citizen-käsitettä eteenpäin ja antaa sen kautta sosiaaliset sopimukset takaisin ruohonjuuritasolle, josta ne nousivat. Projekti käynnistettiin Bedfordissa keväällä 2017. Se jatkuu
Berliinissä vuonna 2018, laajentaen yhteistyökumppaneita berliiniläisellä Invisible Playgroundilla.
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Citizenship Project Bedford Creative Artsissa 12.4.2017 X Osallistujia: 12 (maksanutta)
FIKTIIVINEN TAIDEYLIOPISTO: UNVERSITY
Myto-logiikan ja taideyliopiston kapinallisten yhteistyö, johon on matkan varrella liittynyt opettajia ja opiskelijoita
Goldsmiths Collegesta, Lontoosta.
Unversity on Fiktiivisen taideyliopiston tämän hetkinen pääprojekti, joka kehitettiin vuoden 2017 kuluessa. Unversity on jaettu yliopisto, jota ylläpitävät säännöt ja niiden kautta pelaaminen. Yhteiset pelisäännöt (kirjaimellisesti) antavat mahdollisuuden jakaa toimintaa rajojen yli: Unversityn voi muodostaa soluja ja luoda kontakteja muihin soluihin, ottamalla osaa samaan sosiaaliseen peliin.
Unversity rakennetaan Fiktiivisen taideyliopiston rakenteen pohjalta. Se julkaistaan pelinä vuoden 2018 kuluessa, ja sen eteenpäin viemiseen on saatu rahoitusta Goldsmiths Collegen kautta. Julkaisun ennakkona toteutetaan
School of Reality Design, joka käynnistetään Goldsmiths Collegessa tammikuussa 2018.
HOW TO CREATE AN ECONOMY? (Yes, you. Yes, the whole thing.)
Yhteistyö ECSA:n (Economic Space Agencyn) kanssa
Esitys talouden tilasta: Sen sosiokatastrofista, taloudesta joka on romahtamassa järjestelmään, joka vääjäämättä kaventaa otetta omaisuudesta, ja sen mahdollisuuksista, ohjelmoiduista talouksista, jotka tarjoavat mahdollisuuden
talouden uudelleen määrittelyyn... mutta vain jos me osaamme ottaa osaa tämän mahdollisuuden käyttöön.
Tapatuma HAM-kulmassa 19.11.2017 X Osallistujia: 11

4.2.4 Ei-inhimillinen saareke
Ei-inhimillinen saareke oli kaksivuotinen esitystaiteellinen tutkimusprojekti, joka lähestyi ei-inhimillisiä olentoja
yhteistyökumppaneina ja potentiaalisina esityksen tekijöinä. Työskentely koostui kolmesta vaiheesta, joista ensimmäinen tutki lajienvälistä yhteistyötä, toinen ei-inhimillisen aloitteesta tapahtuvaa esitystä ja kolmas esitystä ilman
ihmisen osallisuutta. Ensimmäinen vaihe ajoittui kevääseen 2016, toinen syksyyn 2016 ja kolmas kevääseen 2017.
Työryhmä: Anniina Ala-Ruona, Saara Hannula, Minja Mertanen, Linda Priha, Kati Raatikainen
EI-INHIMILLINEN SEMINAARI
Vuonna 2017 saarekkeen toiminta tiivistyi 27.-28.05.2017 järjestettyyn kaksipäiväiseen esitykselliseen seminaariin.
Kahdesta esityksestä ja kolmesta yleisökeskustelusta koostuva seminaari kokosi saarekkeen puitteissa edellisten puolentoista vuoden aikana esiin nousseita kysymyksiä ja esityksellisiä lähestymistapoja yhteen.
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Esitykset:
Esitys I: Kasvi
Kasvi-esitys perustui Ei-inhimillisen saarekkeen ensimmäiseen työskentelyjaksoon: yhteistyöhön ei-inhimillisen
kanssa. Kirje-esityksen muodossa toteutettu esitys rakentui seuraavien kysymysten kautta: Miten kulkea toiseudesta kohti yhteyttä? Miten, kenessä tai missä esitys tapahtuu?
Aika: La 27.5. klo 9 X Paikka: Katsojakohtainen X Katsojamäärä: 9
Esitys II: Säiliö 47
Säiliö 47 -esitys tapahtui entisen Laajasalon öljysataman ja tulevan Kruunuvuoren asuinalueen alueella, käytöstä
poistetun ksyleenisäiliön läheisyydessä. Esitykseen järjestettiin kolme Suvilahdesta lähtevää autokuljetusta. Katsoja
saattoi liikkua esityksessä paikan ehdottamalla tavalla ja viipyä siellä haluamansa ajan.
Aika: La 27.5. klo 21, su 28.5. klo 06 ja 12 X Paikka: Laajasalo X Katsojamäärä: 8
Keskustelut:
Keskustelu I: Esitys
Esitystä koskevassa keskustelussa syvennyimme ei-inhimillisten esitysten erityispiirteisiin sekä niiden esityksellisessä ajattelussamme ja työskentelyssämme aiheuttamiin muutoksiin. Mitkä ovat ei-inhimillisen esityksen ominaispiirteet ja olemassa olon tavat? Miten ne haastavat ihmislähtöisen esityksen ja työskentelyn keskeisiä lähtökohtia,
kuten esityksen suunnittelua, harjoittelua, rajaamista, nimeämistä, kuvaamista ja katsomista? Miten ei-inhimillisiin esityksiin voi osallistua inhimillisenä esityksen tekijänä, esiintyjänä tai katsojana?
Aika: La 27.5. klo 12 X Alustajat: Ei-inhimillisen saarekkeen työryhmä
Keskustelu II: Tekijyys
Tekijyyttä käsittelevässä osiossa kysyttiin, miten ei-inhimillisten olentojen kanssa taiteen tekeminen vaikuttaa inhimilliseen taiteelliseen toimijuuteen ja tekijyyteen. Minkälaisia eettisiä kysymyksiä nousee esiin, jos ei-inhimilliseen suhtaudutaan esityksen tekijänä? Mitä tapahtuu, kun inhimillinen pyritään siirtämään esityksen tekemisestä syrjään ja täten tekemään tilaa ei-inhimilliselle tekijyydelle? Entä miten ei-inhimillistä tekijyyttä on lähestytty
Ei-inhimillisen saarekkeen eri vaiheissa?
Aika: La 27.5. klo 14 X Alustajat: Annette Arlander, Essi Kausalainen, Anniina Ala-Ruona, Minja Mertanen.
Mukana myös kompostilieroja. X Osallistujamäärä: noin 30
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Platonin valtio X Kuva: Jan Ahlstedt

23

Keskustelu III: Vaikutus
Vaikutusta käsittelevässä osiossa pohdimme sitä, miten ei-inhimillisen kanssa työskentely vaikuttaa meihin kokijoina ja taiteen tekijöinä sekä yhteiskunnallisina toimijoina. Miten työskentelyssä esiin nousevat kysymykset ja
haasteet saavat meidät arvioimaan uudelleen oman arkemme, työmme sekä yhteiskuntamme malleja ja rakenteita? Millaista ruumiiden, tilojen ja sosiaalisen järjestyksen politiikkaa ei-inhimillisten olioiden ja ilmiöiden kanssa
työskentely ehdottaa?
Aika: La 27.5. klo 16 X Alustajat: Hannah Maria Ouramo, Linda Priha, Kati Raatikainen

4.2.5 Platoninen saareke: Platonin Valtio
Helsingin Kalliossa asuu yhtä paljon täysivaltaisia kansalaisia kuin demokraattisen yhteiskunnan kehdossa, Antiikin Ateenassa. Siellä elänyt visionääri Platon uskoi ihmisen hyvyyteen ja asetteli tulevan eurooppalaisen yhteiskunnan kulmakiviä ja ihanteita Valtio-dialogin muotoon. Yli kaksi vuosituhatta myöhemmin demokraattinen järjestelmä kamppailee edelleen olemassaolonsa puolesta, kansalaisuuden määritelmästä kiistellään eikä hyvyyttä
mainita poliittisissa keskusteluissa.
Elokuussa 2017 mysteerinäytelmä Platonin Valtio otti Kallion kaupunginosan näyttämökseen kuuden päivän
ajaksi. Teokseen osallistui 18 hengen yleisö, jonka jäsenet toimivat kansalaisten roolissa. Näytös näytökseltä he
pohdiskelivat ja tunnustelivat yhteistä hyvää ja sitä, miten hyvä valtio muodostetaan oikeudenmukaisesti. Mysteerinäytelmän keskiössä oli siis sen yleisö, tai kuten sitä tämän esityksen kehyksessä paremmin sopii kutsua, kansa ja
sen edustajat.
Ensimmäinen näytös, ALETHEIA, esitettiin torstaina 24.8. Hakaniemen torilla.
Tori on kaupungin ydin. Se oli Antiikin Kreikan kaupunkivaltioiden, polisten, julkinen kokoontumispaikka.
Kaupunki ympäröi toria, jolla käsiteltiin niin poliitiikan, hengellisyyden, taiteen kuin urheilunkin kautta yhteisöllistä elämää. Ensimmäisessä näytöksessä kansalaiset johdatettiin esityksen maailmaan ja hyvän valtion kysymyksen äärelle.
Toinen näytös, PHYSIS, esitettiin perjantaina 25.8. Helsinginkadun uimahallissa.
Me synnymme kehoista, jaamme yhteiset tilamme muiden kehojen kanssa ja käymme jatkuvaa neuvottelua niiden välisistä rajoista. Toisessa näytöksessä syvennyimme siihen, miten olla yhdessä kehoina.
Kolmas näytös, PNEUMA, esitettiin lauantaina 26.8. Paavalin kirkossa.
Niin ihmiset kuin yhteiskunnatkin ovat aina etsineet suhdettaan itseään suurempaan. Kolmannessa näytöksessä
kuuntelimme sitä, miten olla yhtä henkeä.

24

Neljäs näytös, LOGOS, esitettiin sunnuntaina 27.8. Kallion kirjastossa.
Ruumiin ja hengen yhteys muunnetaan konkreettisiksi rakenteiksi mielen kautta. Neljännessä näytöksessä etsimme sitä, miten ajatella yhdessä.
Viides näytös, POLITEIA, esitettiin tiistaina 29.8. Valti(m)onteatterissa
Viidennessä näytöksessä kansan edustajat astuivat teatteriin ja ottivat sen käyttöön politiikan areenana. He saivat
vallan avaimet ja antoivat näyttämölle ja katsomolle sen merkityksen, joka niille tässä ja nyt kuuluu.
			
Rakkauden mysteerit -teossarja alkoi vuonna 2012. Teossarjan ensimmäinen mysteerinäytelmä, Platonin Pidot,
tähtäsi absoluuttiseen kauneuteen ja toteutettiin New Yorkissa vuonna 2013. Toinen mysteerinäytelmä, Platonin Luola, tähtäsi absoluuttiseen totuuteen ja toteutettiin Kööpenhaminassa vuonna 2016. Näiden lisäksi vuonna
2015 Galleria Oksasenkatu 11:ssä toteutettiin esityksellinen Trialogi-näyttely.
Työryhmä: Tuomas Laitinen, Maria Oiva, Jani-Petteri Olkkonen X Katsojat: 18

4.2.6 Julkaisusaareke
Julkaisusaareke vastaa TTK:n julkaisutoiminnasta. Esitys-lehden lisäksi se pitää sisällään kirjoja, pamfletteja sekä
nettijulkaisuja.
ESITYS-LEHTI
Esitys-lehti oli vuonna 2007 perustettu esitystaiteeseen ja performanssiin keskittyvä lehti, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehden painosmäärä oli 400 kappaletta. Vuonna 2017 lehti täytti kymmen vuotta ja tuli tiensä päähän. Viimeinen numero 1/2017 julkaistiin tammikuussa 2017.
Numeron teemana oli ”Jäähyväiset” ja siinä summattiin lehden taivalta ja esitystaiteen tapahtumia viimeisen
kymmenen vuoden ajalta. Toimituksen jäsenten lisäksi lehteen oli kutsuttu kirjoittajiksi lehden aiempia tekijöitä;
Maria Säkö, Tuomas Timonen ja Masi W. Eskolin.
Toimituskunta: Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Pilvi Porkola, Nora Rinne, Janne Saarakkala ja Aino Nieminen
ICE HOLE – Live Art Journal
Vuonna 2014 Esitys-lehden rinnalle perustettiin englanninkielinen nettijulkaisu ICE HOLE – Live Art Journal,
jonka tavoitteena on yhtäältä tuoda esiin suomalaisten tekijöiden ajattelua ja toimintaa, toisaalta luoda ja vahvistaa kansainvälisiä suhteita ja yhteistyötä. Verkkolehden artikkelit perustuvat pääasiassa videoille.
Vuonna 2017 julkaistiin kolme ICE HOLE -numeroa. Numero 5:n toimittajiksi oli kutsuttu performanssitai-
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teilijat Joel Verwimp Berliinistä, Adriana Disman Torontosta ja Esther Neff New Yorkista, jotka pohtivat kirjoituksissaan ja yhteisessä videoteoksessaan kollegiaalista rakkautta.
Numero 6 toteutettiin yhteistyössä Suomen Akatemian tukeman ”How To Do Things with Performance?”-tutkimushankkeen kanssa. Tutkimusryhmä julkaisi numerossa ”Kick-off” tapahtumaansa liittyvää materiaalia. Mukana olivat Annette Arlander, Tuomas Laitinen, Tero Nauha, Hanna Järvinen, Karolina Kucia sekä Pilvi Porkola, joka myös päätoimitti numeron.
Tämän lisäksi julkaistiin myös erikoisnumero, johon oli koottu jouluaiheisia performanssivideoita. Tekijöinä
olivat Sandrina Lindgren, Ishmael Falke, Diana Soria Hernandez, Nicolette Webber, Joljin de Wolf, Antonin
Brinda, Harriet Rabe, Petros Konnaris sekä Jay Mar Albaos. Numeron päätoimitti Pilvi Porkola.
www.icehole.fi
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5.

Tilausesitykset
5.1 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 2017 kuvaukset pidettiin 5.6. Helsingin edustalla Kuninkaansaaressa.
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, Jussin viimeinen nauha - väliraportti No. 1, valmistui 2015. Se
on kolmesta eri videosta ja yhdestä musiikkitallenteesta muodostuva videoinstallaatio miehen tiestä kahdentoista
vuoden läpi. Teos on tilattavissa TTK:sta vierailemaan näyttelytiloihin Suomessa ja ulkomailla.
Työryhmä: Jussi Johnsson, Janne Saarakkala, Ville Virtanen, Timo Oiva

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 perustuu yhtäältä asiakkaan mukanaan tuomiin ajatuksiin ja kysymyksiin, toisaalta konsultin omiin metodeihin
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Vuoden 2017 aikana Talvikki Eerola ja Risto Santavuori kirjoittivat Utopiakonsultin käsikirjan, joka on osa
TTK:n julkaisusarjaa Näin tutkit todellisuutta. Käsikirja esittelee Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetyn
taideteoksen ja palvelumuodon, Utopiakonsultaation. Utopiakonsultaatio on esitystaiteen traditiosta syntynyttä
osallistavaa esitystaidetta, joka tapahtuu keskellä katsojan omaa arkea. Utopiakonsultaation tarkoituksena on purkaa arkea rajoittavia totunnaisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä löytää reittejä sellaiseen, mikä näyttäytyy mahdottomana. Utopiakonsultin käsikirja kertoo, miten utopiakonsultaatio tapahtuu ja millaiseen taideajatteluun se perustuu. Yksityiskohtaiset kuvaukset ohjaavat utopiakonsultaation soveltamiseen niin yksilöllisenä palveluna kuin
ryhmien ohjauksessa tai yritys- ja yhteisövalmennuksessa.
Työryhmä: Talvikki Eerola, Risto Santavuori, Tuomas Laitinen

5.3 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 vaistomaisen kohtaamisen muodoilla, ja sillä mikä on arkkityyppistä ja eläimellistä meissä. Kehästä on esitetty ja kokeiltu erilaisia
versioita mm. Lainsuojattomat- ja Baltic Circle- ja Ice Breaking Fantasies -festivaaleilla, antropologien ja sosiologien konferensseissa, ala-asteella ja päiväkodissa.
Vuonna 2017 teosta esitettiin TeaKin opiskelijoille ke 11.1. ja to 12.1. Osallistujia oli yhteensä 45.
Esiintyjät: Julius Elo, Tuomas Laitinen

5.4 Taide ajatteluna (Lasten valta)
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 (HDL) kanssa
vuonna 2016. Vuonna 2017 hankeryhmä oli mukana Kodittomien naisten tuessa 10.1.-7.2.2017 HDL:n järjestetyssä Kaapeli -valmennuksessa (osallistujana Maria Santavuori). Vuosina 2016 ja 2017 hankeryhmä on perehtynyt
Kaapelin toimintaperiaatteisiin ja dramaturgiseen kuljetukseen ja luonnostellut suunnitelmia taiteen menetelmi-
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Utopiakonsultaatin käsikirja X Kuva: Aino Nieminen
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en, ajattelu- ja toimintamallien integroimiseksi Kaapeli-valmennukseen.
Syksyllä 2017 hanke jatkui niinikään yhteistyössä HDL:n kanssa Taiteen edistämiskeskuksen tukeman taiteen
juurruttamishankkeen puitteissa 1-2-luokkalaisten iltapäiväkerhon yhteydessä D-asema Lastenkaaressa Helsingin Kontulassa (osallistujat Talvikki Eerola ja Maria Santavuori). Tässä hankkeessa esitystaiteilijat luovat lapsille
ja sosiaalialan ammattilaisille tilan, jossa taidetta käytetään maailman tutkimisen välineenä. Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty esitystaiteellinen ajattelu tuodaan osaksi Lastenkaaren iltapäiväkerholaisten ja työntekijöiden arkea esitystaiteilijoiden aktiivisen läsnäolon kautta, ajatteluna ja toimintamalleina, jotka jäävät osaksi toimintaa hankkeen jälkeen.
Käytännön kehittämistoiminnan ohessa jatkoimme kokonaishankkeen suunnittelua ja rahoituksen hankkimista yhteistyössä HDL:n kanssa.
Työryhmä: Tuomas Laitinen, Risto Santavuori, Maria Santavuori, Talvikki Eerola, Minja Mertanen, Anniina
Väisänen. | Työpajoissa ja valmennuksissa osallistujia yhteensä n. 45.

5.5 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 2017 se lähetettiin neljälle katsojalle.

5.6 Rituaali urbaanissa tilassa: Eroksen ja
Psykhen temppeli
Eroksen ja Psykhen temppeli on kahdelle katsojalle tarkoitettu rituaaliteos ja kokemuksellinen mysteerinäytelmä
ruumiillisen rakkauden (Eros - Έρωτα) ja sielun (Psykhe – Ψυχή) pyhästä liitosta. Initiaatioriitin rakennetta noudattava rituaaliteos sopii parhaiten pariskunnille, rakastavaisille, salarakkaille tai ihmisille joiden välillä on mahdollisesti voimakas eroottinen lataus. Mysteerinäytelmä valjastaa katsojien välisen eroottisen energian, kosketuksen ja toisen läsnäololle antautumisen maagis-taiteelliseen operaatioon, jonka tarkoituksena on oman sisäisen tahdon voimistaminen ja sakraalin voiman herättäminen. Teoksen kesto on 1-3 tuntia.
Teosta esitettiin Esitystaiteen keskuksella, Todellisuuden tutkimuskeskuksella Suvilahdessa la 13.5. ja su
14.5.2018. Esityksiin osallistui yhteensä 12 katsojaa.
Työryhmä (teoksen suunnittelu ja toteutus): Hannele Kirjavainen, Jani-Petteri Olkkonen ja Eero-Tapio Vuori

5.7 Suomen Akatemian Kemian päivät
Titta Halinen edusti TTK:ta esityksellä Materials in the Future - a performative lecture 27.3.2017 Suomen Akatemian Kemian päivillä.
Tilaaja: Suomen Akatemia | Paikka: Messukeskus: Kemian Päivät - ChemBio Finland X Yleisömäärä: 50

Työryhmä: Eero-Tapio Vuori ja Risto Santavuori
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6.

Julkinen keskustelu
ja muu osallistuminen

7.

Rahoittajat
Helsingin kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Todellisuuden tutkimuskeskuksen toimitilat ovat Esitystaiteen keskuksella (Eskus) Suvilahdessa. TTK vuokrasi
vuonna 2017 Eskukselta kokoaikaisesti yhden työpöydän, varastotilaa ja osa-aikaisesti harjoitustilaa. TTK kuului
edelleen Eskuksen jäsenyhdistyksiin ja osallistui aktiivisesti sen toimintaan.

6.2 IETM
Vuoden 2017 lopussa TTK liittyi kansainväliseen IETM-verkostoon.

6.3 TTK-shop
TTK:n julkaisemat Esitys-lehdet, muu kirjallisuus ja kokemusesitykset ovat myynnissä verkkokaupassa osoitteessa
www.holvi.com/shop/todellisuus
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8.

9.

Vuoden 2017 tilinpäätös oli ylijäämäinen 9 629,57 euroa, eli yhdistyksen talous on saatu vakaalle pohjalle. Suurin yhdistyksen talouteen liittyvä riski ja epävarmuustekijä on harkinnanvarainen rahoitus, jonka Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki myöntävät yhdistykselle vain vuodeksi kerrallaan. Tämä tekee myös toiminnan
pitkäjänteisestä suunnittelusta vaikeaa. Muita merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä yhdistyksen toimintaan
ei liity.
Vuosina 2017 ja 2018 yhdistykselle kerrytetty oma pääoma käytetään vuosina 2018 ja 2019 TTK:n esitysten
ja julkaisujen markkinoinnin sekä tiedotuksen tehostamiseen ja näin ollen yleisöpohjan sekä omarahoitusosuuden
kasvattamiseen. Näiden lisäksi omaa pääomaa käytetään vuoden 2019 alussa starttaavan Mahdottoman esityksen
-residenssiohjelman aloituskustannuksiin vuosien 2018-2020 strategian mukaisesti.

Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin Taidemuseo HAM
Avikaisen leipomo
Myllyn Paras
Baltic Circle -festivaali
Paavalin seurakunta
Helsinginkadun uimahalli
Valtimonteatteri
Kallion kirjasto
Kahvi-Siskot
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Ainoa Graphic Design

Talous
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Yhteistyökumppanit
Last Tuesday
Suomen Akatemia
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Economic Space Agency (kansainvälinen verkosto)
Escola de Teatro (São Paulo, Brasilia)
Escola de Teatro (Mato Grosso, Brasilia)
Teatro Ritualistico de São Paulo (São Paulo, Brasilia)
Goldsmiths College (Lontoo, Englanti)
Dash & Dem (Englanti)
Bedford Creative Arts (Bedford, Englanti)
Macao (Milano, Italia)
Santarcangelo Festival (Santarcangelo, Italia)
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10.

Yhteystiedot
Todellisuuden tutkimuskeskus
Kaasutehtaankatu 1/33
00540 Helsinki
www.todellisuus.fi
Toiminnanjohtaja Annu Kemppainen
Puh. 0400 641 989
annu@todellisuus.fi

Työ 5.0 – LEIPÄ X Kuva: HAM/Maija Toivanen
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