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Opinnäytteestä | Toinen huone

Toinen huone on opinnäytetyöni, joka

telyt niin, että näyttelyyn valikoidut kuvat

koostuu kahdesta osiosta: omakuvallises-

yhdessä muodostavat kantavan teeman:

ta valokuvasarjasta Oma huone II:sta

olemassaoloa pohdiskelevan kuvauksen

ja omakuviin keskittyvästä kirjallisesta

itsen ja ympäristön välillä.

osiosta. Esitän valokuvasarjani kuvat yksittäisinä teoskuvina opinnäytetyöni portfoli-

Kirjallisessa työssäni kirjoitan omakuvan

olaatikossa. Kuvia on yhteensä neljätoista

käsitteestä niin valokuvaajana kuin kuvan

vuosilta 2009-2012. Sarjan nimi Oma

katsojanakin. Rinnastan valokuvateoriaa,

huone II rinnastetaan helposti Virginia

muiden valokuvaajien teoksia ja omaa

Woolfin samannimiseen klassikkoteok-

tuotantoani. Alkuosa painottuu valokuva-

seen A Room of One´s Own (1929), mutta

teoriaan. Etenen siitä muiden tekijöiden

se viittaa ennen kaikkea lapsuuden muis-

esimerkkiteosten kautta omaan tuotan-

tooni saada oma huone ja Bo Carpelanin

tooni ja lopuksi pohdintaan. Teoreettinen

sisäisestä huoneesta kertovaan novelliin

osuus peilaa omakuvia performatiivisina

Alkutuuli (1993). Sarjan teokset ovat olleet

esityksinä tekijän itsestä. Lähestyn aihetta

esillä yksityisnäyttelyissä: Oma huone

päälähteeni Susan Brightin Uncanny

Valokuvakeskus Perissä lokakuussa 2010

likeness: Photographers photographing

ja Oma huone II Valokuvagalleria Hippo-

themselves -esseen (2010) pohjalta. Tämän

lytessä tammikuussa 2012, sekä ryhmä-

lisäksi esittelen Roland Barthesin ajatuksia

näyttelyissä mm. SFR Young Talent Paris

valokuvasta ja sen suhteesta itsen kuvaan.

Photo Grand Palaisissa marraskuussa

Barthes, joka aikoinaan kirjoitti itsestään

2012 ja MoA Masters of Arts Jätkäsaa-

otetun kuvan viereen: ”You are the only

ressa toukokuussa 2012. Näyttelyiden

one who can never see yourself except

kuvavalinnat ja ripustukset ovat vaihdel-

as an image” johdattelee omakuvan para-

leet paikan ja silloisen kuvamateriaalin

doksin äärelle1 .

mukaan. Olen pyrkinyt rakentamaan näyt-

1| BARTHES 1995, 36

OLEN AINOA JOKA NÄKEE MINUT AINA VAIN KUVANA
Roland Barthes by Roland Barthes (1995)
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1 | Valokuvaaja valokuvaa itseään

KOHTI OMAKUVIA
Aloitin omakuvien kuvaamisen vuonna 2009 kun kaipasin maisemakuviini ihmistä. Asetin
aluksi itseni kauas kamerasta kuin pieneksi merkiksi olemassaolostani. Tein itsestäni
toisen, jonkun, jota katsoa. Kuvasin Korsikalla, Etelä-Koreassa ja Suomen Lapissa, mutta
etäisenvarovaisesti omakuvametodiin totutellen. Useamman itseäni yksin esittävän omakuvan jälkeen kaipasin perhettäni kuviin. Ajattelin, että heidän läsnäolonsa kuvissa olisi
yhtä välttämätöntä kuin mitä se on ollut tähän asti henkilökohtaisessa elämässäni.
Kesällä 2010 pyysin sisarukseni kuvaukseen vanhaan varastorakennukseen, jossa asuin
tuolloin. Istuuduimme siskoni ja viiden veljeni kanssa pöydän ääreen. Kaikki rinnakkain samalla
puolella. Halusin nähdä meidät yhdessä. Todellisuudesta poiketen: tasavertaisina. Kunkin
kädet pöydän alla, kylki kyljessä, omissa arkivaatteissa turkoosia seinää vasten. Jostakin
intuitiivisesta syystä halusin jäljitellä visuaalisesti Leonardo da Vincin tunnettua Viimeinen
ehtoollinen –seinämaalausta, joka on kuvaus Johanneksen evankeliumin tapahtumasta, jolloin Jeesus ilmoittaa yhden opetuslapsista pettävän hänet. Da Vinci maalasi teoksen suojelijalleen herttua Ludovico Sforzalle vuonna 1498.
Teoksesta kirjoitetun taidehistorian sijaan tutkin kuvan rakennetta. Halusin ilmentää perheemme kristillistä kasvatusta – ympäristöä, jossa vartuin. Sisaruus (2010) -teoksesta puuttuu
Jeesusta esittävä keskimmäinen hahmo. Meidän pöytämme keskimmäisenä istuu sisaruksista
esikoinen. Hänen oikealla puolellaan istuu vanhin ja vasemmalla puolellaan nuorin veli. Heidän
vieressään istuu ikäjärjestyksessä seuraavat veljet. Reunimmaisina toiseksi nuorin ja minä.
Jokaisella on oma paikkansa. Pöytämme on puhdas ja valkoinen. Ei ole pettäjää. Näin ainakin
haluaisin uskoa. Seinän väri: turkoosi on veden väri. Maalasin sen muistuttamaan allasta,
jossa olin kuvannut vuotta aiemmin minusta ja äidistäni yhteiskuvan. Kuvassa äiti ja minä
sulaudumme yhteen. Katsoin kuvaa ja mietin kuuluvani altaaseen sisarusteni kanssa äidin
sijaan – ei äidin kanssa jaeta elämää samalla tavoin kuin sisarusten kanssa.
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O M A K U V I S TA
New Yorkissa asuva kuraattori ja kirjoittaja Susan Bright etsii omakuvan luonnetta
esseessään Uncanny likeness: Photographers photographing themselves teoksessa
Autofocus (2010). Bright lähestyy aihetta kahden eri vuosisadan omakuvilla: ranskalaisen
Hippolyte Bayardin Self-Portrait as a Drowned man (1840) ja englantilaisen taiteilijan
Gavin Turkn Portrait of Something that I´ ll Never Really See (1997). Molemmat kuvat
ovat muotokuvia miehistä. Bayardin mustavalkoinen kuva kulisseihin nojaavasta henkilöstä
on valokuvahistoriasta tuttu. Se tunnetaan ensimmäisenä kameralla kuvattuna omakuvana. Kuvassa valokuvan pioneeri Bayard lavastaa itsemurhan. Kuvassa on suuri olkihattu
Bayardin rinnankorkeudella seinää vasten asetettuna, maalatut tummat kädet huolellisesti
ristikkäin sylissä, vaalea peitto Bayardin ympärillä kuin lämmikkeenä paljaan rinnan alapuolella. Turkn lähikuva miehestä on edellistä askeettisempi. Kuvan kasvot on rajattu niin,
että ne muistuttavat ilmeetöntä passikuvaa. Kuvassa korostuu kasvojen uurteet. Taustaksi
on valittu äärettömyyttä symboloiva valkoinen studiotila. Teostiedot antavat ymmärtää,
että kuvan henkilö on taiteilija itse. Turkn nimeää teoksensa: Muotokuva jostakin jota en
koskaan oikeastaan tule näkemään 2 .
Kuvia yhdistää kuvattavien kiinnipainuneet silmät. Ne luovat pysähtyneen, lähes poissaolevan tunnelman. Suljetut silmäluomet ovat esiripun kaltainen verho elämän ja kuoleman
välillä. Kummastakaan kuvasta ei voi päätellä onko henkilö elossa vai ei.
Eleenä suljetut silmät kuvastavat omakuvalle tyypillistä aihetta: sisäiseen maailmaan
uppoutumista. Bright kirjoittaa: ”historiallisessa mielessä omakuvat, etenkin maalaustaiteen parissa, ymmärretään tunteiden, sisäisen maailman, itseanalyysien ja mietiskelyjen
representaatioina”.3 Valokuvatut omakuvat poikkeavat kuitenkin tästä määritelmästä.
Brightia mukaillen valokuvatuissa omakuvissa emme katso sisäisen maailman visuaalista
kuvausta vaan pikemminkin itsetarkastelun, itsesuojellun, itsepaljastetun ja itseluodun
esitystä, joka avautuu erilaisille tulkinnoille katsojan tavasta riippuen.4

2 | T U R K N , T E O S N I M I : P O R T R A I T O F S O M E T H I N G T H AT I ´ L L N E V E R R E A L LY S E E . ( O M A K Ä Ä N N Ö S )
3| BRIGHT 2010, 8 (OMA KÄÄNNÖS)
4| MTS. 2010, 9 (OMA KÄÄNNÖS)
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Hippolyte Bayard, Self Portrait
as a Drowned Man, 1840.

Gavin Turk, Portrait of Something
that I´will Never Really See, 1997
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ITSE ELETYN ALLEGORIA
Bayardin ja Turkin kuvien kohdalla ajattelen

Bayard esimerkkinä on osoitus siitä, miten

Oma huone II -sarjani Suvun vesi (2011)

itsen kuvaaminen metodina on kiinnosta-

-teosta. Se on sarjani kuvista visuaalisesti

nut valokuvaajia alusta saakka. Valokuvan

pelkistetyin. Kellun tummassa vedessä.

ansiosta taiteilijat vapautuivat tutkimaan

Elossa. En esitä kuollutta niin kuin Bayard

omakuvaa ilman peiliä 5 . Itsereflektoinnin

tai Turk, mutta olen rajamailla. Toden ja

ohella omakuvat ovat keino osallistua ole-

tulevaisuuden välillä. Tumma vesi on sym-

massaolon keskusteluun aluksi yksityisellä,

boli tuolle immateriaaliselle kohtauspaikalle

mutta yleisölle esitettynä myös julkisem-

elämän ja minun välilläni. Mustat alusvaat-

malla tasolla. Minua kiinnostaa eniten kuvat,

teeni sulautuvat veteen, vaaleat hiukseni

joissa itsellä on olemassaoloa pohdiskeleva

kelluvat osittain pinnalla, olkapääni ovat

paikka. Löydän tämän paikan toisten tekijöi-

hieman kohonneet, vasen ranteeni katkeaa

den teoksista samaistumisen kautta.

kuvan oikeaan laitaan. On kyse tasapainosta: vajoamisen ja kellumisen suhteesta.

Ruotsalaisen valokuvaajan Nygårds Karin

Kuinka monta kädenliikettä tarvitsen

Bengtssonin Woman by White House

pysyäkseni pinnalla sulkimen ollessa auki?

(2004) on minulle esimerkki teoksesta, joka
toimii omakuvan kaltaisesti. En tiedä, onko

Minulta on kysytty usein, mitä vesi minulle

kuvan henkilö taiteilija itse. Katson kuvaa

merkitsee. Kiasman intendentti Sanna

kuin se olisi kuva minusta. Samaistun kuvan

Korhonen ehdotti kuvan veden tarkoittavan

henkilöön: naiseen, joka on kouristuksen-

alkukotia. Ehkäpä se kytkeytyy teosnimen

omaisesti kääntynyt kohti omakotitalon

kautta sukupolvien väliseen ketjuun tai

ulkoseinää. Naisen on mielestäni täytynyt

veden ominaisuuteen yhdistää tai erottaa.

kävellä hetki sitten sisältä ulos. Valon-

Kukapa tietää?

sävystä ja sumusta päätellen on valkeneva
kesäyö. Sisällä on hämärää. Naisella on

Kyseinen teos on minulle yksi sarjan

yllään punainen juhlaleninki, puolipitkät

tärkeimmistä kuvista. Olen kuvassa yksin.

hiukset ovat auki – kuvittelen, kuinka ne

Katkennut käsi kurottaa toisen luokse. Ehkä

valuvat vapaina hänen poskiaan pitkin, osa

joku sittenkin pitää minusta kiinni. Kameran

hiuksista liimautuneena ihoon. Oikea käsi

toisella puolella on käsi joka painaa laukai-

on koukistunut peittämään mahdollisesti

sinta. Hän hätäilee. Vesi on kylmää. Minä

kasvoja, vasen käsi pitelee rinnasta kiinni.

jännitän kelluakseni. Pienin kädenliikkein

Jalat ovat vierekkäin ikään kuin kaikki olisi

pidän itseni pinnalla. En halua rikkoa peili-

yhä hallittavissa. Miksi nainen on yksin

tyyntä veden pintaa, joka heijastaa taivaalla

ulkona hyvin pukeutuneena keskiyöllä?

hiljalleen liikkuvat pilvet. Mutta käteni piirtää

Onko talo naisen koti? Mitä on tapahtunut?

renkaat. Pysyn pinnalla.

5 | PA L E Y 2 0 1 0 , W W W – D O K U M E N T T I

(OMA KÄÄNNÖS)

14

Nygårds Karin Bengtsson, Women by White House, 2004

Kuva ilmentää minulle sisäisen maailman

Kuvaamalla omakuvia tai katsomalla toisten

ristiriitaa. Tulkitsen sen olevan kuva

tekijöiden identiteettiä heijastavia teoksia

tilanteesta, kun ihminen pakenee kotoaan

saan ikään kuin kuvallisen muodon. Kat-

voidakseen hengittää. Niin Bengtssonin

soessani esimerkiksi Bengtssonin teoksia,

kuin minunkin teoksiani voidaan tulkita

näen itseni. Kuulun siihen maailmaan, jota

itse eletyn allegorioina. Kuvaamme

hän kuvaa, huolimatta siitä, että kuvat eivät

sen mitä on jo tapahtunut. Molemmille

esitä arkitodellisuuttani. Roger Marcel

on tyypillistä muistojen uudelleenluonti

Mayou kirjoittaa artikkelissaan Portrait of

fiktiivisiä elementtejä käyttäen. Kuvat

the Artist as a work of Art (1986), miten

käsittelevät itseksi tulemista fiktiivisesti.

nähdyksi tuleminen on yksi ihmisen perus-

Tällä perusteella kutsun kuviani fiktiivisiksi

tarpeista 6 . Näen omakuvien syntyvän tästä

omakuviksi. Itseksi tulemiseen tarvitaan

samasta tarpeesta. Omakuvat ovat tekijän

kuvittelemista – esittäähän taiteilija jotain,

aktiivista esiintuloa tai esiin astumista. Niillä

jota ei tule koskaan näkemään (muuna

voidaan käsitellä mennyttä mutta myös

kuin kuvana).

tuottaa uuttaluovaa minäkuvaa 7 .

6 | M AY O U 1 9 8 5 , 2 0 ( O M A K Ä Ä N N Ö S )
7| KS. DEMOS 2006, 9 (OMA KÄÄNNÖS)
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P O R T R A I T O F S O M E T H I N G T H AT I ´ L L N E V E R R E A L LY S E E
Englannissa taidehistoriasta luennoitseva TJ Demos luonnehtii omakuvien esittävän
tekijän identiteettikäsitystä ja sen paikkaa kuvassa 8 . Brightin mukaan omakuvan ontologinen perusedellytys on sen aiheessa. Brightia mukaillen kuvan tulisi ensinnäkin esittää
tekijäänsä: teoksen pitää tutkia identiteetin käsitettä – joko taiteilijan omaa tai laajempaa
yleismaailmallista – ja toisekseen sen pitäisi tarjota katsojalle näkökulma tai pohdinta
identiteetistä 9 . Tämän vuoksi omakuville on luonteenomaista tekijän voimakas itseviittaavuussuhde1 0 . Mikä korostuu valokuvattujen omakuvien kohdalla kun tekijä, aihe, ja kohde
ovat sama.
Turkn teosnimi: Portrait of Something that I´ ll Never Really See paljastaa, miten minä itse
valokuvan aiheena on lähtökohtaisesti paradoksaalinen tekijälle itselleen. Tekijä itse ei koskaan näe fyysisessä todellisuudessa sitä, mitä hän uudelleenesittää kuvassaan1 1 . Tekijä
esittää ikään kuin mahdotonta aihetta, itseään. Itseä jonka voi tavoittaa kuvana peilissä tai
valokuvassa, mutta ei koskaan sellaisena kuin toinen ihminen toisen näkee. Tämä on tragedia sinänsä. Ranskalainen semiootikko Roland Barthes lähestyy aihetta omaelämänkerrallisessa tekstissään Roland Barthes (1995). Lainaamani sitaatti käsittelee samaa asiaa
kuin Turkn teosnimi Portrait of Something that I´ ll Never Really See. Barthes kirjoittaa
hänestä otetun kuvan viereen:

”But I never looked like that!” –How do you know?
What is the ”you” you might or might not look like?
Where do you find it… Where is your authentic body?
You are the only one who can never see yourself except
as an image; you never see your eyes unless they are
dulled by the gaze they rest upon the mirror or the lens
(I am interested in seeing my eyes only when they look
at you): even and especially for your own body, you are
condemned to the repertoire of its images.”1 2

Barthes esittää oleellisimman huomion subjektin ja omakuvan välisestä suhteesta sitaatissa: “You are the only one who can never see yourself except as an image”. Professori
Lea Rojola suomentaa Barthesin sitaatin tekstissään Teksti nimeltä R.B (1995): Olen
ainoa joka näkee minut aina vain kuvana1 3 . Huomiota herättävää on englannin- ja suomenkielisen käännösten välinen hienoviritteinen tulkinnallinen ero: subjektin paikasta ja sen
suhteesta omakuvaan. Suomenkielisessä sitaatissa lähestytään aihetta ensimmäisen persoonapronominin muodossa kun taas englanninkielisessä sitaatissa aihe puetaan toiseen

8| DEMOS 2006, 9 (OMA KÄÄNNÖS)
9 | B R I G H T 2 0 1 0 ,12 ( O M A K Ä Ä N N Ö S )
10 | KS. BRIGHT 2010, 8

11| M T S . 2 0 1 0 , 8 ( O M A K Ä Ä N N Ö S )
12| BA R T H ES 19 9 5, 3 6
13 | R O J O L A 19 9 5, 9 9

16

persoonapronominiin. Englanninkielisessä sitaatissa subjekti on selkeästi vuorovaikutuksessa toiseen. Yhtäältä siinä huomioidaan, miten subjekti on suhteessa toiseen – sanomalla
”sinä” on puhujan oltava minä tai hän – ja toisaalta, miten toinen (puhuja) nähdäkseen
toisen ei ole riippuvainen kuvasta kun taas subjekti (sinä) nähdäkseen itsensä on ehdollinen
kuvasta. Jos Rojolan suomennosta ei oteta huomioon kääntyy sitaatti vapaasti suomennettuna: olet ainoa, joka näet itsesi ainoastaan kuvana. Toteamus on kiistämätön. Se selittää
omalta osaltaan, miksi omakuvan näkeminen kiinnostaa. Kuva paperilla tai peilissä on perinteinen keino nähdä se, mitä en tule koskaan näkemään sellaisenaan.
Omakuva on ensiksikin esitys siitä, mitä tekijä ei voi nähdä ja toisekseen esitys siitä,
miten toiset näkevät subjektin itsen. Omakuva ikään kuin kiusoittelee sitä esittävää, se
tarjoaa näkymän: kuvan itsestä, mutta ei ole kuitenkaan se alkuperäinen. Alkuperä, kuvan
referenssi on jo muuttunut kun kuva on valmis katsottavaksi. Siispä on tyydyttävä tähän
kuvaan, joka on yhtä riippuvainen niin kuvaushetkestä kuin kuvan katsomisesta. Tämä
kahden hetken välinen kuilu on samankaltainen kuin minun ja sinun välinen kuilu. Ehkäpä
kehojamme erottava välimatka on se, joka herättää meidät käsittelemään identiteettiämme
suhteessa ympäröivään. Australialainen valokuvataiteilija Bill Henson kuvailee melankolista
suhdettaan valokuvaan:

”I have always felt that our relationship to photography
was conditioned by an underlying sense of loss. That there
was always this feeling of ”otherness” or ”elsewhere” seemed
to me perfectly natural and to be largely where the real potential
for the medium lay. Trying to understand the nature of that
distance seems central to my need to make photographs.
I suppose the apprehension of distance evokes a sense
of loss in us – a sense of longing – and I think it´s longin
that animates contemplation.” 14

Hensonin mukaan juuri tämä välimatka sinun ja minun (joka on toiseutta), menneen ja
nykyisyyden välillä (joka on toisaalla oloa), herättää menetyksen tunteen ja tarpeen kuvata.
Valokuvassa tavoitamme ikään kuin tämän kaipauksemme kohteen. Sillä valokuvan olemassaolo perustuu juuri siihen tosiasiaan, että se esittää menneen, jonkin, jonka läsnäolo ei ole
enää käsinkosketeltavissa. Ehkäpä tavoitamme olemassaolon kuvamme valokuvassa – tai
vielä paremmin kuvassa, joka esittää sinua ja minua yhdessä, tai sinua ja minua erossa.

14 |

H E N S O N , V I I TAT T U L Ä H T E E S S Ä B R I G H T 2 0 11, 9 9
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UNCANNY
Tarvitsemme toisiamme nähdäksemme itsemme yhtälailla kuin tarvitsemme kuvaa nähdäksemme sen, mitä emme tule koskaan näkemään. Brightin esseen nimi: Uncanny likeness
kuvaa oivallisesti omakuvan paradoksia. Katsoja tietää katsovansa kuvaa itsestään, mutta
kulunut aika on luonut kuvan ja katsojan välille oudon tunnelman. Uncanny, joka sanana
tarkoittaa suomeksi normaalin ylittävää, on mysteeriä subjektin ja objektin välillä1 5 . The
Uncanny on alunperin Sigmund Freudin käsite. Se on käännetty saksan kielen sanasta
Das Unheimliche. Das Unheimlichellä – ”the opposite of what is familiar” – tarkoitetaan
jotakin tuttua, joka samanaikaisesti koetaan vieraana. The Uncanny koetaan epämukavan
outona tai epämukavan tuttuna –tunteena1 6 . Ja mitä muuta omakuva voisikaan merkitä
omakuvan henkilölle kuin paradoksia tämän tutun mutta vieraaksi koetun kuvan äärellä?
Sillä valokuvattu omakuva on varjon kaltainen, itseään pakeneva seuralainen. Kummallinen
ajan ja valon kutoma näky itsestä, joka on samalla tuttu ja itseä muistuttava, mutta silti
vieras, etäinen ja tavoittamaton.

K U VA N M I N Ä
Uncanny-merkityksen tavoin, kuva minusta on itselleni tuttuudessaankin vieras ja yllättävä.
Katsoessani omakuviani pohdin, kuinka olen kuvissa se, joka olen, mutta kuitenkin etäinen, melkein kuin toinen. Muutun jatkuvasti, jolloin omakuvanikin muuttuvat. Vaikka kuvan
henkilö olisi tunnistettavissa minuksi, en lopulta kuitenkaan ankkuroidu sen pysähtyneeseen olemukseen. Barthes kirjoittaa samasta ilmiöstä: ” valokuva on itsensä muuttamista
toiseksi: tietoisuuden viekasta erottamista identiteetistä”1 7 .
Pohtiessani suhdettani itseni ja minua esittävän kuvan välillä Oma huone II –teosten
kohdalla huomaan olevani todellisin itselleni aina vallitsevassa hetkessä. Aluksi olen kuva
itsestäni mielessä. Suunnittelen, miltä kuva näyttää, mitä asioita se voisi esittää. Seuraavaksi kuvaan kuvan. Olen sekä kuvaaja että kuvattava kohde. Lopulta valmiin kuvan äärellä
olen kuvan katsoja, katson kuvaa itsestäni. ”Valokuvan itsestä” tulee ikään kuin hän, toinen.
Lea Rojola määrittelee tämän autobiografiseksi tai romaanimaiseksi kolmanneksi persoonapronominiksi teoksessa Subjekti. Minä. Itse (1995). Katsoessani kuviani puhun hänestä
laiturilla, naisesta, joka makaa altaassa, sillä erotuksella, että kuvissa, joissa olen perheenjäsenteni kanssa, miellän kuvassa olevan itseni omaksi itsekseni. Istun epäilemättä sisarusteni kanssa pöydän takana, lojun isoäitini sängyllä äidin ja isoäidin kanssa. Teoksista tulee
ikään kuin tutkimusta identiteetistä fiktiona kuten Rojola mainitsee Barthesista kirjoittaessaan. Tätä fiktiivisen identiteetin kuvallista tutkimusta teosteni kohdalla on ollut mielekästä
luonnehtia käsitteellä, josta mainitsin aiemmin; fiktiivinen omakuva.

15| THE FREE DICTIONARY ,TIEDONLÄHDE, WWW –DOKUMENTTI (OMA KÄÄNNÖS)
16| WIKIPEDIA, TIEDONLÄHDE, WWW –DOKUMENTTI (OMA KÄÄNNÖS)
17| BARTHES 1985, 18
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Barthes määrittelee itsensä suhteesta omaan tekemiseen:

”En pyri asettamaan nykyistä ilmaisuani aiemman totuuteni
palvelukseen, (klassismissa tällainen ponnistus olisi korotettu
autenttisuudeksi), kieltäydyn uupuneena ajamasta takaa jotain
entistä palaa itsestäni, en yritä restauroida (niin kuin monumenteista sanotaan) itseäni. En sano ”Aion kuvailla itseäni”, vaan
”kirjoitan tekstin ja kutsun sitä R. B.:ksi.” /– –/ olen itse oma
symbolini, olen tarina, joka tapahtuu minulle /– –/ . ”1 8

Toisin kuin Barthes etsin menneestä paloja luodakseni tarinani. Valokuvatessani näitä
pieniä kohtauksia eletystä elämästäni muuttuu tarina minusta itsenäiseksi valokuvaksi.
Haluaisin kutsua kuvassa esiintyvää itseäni kuvan minäksi. Valmis kuva on riippumaton siitä
minusta, joka kirjoittaa tätä tekstiä. Kuva – kuten Barthes kirjoittaa Valoisassa huoneessa
– ”tapahtuu minulle”, se ei enää valmiina tarvitse minua1 9 . Kuvan minä on itsenäinen ja
itsepintainen. Se on sekä autobiografinen että fiktiivinen. Sen alkuperä on minussa, mutta
alkuperä on jo muuttunut kun kuva on valmis.

T U N N I S TA M I S E S TA
Asettautuessani kuvan kohteeksi tulee minusta itseni symboli samalla tapaa kuin Barthesista tulee itsensä merkki tekstissä R.B. Tämä on luonteeltaan sopimuksenvarainen
tulkintatapa. Ymmärtääkseni paremmin, mitä omakuva voi kertoa kohteestaan, tarkastelen
valokuvan katsomista kokemuksena. Barthes kirjoittaa katsoessaan kuvaa äidistään:

” Tunnistin hänet aina vain osina, toisin sanoen kadottaen
hänen olemuksensa ja niin muodoin hänet kokonaan. Se ei ollut
hän, eikä kuitenkaan kukaan muukaan. Olisin tunnistanut hänet
tuhansien muiden naisten joukosta, enkä kuitenkaan ’löytänyt häntä’. ” 2 0

1 8 | B A R T H E S , V I I TAT T U L Ä H T E E S S Ä R O J O L A , 1 9 9 5 , 1 9 4 – 1 9 5
19| BARTHES 1985, 25
20| MTS. 72
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Viitaten Brightiin, Barthesin kokema paradoksi (etsimisen ja löytämisen välillä) johtunee siitä kulttuurisidonnaisesta käsityksestä, että valokuva – näyttäessään kohteen
ulkonäön – käsitetään itsen tai identiteetin representaationa 2 0 . Opimme ikään kuin
etsimään kuvasta kuvaksi muuttunutta identiteettiä. Tämä tarkoittaa Brightin mukaan
sitä, että katsoessamme muotokuvaa kuvittelemme näkevämme ja siten ymmärtävämme
myös kuvassa olevan henkilön kompleksisen psyykeen 2 1 . Tämä muotokuvamaalauksesta
juontuva uskomus on ollut useiden taiteilijoiden työn aiheena, etenkin kun sen todenpitävyyttä on haluttu kyseenalaistaa. Valokuvataiteilija Jan Kaila jäsentää tätä ilmiötä
Elis Sinistön potrettisarjalla Olen erilainen joka hetki. Kuvat Sinistöstä, tummaa taustaa
vasten kuvattuina, osoittavat, miten pienetkin ilmeenmuutokset kameran edessä saavat
meidät tulkitsemaan saman henkilön persoonaa eri tavoin. Kuva saattaakin harhauttaa
katsojaa. Kuvittelemme löytävämme kuvan kohteen, jota ei ehkä tulisi edes kirjaimellisesti
etsiä kuvallisesta viitekehyksessä.
Barthes vertaa unen ja valokuvan logiikkaa analysoidessaan tunnistamisen kokemusta
valokuvissa. Unessa kuten valokuvissakin tiedämme unen henkilön olevan hän, jonka
tunnemme, mutta emme näe häntä 2 2 . Tämä kiusoitteleva olemus vangitsee meidät:

”Valokuvan äärellä, kuten unessa, tehdään aina tuo sama yritys,
sama sisyfoksentyö: kiivetään ylös, pyritään kohti olemusta,
laskeudutaan alas sitä näkemättä, aloitetaan kaikki jälleen alusta.”

Sisyfos oli Kreikan mytologiassa kuningas, joka petkutettuaan kuolemaa joutui manalaan.
Hän sai tehtäväkseen vierittää ikuisesti kivenlohkaretta rinteen päälle. Kun lohkare oli huipulla, se vieri takaisin alas ja Sisyfoksen täytyi aloittaa työ alusta.2 3 Vertauksella Barthes
kuvailee valokuvan tunnistamisen turhautumista. Etsimme pakonomaisesti jotakin tuttua
ja tunnistettavaa kuvasta. Etsimme yhdennäköisyyttä kuvan ja sen alkuperän välillä, jotain,
jota voisi kutsua myös ilmeiseksi 2 4 . Yritämme päästä kallion laelle nähdäksemme missä
olimme kun katsoimme kallion juurelta ylöspäin. Barthesin mukaan:
” /– –/ perimmiltään valokuva näyttää keneltä tahansa paitsi siltä, jota
esittää. Sillä näköisyys perustuu subjektin identiteettiin, naurettavaan,
puhtaasti oikeudelliseen, jopa rikosoikeudelliseen asiaan; näköisyys ilmaisee
identiteetin ´ itsenään´, kun taas minä haluan subjektin ´omaksi itsekseen´.2 5 ”

20| BRIGHT 2011, 20 (OMA KÄÄNNÖS)
21| MTS. 20 (OMA KÄÄNNÖS)
22| BARTHES 1985, 72

23 | WI KI P E DI A , TI E D O N LÄ H DE , W W W - D O KU M E NTT I
24| KS. BARTHES 1985, 108
25| MTS. 109

20

Katsomme kuvia oman kokemusmaailmamme läpi. Haluamme nähdä kuvissa sen minkä
tunnistamme oikeaksi ikään kuin todeksi. Ystäväni totesi katsoessaan Pitkä talvi (2012)
–teosta, miten hänelle tuttu katseeni näyttäytyi hänelle totuttua tyhjempänä. Kuvassa hän
katsoi hänelle vieraampaa minua, arjesta poikkeavaa olemustani. Kuvissa ilmaisen tunteita, joille en löydä paikkaa arjessa. Kasvojeni jähmettynyt ilme kuvissa muuttuu toistuessaan lähes maneeriksi. Ilme, josta Barthes kirjoittaa, ”on tuo eriskummallinen ruumiista
sieluun kulkeva vaikutus”2 6 . Hän jatkaa:

”Se on ruumista myötäilevä valoisa varjo ja jos valokuva ei saa
tuota ilmettä esiin, silloin ruumis liikkuu ilman varjoja, ja kun
tämä varjo kerran, kuten varjottoman naisen myytissä, on
irrotettu, jää vain steriili ruumis”2 7 .

Ovatko kuvani kuvia varjottomasta naisesta? Vai naisesta, joka ei enää halunnut hymyillä
kameralle? Teosteni toistuva ilme on se ilme, joka leviää kasvoilleni, kun hymy haihtuu.
Vähäeleiset erot kuvien välisissä ilmeissä, nostaa pienetkin kasvoista luettavat muutokset
isoon arvoon. Uusimmassa Kakskerta –teoksessa (2012), ilmeeni on patoutuneen torjuva.
Kuva on kuvattu samassa paikassa, samana päivänä, mutta vuotta myöhemmin kuin
Kakskerta (2011) -teos. Kakskerta (2012) -kuvassa olen noussut merestä. On lokakuun
18 päivä. Oikean käden nyrkki on avautunut ja kamera on asetettu edellistä kuvauskertaa
alemmas. Valkoisen hääpuvun sijaan ylläni on musta trikookankainen puku. Vesipisarat
valuvat kasvoja pitkin samalla tapaa kuin vesi valuu ikkunoita pitkin vesisateessa. En tiedä
tulenko käyttämään uusinta Kakskerta (2012) kuvaa. Halusin tehdä kuvan ennen kaikkea
itselleni – nähdäkseni, miten olen se sama kuin aiemminkin, mutta muuttunut.
Ehkäpä ystäväni etsi Pitkä talvi -teoksesta sitä minua, jonka hän tuntee, samoin kuin Barthes etsi äitiään, jonka löysi kuvasta, jossa äidin silmät säihkyivät. Minä etsin kuvistani sitä
itseäni, jonka kanssa käydä vuoropuhelua todellisuudesta, jossa elän.

V A L O K U V A N ” TÄ M Ä O N O L L U T ”
Tunnistamisen tarve, kuten moni muukin valokuvallinen ominaisuus, palautuu valokuvan
tekniseen olemukseen. Barthesin mukaan etsimme valokuvasta eräänlaista henkisyyttä,
ikään kuin valokuvalla olisi suvereeni kyky muuttaa kuvan pysähtynyt kohde eloon 2 8 .

26| BARTHES 1985, 115
27| MTS. 116
2 8 | B A R T H E S 1 9 8 5 , 7 2 , 7 7 , V I I T TA A Ä I T I I N S Ä TA LV I P U U TA R H A - V A L O K U V A S S A : ” L Ö Y S I N H Ä N E T
OMAKSI ITSEKSEEN”.
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Erica Nyholm,
Pitkä talvi, 2012

Erica Nyholm,
Kakskerta, 2011

Erica Nyholm,
Kakskerta, 2012
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Kamerunilainen valokuvaaja Samuel Fosso
kertoo The Guardian -lehdessä aloittaneensa
omakuvaprojektin omassa valokuvaamossaan
70-luvulla. Fosso kuvasi omakuvia filmin loppuun kun valokuvattavaksi tullut asiakas oli
kuvattu. Fosso ei halunnut hukata kuvaamattomia ruutuja ja toisekseen hänellä oli omakuville
käyttöä, hän lähetti äidilleen ulkomailta kotimaahan kuvia itsestään kertoakseen, että kaikki on
hyvin 2 9 .
Valokuva, juuri sen vuoksi mitä sen on sovittu
olevan, uskottelee – vähintäänkin näennäisesti
– näyttävänsä kuvan kohteen sellaisena kuin se
on. Valokuva, referenssinä jostakin, on aina suhteessa todellisuuteen, jossa elämme. Yhdysvaltalainen taidekriitikko Arthur C. Danto kirjoittaa
Taiteen nykyhetki (1995) -teoksessa:
”Valokuva on määritelmän mukaan kuvallista
taltiointia, ja sellaisena aina lähtemättömästi
kiinni siinä näkyvässä todellisuudessa joka
sen on aiheuttanut

3 0 ”.

Barthesin mukaan:
”Valokuvauksessa en voi koskaan kieltää,
etteikö kohde olisi ollut paikalla 3 1 .”
”Valokuva salaisesti yllyttää meitä uskomaan,
että tuo kohde on elossa, mikä johtuu siitä,
että harhaisesti annamme todellisuudelle
ehdottomasti ylemmän, jollakin tapaa ikuisen
arvon; mutta siirtämällä tämän todellisuuden
menneisyyteen (”tämä on ollut”) valokuva
vihjaa, että kohde onkin jo kuollut3 2 .”

29|
30|
31|
32|

HENLEY 2011, WWW-DOKUMENTTI (OMA KÄÄNNÖS)
DANTON 1991, 115
BARTHES 1985, 82
MTS. 85

23

Mikäli emme uskoisi niin voimakkaasti tähän
sopimuksenvaraiseen suhtautumiseen, epäilisimmekö jokaisen kuvan kohdalla valokuvan
kuvastavan jotakin, joka on maailmassa olemisen
kokemuksemme ulkopuolella vai pystyisimmekö
näkemään kuvan pelkästään kuvana? Ehdotankin
että katsoisimme valokuvaa esimerkiksi hetken
heijastuksena kesäyön järvimaisemasta. Siinä me
näkisimme peilityynen järvenpinnalla vastarannan
havupuut, rantakalliot ja taivaan, näkemättä järven
syvyyttä ja sen vedenalaista maailmaa. Siinä me
unohtaisimme ajan, olisimme kasvotusten näyn
kanssa.
Valokuvan todistusvoima ”tämä on ollut ”, tekee
valokuvasta yhtä lumoavan kuin mitä kesäinen
järvimaisema on minulle 3 3 . Unohdan helposti,
miten tähän joskus painavaltakin tuntuvaan toden
ja valokuvan liittoon liittyy kauneus. Valokuva erityislaatuisuudellaan, kuten Barthes luonnehtii:

” /– –/ asettaa meidät muita taiteita välittömämmin läsnäoleviksi maailmaan – rinnakkain sen
kanssa; mutta tämä läsnäolo ei ole vain poliittista (´osallistua kuvan välityksellä oman aikansa
tapahtumiin`), se on myös metafyysistä laatua 2 .”

Olen ollut olemassa koska olen valokuvassa.
Olen olemassa koska katson valokuvaa. Tämän
kaltaisen olemassaolon kuvana toimivat Fosson
omakuvat. Hän lähetti äidilleen kuvia, joilla hän
kertoi, että kaikki on hyvin! Olen olemassa täällä!
Näin valokuvalla ylläpidetään rakkaussuhteita.
Kuvaan ihmisiä, jotka ovat minulle rakkaita. Pidän
heistä otettuja kuvia esillä. Katselen niitä muis-

33| KS. BARTHES 1985, 121
34| MTS. 90

24

taakseni heidät. Katson heitä muistaakseni, että
minua rakastetaan. Mitä kuva olisi minulle jos en
tunnistaisi siinä mitään minulle tärkeää? Viipyisinkö kuvan äärellä? Vai muuttuisiko kuva minulle
samantekeväksi musteeksi paperilla?

Samuel Fosso,
Self-Portrait, 1976

Samuel Fosso,
Self-Portrait, 1976
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2 | Omakuvien näyttämötaide

Omakuvia pikemminkin rakennetaan kuin otetaan, väittää Lontoossa vaikuttava valokuvahistorioitsija ja -teoreetikko David Campany kirjoittaessaan Fransesca Woodmanin
teoksista kirjassa Art and Photography (2003) 3 5 . Woodman on hyvä esimerkki taiteilijasta, joka loi kuvillaan oman maailmansa. Hylätyt talot olivat hänen mustavalkokuviensa
tunnusomainen näyttämö. Woodman esiintyy kuvissaan rituaalinomaisesti ja lähes poikkeuksetta yksin. Pitkän suljinajan aikana hän liikkuu tilassa, kamera jalustalla näennäisen
sattumanvaraisesti aseteltuna. Sarjan kuvat luovat hypnoottisen tunnelman. Woodman
juoksee levottomasti, keinuu, heittäytyy seinää vasten, roikkuu ovenkarmista, piiloutuu
tapettipalojen taakse – kaikki tämä voidakseen valokuvata omakuvia. Kuvat muistuttavat
fiktiivistä The Hours-elokuvaa, jossa A Room of One´s Own -teoksen kirjoittaneen Virginia Woolfin tarina kutoutuu kolmen aikakauden naisen elämään. Elokuvassa Woolf etsii
pakoreittiä todellisuudesta. Pakonomainen tarve paeta, ajaa hänet joelle. Takin taskut kiviä
täynnä hän astelee syvemmälle jokeen palaamatta rantaan.
Woodmanin kuvissa on tämä samankaltainen paon tuntu. Hän rakentaa kuvissaan
epätoivon ja yksinäisyyden performanssilta näyttävää tarinaa rappioromanttisessa
miljöössä. Campany tulkitsee 70-luvulla kuvattuja Woodmanin teoksia performatiivisina
esityksinä Woodmanin itsestä. Kuka tietää, kuinka tietoisesti Woodman otti vaikutteita
60 ja 70-luvulla taidemaailmaa pyyhkineestä performanssiaallosta. Sillä performanssitaiteesta tuli vakiintunut ja globaali käsite samalla vuosikymmenellä kun Woodman kuvasi
itseään 3 6 .

P E R F O R M AT I I V I S U U S
Susan Bright väittää, että nykyvalokuvateoria on käyttänyt ilmaisua performatiivisuus
vasta 1997 lähtien; kun New Yorkin Guggenheimin kuraattori Jennifer Blessing kirjoitti
valokuvista performanssin tuloksina ”Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance
in Photography” -näyttelyn yhteydessä 3 7 . Lukuaineistoni perusteella näyttäisi kuitenkin
siltä, että Danto jäsensi valokuvataiteilija Cindy Shermanin tuotantoa performatiivisena
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Kuva ylhäällä:

Kuva alhaalla:

Francesca Woodman: Untitled,

Francesca Woodman,

Boulder, Colorado 1976

Teoksen nimi tuntematon, (s.a.)
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valokuvataiteena Taiteen nykyhetkessä 1990 3 8 . Campany määrittelee performatiivisuudella omakuvien itsen olemusta tavalla, joka ymmärretään itsen tuottamisena sen paljastamisen sijaan kuvassa 3 9 . Tämä on linjassa postmodernistisen identiteettikäsityksen
kanssa, jonka mukaan identiteetti nähdään pikemminkin tuotettuna kuin annettuna 4 0 .
Tuotettuna nähty identiteetti kyseenalaistaa maalaustaiteen tavan nähdä omakuvat.
Mikäli itse on olemassa ainoastaan tuottamalla onko silloin mitään mitä voisi paljastaa?
Brightia mukaillen performatiivisissa omakuvissa itse asetetaan valokuvan näyttämölle,
jotta kuvassa olisi subjekti4 1 . Tästä näyttämölle asetetusta itsestä tulee, Barthesia lainaten, olemasssaolon symboli. Kuten alussa mainitsin, aloitin omakuvien kuvaamisen koska
tarvitsin jonkun, jota katsoa kuvassa. Nämä itsen näyttämökuvat eroavat kameralla dokumentoiduista performanssitaiteen esityksistä. Performatiiviset omakuvat ovat niitä kuvia,
jotka esitetään ainoastaan ja vain kameralle, jotta syntyisi valokuva. Performansseissa
taas ”taiteilija ikään kuin astuu ulos kuvistaan ja ihan fyysisesti samaan tilaan yleisön
kanssa 4 2 ” täsmentää Danto. Performanssitaiteilijan Marina Abramovicin The Artist Is
Present -näyttely Momassa 2010 ilmentää performanssitaiteen tavoitetta. Danto kirjoittaa:

”Performanssitaide on reaktiota taiteilijan ja yhteisön erottamiseen
toisistaan… Se pyrkii löytämän keinon taiteen ja elämän välisen eron poistamiseksi… Se tähtää yhtä minää toisesta erottavien metafyysisten etäisyyksien
voittamiseen, ja samassa fyysisessä tilassa oleminen on jo sinänsä pitkä askel
tavoiteltuun suuntaan”4 3

Abramovic istui samalla tuolilla kolme näyttelyn aukiolokuukautta vastaanottamassa
yleisöä yksitellen4 4 . Siinä hän pitkään pukuun pukeutuneena katsoi hiljaa vastapäätä
istuvan henkilön silmiin kunnes näyttelyssäkävijä nousi tuoliltaan ja uusi katsoja tuli tilalle.
Abramovicista tuli katsojan peili samalla tapaa kuin omakuvista tulee tekijänsä peili.
Performatiiviset omakuvat eroavat kuitenkin oleellisesti performanssiesityksistä sillä ne
eivät pyri eroon kuvasta. Minä kuvaan itseäni, jotta voisin nähdä sen, mitä en tule koskaan
näkemään. Tällöin kameralla on kuvan kannalta tärkeä vuorovaikutteinen rooli – kamera
tallentaa performanssiani ja vaikuttaa myös sen syntyyn.
Brightin esseen mukaan joillekin taiteilijoille tämä prosessi performanssista kuvaksi on
lopputulosta tärkeämpi. ”Ensinnäkään tekijä ei voi koskaan olla täysin varma onnistuuko,
performanssi vai ei, ja toisaalta, onko valmis valokuva visuaalisesti kiinnostava”
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summaa Bright. Brigtia mukaillen valokuvan sattuma vaikuttaa kuvien tarinaan väistämättä
olipa taiteilijan alkuperäiset intentiot kuvan lopullisen muodon ja sisällön kannalta miten
tarkkoja tahansa 4 6 .

I T S E M AT E R I A L I S O I T U U
TJ Demos kirjoittaa performatiivisesta valokuvan käsitteestä New Perspectives in Photography (2006) -teoksessa. Hänen mukaansa valokuvasta tulee performatiivista, kun se
määrittelee sellaista representaation olemusta, joka tuottaa tietyn ilmiön kuvauksen4 7 .
Hän jatkaa: ”tiettyjen valokuvaajien teoksissa valokuvat ovat erityisen herkkiä prosesseille,
joissa keho materialisoituu kameran edessä”4 8 . Woodmanin keho materialisoituu valoa
heijastavaksi pinnaksi yhtä demokraattisesti kuin kuvissa näkyvä tila. Kuvassa henkilöstä
ja sitä ympäröivästä tilasta tulee katseelle samanarvoista materiaalia – kuvan pintaa, josta
voi tehdä huomioita kuten: tuossa käsi heiluttaa kiihkein liikkein valkeaa liinaa ovensuulla
tai tuossa naishahmo makaa puun alla vedenrajassa selin hautausmaata kohden pitäen
samalla puun juuresta kiinni. Henkilö on yhtä materialisoitunutta kuvassa kuin kuvan puu,
hautausmaa, ovenkarmit, liina tai puulattia. Kohteen henkilöön kohdistuva empatiamme ja
samaistumisenhalumme herättää kuitenkin hahmon henkiin. Alamme kutsua esimerkkikuvan hahmoa Fransesca Woodmaniksi.

46| BRIGHT 2010, 182 (OMA KÄÄNNÖS)
47| DEMOS 2006, 10 (OMA KÄÄNNÖS)
48| MTS. 10 (OMA KÄÄNNÖS)

Kuva performanssista:
Marina Abramovic,
The Artist is present,
Moma, 2010
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K U VA A J A M U U T T U U J O K S I K I N
Olisiko Woodman ilman kameralle esitettyjä eksistentiaalisia performansseja hakeutunut
toistuvasti autiotaloon ja etsinyt sieltä omaa kuvaansa? Olisinko minä ilman kameraa riisuutunut kelluakseni loppukesän iltana järven pinnalla – nähdäkseni, miten sulaudun maisemaan? Woodmanin esimerkin tapaan, performatiivisissa kuvissa kuvaaja voi halutessaan
sukeltaa pienimuotoisten esitysten kautta illuusioon ja kokeilla siten erilaisia kuvallisia tapoja
tulla nähdyksi. Kuvissa kuvaaja muuttuu joksikin4 9 . Minä muutuin Seuraavana aamuna
(2010) - teoksen kohdalla seitsemän vuotta nuoremmaksi mitä oikeasti olin. Kuvasin uudelleen valokuvan, jonka olin löytänyt kotoani albumista poisjätettyjen kuvien joukosta. Palasin
alkuperäisen kuvan mukaan samaan kuvauspaikkaan ja asettelin kuvaustilanteen uudelleen. Lavastin tilanteen mahdollisimman samankaltaiseksi, mitä se oli alkuperäisessäkin
kuvassa, vain pieniä muutoksia tehden. Erona näiden kahden kuvan välillä on seitsemän
vuotta. Ja se, että ensimmäisen kuvan kohdalla en ollut tietoinen siitä, miltä näytän. Toisen
kuvan kohdalla taas tiesin, millaista ilmettä ja olemusta tavoittelin; sellaista, jonka vuoksi
olin jättänyt kuvan albumista pois. Halusin tehdä kuvan uudestaan, jotta voisin elää poispyyhityn hetken uudelleen. Tämä kertoo siitä, miten performatiivisten omakuvien funktio ei
rajoitu pelkästään niiden kykyyn heijastaa todellisuutta, vaan myös niiden mahdollisuuteen
olla tuottamassa sitä. Minulle performatiivisuus käsitteenä määrittelee yksinkertaisimmillaan
itsen olemusta omakuvissa – millaisena itse esitetään kameralle. Performatiivisuus vastaa
siihen kysymykseen, johon kuva perustuu, minkälaisia puolia itsestä halutaan tuottaa esiin.
Minä halusin rakentaa menneen hetken uudelleen, jotta voisin kysyä Brightin esittämät
kysymykset: ”keitä me esitämme, keitä me olemme elinolosuhteittemme nojalla ja keitä me
luulemme olevamme?” tekstissään Performance 5 0 .

CINDY SHERMAN
Cindy Sherman, jonka tuotanto on Fransesca Woodmanin ohella vaikuttanut vahvasti
nykyvalokuvaukseen etenkin omakuvataiteen kohdalla, valokuvasi elokuvallisia keinoja
hyväksikäyttämällä niin ikään fiktiivisiä omakuvia 70-luvulla 5 1 . Hän tuotti olemassaolon
kuvia rakentamalla kameran eteen erilaisiin rooleihin perustuvia performansseja – niistä
mainittakoon sarja nimeltä: Untitled Film Stills (1977-1980). Woodmania poliittisemmin
Sherman ottaa kantaa naisen yhteiskunnallisiin rooleihin fantasian tasolla. Teoksissaan
Sherman hämmentää pukeutumalla eri henkilöiksi, noudattamalla elokuvamaailman stereotypioita, mutta säilyttäen joka kuvassa samankaltaisen uhattuna olemisen katseen. Sherman tarjoaa katsojalle mahdollisuuden tarkastella samaa naista eri rooleissa, ikään kuin
kuvan henkilö olisi katsojalle joka kuvassa eri henkilö. Danto summaa Shermanin omakuvia
valokuvina, joissa kamera ei ole pääasiallinen väline, Sherman on itse oma välineensä:

49| KS. DANTO 1991, 117
50| BRIGHT 2010, 183 (OMA KÄÄNNÖS)
51| DEMOS 2006, 10 (OMA KÄÄNNÖS)
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”Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi myös itse oma aiheensa, sillä
hänen valokuvansa esittävät häntä itseään ainoastaan siinä ohennetussa
merkityksessä, jossa Delacroixi´n Vapaus rynnistämässä barrikadeille on
Vapauden kuvamallina olleesta naisesta

5 2 ”.

Sherman käyttää itseään Danton sanojen mukaan ”tietyn illuusion tuottamiseen”. Ja tuo
illuusio Shermanin kohdalla on kollektiivinen 70-luvun nainen kotona, kirjastossa, toimistossa tai kaupungilla. Sherman itse sen sijaan jäsentää epätietoisemmin suhtautumistaan
itsen kuvaamiseen:

”I also realized that I myself don´t know exactly what I want from
a picture, so it´s hard to articulate that to somebody else – anybody
else. When I m doing it myself, I m really just using the mirror to
summon something that I don´t even know until I see.” 5 3

Koska Shermanin tuotanto ei keskity esittämään varsinaisesti Shermanin omaa persoonallisuutta ehdottaa Dante radikaalisti, että unohtaisimme kaksi kuvanlukua koskettavaa
tosiasiaa katsoessamme Shermanin tuotantoa: ensiksikin sen, että kuvat ovat valokuvia
ja toisekseen sen, että ne ovat Shermanista itsestään 5 4 . Sherman on ennen kaikkea
teoksissaan joku. Hän on nainen, kuka tahansa, mutta Shermanin esittämä. Shermanin
itse voidaan tällöin tulkita yleismaailmallisemmin ”indeksin, symbolin, ikonin tai metaforan
kaltaisena huomiona ihmisyydestä”, kirjoittaa Bright ottaessaan kantaa omakuviin, jotka
eivät pyri esittämään tekijän itseä 5 5 .
Sherman tavoittelee arkkityyppistä naista käyttämällä performatiivisten omakuvien käytäntöjä: hän maskeeraa, näyttelee ja muuttuu toiseksi henkilöksi. Hän menettelee näin haastaakseen ihmisen käsityksen koherentista itsestä. Bright kysyy: ”katsommeko kuvassa
Cindy Shermania vai jotakuta muuta?”5 6 Samaa kysymystä kysyn itseltäni, katsoessani
omia kuviani Shermania yksityisemmällä tasolla. Katsonko minä itseäni kuvassa, joka
esittää minua? Vai tarkemmin: katsonko sitä itseä, millaisena itseni tunnen vai sitä itseä
jollaisena muut minut tuntevat?

52| DANTO 1991, 115
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Kuva ylhäällä:

Kuva alhaalla:

Francesca Woodman: Untitled,

Francesca Woodman,

Boulder, Colorado 1976

Teoksen nimi tuntematon, (s.a.)
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Korealaissyntyinen valokuvataiteilija Nikki S. Lee puntaroi samaa:

” /– –/ tunnistan eron sen itsen, jonka tunnen ja sen itsen, jonka muut tuntevat
välillä. Minä luulen olevani ujo mutta muut näkevät minut ulospäinsuuntautuvana. Kuka olen tällöin? Miten ymmärrän tämän eron, kuilun? Ymmärtääkseni
muita minun tulee ymmärtää tätä kuilua.” 5 7

Nämä kysymykset ja pohdinnat ovat relevantteja kun sovimme, että valokuva voi herättää
meidät keskusteluun kuvan henkilön kanssa. Uskon, että Barthesin mainitsemalla valokuvan henkisyydellä on merkitystä kuvan eloonheräämisen kannalta. Kuva puhuttelee meitä,
kun löydämme siitä tarttumapintaa: jotain, johon käsityksemme maailmasta voi heijastua oli
se sitten kuvaa myötäilevä tai sitä vastustava.

M I S E - E N - S C E N E , N Ä Y T TÄ M Ö L L E A S E T TA M I S E S TA
Bright väittää, että Shermanin tuotannon myötä omakuvan käsite on monimutkaistunut5 8 .
Tämä selittää osaltaan, miksi Shermanin tuotanto on niin vahvasti läsnä nykyvalokuvataiteen kirjallisuudessa. Sen vaikutuksesta omakuvien kohdalla kirjoittavat mm. Susan Bright
kirjassaan Art Photography now (2011) ja AutoFocus The self-portrait in contemporary
Photography (2010), David Campany Art and Photography:ssä (2003), Arthur C. Danto
Taiteen Nykyhetkessä (1990) ja TJ Demos New Perspectives in Photography (2006).
Shermanin illuusiohakuiset teokset nousevat esiin omakuvakontekstin lisäksi esimerkiksi
kun puhutaan elokuvallisuudesta valokuvissa. Elokuva- ja näyttämötaiteessa kuvaillaan
Shermanin kaltaista teatraalista lähestymistapaa termillä Mise-en-scene. Mise-en-scene
on ranskaa ja tarkoittaa englanniksi Placing on stage, suomeksi vapaasti käännettynä
näyttämölle asettamista. Termiä käytetään kuvaamaan kaikkea sitä, mitä on asetettu
näyttämölle – elokuvissa kameran eteen. Näyttämölle asettamisessa otetaan huomioon:
näyttämö, paikka jossa esitys toteutetaan, valaisu, tila, sommitelma, asusteet, näyttelijät ja
tekniset aspektit kuten filminlaatu ja sen koko 5 9 .
Näyttämölle asettamisen termin lainaaminen teatteri- ja elokuvamaailmasta puoltaa paikkaansa omakuvista puhuttaessa. Barthes kirjoittaa Valoisassa huoneessa, että valokuvaus
ja teatteri ovat kumpikin näyttämötaiteita 6 0 . Niitä yhdistää taiteenlajeina Barthesin mukaan
kuolema: ”Ensimmäiset näyttelijät irtaantuivat yhteisöistä näytelläkseen Kuoleman roolia”,
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kun taas valokuvaa katsova irtaantuu mielen tasolla nykyisyydestä menneisyyteen herättääkseen kuvan Tämä on ollut todeksi 6 1 . Perinteisesti valokuvaa ja teatteria on yhdistänyt myös se, että molemmat tarjoavat maailmansa katsottavaksi yhdestä perspektiivistä
käsin, toisin kuin esimerkiksi kuvanveisto, joka tarjoaa kolmiulotteisen kappaleensa nähtäväksi joka suunnalta. Näyttämötaiteessa esirippu nousee ja jännitys tiivistyy. Odotamme
näkevämme pienoisesitystä elämästä, jota elämme. On kuin siirtyisimme nukkekotiin –
siellä me samaistumme arjen yläpuolelle sijoittuviin tai siinä pitäytyviin rooleihin. Voimme
ryhtyä hullunkurisiksi, viisaiksi, kaikkivoipaisiksi, ihan minkälaisiksi tahansa. Barthesille:

” /– –/ valokuvaus on jonkinlaista primitiivistä teatteria, eräänlainen
Tableau Vivant, liikkumattomien ehostettujen kaavojen figuraatio,
jonka alla näemme kuoleman” 6 2 .

Mielestäni Barthes tarkoittaa tällä valokuvan kykyä asettaa katsojan eteen minkä tahansa
hetken näkymän, joka ei ainoastaan muistuta meitä siitä, että olemme kuolevaisia, vaan
myös siitä, että olemme elossa. Valokuvissa katselemme paikoillaan polkevaa näytöstä,
jonka alun ja lopun määrittelee katsoja.

V A L O K U V A – TA V A N O M A I S U U D E S TA P O I K K E A V A N ÄY T TÄ M Ö ?
Molemmissa taiteenlajeissa, niin teatterissa kuin valokuvassakin voi, Dantoa lainaten,
”maailma sulkimen tavoin avautua ja ohikiitävänä hetkenä paljastaa kätketyt merkityksensä”6 3 . Valokuva näyttää edelleen maailman ihmeitä, niin kuin se esitteli idän ihmeitä ja
sen monumentteja historiansa alkuaikoina ihmisille, jotka olivat sidottuja omaan arkiympäristöönsä. Valokuva, näyttäessään katsojalle arkisiakin asioita, saattaa paljastaa jotain
yllättävää: havaintokykymme ohittaneen tilanteen tai silmämme avaavan asioiden yhdistelmän, joka on kätkeytynyt tavanomaisuuteen. Haluamme nähdä niin arkisissa kuin eksoottisissakin kuvissa sitä, millaisessa maailmassa elämme ja millaisiin rooleihin samaistumme.
Sen vuoksi katsomme valokuvia, maalauksia, luemme kirjallisuutta, kuuntelemme musiikkia, käymme teatterissa ja elokuvissa.
Lontoossa asuvan valokuvataiteilijan, Hannah Starkeyn ja aiemmin mainitsemani
Nygårds Karin Bengtssonin teoksia leimaa vahva näyttämölle asettamisen tuntu. Katson
molempien taiteilijoiden teoksia fiktiivisinä omakuvina vaikka he eivät niitä sellaisiksi määrittelisikään. Starkeyn ja Bengtssonin teoksissa kuvauspaikat ovat merkittävässä roolissa.

61| BARTHES 1985, 37
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Hannah Starkey,
January, 2001
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Nygårds Karin Bengtsson,
Red Room (s.a.)

Niillä luodaan raamit tarinalle. Siinä missä

tulla nähdyksi tai tulkituksi. Minä asettau-

Bengtsson kuvaa yksityisissä sisätiloissa,

dun kuvan kohteeksi perheeni kanssa, jota

rakentaa Starkey hienoja kuvauksia hiljai-

näen mistä tulen. Perheeni kuuluu näyttä-

sista hetkistä lähes poikkeuksetta julkisissa

mölleni.

tiloissa. Starkeyn mallit katsovat harvoin
kohti kameraa. Mallit ovat naisia. Vaikka

Susan Bright käyttää mise-en-scene

kuvissa olisi useampikin malli, huomioni

eli näyttämölle asettamisen käsitettä

kiinnittyy usein vain yhteen päähenki-

kuvaillessaan ranskalaisen valokuvatai-

löön. Omakuvaajien kuvaajat pukeutuvat

teilijan Florence Paradeisin tuotantoa.

sellaisiin näyttämölle asetettuihin roolei-

Paradeisin kuvat näyttäytyvät Brightille

hin, jotka sopivat heidän mielestään itsen

mysteerisinä, tarkkaan harkittuina eloku-

kuviksi, olipa omakuvien teema sitten

vallisina kohtauksina, joissa tarinan loppu

poliittisempi, yksityisempi, tai runollisempi.

jää avoimeksi 6 4 . Oma tuotantoni näyttäy-

Yhteistä näille on se, että niissä asettaudu-

tyy Paradeisin tuotannon rinnalla posee-

taan – minä mukaan lukien – maailmaa hei-

raavampana. Paradeisin teokset ovat ikään

jastavalle näyttämölle siten kuin halutaan

kuin yhden kohtauksen hetkiä. Omissa

64| BRIGHT 2011, 200 (OMA KÄÄNNÖS)
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teoksissani näkyy pitkistä suljinajoista joh-

Alunperin kuva minusta, äidistäni ja

tuva jähmettynyt olemus. Brightin kuvailun

isoäidistäni oli tarkoitus kuvata isoäitini

perusteella näyttämölle asettaminen luo

nykyisessä olohuoneessa, mutta tammi-

kuviin tietyn arjesta poikkeavan outouden

kuun vähäisen valon vuoksi etsin isoäitini

tunteen, vaikka ne sitä esittäisivätkin. Kuvat

talosta valoisimman huoneen, joka oli

eivät avaudu välittömästi johdonmukaisina

makuuhuone. Levitin muovin sängylle,

kertomuksina. Epäselväksi jää, miksi Para-

asettauduimme vieriviereen sängyn päälle

deis syö omenaa tuolilla, joka on asetettu

toisiimme kiinne nojaten, jottemme valuisi

raollaan olevan oven eteen. Tai miksi hän

muovilla. Kuvasin saman kuvan myös

seisoo ilta-auringon laskiessa maantiellä

kuumavaloilla, siltä varalta, että luonnon-

kädet ylös kohotettuina. Tämänkaltaiset

valo ei riittäisi, mutta valitsin luonnonva-

eleet nousevat kuvanluvussa symboliseen

lolla kuvatun kuvan sen tunnelman vuoksi.

arvoon. Miksi taiteilija haluaa lavastaa niin-

Kuumavalo teki kuvasta litteämmän ja

kin pieniä arjen eleitä?

keinotekoisemman.
Äidin ja isoäidin kanssa -teoksessa minua

S Y M B O L I I K A S TA

viehättää pienet yksityiskohdat. Yöpöy-

Bright näkee Paradeisin teosten arkipäi-

dän kirje, herätyskello (viisarit osoittavat

väiset aktiviteetit psykologisina, mielentilan

kello kahta), vasemmalla Ukin kuva ja sen

eleinä. Haen tätä samankaltaista psyko-

eteen sijoitettu maljakko muovikukkineen,

logista kaikua omissa töissäni. Rakennan

Isoäidin omien vanhempien kuva oikealla,

kuvia muistojeni pohjalta. Teosten paikat

yksi enkeli vasemmalla, isoäidin maa-

ja ihmiset valikoituvat sen mukaan mitä

laama kukkamaalaus vasemmalla, hänen

haluan kertoa. Muovi isoäitini sängyn päällä

tukisukkansa reuna sukkahousujen alla

teoksessa: Äidin ja isoäidin kanssa (2011)

ja meidän keskellä raamatunlause: Herra

kuvaa muistoa lapsuudestani. Ollessani

on minun Paimeneni. Isoäitini on ruusu,

lapsi kävimme isovanhempiemme kesähuvi-

samansävyinen kun huoneen keskimmäi-

lalla. Muistan olohuoneen kulmassa olevan

sen maalauksen fuksianpunaiset kukat.

ruokailuryhmän: sinisävyisellä kukkakan-

Hän näyttää onnelliselta. Äidin hymy on

kaalla päällystetyt tuolit kepeän koristeel-

varauksellisempi ja minun olemukseni

lisilla jaloilla, pyöreän pöydän ympärille

meistä jännittynein. Minä ja äiti pidämme

asetettuina. Muistossani tuoleja peittää

molemmat nilkoista kiinni (tätä en huo-

muovi. Siskoni muisti sen vasta nähdes-

mannut kuvaustilanteessa). Olemme

sään teokseni. Minulle se oli jäänyt mieleen,

symmetrisessä muodostelmassa, kuva

oli se sitten totta tai ei. Halusin tuoda tämän

tummuu nurkkia kohti. Mitä tapahtuisi jos

materiaalia suojelevan eleen kuvaani, jossa

tämä äitien ja tyttärien välinen muodos-

olisin äitini ja hänen äitinsä kanssa.

telma purkautuisi?
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Florence paradeis,

S Y M B O L I I K A N T U L K I N TA

La menace, 1991

Ihmiset kysyvät kyseisen kuvan kohdalla
muovin merkitystä. Toiset tulkitsevat sen
koskemattomuuden symbolina ja toiset
maskuliinisena eleenä feminiinisessä ympäristössä. Siskoni miehelle se merkitsi
eleenä arvomaailman kääntymistä. Hänelle
muovi symboloi arkea, jossa huonekaluja ja
esineitä suojellaan elämältä. Minulle muovi
kertoo isovanhemmistani ja heidän perhetottumuksistaan, joissa ulkoisilla asioilla
pyrittiin tarjoamaan turvallisuutta ja hyvinvointia. Näennäisesti kaikki oli onnellista,
mutta oliko se sitä todella?
Rakennan esimerkkikuvan mukaisesti itsen
kuvaa lisäämällä todelliseen ympäristöön
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(kuvauspaikkana isoäidin koti) symbolisia

Reaalimaailmani, kuten kuvanikin, rakentuu

merkkejä (muovi sängyllä). Todentunnun

kuvitellun ja toden harmoniasta. Tarvitsen

säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää.

molempia. Todellisuutta siihen, että voin

Lavastan tai pikemminkin rakennan kuvia,

upota kuviteltuun ja taas toisaalta kuviteltua

jotta haluamani todellisuus näyttäytyisi

siihen, että voin rakentaa tulevaisuuden

sellaisena kuin sen koen. Säilytän tilat

todellisuutta. Hanna Starkeylle lavasta-

ja kuvan henkilöt mahdollisimman luon-

minen on todellisuuden uudelleenmää-

nollisina, jotta niistä huokuisi sellainen

rittelyä. Tulkitsemalla sisäistä ja ulkoista

elämäntuntu, jonka tunnistan omakseni.

todellisuutta Starkey vahvistaa käsitystä

Tämä toden ja fiktiivisen välinen vuorottelu

itsestä suhteessa ympäröivään 6 7 . Hänelle

kiinnostaa minua – mikä on kuvassa totta

teatraalinen aspekti ilmaisee ”pyskologista

ja mikä lavastettua? Milloin todesta tulee

totuutta”6 8 . Teokset eivät lähtökohtai-

surrealistista?

sesti väitä dokumentoivan tai todistavan
todellisuutta vaan pikemminkin tuottavan
ja esittävän uskottavasti rinnakkaista

RINNAKKAINEN TODELLISUUS?

todellisuutta 6 9 . Danto kirjoittaa valokuvan
suhteesta syvempään todellisuuteen:

Keinottelemalla fiktiivisen ja toden rajamailla kysyn katsojalta samaa kuin Hannah Starkey: ”Tämä on minun perspek-

” /– –/ itse asiassa on kuin tutun maail-

tiivini maailmasta. Onko se sama kuin

man näkyvän kuoren alla olisi kokonaan

sinun?”6 5 .

toinen todellisuuden järjestelmä, salainen
ja kätketty, joka yhtä kaikki suhteutuu

Rakennetut kuvani ovat minun ehdotel-

pintamaailmaan niin kuin tiedostomaton

mia siitä, miten maailmassa olemisen voi

suhteutuu tietoisiin henkisiin prosessei-

kokea. Puuttumalla todelliseen ympäris-

hin. Tietyt rinnastukset ja hätkähdyttävät

tööni lavastamalla pääsen lähemmäksi

assosiaatiot arkisista esineistä toisiin

rinnakkaista todellisuutta, josta kirjoittaa

avaavat hetkeksi tarkasteltavaksemme

kuraattori Anna-Kaisa Rastenberger

syvemmän todellisuuden, minkä jälkeen

töideni kohdalla Pariisin suunnitellun

halkeama taas sulkeutuu ja palaamme

yhteisnäyttelyn tekstissä:

tavanomaisuuteen.”

”Valokuva on väline, joka uskottelee että

Yksi uusimmista teoksistani The Pattern

on olemassa maailma, joka on lähes

of a Mother and Sons (2012) on kuvistani

symmetrinen tämän maailman kanssa.

ehkä surrealistisin. Olen säilyttänyt eng-

Joskus valokuvan maailma tuntuu vas-

lanninkielisen nimen koska en ole keksinyt

taavan omaamme, mutta on silti toinen.

sille miellyttävää suomenkielistä vastinetta.

Kukapa tietää, ehkä parempi?”6 6

Kuvauspaikkana on lapsuudenkotini joki,

6 5 | S TA R K E Y 2 0 0 7 , 4 ( O M A K Ä Ä N N Ö S )
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joka virtaa takapihallamme. Joen vesi

kannatellakseen suurta heijastinta. Veljet ja

laskee kesän kuluessa niin matalalle, että

äiti kahlasivat omille kuvauspaikoilleen.

se muuttuu lähes puroksi. Joen luonto on
epätodellinen. Puut kaareutuvat joen ylle

Tein kolme variaatiota. Ensimmäisessä

muodostaen kauniin polunkaltaisen reitin

kuvassa äiti on etualalla, veljet hänen taka-

pihaltamme joen lammelle.

naan niin, että nuorin veli on kauimpana.
Pian pyysin äitiä kastautumaan päätä myö-

Ensimmäinen muistiinpano suunnitellusta

den veteen. Äiti henkeä haukkoen kyykistyi

kuvasta minulla on 2011 vuoden työsken-

veteen kastaakseen hiuksensa. Lopuksi

telypäiväkirjassa. Olisin halunnut kuvata

pyysin äitiä lähemmäs veljiäni. Pojat nosti-

kuvan jo tuolloin, kun olin sopinut perheeni

vat äidin käsivarsilleen, mutta kuva näytti

kanssa kuvausviikonlopun, mutta kuva-

kummalliselta parodialta. Viimeisessä ruu-

simme sen sijaan Veden varassa (2011),

dussa pyysin nuorinta veljeäni halaamaan

Ingen klippa är som vå Gud (2011) ja Pieni

äitiä. Veljeni, äitiä pidempänä, kumartuu

perhekuva (2011) -teokset. Alkuperäinen

kuvassa äitiä kohti, kiertää käsivarret

idea kuvata yhteiskuva sisaruksistani, jotka

äidin kaulan ympäri. Äiti ojentaa kaulansa.

kannattelevat äitiä joella muuttui pienem-

Leuka löytää paikkansa veljen solisluiden

pään kokoonpanoon kuvaustilanteessa

kuopasta. Veljeni kasvot jäävät piiloon niin

kesällä 2012. Olin ajatellut kuvaa vuoden

kuin linnuilla talvisin kun ne etsivät lämpöä

ajan ja päätynyt siihen, että äitiä kannatte-

höyhenpeitteen alta. Siinä äiti halaa nuo-

lee ainoastaan ne sisarukset, jotka asuvat

rinta veljeä vanhemman veljen seisoessa

yhä kotona äidin ja isän kanssa.

vakaasti omalla paikallaan. Vanhempi

Vietin heinäkuussa kaksi viikkoa perheeni

veli muuttaa pian. Äiti puristaa nuorinta.

luona. Olimme sovitelleet kuvauspäi-

Jokainen yhdessä vietetty aika täyttää

vää löytämättä kaikille sopivaa, kunnes

elämäämme niin kuin tiimalasin voi nähdä

eräänä iltana veljeni tulivat aiemmin kotiin.

täyttyvän hiekasta. Valokuvan pinta-ala

Vettä satoi hiljalleen ja ilta-aurinko paistoi

piirtyy siitä valon ajasta kun suljin on auki.

peltoja viistäen. Ehdotin kuvausta kun

Joen puut ovat kasvaneet pituutta niinä

kerran olimme kaikki kotona. Puin äidille

vuosina kun olemme asuneet pihapiirissä.

vihreän silkkipaidan, jossa on sinisiä ja

Elämä ei häviä, se kurkottaa uutta kohti.

oransseja epäsymmetrisiä kuvioita, sekä

Pian äiti ja isä ovat kaksin. Talo hiljenee.

tummat housut. Veljiä pyysin pukeutumaan

Yläkerroksen huoneissa humisee tuuli,

mahdollisimman neutraaleihin vaatteisiin.

mutta olen siirtynyt kuuntelemaan tuulta

Kävimme joelle. Asettelin kameran paikoil-

toisaalle. Kuvittelen kuinka isä sammuttaa

leen. Revin kuvan etualan vihreää kasvus-

alakerran valoja liikkuen raskain askelein,

toa joen pohjasta irti. Isä astui kameran

äiti kääntää kirjan sivua makuuhuoneessa.

oikealle puolelle jokeen aurinkoa vasten
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Erica Nyholm,
The Pattern of Mothers and Sons, 2012
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| Pohdinta

Lavastamalla omakuvia olen voinut ensinnäkin kuvailla tarkemmin omaa maailmaani ja
toisekseen kontrolloida sitä, mitä haluan siitä esittää. Teoksissani sekoittuvat rinnakkaiset
elementit: tosi ja kuviteltu, autenttinen ja symbolinen, tämä ja mennyt hetki. Näiden vuoksi
fiktiivinen omakuva, performatiivisuus ja näyttämölle asettaminen ovat tuntuneet sopivilta tavoilta luonnehtia teoksiani.
Alun ajatus löytää itseni ikään kuin jonkin kätketyn takaa, johon pyrin valokuvaamalla,
on muuttunut yhä tietoisemmaksi itseksi tulemisen päämääräksi. Kulkiessani kohti tätä
päämäärää olen huomannut toistavani samankaltaisia kuva-aiheita teoksissani. Näitä ovat
mm. vesi, pöytä, sisarukseni ryhmänä, minä yksin tilassa ja turkoosi väri. Osa aiheista on
toistunut ikään kuin pakonomaisesti. En osaa perustella tarkemmin, miksi hakeudun veden
luokse, tai asetan pöydän ääreen itseni, sisarukseni tai kummityttöni teoksessani Muisto
maljasta (2012).
Olen yrittänyt ymmärtää viehätystäni hakeutua kuvissani veden ääreen lapsuuden tapahtumista. Muistan käteni äidin kaulan ympärillä kun äiti ui, kesäleirin uimakoulun kun harjoittelen liukupotkua sameassa järvivedessä, Ukin mittailevan kämmenliikkeen – onko minulla
uimarin selkä ja lapaluut. Kuukausi sitten äiti soitti ja kertoi löytäneensä kirjeet, joita lähetti
isoäidillemme asuessamme ulkomailla. Hän luki niistä minulle: ”Erica ei pelkää enää vettä”.
Jonkinlainen pelon ja turvan yhdistelmä liittyy vedessä olemiseen. Samalla kun se kannattelee minua piilee siinä vaaransa. Muistan hypänneeni ulkomailla purjelaivasta veteen
uimalasit päässä. Muistan sen pelonsekaisen tunteen kun pohja tuntui vetävän minua
painovoimankaltaisesti syvemmälle ja syvemmälle. Mutta nousin pintaan niin kuin lapsenakin tipahtaessani uimataidottomana altaaseen. Huolimatta veteen liittyvistä vaaranhetkistä
koen veden tarjoavan lepoa. Pidän siitä tunteesta kun vesi kannattelee minua. Toistuvat
kädenvedot pitkän uintimatkan aikana rauhoittavat. Seuraan kaakeleiden jonoa ja katselen
vedessä taittuvia kevätauringon säteitä.

45

Valokuvataiteilija Arno Rafael Minkkinen kuvaili Puhdistus II (2009) -teoksen kohdalla,
miten kuvan allas symboloi paikkaa, jossa tapahtuu syntymä ja kuolema7 1 . Minulle kuvan
allas on merkinnyt jonkinlaista kuoleman paikkaa. Allas on niin ahdas ja matala etten voi
liikkua ja sitä ympäröivä tila muistuttaa ruumishuonetta. Valokuvataiteilija Tuomo Rainio
kirjoitti 2011 marraskuussa teoksieni veden tematiikasta sähköpostissaan:

“Että joku kannattelisi meitä niin kuin vesi kannattelee silloin kun
sen varaan käy lepäämään. Näissä kuvissa ei ole kyse lepäämisestä
vaan jännityksestä. se mikä aluksi näyttää keveydeltä (kuvittelen
tuon kellumisen tunteen) onkin raskasta, ponnistelua, pinnalla pysymistä.
Kelluminen ei ole helppoa, se täytyy opetella, ensin matalassa vedessä,
altaassa - ehkä joku voi auttaa, pitää kiinni kädestä - ja sitten lopulta voi
sen tehdä itse, levittää kätensä tumman veden pinnalle. Onko se vapautta,
uskallusta, rohkeutta.”
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I T S E N Ä Ä R I V I I V O I S TA
Isänäiti, käydessään näyttelyni aikana Valokuvagalleria Hippolytessä, kysyi minulta Kakskerta (2011) –teoksen kohdalla, miksi olin piirtänyt mustat ääriviivat ympärilleni? Olinko
laittanut ne erottuakseni merestä? Tämän kaltaiset huomiot teoksistani tuovat uudenlaista
kaikua ja merkitystä teoksiini. Isänäidin kysymyksen jälkeen olen ajatellut mustaan pukeutuneen hahmon selkäni takana merkitsevän minulle ääriviivaa, joka erottaa minut vedestä.
Myöhemmin kuvatessani Kakskerta (2012) -teoksen kuvasin itseni mustaan pukeutuneena samassa paikassa kuin Kakskerta (2011) -teoksessa. Uudessa kuvassa olen itse
oma ääriviivani. Ehkä tämänkaltaisten ääriviivojeni etsiminen suhteessa ympäröivään
luonnehtii työni sisältöä. Etsin sitä, mitä olin ja mitä olen. Palaan muistoihini ja albumiku-
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viini. Rekonstruoin kuvaa itsestäni, joka ei ainoastaan rakennu sen varaan, mitä asetan
kameran näyttämölle vaan sen varaan, mitä muistan ja tunnen. Ehkäpä jatkossa huomaan
jättäytyväni kuvista pois niin kuin vuoden 2012 aikana tein. Tarpeeni nähdä itseni omakuvassa on muuttunut tarpeeksi nähdä ympäröiväni niin kuin se minulle esiintyy. Ehkäpä
tulevaisuudessa minulle riittää omaksi maailmankuvaksi kuva toisesta.

SININEN HUONE
Oma huone II -teossarjaan kuuluu osana varhaisempia teoksia, jotka olen jättänyt
myöhemmin sarjasta pois, ja teoksia, joita en ole koskaan esittänyt. Teosten karsiminen
on tapahtunut sisällöllisin ja visuaalisin perustein. Julkaisematon teos, jonka nimeän nyt
Siniseksi huoneeksi (2011), on yksi sellaisista, jotka eivät ylittäneet teoskynnystä. Kuva on
keinotekoinen ja kömpelösti lavastettu. Kuvauspaikka, joka oli poikkeuksellisesti muu kuin
oikea elinympäristöni, löytyi Rauman keskustasta, hylätystä puutalosta. Halusin lavastaa
tilan, jossa peilin kautta näkyisi vanhempani vanhassa lapsuuden huoneessani. Tulostin
vanhaa lapsuudenhuoneeni tapettia ja kiinnitin sen kuvauspaikan takaseinään kameran taakse. Ostin pyöreän peilin. Hioin sen taakse metallilevyn, jotta rikottuani peilin sen
lasi pysyisi koossa. Hain isoäidiltä tuolin ja pöydän. Asetin äidin ja isän seisomaan peilin
eteen niin, että rikkoutunut peili heijastaisi äidin ja isän seisomassa vanhassa lapsuudenhuoneessani. Tein kuvaustilanteessa muutaman variaation, mutta en ollut yhteenkään
tyytyväinen. Valo on kaunis. Pidän rikkoutuneesta peilistä ja ajatuksesta, että se heijastaa
vanhempani lapsuuden huoneessani, jota ei enää ole ja ruosteenvärisestä isän vanhasta
villatakista ylläni. Mutta kuvasta puuttuu uskottavuudentuntu. Kuvan jännite näyttämölle
asettamisen ja tuttuuden välillä ei punoudu. Nopeasti kiinnitetyt verhot ja epätasainen
lattianmatto viestivät, siitä että täällä ei asuta. Lapsuuden huone, joka kerran minulla oli
on muuttunut. Voin tavoittaa sen muistoissani ja varhaisimmissa kuvissani, joita kuvasin
itsekseni ollessani lapsi.
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Kuva vasemmalla
Erica Nyholm,
Sininen huone, variaatio I, 2011

Kuva oikealla
Erica Nyholm,
Sininen huone, variaatio II, 2011
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