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sa tilassa. Tutkielman aineiston osana, sekä taiteellisena osiona toimii kesällä 2011 toteutettu per-
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1. Johdanto

Julkisessa tilassa tehty performanssisarja Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys oli 
pakko tehdä. Teos oli kytenyt päässäni jo vuosia; sen oli tapahduttava. Päätin jo 
performanssitrilogian suunnittelun alkuvaiheessa, että kirjoittaisin kandidaatin tutkielmani 
siitä. Varsinaisen tutkimuskysymyksen rajaaminen oli kuitenkin vaikeaa. Teos olisi anta-
nut monta mielenkiintoista suuntaa niin sisältönsä kuin toteutuksensa puolesta.

Performanssisarja Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys toteutettiin elokuussa 2011 Hel-
singin Pasilassa, Katajanokalla ja Kalasatamassa. Pasilassa tehty Ensimmäinen yritys 
– aikataulu on nyt sellainen, etten ehdi yhteenkään junaan oli noin 20 minuuttinen melko 
esityksellinen ja toiminnallinen osa, jossa tärkeään rooliin nousivat myös kaksi tuolia. 
Toinen yritys – tahdon oli kuuden tunnin kestoinen performanssi Katajanokalla. Ja Kol-
mas yritys – hiljainen loppumusiikki oli Kalasatamassa sijaitseva installaation kaltainen 
päätösosa.

Performanssit käsittelivät toisen kohtaamisen vaikeutta ja omien odotusteni osuut-
ta siinä. Kommunikaatiota ja epäonnistumista kommunikaatiossa. Kohtaamista ja 
kohtaamattomuutta. Samalla performansseissa toistui jatkuva pyrkimys kohti kohtaamista, 
epäonnistumisista huolimatta. Toiseuden kohtaaminen liittyy läheisesti taidekasvatukseen, 
mutta tuntui liian suurelta kysymykseltä suhteessa kandidaatintutkielman laajuuteen, jo-
ten päätin keskittyä itse tapahtumaan, performanssin tekemiseen julkisella paikalla, ja 
eritoten siihen, kenelle silloin esiinnyn.

Teoksen juuret ulottuvat vaihto-opiskeluuni Brasilian Rio de Janeirossa 2008. Aika oli 
kasvattavaa monella tapaa. Opin uuden kielen ja jouduin elämään käyttämättä äidinkiel-
täni. Sanojen puute pakotti etsimään kommunikaatiotapoja muista kielistä: portugalista, 
tanssista, kuvataiteesta, performanssista. Oli kohde, tarve kohtaamiseen ja se kuuluisa toi-
nen. Kun yrittää ilmaista jotain jollekulle toiselle, joka ei välttämättä kuule, katso tai näe 
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– voi tulla tehneeksi teon julkisella paikalla, eleen vastarannalle; käden heilautuksen tai 
kumarruksen valtameren toiselle puolelle. 

Taide on yritys kommunikaatioon. Kuvataiteen kentän sisällä pysyttäessä performanssi on 
hyvin kehollinen ilmaisumuoto. Performanssi on ajattelua lihassa, minussa. Se palautuu 
olemiseen. Joskus ajattelun pitää antaa antautua fyysiseksi toiminnaksi, jotta se kulkisi 
– ja tulisi jaettavaan muotoon. Taiteeksi muutettu tai tarkoitettu teko muuttaa ajattelun 
julkisemmaksi kommunikaatioyritykseksi ihmisten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Toteutin performanssit yhteistyössä sellisti Juho Kanervon kanssa. Äänimaisema oli 
Kanervon tekemä ja soittama, mutta tarkastelen performanssia suurimmaksi osaksi oma-
na teoksenani. Tällä valinnalla suoristan hieman mutkia ja vältän jatkuvan määrittelyn 
työnjaosta. Alkuperäinen idea, muoto ja ”score”, eli performanssin ”käsikirjoitus” tai 
toteutusohje, olivat omaa käsialaani, ja pyysin Kanervon mukaan muusikoksi prosessin 
loppuvaiheessa. Yhteistyö liittyi lähinnä livetilanteisiin, sekä tietysti ääneen, johon esitin 
vain toiveita ja ideoita, mutta joka oli täysin Kanervon käsissä. Kanervolla oli toki mah-
dollisuus kommentoida ideoitani ja esittää omiaan, mutta muun kuin sellon suhteen pidin 
itselläni yksinvaltaiset taiteelliset oikeudet. Esitystilanteissa soitolla oli merkittävä vaiku-
tus tilallisuuteen, minuun, kokonaisuuteen ja luultavasti myös yleisöön.

Mikä on musiikin vaikutus performanssiin julkisessa tilassa? Miten yhteistyö erilaisesta 
taiteellisesta taustasta tulevien kanssa sujuu? Miten aika on muuttanut suhdettani teok-
seen? Mikä oli yleisön suhde teokseen? Entä niiden ohikulkijoiden, jotka eivät jääneet 
katsomaan? Mikä on performanssi nykyään? Mihin kohtaan performanssin kenttää En-
simmäinen, toinen ja kolmas yritys sijoittuu? Miten pitäisi suhtautua performanssitaiteen 
perinteeseen ja rajoihin? Millaista taidetta minä performanssi- ja kuvataitelijana saan 
tehdä? Kuinka paljon saan käyttää liikettä? Voiko liike olla ajattelua? Mitkä ovat poik-
kitaiteellisen tekemisen raamit? Mitä on toinen ja toiseus, entä kohtaaminen? Mitä minä 
olen? Kuka? Mitä on toiseus minussa? Performanssissa sinänsä, käsitteenä, riittäisi ton-
gittavaa, kuten myös tanssivassa kehossani kuvan tekijänä tai performanssissa käytetyssä 
poikkitaiteellisuudessa ja yhteistyössä muusikon ja kuvataiteilijan välillä. Puhumattakaan 
toiseuden ja kommunikaation teemoista, joita performanssi käsitteli. Kaikkeen en voinut 
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syventyä, mutta osaan oli pakko tarttua, edes jonkin verran, jotta varsinaiselle tutkimus-
kysymykselle kasvaisi juuret.

Tavoittelen tutkielmallani syvempää ymmärrystä performanssin tekemistä kohtaan, itseä-
ni kohtaan, toista kohtaan, - kohtaamistamme kohtaan. En odota eksakteja vastauksia, 
en lukkoon lyötyjä loppulauseita. Mutta odotan kohtaamista tekevän ja katsovan, tekijän 
ja lukijan välillä – toisen ja toisen välillä. Toivon oivalluksia ja uusia kysymyksiä; re-
levantteja, tai edes mahdollisia, varteenotettavia tai mielenkiintoisia ajatuksia. Samalla 
tutkielmani on myös pohdintaa roolistani performanssitaitelijana ja suhteestani perfor-
manssin kenttään ja teoksiin.

Koko tutkielmani läpi kulkee tekijäsubjekti, joka on esiintyjä, toinen esiintyjä ja toi-
sen kohtaamiseen pyrkijä. Subjektilla on toiseus myös itsessään. Tutkielmassani pohdin 
esiintyjäsubjektin suhdetta julkiseen tilaan sekä suhdetta toiseen. Kaiken nivoo yhteen 
kysymys: Kenelle esiinnyn tehdessäni performanssia julkisessa tilassa?

Kun tehdään teos julkisessa tilassa, kenelle se silloin tehdään? Onko aivan sama, kuka 
teoksen vastaanottaa? Kenelle minä julkisessa tilassa esiinnyin? Mikä on toinen suhtees-
sa performanssiin? Tässä tutkielmassani kysyn, kenelle esiinnytään kun performanssia 
tehdään. Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys on minun versioni. Aion tarkastella, kenel-
le minä näitä tarinoita oikein yritän kertoa.

Kuva 1: Ensimmäinen yritys
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2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto

”Taide on ajattelun haaste” (Latva 2009, 54). Taide avaa meille ovia tietoon, jonne ei muilla 
avaimilla pääse (Varto 2001, 55). Tutkielmani nivoutuu tekemäni performanssisarjan ym-
pärille. Se on kokemuksellinen ja taiteellinen tutkimus, jota analysoin hermeneuttisesti. 
Prosessin aikana performanssisarja on ollut niin tiedonhankintatapa kuin myös jo siihen 
mennessä kertyneen tiedon erittelyä, ja samalla myös aineisto, jota tässä tutkielmassa-
ni avaan. Esittelen kaikki kolme performanssia viidennessä luvussa.  Performanssit ovat 
taiteellisen osion lisäksi tutkielman yksi välivaihe. Se on hermeneuttisen kehän spiraalin 
yksi kierros; muutama luku tutkielmaa, aineistoa, jota reflektoin kirjallisessa osiossa (Ne-
vanlinna 2001, 65). 

Taide ja filosofia kehräävät usein samankaltaista punaista lankaa, kysellen, kokeillen, 
testaillen. Toiseus ja kohtaaminen ovat teemoina filosofisia jatkuvasta arkisesta esiinty-
misestään huolimatta (tai juuri sen tähden), joten hermeneutiikka tuntui luonnolliselta 
lähestymistavalta (Hannula 2001). Näen kokemuksellisen, taiteellisen ja hermeneuttisen 
tutkimusmenetelmän yhteensopivina metodeina. Absoluuttista lähtöpistettä ei ole, tai ai-
nakin se liikkuu jatkuvasti. Minä katson tästä ja sinä siitä, ja meillä on aina hieman eri 
kuvakulma kohteeseen. Performanssi tarjoaa subjektiivisen näkökulmani yhteisesti koet-
tavaksi, yritykseksi ymmärtää; luoda kolmatta tilaa (Hannula 2001). Taiteellinen tutkimus 
on lähtökohta ja kokemus on se osa, josta käsin voin avata ja analysoida aihettani (Vadén 
2001, 102). Tuntuu myös, että koko prosessi kulkee hermeneuttisen kehän mukaan; lähdin 
siitä, mihin elämä heitti, ja aiheen parissa työskentely on saanut minut kulkemaan kehää – 
mutta aina askeleen pidemmälle. 

Aineistona performanssisarja voidaan eritellä itse teokseen – tapahtuneeseen ajassa ja 
paikassa – muistoihini siitä, muistiinpanoihin sekä dokumentaatioihin. Muistiinpanoja 
kirjoitin teoksen suunnitteluvaiheessa sekä heti performanssien jälkeen. Ensimmäinen osa 
on kokonaisuudessaan videoitu, toisesta osasta on videoitu katkelmia. Jokainen osa on 
dokumentoitu valokuvaamalla. Kirjoitusvaiheessa olen palannut jokaiseen osaan näiden 
materiaalien avulla analysoidakseni niitä.  Kuudennessa luvussa näkökulmani on suh-
teessa julkiseen tilaan, ja seitsemännessä luvussa suhteessa toiseen. Historia vaikuttaa 
jatkuvasti nykyisyyteen, ja muuttuu. Vaikka olen kirjoittanut varsinaisen kirjallisen tut-
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kielman melko lyhyessä ajassa, on prosessi ollut käynnissä jo useamman vuoden ajan. 
Teoksen suunnitteluvaihe, toteutus, ja se, miten sen nyt näen, vaikuttavat kaikki siihen, 
mihin olen päätynyt. (Hannula 2001, 70.) Teosta ei tule käsittää ainoastaan todellisuuden 
kuvailuna, vaan sen rakentajana (Eskola Suoranta 1998). Lainaan osaa muistiinpanoistani 
sekä teoksen kutsujen tekstejä osittain suoraan. Performanssisarja Ensimmäinen, toinen 
ja kolmas yritys on siis sekä tutkimuksen kohteena että tutkimusapulaisena, artikulaation 
selventäjänä, lauseiden jäsentelijänä. 

Kohtaaminen elää niin kielen sisä- kuin ulkopuolellakin. Tutkielman suunnittelu alkoi 
asuessani ulkomailla, vieraan kielen armoilla. Silloin kadotin sanojani, ja monet asiat 
ilmenivät minulle tekoina tai liikkeinä, arkisina performansseina. Kiinnostuin perfor-
manssitaiteesta, poikkitaiteellisesta temmellyskentästä, jossa kuvataiteilijakin saisi sanoa 
liikkeellä. Tutkielman tekeminen tekemisestä, taiteesta, performanssista käsin oli itsestään 
selvää. Taiteen tekijänä koen kaiken ajattelun litteroinnin vieraana. Tietoa on myös tekstin 
ulkopuolella; varsinkin alalla, kuvataiteessa, jossa oppiminen ja opettaminen pohjaavat 
pitkälti taitoon ja asioiden erilaiseen esille saattamiseen (Varto 2001, 56). Käsittäminen ja 
käsitteellistäminen voivat kulkea kirjaimellisesti käsien kautta (Varto 2008, 64); kuinka 
minä käsitän suhteeni toiseen, tanssiko minun jaloillani toinen?  Performanssin löytymi-
nen mediaksi juontui sanattomuuden kokemuksesta. Oli tarve ilmaista. Oli lauseita muttei 
sanoja niiden selkeyttämiseksi. Metodina taideperustainen tutkimus mahdollisti erilaisen 
tiedon käsittelyn. Taiteellinen tekeminen näkyy tutkielmassani siis teoksena, tutkimisena 
ja selitystapana sille, mitä ei mielestäni muuten voi järkevämmin, selkeämmin tai kau-
niimmin sanoa.

Aineistona on käytetty myös muita performansseja. Niiden analysointi ja tarkastelu on 
avannut minulle performanssin traditiota ja historiaa ja luonut kontekstia omalle työlle-
ni. Vaikutuksensa on ollut niin performanssin historiaan päätyneillä teoksilla, joihin olen 
tutustunut näyttelyiden ja kirjojen sekä internetin välityksellä, kuin erinäisissä perfor-
manssitapahtumissa näkemilläni esityksillä ja niistä käydyillä keskusteluilla. Itse teokset 
ovat muokanneet paljon sellaisiakin performanssikäsitysteni peruslinjoja, joista en ole lu-
kenut varsinaisista tutkimusteoksista. 
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Koska tieto ja ajattelu kerääntyvät ja muovautuvat, eivätkä ajatuksemme ole omiamme, 
haluan mainita aineistoksi myös muutamat kurssit, joiden muistiinpanoihin palasin kir-
joittamisprosessin aikana ja jotka ovat varmasti vaikuttaneet siihen, mitä kirjoitin ja mitä 
ajattelen, ilman että edes osaan enää eritellä kaikkia lähteitä. Tällaisia kursseja olivat mm. 
Juha Varton Taidekasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet (2006-2007), Saara 
Hannulan Kaupunkitutkimus (2012) sekä Pilvi Porkolan Reality Show (2012).

Merkityksellisiä kirjoittajia ovat olleet erityisesti Mika Hannula ja Juha Varto. Molemmil-
ta olen lukenut viime vuosina myös kirjoja, joita en ole sisällyttänyt kirjallisuuteen, koska 
ne eivät olleet mukana lopullisessa aktiivisessa työstämisprosessissa. On kuitenkin kiista-
tonta, että aiemmin lukemani on vaikuttanut ajatteluuni. Myös Veli-Matti Värri (1997) on 
kirjoittanut vaikuttavasti toisesta, kasvatuksen näkökulmasta. Pohdintojani selkeyttävinä 
ajattelijoina pidän Martin Heideggeria ja Maurice Merleau-Pontya. Molempia on sekä kä-
sitelty kursseilla ja keskusteluissa että lainattu suurimmassa osassa lähdekirjallisuuttani 
(Hannula 2001, Hannula 2010, Hotanen 2008, Varto 1996 ja 2008, Värri 1997) ja olen 
lukenut pätkiä molemmilta ja viehtynyt. Mutta tähän tutkielmaan he päätyivät lopulta vain 
toisen käden tietona. Loppuvaiheessa luin myös Saara Hannulan maisterinopinnäytetyön 
Ympäristötaiteen koulutusohjelmaan, ja päädyin viittaamaan siihen useampaankin ottee-
seen.

Haluaisin mainita myös toverini taiteessa; performanssiryhmä Nussivat pääskyset, johon 
itsekin kuuluun. Ensemblen jäsenet edustavat eri puolia taiteen kentässä: teatteria, valoa, 
lavastusta, dramaturgiaa ja kuvataidetta. Keskusteluissamme performanssin luonteesta on 
siis tarjolla aina eri traditioiden tarjoamat perspektiivit. Lisäksi itse toteutusprosessi, jonka 
aikana pohdimme Juho Kanervon kanssa performanssia poikkitaiteellisesti, myös musii-
kin ja muusikon näkökulmasta, vaikutti vahvasti sekä lopullisiin performansseihin että 
kirjalliseen osioon.
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3. Tärkeimmät käsitteet

Määritelmällisesti nostan esiin käsitteet performanssi, esitys ja teko sekä liha ja toiseus. 

Koko tutkielmani pyörii performanssin ympärillä. Sanan taustalla on verbi perform – esit-
tää –  eli se viittaa samalla myös esitykseen. Sana performanssi on kuitenkin vakiintunut 
erityisesti myös kuvataiteesta ponnistaville esityksille. Esitys-sana lienee luontevammin 
käytössä esitystaiteesta, teatterin ja tanssin maailmasta ponnistavalle performanssitaiteel-
le. Taidemaailma on vielä itsekin hämmentynyt näiden käsitteiden käytöstä ja rajoista. 
Paljon tuntuu olevan merkitystä sillä, miten tekijä itse itsensä ja tekonsa määrittelee. (Carl-
son 1996, 13 ja 163)

Teko on performanssin pohjalla. Se on performanssin konkretia. Tässä tapauksessa se on 
yläkäsite sekä arkiselle että taiteelliselle fyysiselle aktille – sille, mistä performanssi lähtee 
ja minne se palaa.

Itse kutsun Ensimmäistä, toista ja kolmatta yritystä performanssiksi, mutta käytän sanoja 
esitys, esittää, esityksellisyys yms. tilannekohtaisesti, silloin kun haluan tähdentää puhuva-
ni performanssin esityksellisestä puolesta. Termistön elävyyteen voi suhtautua rikkautena.

Käytän sanaa liha kuvaamaan elävää kokonaisuutta. Sanan käyttö tulee vahvasti lähdekir-
jallisuudestani ( Nancy 1996 ja Varto 2008 ja 1996.) 

Toiseuden toistamista en ole voinut välttää. Toiseus on laaja käsite kattaessaan kaiken, 
mikä ei ole itse, jolloin myös minä olen toinen toiselle. Toinen on siis kaikkialla, ja ainoas-
taan toisissa maailmamme laajenee. Palaan toiseen ja toiseuteen tutkielman loppupuolella. 
Tutkielmani kuitenkin myös väistämättä alkaa pohdinnastani toisen kohtaamisesta, sillä 
performanssisarjan jokaista osaa yhdistää niiden suunta kohti toista. Niistä jokainen on 
tehty jonkun toisen tähden, jollekulle toiselle. Ne ovat omia puheenvuorojani toiseen suun-
taan, vaikka niiden sanojen kohde ei olisikaan läsnä. Ne ovat esityksiä, eli ne esitetään 
– toisille. Ja lopulta, myös toinen minussa on mukana.
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4. Mediana performanssi

Teoksen valittu muoto, performanssi, on suhteellisen nuori taiteenlaji. Suomessa perfor-
manssi-nimikkeen alla esitettävä taide on yleistynyt 1980-luvulla. Performanssin taustalla 
on polveileva historia eri taiteen lajien kentillä. Yhä tuntuu, että siitä käydään tietynlaista 
”omistajuuskiistaa” teatterin, tanssin ja kuvataiteen välillä. Ensimmäisenä performans-
si löi läpi kuvataiteen piirissä, mutta tärkeitä tekijöitä on noussut jatkuvasti kaikkien 
edellä mainittujen taiteenalojen piiristä, mm. Yves Klein (1928 – 1962) kuvataiteesta 
ja John Cage (1912 – 1992) musiikista (Carlson 1996, 147). Performanssin taustalla on 
poikkitaiteellisia kokeiluja ja musiikin, teatterin sekä kuvataiteen etsintöjä uudenlaiseen 
ilmaisuun. Kuvataiteen suuntauksista mm. dadaismilla ja futurismilla on ollut selkeä vai-
kutus performanssitaiteeseen. Osittain performanssin kanssa ristiin menevät, mutta ennen 
performanssi sanan vakiintumista jo olemassa ollut happening (”[Allan] Kaprow kehitti 
ja käytti ensikertaa vuonna 1958 termiä happening, jota hän luonnehtii seuraavilla ter-
meillä: määräytymätön pituus, reaaliajassa tapahtuva, ympäristöään tutkiva, ei-toistuva ja 
joustava (Hannula 2001,91)) sekä Fluxus-ryhmä on hyvä mainita performanssin taustasta 
kerrottaessa. Paljon performanssista kirjoittanut Rosie Lee Goldberg on maininnut yhdek-
si performanssin tärkeimmäksi piirteeksi sen, että se voi olla mitä tahansa.” (Pilvi Porkola 
luennolla 3.5.2012.)

Oma tulokulmani performanssiin on kuvataiteesta, koska se on taide, jonka maailmas-
ta katsoen olen performanssiin tutustunut ja joka on virallisesti oma taiteenalani. Olen 
kuitenkin ikäni harrastanut musiikkia ja tanssia, enkä voi vähätellä niiden vaikutusta 
tapaani tehdä taidetta. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen yrityksen sisällä sinkoillaan 
performanssi-käsitteen alla hyvinkin esityksellisestä osiosta lähes staattisen installaation 
puolelle. Kaikki tähän tutkielmaan valikoituneet  teokset ovat vaikuttaneet käsityksiini 
esityksestä ja performanssista tavalla tai toisella.

Performanssi on yleensä estetiikaltaan harkittu akti. Roi Vaaran teoksissa on usein mi-
nimalistisesti rekvisiittaa, ja estetiikka on hallittua. Koen että Vaaran performanssien 
esteettinen linja on ollut esikuvallisesta omille performansseilleni. Vaaran teosten väri-
skaala on yleensä niukka, esittäminen hillittyä. Hillityllä tarkoitan tässä tyyliä, en niinkään 
teon laatua. Monissa hänen teoksissaan oleellista on kesto - tekemisen vauhti tai toistami-
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nen. Vaara on ollut kiilattuna kattoon tunnin ajan (Klimata, 1994), kantanut kaulapantaan 
kiinnitettyä kiveä viisi päivää ja yötä (Maailman paino, 2001) Sekä kantanut pöydällistä 
päällekkäin pinottuja viinilaseja esitystilan päästä päähän (Uhkayritys, 2001). Vaaran per-
formanssit ovat yhtä aikaa sekä humoristisia että vakavia, ja ne lähtevät arkisista toimista 
kohti absurdiutta.

Yksinkertaisestakin eleestä tulee fyysisesti vaativa, kun sen kesto on tarpeeksi pitkä. 
Abramovićin ja Ulayn viimeinen yhteinen teos, jossa he kävelivät yhteensä Kiinanmuurin 
päästä päähän ja tapasivat keskellä, sekä Artist is present, jossa Abramović istui satoja 
tunteja ja kohtasi katseellaan vastapäiseen tuoliin istujat, haastavat molemmat tekijänsä 
niin ajallisesti kuin fyysisestikin. Performanssin historia tuntee monia teoksia, joiden teho 
liittyy nimenomaan kestoon. Linda Montanon teokset ovat jopa vuosien pituisia jatkuvia 
taideprojekteja, ja toisinaan keston tehokeinoa käytetään hahmotettavammin, jatkuvas-
ti yleisön edessä. Tällöin yleisö voisi, niin halutessaan, seurata toiminnan todellisuutta, 
ja valvoa, että teko ei jää vain ajatuksen tasolle. Kesto toimii mielestäni alleviivauksena 
myös toiminnan absurdiudelle ja samalla sen välttämättömälle ehdottomuudelle.

Toisinaan teokset ovat jopa enemmän kuin fyysisesti vaativia, jopa vaarallisia. Perfor-
mansseissa on nähty tahallista itsensä viiltelyä sekä vahinkoja, odottamattomia lihassa 
tuntuvia käänteitä esityksen aikana. Lihaa ja tekijän, toisinaan myös katsojan henkistä 
ja fyysistä kanttia testataan: Miten katsoja suhtautuu toimintaan, joka on kyseenalaista 
esiintyjän ja katsojan turvallisuudelle? Se ei kuitenkaan ole performanssin vaatimus. Per-
formanssi on myös arkeen piiloutuvia akteja, tekstiä, sanoja, ääntä, tilaa, interventioita, 
spektaakkeleita – mitä vain. Performanssin kenttä on laaja ja alati muotoutuva.
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 Totuudellisuus ja totuttu performanssissa

Performanssi on taidemaailman rajatapaus. Sen sisälle voi mahduttaa monenlaista ja ra-
jankäynti esimerkiksi esitystaiteen kanssa on hämärää. Maija Mustosen kokoamassa 
nykytanssiesityksessä The Greatest Love Songs on osio, jossa esiintyjä tulee yleisöön alus-
vaatteisillaan, rintaliivien sangat korkealle, suorille käsille venytettynä. Se voisi mielestäni 
olla esitettynä myös performanssitapahtumassa. Kyse on pitkälle siitä, mihin tekijä itsensä 
määrittelee. 

Silloin tällöin performanssille on esitetty erinäisiä sääntöjä, kuten Abramovićinkin 
lausuma siitä, ettei performansseja harjoitella. Vaikka performanssien perimmäisiin mää-
ritelmiin kuuluu suurenmoinen säännöttömyys, tiedän performansseja, joita harjoitellaan. 
Abramović on myös itse esittänyt toisintoja teoksistaan. Totta kai paikka ja yleisö ovat eri, 
siis tilanne ja esitys ovat eri, mutta kuitenkin silloin esiintyjällä on jo tuntuma tulevasta 
haasteesta sekä teoksen toimivuudesta. Jos kyse on harjoittelun määrästä, siitä kokeil-
laanko vain vähän idean toimivuutta vai harjoitellaanko loppuun asti, upotaan helposti 
saivartelun suohon. Toinen suosittu sääntö on totuudellisuus. Asioita ei esitetä, vaan teh-
dään oikeasti, ja loppuun asti. Esillä on teko, joka tehdään, loppuun asti. Saako tätä sääntöä 
rikkoa, vai valutaanko silloin esitystaiteen puolelle? Onko sillä oikeastaan väliäkään, jos 
teolla on kuitenkin merkitystä tekijälle ja katsojalle?

Ensimmäiseen osaan lainasin ennakolta aikaa väkivallalle – ja esitin siis hajottavani tuo-
lin siinä hetkessä. Todellisuudessa olin rikkonut tuolin alun perin omalla sisäpihallamme 
kirveellä. Tosin olin muotoillut roskalavalta löytämiäni tuoleja muutenkin enemmän mie-
leisemmiksi. Hyvin tehdyt tuolit ovat yllättävän kestäviä, ja halusin varmistaa hajoamisen 
performanssin aikana. Pilkottuani tuolia hieman kokosin sen kasaan sovittelemalla palat 
paikalleen ja kipsaamalla muutamat pahemmin hajonneet paikat. Oliko se rikos perfor-
manssin traditiota kohtaan?

Kävin ensimmäisen osan jälkeen mielenkiintoisen keskustelun ilmeistäni taiteilija Milla 
Martikaisen kanssa. Hänen mukaansa ilmeikkyyteni teki performanssista enemmän kohti 
esitystä menevän. Performanssin traditioonhan kuuluu tietty itsenä tekeminen, toimimi-
nen esittämisen sijaan. Todellisuus illuusion sijaan. Hauskaa tässä huomiossa kuitenkin 
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oli, että esityksen aikana rupesin tosiaan miettimään ilmeitäni, ja tein valinnan olla kont-
rolloimatta niitä (tiedostin mielessäni sen performanssissa usein näkyvän, nykytanssista 
tutun ilmeettömän ilmeen). Kaikki ilmeet olivat siis sen hetkisestä toiminnastani lähtöisin, 
eivät korostavana lisänä. Se mikä näytti näyttelemiseltä, olikin totta. Pulssini nousi häm-
mästyttävän korkeaksi, ja totuus vaikutti huonolta näyttelemiseltä.

Jos ilmeeni olivatkin spontaanit ja aidot, oliko valmisteltu tuoli se, joka siirsi ensimmäisen 
osan askeleen kohti esitystä? Vai sellisti, joka selloineen rajasi tekoja estradille ensim-
mäisessä ja toisessa osassa? Toivon, ettei performanssin kaanonin rajojen koettelu ole 
niinkään rangaistavaa vaan ruokkivaa. Elokuussa 2011 Ensimmäinen osa on kuitenkin 
ollut ajankohtainen, tarpeellinen teko minulle jokaista tuolin maahan heittämistä ja kivu-
liaasti sormen ympärille kerittyä lankaa myöden. Juuri vilpittömyys (tässä en kuitenkaan 
viittaa performanssissa joskus käytettävään shokeeraamiseen, esim. viiltelyyn) on taitees-
sa se, joka mielestäni tarjoaa lähtölaukauksen kohti kohtaamista. Jos performanssi ei riisu 
naamioita, se voi vähintään paljastaa niiden olemassaolon.

Poikkitaiteellisuus ja performanssi taiteen tekemisen ta-
pana

3.8.2011 olen kirjoittanut: ” Missä näiden eri taiteenalojen rajat menevät? Kuinka paljon 
saan tanssia? Avata suutani? Käyttää teatterin elementtejä ja pysyä silti lestissäni?” Vaikka 
tällä hetkellä kouluttaudun kuvataidealan ammattilaiseksi, olen koko elämäni harrastanut 
ja tehnyt myös musiikkia ja tanssia, vaihtelevalla vakavuudella. Toisinaan on aikoja, jol-
loin tunnen, että minulla ja tanssilla on suurempi vuorovaikutus kuin minulla ja kuvalla. 
Joskus kaipaan musiikkia kuollakseni ja kaikki maailmat kuvat ja installaatiot tuntuvat 
tyhjiltä. Ehkä performanssin potentiaalinen sekasikiöisyys on saanut minut ajautumaan 
sen pariin.

Erityisesti eläessäni kielipuolena Brasiliassa, uutta kieltä oppimassa mutta kaukana äidin-
kielestäni, liikkeen merkitys kasvoi. Hukattujen sanojen tilalle tuli eleitä. Julia Kristeva 
kirjoittaa niistä, jotka vaikenevat monella kielellä, koska eivät voi käyttää äidinkieltään ei-
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vätkä voi ilmaista itseään kuin aina vain hieman latteammin oppimallaan kielellä. Kristeva 
listaa korvaaviksi kommunikaatiotavoiksi päätyviä harrastuksia, ja manaa niiden kalleutta 
ja keinotekoisuutta (Kristeva 1988, 25), mutta ei mainitse ilmaisevaa liikettä sinänsä. Eleet 
saavat uuden merkityksen suhteessa ympäröivään maailmaan, kun niistä tulee lauseiden 
korvaajia. Kulttuurimme lienee turhankin painavasti kieleen nojaavaa. Ehkäpä sanatto-
malle ilmaisulle tulisi antaa lisää sijaa myös tanssin ja mimiikan kentän ulkopuolella? 

Samalla kun olen edennyt intohimoisesti vuorotellen kuvan, musiikin ja liikkeen suuntaan, 
olen tuntenut koulutusjärjestelmän tarkkailevan raja-aitoja. En tiedä miten Taideyliopisto 
tulee vaikuttamaan tilanteeseen, mutta Aalto ARTSilaisten elämään se tuskin vaikuttaa 
ainakaan avaavasti. Työskentelin vuoden 2011 lapsille räätälöidyssä kuubalaisen musiikin 
ja tanssin esityksessä, ja tunsin tiettyä luvattomuutta tehdessäni tienestiäni liikkeellä ja 
musiikilla, vaikka opiskelen kuvaa. Yhteiskunta tuntuu vaativan erikoistumista yhteen 
suuntaan. Samalla juuri poikkitaiteellinen toiminta tuntuu minulle kaikkein omimmalta. 
Musiikilla on aina suuri vaikutus kuvalliseen työskentelyyni, jotkut asiat pyörivät päässä-
ni liikkeinä, suhteutuvat fyysisenä toimintana tilaan. Kaikki on limittäin.

Musiikin ja tanssin vaikutukset näkyvät selvästi Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa 
yrityksessä. Sekä ensimmäinen että toinen osa ovat vahvasti liikkeellisiä ja niitä voidaan 
tarkastella koreografisesti. Tosin toisessa osassa sen kesto ja jatkuva improvisaatio yhden 
ahtaan ohjeen sisällä rajaa teosta selkeämmin kohti perinteisempää performanssia, mutta 
silti – kuten useimmissa tanssiteoksissa – se, mitä tapahtuu, on ääni ja liike. 

Performanssi on tunnustettu risteyskohta. Se on liikkuvaa livekuvaa. Liha kuvana tässä. 
Teko ajatuksena. Performanssien pohjana on usein jokin konkreettinen, usein hyvin fyysi-
nen tehtävä, joka saattaa kuvata myös laajempaa ajatusrakennetta. Mutta nimenomaan ele 
tekee sen näkyväksi. Performanssi on tapahtumisen taide. 
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Ajattelu lihassa

Oleminen itsessään on fyysistä. Ajattelua ei voi irrottaa ruumiista, vaan se asuu lihassa 
ja liha on minua (Nancy 1992, 64). Ajattelu on fyysistä työtä, sitä tehdessä tulee nälkä. 
Ajattelemalla, tekemällä, kokemalla voi muuttua. Suru painaa hartiat kasaan, ahdistus 
aiheuttaa päänsärkyä, stressi ihottumaa. Sosiaalisen, henkisen tai fyysisen ympäristön 
muutokset muuttavat meitä kokonaisvaltaisesti. ”Maastapakoon liittyy aina entisen ruu-
miin särkyminen” (Kristeva 1988, 38). Särkynyt pitää tehdä uudelleen, ajatella uudelleen. 
Uusi ruumis rakentuu uusilla kokemuksilla. Liike paljastaa paljon olemisen rakenteesta, ja 
on se, jossa itselle ilmaantuminen tapahtuu. Performanssini voidaan nähdä jaakobinpaini-
na, jossa hahmotan tekijäsubjektina olemiseni rajoja. Liike on reaktio maailman antamaan 
impulssiin. Ensimmäinen ilmaantuminen itselle ei tapahdu descartesilaisesti ajattelussa, 
vaan lihassa (Varto 2008, 68).

Merleau-Ponty on kirjoittanut siitä, miten keho on kokeva ja näkevä, havainnoiva kokonai-
suutena, havaittavassa ympäristössään ja miten voimme tuntea itsestämme senkin, mitä 
emme näe, ja näkemisen kautta kuvitella koskemista. Merleau-Ponty huomioi myös kos-
kemisen aktiiviseen suhteen ympäristöön; se ruumiin osa, joka koskettaa jotakin, tulee 
samalla sen toisen koskettamaksi.”Ruumiini on samaan aikaan sekä koskettava että kos-
ketettu” (Hotanen 2008,91). Keho on siis jatkuvassa dialogissa maailmaan. Samaa lihaa 
sen kanssa. Keho ei ole välittäjänä minun ja maailman välillä, vaan kontakti on suora. 
(Varto 2008, 69.) Maailma ei ole edessämme, vaan ympäröi meitä. Maailma antaa meille 
impulsseja ja toisin päin. Kun performanssissa työnsin seinää, minulla oli jatkuva kontakti 
siihen, ja liikkeeni syntyivät kontaktin pohjalta. Pienet kivet jalkojeni alla vaikuttivat sii-
hen, millaisen voiman sain puskemiseeni. 

Toisinaan paikallaan pysyvä ajattelu ajautuu umpikujaan, ja täytyy palata olemisen tapojen 
alkulähteille. Perimmäisessä olemisessa emme voi valita aktiivisuuttamme tai passiivi-
suuttamme maailmaan. Jo syntyminen sysää ihmisen eräänlaiseen toiminnan pakkoon 
(Varto 2008, 30). Ehkä ratkaisut löytyvät kokeilun keinojen avulla? Jos vaihtoehdot tun-
tuisivat koko minässä? Toiset kävelevät edestakaisin ajatteluaan vauhdittaakseen. Tunteet 
pitää ilmaista niiden omalla kielellä. Sanatonta ei voi sanoa. En osaa piirtää tätä fyysistä 
tahtoa. Se on tehtävä. Voisinko muuttaa ajatteluani lihan kautta? Jos mahdollistan itselleni 
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kokonaisvaltaisen toiminnan, fyysisen toimimisen kautta käsittelemisen, saisinko kiinni 
uudenlaisesta konkretiasta? Toisessa osassa toiminta on selkeä mielenilmaus, joka sanoo 
tahdon. Mutta samalla se on kysymys ja haaste itselle: kuinka kauan oikeastaan jaksan 
tahtoa?

Fyysinen ele on myös kutsu kommunikaation. Julkisesti tehty ele on tarkoitettu nähtäväk-
si. Kaikki ei ole purettavissa kirjaimiin ja sanoihin. Toisinaan täytyy tehdä fyysisiä tekoja, 
jotta ruumiillisesti tuntuviin kysymyksiin löytyy vastaus. Fyysinen signaali on vahva, ja 
performanssissa tai missä tahansa esityksessä se haastaa katsojan kokijaksi, ajattelemaan 
koko lihallaan. Saara Hannula kirjoittaa runsaasti katsojien altistumisesta teoksen kehol-
lisille vaikutuksille sekä suhteessa tutkimuksensa pohjana toimivaan PAUSE -teokseensa, 
että mm. Marina Abramovićin teoksiin. ”Voimakkaan kehollinen toiminta saa aikaan 
kehollisia reaktioita; näin katsoja voi kokea tekijän kehon tilan sekä samaistumisen että 
välittömän vaikutuksen kautta”. (Hannula 2010, 122.) Toiminta voi olla ruumiillista ajatte-
lua ja niiden ajatusten jakamista. Oli kyseessä sitten flirttaileva hymy, itku tai seinää päin 
kävely, se on julkinen mielenilmaus. Teko, joka odottaa reaktioita. Se antautuu katseelle ja 
lukee vastauksen vastatoimista.

Ruumis on performanssin keskeinen tekijä. Esseessään ”Taidoton esittää itseään – nar-
sismi esityksenä ja naistaiteilija katseen kohteena” Nora Rinne esittää Amelia Jonesin 
ajatusten pohjalta, ettei oman kehon estradille tuominen ole oman subjektijuuden korot-
tamista, vaan sen tarkoituksena on ”osoittaa subjekti-objekti-positioiden samanaikaisuus 
ja riippuvuus toisistaan” (Rinne 2009, 36). Ehkä kehoa rääkkäävä ja haastava toiminta 
pyrkii palauttamaan ihmisen takaisin lihaansa ja sen mittoihin. Esilläolo kehona, tavallise-
na kehona, ihmisenä, korostaa siis sekä esiintyjän että katsojan toisena olijan inhimillisiä 
rooleja toisilleen. Performanssi voi olla lihallinen reflektio maailmaa ja olemista kohtaan. 
Performanssi ei tapahdu kuitenkaan ainoastaan esiintyjän ruumiissa, vaan esitys on esiin-
tyjän ja katsojan välissä (Kausalainen 2009, 68), kahden samaan maailmaan kytköksissä 
olevan olevaisen lihassa ja muodostamassa välitilassa. 
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5. Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys

Kuva 2: Kutsut



16

Kolme osaa koettamisesta

Tässä kolmannessa luvussa kerron tutkielmani taiteellisesta osiosta, julkisessa tilassa 
toteutetusta kolmen performanssin sarjasta Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys. Teos 
käsittelee kokemuksiani yrityksistä kommunikaatioon, toiveita yhteyden löytymisestä. 
Performanssien suunnittelu on alkanut jo vuosia sitten ja teossarja esitettiin elokuussa 
2011 Helsingissä. Ensimmäinen osa sijoittui Pasilan juna-aseman taaempaan alikulkutun-
neliin, toinen nyt jo puretulle postimakasiinille Katajanokalle ja kolmas osa Kalasataman 
päähän, rapistuneelle betonilaiturille..

Mukana toteutuksessa oli sellisti Juho Kanervo. Sellistin ottaminen mukaan performans-
siin vaikutti sen esityksellisyyteen. Sello koetaan helposti osaksi korkeakulttuuria, joten 
totutusta poikkeava toiminta julkisessa tilassa sen kanssa tai ilman näyttäytyvät erilaisi-
na. Musiikin soittaminen tulkitaan kulttuurissamme esitystoiminnaksi esimerkiksi seinän 
työntämistä selvemmin. Soittamisen konteksti on totutusti konsertti. Tämä oli seikka, jota 
tulin ajatelleeksi vasta jälkikäteen. Minulle musiikin läsnäolo on arkista. Se olisi voinut 
olla myös hyräilyä. Sello valikoitui mukaan, koska pidän sen äänestä ja luotin Kanervon 
taiteelliseen näkemykseen siitä, millaista sellon käyttöä performanssissa olisi. Kyseessä ei 
ollut perinteinen kaunis katusoittelu, vaan ääni oli tyyliltään myös ”häiritsevää”. 

Performanssin ”score” on käsialaani ja esitin toiveita siitä, millaista selloa halusin mihin-
kin osaan, mutta Kanervo teki lopulliset musiikilliset ratkaisut itsenäisesti. Esimerkiksi 
ensimmäiseen osaan toivoin herkkää mollissa kulkevaa mutta kepeää valssia, ja Kanervo 
valitsi kappaleen. Emme harjoitelleet toteutusta yhdessä mutta kävimme läpi, mitä per-
formanssissa tulisi tapahtumaan, mitä se käsitteli ja mikä oli sen runko. Keskustelimme, 
millainen sellonkäyttö siihen sopisi. Toista osaa varten pyysin staattista ääntä vastauksena 
junnaavaan liikkeeseeni. Musiikki tuntui luovan tapahtumille tilaa. Sello toimi rajaajana 
ja toisaalta vahvana impulssien antajana toiminnan rytmille. 

Jostain syystä halusin kokeilla vaihtoehtoista tapaa kutsua ihmisiä katsomaan esitystä. 
Liekö syynä hämmennys siitä, ketä minulla on oikeus kutsua julkiseen tilaan, ja siihen 
liittyen nykyään yleisen facebook-kutsun ollessa hyvin rajoittunut vain omaan ystävä- ja 
tuttavapiiriini. Eikö julkisessa tilassa tapahtuvien esitysten pitäisi olla tarkoitettu myös 
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muille? Toisaalta julisteet tuntuivat kovin julistavilta. Vaikka pidin tulevia performansseja 
perusteltuina taidetekoina, olivat ne myös jotain hiljaisempaa, herkempää. Eivät niinkään 
kovaäänisiä julistuksia, vaan varovaisia, kysyviä kuiskauksia. Ratkaisin pyrkimykseni 
kutsua tuntemattomia – mutta yksityisesti, printtaamalla kutsuja, joissa oli jokaisen tapah-
tuman aika ja paikka sekä tervetulotoivotus kartoilla varustettuna. 

Jaoin näitä kutsuja ystäville ja tuntemattomille juhlissa, vein niitä koululla opettajien 
lokeroihin, jätin satunnaisille pöydille lojumaan. Suurimman osan kutsuista vein raitio-
vaunupysäkeille Pasilan ja Kallion alueelle, Pasilan kirjastoon hyllyille kirjojen joukkoon, 
Kallioon vieraisiin rappukäytäviin, suoraan postiluukuista. (Sisään pääsi kesällä yllät-
tävän helposti, odottamalla että joku muu kulkee tai soittamalla satunnaisia ovikelloja.) 
Kutsujen jakamisessa oli jotakin jännittävää. Vaikka enemmän katsojia olisin varmaankin 
saanut tehokkaalla, automaattisesti muistuttavan sosiaalisen median mainonnalla tai ju-
listeilla, tuntui juuri näiden pienten fyysisten kutsujen jakaminen perustellulta. Vaikka 
väkeä ei juuri niiden perusteella tullutkaan (mutta varmasti ainakin kaksi) vaan katsojat 
olivat lähinnä ystäviäni ja ohikulkijoita, Katajanokalla myös hillitön määrä japanilaisia 
turisteja sekä muutama bussikuski, olivat fyysiset kutsut yhteensopivia teoksen luonteen 
kanssa, niin tyylillisesti kuin visuaalisestikin. Tavallaan jo kutsumisprosessi oli osa 0, osa 
performanssisarjaa. Esipuhe.

Kuva 3: Kutsun takasivu
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part I -aikataulu on nyt sellainen, etten ehdi yhteenkään junaan

tiistaina 16.8. klo 16.00 kesto noin 15-30min

alikulkutunneli raiteiden pohjoispäässä, sinne pääsee ratapihantieltä tai lai-
turialueen kautta.

Alkuperäisiä muistiinpanojani ensimmäisestä osasta;

lyhyt keskustelu, harvasanainen,

muutaman sekunnin,

vuoden mittainen

tän osan alkuperä on brasiliassa, tein tästä eräänlaisen demon siellä vuosia 
sitten, mutta viimeaikoina se on kyllä kasvanut aika erilaiseksi.

osa käsittelee ymmärtämistä, tai ehkä paremminkin sen mahdottomuut-
ta, väärinymmärrystä. vaatimuksia, jotka eivät johda mihinkään. vaatimus 
päästä lähemmäs vie kauemmas. 

vaatimus jota ei ymmärretä kuten on tarkoitettu.

tuhoon tuomittu yritys kommunikaatioon. ja kuitenkin vaatimus yrittää.

jos vastakkainen tuoli on niin rikki, ettei sillä voi istua, kuinka sen kanssa voi 
kommunikoida?

 (omat muistiinpanot 2011)
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Kuva 4: Ensimmäinen yritys
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Kuva 5: Ensimmäinen Yritys
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Ensimmäinen osa alkaa valssilla. Kanervo soittaa sellolla Faurén Sicilienneä.
Kannan tuolit paikalle päällekkäin, ja tanssitan toista niistä hellästi valssin tahtiin. 
Alkaa keskustelu;
Asetan tuolit vieretysten. Istun toisella niistä, kurotan toiselle.
Muutan niiden asentoja. Etäisyys kasvaa, enkä ulotu.
Rumba, eli flirttailen tuolille.
Kokeilu jatkuu. Kääntelen etäämpänä olevaa tuolia, ja katson sitä omalta tuoliltani.
Poistun omalta tuoliltani ja menen toisen tuolin alle.
Olen siellä hetken turvassa. Kömmin pois.
Istun sille ja alan syleillä sitä rikki.
Pudotan sen niin, että se hajoaa.
Palaan omalle tuolilleni ja katson hajottamaani.
Menen kokoamaan sitä. Teippaan sen kasaan. Pistän sen paikalleen ja vedän teipistä linjan 
omalle tuolilleni asti, johon istun. Teippilinja jatkuu jalkojeni välistä kehoni läpi suuhuni.
Puran linjan itsestäni lähtien. Vedän tuolia sen mukana kohti minua. Se alkaa hajota 
matkalla, eikä tule perille asti. Nousen, tartun siihen ja heitän sen maahan. Tuolin jalat 
katkeavat.
Istun omalle tuolilleni, pois päin hajottamastani.
Palaan halaamaan tuolin raatoa. Alan jälleen teipata sitä kasaan.Se on liian rikki tullak-
seen enää tuoliksi.
Liitän tuolin langalla jokaiseen sormeeni.
Alan vetää sitä kohti omaa tuoliani lankojen avulla. Niistä moni katkeaa. Tuoli jää puoleen 
väliin.
”Mä en oikein tiedä mitä nyt pitäis tehdä”
Hetken kuluttua menen tuolin luo ja alan teipata sen kaikista osista yhtä, muodotonta 
möykkyä.
Osa langoista on yhä solmiutuneina sormiini. 
Teippaan koko möykyn kiinni käsiini.
Nousen seisomaan tuolilleni muodoton teipillä koottu tuoliruumis käsissäni.
Olen paikallani. Sello on vaiti ja taustalla kuuluvat junien kuulutukset.

Kokonaiskesto noin 19 minuuttia.
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Vaatimus päästä lähemmäs vie kauemmas

Ensimmäisessä osassa esiintyvät tuolit ovat olleet jo aiemmissa teoksissani, niin pe-
rinteisemmissä kuvissa kuin Rio de Janeirossa 2008 toteutetussa Fala comigo (Puhu 
Kanssani)-performanssissa ja installaatiossa, sekä 2010 tekemässäni videoinstallaatiossa 
Kutina. Kaikissa näissä tuolit ovat toimineet paikkana toiselle. Minulle toisena toiselle ja 
sille toiselle. Tuolit ovat muodostaneet osoitetun kartaston, jolle toiseudet voivat asettua 
niin, että väliin jää tila, joka on huutanut etäisyyttä, näyttänyt välimatkan ja kerjän-
nyt sen tunnustamista, toivonut sen ylittämistä– toisen näkemistä, tunnustamista ja sen 
jälkeen kohtaamista. Installaatioissa ja Ensimmäisessä yrityksessä tuolit myös edustavat 
omalla fyysisellä paikallaolollaan toista. Kosketettava objekti on symbolina1 toisesta2.  
Jostain syystä tuolit ovat suosittuja seikkailijoita taiteen kuvastossa. Muun muassa Marina 
Abramovićin ja Ulayn yhteisteos Nightsea crossing (1981-1987), ja Abramovićin Artist is 
present (2010) performanssit tapahtuvat kahdella tuolilla määritellyissä positioissa tuolien 
toimiessa samalla visuaalisina elementteinä. 

Ensimmäinen osa tapahtui siis Pasilan alikulkutunnelissa. Performanssin toteuttamiseen 
oli kysytty lupa VR:ltä ja kiinteistöltä. Olisimme saaneet toteuttaa sen myös asemahallis-
sa, mutta koska osa vaati hieman myös aggressiota, päädyimme Kanervon kanssa alikulun 
paremmuuteen paikkana. Rauhallisempana tilana siellä oli suurempi vapaus nyanssien to-
teuttamiseen niin hiljaisissa kuin äänekkäämmissäkin osioissa. Katsojina oli muutamia 
ystäviä ja ohikulkijoita. Ne ohikulkijat, jotka eivät pysähtyneet katsomaan, alleviivasivat 
hienosti sitä totuutta, että henkilökohtaiset kipuiluni ovat sujuvasti keskellä kaikkea, il-
man, että se vaikuttaa juuri kenenkään elämän tahtiin.

Jäin kaipaamaan ensimmäiseen osaan ehkä enemmän voimaa väkivaltaisiin kohtiin. Ehkä 
olisin kuitenkin voinut rikkoa sen tuolin oikeasti, siinä. Epävarmuutta jäi erityisesti tar-
kemmin määritellyistä kohdista; valssista ja rumbasta. Niiden selkeä tanssillisuus tuntui 
sittenkin epäselvältä performanssissa. Vai kuinka paljon tästä tunteesta liittyy siihen, kuka 
saa tehdä ja mitä taiteen kentällä? Pitääkö tanssi jättää tanssijoille? Kaikissa yrityksissä 
ei voi onnistua, mutta ehkä taiteen raja-aitoja sietäänkin koetella. Tanssi on harjoitellun 

1  “Symbolinen ei ole koskaan koettua, se on tulkittua tai tiedettyä (Varto 1994, 64.)” 
2  Mikä on se toinen josta voi antaa näin heikon kuvan? huonosti tunnettu vai vain avoin? 
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taidon lisäksi kuitenkin vapaan itseilmaisun ja sosiaalisen kanssakäymisen muoto monissa 
kulttuureissa ympäri maailmaa.

Moni asia eli esityksen ja suunnitelman välillä. Joitain kohtia, kuten kurottelua tuolilta toi-
selle, venytin ja kasvatin suunniteltua pidemmäksi. Sen lisäksi, että rikoin tuolin, hyväilin 
sitä, mikä tuntuu oikeastaan jälkikäteen aivan välttämättömältä. Langat, joilla kokosin 
tuolia ja vedin mukanani, olivat heikompia kuin ajattelin, ja loivat hyvän tyhjäkäyntikoh-
dan. Ne reagoivat myös kauniisti tunnelin valoon. 

Loppukuvaa edelsi yleisölle esitetty lause ”Mä en tiedä miten tästä pitäis sit jatkaa”. Seison 
toisen tuolin päällä, toinen tuoli on paloina osin käsissäni, loput roikkumassa langan- ja 
teipinpätkistä matkalla maahan. Emme olleet voineet ennustaa kuulutuksia, mutta juuri lo-
puksi kaiuttimista kuului liuta lähteviä, myöhästyneitä ja peruttuja junia. Se tuntui valitun 
lokaation kädenojennukselta esityksen dramaturgiaan. 

16.8.2011 Olen kirjoittanut ”Hurjan voipunut olo. Mitä sitten kun päästää ulos sen, mitä on 
pyöritellyt sisällään vuosia?”

Itselleni ensimmäisen osan tekeminen oli kaikkein jännittävintä. Epävarminta. Verrattuna 
muihin osiin tai performansseihini siinä oli paljon toimintaa, selkeitä juonikaaren muu-
toksia, jopa puhetta (yhden lauseen verran). Se suuntautui ehkä enemmän esitykseen kuin 
kuvaan, mikä vei sitä oman tekemiseni äärilaidoille. Suunnittelin sitä sisällöstä lähtien, 
ja esitykselliset, enemmän koreografialliset kuin staattisen visuaaliset elementit tulivat 
mukaan sen myötä. Näin jälkeenpäin katsoen ensimmäinen osa on se, jota osista eniten 
muokkaisin, mikäli toteuttaisin sarjan uudelleen. Luultavasti karsisin, vähentäisin sen 
luonnetta enemmän kohti kuvallisuutta, kohti jotakin tiivistävää elettä. 

Kuva 6: Ensimmäinen yritys
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part II -tahdon

maanantai 22.8. klo 10.30.-16.30

kanavaterminaali/tyhjän postihallin edusta

Alkuperäisiä muistiinpanojani toisesta osasta;

tokan osan tein jo ahneessa viime syksynä.

siinä kävellään seinää päin, tai yritetään lävistää/kaataa se.

ja sen on tarkoitus olla niin pitkä, ettei kukaan jaksaisi katsoa sitä alusta 
loppuun

kyse lienee yrittämisestä vielä silloinkin kun tietää, että se on turhaa. liian 
pitkään toivomisesta, koittamisesta. itsensä kuluttamisesta liian suuren vas-
tuksen kanssa, siihen jumiutumisesta. jos tekee jotain tarpeeksi pitkään, ei 
enää edes osaa lopettaa, vaan katoaa vähitellen, hukkaa muun.

kun on jatkanut tarpeeksi pitkään, luovuttamisesta tulee aina vain vaikeam-
paa, aina kertyy enemmän menetettävää.

ja kuka haluaa myöntää olleensa väärässä?

ja kuka oikeastaan voi tietää mitkä seinät kaatuvat ja mitkä eivät?

jos huomenna olisikin ollut se päivä jolloin...?

tahdon-teoksessa on erityisesti kyse yrittämisestä, mutta se ei ainakaan alun 
perin halunnut ottaa kantaa siihen onko se turhaa vai ei.

jos on tarpeeksi tahtoa, voi myös onnistua. mutta hulluutta siinä on.

tahdon viittaa ihan mihin vaan tahtomiseen, mutta myös naima-asioihin 
(omat muistiinpanot 2011)

Kävelin päin seinää, sitä työntäen, kuuden tunnin ajan.
Kanervo soitti selloa saman ajan. 
Rakennus on vanha posti. Portailla on kirjekuoria, joissa on lyhyt teksti tahtomisesta ja 
ajasta.
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Kuva 7: Toinen yritys

Kuva 8: Toinen Yritys
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Tahtomisen ajallisuudesta

Toisessa osassa tärkeää on kesto. Sen tekeminen kysyy tekijältä: ”Kuinka kauan jaksat?” 
”Score” on kävellä päin seinää, työntää sitä, puskea, mitä vain, kunhan liike-energia ja 
kosketus ei katoa, kuuden tunnin ajan. Ilman taukoja. Soittajalle sama. Aika oli määritelty 
etukäteen. Tässä tapauksessa se meni risteilijöiden mukaan. Tarkoituksemme oli olla sa-
malla paikalla ja toistaa samaa toimintaa sekä aamupäivälähtöjen/tulojen että iltapäivän 
paluiden/lähtöjen aikaan. Mikäli osa tehtäisiin galleriassa, aika määräytyisi sen aukiolo-
jen mukaan; alkaisi auetessa ja loppuisi sulkiessa. Myös muita vastaavia tapoja määrittää 
aika voitaisiin käyttää kyseiseen ”scoreen”. Kanervon soitto alkoi pelkän G:n soittamises-
ta. Myöhemmin soitto laajeni vapaampiin pätkiin, jotka lähtivät ja palasivat aina lopuksi 
G-ääneen. Molemmilla oli oma monotoninen, raastavakin tehtävänsä, mutta molemmat 
antoivat toisilleen impulsseja soiton tai liikkeen laadusta ja voimasta. Yksinkertaisen 
tehtävän jatkuva toistaminen tauotta haastaa tekijän niin fyysisesti kuin henkisestikin. 
Katsojalle haasteen pituus on valinnainen. Koko idean voi nähdä lyhyelläkin katsomisella.

Kun tein Tahdon-teoksen ensimmäisen kerran La- Bá –perfrormanssitapahtumassa Suvi-
lahdessa syyskuussa 2010, jännitin ajan kulumista. Huomasin, että alkuinnostuksen jälkeen 
tulee tylsistyminen, joka muuttuu jokseenkin välinpitämättömäksi meditatiivisuudeksi. 
Katajannokalla jo tiesin, mitä saatoin ajalta odottaa, mutta Kanervolle pitkäkestoisen 
teoksen tekeminen oli uusi kokemus. Toisaalta minullekin se muuttui pidemmäksi, kun 
huomasin näkeväni Tuomiokirkon kellon. Paita likaantui, jalat väsyivät.

Katajanokalla yleisöä oli toisinaan olemattomasti, ja toisinaan kokonainen lauma valo-
kuvaavia turisteja (mistään muusta teoksestani tuskin on yhtä monta valokuvaa, eri 
kameroilla). Muutama bussikuski joutui seuraamaan, tai sai seurata, performanssiamme 
pidemmän tovin. Jossain välissä eräs heistä totesi minulle, että ei se siitä mihinkään kaadu. 
Toisaalta hän osui asian ytimeen, mutta voiko sitä tietää, jos ei edes yritä?
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Fyysinen tekeminen on kaikennielevää. Samalla tapaa kuin piirtämiseen on keskityttävä 
täysin, on tässäkin tekemisessä oltava täysin läsnä. Tietoisuus oli koko ajattelevassa lihas-
saan otettua tehtävää suoritettaessa; fyysistä tutkielmaa tahdosta ja ajasta. Tuntuu, että 
toisteiseen ja harkittuun tekoon voi ladata suuren määrän pohdintaa. Samalla kun sen voi 
lukea lihasmuistin harjoittamana mietintänä ja tekijän henkilökohtaisena tunteenpurkauk-
sena, avautuu se toivottavasti myös esteettisenä kuvana, musiikilta ja tanssilta lainaavana 
performanssina.

Kuva 9: Toinen yritys
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part III -hiljainen loppumusiikki

(vaikka kuinka huutaisin)

keskiviikko 24.8. klo 18 -25.8. klo 18.00

kalasatama/sompasaari

Alkuperäisiä muistiinpanojani kolmannesta osasta;

viimeisessä yrityksessä on jo vähän luovuttamisen makua.

(se on sellainen muistolaatta)

osat aina pitenee ja yksinkertaistuu loppua kohden. niistä tulee junnaavam-
pia, mutta vaimeampia. ekassa osassa on aika paljon toimintaa ja ääntä. vika 
on sit mitä on.

mutta onko se sitten unohtamista vai luovuttamista?

satamat ja asemat on aika julkisia tiloja. mua kiinnostaa niiden luvat. mitä 
niissä saa tehdä, keltä pitää kysyä.

ja ne on avoimia kaikille, niistä kuljetaan läpi. ikä ja sosiaalisen luokan va-
riaatio on suuri. on kiinnostavaa siirtää taide pois valkoisesta kuutiosta, 
arvaamattomalle, ainakin osittain satunnaiselle yleisölle.

paikat on lähtemisen ja tulemisen paikkoja. mahdollisia pakoja. odotushal-
leja. jos joku tulee. ja tuleeko? pitäisikö se ottaa vastaan jos se tulee? vai 
pitäisikö lähteä ihan muualle, unohtaa? vai pitäiskö vielä yrittää, mennä vas-
taan? lähteä sinne mistä ei tulla tänne?

mä olen lähtenyt yrittääkseni ja paetakseni.

ja mun varpaat on miltei jäätyneet irti odottaessa. 

(omat muistiinpanot 2011)

Kolmas osa oli kuparinen muistolaatta, joka oli kiinnitetty laiturilla olevaan rautaiseen 
pömpeliin epox- liimalla. Laatassa oli teksti:
”Kirjeille, jotka ovat muuten miltei valmiit, mutta joita ei ikinä kirjoitettu tai lähetetty” 
Laatan mitat ovat noin 30 x 30 cm. 
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Epox-liima ei pidä, kirjeitä ei kirjoiteta.

Viimeisen osan kesto jäi vajaaksi ilmeisesti varkauden johdosta. Pari viikkoa ennen kuin 
kiinnitin kuparilaatan paikoilleen Helsingin Sanomat julkaisi jutun kuparivarkauksista, 
ja kuparin arvosta, joten kyseiseen aikaan kellään ei liene ollut epäilystä siitä, kannat-
taisiko laatta anastaa vaiko ei. Itse koen, että laatta olisi voinut jäädä kyseiselle paikalle 
pidemmäksikin aikaa. Muistolaattojahan on usein paikoissa, joiden merkitys ilman näitä 
muistilappuja saattaisi jäädä unholaan. Ne saattavat löytyä sammaloituneina kivistä tai 
ohikulkupaikkoihin maastoutuneina. Oma haaveeni oli, että tästäkin laatasta olisi voinut 
tulla sukunsa jatkaja, ohikulkijan löytämä. Että rantaan eksynyt olisi lukenut tekstin, ja 
muistanut, kenelle ei sitten ikinä kirjoittanutkaan. Uskoisin, että meillä miltei kaikilla on 
takataskussamme suunnitelman asteelle jääneitä kirjeitä.

Kolmas osa oli luonteeltaan enemmänkin installaatio, mutta rajat ovat häilyviä, ja se on 
saanut kulkea performanssisarjan otsikon alla. Toisaalta jos installaation saavuttaminen 
vaatii vaivaa kokijalta, esimerkiksi tässä tapauksessa matkan taivaltamista Kalasataman 
päähän, jos oletetaan näkijän muuttuvan toimijaksi, transponoiko se silloin osan tilanteesta 
performanssiksi? Kutsussa ei kerrottu, mikä laiturilla odottaa.

Kuva 10: Kolmas yritys
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En tiedä, koska kyseistä kohtaa Kalasatamasta on viimeksi käytetty aktiivisesti ja mihin. 
Nyt siellä on tuulen tuiverruksessa hapertunut betonilaituri. Matkan varrella on jonkin 
verran graffitiseinää, ranta on pusikoitunut ja viimainen. Jos siellä huutaa, se ei kuulu juuri 
minnekään, kenellekään. Mutta siellä on meri; portti muualle. Valtioiden virallinen väliti-
la ja reitti toisille mantereille. Kirjallisesti kommunikoidaan yleensä juuri niiden kanssa, 
joiden kanssa ei voida puhua. Yleinen syy on välimatka. Meren rannalla voi tiedostaa väli-
matkan paremmin. Se konkretisoituu kun vastarantaa ei näy. Kaukana on kaukana. Sinne 
asti ei kuulu. Kukaan ei lue kirjoittamattomia kirjeitä tai sanomattomia ajatuksia. 

Tässä osassa halusin tarjota kokijalle mahdollisuuden eksyä paikkaan todennäköisesti 
niin, että kukaan ei ole kovin lähellä. Tarjota avaran tilan katsoa hetkeen, menneeseen ja 
sen kautta tulevaan. Kaikessa rauhassa. Halusin valjastaa, lupaa kysymättä, levottoman 
meren vastaanottajaksi itse kunkin sanomattomille sanoille ja kirjoittamattomille lauseil-
le. Muistolaatta muistuttamaan pöytälaatikkoon unohtuneista kirjeistä.

Kuva 11: Juhlat
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Samaan aikaan muualla

Matkan varrella niemen kärkeen, konttiaukion Bermuda-kontissa, järjestin samaan aikaan 
vuorokauden mittaisen taidenäyttelyn ”juhlat”. Kontissa oli esillä maalauksiani, joita olin 
työstänyt samanaikaisesti performanssisarjan kanssa. Koska näyttely kesti vain vuoro-
kauden, pääpaino oli avajaisilla, jotka olivat kirjaimellisesti naamiaiset – tarkoitus oli, 
ei niinkään pukeutua joksikin, mutta pitää naamiota. Tapahtumaa voisi luonnehtia myös 
happeningiksi. Tarjolla oli yhteisöllisyyttä vaativa kakku, ja esiintymässä Sagolik (Stina 
Koistinen, laulu ja Juho Kanervo, sello).

En linkittänyt virallisesti näitä simultaanisesti käynnissä olleita, hyvin eri luontoisia tapah-
tumia; niemenkärjessä olevaa kuparilaattaa ja konttiaukion juhlia. Järjestelin niitä täysin 
erillisinä projekteina. Totta kai samanaikaisuus helpotti käytännön järjestelyitä, ja toi 
syyn ainakin avajaisiin kutsutuille tulla vähintäänkin lähelle kolmatta osaa. Muistaakseni 
mainitsin avajaispuheessa, että laattaa voi käydä katsomassa kärjessä. Mutta samalla niillä 
oli mielessäni jokin yhteys, joka selkeytyi vasta myöhemmin. Jokainen, joka olisi lähtenyt 
tuona iltana etsimään kartan osoittamaa paikkaa, olisi eksynyt myös juhliin.

Samaan aikaan muualla. Siinä on paljon elämän ristiriidoista. Joskus tuntuu, että läsnäolo 
omassa elämässä ja sen tapahtumissa saattaa kadota. Voimme kuunnella kuulematta ja 
muistella koko kehollamme niin voimallisesti, että se yrittää irrottaa itsensä ympäristöstä, 
jossa se kuitenkin väistämättä on kiinni. Voimme olla kesteissä ja kaivata toisiin sata-
miin. Missä minun mieleni liikkuu? Onko niemenkärki se raja, jota pidemmälle ei pääse 
hukkumatta?  Pitää joko ottaa laiva ja lähteä tarpeeksi kauas, tai kääntyä takaisin, etsiä 
paluureitti, reitti uuteen. Hiljaisuuden jälkeen voi palata juhliin3 ja puhua läsnäolijoille.

3  Miika Luoto totesi estetiikan luennolla Teatterikorkeakoulussa 27.2.2013 että” juhla on aikaa elämälle 
itselleen” 
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Yrittämisen päämäärä

”Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys” syntyi vahvasti henkilökohtaisista lähtökohdis-
tani. Pyrkimykseni oli kuitenkin poimia omista tarinoistani yleisluontoisia lauseita, jotka 
voisivat aueta muillekin. Osat ovat erillisiä, ja esimerkiksi toinen osa on syntynyt niistä 
ensimmäisenä. Niissä voidaan kuitenkin nähdä tarinallinen ja teemallinen jatkumo. Ne 
kaikki käsittelevät pyrkimystäni kohti toista. Kohteena oleva toinen on sekä teosten syn-
tyyn vaikuttaneen ihmissuhteeni toinen osapuoli, työryhmän toinen jäsen, eli muusikko 
jonka kanssa esiinnyn, yleisö sekä toinen itsessäni. Paljastan myös sokeuteni toiseudelle 
ja oman hämmennykseni minussa olevaa vierasta kohtaan (Kristeva 1992, 13). Olenko se 
todella minä, joka toimin ja ajattelen näin? Nämä toiset ovat teoksen tapahtuessa läsnä ja 
kohteina limittäin. Yritykseni päämäärä on omanlaisensa kommunikaation koettaminen 
näiden kaikkien toisten suuntaan.

Ensimmäisen osan juuret olivat muilla mailla. Sen suunnittelun ja tekemisen aikana ristei-
lin maailman mantereilla, koetin ymmärtää sitä, mikä ei ole läsnä, keskustella sen kanssa, 
joka ei kuule. Puhua eri kieliä. Taustalla on toinen, jolla oli erilainen kulttuuritausta, kie-
li, sukupuoli. Samalla se oli toinen, joka oli päässyt lähelle, ja onnistunut paljastamaan 
minusta piirteitä, joita en välttämättä olisi halunnut myöntää, jotka tunsin vieraaksi itses-
säni, toiseksi sisälläni (Kristeva 1992, 196). Ensimmäisessä osassa yritin tehdä toiseutta 
näkyväksi, ja päästä siihen fyysisesti käsiksi. Koetin etsiä omia virheitäni sen kanssa 
toimimisessa. Toisen rooli tuli annettuna ja rajattuna. Muutin toiseuden puhtaaksi ”se”-
objektiksi, jolle voisin tehdä väkivallan, jota toiselle tehdään, kun sen oikeus mystiseen 
toiseuteen riistetään ja siitä tehdään omien toiveiden ja halujen projektio (Hannula 2003, 
139-140 ja Värri 1997, 63-65). Ensimmäisessä osassa olen raakalainen toista kohtaan. 
Toinen on mykkä, enkä ymmärrä sitä. Vuorovaikutus puuttuu, eikä pyrkimyksenä oleva 
kohtaaminen ole mahdollinen. Etsin ymmärrystä väkivalloin, vaikkei se ole lainkaan sel-
laista inhimillisyyttä, jota haluaisin itsestäni löytää (Kristeva 1992, 193).

Tuolit esittävät ensimmäisessä osassa omaa nukketeatteriaan. Niiden etäisyydet ja kohtalot 
ovat yksi taso. Toinen tuoli oli tyhjä, kuin myönnytyksenä toiseudelle. Paikka puuttuvalle. 
Näkyvillä oli etäisyys. Puuttuminen. Minä epätoivoisena esiintyjänä, toinen poissa. Välis-
sä tyhjä tila. Mahdollinen paikka kohtaamiselle. (Hannula 2001, 56). Sivummalla sellisti 
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antamassa impulsseja maailmasta. Mutta kohtaamista tuskin tapahtuu, ennen kuin toise-
us saapuu paikalle, ja se tunnustetaan toiseksi. Kohtaamiselle otollista välitilaa ei synny 
tuolileikin sisälle, koska toisen tuoli pysyy kyseisessä performanssissa objektina monessa 
mielessä. Kukaan ei tule toiselle tuolille istumaan, ottamaan kontaktia tai esittämään vas-
talausetta.

Toisessa osassa tekijäsubjekti on sama. Asetelmakin on pitkälle sama. Toiminnalla on 
mykkä kohde, joka on heikosti läsnä, mutta vie kaiken toiminnan huomion. Toinen on 
tekemisen syy, vaikkei olekaan paikalla. Toisen osan nimi on Tahdon, ja sen toiminta on 
järjetöntä tahtomista, uhmaikäisen puskemista läpi seinän. Pohdin osaa tehdessäni tahto-
mista: Keneltä tahdotaan, mitä oikeastaan tahdotaan? Tahdolla on yleensä kohde. Mutta 
onko tahtomisessa mitään järkeä, jos sen kohde ei vastaa? Onko järkeä yrittää kaataa seinä 
tai päästä siitä läpi?

Tahtominen on laaja käsite, ja luultavasti monelle tuttu. Ihmisillä on taipumus enemmän tai 
vähemmän perusteltuihin mielihaluihin. Tehdessäni Tahdon-performanssia ensimmäistä 
kertaa vuonna 2010, se oli vielä avoimempi, minullekin. Kokeilin toisissani, kuinka paljon 
voisin tahtoa. Performanssi oli henkilökohtainen rajojen kokeilu. Julkinen huuto valtame-
ren taa. Se on kutsu katsomaan, mihin kaikkeen olen valmis. Mutta silloinkin vastassa, 
välissä oli teräsbetoniseinä, ja toimintani näytti ohikulkijoista varmaan lähinnä tuhoon 
tuomitulta räpiköinniltä. Kuten bussikuski elokuussa 2011 totesi ” Ei se siitä mihinkään 
kaadu”. Mutta minun oli koettava se itse. Yritettävä niin kauan, että voisin kokemuksen 
syvällä rintaäänellä sanoa itselleni ja muille, ettei se minnekään kaatunut.

Kun Tahdon oli performanssisarjan toinen yritys, oli sen sävy jo toinen. Siitä oli tullut 
harkitumpi, esityksellisempi. Tässä vaiheessa jo tiesin, ettei seinä kaadu (vaikka itse asi-
assa varsin hauskasti kyseinen seinä purettiin seuraavan vuoden aikana). Mutta mielestäni 
tahtomisen tila voitiin näyttää uudelleen, kokeilla uudelleen. Se on olemisen vimmainen 
tunne, joka ajaa ojasta allikkoon tai läpi harmaan kiven. Mielestäni on varsin perusteltua 
pohtia sen olemusta silloin tällöin.4 

4 Tällä kertaa pakotin myös Kanervon pohtimaan omaa suhdettaan tahtomiseen, omaa tahtoaan ja sen rajo-
ja. Toisinaan mietin, onko väärin pyytää jotakuta toista työskentelemään niin henkisesti kuin fyysisestikin 
raskaan ”scoren” parissa, ja pohdin millainen vastuu minulla on taiteellisesta työparistani. Hän sanoi perfor-
manssin olleen samalla raskas ja meditatiivinen.
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Kolmannen osan nimikin paljastaa paljon sen luonteesta; se on hiljainen päätös sarjalle. 
Se syntyi paljon edeltäneitä osia myöhemmin. Mutta muistolaatta tehdäänkin yleensä, kun 
kaikki on jo ohi. Vaikka se on viimeinen, päätösosa ja lopetus, on sekin samalla vahvasti 
toiseuteen suuntautuva. Se paljastaa suhteestani toiseen; oman vaikenemiseni yltiöpäisen 
yrittämisen jälkeen ja toisaalta taas julkisena kirjoituksena avautumisen kohti uusia toisia. 
Sanailenkin muille, haen kontaktia, mutta tällä kertaa toisaalta. Ehdotan eräänlaista koh-
taamista ja hetkellistä saman ilman hengittämistä niille tutuille ja tuntemattomille, jotka 
laattaa sattuivat tulemaan katsomaan. Ehkä jaetun ajatuksen avulla voi pyrkiä kohtaami-
seen, vaikkei tekisikään sitä kasvokkain?

Kolmas osa on tarkoitettu kaikille. Julkiseksi teokseksi, jonka jokainen voi kokea yksityi-
sesti. Se on paikka, jossa muistella menneitä tarinoita ja toisia. Jos päästää toisesta irti, 
eikä enää tahdo sitä omien päämääriensä kohteeksi, muuttuuko tuolien ahdas väli valtame-
reksi? Mahtuuko siinä sitten hengittämään, ja tekemään päätöksensä kirjeiden ja lauseiden 
kohtalosta? Kolmas osa on installaatio, jossa on paljon tyhjää tilaa täytettäväksi. Omalta 
kohdaltani se vaikuttaa vaikenemiselta tietyn toisen suuntaan – kertoohan jo kaiverrettu 
teksti sanomatta jättämisestä. Samalla se pyrkii olemaan avoin, ja jakamaan. Avarassa 
paikassa hiljaisuudessa on tilaa useiden hiljaisuuksille. Jokainen kokija antaa sille oman 
suuntansa.

Koko kolmiosaisessa sarjassa yritin kertoa sanomisesta ja sanomatta jättämisestä. Pyr-
kimyksestä ja tahtomisesta. Kyse ei ollut objektiivisesta toiseuden näyttämisestä, sillä se 
on mahdotonta. Toista ei voi paljastaa estradilla, koska toinen on alati muuttuvat ja vie-
ras. (Varto 2009, 20-21.) Kyse oli tekijäsubjektina minun pyrkimyksistäni kohdata toinen. 
Kohtaamattomuudesta (Hannula 2001, 112). Esille oli asetettu jo tapahtuneita virheitä 
(erityisesti ensimmäisessä osassa) ja jatkuva prosessi kohti toista (kaikki osat). Performans-
sitrilogia oli sarja toiminnallisia kokeiluja kohti kommunikaatiota ja kommunikaatiosta. 
Epäonnistumista siinä; kuin vaatisi vastausta huutaen ja pitäisi samalla käsiään korvien 
tukkeena – tahallaan tai huomaamattaan. Eikö elämä ole pitkälle sitä, että yritämme sitä ja 
tätä? Yritysten luonteet ja kohteet vaihtelevat, mutta olemisella on yleensä suunta, ja siihen 
pyrkiminen yrittämisen ydintä. Pyrimme jatkuvasti kohti kohtaamista. Epäonnistuminen 
kuuluu kuvioon, mutta lopettaminen on kuolemista.
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6. Taiteen outolintu jaloittelemassa

Julkisen tilan käytöstä taiteessa lyhyesti

Taide on jalkautunut julkiseen tilaan viimeaikoina monin tavoin. Aktivismitaide ja eri-
laiset interventiot haastavat oikeuden julkiseen tilaan ja julkisessa tilassa toimimisen 
säännöt. Valkoisesta laatikosta kansan pariin jalkautuminen on ollut myös eräänlainen 
taiteen demokratisoitumispyrkimys kohti katsoja-kokijaa (Hannula 2004, 30-31). Saara 
Hannulan mukaan paikkasidonnaisessa taiteessa korostuu yhteisöllisyys, liikkuvuus ja ai-
nutkertaisuus (Hannula 2010, 131). Mutta voiko tehdä performanssia julkisessa tilassa sitä 
kommentoimatta? Voiko olla paikalla sitoutumatta?  

Julkinen ja puolijulkinen tila ovat mielenkiintoisia. Tavallaan ne on tarkoitettu meille kai-
kille, mutta samaan aikaan kaupallisuus kiristää otettaan niistä, ja ihmisten toiminta niissä 
muuttuu aina vain rajatummaksi. Ovatko kadut meidän? Yksi sykähdyttävä esimerkki on 
Otto Karvosen teos Apuväline Kaupunkitilan Haltuunottoon. Siinä Karvosella on kätevä 
salkku, jossa on kartiot ja eristysnauha tilan rajaamiseksi, retkituoli ja termospullollinen 
kahvia. Apuvälineet, joilla kuka vain voi muuntaa palan julkista tilaa yksityiseksi kohdak-
seen. Teos on humoristinen mutta esittää silti vakavan kysymyksen: Kuka tekee mistäkin 
tilasta omansa ja millä oikeudella? Mitä näennäisesti julkisessa tilassa sopii tehdä?

Toisinaan taide käy sotaan oikeudesta katuun ja kaupunkiin, ja toisinaan taide jalkautuu 
mahdollistaakseen toisin katsomisen. Esimerkiksi Saara Hannulan teos PAUSE haastoi 
kaupungin rytmin  hitaalla liikkeellään alueilla, jossa yleensä tavataan mennä puolijuok-
sua. Siinä osallistujien tehtävänä oli kävellä mahdollisimman hitaasti tietty aika ja matka 
kaupungin keskustassa. Osallistujat olivat mukana omana itsenään, mutta esityksellisen 
toiminnan sisällä. (Hannula 2010, 87-89.) Elissa Eriksson toteutti 2011 tempauksen Halu-
an nähdä muutakin, jossa mainosten tilalle tuli taidejulisteita ihmisten toiveiden mukaan. 
Hän pyörittää myös Aleksanterin kadun tiistaikävelykerhoa, joka jalkautuu viikoittain 
haastamaan kadun tavat. Jo oleminen tilassa luo sille tietyn merkityksen. Oleminen ta-
pahtuu aina jollakin tavalla. Esityksen tapahtuessa näyttämön ulkopuolella, julkisessa 

  eli performanssia julkisessa tilassa
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tilassa, tulee kaikesta sattumanvaraisesta esityksen piirissä tapahtuvasta potentiaalisesti 
osa esitystä. (Hannula 2010, 101.) Pyöräilijät, jotka viilettivät pysähtymättä läpi Pasilassa 
tapahtuneen Ensimmäisen yrityksen, olivat tahtomattaankin osa sen dramaturgiaa.

Francis Alys toteutti Mexico Cityssä 1997 teoksen Paradox of Praxis, jossa hän työnsi 
jääkuutiota ympäri kaupunkia, kunnes se oli sula. Teon on täytynyt olla jäätävän epämiel-
lyttävä käsille, eikä se totisesti ole johtanut oikein mihinkään. Samalla se on poeettinen 
ele, joka ohi kulkiessaan on hetkeksi järjettömyydellään saanut monet varmasti hieraise-
maan silmiään, nyrjäyttänyt todellisuuden kokemusta sekä tapaa katsoa ympäröivää tilaa 
ja siellä tapahtuvia toimia uusin silmin.

Yksityisen julkiseen tuo Roi Vaaran noin neljä tuntia kestänyt teos Kaunis näkymä tai 
odotus (2004), jossa hän seisoo kadunkulmassa tulppanikimpun kanssa, ja odottaa, odot-
taa sateessa niin kauan, että kukat ovat nuupahtaneet. Teko on selkeästi paikallaan. Kaikki 
näkevät, että hän odottaa, eikä kukaan tule. Vaara tekee hienovaraisesti yksityisestä yleis-
tä. Tai ainakin oletan kaikkien joskus odottaneen turhaan, pettyneen. Teos siis tapahtuu 
tilassa, jossain, siellä missä ihmiset kulkevat ohi, osana arkea. Mutta teoksen voima on 
mielestäni ennen kaikkea fyysisyydessä. Pelkkä kuva ei riittäisi, sillä kyse on teosta; odot-
tamisen kestävyyttä vaativasta kehollisesta teosta, jokapäiväisellä reitillämme.

Performanssia on toisinaan vaikea erottaa arjesta, ja jotkut, kuten Fluxus –ryhmä, suoras-
taan pyrkivät arjen ja performanssin rajan häivyttämiseen; tekevät arjesta performanssia ja 
ohjeistavat scoreillaan tekemään pieniä performansseja erilaisissa paikoissa. Mutta esityk-
sellisyys tekee eron. Performanssi on kuitenkin aina performed - esitetty. Esitys rajataan 
arjesta lukuohjeilla, rituaaleilla, tilan järjestelyllä tai merkitsemisellä, jotka samalla oh-
jeistavat katsojat käyttäytymään tietyllä tavalla.    Kun toiminnasta tulee esitys, muuttuvat 
sallitun rajat. Jos tiedämme jonkin esitykseksi, vaihdamme tapaamme katsoa sitä. Sallim-
meko poikkeavan toiminnan julkisessa tilassa helpommin, jos luemme sen esityksenä? Vai 
päinvastoin?
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Valitut paikat ja valitsemattomat katsojat

Tila ja paikka määrittelevät pitkälle sen, kuka teoksen näkee. Tekijällä on valta ja samalla 
vastuu määrittää, että teos sopii paikkaansa (Hannula 2004, 39). Galleria on turvallinen 
tila, sillä siellä on seinät ja usein ihmiset tuntevat kontekstin, jonne astuvat. Toisaalta koke-
mukseni mukaan ns. suljetuissa tiloissa performanssit saattavat olla fyysisesti vaativampia 
tekijöille ja kokijoille. Performanssin perinteessä on yhä voimissaan traditio oman lihan 
satuttamisesta, jopa verenvuodatuksesta ja vaaran aiheuttamisesta. Esimerkiksi Marina 
Abramovićin teos Rythm 10 (1973) ja yhteistyössä Ulayn kanssa tehty The Rest Energy 
(1980) sisältävät riskin haavoihin, jopa kuolemaan. Määritetyssä taiteentilassa yleensä 
myös katsojilta vaaditaan enemmän; osallistuminen ja lopputulokseen vaikuttavien valin-
tojen tekeminen on pakollista.

Julkisessa tilassa katsojan suhde teokseen on suhteellisempi. Kokijuus on enemmän valit-
tavissa. Pois lähteminen ei yleensä ole sosiaalisesti epäsopivaa, osallistumiseen ei pakoteta. 
Taide voi olla soluttautuneena kaupunkiin, kuten Saara Hannulan PAUSEssa ja URB 08 
-festivaalin aikana Helsingissä toteutettu Cie Willi Dornerin Bodies in Urban Space, jos-
sa tanssijat sijoittautuivat kaupunkitilaan epätavallisemmilla tavoilla. Hannula havaitsi 
PAUSEn aiheuttaneen erilaisia reaktioita. Se oli saanut sekä mukaan liittyjiä, välttelijöitä, 
törmäämiseen asti ignoroijia sekä kyseenalaistajia (Hannula 2010,s102). Julkisessa tilassa 
teoksen ja kokijan kohtaaminen on mahdollisuuksia täynnä. Kohtaamiset voivat olla yllät-
täviä ja herättää kokemuksia jotka ulottuvat perinteisen taidepuheen ulkopuolelle. 

Julkiseen tilaan liittyy erilainen logiikka pakossa ja vaihtoehdoissa. Taide tuodaan silloin 
sinnekin, minne sitä ei pyydetty. Monet joutuivat tahtomattaan sivuhenkilöiksi Pasilassa 
tapahtuneeseen osaan, ja näkivät ja kuulivat siitä pätkiä. Toisaalta kenelläkään ei ole pak-
koa katsoa performanssia kohteliaisuudesta5 . Katsoja saa vapaammin valita, kuinka kauan 
ja mitä hän katsoo. Esiintyjä ei voi kuitenkaan mitenkään kontrolloida sitä, kuka teoksen 
näkee, ja miten siihen reagoidaan. Performansseissani esiintyjien ja yleisön välistä rajaa 
ei ollut määritelty millään tavalla, vaan jokainen katsoja tai ohikulkija sai itse mielessään 
vetää sen.

5 Paitsi paikalle pyydetyillä ystävillä. 
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Jos julkisessa tilassa tehdään yksityinen teko, missä silloin kulkee yksityisen ja julkisen 
raja? Intiimi toiminta on jotakin, jota yleensä ujostellaan katsella. Esimerkiksi kiihkeä 
suutelu tai raivokas riitely saa monet ohikulkijat kääntämään päänsä. Toisten yksityisasi-
at eivät kuulu minulle. Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys olivat kaikki yksityisestä 
lähtöisin, mutta esityksellisiksi tarkoitettuja ja julkiseen tilaan tuotuja. Pasilassa monet 
kulkivat pysähtymättä maassa makaavan ja selloa soittavan ohi. Oliko kyseessä pelko tois-
ten yksityiseen tilaan tunkeutumisesta?  Asema on kuitenkin aikataulujen paikka. Koska 
performanssien sisältö viittasi henkilökohtaiseen, oli muodon tarkoitus olla turvallisen 
näyttämöllinen ja sisällönkin tarpeeksi yleiselle tasolle pelkistetty niin, ettei kyse olisi 
yksityiselämäni yksityiskohdista vaan haasteista, joista meistä jokainen kohtaa eläessään 
toisena toisten kanssa. Katajanokalla performanssin etenemistä seurasivat useaan ottee-
seen suuretkin ryhmät. Monet yksityiset asiat ovat yllättävän yleisiä.

Itseäni kiinnostaa nimenomaan taiteen vieminen paikkoihin, joihin ihmiset eivät tule 
ensisijaisesti katsomaan taidetta, sensorit valmiiksi viritettyinä. Mielestäni on kiinnos-
tava haaste herättää ihmisten mielenkiinto ympärillä tapahtuvaan, saada näkemään katu, 
vastapäinen seinä, naapurin porttikongi erilailla. Julkinen, ja samalla myös sattumanva-
raisempi tila, on vapaampi odotuksista. Minulla ei ole vastuuta kokijan viihtyvyydestä.

Jos jotakin tehdään jossakin, ollaan suhteessa kyseiseen paikkaan, haluttiin tai ei. Va-
litessani performanssien lokaatioita syyt eivät olleet poliittisia tai paikkaa sinänsä 
kommentoivia. Valintakriteerit liittyivät henkilökohtaisiin kokemuksiini paikoista, niiden 
visuaalisiin ilmeisiin ja ihmistiheyteen. Mikään valitsemistani paikoista ei ollut provoka-
tiivinen, vaan sellainen, jossa ohikulkija voisi vapaasti valita suhteensa teokseen (paitsi 
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Pasilassa tunnelin läpikulkijoiden oli pakko lävistää teoksen itselleen valtaama ala jat-
kaakseen matkaansa). Pasilan syrjäisempi tunneli oli läpikulku ja odotustila. Katajanokan 
purkutuomion saanut autio postimakasiini vuorostaan hylätty ja unohdettu kohta keskus-
tassa (Tosin nyt aikovat rakentaa sinne maailmanpyörän. Paikkojen merkitykset tosiaan 
muuttuvat!). Kalasatama oli joutomaata, viimeinen ranta, joka jää pian uuden alueen alle, 
saaden uuden elämän ja vanhan unohtuessa. Millään paikoista ei ole vakiintunutta leimaa 
taiteenpaikkana olemiselle. Mikään niistä ei ollut erityisen ruuhkainen. Niiden hengessä 
oli enemmänkin kuolleen kulman hiljaisuutta ja rauhaa. Ohikulkupaikkoja, jotka poik-
keava toiminta teki hetkeksi näkyvämmäksi. Odotusta. Asema, ranta ja posti. Lähtemisen 
paikkoja, välitiloja.

Välitilat täyttyvät aina jollakin. Ihmisten väliset oletuksilla, hetkien väliset ajattelulla ja 
toiminnalla.  Talojen väliset mainoksilla tai taiteella. Arkinen elämämme ja kaupunkimme 
on täynnä kohtia, joissa pitää tehdä valinta, täyttää tyhjä tila. Mikään termi, käytäntö tai 
tapa käyttää jotakin tiettyä välitilaa, oli se sitten sosiaalinen tai materiaalinen rakennelma, 
ei ole lukkoon lyöty ja ikuinen, vaan aina on mahdollisuus uudelleen määrittelylle (Han-
nula 2001, 18-19). Valinta siitä, millä täytämme oman elämämme ja ympäröivän tilamme 
välitilat, on meillä.

Ajatus elämästä taideteoksena on esiintynyt monilla ajattelijoilla läpi historian (Hannula 
2003). Elämän ja taiteen raja on risteävä ja riskialtis, enkä lähde purkamaan sitä tässä 
tutkielmassa. Taide on myös osa arkista elämää, ja se on kiinnostava arjen keskelle sijoi-
tettuna. Elämän ja taiteen suhteen perinpohjaisen tonkimisen sijaan nostan esiin taiteen 
paikallisuuden. Se paikallistuu elämään ja kohtaamisiin. Taide tapahtuu nimenomaan vä-
litiloissa ja kohtaamisissa.
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7. Kenelle esiinnyin?

Tässä luvussa yritän vastata varsinaiseen tutkimuskysymykseeni siitä, kenelle oikeastaan 
esiinnyin. Pohjustus on ollut pitkä, ja moneen kohtaan olisi voinut syventyä enemmänkin. 

Yleensä performanssi tehdään valitussa paikassa, enemmän tai vähemmän valituille tai 
valitsemattomille katsojille. Esityksellä on aina kohde ja/tai katsoja. Saara Hannula kir-
joittaa etnolingvisti Richard Baumanin pohjalta, että ”Esiinnymme tietoisesti toiselle, joka 
havaitsee ja hyväksyy toimintamme esitykseksi.” ( Hannula 2010, 103) Tarvitsemme siis 
kohdetta. Jotta teosta tulee merkityksellinen, kommunikaatiota hakeva, tai jotta se voisi 
kutsua itseään taiteeksi, on teon tultava nähdyksi. ”The ceremony of death links the two 
films, as if Horn wanted to keep remembering that a public act performed in front of a 
listener, even a blind one, or before a spectator, even a random one, must involve the sym-
bolic ritual of sacrifice” (Celant 1995, 37) Lainauksessa on kyse videoista, mutta Rebecca 
Hornin tapauksessa videon, performanssin ja installaatioiden rajat ovat häilyviä. Julkinen 
teko todistajille esitettynä, on aina uhraus. Uhrataan jotakin itsestä esitykselle. Paljastu-
taan ja luovutetaan itsestä toiselle, yleisölle. Kun yksityisestä tulee osa esitystä, muuttuu se 
myös kokijan omaisuudeksi. Todistaja on se, joka tekee tapahtumasta, suoritetusta teosta 
tai eleestä symbolisen rituaalin/uhrauksen – performanssin. Vaihtoehtoisesti se voidaan 
myös dokumentoida6 todisteeksi. Esiintyjän tai esityksen ja katsojan väliin jää tila, joka on 
taiteen paikka.

Teos on aina ehdotus johonkin jollekulle. Teos ON aina jollekulle sekä ehdotus suunnasta, 
työstettävästä ajatuksesta. Elina Latva tähdentää esseessään, että ”kenelle tekee” on ydin-
kysymyksiä. Hän listaa erilaisia mahdollisia kohteita, ja penää myös perusteluita niiden 
valinnalle. (Latva 2009, 58.) Latvan mukaan vastaus ei ole vain yleisö, vaan aina tietty 
yleisö. Kohde jolle haluaa sanoa, ja joka varmasti myös vaikuttaa lopputulokseen. Huoli-
matta siitä, kuka näkee lopullisen teoksen, taustalla on määrätty kohdeyleisö. Oli se sitten 
naapuri, taidemaailma, kansanedustaja, rakastaja, minä itse tai hyvä ystävä. Ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen yrityksen kohdalla kohteita oli monia, ja itse esitystilanteissa myös 
Kanervo, jonka kanssa esiinnyimme yleisön lisäksi toisillemme luodaksemme yhteistä 
teosta. Teos on aina jalustalle nostettu asia; nähtäväksi, alleviivattavaksi, pohdittavaksi, 
6 Esimerkiksi kuubalaisen Ana Mendietan ja Reijo Kelan syrjäisemmillä seuduilla luonnossa tapahtuneista 
performansseista harva on nähnyt muuta kuin dokumentaatiot.
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tunnustettavaksi. Tekemällä pyrkii aina vaikuttamaan; muuttamaan tai vahvistamaan 
- omia tai muiden ajatuksia, maailmoja. Kohde voi olla myös muu kuin henkilö. Molem-
missa tapauksissa ensimmäinen dialogi on tekijän ja niin sanotun mielen yleisön välinen, 
ja seuraava esiintyjän ja yleisön välinen. Performanssini ei ole vain minulle, se ei synny 
vain minusta.

Taide tapahtuu erityisesti välitiloissa. Se sijoittuu ja hakeutuu niihin. Hannula on kir-
joittanut käsitteestä kolmas tila vuorovaikutteisena suhteena, joka kuuluu molemmille 
osapuolille yhtaikaa (Hannula 2001, 8-9). Taide tarvitsee tätä kolmatta tilaa. Se ei ole sub-
jekti tai objekti itsessään vaan syntyy kohtaamisessa: teoksen ja katsojan, maailman ja 
tekijän, esiintyjän ja kokijan välissä muotoutuen syntyneeseen välitilaan. Jotta saadaan 
aikaan tila välille, tarvitaan useampi kuin yksi. Tarvitaan vähintään toinen ja sille toiselle 
toinen.

Yleisönä on siis aina toinen.

Silmäys toiseen 

Toiseus on laaja käsite. Se on myös olennainen ja paljon tutkittu niin taiteessa kuin kasva-
tuksen tutkimuksessa (mm.Värri 1997). Toiseus on arkinen ja kaikessa läsnä oleva, mutta 
samaan aikaan kätkeytyvä ja filosofisen pohdinnan rakastama. Laajasti katsoen toiseus on 
aina kaiken takana; toiseus maailmana, toisena ihmisenä, tai vieraana itsessäni (Kristeva 
1992, 13). Toinen on performanssitrilogiani takana, sen syntyhistoriassa, vieressä toisena 
esiintyjänä sekä sen edessä, yleisönä. Toiseus on kuitenkin suuri aihe, joten tämän kandi-
daatin tutkielman yhteydessä tyydyn luomaan siihen vain nopean silmäyksen, ja jätän sen 
tarkemman ruotimisen laajempiin tutkimuksiin.

Muun muassa Varto lainaa Martin Heideggerin ajatuksia kirjoittaessaan olemisesta. 
Oleminen sinänsä määrittää perimmäiset rajat toiseudelle. Heideggerin täällä oleminen 
tarkentaa jokaisen olevan olemisen omalle paikalleen. Jokainen voi nähdä maailman 
vain tästä omasta näkökulmastaan. Emme voi ikinä saavuttaa toisen kohtaa katsoa. Oma 
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liikkeemme sitä kohti liikuttaa myös sitä toista, jolloin toisen näkökulma on jälleen toinen. 
”Vaikka kävelee kuinka kauas, vie aina oman paikkansa mennessään”. (Varto 1996,16.) 
Minä olen toinen toiselle.

Toiseus on meidän porttimme maailmaan. Toiseus on aina uutta ja mielenkiintoista, syy ja 
liikkeessä pitävä voima. Haluamme ja pelkäämme toista. Toinen on läsnä taiteessa - sekä 
sen synnyttäjänä että kohteena. Toiseus on erottamattomasti meissä ja kohdattavanamme 
niin kauan kun elämme yhteydessä maailmaan (Kristeva 1992, 188). Toinen on kuiten-
kaan harvemmin helppo. Kommunikaatio perustuu pitkälti omiin ennakko-oletuksiin, 
jotka joko täsmäävät siihen, mitä toinen tarjoaa, tai sitten ei, sekä väärin ymmärtämiseen. 
Hannula kirjoittaa väärinymmärtämisestä (Hannula 2001,56-60),sen myöntämisestä ja 
tunnistamisesta, kohtaamisen eettisenä lähtökohtana. Kohtaaminen on aina hieman laita-
myötäistä, vähän ohi ampuvaa. Ideaali neutraalista kommunikaatiosta on turha. (Hannula 
2001, 48-51.) Molemmat toiset lähtevät omista ennakko-oletuksistaan, eikä toisen perim-
mäistä tapaa katsoa maailmaa voi ikinä ymmärtää. Hedelmällinen tapaaminen jossakin 
puolivälissä tunnustettua välitilaa alkaa siitä, että tunnustetaan toinen niin toisessa kuin 
itsessäkin.

Miksi esiintyä toiselle?

Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys syntyi, kun etsin tapoja toisen kohtaamiseen. Koetin 
ratkaista toisen arvoitusta ja ymmärtää omaa suhdettani toiseuteen konkreettisesti kokei-
lemalla. Sen tekeminen muotoutui tutkielmaksi myös toisesta minussa. Mihin olen valmis 
ja miten toiminta minua muuttaa?

Ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta yrityksestä voidaan määritellä kerralla ainakin 
kolme suuntaa toiseen. Ensimmäinen on taustalla ollut suhde, joka on herättänyt minut 
miettimään kommunikaatiota, kieliä ja välimatkaa. Toinen on minun ja toisen esiinty-
jän suhde. Kolmas paikalle saapunut yleisö. Esiintyminen, laajemmin määriteltynä kaikki 
toimintamme, loppupeleissä koko olemisemme, määrittyy suhteessa toiseen ja merkityk-
sellistyy toiseuden kautta. Kyse ei ole ainoastaan peilaamisesta sosiaalisissa tilanteissa, 
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vaan esimerkiksi erakon oleminen suhteutuu hänen ympäristöönsä. Oleminen palautuu 
lihaan ja paikkaan; olevan pohjimmaisiin rakenteisiin. 

Esitystilanne vain korostaa olemassaolomme suhdetta. Objektiivista näkemystä ei ole (Var-
to 2008, 20-21).Esiintyessäni esitän väitteen ja näytän sillä oman paikkani. Vastaanottaja 
tekee reaktiollaan vastauksensa, ja väliin jää tila. Tarvitsemme toisen niin kohtaamiseen 
arjessa kuin esityksessäkin luodaksemme välitilan tapahtumiselle; ajatuksen, taiteen, elä-
män.

Performanssin tai minkä tahansa taiteeksi luokiteltavan teon tai teoksen tekeminen on 
pyrkimys kommunikaatioon. Vaikka puhdas ja täydellisen täyteläiseen kohtaamiseen 
johtava kommunikaatio on tuomittu mahdottomaksi, on pyrkimys siihen ainoa keino de-
mokraattiseen ja dialogiseen olemiseen itsen ja toisen välille. Vaillinainen kohtaaminen 
on kaikki, mitä on. Toinen voi olla lähimmäinen tai lähimetsä. Silti vuorossa on kysymys-
vastausleikki, ja jokaisella vastuu siitä, kuunteleeko toista osapuolta vai ei. Taide on yksi 
puheenvuoro. Se on kutsu pohtimaan. Hannula kirjoittaa teoksen ja katsojan suhteesta, 
että jos yhteys muodostuu, se jättää jäljen (Hannula 2001, 71). Sama pätee laajemminkin. 
Mikäli yhteys muodostuu, jälki jää. 

Toiselle esiinnytään, koska vaihtoehtoja ei ole. Sosiaalisena olevana pelkkä oleminen ei 
riitä ihmiselle. Vuorovaikutusta halutaan ja tarvitaan.

Kuva 13: Ensimmäinen Yritys
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8. Lopuksi

Toiseutta ei pääse pakoon. Vaikka se olisi laajuudeltaan kandidaatin tutkielmaan liian suu-
ri, on se juuri niin suuri, että se odottaa aina jokaisen nurkan takana. Vaikka kääntyisin 
sisäänpäin, on se sielläkin vastassa. Mahdollisesti jopa vieraampana ja pelottavampana, 
kuin muissa ja muukalaisissa (Kristeva 1992, 196). Toinen on työntö-  ja vetovoima. Se, 
mitä kohti kuljemme, ja mitä pakenemme.

Taideteos esitetään aina toiselle. Ja usein eri toisille. Yleisö on tärkeä jo pelkästään teok-
sen olemassaololle todistajana, sen teokseksi tekijänä, erotuksena tekoon. Katsoja/kokija/
yleisö/toinen osallistuu myös teoksen luontiin, sillä teko taiteena muotoutuu aina tekijän 
ja toisen väliin. Toinen osallistuu vääjäämättä merkitysten luontiin. Sama logiikka tuntuu 
pätevän ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa; oleellinen tapahtuu välissä. Siellä on niin 
Hannulan (Hannula 2001) esittämä kolmas tila kuin Värrin esittämä sinän ja minän yhtei-
nen ontologinen sfääri (Värri 1997, 67). 

Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys on ollut pitkä ja henkilökohtainen prosessi. Nopeam-
pi se tuskin olisi voinutkaan olla. Sillä on ollut pitkä matka  Rio de Janeirosta Helsinkiin. 
Lentokoneet huijaavat sisäistä aikaa, koska matka ottaa aina oman aikansa. Olen lähtenyt 
omakohtaisesta kokemuksesta, ja siirtänyt itseäni kokemuksineni kaikkineni kohti olemi-
sen paikkaa. Tänne. Pyrkimykseni ei ole ollut ainoastaan avautua toiseuden kohtaamisen 
vaikeudesta, vaan pyrkiä ymmärtämään toiseutta itsessäni, oppia antamaan tilaa sille 
muissa, ja erityisesti tunnistaa sitä tilaa, joka jää väliin, joka on aktuaalisesti paikalla 
kaikkia kohtaamiskokeiluja varten. Onnistuin vastaamaan tutkimuskysymykseeni, mutta 
merkittävämpänä pidän prosessin aikana nousseita uusia kysymyksiä. 

Tutkielmani on minulle ensimmäinen askel; se hivuttautuu ensin kohti toiseutta, sen viereen. 
Sen jälkeen voitaisiin uppoutua itse toiseuteen ja sen sovelluksiin. Tutkielmani kohdistui 
toiseen nimenomaan eksaktin tiettyyn taiteelliseen työhön liittyvän kysymyksen kautta, 
jossa toinen oli ikään kuin vastaus. Mutta toisen läsnäolo leikkaa läpi olemisemme koko 
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maailmassa. Taidekasvatuksen kannalta toiseus on tärkeä käsite myös hyvin konkreetti-
sella tasolla. Mikäli työnkuvaan kuuluu jatkuva vuorovaikutus toisten kanssa, ja vieläpä 
kasvatuksellinen vuorovaikutus, on hyvä olla selvillä siitä, miten toiseen ja toiseuteen 
suhtautuu - millaista mallia toisen kohtaamiseen antaa. Osaisinko minä taidekasvattajana 
antaa tilaa toiseudelle, tunnustaa sen paperin ulkopuolella? Kykenenkö minä kohtaamaan 
toisen sinänä, litistämättä häntä siksi (se)? Sietämään – rakastamaan -  toista itsessäni ja 
toisesssa ?(Värri 1997, 63.) 

Taiteen tekeminen on minulle ensisijaisesti kommunikaatiota, mutta aina laajempaa vuo-
rovaikutusta. Jos päiväkirjat ovat keskustelua keskenäni, ja eräät lauseet muodostan niin, 
että ne tarkoitettu juuri tiettyjen ystävieni kuultaviksi, on taiteen oletettu yleisö aina suu-
rempi. Tai ehkei suurempi, mutta määrittelemättömämpi. Teoksen tulisi mielestäni avautua 
myös niille, jotka eivät tunne tekijän taustaa. Performanssia, tai oikeastaan mitä vain tai-
deteosta, suunnitellessa on hyvä tiedostaa eri yleisöt, jotka teokseen melko varmasti aina 
liittyvät: se, kenelle tai kenen tähden se on tehty (oli se sitten itse tai joku muu), kenen 
oletetaan näkevän teoksen, ja kenen kanssa se mahdollisesti tehdään. Ne ovat kaikki toisia. 
Toisia toisia. Ovatko ne tasa-arvoisia? Pitäisikö niiden olla? Minkä toisen arvo on suurin, 
ja voiko niitä edes verrata tai mitata?

Suunta on siis kohti toista. Mutta mistä ja miten toiseus katsoo ja osaanko minä katsoa 
takaisin?
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