
Merkityksellinen museoesine



2

Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 63
www.uiah.fi/julkaisut
© Outi Turpeinen
Graafinen suunnittelu  Ilona Ilottu /dog design
ISBN 95-558-9-5     
ISSN 0782-832
Tammer-Paino Oy 
Tampere 2005



Outi Turpeinen 

Kriittinen visuaalisuus 
kulttuurihistoriallisen museon 
näyttelysuunnittelussa

Merkityksellinen 
museoesine



4



 1. Johdanto

merkityksellinen museoesine  5

Kiitokset

 

1  Johdanto s. 11        

2 Monialainen ja kokeellinen tutkimus s. 19     
 

Tutkimuksen tavoitteet s. 23

Aineisto ja menetelmät s. 25       

 Kirjallisuus s. 28        

 Museovierailut s. 31        

 Installaatiot s.33       

Tutkimuksen rakenne s.33        

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä s. 37      

 

3  Museo maailmankuvan esittäjänä s. 43     
  

Museoinstituutio vallan symbolina s. 46      

Kategorisoinnin muuttuva luonne s. 55      

 1700-luvun valistus ja Linné s. 57      

 1800-luku ja Darwinin evoluutioteoria s. 61     

 Museoiden järjestämisperiaatteita 1900-luvulla s. 64    

Vitriinin merkityksiä s. 69        

 1500–1600-lukujen salainen kuriositeettikabinetti s. 70   

 1800-luvun avoin vitriini s. 73       

 Nykyaikainen vitriini s. 76       

Museoesineiden muuttuvat merkitykset s. 80     

Analyysi erään naamion matkasta museoesineeksi s. 84    

 Naamion rituaaliset merkitykset s. 85      

 Afrikkalaiset esineet länsimaissa s. 86      

 Kulttuuriesineiden muuntaminen taiteeksi s. 89     

 Matka huutokauppaesineestä kertomuksen kuvittajaksi s. 92    

 Naamio Helinä Rautavaaran museossa s. 93     

 Naamio Norsunluurannikko-vitriinissä s. 96     

 Konservointi s. 99        

Vallan estetiikka museoiden näyttelysuunnittelussa s. 101     

 Tulkinnan subjektiivisuus s. 101      

 Eri merkityskerrosten esiintuominen s. 104

Sisältö



6

4  Taiteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden vuorovaikutus s. 09    
Vitriini ja järjestys kuvataiteessa s. 3      
Uusi näkökulma museokokoelmalle s. 22      
 Museo mielentilana  s. 22       
 Merkitysten antamista ja ottamista s. 25     
 Erilaisuus ja vieraus näytillä s. 28      
 Kulttuurisidonnaisia merkkejä s. 32      
 Kurkistus museon varastoon s. 37      
Nykytaide kuriositeettina kulttuurihistoriallisessa museossa s. 40    
 Installaatio näyttelysuunnitteluna s. 4      
Museo molemminpuolisuuden paikkana s. 43      
Näkökulmaerot näyttelysuunnittelussa s. 46      
 

5  Installaatiot koetiloina s. 5        
Kolmen kokeellisen museoinstallaation sarja s. 54     
 Vangittu kattaus s. 56       
 Muistoja kuriositeettikabinetista s. 57      
 Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta s. 58   
Tarinat näyttelyiden perustana s. 59       
 Menneisyyden tulkintaa s. 60      
 Huomioita keskiajasta s. 63       
 Valinnan kriteerinä outous s. 66      
 Postkolonialismi s. 67       
 Näyttelijä kuvitteellisena keräilijänä s. 70     
Tunnelman merkitys näyttelysuunnittelussa s. 75     
 Väri tunnelman luojana s. 79       
 Valaistus installaatioissa s. 84       
 Väittämät tunnelman rikkojina s. 87      
 Tekstin rooli näyttelysuunnittelussa s. 89     
Fiktiiviset ja aidot museoesineet s. 93      
 Autenttiset museoesineet s. 96      
 Taiteellinen työskentelymetodi s. 200       
 Lasin esteettiset ominaisuudet s. 202      
Vitriini osana museoesinettä s. 204       
Tilallinen työskentely s. 206       
 Työmaakoppi fiktiivisenä museona s. 20     
 Museo subjektiivisena rakenteena s. 23     
Näyttelyiden tekoprosessin esittely yleisölle s. 25     
Visuaaliset installaatiot menetelminä s. 28      
Installaatioiden tulkinta s. 220       
 



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  7

6  Merkitysten rakentamista museoissa s. 223      
Semioottisia näkökulmia näyttelysuunnitteluun s. 228    
Kriittinen näkökulma tutkimukseen s.23     

English summary s. 236

Lähteet s. 24

Kuvaluettelo s. 25

Liite s. 254

Vieraillut museot s. 254



8

Kiitokset
Kuuden vuoden intensiiviseen työrupeamaan mahtuu monta kiitettävää. 
Ensimmäinen kiitokseni kohdistuu Taideteolliseen korkeakouluun, joka 
on palkkaamalla minut mahdollistanut työni etenemisen. Suurin kiitos pro-
fessori Susann Vihmalle, joka on sitkeän määrätietoisesti ohjannut työtäni. 
Kiitos myös Muodon merkitys -tutkijaryhmälle, joka myöhemmin laajentui 
Suomen Akatemian rahoittamaksi SEFUN (Semioottiset tuotefunktiot) 
tutkimushankkeeksi ja erityisesti taiteen tohtori Toni-Matti Karjalaiselle 
kommenteista koko tutkimuksen aikana. Tutkimuksen kirjoitusvaiheessa Tai-
deteollisen korkeakoulun Tutkijatorin kollektiivinen henki oli myös arkipäivän 
tarpeellinen tukiranka työskentelylle. Kiitos Sonja Iltanen, Sinikka Rusanen, 
Petri Anttonen, Laura Uimonen, Adhi Nugraha, Tiina Härkäsalmi ja Helena 
Oikarinen-Yabai. Lisäksi kiitän Tuula Isohannia  kommenteista.

Kiitos hyvistä neuvoista, keskusteluista ja kommenteista tutkimuksen var-
rella filosofian tohtori Anne Aurasmaa, museonjohtaja Eija-Maija Kotilainen, 
taiteen tohtori Maarit Mäkelä, taidehistorioitsija Susanna Pettersson ja este-
tiikan dosentti Ossi Naukkarinen. Käsikirjoituksen tarkistajina toiminutta 
taiteilija Henrietta Lehtosta kiitän provosoivista ja mehevistä kommenteista, 
sosiologian dosentti Turo-Kimmo Lehtosta ja historian professori Kirsi Vainio-
Korhosta kiitän oppineista ja asiantuntevista lausunnoista sekä lähdevihjeistä. 
Kieliasun tarkastajalle, Johanna Pentikäiselle myös kiitos.

Tutkimukseen sisältyneet kolme installaatiota ovat olleet esillä eri muse-
oissa. Kiitos installaatioiden vaatiman tilan ja paikan tarjonneille museoille: 
Designmuseon nykyinen johtaja Marianne Aav suhtautui myönteisestä näyt-
telyehdotukseemme, Vantaan Taidemuseon intendentti Anne Kaarna luotsasi 
loistavasti vaativan näyttelyprojektimme rahoitusta ja organisointia sekä Kias-
man kuraattorit Maaretta Jaukkuri ja Patrik Nyberg mahdollistivat visioni 
tilakonstruktiosta Studio K:hon. Näyttelyiden konkreettinen toteutus ei olisi 
ollut mahdollista ilman museoiden osaavaa henkilökuntaa. Kiitos Designmuseon 
Olli Alalähde, Vantaan Taidemuseon Aulikki Ritari, Vantaan Kaupunginmuseon 
Marco Planting ja Pia Lillbroenda sekä Kiasman Seppo Raunio, Kirsti Harva, 



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  9

Kalle Hamm, Risto Linnapuomi ja Jari Kantanen. Kiitos valokuvaajille Jefynne 
Gimpel ja Minna Kurjenluoma.

Kiitos ystävilleni virkistävästä elämästä tutkimuksen rinnalla. Erityiskiitos 
tutkimukseeni kuuluvissa näyttelyissä mukana olleille ystävilleni: näyttelijä Tuu-
la Niiraselle erinomaisesta yhteistyöstä, samoin valosuunnittelija Taneli Pyy-
salolle.  Kuten myös kollegataiteilijoilleni Anuliisa Anttilaiselle,  Jaana Brinckil-
le, Petra Koivulle, Merja Rankille, Nina Silfverbergille, Barbara Taylorille ja 
työhuonetytöille Laura Nurrolle, Mirka Romsille ja Emilia Karppiselle. Lisäksi 
kiitos kirjan taittajalle ja laatupiirin jäsenelle Ilona Ilotulle.

 Viime kädessä työni on mahdollistanut rakas perheeni, joka on aina tu-
kenut minua työssäni. Kiitos: äitini ja isäni, Pirkko ja Jarkko Turpeinen, ku-
ten myös veljeni perhe Sari, Jukka, Julius ja Ella Turpeinen lämpimistä sau-
nahetkistä, makunautinnoista ja Siirin hoitamisesta. Viimeiseksi kiitos koko 
ihanan sekopäiselle perheelleni Rekolle, Rikulle ja Jaakolle sekä Siirille, pikku-
prinsessalleni ja uljaalle Rane prinssilleni, jotka lempeällä ja intohimoisella 
rakkaudella varustavat minut kohtaamaan jokapäiväisen pohdiskeluni. 

Kiitokset





  Johdanto



Museoesineitä vitriinissä. 
MAKin (Österreichisches 
Museum für angewandte 
Kunst Wien), Wiener 
Werstätte näyttelysali, 
jonka on suunnitellut 
Heimo Zobernig. 
Kuva: Outi Turpeinen



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  3

Kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelyiden ja niissä esiteltävien esineiden 
suhde on ongelmallinen visuaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen 
lähtökohtana ovat museoihin kerättävät esineet, joita luokitellaan, arkistoidaan 
ja esitellään näyttelyissä. Aito1 museoesine  on museotoiminnan perusyksikkö, 
jota pidetään jopa museon kokoelman suurimpana voimavarana.2 Museoesine 
on tutkimuksessani kulttuurihistoriallinen esine, joka on peräisin joko toi-
sesta ajasta tai paikasta. Käyttäessäni tutkimuksessa sanaa museo tarkoitan 
nimenomaan kulttuurihistoriallista museota ellei toisin mainita (mainitsen 
erikseen taidemuseon ja luonnontieteellisen museon). Näkemykseni museosta 
perustuu kansainvälisen museoneuvoston ICOMin (International Council of 
Museums) määritelmään:

A museum is a non-profit making, permanent institution in the 
service of society and of its development, and open to the public, 
which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, 
for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of 
people and their environment3

    Aitous itsessään on tulkinnanalainen käsite museomaailmassa, josta kiistellään tapauskohtaisesti. Tarkoitan 
aidolla museoesineellä tässä yhteydessä kuitenkin laajasti esinettä, joka on hyväksytty osaksi jonkun museon 
kokoelmia.

2   Pearce 992: 24.
3   Museo on voittoa tuottamaton, pysyvä instituutio, joka palvelee yhteiskuntaa ja sen kehitystä olemalla 

auki yleisölle. Se hankkii, säilyttää, tutkii, kommunikoi ja panee näytteille ihmisten ja heidän ympäristönsä 
materiaalista aineistoa opiskelua, tutkimista ja viihdyttämistä varten. (suom. kirjoittajan) Kansainvälisen 
museoneuvoston määritelmä museosta http://icom.museum/definition.html Luettu 3.8.2004. Ks. myös 
Museotyön ammattieettiset säännöt http://www.museoliitto.fi/icom/etiikka.html
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Kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelyissä esillä olevat museoesineet ovat 
keskeisiä tarinan kertomisen välineitä, mutta riittääkö museoesineen vetovoima 
välittämään merkityksiä? Entä miten esineen esillepano vaikuttaa siitä luotaviin 
mielikuviin? Minkälaisia tarinoita esineestä kerrotaan? Miten ympäröivä 
tila näyttelysuunnitteluineen vaikuttaa esineeseen? Mikä on visuaalisuuden 
merkitys tulkintaan? Tutkimukseni pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin 
analysoimalla olemassa olevia museonäyttelyitä ja luomalla konkreettisia 
museotiloja. Tutkimus tuo erityisesti taiteen näkökulman osaksi museon mer-
kitysten rakentumisprosessia. Taiteellisen työskentelyn käyttäminen yhtenä 
keskeisenä tutkimusmenetelmänä, joka toimii sekä aineistona että tuloksena, 
pyrkii tuomaan uudenlaista tulkintaa kulttuurihistoriallisten museoiden näyt-
telysuunnitteluun. Myös museoiden pyrkimys objektiivisuuteen on tutkimuksen 
kriittisen tarkastelun kohteena. 

Tutkimus on lähtenyt liikkeelle olettamuksesta, että esineet välittävät mer-
kityksiä. Itseäni innostanut tila ja paikka esineiden tutkimiselle ovat jo 990-
luvun alusta lähtien olleet lukuisat kulttuurihistorialliset museot. Museotilassa 
ollessani pystyn syventymään ajatuksiini kenenkään häiritsemättä, jolloin 
tarkastelen ympäröivää maailmaa erossa sitä ylikuormittavasta tekniikasta, 
hälystä ja kiireestä. Museon luoma monikerroksinen tunnelma mahdollisti 
oman identiteettini hahmottamista opiskeluaikani alkuvaiheessa. Näiden 
museovierailuiden innoittamina aloitin kuvitteellisten museoesineiden teke-
misen näyttelyllä ”Archaelogical findings” (997) Reibach Galleria Caféssa 
Amsterdamissa. Silloin mietin teknologiayhteiskuntaan liittyvän kiireen 
vastapainona museon rauhallista ilmapiiriä ja tekemieni museoesineiden 
kuvitteellista arkeologiaa. Taiteen maisterin lopputyöhön liittyneessä näyt-
telyssä ”Näyttely esineistä museomaailmassa: Etsimässä mysteeriä” (998) 
Helsingin Luonnontieteellisessä museossa käsittelin museoesineiden ai-
touden problematiikkaa. Vuodesta 999 lähtien olen jatko-opiskelijana jär-
jestelmällisemmin paneutunut museon ja esineen suhteen analysoimiseen 
kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelysuunnittelussa. Intuitiivisuus on 
säilynyt tärkeänä osana taiteellista tekemistäni, vaikka tekemisen mielenkiinto 
on prosessin aikana tarkentunut esittämiini tutkimuskysymyksiin. 

Matkustaminen ja museoissa kiertäminen toimivat visuaalisena aarre-
arkkuna. Intohimoinen suhteeni museoihin muuttui kriittisemmäksi, kun 
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Marcel Duchampin 
matkalaukkumuseo 
”Boîte-en-valise” (1935–41). 
Aiheesta enemmän: 
katso Bonk 1999: 50–55. 
Kuvat: John Wronn, MoMA
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aloin tarkastella museoesineitä lähemmin suhteessa omiin taiteellisiin pro-
duktioihini. Havahduin tarkastelemaan museoiden esittämää näennäisesti 
objektiivista otetta ja sen suhteellisuutta monista eri näyttelysuunnittelun 
yksityiskohdista. Tallensin museoiden rakentamien näyttelykonstruktioiden 
yksityiskohtia luonnoskirjoihini, joiden virittämänä palasin työhuoneelleni 
työstämään omia kuvitteellisia museoesineitä. Myöhemmin paneutuessani 
alan kriittiseen kirjallisuuteen huomasin, etten olekaan yksin tutkimassa 
museoesineen merkityksiä, vaan ajatukseni ovat osa vilkasta kansainvälistä 
pohdiskelua. 

Museoesineiden luomista merkityksistä ei kuitenkaan ole paljon julkista 
keskustelua Suomessa. Nykyiset museoalan julkiset keskustelunaiheet liit-
tyvät esimerkiksi rahoitukseen4, saavutettavuuteen5, pölyttyneisyyteen6 tai 
elämyksellisyyteen7. Keskustelut kertovat jonkinasteisesta toimintamallien 
murroskaudesta.8 Miten museot kykenevät kilpailemaan kävijöistä eloku-
vateollisuuden,  pelien ja muun kulttuurin tarjonnan keskellä? Mikä tekee 
museosta kiinnostavan? Nykymuseoissa keskitytään kertomaan tarina jos-
tain tietystä kokonaisuudesta, jolloin monesta eri sisältövaihtoehdosta vali-
taan yleisölle tehtävä näyttely. Kulttuurihistorialliseen museoon liittyvät 
monet kysymykset eivät kuitenkaan usein käsittele visuaalisuuteen liittyviä 
asioita. Syvennyn tässä tutkimuksessa todellisista materiaaleista tehtyihin 
näyttelyihin, en esimerkiksi virtuaalisiin näyttelyihin tai digitaalisiin näyttelyn 
oheispalveluihin. 

Monet taiteilijat ovat sen sijaan olleet vuorovaikutuksessa museon kanssa 
ja luoneet omanlaisiaan merkitysrakenteita museoiden toimintamalleja hyö-
dyntäen. Taiteilijat ovat esimerkiksi tehneet omia museoitaan, kuten Marcel 
Duchampin (887–968) matkalaukkumuseo ”Boîte-en-valise”  (935–4), Marcel 
Broodthaersin (924–976) teos ”Musée d’art Moderne, Département des Aigles” 
(970–7) tai Herbert Distelin (942-) teos ”Museum of Drawers” (970-77). 
Taiteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden vuorovaikutus on moniulotteista. 
Taiteilijat ovat omien taideteostensa lisäksi tuoneet ajankohtaisia merkityksiä 
kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelyihin. Tutkimuksessani analysoimani 
uudenlaiset esillepanot pohjautuvat taiteilijoiden avoimen subjektiiviseen 
tulkintaan ja siitä syntyviin visuaalisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi museoiden 
kolonialististen perinteiden murtaminen ja visuaalinen kyseenalaistaminen 
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on välitöntä ja tehokasta. Kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelyiden 
visuaalisuuden kriittinen tarkastelu pohtii esillä olevien museoesineiden 
merkityksellisyyttä ja tuottaa uusia merkityksiä.

4 Ks. esim. Arkio 2002, Levä 2002, Rönkkö 2002 ja Saarelainen 200. 
5 Ks. esim. saavutettavuutta käsittelevä teemanumero Museo 3/2000, Svensson 2003, Vilkuna 999.
6 Ks. esim. Koivuneva 200 ja Palm 2002.
7 Ks. esim. Linko 998.
8 Ks. esim. Huhtamo 998, Isohella 2002, Liimatainen 2003, Mäkelä (Asko) 2002, Rastas 997 ja Sederholm 

2002. 
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9 Toisaalta myös pariskunnat keräsivät yhdessä kokoelmia ja tutkimustietoa on vähän siitä, kumpi teki 
todelliset päätökset keräilyn kohteista. Aurasmaan kommentti 2.0.2004.

0 Suomen museoliiton tekemän Museoväki’03 -kyselyn mukaan Suomen museoiden henkilökunnasta oli naisia 
78 % ja miehiä 22 %. Edellinen vastaava kysely tehtiin vuonna 993, jonka mukaan naisia oli 66 % ja miehiä 34 
%. Taivassalo 2003.
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 2. Monialainen ja kokeellinen tutkimus

Tutkimustani on johdattanut uteliaisuuteni museoon. Se on herättänyt ky-
symyksen siitä, miten tämän päivän näyttelyt ovat muuttuneet suhteessa 
museon historiaan. Mitä museo esittää? Tutkimuskohteena museoita on lä-
hestytty monista eri näkökulmista, kuten historiallisesta tai pedagogisesta 
perspektiivistä. Oma näkökulmani on visuaalisen taiteilijan, joka liikkuu muo-
toilun ja nykytaiteen kentällä materiaalipohjaisesta tekemisen perinteestä 
käsin. Tämän lisäksi olen jatko-opinnoissani kouluttautunut tutkijaksi ja tämä 
yhdistelmä on muokannut tutkimukseni näkökulmaa, joka luonnollisesti olisi 
ollut erilainen toisenlaisesta perspektiivistä käsin. Avoimen subjektiivinen 
tulkinta on tutkimuksen pohjana, jossa taiteellinen työskentelyni on koko 
tutkimuksen ajan liittynyt teoreettiseen ja analysoivaan osaan. Käytäntöön 
pohjautuva taiteen ja muotoilun alan koulutus ohjaa vahvasti tulkintaani 
näkemästäni ja kokemastani, ja siksi tutkin kulttuurihistoriallisten museoiden 
näyttelyitä ja niiden kautta ilmeneviä toimintamalleja erityisesti visuaalisesta 
näkökulmasta. Siksi onkin ollut luontevaa kanavoida kiinnostukseni museoita 
kohtaan rakentamalla museoinstallaatioita. Aluksi lähestymistapani oli var-
sin intuitiivinen ja pyrin museoita tarkastelemalla löytämään vastauksia it-
seäni askarruttaviin kysymyksiin. Näkökulman pitäminen mahdollisimman 
avoimena ja laajana oli tärkeää tutkimuksen alkuvaiheessa, mutta tutkimuksen 
edetessä se rajautui tarkemmin. Intuitiivisuus on olennainen osa kaikkea te-
kemistäni ja tunteisiin luottaminen on keskeistä visuaalisten mielikuvien miet-
timisessä. Tutkimuksessani painottuu kokeellinen työ, taiteellinen ote ja uuden 
tutkimusmetodin kehittäminen. 

Näkökulmaani, varsinkin taiteellisessa työssä, vaikuttaa myös naiseuteni 
ja kasvuympäristönä suomalainen kulttuuri. Tutkimukseni ei kuitenkaan ole 
naistutkimusta, vaikka naiseus näkyy väistämättä tekemissäni valinnoissa. 
Olen esimerkiksi valinnut näyttelyideni kuvitteellisiksi keräilijöiksi nais-
hahmot, vaikka nykyisen tutkimustiedon mukaan 700- ja 800-luvuilla mu-
seokokoelmiin esineitä keräävät olivat pääosin miehiä.9 Valintani lisää ins-
tallaatioiden fiktiivistä luonnetta ja se heijastaa myös maailmakuvaani. Nykyään 
museoihin kerääminen ja kokoelmien kasvattaminen liittyy pääosin olemassa 
olevien kokoelmien täydentämiseen ja lahjoitusten vastaanottamiseen. Sen 
sijaan esimerkiksi museon henkilökunta Suomessa on 900-luvun loppu-
puolella naisistunut.10 
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Suomalaisuus näkyy tutkimuksessa käyttämäni kielen lisäksi kiinnostukseni 
kohteena olevien museoiden valinnassa. Olen kasvanut ja opiskellut poh-
joismaisen modernistisen museoarkkitehtuurin keskellä.11 Vastapainona olen 
korostanut omissa installaatiossani runsauden ja historiallisuuden tunnelmaa, 
jonka idean olen ammentanut monista muiden maiden museoista. Erityisesti 
brittiläinen museokulttuuri on vaikuttanut ajatteluuni. Asuin siellä vuosina 
990–992 ja myöhemmin olen vieraillut siellä useasti. Näyttelyanalyyseissani 
ja omissa installaatiossani voi aistia brittiläisten museoiden vaikutuksen ajat-
teluuni. Myös käyttämäni museoalan kirjallisuus painottuu suomalaisen 
lisäksi brittiläiseen museotutkimukseen, sillä Englanti on ollut yksi johtava 
museotutkimuksen maa 900-luvun loppupuolella. Esimerkiksi Leicesterin 
yliopistossa on ollut museologian opetusta jo vuodesta 966 lähtien, kun taas 
Suomessa museologian opetus alkoi Jyväskylän yliopistossa vuonna 983.12 

Analysoin esineen ja museon suhdetta ensisijaisesti museon toiminta-
malleista käsin, jolloin muotoilijana ja taiteilijana näkökulmani painottuu 
näyttelysuunnittelun miettimiseen, siihen mitä esine näyttelyssä esittää. Ky-
seenalaistan tutkimuksessani modernistisen museon näkemyksen, jonka 
mukaan ymmärrys tiedosta on yhtenäinen ja objektiivinen.13 Modernille mu-
seolle on ollut ominaista pyrkiä kohti ”totuutta”.14 Avoimen subjektiivinen 
lähestymistapa,  jossa tarjotaan mahdollisuus tulkinnoille, on oman tutkimuk-
seni kiinnostuksen kohteena. Näkökulma näkyy tutkimuksen kolmen pääluvun 
rakenteessa siten, että tutkimuksessa käytetyn analyysin äänensävy muuttuu 
loppua kohden yhä subjektiivisemmaksi. 

Näkökulmani muodostuu kriittisistä huomioista, jossa omat tunteeni ja 
mielikuvani ovat aktiivisesti mukana luomassa tulkintaa. Lähestymistapa 
eroaa siitä museologian perinteestä, jossa menneisyyttä tarkastellaan pää-
osin dokumenttien tai esineestä tehtyjen materiaalianalyysien kautta ja jossa 
tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman tarkka rekonstruktio men-

 Modernin suomalaisen näyttelyarkkitehtuurin juuret löytyvät mm. Tapio 
Wirkkalan Milanon triennaaleihin suunnittelemista paviljongeista 95 ja 954. 
Rönkkö 999: 79. Ks. myös Kalha 997: 8.

2 Vilkuna 999: 28.
3 Hooper-Greenhill 2000: 27.
4 Aurasmaa 2002: 28.



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  23

 2. Monialainen ja kokeellinen tutkimus

neestä.15 Painotan näyttelysuunnittelun tutkimuksessa tulkinnallisuuden 
huomioonottamista, jossa tutkitaan visuaalisen ilmeen painotuksia ja niiden 
vaikutuksia esineestä luotaviin merkityksiin. Toisaalta myös näyttelysuunnittelun 
käytettävyys on olennaista, mutta sen ei tarvitse asettua vastakkain esteettisten 
arvojen kanssa, kuten esimerkiksi käytettävyystutkija Donald A. Norman 
antaa ymmärtää muotoilun alalla paljon luetussa kirjassaan.16 Norman asettaa 
tiedemuseoiden ja näyttelyiden käytettävyyden vastakkain esteettisyyden ja 
tyylikkyyden kanssa. Hänen mielestään näyttelykohteiden käyttäminen ja 
toimivuus ovat pääasiassa. Oman näkökulmani mukaan toimivassa näyttelyssä 
käytettävyys ja esteettinen ovat läsnä samanaikaisesti näyttelyissä ja tukevat 
toisiaan. Kiinnitän omassa tutkimuksessani erityisesti huomiota näyttelyn 
rakentamisen aikakauden vaikutuksiin näyttelyn rakenteisiin, kuten vitriineihin. 
Näyttelysuunnittelun valintoihin vaikuttavat ympäröivän yhteiskunnan arvot 
ja ideologiat. Museot ilmentävät ympäröivää maailmankuvaa tuottamalla 
visuaalisia mielikuvia, jolloin näyttelyn visuaalisuus on osa merkitysten muo-
toutumista.

Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen kohteena on museon ja esineen välinen suhde, erityisesti siis 
merkitysten muotoutumisen problematiikka. Pääkysymyksenä on, miten 
merkitykset muodostuvat kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelyiden 
visuaalisissa merkeissä. Ne ovat museoesine ja sen ympärille rakennettuja 
visuaalisia elementtejä, jotka muodostavat näyttelykokonaisuuden.

Tutkimuksessani problematisoin kulttuurihistoriallisessa museossa esil-
lä olevan esineen ja sen ympäristön suhdetta, joka näyttäytyy yleisölle näyt-
telyssä. Näyttelyt ilmentävät esineiden ympärille rakennetuilla visuaalisilla 

5 Ks. esim. Martti Helinin näkökulma, jonka mukaan työläismuseo Amurissa tavoiteltiin mahdollisimman 
todellista rekonstruktiota. Sjöberg-Pietarinen 2004: 77–79.

6 Esimerkissään Norman iloitsee siitä, miten tyylikkyyteen ja esteettisyyteen on kiinnitetty vähän 
huomiota San Franciscon tiedemuseossa, kun taas näyttelykohteiden käyttäminen ja ymmärtäminen 
ovat pääasiassa. Hänestä näin on toimittu oikein. Norman (988) 99: 220.



ratkaisuillaan arvoja ja merkityksiä. Museoesine siis kommunikoi yleisölle 
näyttelyissä, joiden teemoja esine usein kuvittaa tai esittää. Museoiden vä-
littämät merkitykset ja ideologiat ilmenevät valittujen esineiden lisäksi eri-
tyisesti näyttelysuunnittelussa, joka kommentoi ja tuottaa maailmankuvaa 
oman aikakautensa näkökulmasta. Näyttelysuunnittelu muuttaa muista kult-
tuureista ja menneisyydestä peräisin olevien esineiden merkityksiä oman 
aikakautensa visuaalisten toimintatapojen välityksellä. Esineiden merkitykset 
muodostetaan näyttelyissä. Tämän vuoksi museoesineiden merkitykset eivät 
ole vain ennalta määrättyjä, vaan ne vaihtelevat sen kontekstin mukaan missä 
ja miten ne esitetään. 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, mitä ja miten esine ympäristössään 
kommunikoi näyttelykokijalle. Miten visuaalinen näyttelysuunnittelu tuottaa 
museoesineelle merkityksiä?

Analysoin näyttelysuunnittelun keskeisiä elementtejä, kuten kategorisointia, 
vallankäyttöä ja niiden visuaalista ilmenemistä erityisesti vitriinin käytössä. 
Kulttuurihistoriallisen museon näyttelyssä esine on usein esillä vitriinissä. Mikä 
on vitriini? Miten lasisesta laatikosta, hyllyköstä ja tilanjakajasta on tullut osa 
länsimaista kulttuuriamme? Vitriini on tutkimuskohteena antoisa, koska sitä 
ei ole tietääkseni tutkittu aikaisemmin tältä kannalta, vaikka se mainitaankin 
usein lyhyesti esimerkiksi tutkijoiden, kriitikkojen tai arkkitehtien teksteissä. 
Vitriiniä arvostellaan usein siitä, ettei aitoa museoesinettä pääse koskemaan, 
jolloin esineen taktiilit ominaisuudet jäävät kokematta. Vitriini vaikuttaa 
kokijan mielikuvaan esineestä myös muulla tavalla, sen kautta esine määrittyy 
osaksi museon ja sen edustaman yhteiskunnan arvoja ja ideologioita. Myös 
taiteilijat ovat omaksuneet museoiden toimintatapoja, kuten vitriinejä, 
osaksi omia taideteoksiaan. Lisäksi muutamat kulttuurihistorialliset museot 
ovat pyytäneet nykytaiteilijoita tekemään uudenlaista näyttelysuunnittelua 
näyttelyihinsä. 

Kun analysoin merkitysten muotoutumista erityisesti perinteisissä kulttuu-
rihistoriallisissa näyttelyissä, taiteilijoiden tekemiä uudenlaisia merkityksiä 
kulttuurihistoriallisessa museossa ja omia kuvitteellisia museoinstallaatioitani 
taidemuseoissa, niin pyrin osoittamaan, miten taiteen ja museon vuorovai-
kutuksesta syntyvät merkitykset tuovat uudenlaisia näkökulmia museoalalle. 
Tutkimuksessani kytkeytyy museoalan kysymysten tarkastelu uudenlaisessa 
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tutkimusperinteessä; visuaalinen kriittisyys merkitysten muotoutumisessa 
nousee korostuneesti esille. Estetiikan tutkija Yrjö Sepänmaan esille nostama 
”pelkkä historiallinen ja museaalinen merkitys” tuo näkyviin ajatuksen siitä, 
miten taide voi tuoda uusia merkityksiä: 

Merkityksellinen tulevaisuus on sen varassa, että taiteella on tehtävä: 
jotain sellaista mitä muu ei tee, sellaista minkä taide tekee paremmin 
ja tehokkaammin, tai edes jotakin johon taide on vähintään yksi 
hyvä keino muiden keinojen rinnalla. Vastaus on nähdäkseni 
ihmisen esteettisten tarpeitten täyttämisessä. Taiteilija voi olla siinä 
tehtävässään tulevaisuudennäkyjen näkijä ja välittäjä, tunnetason 
kosketuksen antaja, oivalluksen aikaansaaja, mielikuvituksen vi-
rittäjä, säikäyttäjä, merkityksellisten muotojen luoja. Jos taiteella ei 
ole merkitystä, se ansaitsee armokuoleman. Pelkän historiallisen ja 
museaalisen merkityksensä varassa se ei voi loputtomasti elää.7

Tämä tutkimus pyrkii antamaan työkaluja näyttelyiden analysoimiseen 
havainnollistamalla ja kyseenalaistamalla kulttuurihistoriallisten museoiden 
näyttelysuunnittelun toimintamalleja. Taiteilijoiden tekemät teokset ja näytte-
lysuunnittelu toimivat tässä välineenä uusien merkitysten tuottamisessa. 

Aineisto ja menetelmät

Museo on tutkimuskohteena monimutkainen historiallinen instituutio, joka 
vaatii ymmärretyksi tullakseen tarkastelua eri tutkimusaloista käsin. Siksi olen 
pyrkinyt alusta alkaen monialaiseen lähestymistapaan. Kulttuurisosiologi Jari 
Ehrnrooth pohtii monitieteisyyttä kulttuurin tutkimuksessa:

7 Sepänmaa 995: 24
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Liikkuessani, puhuessani, kuunnellessani 

ja lukiessani kiinnitän huomiota museoita 

koskevaan tietoon. Kriittisestä näkökulmasta 

katsoen museossa käynti on kiinnostavaa, 

mutta työlästä. Museoissa vieraillessani arvioin 

visuaalisten merkitysten muotoutumista.

Kuva otettu Th aimaan Phuketin 

Th alang-museosta joulukuussa 2003. 

Kuva: Rauno Rönnberg
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Monitieteisyys lähestymistapana liittyy uteliaisuuteen, tarpeeseen 
tarkastella asioita monelta kannalta mahdollisimman kokonaisvaltaisen 
käsityksen saamiseksi. Tieteenalojen byrokraattinen erotteleminen on 
usein pelkkää tekniikkaa. Se ei ole olennaista silloin, kun hahmotellaan 
kokonaisvaltaisia tapoja tutkia kulttuuria.18

Näkemys kuvastaa hyvin omaa visuaalisuutta painottavaa ajattelutapaani, 
jossa monialaisuus lisää kiinnostavuutta omaan tutkimuskysymykseeni. Tut-
kimuskohteenani oleva museon ja esineen suhde esittäytyy museoon ra-
kennetussa näyttelyssä. Näyttelyyn liittyvät elementit ovat moninaisia ja vaativat 
monenlaista osaamista, kuten museon toimintamallien hahmottamista. Museo 
on heterogeeninen ympäristö, jonka visuaalinen tutkimus on nähdäkseni jäänyt 
liian vähälle huomiolle. 

Olen hakenut parhaiten aiheeseen soveltuvia menetelmiä tutkimukseeni 
selvittääkseni museoesineen merkitysten muotoutumista. Pohdin tutkimuk-
sessani museoiden näyttelyissään tuottamia mielikuvia, jotka pohjautuvat 
museon luomaan maailmankuvaan ja sen visualisointiin. Olen löytänyt 
tutkimukseen sopivia lähestymistapoja ja käsitteitä lähinnä muotoilun se-
miotiikan, uuden kriittisen museologian ja taidehistorian alueilta sekä tai-
teen tekemisestä. Monialaisen tutkimusmenetelmän johdosta olen pystynyt 
tarkastelemaan museon ja esineen suhdetta monesta eri perspektiivistä kä-
sin. Olen pyrkinyt analysoimaan museon toimintamallien rakentumista ja 
sen ilmenemistä näyttelysuunnittelussa. Tutkimuksen tekemisen välineiksi 
on vakiintunut kolme erityyppistä tapaa, jotka ovat jatkuvasti limittyneet 
keskenään: ensinnäkin kirjallisuus, toiseksi museovierailut ja niistä tehdyt 
muistiinpanot ja kolmanneksi omat installaatiot taiteellisina produktioina. 
Yksinkertaistettuna tutkimuksen menetelmät ovat lukeminen, kokeminen ja 
tekeminen. 

8 Ehrnroothin haastattelu, ks. Tirronen 2003.
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Kirjallisuus
Merkitysten muotoutumisen voi sanoa olevan luonteeltaan semioottista ja 
siksi tarkastelen museoesineiden merkityksellisyyttä semiotiikan keinoin, jo-
ten yleinen filosofinen tausta ajattelussani on semioottinen. Filosofi Charles 
Sanders Peircen (839-94) merkin käsite toimii yhtenä tutkimuksen teo-
reettisena taustaoletuksena, jossa merkin käsitteen jako ikoniseen, indeksiseen 
ja symboliseen on selkeyttänyt ja jäsentänyt analyysiani. Peircen ajattelua 
muotoilun tutkimukseen soveltanut muotoilun tutkija Susann Vihman väi-
töstutkimus “Products as Representations. A semiotic and aesthetic study 
of design products” (995) antaa perustan semioottiseen ajatteluuni. Myös 
tuotemuotoilun brändiviestintää tutkineen Toni-Matti Karjalaisen tutkimus 
”Semantic Transformation in Design. Communicating strategic brand identity 
through product design references” (2004) jatkaa muotoilun semiotiikan 
tutkimusta. Vaikka Karjalaisen analyysit käsittelevät tuotemuotoilua, on 
siinä sama semioottinen ajatus taustalla, jonka mukaan pienetkin visuaaliset 
elementit vaikuttavat merkitysten muotoutumiseen.

Yhdysvaltalaisten kognitiotieteilijä George Lakoffin ja filosofi Mark 
Johnsonin pohdinta ruumiillisuuden merkityksestä kirjassa ”Philosophy in 
the Flesh. The embodied mind and its challenge to western thought” (999) 
kytkeytyy osittain semioottiseen ajattelutapaani. Lakoffin ja Johnsonin tapa 
nähdä metaforinen ajattelu osana arkipäiväistä ajattelua ja varsinkin kielen 
käyttöä vertautuu tutkimuksessani visuaalisiin merkityksiin. Semioottinen 
tutkimusotteeni pohtii museon ja esineen suhdetta, museonäyttelyitä, sa-
moin kuin esineen ja kokijan suhdetta erityisesti taiteilijan näkökulmasta. 
Tähän liittyy ajatus ruumiillisesta (embodied) ihmisestä, joka kokee asiat 
kokonaisvaltaisesti.

Kokonaisvaltainen visuaalisuus, jossa näyttely on esimerkiksi suunniteltu 
nimenomaan käytettävissä olevaa tilaa ja liikkumista huomioiden, on olen-
nainen osa tutkimuskysymystäni museon ja esineen suhteesta. Visuaalisuuden 
merkityksestä näyttelysuunnittelussa on yllättävän vähän kirjallisuutta19, sa-
moin museoalan tutkimusta on tehty Suomessa vähän. Viimeaikaisista tut-
kimuksista museoalalla pitkään työskennelleen Marja-Liisa Rönkön väitöskirja 
”Louvren ja Louisianan perilliset. Suomalainen taidemuseo” (999) käsittelee 
Suomen taidemuseoiden arkkitehtuuria. Niin ikään museoalan ammattilaisen 
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Solveig Sjöberg-Pietarisen tutkimus ”Museer ger mening. Friluftsmuseerna 
Klosterbacken och Amuri som representationer” (2004) avaa ulkomuseoiden 
rakentamisen prosessia säilyttämisen ja merkityksen rakentumisen näkökul-
masta. Lähemmin työhöni liittyy taidehistorioitsija Anne Aurasmaan väitöskirja 
”Salomonin talo. Museon idea renessanssiajattelun valossa” (2002). Erityisesti 
Aurasmaan näyttelyselostukset, joissa hän analysoi Pohjois-Amerikan al-
kuperäisväestön yhteistyötä museoiden kanssa ja niiden rinnastaminen re-
nessanssin ideologioihin on lähellä omaa tutkimusotettani, jossa nykyisyyden 
ymmärtäminen lähtee menneen tulkinnasta. Tutkimukseni pyrkii osaltaan 
paikkaamaan näyttelysuunnittelun analyysien vähäisyyttä esimerkeillään. 
Subjektiivisuuden merkitystä julkisen taidekokoelman keräämisessä tutkinut 
taidehistorioitsija Susanna Petterssonin kirja ”Yhdistyksen galleriasta kan-
salliseksi museoinstituutioksi: Suomen taideyhdistys ja taiteen julkisen 
keräilyn alkuvaiheet Suomessa 846–895” (2003) kytkeytyy ajattelullaan vi-
suaaliseen alan kriittiseen tutkimukseen. Pettersson analysoi kyseenalaistaen 
museokokoelmien syntyä ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. Oman tutkimukseni 
näkökulmana on visuaalisuuteen liittyvän kriittisen analyysin tuominen kult-
tuurihistoriallisten museoiden tutkimukseen. Tutkimuksessani lähestytään 
museota näyttelysuunnittelun rakentamisen näkökulmasta käsin, eikä käsitellä 
näyttelykävijän kokemuksia esimerkiksi kävijätutkimuksena. Yleisön kokemaa 
elämystä on kartoittanut sosiologi Maaria Linkon tutkimus ”Aitojen elämysten 
kaipuu. Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset” 
(998), joka avaa museokokemusten tutkimisen kenttää kävijöiden elämysten 
kautta. 

Englantilainen museotutkimus on ollut 990-luvulla luonteeltaan kriit-
tisempää ja aktiivisempaa kuin suomalainen.  Eräs merkittävä artikkelikokoelma 
on historioitsijoiden Oliver Impeyn and Arthur McGregorin kokoama 
”The Origins of Museums. The cabinet of curiosities of the Sixteenth and 
Seventeenth century Europe.” (985, 200), jossa käsitellään nykymuseoiden 

9 Aurasmaa 2002: 29, Smedsin sähköpostiviesti 3..2005. Suomen taidemuseoissa tilanne on toisenlainen, 
sillä niiden yhteydessä keskustelu on ajoittain ollut erittäin kriittistä ja vilkasta, kuten osoittaa esimerkiksi 
Douglas Crimpin kirjan On the Museum’s Ruins (993) saavuttama huomio tai Nykytaiteen museon Kiasman 
avaamisesta johtunut laaja keskustelu nykytaiteen asemasta yhteiskunnassa.
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edeltäjinä toimineita 500–600-lukujen kuriositeettikabinetteja Euroopassa. 
Kokoelma toi kootusti uutta tutkimustietoa kuriositeettikabinettien järjes-
tämisperiaatteista. Museologi Eilean Hooper-Greenhill on soveltanut 
ranskalaisen filosofin Michel Foucaultin (926–984) ajatuksiin perustuvan 
lähestymistavan museoiden historiaan, jossa merkitysten muotoutuminen 
on historiallisesti jatkuvasti liikkeessä.20 Tämä ajattelutapa sopii valitsemaani 
semioottiseen teoriaan ja merkin käsitteeseen. Kirjassaan ”Museums and 
the Interpretation of Visual Culture” (2000) Hooper-Greenhill painottaa 
kriittisen museopedagogiikan roolia uudessa museossa, ”post-museumissa” 
(enemmän aiheesta luvussa 4). Vastaavasti brittiläisen kulttuuriteoreetikon 
Tony Bennettin teos ”The birth of the museum. History, theory, politics” 
(995) kertoo taustoja erityisesti brittiläisten museoiden kehittymisestä ja 
pohjautuu myös foucaultilaiseen ajattelumalliin.21 Tutkimukseni sivuaa monia 
tutkimusaloja, kuten museologiaa tai estetiikkaa, mutta kuten luvun alussa 
totesin, aiheeni painottuu visuaalisten elementtien analyysiin.

Taiteilijat ovat käyttäneet museon toimintamalleja osana omia teoksiaan. 
Aihe on kiinnostanut kansainvälistä museoalaa 990-luvulla enenevässä määrin, 
mutta sitä ei kuitenkaan ole tutkittu järjestelmällisesti. Eräs keskeinen kirja 
aiheesta on brittiläisen kuraattorin ja kirjoittajan James Putnamin teos ”Art and 
Artifact. The Museum as Medium” (200). Hän on työskennellyt taiteilijoiden 
kanssa Lontoon British Museumissa ja esittelee kirjansa esimerkkien avulla 
museon ja taiteilijoiden vuorovaikutusta. Omassa tutkimuksessani analysoin 
esineen ja museon suhdetta eri näkökulmista käsin, jolloin taiteen ja kult-
tuurihistoriallisten museoiden toimintamallit kietoutuvat yhteen.

Teatteritaiteen tutkija ja ohjaaja Annette Arlanderin väitöskirja ”Esitys 
tilana: teatteritaiteen taiteellispainotteinen tohtorintutkinnon kirjallinen 
osuus” (998) käsitteli tilaa tekijän kokeilevasta näkökulmasta käsin. Teatterilla 
ja museoilla on itse asiassa yhteinen historia Camillon muistiteatterissa. Se 
oli renessanssin aikana Giulio Camillon (n. 480–544) muistiavuksi suun-

20 Foucaultin lähestymistapa pureutuu rakenteisiin, asioiden toimintamalleihin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.
2 En pyri esittämään Foucault-asiantuntijaa, mutta museoalan tutkimusten myötä olen perehtynyt hänen 

teokseensa ” The Order of Things. An archaelogy of human sciences” (970).
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nittelema malli muistiteatterista, jossa oli esineitä ja tekstejä.22 Lavastaja 
Laura Gröndahlin tutkimus ” Experiences in Theatrical Spaces – Five Sceno-
graphies of Miss Julie” (2004) korostaa visuaalisuuden roolia osana tilan 
lavastamista, johon on verrattavissa myös museoiden näyttelysuunnittelu. 
Vastaavasti naistutkija ja taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas on käsitellyt tilaa 
teoreettisesti arkkitehtuurin, vallan ja sukupuolen näkökulmasta. Hänenkin 
ajatteluunsa ovat vaikuttanut muun muassa Foucaultin ajatukset siitä, että 
vallitsevat käytännöt vaikuttavat tilan analyysiin.23

Museovierailut
Tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen lisäksi olen tehnyt muistiinpanoja 
museonäyttelyistä piirtämällä ja kirjoittamalla muistikirjaani sekä valoku-
vaamalla. Olen pitänyt ensiarvoisen tärkeänä ymmärtää museoiden his-
toriaa suhteessa nykyiseen museonäyttelykäytäntöön, jotta olen pystynyt 
analysoimaan museoteemaa osana 900-luvun kuvataidetta ja toisaalta kuva-
taidetta osana uudempaa näyttelysuunnittelua. Olen valinnut tutkimukseeni 
museoesimerkkejä vierailemistani museoista, jotka kuvaavat käsittelemääni 
museon toimintamallia osuvasti. Muistikirjoihini ja valokuva-arkistooni ke-
räämäni aineisto on mahdollistanut ilmiön tarkastelun suhteessa omaan 
tutkimuskysymykseeni. Olen tutkimuksen aikana pyrkinyt käymään monissa 
museoissa, jotka ovat sisällöllisesti liittyneet tutkimuskysymykseeni museon 
ja esineen suhteesta (katso liite s. 254). Tiettyihin tutkimuksen kannalta kes-
keisiin museoihin olen palannut yhä uudelleen, kuten Helinä Rautavaaran 
museoon Espoossa, Suomen Kansallismuseoon, Kulttuurien museoon ja Hel-
singin Kaupunginmuseoon Helsingissä, Sir John Soanen museoon, Horniman 
Museumiin, V&A (entinen Victoria & Albert) Museumiin ja British Mu-
seumiin Lontoossa sekä Pitt Rivers Museumiin Oxfordissa. Valintani pa-
lata yhä uudelleen juuri näihin museoihin liittyy haluuni selvittää museon 
toimintamalleja ja niiden visuaalista ilmenemistä. 

22 Aurasmaa 2002: 228–237.
23 Saarikankaan luento ”Arkkitehtuuri ja tilan käyttö” Helsingin yliopistossa 8.2.2000. Ks. myös Saarikangas 998.
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Kulkiessani museoissa toimin tarkkailijana, 
joka tekee muistiinpanoja mustakantisiin 
luonnoskirjoihin. Vierailemissani museoissa 
piirrän aidoista museoesineistä luonnoksia, 
kirjoitan esittelytekstejä muistiin, suunnittelen 
tilallisia ratkaisuja ja teen muita muistiinpanoja. 
Palatessani työhuoneelleni lisään vielä muistamiani 
huomioita, muistikuviani. Samanlaista metodia 
käytän lukiessani. Luonnoskirjoissani näkyy työs-
kentelyprosessin moninaisuus selvästi: samalla 
aukeamalla on sekä omia luonnoksia museoista että 
muistiinpanoja lukemistani museologian kirjoista. 
Muistikirjojen rooli ajattelutyössäni on tärkeä, niihin 
merkityt tiedot, tunnelmat ja muodot on tallennettu 
väreinä ja piirroksina, josta ne voin tarvittaessa 
myöhemmin ottaa käyttöön. Luonnoskirjan käyt-
tö työskentelyn lähtökohtana juontaa juurensa 
opiskelujeni alkuvaiheeseen. Englannissa opiskel-
lessani se oli työskentelyn avainmetodi, ja tästä 
on syntynyt tutkimukseni keskeinen taiteellisen 
menetelmän osio.  Kuvat: Otto Karvonen
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Installaatiot
Museon ja esineen suhdetta olen pohtinut konkreettisesti tekemällä taiteellisia 
produktioita, joissa tutkimuksen ja taiteellisen työn muodostama kokonaisuus 
osallistuu museoalan keskusteluun uudesta näkökulmasta. Kolmessa instal-
laatiossa olen kommentoinut tutkimuksen teemoja ja tuonut oman näkökulmani 
visuaalisesti esille. Tutkimuksen osana olevat installaatiot eivät ole tutkimuksen 
irrallisia osia, vaan ne muodostavat sarjan koetiloja: ”Vangittu kattaus” 
(2000) Helsingin Designmuseon Studiossa, ”Muistoja kuriositeettikabinetista” 
(200) Vantaan Taidemuseossa ja ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 
800-luvun Intiasta” (2003) Kiasman Studio K:ssa. Olen kokeillut fyysisten 
kolmiulotteisten tilojen rakentamista ja sen jälkeen tulkinnut ja analysoinut 
tiloista syntyneitä merkityksiä. Tekemällä kolmiulotteisia kuvitteellisia mu-
seoinstallaatioita olen pystynyt selvittämään tarkemmin museossa näytteillä 
olevan esineen merkityksen muotoutumista ja käytännössä kokeilemaan mer-
kitysten muotoutumisen rakentamista museonäyttelyissä. Installaatiot ovat 
vuorovaikutussuhteessa työn teoreettiseen osioon, ja siten tehneet näkyväksi 
omakohtaisen kokemukseni sekä näyttelyn toteutuksessa että sen analyysissä. 
Oman taiteellisen työskentelyn ymmärtämiseksi käsitteellinen prosessi on 
ollut tarpeen. Se on mahdollistanut tutkimukseen kuuluvien installaatioiden 
käyttämisen ajatusten ja näyttelysuunnittelun koetiloina. Tutkimukseni on 
monialaisen lisäksi siis myös kokeellista luonteeltaan.

Tutkimuksen rakenne

Tutkimukseeni sisältyy kolme näyttelyä ja tämä kirjallinen osuus. Kirjallisessa 
osassa selvitän tutkimukseni teoreettista perustaa ja dokumentoin ja analysoin 
taiteellista osaa. Visuaalisen kriittiseen tutkimusotteeseen rinnastettava tut-
kimus on myös esimerkiksi valokuvaaja Juha Suonpään kriittinen katsaus 
luontokuvaukseen ”Petokuvan raadollisuus. Luontokuvan yhteiskunnallisten 
merkitysten metsästys” (2002). Vaikka esimerkiksi Suonpään tutkimukseen 
ei liittynyt näyttelyitä, kirjassa olevat kuvat toimivat vuorovaikutteisessa suh-
teessa tutkimustekstiin, kuten omat installaationi suhteessa tutkimukseeni. 
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Vielä lähempänä omaa tutkimusmenetelmääni on keramiikkataiteilija Maarit 
Mäkelän tutkimus ”Saveen piirtyviä muistoja. Subjektiivisen luomisprosessin 
sukupuolen representaatioita” (2003). Mäkelän työssä, kuten omassanikin, on 
väitöskirjan osana kolmen näyttelyn sarja, jotka dokumentoitiin ja analysoitiin 
kirjassa. Mäkelän tutkimuksen teemoja ovat kokemus, sukupuoli, representaa-
tio ja tila. Hänen tekstinsä kappalejako on rakennettu kolmen näyttelyn mukaan, 
kun taas oman tekstini rakenne on erilainen. Sekä Mäkelän että Suonpään kir-
joissa rakentuu kuvien ja tekstin muodostama tutkimuskokonaisuus, joka on 
kriittisen visuaalinen ja rinnastettavissa omaan tutkimukseeni.

Hieman erilaista rakenteellista lähestymistapaa edustavat valokuvaajien 
Taneli Eskolan ja Kristoffer Albrechtin tutkimusjulkaisut (997, 997 ja 998, 
200), joissa molemmissa on kaksi osaa: kuvakirja valokuvista sekä teoriaosuus 
erillisenä julkaisuna. Valokuvataiteessa tekstin ja kuvien erottaminen toisis-
taan erillisiksi teoksiksi on ehkä aiheellista sillä perusteella, että kuvakirja 
muodostuu taidekirjaksi, jossa väitöskirjan visuaalinen osuus näyttäytyy myös 
omana kokonaisuutenaan. 

Tutkimukseni rakennetta voi metaforisesti hahmottaa kulttuurihisto-
riallisena näyttelynä, jonka nimenä on ”Merkityksellinen museoesine. Kriit-
tinen visuaalisuus kulttuurihistoriallisen museon näyttelysuunnittelussa”. 
Näyttelytilaan on sijoiteltu kuusi vitriiniä, tutkimuksen kuusi lukua. Ne ovat 
säilyttimiä, jonne ajatukset museon ja esineen vuorovaikutuksesta on aseteltu. 
Analyysini ovat tarkasteltavissa läpinäkyvän lasin takana – tutkimustekstin 
tarkoituksena on olla mahdollisimman läpinäkyvää ja paljastaa tutkimuksen 
valintoihin liittyneet pohdinnat. Tilan tarkoituksena on esitellä sekä tutki-
muksen rakenne sekä tutkimuksen luonne prosessina, jossa on jatkuvasti 
kuljettu edestakaisin vitriiniltä toiselle.

Tilaan sisään tultaessa ensimmäisessä pienessä vitriinissä esitellään näyttely 
ja johdatellaan käsiteltävään teemaan. Sen lähellä sijaitsee seuraava vitriini, 
jossa esitellään tutkimuksen tavoitteet, metodit, rakenne ja käsitteet. Näiden 
kahden pienemmän vitriinin jälkeen sijaitsevat näyttelyn kolme päävitriiniä, 
joissa varsinaista teemaa, museon ja esineen suhdetta, tarkastellaan eri 
painotuksista käsin. Nämä vitriinit on numeroitu luvuiksi kolme, neljä ja viisi. 

Kolmannessa vitriinissä käsittelen museota merkitysten rakentajana. 
Ajatusmalli museosta maailmankuvan esittäjänä pohjautuu jo renessanssin 
aikaisiin kokoelmiin. Näkemys toimii edelleen pitkälti museoiden toiminnan 
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lähtökohtana. En kuitenkaan käy läpi museoinstituution historiaa sinänsä, jota 
on jo käsitelty useissa eri kirjoissa,24 vaan pohdin merkitysten muotoutumista 
museoissa esineiden ympärille rakentuvissa näyttelysuunnitteluissa. Esittelen 
ja analysoin kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelyiden taustalta löytyviä 
keskeisiä rakenteita, kuten vitriiniä, kategorisointia ja tulkintaa. Laajempana 
tapaustutkimuksena analysoin Espoossa Helinä Rautavaaran museossa esillä 
olevaa afrikkalaista wè-naamiota erilaisissa miljöissä ja erityisesti visuaalisen 
ympäristön vaikutusta merkitysten muotoutumisessa.

Tilan keskivaiheilla sijaitsevassa vitriinissä eli luvussa neljä tarkastelen mu-
seon ja esineen suhdetta kuvataiteilijoiden töiden avulla. Tutkimukseen valitut 

24 Ks. esim. Aurasmaa 2002, Hooper-Greenhill 992, 2000, Bennett 995, Impey & McGregor (985) 200, 
 Pomian 990.

Kaaviokuva esittää metaforisena näyttelynä tutkimukseni rakenteen. Kuva: Otto Karvonen



36

taiteilijat ovat joko omaksuneet kulttuurihistoriallisten museoiden toimintatapoja 
osaksi omia teoksiaan tai he ovat tehneet uudenlaista näyttelysuunnittelua kult-
tuurihistoriallisten museoiden näyttelyihin. 990-luvulta lähtien muutamat 
museot ovat ottaneet nykytaiteilijoita mukaan näyttelysuunnitteluun, jolloin 
esineistä on syntynyt uudenlaisia merkityskokonaisuuksia. Useiden esimerkkien 
avulla analysoin taiteilijoiden näkökulmia museoesineiden merkityksiä muodos-
tettaessa. Näyttelyiden analyysit pohjautuvat sekä näkemiini näyttelyihin että 
näyttelyistä julkaistuihin teksteihin ja kuviin. Taiteilijoiden tuoma kriittinen ja 
subjektiivinen näkökulma museoesineeseen päivittää museoiden luomia mieli-
kuvia.

Metaforisessa näyttelyssä oleva viides vitriini on kooltaan suurin. Siihen 
kuuluvat omat taiteelliset produktioni. Luvussa viisi ”Installaatiot koetiloina” 
avaan näyttelyiden rakentamisen taustoja omakohtaisen kokemuksen avulla, 
jolloin olen itse kaksoisroolissa analysoimassa installaatioitani, taiteilijana ja 
tutkijana. Rakentamieni museonäyttelyiden tarkasteluaspektit liittyvät olemassa 
olevien museoiden toimintamalleihin, koska käsittelemäni teemat ovat keskeisiä 
myös aitojen museoesineiden esillepanoa mietittäessä. Esimerkiksi vitriini on 
ollut leikittelyn ja kyseenalaistamisen avulla osa installaatiossani tapahtuvaa 
kokeilua. Analysoin tutkimuksessa erilaisia merkityksiä luovia elementtejä 
kuten tilallista työskentelyä, vitriinien rooleja, fiktiivisiä museoesineitä, näyttelyn 
tunnelmaa ja siihen liittyvien värien, valojen, äänien, rakenteiden, esineiden 
asettelun ja ajan tuntua sekä tekstin ja museoesineen välistä suhdetta. 

Tutkimusmenetelmät ovat ajallisesti kulkeneet rinnakkain, tutkimuksessa 
ei ole ollut erillisiä taiteellisia tai tutkimuksellisia työskentelyperiodeja. Prosessi 
on ollut jatkuvaa liikettä taiteellisen tekemisen ja tutkimisen välillä, eikä niitä 
aina ole edes pystynyt eikä ole ollut tarvetta täysin erottaa toisistaan. Prosessia 
voi edelleen hahmottaa näyttelymetaforan avulla, jossa olen työskennellessäni 
liikkunut tilassa eri vitriinien välillä. Olen samanaikaisesti rakentanut sekä 
koko näyttelyä tilana että sisältöjä yksittäisille vitriineille. Tutkimuksen 
keskeiset teemat toistuvat eri luvuissa ja ilmentävät merkitysten rakentumisen 
kerroksellista luonnetta.

Tutkimus on kokonaisuus, jota olen pyrkinyt tuomaan esille kolmen pääluvun 
erilaisilla näkökulmilla. Museoesineen ympärille rakennetut merkitykset 
ovat moninaisia. Museokokemusten sekä informaation työstäminen on mo-
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nivuotinen prosessi, jossa merkitykset muotoutuvat ajatuksiksi ja muuttuvat 
jälleen. Tutkimustekstiä voi lukea myös eri järjestyksessä. Vaikka näyttelyihin 
usein rakennetaan kiertosuunta ja haluttu järjestys vitriinien katsomiseen, niin 
kriittinen kokija voi itse luonnollisesti päättää lähestymiskulmansa asiaan. 
Yhtä lailla tämän tutkimuksen voi halutessaan lukea palasina, tutustua vain 
yhteen vitriiniin ja jättää tutkimuksen tarina lukematta. Tuottamani rakenne 
pyrkii kuitenkin toimimaan kokonaisuutena, jonka olen rakentanut tällaiseksi 
tutkimusprosessin aikana. 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä

Tutkimuksen otsikossa oleva termi visuaalinen kriittisyys viittaa ympäristön 
visuaalisuuden analyysiin, jossa jokainen yksityiskohta luo sisällölle merkityksiä. 
Muita visuaalisesti kriittisiä tutkimuksia ovat mielestäni esimerkiksi aiemmin 
mainitut Mäkelän ja Suonpään tutkimukset.25 Tutkimuksessani kriittinen 
visuaalisuus kohdistuu museon ja esineen suhteeseen, jossa kyseenalaistan 
esineen ympärille luodun visuaalisen ympäristön tuottamat merkitykset. 
Haluan tällä termillä painottaa kriittisyyttä vallitsevia näyttelysuunnittelun 
käytäntöjä kohtaan. Tässä tutkimuksessa se koskee myös omaa näkökulmaani, 
joka kytkeytyy taiteeseen, muotoiluun ja materiaalipohjaiseen taidekäsityöhön. 
Visuaalisuuden käsite rajaa ulkopuolelleen esimerkiksi äänen käytön tai 
taktiilisuuden osana näyttelysuunnittelua.

Tutkin ensisijaisesti kulttuurihistoriallisen museon näyttelysuunnittelua. 
Museoiden vähittäinen eriytyminen omiksi erikoismuseoiksi 800-luvulla 
johti lähinnä luonnontieteellisen-, kulttuurihistoriallisten- ja taidemuseoiden 
syntymiseen. Kulttuurihistoriallisen museon määrittely nykypäivänä ei ole 
yksiselitteistä. Olen tässä tutkimuksessa käsittänyt kulttuurihistoriallisen 
museon museoksi, jonka esineistö koostuu pääosin kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviksi määritellyistä esineistä, eikä niinkään esimerkiksi taideteoksista 
tai luonnontieteellisistä näytteistä. Kulttuurihistoriallisen museon historiasta 

25 Suonpää 2002, Mäkelä 2003.



38

löytyy enemmän analyysia erityisesti kirjan luvusta kolme.
Tutkin ensisijaisesti sitä, miten esine kommunikoi ympäristössään, enkä 

niinkään sitä, mitä yksittäinen esine viestii. Semioottinen ajattelu tulee esille 
tavassa, miten käsittelen asioita ja etsin merkitysten muodostumisen rakenteita. 
Semiotiikka tutkii asioiden tulkintaa merkkien avulla ja on siten luonnostaan 
monitieteistä. Peircen mukaan merkkejä on kolmenlaisia: ikonisia, indeksisiä 
ja symbolisia. Ikonisuus viittaa samankaltaisuuteen tai yhdennäköisyyteen, 
jossa merkki välittää ideoita asiasta, jota se muistuttaa. Museoesineessä 
esimerkiksi muotojen ja värien yhdistelmä voi ikonisesti muistuttaa jostain 
toisesta kulttuurista (esimerkiksi tietyntyyppinen norsu koristeineen voi 
muistuttaa hindulaisuudesta Intiassa). Indeksit taas näyttävät tietyn fyysisen 
kontaktin asioihin. Esimerkiksi esineen työstämisestä tai kulumisesta jääneet 
jäljet museoesineessä ovat indeksejä (esimerkiksi taltan jäljet suomalaisissa 
puuesineissä kuten Kansallismuseossa esillä olevissa torteissa26). Indeksi on 
todellinen ja fyysinen yhteys muodon ja sen aiheuttajan välillä.27 Symbolit taas 
tunnistetaan niiden sopimuksenvaraisesta käytöstä, josta on muodostunut 
yhteisön tapa (esimerkiksi sydämenmuotoinen esine symboloi rakkautta). 
Symbolit ovat kulttuurisidonnaisia28 ja sitä kautta tietyille merkeille annetaan 
eri sisältöjä eri kulttuureissa. Museoissa toisesta ajasta peräisin olevat esineet 
symboloivat tuohon aikakauteen yhdistettäviä mielikuvia. Yhtä lailla toisesta 
kulttuurista olevat museoesineet symboloivat myös yleisesti kyseiseen kult-
tuuriin liitettyjä merkityksiä. Peircen ajatus symbolien luonteesta on muuttuva, 
symbolit elävät käytön ja kokemuksen kautta: 

So it is only out of symbols that a new symbol can grow. A symbol, 
once in being, spreads among the peoples. In use and in experience, 
its meaning grows.29 

26 Tortit olivat morsiamen työvälineitä, joita sulhanen teki usein lahjaksi tulevalle vaimolleen. Muistiinpanoja 
Suomen Kansallismuseosta 8.4.2004. Tortti on kartio, johon pellavatukko käärittiin lankaa kehrättäessä.

27 Vihma 998: 9.
28 Ks. teksti: ”What is a sign?”, jonka Charles S. Peirce luultavasti kirjoitti vuonna 894. Peirce 998. 
29 Peirce 998. “Uudet symbolit syntyvät ainoastaan vanhojen symbolien pohjalta. Kun symboli on olemassa, 
 se leviää ihmisten kesken. Sen merkitykset kasvavat käytössä ja kokemuksessa.” (suom. kirjoittajan)
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Symbolien merkitykset kasvavat ja niihin lisätään uusia merkityksiä. 
Symbolit voivat myös kulua ja niiden merkitys voi haalistua. Semioottisessa 
analyysissa tavoitteena ei ole saavuttaa yhtä ainutta tulkintaa. Esimerkiksi 
metaforan tulkinnassa ei tavoitella vain yhtä oikeaa tulkintaa, vaan se sallii 
erilaisia tulkintoja eri tulkitsijoilta.30 Metaforat ovat myös lähellä ihmisen 
arkikielen käyttöä, osana ruumiillista ihmistä.31 Metafora on peirceläisessä 
ajattelussa ikoninen merkki.

Tutkin näyttelysuunnittelua ja käytän tutkimuksessani termiä näyttelysuun-
nittelu, enkä esimerkiksi termejä näyttelyarkkitehtuuri tai ripustus. Syynä tähän 
on se, että näyttelysuunnittelu on käsitteenä laajempi ja moniulotteisempi, 
vaikkei olekaan museokäytössä yhtä vakiintunut kuten näyttelyarkkitehtuuri 
tai kokoelmaripustus. Näyttelyarkkitehtuuri-termi viittaa ensisijaisesti arkki-
tehtuuriin. Tässä tutkimuksessa en ole halunnut rajata tarkastelunäkökulmaani 
arkkitehtoniseen näyttelysuunnitteluun, vaan pikemminkin päinvastoin haluan 
kyseenalaistaa arkkitehtuurin käyttöä näyttelysuunnittelussa. Ripustus taas sanana 
viittaa ensisijaisesti seinälle ripustettavaan maalaukseen tai mahdollisesti myös 
esineeseen, ja rajoittaisi siten tarkastelun koskemaan nimenomaan ripustettuja 
museoesineitä. Näyttelysuunnittelu on avoimempi termi, jolle ei ole latautunut niin 
paljon merkityksiä. Se ei myöskään rajaudu mihinkään tiettyyn ammattikuntaan 
tai esillepanotekniikkaan, vaan sisältää käsittääkseni mahdollisuuden ajatella 
esineiden esillepanoa ensisijaisesti laajasti visuaalisena suunnittelutyönä, johon 
liittyy myös esineiden valinta osaksi näyttelyn kertomaa tarinaa. Kirjoittaessani 
kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelyistä yleisesti tarkoitan sekä kokoel-
manäyttelyitä että vaihtuvia näyttelyitä. Tarkastelun kohteena on nimenomaan 
museon ja siellä esillä olevan esineen suhde.

Installaatio on yleinen termi, jolla voidaan kuvata monenlaisia teoksia. Sen 
historiaan liittyy arkkitehtuuri ja performanssitaide, ja monet nykytaiteen 
muodot ovat vaikuttaneet siihen. Installaatiotaide ylittää rajoja eri taide-
muotojen välillä ja kyseenalaistaa siten niiden autonomiaa, auktoriteettia, 

30 Vihma 995: 87.
3 Lakoff and Johnson 999: 3.
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historiaa ja merkitystä aikalaistaiteessa.32 Omassa taiteellisessa työssäni käsitän 
installaation liittyvän ensisijaisesti tilalliseen ajatteluun, jossa muokataan koko 
tilaa osaksi taideteosta.

Tutkimuksessani koetila viittaa kokeilemiseen tilassa eli installaatioissa 
taidemuseoissa. Toisaalta viittaan paikkaan, jossa kokeillaan, eli taiteellisen 
työskentelyn testaamiseen tutkimuksen osana. Koetilassa tila on rajattu 
tiettyyn yhteyteen, tässä tutkimukseen museoesineen merkityksistä, ja koe 
on kontrolloitu ja järjestelty. Kokeen ajallinen kesto on etukäteen määritelty 
ja tila on paikallaan pysyvä. Myös installaatiot osana tutkimuskontekstia 
(tutkimusneuvosto, esitarkastajat ja vastaväittäjä) ovat kontrolloituja.

 Vitriini on tutkimukseni analyyseissa keskeinen näyttelysuunnittelun ele-
mentti. En määrittele käsitettä tiukasti, sillä vitriini voi fyysisenä elementtinä 
olla muodoltaan monenlainen, kuten esimerkiksi suorakaiteen muotoinen, 
neliö tai kaareva; se voi kooltaan olla pieni tai suuri. Olennaista on sen käyt-
töfunktio rajattuna tilana, jonka sisälle pystyy katsomaan. Tarkastelen vitriinin 
erilaisia merkityksiä monissa esimerkeissä kirjan kaikissa kolmessa pääluvussa 
historiallisesti, osana museokäytännön arkea ja osana taiteellista työskentelyä.

Käytän tutkimuksessani mielelläni sanaa kokija, koska termi: kävijä tai 
katsoja ovat suppeampia ja pinnallisempia määritelmiä. Kokija viittaa ko-
kemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen, ei vain katsomiseen, vaan moniin 
eri aisteihin perustuvaan kokemiseen. Kokija on ruumiillinen (embodied) 
havainnoitsija, joka huomioi museoympäristön tilallisena kokonaisuutena, 
jossa on samanaikaisesti monia museoesineen tulkintaan vaikuttavia visuaalisia 
elementtejä. 

32 Oliveira, Oxley & Petry 994: 7.
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33 Kuriositeettikabinetteja olivat lähinnä eurooppalaiset 500–700-luvun kokoelmat, joita kutsuttiin myös 
nimillä wunderkammer, studiolo, kunstkammer tai theatrum mundi. Niihin pyrittiin keräämään maailma 
pienoiskoossa, oma mikrokosmos, joka monimutkaisine merkitysjärjestelmineen esitti kokonaiskuvaa 
maailmasta. Ks. tarkemmin Impey & McGregor (985) 200. Ks. myös Aurasmaa 2004.

34 Esimerkiksi Rudolf II Kunstkammerilla oli diplomaattinen funktio, jonne suurlähettiläät vietiin osoituksena 
erityishuomiosta. Hooper-Greenhill 992: 8.

35 Lisäksi esimerkiksi Roomassa oli yksi avoin antiikkikokoelma jo 400-luvulla. Sen avoimuus ja kävijämäärät 
ovat kuitenkin hajanaisesti tutkittu asia. Aurasmaan sähköpostiviesti 27.0.2004.

36 Neverov (985) 200: 73.
37 Cousins 993: 4.
38 Coombes (988) 2004: 235.
39 Aurasmaa 2002: 272.
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Museon keskeisenä roolina on jo renessanssista lähtien ollut maailmankuvan 
esittäminen. Kuriositeettikabinettien33 esineet järjesteltiin esittämään ympä-
röivää maailmaa harvoille ja valituille kokoelman kerääjän luottamuspiirissä 
oleville.34 Lisäksi jotkin kokoelmat, esimerkiksi yliopistojen tutkimuskokoelmat 
kuten Basel ja Ashmolean, olivat avoinna yleisölle pikkusummaa vastaan jo 
600-luvulla.35 700-luvulta avautuneet julkiset museot kuten Pietari Suuren 
antropologinen ja etnografinen museo, Kunstkamera (79)36 Pietarissa, 
Lontoon British Museum (perustettu vuonna 753 ja avautui yleisölle vuonna 
759) ja Pariisin Louvre (793) esittelivät kokoelmiaan uusimman tiede- 
ja taidekäsityksen mukaan järjestettynä. Ruotsalainen luonnontieteilijä 
Carl von Linné (707–778) loi luokittelujärjestelmän, joka vaikutti myös 
museoiden kategorisointeihin. Lisäksi englantilaisen luonnontieteilijä Charles 
Darwinin (808–882) evoluutioteoria teoksessa ”Origin of Species” (859) 
toimi merkittävässä roolissa museoiden luokittelun esikuvana tuomalla koko 
luomakunnan kehityksen konkreettisena mallina esille. Tämä vaikutti syvästi 
museonäyttelyiden järjestämiseen. Parhaimpia esimerkkejä evoluutioteorian 
näkymisestä museon näyttelysuunnittelussa lienee Oxfordin Pitt Rivers 
Museum, jossa esineet on luokiteltu kuten biologiset lajit, 37 alkeellisemmasta 
kehittyneempään.38 Erityisesti 800-luvulla myös kolonialismi ja museon 
opetuksellinen rooli vaikuttivat näyttelysuunnitteluun. On kuitenkin syytä 
korostaa, että jokainen museo on omanlaisensa, vaikka tiettyjä yleisiä linjauksia 
näkyy museoiden historiassa.

Käsittelen tässä luvussa museon ja esineen suhdetta pääosin historiallisesta 
ja semioottisesta näkökulmasta käsin. Museon edustama maailmankuva näyt-
täytyy museoissa esineiden esittämisen tavoissa. Esimerkiksi kuriositeetti-
kabinetteihin pyrittiin keräämään kokonaiskuva maailmasta, ja mukana 
oli esineitä eri mantereilta, mineraali-, kasvi- ja eläinkunnan edustajia ja 
esimerkkejä muun muassa erilaisista työkaluista, kulkuneuvoista ja niin 
edelleen.39 Visuaalinen näyttelysuunnittelu kätkee taakseen erilaisia näkö-
kulmia, jotka ovat muuttuneet näyttelyjen valmistajien maailmankuvan 
muuttuessa. Olen rakentanut tähän lukuun ajatuskehikon, jossa lähestyn 
esineestä muodostettavia merkityksiä ensin laajasta perspektiivistä käsin 
selvitellen museon roolia vallankäyttäjänä. Rajaan tarkastelun tämän jälkeen 
kategorisointiin, joka on tärkeä visuaalisen vallankäytön konkreettinen muoto 
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museoissa. Ensin museoissa valitaan tietyt esineet muita merkittävämmiksi 
ja sen jälkeen ne järjestetään esitettäväksi tietyssä visuaalisessa järjestyksessä. 
Eräs keskeinen kategorisoinnin visuaalinen ilmenemismuoto museossa on 
vitriini. Se on museon näyttelysuunnittelussa huomionarvoinen symboli, 
joka sulkee sisälleen valikoidut museoesineet. Tarkastelen lisäksi merkitysten 
muotoutumista yhden laajemman tapaustutkimuksen kautta, jossa länsi-
afrikkalainen wè-naamio kokee mullistavan muutoksen rituaaliesineestä 
länsimaiseksi museoesineeksi. Esimerkki selvittää yksityiskohtaisesti vallan, 
kategorisoinnin ja vitriinin rooleja merkitysten muotoutumisessa. Luvun 
lopussa avaan museoesineen tulkintaan sisältyviä prosesseja. 

Museoinstituutio vallan symbolina

Nykypäivän kulttuurihistoriallisissa museoissa tarinoiden kertominen on yksi 
olennainen käytäntö, jonka kautta merkityksiä esitellään. Tämä liittyy muun 
muassa museoissa oppimiseen, mutta muitakin rooleja museoilla on. Museo 
toimii auktoriteettiasemansa vuoksi myös vallan symbolina. 

Kerätty materiaali oli ilmaisu yksilön, yleensä ruhtinaan, vallasta 
alamaisiinsa ja ympäröivään luontoon ja luonnontutkijan kyvystä 
hallita alansa.40

Kokoelmien käyttö keskiajalla liittyy historioitsija Krzysztof Pomianin 
mukaan järjestelmään, jossa ensinnäkin valta ja pyhyys (kirkonmiehet), toi-
seksi maallinen tieto (taiteilijat ja oppineet) ja kolmanneksi vauraus liittyivät 
toisiinsa. Nämä kolme ryhmää järjestyivät hierarkiaan, jossa valta dominoi 
tietoa ja sakraali tieto pyrki säilyttämään ylivoimaisuutensa suhteessa 
maalliseen tietoon. Vauraus sijoittui alimmaksi, koska siihen liittyi vain rahaa 
ja sen tuottamista.41 Keskiajalla kokoelmia kerättiin vähitellen kirkkoihin 
ja kuninkaallisiin aarrekammioihin. Ne sisälsivät reliikkejä, pyhiä esineitä 

40 Aurasmaa viittaa tässä renessanssin aikaisiin kokoelmiin. Aurasmaa 2002: 267.
4 Pomian 990: 39.
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ja lahjoja. Kirkonmiehet ja valtaapitävät käyttivät kokoelmia vahvistaakseen 
omaa hallitsevaa asemaansa. Hierarkian yläpäässä olevat miehet alkoivat 
kerätä omia kokoelmiaan. Kokoelmat osoittivat heidän ylivoimaisuutensa ja 
asemansa merkitysten muodostajina. Sekä taiteilijat että oppineet tarvitsivat 
tukea toimilleen valtaa pitäviltä.42 Nykyaikana on nähdäkseni samoja piirteitä 
esimerkiksi taiteilijan näkökulmasta katsoen, tilaukset vain ovat muuttuneet 
apurahoiksi ja julkisten tilausten määrä on pieni suhteessa taiteilijoiden 
määrään varsinkin Suomessa. 

500-luvun Firenzessä syntyi maailmankabinetti, jota museologit ovat pi-
täneet museon varhaisena prototyyppinä.43 Maailmankabinetin tarkoituksena 
oli kerätä yhteen maailman järjestystä kuvaava esineistö: tavoite, joka nyky-
päivästä käsin näyttäytyy hyvin kunnianhimoisena ja mahdottomanakin. 
Tämän Fransesco I:n (54–87) studiolon tarkoituksena oli toimia salaisena 
paikkana, jossa prinssi paikansi itsensä symbolisesti koko maailman hallitsijaksi. 
Studiolo toimi luonnon ja taiteen mikrokosmoksena. Uskottiin, että esineistö 
ja studiolon salainen sijainti antavat prinssille erityisen aseman, voimia ja etuja. 
Studiolon esillepanossa itse esineet olivat piilossa seinillä sijaitsevien kaappien 
ovien takana. Esineiden olemassaolo ja merkitys paljastuivat kaappien ovissa 
olevien maalausten symbolisissa kuvissa.44 Prinssi itse sijoittui tilan keskelle 
luodun maailman keskipisteeseen. Studiolon erityinen asema pohjautui prins-
sille varattuun tietoon omasta ylemmyydestä sekä mahdollisuudesta tuntea 
maailma salaisena tietona.45 Samanlainen ajattelutapa liittyi myös japanilaiseen 
kulttuuriin, jossa 600-luvulta peräisin olevat kullatut sermit (kinpegika) 
olivat taloudellisen vallan ja poliittisen arvostuksen merkkejä Japanissa.46 
Aurasmaan mukaan kokoelmiin liittyi salainen tieto, jonka mukaan esineet 
yhdistettiin mystifioituun vallankäyttöön. Rahan ja vallan painottamisen 
lisäksi ruhtinaiden 500-luvun kokoelmiin liittyi magia.47

42 Pomian 990: 37–38.
43 Aurasmaa 2002: 94, Hooper-Greenhill 992:05–06, Bennett 995: 35–36. 
44 Aurasmaa 2004, Hooper-Greenhill 992: 05-06.
45 Hooper-Greenhill 992: 05–06.
46 Muistiinpanoja 7.9.2000 Helsingin Kaupungin Taidemuseon näyttelystä ”Zen-mestari Sesshû ja hänen 

seuraajansa. Japanilaista taidetta 400–800–luvuilta”
47 Aurasmaa 2002: 26. Aurasmaan mukaan luonnonmagia liittyy kasvien, mineraalien, äänien ja muiden 

luonnollisten olioiden käyttöön yliluonnollisten voimien lähteenä. Aurasmaa 2002: 77–83.
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Varakkaat ja tiedonhaluiset keräilivät siis esineitä maailmankuvan sel-
keyttämiseksi kuriositeettikabinetteihinsa. 700–800-lukujen kolonialistinen 
kilpailu maailmanvallasta esittäytyi ylpeänä museoissa kansallisten identi-
teettien synnyn rinnalla.48 Kolonialismi kytkeytyy väistämättä kansallistun-
non rakentamiseen, jos museossa esitellään omaan maahan liittyviä valta-
esineitä, jotka tuotiin esimerkiksi emämaan siirtomaista. Kolonialismin avulla 
rakennettiin kansakunnan identiteettiä. Esimerkiksi 700-luvun lopulla 
eksoottiset luonnonobjektit ja harvinaiset artefaktit päätyivät British Museumiin 
ja muihin kokoelmiin tutkimusmatkailijoiden kuten kapteeni James Cookin 
(728–779) jäljiltä.49 Kaupankäynti vieraiden maiden kanssa mahdollisti län-
simaiden vallankäytön uudet ulottuvuudet, kolonialismin. Muista maista tuo-
tiin orjakaupan lisäksi valtavat määrät eksoottisia hyödykkeitä. Esimerkiksi Itä-
Intian kauppakomppania (The East India Company) toi Englantiin pippuria, 
rohtoja, hajuvesiä ja silkkejä. 600-luvun alussa alkanut brittiläisen imperiumin 
Aasian valloitus jatkui vuoteen 834. Merenkulullinen kauppa Aasian ja 
Euroopan välillä oli yksi suurista historiallisista ilmiöistä, joka loi modernin 
globaalin maailman. Se oli yksi yritys eurooppalaisten maailman valloituksessa, 
yhtä lailla kuin Pohjois- ja Etelä-Amerikan valloitus tai Afrikan orjakauppa, joi-
ta rahoitettiin osittain juuri Itä-Intian kauppakomppanian keräämillä varoilla. 

Kaupankäynnin tuloksena eurooppalaiset, erityisesti britit, pyrkivät Aasian 
taloudelliseen hallintaan. Kokonainen uusi kulttuuri muotoutui valistuksen 
aikana, joka oli taloudellisen hyödyn lisäksi merkittävä brittiläisen ja 
aasialaisen kulttuurin yhteensaattaja.50 Aasialaiset tuotteet loivat uudenlaisen 
kysynnän Euroopassa ennen tuntemattomille tuotteille, kuten kahville ja 
teelle. Kauppa Aasian kanssa muokkasi myös Lontoon katukuvaa uusilla 
rakennuksilla, ja lisäksi ”shoppailusta” muodostui ylemmän ja keskiluokan 
vapaa-ajan harrastus.51 Uudet kulttuurit esiteltiin yleisölle museoissa. 
Englannin museokulttuuriin on erityisesti vaikuttanut 800-luvun lopulla 

48 Lisää kansallisen identiteetin ja kansallisuusaatteen liittymisestä museoihin 800-900-luvuilla, ks. esim. 
Aurasmaa 2002: 88–93, 303–32.

49 Sloan 2003: 23.
50 Aiheeseen liittyen V&A museon näyttely (23.9.–5.2.2004) “Encounters: The meeting of Asia and Europe 

500–800” Ks. Jackson and Jaffer 2004.
5 Farrington 2002: 08.
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Intian asema Englannin siirtomaana.52  Esineiden merkitykset korostuivat 
osana maailmankuvan muotoutumista. Englannin museoista ja erityisesti V & 
A Museumista tuli siirtomaiden esineistön kolmiulotteinen arkisto 800-luvun 
lopulla, joka symboloi Britannian valtaa imperiumin keskustana.53 Kansalle 
avoimessa museossa esiteltiin luokiteltuja maailmankuvia. Museoiden piti 
järjestää uudelleen esineitään, jotta uudet merkitykset tulisivat näkyviksi.54 
Museo vallan symbolina sai uusia merkityksiä 800-luvulla, kun siihen yh-
distettiin muun muassa kansallinen identiteetti ja opettaminen,55 joista käsin 
museo esitteli siirtomaat ja kolonialismin länsimaille.

Kaupankäynti, keräily, kokoelmat, esittely, valta ja auktoriteetti liittyivät 
samaan yhteiskunnalliseen toimintamalliin erityisesti 600–900-luvun Eu-
roopassa. Sen seurauksena nykypäivän maailman suurimmat museot kiistelevät 
menneisyytensä esineistöstä, josta paljastuu kolonialistinen vallankäyttö. 
Esimerkiksi British Museumin yhteydessä on käyty kiivasta keskustelua 
Parthenonin veistosten palauttamiseksi takaisin Ateenaan.56 Museoiden 
henkilöstö määrittelee toimintatapojensa välityksellä esineiden anastamiseen, 
säilyttämiseen, luokitteluun ja esillepanoon liittyvän ketjun, joka kytkeytyy 
toisaalta museon edustumaan vallankäyttöön, toisaalta museon esittämiin 
muihin rooleihin. Museon henkilökunnan tekemät valinnat näyttäytyvät 
näyttelysuunnittelussa, jossa valitaan ja muodostetaan esineiden ympärille 
rakennetut kehyskertomukset. Avoimuus ja ristiriitaistenkin asioiden selvittely 
näyttelyiden avulla tuo vakuuttavuutta ja ajankohtaisia merkityksiä museoiden 
vallankäyttöön. Esimerkiksi British Museumin slogan kertoo asenteesta, jolla 
museo haluaa hyödyttää museokävijöitä:

52 Hyvinä esimerkkeinä tästä Lontoon V & A Museumin kokoelmanäyttely ”The Nehru Gallery of Indian 
Art, 550–900, Room 4” ja British Museumin kokoelmaesillepano ”Aasia”-osastolla. Vierailu museoissa 
tammikuussa 2003. 

53  Barringer 998: , Robertson 2004.
54  Bennett 995: 38.
55  Museon rooli opettajana ja kansan sivistäjänä vahvistui 800-luvulla. Ks. esim. Aurasmaa 2002: 83–93, 307, 

Bennett 995: 70–7.
56 Lisää aiheesta ks. http://www.thebritishmuseum.ac.uk/newsroom/current2003/parsculpt.htm Luettu 

28.0.2004.
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The Museum exists to illuminate the histories of cultures, for the 
benefit of present and future generations.57

Museo toimii määrittelijänä, joka näyttelyiden visuaalisten tarinoiden avulla 
ilmaisee näkemyksensä ympäröivästä maailmasta. Museo luo maailmankuvaa. 

Vallankäyttöön liittyy toinenkin puoli, josta museoissa kävijät saavat 
nauttia: saman katon alta löytyy miljoonien artefaktien lajitelma esineitä 
ympäri maailmaa. 58 Vaikka museonäyttelyihin on rakennettu merkityksiä, 
voi visuaalisesti kriittinen kokija pyrkiä olemaan tietoinen myös itse erilaisista 
tulkintanäkökulmista. Hooper-Greenhillin mukaan 990-luvun British 
Museum osoittaa miten vastakkaisia näkemyksiä maailmasta on olemassa 
ja miten galleriat ja museot tuottavat niitä aktiivisesti. Museoilla on valta 
legitimoida tietty narratiivi.59 British Museum näyttäytyy ennen kaikkea 
Englannin imperialistisen vallantavoittelun monikerroksisena esittelynä. 
Museo on esimerkiksi luokitellut kallisarvoiset intialaiset “stupat”60 “Aasia”-
galleriaan muiden aasialaisten esineiden seuraan. Esineiden yhteydessä oleva 
teksti kertoo niiden ”löytyneen” (found) läheltä Jaulian luostaria Pakistanista. 
Sir Alexander Cunningham on antanut ne museolle vuonna 887. Sana 
”löytyminen” herätti jo epäilykseni. Voiko toisen kulttuurin uskonnollisia 
esineitä ”löytää” luostarin läheltä, ottaa ja viedä ne kotiinsa? Huomaamaton 
teksti esineiden yhteydessä ei kyseenalaista käytäntöjä vaan legitimoi ne 
oikeiksi toimintatavoillaan. Näyttelysuunnittelu kategorisoi esineet yksin-
kertaisesti Aasia-sektoriin. Mielikuva niistä voisi olla myös toisenlainen, 
se voisi esimerkiksi paljastaa esineiden selkeän kolonialistinen taustan tai 
luoda konkreettisen yhteyden intialaiseen kulttuuriin nyky-Englannissa, vain 
muutamia vaihtoehtoja mainitakseni. Lainsäädäntö on muuttunut 800-luvun 
lopulta ja nykyään monet maat valvovat tarkkaan, ettei niistä viedä antiikkina 
pidettäviä esineitä ulkomaille.

57 www. thebritishmuseum.ac.uk. Luettu 4.3.2004 ”Museo on olemassa kuvatakseen kulttuurin historioita 
nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi”. (suom. kirjoittajan)

58 Esimerkiksi British Museumissa on noin 7 miljoonaa esinettä. www.thebritishmuseum.ac.uk. Luettu 
9..2004.

59 Hooper-Greenhill 2004: 570. 
60 Stupa on buddhalaisuudessa rauhan monumentti, johon liittyy monimutkainen symboliikka. Ks. esim. http://

www.stupa.org.nz/. Luettu 9..2004.
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Kuva muistikirjastani, jossa piirroksia 
museon vallankäytöstä. Näiden piirrosten 
pohjalta muokkasin installaatiooni   
”Erään brittiläisen aatelisrouvan  
kokoelmat 1800-luvun Intiasta” kaksi 
fiktiivistä museoesinettä (ks. kuvaa luvun 5 
kohdasta Väri tunnelman luojana s. 179).
Kuva: Otto Karvonen
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Hooper-Greenhill käyttää hyväkseen Foucault’n käsityksiä vallasta ana-
lysoidessaan museoiden suhdetta historiaan. Se mitä pidämme kulloinkin 
rationaalisena ja totuutena, kietoutuu vallankäyttöön ja alistamiseen. Museon 
esiintyminen totuuden esiintuojana on vallankäyttöä, sillä totuus on suhteellista 
eikä absoluuttista. Totuudellisuuteen vaikuttavat historialliset, sosiaaliset ja 
kulttuuriset näkökulmat.61 Tieto liittyy tiiviisti valtaan. Virallinen julkinen 
taho, tässä tapauksessa museo, on julistanut juuri tämän esineen merkittäväksi 
ottamalla sen mukaan näyttelyyn. Valta vakiintuu symbolisesti museoille, kun 
ne ottavat esineet tai tietyn tyyppiset esinekategoriat omaksi oikeudekseen. 
Museossa esineelle annetaan uusia merkityksiä asettamalla se esimerkiksi 
osaksi laajempaa esineryhmää, joka edustaa tiettyä kulttuuria. Antropologi 
Igor Kopytoff on kuvannut, kuinka afrikkalaiset päälliköt ja kuninkaat 
varasivat itselleen perinteisesti oikeuden tiettyihin eläimiin ja niistä tehtyihin 
esineisiin.62 Kun museossa näitä kuninkaan valtaesineitä esitellään muun 
afrikkalaisen esineistön kanssa samassa vitriinissä, alun perin vain valtaeliitille 
kuuluneet esineisiin liittyneet erikoisoikeudet murtuvat. Ennen afrikkalaisille 
kuninkaille esineiden symboliikan välityksellä kuulunut valta siirtyykin 
välillisesti museolle. Museon julkinen auktoriteettiasema velvoittaa myös 
pohtimaan moraalisia kysymyksiä, jotka liittyvät ympäröivää yhteiskuntaa 
esittäviin esineisiin. Esimerkiksi historiankirjoituksen voi historiantutkija 
Jorma Kalelan mukaan ajatella olevan jatkuvaa kamppailua hallitsevan 
diskurssin asemasta. Jos ajatellaan, että museo on edellä mainitun kamppailun 
kohde, sillä on silloin Kalelaa soveltaen valta määrittää mistä pitää ja saa puhua 
ja miten.63

Nykyajan käytännöt saavat merkityksensä historiallista taustaansa vasten. 
Esimerkiksi museon auktoriteettiasema asettuu visuaalisesti näkyville museon 
arkkitehtuurin välityksellä. Suuret kansalliset museot kuten New Yorkin 
Metropolitan Museum (rakennus avattu yleisölle 880), Lontoon British 
Museum (avattu 759, nykyisen rakennuksen ensimmäiset osat avattu 852–
57) tai Helsingin Kansallismuseo (rakennus avattu yleisölle 96) ovat kaikki 

6 Hooper-Greenhill 992: 9.
62 Kopytoff 986: 73.
63 Kalela 2000: 43.
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Kun valmistellaan kulttuurihistoriallista 

näyttelyä, olennaisia kysymyksiä vallan 

näkökulmasta ovat: Kenen perspektiivistä 

teemaa rakennetaan? Miten otetaan 

erilaiset sosiaaliset, kansalliset, etniset 

ja uskonnolliset ryhmät huomioon? 

Kuka maksaa näyttelyn ja miten rahoitus 

vaikuttaa näkökulmaan? Kenelle näyttely 

on tarkoitettu? Miten selkeää on museoiden 

päätöksenteko, kenellä on valta? Kuva 

on otettu Helinä Rautavaaran museosta 

Espoosta. Kuvassa Ghanalainen   

Ashanti-valtaistuin vitriinissä. 

Kuva: Outi Turpeinen
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oman kaupunkinsa merkittäviä maamerkkejä. Museoiden sisäänkäynti on 
vaikuttava, sillä sisäänkäynnin luoma tila on massiivinen ja viestii historiallisen 
tiedon pyhäköstä. Esimerkiksi British Museumin sisäänkäynnin kolumnien 
symbolinen valta sinetöityy museoon antiikin Kreikan temppelin muodon 
viitoittamana. Rakennus tilassa symboloi valtaa.

Museon roolia yhteiskunnassa on arvioitu yhä uudelleen ja kiihtyvässä 
tahdissa toisen vuosituhannen vaihteessa. Esimerkiksi Marja-Liisa Rönkkö 
kirjoittaa museon henkisestä ”kynnyksestä”, jonka madaltamista museo 
pitää ensisijaisena kysymyksenä. Esimerkkinä Rönkkö mainitsee Tampereen 
museokeskuksen Vapriikin,64 joka luokin mielikuvan helposti lähestyttävästä 
ja attraktiivisesta kaupunkilaisten paikasta.

Monimuotoisessa yhteiskunnassa institutionaalinen totuus on riippuvainen 
yhteisöstä, jonka symboleihin ja metaforiin se perustuu.65 Taidehistorioitsija 
ja naistutkija Leena-Maija Rossin foucaultilaisen tulkinnan mukaan valta 
yhdistyy kaikkialle ulottuviin moninaisiin suhteisiin. Näin valta ei tule annet-
tuna ylhäältäpäin, vaan se on kaikkialla. Valta ei pelkästään rajoita ja tukahduta, 
vaan ennen kaikkea se tuottaa asioita ja ominaisuuksia, subjekti-objekteja.66 

Rossin subjekti-objektin käsitteen voi tulkita tarkoittavan esimerkiksi 
museoesinettä, joka on samanaikaisesti sekä subjekti että objekti. Esine toimii 
merkitysten kantajana, joita tulkitaan. Näyttelysuunnittelussa yksittäiset 
esineet toimivat suhteessa kokonaisuuteen.67 Valta ei siten esittäydy nega-
tiivisena vaan myös mahdollisuutena tehdä yhteistyötä eri tahojen kesken 
ja kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä. Omaksumalla vallan olemassaolon 
omiin mielikuviinsa avautuu mahdollisuus tehdä rohkeita tulkintoja. Jokainen 
tulkitsija on vallankäyttäjä.

64 Rönkkö 999: 278.
65 “Institutional fact” on suhteellinen käsite, joka riippuu sosiaalisesta ymmärryksestä. Esimerkiksi eri 

instituutioiden välinen arvostus suhteessa muihin vastaaviin instituutioihin määrittää sen kummalla on 
oikeus tehdä päätöksiä ja valintoja ja miten vakuuttavia ne ovat. Ks. Lakoff and Johnson 999: 07.

66 Rossi 999: 29.
67 Linko kirjoittaa käsitteestä ”kontekstuaalinen ote näyttelyihin”, joka kuvastaa sitä, että  yksittäiselle esineelle 

annetaan vähän arvoa suhteessa sen edustamaan tiettyyn aikaan, kulttuuriseen, poliittiseen tai sosiaaliseen 
järjestelmään. Linko 993: 84.
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Kategorisoinnin muuttuva luonne

Museoiden vallankäyttö ilmenee visuaalisesti esineiden järjestämisen ja 
esillepanon kautta. Museoiden luomien merkitysten tutkimisessa on siten 
olennaisen tärkeää selvittää esineiden järjestämisen perusteita. Omiin kate-
gorioihinsa luokitellut esineet, kuten esimerkiksi kaupunginmuseon nahka-
vitriiniin kuuluva kenkä tai designmuseoon kuuluva nahkatuoli voisivat 
hyvinkin vaihtaa paikkaa keskenään. Kategoriat muovautuvat uudelleen val-
litsevan käytännön mukaan, sillä museoiden kategorisointi vaatii jatkuvaa 
uudelleen miettimistä muuttuvan maailmankuvan myötä. Käytännössä kui-
tenkin kriittinen esinekategorioiden tuottaminen kulttuurihistoriallisissa 
museoissa jää yksittäisten työntekijöiden varaan.

Kategorisointi on ihmiselle tyypillinen tapa jäsentää maailmankuvaansa. 
Luokitellessamme selvitämme ympärillämme olevia asioita. Museoihin 
kategorisointi tuntuu kuuluvan erityisen hyvin. Omat mielikuvani vierai-
lemistani museoista liittyvät esineiden lajitteluun ja museon toimintatapojen 
kyseenalaistamiseen. Michel Foucault esittää osuvia kysymyksiä katego-
risoinnin luonteesta: millä pätevyydellä ja miten varmasti pystymme pe-
rustelemaan valitun luokittelun? Millä identiteetti-, samankaltaisuus- tai 
analogiaverkostolla olemme tottuneet lajittelemaan niin monet tutut ja 
tuntemattomat asiat? Foucaltin mukaan kysymys on konkreettisten sisältöjen 
luokittelusta, eristämisestä, analyysistä, sovittamisesta ja lokeroimisesta.68 
Monet 990-luvulta alkaen kirjoitetut museoteoreettiset tutkimukset käyt-
tävätkin juuri Foucaultin epistemologiaa ajattelun yhtenä teoreettisena 
kehikkona.69

Nykymuseoiden kategorisoinnit ovat vuosisatojen kuluessa kehittyneet 
renessanssin ajan varhaisista kokoelmista, joissa yksityisillä kokoelmilla pyrittiin 

68 ” When we establish a considered classification, when we say that a cat and a dog resemble each other less 
than two greyhounds do, even if both are tame or embalmed, even if both are frenzied, even if both have 
just the water pitcher, what is the ground on which we are able to establish the validity of this classification 
with complete certainty? On what ‘table’, according to what grid of identities, similitude’s, analogies, have we 
become accustomed to sort out so many different and similar things?” Foucault 970: xix.

69 Mm. Aurasmaa 2002, Hooper-Greenhill 992, 2000, Bennett 995. Episteme on jonkun aikakauden 
ajattelumalli, näkemys maailmasta, joka siirtyy ja muuttuu värähdellen. Hooper-Greenhill 992: 64. 
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hahmottamaan maailmaa kokonaisuutena. Tarkastelen seuraavassa lähemmin 
kategorisoinnin kehityksen kannalta muutamia kokoelmiin vaikuttaneita 
keskeisiä luokitteluperiaatteita. Vanhimpana museologian käsikirjana pidetään 
flaamilaisen lääkärin ja taiteentuntijan Samuel Quicchebergin (529–67) 
teosta ”Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi”. (565) Quicchebergin teoria 
oli apuna studiolo- ja Kunstkammern -tyyppisten varhaisten kokoelmien 
muodostumisessa, ja se oli yleinen vielä 700-luvulla.70 Vaikka Quiccheberg 
tarkoitti prototyyppinsä abstraktiksi malliksi, hänen ajatteluunsa vaikutti myös 
herttua Albrecht V:n (n.528–579) Kunstkammer Bayerissa, joka rakennettiin 
vuosina 563–67. Quiccheberg toimi herttua Albrecht V:n taiteellisena neuvon-
antajana.71 Myös Camillon muistiteatteri vaikutti Quicchebergin teoriaan.72 
Camillon kokonaisvaltaisessa maailmankuvassa luonto ja keinotekoinen aset-
tuivat saman asteikon eri portaille.73

Quicchebergin teorian mukaan kokoelmat jaetaan viiteen eri sektoriin. 
Ensimmäiseen osaan kuuluu jumaluus, hallitsijan valta, kuvia eläimistä niiden 
reviireillä sekä malleja rakennuksista ja koneista. Toinen osa on omistettu 
taiteelle ja käsityölle. Kolmannessa osassa esitellään systemaattisesti luonnon 
kolme valtakuntaa – eläimet, kasvit ja mineraalit. Neljännessä osastossa on 
teknologian ja antropologian museon yhdistelmä. Loppuosasto omistetaan 
maalauksille, kirjastolle, valimolle sekä pienelle näyttelyhuoneelle erilaisten 
työvälineiden esittelyä varten.74 Tämä 500-luvun kategorisointisysteemi ei ole 
vanhentunut vieläkään ja on helppo löytää vastaavia luokitteluja nykypäivästä: 
kaupunginmuseo (tai muu yleiskulttuurihistoriallinen museo), taidemuseo 
(tai käsityömuseo tai taideteollisuusmuseo), luonnontieteellinen museo, 
etnografinen museo ja erikoismuseo (esimerkiksi lasimuseo).75 Näennäisesti 
luokittelussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viidessäsadassa vuodessa, 
mutta esineistä tarjottavat kehyskertomukset ovat muuttuneet tieteen ja taiteen 
yleisen kehityksen myötä. Tämä näkyy erityisesti esineiden esillepanossa.

70 Vakkari 2000: 29, Bredekamp 995: 28. 7 Bredekamp 995: 28, Aurasmaa 2002: 28–282.
72 Hooper-Greenhill 992: 08–09, Aurasmaa 2002: 277.
73 Aurasmaa 2002: 277. 
74 Bredekamp 995: 28–30. Ks. myös Hooper-Greenhill 992: 08–09.
75 Myös Susan M. Pearce on kääntänyt rakenteen nykykielelle: historia, taide, taideteollisuus ja luonnonhistoria. 

Aurasmaa 2002: 277.
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Muita kategorisoinnin periaatteita on esimerkiksi värien avulla järjestäminen. 
Aurasmaan mukaan Tirolin Ferdinard II:sen (520–95) kokoelmat Ambrasin 
linnassa oli ryhmitelty värien avulla samanlaisen periaatteen mukaan kuin 
Francescon studiolossa, jossa kaappien ovet toimivat visuaalisina jäsentäjinä. 
Molemmissa oli siis visuaalinen luokitusjärjestelmä.76 500-luvulla vallinneen 
visuaalisen luokitusjärjestelmän ajatus on erityisen sidottu yhtenäiseen kulttuu-
riseen tulkintaan, joka vaatii värien symboliikan tuntemista. Tällaiset kokoelmat 
olivat kuitenkin yksityisiä 500-luvulla, eikä maailmankuvan välittäminen laajalle 
yleisölle kuulunut asiaan. Museokokoelma liittyi salaiseen tietoon. 

500-luvun loppuun mennessä kokoelmat ja museot alkoivat yleistyä 
Euroopassa. Ne olivat keskenään melko erilaisia, mutta niillä kaikilla oli 
samansuuntainen päämäärä luoda kabinetti, jossa universaali muutetaan 
yksityiseksi.77 600-luvulla esineiden esittelykäytäntöön kuuluivat suljetut 
kaapit tai kabinetit, joista laatikkoja avaamalla kyettiin tutkimaan esineitä.78 
Esittelykäytäntöön liittyi salaperäisyys ja halu löytää malli maailmankaikkeuden 
totuuksiin. Uskottiin, että esineistön ja kirjoitusten avulla oli mahdollista 
luoda aukoton malli maailmasta. Renessanssin ajan tasapainoisen ja 
harmonisen maailmankuvan tavoittelun jälkeen esineiden järjestely muuttui 
Euroopassa 600-luvun lopulla. Maailman moninaisuuden kuvaamista varten 
esitellyt esineet, jotka ennen oli näytetty yhdessä, erotettiin nyt uudenlaisiksi 
kategorioiksi. Esineet jaoteltiin niin, että samankaltaiset ja samannäköiset 
esineet ryhmiteltiin aiemmista poikkeavin tavoin yhteen, jotta ne voitiin 
luokitella samaan luokkaan tai perheeseen kuuluviksi.79 

1700-luvun valistus ja Linné
700-luvun Englannissa, valistuksen aikana, kuriositeetit koettiin jo vanhan-
aikaiseksi tavaksi esittää maailmankuvaa, sillä uudet ajattelumallit totuuden 
löytämiseksi ajateltiin saavutettavan kokeilun ja hypoteesien avulla.80  
Carl von Linné kehitti mullistavan keinotekoisen luonnontieteellisen 

76 Aurasmaa 2002: 283.
77 Hooper-Greenhill 992: 78.
78 Impey and McGregor (985) 200: mm. kuvat 27, 33 ja 59.
79 Hooper-Greenhill 992:39-40.
80 Syson 2003: 5.
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luokittelujärjestelmän teoksessaan ”Systema Naturae” (735). Hän kuvaili ja 
systemaattisesti järjesti kasveja ja eläimiä luomaansa järjestykseen. Se perustui 
empiiriseen tarkasteluun, jonka piti toimia pohjatyönä sitä seuraavalle 
tutkimukselle.81 Tarkoituksena oli keskittyä yksittäisiin piirteisiin ja yhtenäistää 
nimeämisperiaatteita. Keskeneräinen malli otettiin kyllä käyttöön Englannissa 
ja Hollannissa, muttei niinkään Ranskassa, jossa sitä vastaan esitettiin kritiikkiä. 
Kasvien luokittelua arvosteltiin Ranskassa, jossa Georges Louis le Clerc Compte 
de Buffon (707–788) kehitti oman systeeminsä teoksessaan ”Histoire Naturelle” 
(749). Kaikesta huolimatta Linné luokittelujärjestelmä, varsinkin joidenkin 
eläinten luokittelussa (kuten nisäkkäät ja linnut), on edelleen lähellä tämän 
päivän luokitteluja.82 Institutionaalisella tasolla Linnaeuksen systeemi otettiin 
käyttöön erityisesti kasvitieteellisissä puutarhoissa ja luonnontieteellisissä 
kokoelmissa.83 

Pietari Suuren Kunstkamera Pietarissa toimii esimerkkinä 1700-luvun museosta, jossa näkyy kuriosi-
teettikabinettien viehtymys omituisiin luonnonoikkuihin ja haluun esitellä kokoelmia julkisesti.  
Kuva: Outi Turpeinen

8 Syson 2003: 5–6.
82 Huxley 2003: 77.
83 Hooper-Greenhill 992: 38–39.
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Linnén luonnontieteellinen systeemi vaikutti kuitenkin muissakin 
kuin vain luonnontieteellisissä kokoelmissa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 
ensimmäinen museo oli taiteilija, keräilijä Charles Wilson Pealen (74–827) 
perustama ja se pohjautui Linné järjestelmään. Pealen kirjoitus Philadelphian 
päivälehteen vuonna 792 osoittaa selvästi Linneuksen teorian vaikutuksen 
museon luokittelun periaatteisiin.

Having formed a design to establish a MUSEUM, by a Collection, 
Arrangement, and Preservation of the Objects of Natural History, and 
things useful and curious, in June 785, he began to collect subjects, 
and to preserve and arrange them in the Linaean method: his labours 
herein have be[en] great, and disappointments many; especially 
respecting proper methods of preserving dead animals from the ravage 
of moths and worms.84

Pealen taksonomia oli selkeä esimerkki Linnaeuksen järjestelmästä 
visuaalisessa muodossa. Peale kytki myös aikakauden poliittiset ideologiat 
osaksi museotaan toiveenaan tehdä suuri vaikutus vierailijoihin ja heidän 
mieliinsä.85 Pealen maalaama muotokuva ”The Artist in his Museum” (822) 
esittelee taiteilijan ja museon perustajan raottamassa ylellistä punaista ver-
hoa, jonka takaa paljastuu vierailijoita museotilassa. Museotilassa näkyy 
maalattujen eläinkuvien yläpuolella muotokuvia USA:n itsenäisyyssodan 
sankareista, esimerkiksi George Washingtonista (vuodelta 772). Peale näki 
museonsa ”viisauden kouluna” (School of Wisdom), jossa hän yhdisti luonnon 
taksonomiaa sen hetkisiin aikauden tapahtumiin.86 Luonnontieteellisen 
järjestelmän käyttäminen poliittisena välineenä kertoo uskosta museoon, 
joka järjestää maailmassa olevia elementtejä arvovaltaisesti yhteen ja muuttaa 
niiden kautta ihmisten uskomuksia. Pealen muotokuvassa ilmenee selkeästi 
800-luvun alun ajatus museon vallasta tuottaa merkityksiä luokittelun avulla. 

84 Peale (792) 2004: 29. “Perustettuaan museon, jossa oli luonnontieteellisten artefaktien ja hyödyllisten 
ja kuriositeettiesineiden kokoelma, järjestelmä ja säilytys kesäkuussa 785, hän alkoi kerätä artefakteja ja 
säilyttää ja järjestellä niitä Linnén metodin mukaisesti: hänen työmääränsä on ollut suuri ja pettymyksiä on 
ollut monia; varsinkin noudatettaessa oikeita menetelmiä kuolleiden eläinten suojelemiseen koiperhosilta ja 
madoilta.” (suom. kirjoittajan)

85 Looby (987) 2004: 48–50.
86 Stewart 999: 44–45.
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Charles Willson Peale   
”The Artist in his Museum” 
(1822) (263.5x202.8m).  
Teos oli esillä ”The museum as 
muse. Artists reflect” -näyttelyssä 
New Yorkin MoMA:ssa heti 
sisäänkäynnin jälkeen.   
Ks. myös McShine 1999.

British Museumin järjestämisperiaatteista kirjoittaneen Luke Sysonin 
mukaan 700-luvulla kuriositeettien ja monimuotoisten esineiden sijaan 
museoissa alettiin suosia laatua ja aitoutta.87 Laatu ja aitous viittaavat täs-
sä nähdäkseni tieteen tuomaan uuteen tietoon ja kriittisyyteen entisiä 
kuriositeettikabinetteja kohtaan. Valistuksen aikana luonnonfilosofia nähtiin 
Jumalan omana totuuden paljastamisen instrumenttina, jonka avulla sekä maa 
että ihminen voitiin selittää luonnon järjestelmänä.88 Alkuperäisten British 
Museumin kokoelmien keräilijä Hans Sloane (660–753) pyrki saamaan 
mahdollisimman monia näytteitä maailmasta organisoidakseen, nimetäkseen ja 
luokitellakseen ne. Vaikka hänelle oli annettu Linnén Systema Naturae vuonna 
735, halusi hän järjestellä kokoelman omalla tavallaan. Linné itse pitikin vuonna 
736 vierailemaansa Sloanen kokoelmaa kaoottisena, ja heidän näkemyksensä 
erosivat toisistaan.89 Parikymmentä vuotta Sloanen kuoleman jälkeen British 
Museumin luonnontieteellisen osaston johtajaksi tuli Daniel Solander (733–
782), jonka tuntemus Linnén järjestelmästä vaikutti museon kokoelmien 
järjestämiseen. Linnén luokittelujärjestelmä antoi mahdollisuuden järjestää 
luonnon näytteet rationaaliseksi systeemiksi uudenlaisen tiedekäsityksen 

87 Syson 2003: 20.
88 Sloan 2003: 8
89 Huxley 2003: 77.
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mukaisesti.90 Tietyllä tavalla järjesteltävästä tiedosta kasvoi suuren vallan saava 
kategorisointijärjestelmä. Kategorisointi kytkeytyy siis valtaan.

British Museum avasi uuden näyttelyn ”Enlightenment” vuonna 2003 
British Museumissa sijaitsevaan Kings Libraryyn. Näyttely on jaettu seitsemään 
osaan havainnollistamaan visuaalisesti valistuksen aikaa. Näyttelyn eri osastot 
ovat kauppa ja löytöretket (trade and discovery), uskonto ja rituaali (religion 
and ritual), muinaiset käsikirjoitukset (ancient scripts), taide ja sivilisaatio (art 
and civilisation), arkeologian synty (the birth of archaelogy) ja luonto (the 
natural world). Valtavassa galleriassa, jossa esineet ovat korkeissa kirjaston 
seinähyllyköissä ja lattiavitriineissä, näkyy usko järjestykseen. Tila henkii 
auktoriteetin estetiikkaa, josta on löydettävissä rekonstruktoitu valistuksen 
aikainen objektiivisuutta ylistävä maailmakuva.91 Tummat puupinnat, mer-
kittävien herrojen patsaat,  järjestyksen tuntu ja korkea tila luovat mielikuvaa 
totuudesta, jota näyttelykävijä tulee katsomaan oppiakseen eikä niinkään 
esimerkiksi osallistuakseen tai tulkitakseen. Tilan tunnelma virittää katsojan 
tuntemaan olonsa pieneksi, toisaalta isossa tilassa on mahdollista kuvitella 
jännittävä aikamatka 2000-luvulta suoraan 700-luvulle. Näyttely antaa hienon 
rekonstruktion aikakauden maailmankuvasta. Museo on palauttanut eri 
maailman eri osat saman katoon alle, eikä tuo tilaan nykyaikaisia selostuksia.92 
Esillepano on yhtenäinen, materiaalivalinnat ovat perinteisiä ja esineiden 
esillepano huolella mietitty harmoniseksi. Näyttely onnistuu vakuuttamaan 
luomallaan aitouden mielikuvalla.

1800-luku ja Darwinin evoluutioteoria
800-luvun tiede ja siirtomaapolitiikka jatkoivat edelleen järjestelmällisen 
luokittelun kehittymistä. Artefakteja ja luonnon näytteitä saapui siirtomaista 
yhä enemmän ja museoita perustettiin uudenlaisella kansallisella innolla 

90 Huxley 2003: 9.
9 British Museumin luonnontieteellisen kehityksen määre ”the Great Chain of Being” lisäksi vastaava määre 

”Great Chain of Art” järjesti esineet ”primitiivisestä” Intiasta ja Etelä-Amerikasta, jotka toimivat taiteen ja 
sivilisaation pohjana, kronologisesti ja tyylillisesti ketjuksi, joka kehittyi Persian ja Egyptin kautta Kreikan 
saavutuksiin. Sloan 2003: 22, kuva s. 77.

92 Pettersson 2004. 
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ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Varsinkin Darwinin evoluutioteoria 
vaikutti museoiden esinekategorioiden muutoksiin, ja sen mukaisesti museot 
valjastettiin esittämään maailman kehitystä yksinkertaisesta yhä täydellisempään 
maailmaan. 800-luvun jälkipuoliskon usko menneen ja tulevan saumattomaan 
jatkumoon liittyy darvinismiin ja ideaan kulttuurisesta evoluutiosta.93 
Museoissa esineet järjestettiin kulttuurisen kehityksen mukaisesti jatkoksi 
Linnén järjestelmälle. Vuonna 89 perustetun antropologisen The Pitt Rivers 
Museumin perustajan kenraali Pitt Riversin (827–900) kulttuurin evoluutiota 
käsittelevässä luennossa todetaan kasvun olevan asteittaista kehitystä: 

Progress is like a game of dominoes – like fits on to like. In neither 
case can we tell beforehand what will be the ultimate figure produced 
by the adhesions; all we know is that the fundamental rule of the game 
is sequence. There would be found a predictable course of gradual 
improvements in the evolution of any material object from its earliest 
beginnings to its most sophisticated form.94

Pitt Rivers -museon esineet on järjestelty typologisesti, sillä kenraalin 
teoriana oli, että sarja samankaltaisia esineitä yhdessä paljastaa kulttuurin 
kehityksen. Pitt Rivers ilmaisi tietämyksensä niukkuuden ja julkisen esittämisen 
välisistä suhteista. Kokoelma oli tarkoitettu perustamisaikana ensisijaisesti 
opetustarkoituksiin.95 Hän ei halunnut esinevalinnoillaan hämmästyttää 
yleisöä, vaan esittää tavallisia ja tyypillisiä esinenäytteitä harvinaisten esineiden 
sijaan, jotta yleisö hahmottaisi kulttuurisen kehityksen yksinkertaisesta 
monimutkaiseen, homogeenisesta heterogeeniseen.96 Esineet on järjestetty joko 
niiden funktion, niiden valmistuksessa käytetyn tekniikan tai muodon mukaan. 
Esimerkiksi nuolet järjesteltiin niiden muodon samanlaisuuden mukaan. Tämän 

93 Leone and Little 2004 (993): 372.
94 Pitt Rivers. Ks. Cousins 993: 4. “Kehitys on kuin domino-peli – samanlainen sopii samanlaiseen. 

Kummassakaan tapauksessa emme voi etukäteen kertoa mikä on kiintymisen lopullinen määrä; kaikki mitä 
tiedämme on järjestyksen fundamentaali rooli. Jokaisen materiaalisen esineen evoluutiosta sen alkuperäisestä 
kehittyneimpään muotoon on löydettävissä ennustettavissa oleva suunta.” (suom. kirjoittajan)

95 Balfour 887.
96 Bennett 995: 43.
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voi tulkita ikonisuutena suhteessa Darwinin evoluutioteoriaan, jossa nuolet 
demonstroivat järjestystä.

Pitt Rivers -museon esineiden esillepano on säilynyt tähän päivään asti 
lähestulkoon alkuperäisen mukaisena. Nykyinen valaistus on toteutettu 
kohdevaloilla, kun 800–900-luvun vaihteessa luonnonvaloa tuli isoista 
kattoikkunoista. Nykyvalaistus on hämärä, vitriinien kauniisti muotoillut 
mustat puuosat tuovat tummuutta ja visuaalista vahvuutta tilaan. Valtava 
esineiden määrä häkellyttää ja museon yleisilmeen runsaus saa katsomaan tilaa 
kokonaisuutena. Museovierailijana havaitsen nopeasti, että jokaisen esineen 
tutkiminen on mahdotonta yhdellä kertaa, joten valintoja on suoritettava. 
Museon esillepano muistuttaa suuresti aikakautensa tavarataloja, joissa myös 
oli korkea, avoin keskitila vitriineineen ja sen ympärillä kohoavat kerrokset, 
joista oli näkymä keskitilaan.97 Vastaavia tiloja oli enemmänkin, kuten suu-
ri maailmannäyttely Lontoon kristallipalatsissa vuonna 85.98 Museon näyt-
telyyn kytkeytyy esillepanon lisäksi säilyttämisen tehtävä.  Pitt Rivers -museon 
esineiden roolina oli museon perustamisen aikoihin toimia kulttuurisen 

Kuva Pitt Rivers Museumin 
esillepanosta 1900-luvun 
alussa. Kuva reprottu 
museon arkistosta.

97 Esim. taidehistorioitsija Anna Kortelaisen tutkima Au Bon Marché tavaratalo 880-luvun Pariisissa. Ks. kuva: 
Kortelainen 2002: 30. Ks. myös Smeds 996, Robertson 2004.

98 800-luvun maailmannäyttelyistä, ks. Barringer 998, Ekström 994 ja Smeds 996.
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evoluution konkreettisina ilmentyminä. Vitriinit ja esineet tallentavat 800-
luvun lopun kolonialistisen ja darvinistisen ajattelumallin viktoriaanisessa 
miljöössä aitona ja alkuperäisenä visuaalisena kokonaisuutena. 

Pitt Rivers -museon esinekategorisointi havainnollistaa selkeästi vielä tänä 
päivänäkin 800-luvun lopun imperialistisen maailmankatsomuksen, vaikka 
näyttelysuunnittelussa tapahtuu pieninä muutoksia jatkuvasti. Tony Bennett 
analysoi 800-luvun lopun imperialismin suhdetta antropologiaan, jolla oli 
keskeinen rooli yhdistettäessä länsimainen historia maailman muiden kansojen 
historiaan. Päämääränä oli selkeyttää käsitystä siitä, miten länsimaisesta 
näkökulmasta ”primitiiviset ihmiset” putosivat historian kehityksestä, ja 
alkoivat edustaa rajamaastoa luonnon ja kulttuurin välissä.99 Esineiden ke-
hityskertomukset voidaan rakentaa esittämään edistystä yksinkertaisesta 
monimutkaiseen ja tämä reflektoi samanlaista näkemystä myös sosiaalisessa 
kehityksessä.100 Museossakin esineet järjesteltiin yksinkertaisemmasta mo-
nimutkaisempaan.101 Monissa museoissa vedottiin perustamisen yhteydessä 
kansan jalostamiseen kulttuuridarwinismin hengessä evoluutioteorian mu-
kaisesti.102 800-luvun loppupuolella darvinismi edusti sosiaalista kulttuuria 
ja erityisesti kulttuurista evoluutiota, jossa mennyt ja nykyhetki muodostivat 
saumattoman jatkumon.103 Esineet on järjestelty ja luokiteltu, ja tämä jär-
jestelmä ilmentää metaforisesti oman aikakautensa ymmärrystä maailmasta. 
Museot sisältävät ja esittelevät siis myös ideologioita.104

Museoiden järjestämisperiaatteita 1900-luvulla 
Nykymuseoiden näyttelyissä on usein jokin teema tai tarina, eikä kattavaan 
maailman esittämiseen enää pyritä. Nykymuseoissa esitetään valikoitu pala-
nen maailmankuvaa. Nykymuseot näyttävät kiinnittävän suurta huomiota 
pikemminkin näyttelyissä oleviin teksteihin ja näyttelyn kokonaisvaltainen 
visuaalisuus on usein hukassa. Monissa näyttelyissä kierrelleenä, minun on 
kokijana usein vaikea löytää näyttelyistä selkeää visuaalista tunnelmaa. Eräs 

99  Bennett 995: 77.
00 Pearce 992: 04–05.
0  Miller 994: 400. Myös South Kensington Museum (nyk. V & A Museum) esillepano noudatti
   evoluutioteorian inspiroimaa järjestystä. Forgan 994: 5.
02 Aurasmaa 2002: 349.
03 Leone and Little (993) 2004: 372.
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toimiva esimerkki vahvasta värien käytöstä oli kuitenkin British Museumin 
näyttelysalit, joissa tummanpunaista seinää vasten esiteltiin vaaleita roomalaisia 
fragmentteja.105 Käsittelen tekstin ja värin osuutta kulttuurihistoriallisten 
museoiden näyttelysuunnittelussa sekä sen suhdetta näyttelyn visuaalisuuteen 
enemmän omien museonäyttelyiden yhteydessä luvussa viisi. 

Tematisoinnin voi nähdä yhtenä tapana luokitella ja jäsentää asioita, jossa 
on mahdollisuus leikitellä visuaalisesti kokeilevammin ja vapaammin kuin 
pysyväksi ajateltu kokoelmanäyttely.  Esineiden esitteleminen tapahtuu valitusta 
tarinasta käsin, tiettyjen teemojen luokitellessa esineet osaksi kertomusta. 
Näin esineet esitellään näyttelyn tarinan kautta. Maailman monimutkaisuus 
paloitellaan pienempään, käsitettävissä olevaan osaan, jonka avulla yritetään 
hahmottaa ympäristöä. Esimerkkinä tällaisesta narratiivisuudesta voi toimia 
Helsingin Kulttuurien museon Islam-näyttely ”Minareetin kutsu” 9.3.2004–
27.3.2005. Siinä maailmanpoliittisesti ajankohtainen aihe esitetään näyttelyn 
käsikirjoittaneen tutkija Susanne Dahlbergin näkökulman suodattamana. 
Esimerkiksi kahdessa vierekkäisessä seinään upotetussa vitriinissä olevat 
Meccacola -pullo ja teekannu olivat minulle suomalaisena yllättävä ja hauska 
rinnastus. Aihe kytkeytyy väistämättä Coca Colan brändikysymyksiin, 
länsimaisuuden levittäytymiseen kaikkialle maailmassa, ja se toisaalta osoittaa 
islamilaisen arjen yhteyden omaamme. 

Tematisoinninkin voi toteuttaa monella tavalla, ja sillä on eittämättä 
juurensa suomalaisten museoiden historiassa, josta museot ovat kehittyneet 
nykyisenlaisiksi. Suomen museoiden juuret ovat 600-luvun Kuninkaallisen 
Turun Akatemian kokoelmissa. Kuitenkin varsinainen aktiivinen museoiden 
näyttelysuunnittelun kehittyminen alkoi 900-luvun alkupuolella, jolloin 
museoita avattiin yleisölle.106 920-luvulla järjestetyillä toisilla museopäivillä 
muinaistutkija Julius Ailio antoi seuraavia näyttelyn järjestämistä koskevia 
ohjeita:

04 Heartney (200) 2004: 247.
05 Muistikuvani ensimmäiseltä vierailultani British Museumiin syksyllä 990.
06 Esimerkiksi Suomen Kansallismuseo avattiin yleisölle vuonna 96 ja Suomen Museoliitto perustettiin
      vuonna 923. Ks. esim. Vilkuna 998.



66

Aluksi pyydän mainita tärkeimmistä periaatteista, joita uusissa 
museorakennuksissa on pyrittävä noudattamaan. Paikallismuseoiden 
luonteeseen kuuluu, että ne usein sisältävät eri laatuisia, toisilleen 
vieraita kokoelmia, kuten esim. luonnontieteellisiä, historiallisia, 
kansantieteellisiä jopa taide- tai taideteollisuuskokoelmiakin. Näiden 
ryhmittely museoissa eri osastoiksi on niin luonnollinen vaatimus, ettei 
siitä ole tarvis sen enempää sanoa.107

Ailio jatkaa alustuksessaan järjestyksen kronologisista periaatteista, joi-
den mukaan kiertokulku museoissa alkaa varhaisimmista ajoista ja päätyy 
myöhäisempiin aikoihin. Katsoja johdatettiin seuraamaan darwinilaisittain 
”kehitystä, alkeellisista oloista alkaen sen viime asteelle saakka”.108 Ajatuksena 
oli, että eri osastojen avulla saataisiin kokonaiskuva maailmasta. Osa Suomen 

Kulttuurien museon näyttelyssä Meccacola ja kulttuurin perinteinen teekannu rinnastuvat. Esillepano 
on vahva ja kyseenalaistaa heti näyttelyn alkuun sijoitettuna katsojan näkemykset  ja ehkä ennakkoluu-
lotkin islamilaisuuden arjesta nykypäivänä. Kuva: Outi Turpeinen

07  Ailio 927: 8.
08 Ailio 927: 8.
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museoista jatkaa edelleen Ailion linjaamalla ”luonnollisella vaatimuksella”, 
joissa eri aihealueet erotellaan toisistaan. Toisaalta teemanäyttelyt rikkovat 
eri aihealueiden mukaisesti kategorisoitujen esineiden välisiä rajoja (kuten 
esimerkiksi ”Minareettien kutsu” -näyttely).

Toisaalta museoiden perusnäyttelyt on usein tehty pitkäaikaisiksi, jolloin ne 
voivat tuntua kaavamaisilta. Esimerkiksi Suomen Kansallismuseon avautuessa 
remontin jälkeen vuonna 2000 kokoelmanäyttelyt oli järjestetty viiteen osastoon: 
aarrekammiot (raha-, mitali-, hopea- ja korukokoelmat), Suomen esihistoria, 
Valtakunta (Suomi kirkon, Ruotsin ja Venäjän osana ennen itsenäistymistä), 
Maa ja kansa (suomalainen kansankulttuuri) ja 900-luku (nykyhetkeä valot-
tavia väläyksiä). Museon internetsivuilla kiertämisjärjestystä ei ohjata, vaan 
kehotetaan kävijää tutustumaan näyttelyyn joko aikajärjestyksessä tai toisinpäin 
tai tutkimaan eri osastoja yksittäin.109 Näyttelysuunnittelu on esimerkiksi 
esihistorian osalta visuaalisesti perinteinen ja vahvistaa mielikuvaa museosta 
pölyttyneenä ja jäykkänä. Vitriinien sommittelu ja koko ovat tavanomaisia, isot 
kuvatulosteet eivät istu holvien muotoihin, jolloin ne eivät tue näyttelysalin 
holvimaista tilaa. Museon uudistetuista näyttelyrakenteista puuttuu joiltain 
osin hienostuneisuus. Esimerkiksi näyttelytilan ”Katolinen kirkkosali” 
näyttelyrakenteista. Näyttelykonstruktion värit eivät vahvista mielikuvaa 
kirkkosalista, mutta eivät toisaalta tuo erityistä uutta näkökulmaakaan 
aiheeseen. Ne tuntuvat irrallisilta. Museon toisesta kerroksesta, näyttelysalista 
”Maan ja veden viljaa, Perinteisiä elinkeinoja” sen sijaan löytyy metallirakenteita, 
jotka tekevät tilasta kiinnostavan kokonaiskonstruktion. Kokeilevat vitriinit 
valtaavat koko huonetilan rytmikkäästi ja tekevät siitä jännittävällä tavalla 
sokkeloisen.

Mielestäni museon ryhmittely kiinteisiin osastoihin ei enää ole välttämättä 
ajankohtaista, ja museoissa pyritäänkin usein vaihtuvin näyttelyin esittelemään 
jokin tietty ryhmä tai aikakausi tarkemmin. Myös ryhmittelyperusteet ovat 
muuttuneet ympärillä muuttuvan maailman kanssa ja vuorovaikutus sen kanssa 
on olennaista. Museoiden luokittelut voivat olla hyvin monimuotoisia, mutta 
harvoin niitä tarkastellaan julkisesti kriittisesti ja mietitään mahdollisuutta 

09 Vierailu uudistetussa museossa heinäkuussa 200 ja elokuussa 2004. Ks. myös www.kansallismuseo.fi 
 Luettu 22.6.2004.
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näyttelysuunnittelun uudelleenajatteluun. Näyttelysuunnittelun ky seen alais-

taminen toisi esille uudenlaisia tapoja kategorisoida ja käyttää museoille 

kietoutuvaa valtaa. Kuten edellä esitin, museoiden historiassa vain merkittävät 

tieteen kehitykset (Linné tai Darwin) tai poliittiset muutokset (Ranskan 

vallankumous tai 1800-luvun siirtomaapolitiikka) ovat muokanneet museoiden 

luokittelujärjestelmiä. Museot ovat usein osa valtion järjestelmää ja siten 

sidoksissa valtion pyrkimyksiin, jolloin niiden pitää olla poliittisesti korrekteja. 

Nykyistä maailmankuvaa peilaten museot ovat kiinnostuneet erilaisesta 

interaktiivisesta työskentelystä yleisön kanssa. Esimerkiksi nykyään olisi tärkeää 

ottaa museon kohderyhmät mukaan näyttelysuunnitteluun sekä näyttelyihin 

liittyvissä työpajoissa että näyttelyitä suunniteltaessa. 

Museoissa luokittelu on aina väistämättä tulkintaa. Muista kulttuureista ja 

ajasta peräisin olevat esineet toimivat tarinoina, jotka ovat väyliä erilaisuuden 

ymmärtämisessä, hallitsemisessa ja kategorisoimisessa. Kategorisointi on 

osa jokapäiväistä ympäristön hahmottamista. Luokittelulla pyritään yk sin-

kertaistamaan monimuotoista maailmaa ja esittämään havaittuja rakenteita 

Kuvia Suomen Kansallismuseon 

näyttelysuunnittelusta vuonna 2000 

”Katolinen kirkkosali”, ”Maan ja veden 

viljaa”, Perinteisiä elinkeinoja”   

ja ”Esihistoria” -näyttelysaleista. 

Kuvat: Outi Turpeinen
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visuaalisen luokittelun keinoin.  Ympäröivän maailman esittäminen oman ai-
kakauden kategorisoinnin avulla auttaa hahmottamaan museokokijan omaa 
maailmankuvaa. 

990-luvulla muutamat museot ovat aktiivisesti pyrkineet löytämään 
vaihtoehtoisia näkemyksiä näyttelysuunnitteluun toteuttamalla sen yhdessä 
esimerkiksi Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön kanssa110 tai ottamalla afro-
amerikkalaisen taiteilijan mukaan uudenlaisen postkolonialistisen esillepanon 
tekemiseen (tästä enemmän luvussa 4). Myös Pitt Rivers Museumissa on 
taiteilijaohjelma (artist in residence), jossa taiteilijat tekevät museon kokoelmiin 
perustuvia installaatioita.

Vitriinin merkityksiä

Museo ilmentää näyttelysuunnittelussaan vallan ja kategorisoinnin visuali-
sointeja ja eräs merkittävässä roolissa oleva elementti siinä on vitriini. Vaikka 
vitriinejä käytetään erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa tiloissa kuten 
yksityiskodeissa, tavarataloissa ja gallerioissa, on se keskeinen visuaalinen 
elementti myös museoiden näyttelysuunnittelussa. Vitriiniin liittyy vahvoja 
mielikuvia. Sen avulla esineestä tulee ”kielletty hedelmä”,  joka kiehtoo tavoitte-
lemattomuudellaan. Vitriini korostaa museon suorittamaa valintaa, jossa juuri 
tämä esine on valittu osaksi museoinstituution luomaa luokittelujärjestelmää. 
Visuaalisesti kunkin aikakauden maailmankuva, valta ja kategorisointi näyt-
täytyvät vitriineissä esitellyn museoesineen avulla. Museot luovat kautta 
kulttuurisia merkityksiä: yksinkertaisimmillaan esimerkiksi vanhempi vitriini 
muistuttaa menneisyydestä, kun taas uusi vitriini henkii nykyaikaisuutta.  

Analysoin seuraavaksi vitriinin merkityksiä suhteessa sen materiaaleihin 
ja historiaan: ensimmäiseksi luon katsauksen 500–600-lukujen kuriositeetti-
kabinetteihin, jotka toimivat nykyisten vitriinien edeltäjinä. Nämä sekä 
fyysisesti että sisällöllisesti salaiset ja suljetut kuriositeettikabinetit korvattiin 

0 Anne Aurasmaa on käsitellyt erityisesti Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön yhteistyötä museoissa.  
Aurasmaa 2002: 3–30. Ks. myös Aurasmaa 996 ja 2000.
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julkisiksi avautuneissa museoissa 700–800-luvuilla lasisilla ja avoimilla 
vitriineillä. Lopuksi käsittelen lyhyesti nykyaikaisen modernin vitriinin 
materiaalisia viittauksia. 

1500–1600 lukujen salainen kuriositeettikabinetti 
Ennen oman aikakautemme lasisia vitriinejä esineitä esiteltiin ja säilöttiin 
kuriositeettikabineteissa. Esimerkiksi Francesco de Medicin studiola Firenzessä 
500-luvun loppupuolella oli pieni huone ilman ikkunoita. Huoneessa olevien 
kaappien ovet olivat kiinni ja esineet olivat näkymättömissä ovien takana, 
jolloin niiden paikka universumissa paljastui vain harjaantuneelle katsojalle. 
Katsoessani kuvia kuriositeettikabinetin seinien maalauksista, ne vaikuttavat 
kauniilta ja salaperäisen kiinnostavilta.111 Salainen tieto oli kätkettynä esinei-
siin ja niiden järjestykseen. 

Arkkiherttua Ferdinand II:sen kokoelmat 600-luvulla Ambrasin linnassa 
(lähellä nykyistä Innsbruckia)112 eroavat Medicien studiolasta. Isossa hallissa 
kabineteissa olevat esineet olivat helposti kävijän nähtävillä. Huoneen tehtävänä 
oli olla säilytyspaikka esineille.113 Esineitä järjesteltiin myös visuaalisin 
perustein, jolloin harmonia ja kauneus olivat tärkeitä pohdiskelun aiheita ja 
keskeisiä osia universumin olemusta. Harmoninen järjestys tai musikaalinen 
rakenne perusteltiin matemaattisesti ja sitä pyrittiin toteuttamaan muun 
muassa arkkitehtuurissa, miksi ei siis myös universumia kuvaavan kokoelman 
ripustuksessa.114 Monet yksityiskokoelmat perustuivat yllätykseen ja ihmeeseen, 
samalla kun ne pyrkivät luetteloimaan luontoa.115 Yllätyksellisyydestä löytyy 
yhteys myös omiin museoinstallaatioihini, esimerkiksi näyttelijän ilmestymiseen 
odottamatta näyttelytilaan tai kontrastiseen tunnelman muutokseen mu-
seotilassa.

600-luvun Euroopassa yleistyneet ruhtinaiden ja keräilijöiden kabinetit 
olivat koristeellisia käsityön mestariteoksia, joiden pinnan hienostuneet 
kuvioinnit kätkivät taakseen tallessa pidettäviä artefakteja. Eräs Suomesta 

 Kuvalähteinä mm. Hooper-Greenhill 992: 07 ja Mauriés 2002.
2 Mauriés 2002: 32.
3  Scheicher 985: 3.
4 Aurasmaa 2002: 287.
5 Aurasmaa 2002: 27.
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löytyvä esimerkki on Helsingin Sinebrychoffin taidemuseon 600-luvulta 
peräisin oleva kabinetti. Kauppias Paul Sinebrychoff osti sen 900-luvun 
alussa Tukholmasta, jossa se oli kuulunut Tammen perheelle.116 Kaappi on 
todennäköisesti valmistettu Antwerpenissä 600-luvulla. Vuodesta 596 
eteenpäin ébénistesien117 rekisterit saattoi löytää Antwerpenista, joka oli tärkeä 
koko 600-luvun ajan maalausten, vedosten, kirjojen, huonekalujen, soittimien 
ja tapettien kaupan keskuksena.118

Koristeellinen kaappi on pikimustaa eebenpuuta. Hyvin samanlainen 
kabinetti löytyy Amsterdamin Rijksmuseumin kokoelmista, jonka kaappi 
on vaikuttava näyttelyesine maalatuin marmoripaneelein. Kabinetin kallis 

6 Paul Sinebrychoffin kirje 3.4.904 Fröken S.Lindqvistille Tukholmaan.
7 Ebénistes olivat kabinetintekijöitä, jotka työskentelivät eebenpuuviilun parissa.
8 Eebenpuuta kuljetettiin Eurooppaan 600-luvulla Intiasta ja Afrikasta ensin pääosin Espanjan ja Portugalin 

kautta, mutta 650-luvulta lähtien Hollannin Itä-Intian kauppakomppania sai hallinnan koko Kaukoidän 
tuonnista. Riccardo-Cubitt 992: 9.

Sinebrychoffin museon ruokailuhuone ja siellä oleva hollantilainen 
kaappi 1600-luvun loppupuolelta.
Kuvat: Outi Turpeinen
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ja eksoottinen materiaalivalinta osoittaa barokin ajan mahtipontisuutta.119 
Maa lausten narratiivinen tyyli jäljitteli Peter Paul Rubensin (577–640)  
maa lauksia, jossa on italialaisia maisemia raamatullisten tapahtumien taus-
talla.120 Myös Helsingissä olevan kaapin paneelien maalaukset ovat aiheeltaan 
raamatullisia.121 Sinebrychoffi  n museolla ei ole paljoakaan tietoa kabinetista, 
kuten inventaarioluettelon ote näyttää. Arvailun varaan jää, mitä laatikoissa 
todella säilytettiin ja kenen toimesta. 

Yleensä kaapeissa säilytettiin kallisarvoisia pikkuesineitä kuten mitaleita, 
harvinaisia näkinkenkiä ja mineraaleja. Kabinettikaapit olivat hyvin yleisiä 
vauraassa Hollannissa, jossa monella kauppiaalla oli omat kaapit osoittamassa 
heidän varallisuuttaan, maailmantuntemustaan ja arvoaan. Kaappien myynti 
suunnattiin laajoille markkinoille ja kaappien välittäjillä oli kova työtahti: 
maalareilla oli keskimäärin vain kaksi viikkoa aikaa viimeistellä yhden kaapin 
maalaukset.122 Sinebrychoffi  n museon kabinetti toimii osana 900-luvun alun 
miljöön rekonstruktiota ja symboloi osana sitä samoja arvoja kuin 600-luvun 
Hollannissakin.

Kabinettikaapin tiedot Sinebrychoffi  n museon inventaarioluettelossa.

9 Riccardo-Cubitt 992: 8.
20 Riccardo-Cubitt 992: 62, 8–83.
2 Kartio 994: 47.
22 Baarsen 2000: 24–25.
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1800-luvun avoin vitriini

Suljetut, puiset kaapit korvautuivat uusissa museoissa valistuksen myötä 

1700-luvulla ja varsinkin 1800-luvulla lasivitriineillä. Esimerkiksi Hollannin 

Haarlemin Teylers Museumin lasivitriinit ovat peräisin 1800-luvun en sim-

mäisiltä vuosilta. Vaaleata puuta ja lasia olevissa vitriineissä museon ovaalissa 

näyttelysalissa on mineraali- ja fossiilinäytteitä maalausten ja kojeiden rinnalla. 

Museon vanha osa on edelleen hyvin samannäköinen kuin 1800-luvun alussa. 

Vaaleata puuta oleva sali on avoimempi kuin esimerkiksi Pitt Rivers Museum 

ja tilassa on edelleen kattoikkunoista tulevaa luonnonvaloa. 

1800-luvun museoiden uudenlaiset luokitteluperusteet johtivat esineiden 

avoimemman esittely-ympäristön kehittymiseen. Samanaikaisesti yhä suu-

rempien lasivitriinien tuloon vaikutti lasin tekemisen tekninen kehitys. Vas-

ta 1830-luvun lopussa ja 1840-luvun alussa entinen ”kruunu” lasitekniikka 

vaihtui nykyaikaisemmaksi. Suurempia ja tasaisempia laakalaseja saatiin, kun 

kookkaasta lasisylinteristä onnistuttiin leikkaamalla ja lämmittämällä saamaan 

laakalasia. Sylinteritekniikalla oli suuri merkitys laakalasin valmistukseen. Tek-

ninen kehitys yhdistettynä uusin ajattelumalleihin toi museoihin lä pi näkyvät 

lasivitriinit 1800-luvulla. Vitriineihin liittyneissä kulttuurisissa mer kityksissä 

tapahtui metaforinen muutos fyysisen muutoksen kanssa samaan aikaan: 

suljetusta tuli avoin, tummasta läpinäkyvä. 

1850–1900-luvun Englannissa sekä pöytä- että seinävitriinejä valmistivat 

monet eri yritykset. Vitriinien jalustat olivat kuubalaista tai hondurasilaista 

mahonkia ja vitriinien yläosat olivat valettua rautaa sekä ajalle tavallista 

ikkunalasia. 1800-luvun lopun vaatimuksina oli kirkas ja avoin, mutta tur-

vallinen ja kontrolloitu julkinen esillepano museoissa. Vitriinien kyky olla 

rykmentillisessä rivissä viittasi kategorisointiin ja järjestykseen, jossa mieli ja 

materiaali kuuluvat yhteen. Vitriinien luonne ja esillepano osoittivat tiedon 

järjestystä.123 Esimerkiksi luonnontieteellinen järjestys ilmeni vitriineissä (ku-

ten ikkunoissa), jonka läpi kävijä saattoi nähdä sukuja, järjestyksiä ja luokkia.124 

Suljettu, mutta läpinäkyvä tila rajaa halutun asian tarkasteltavaksi. Vitriinit 

ovat rajattuja tilavyöhykkeitä, jotka voi käsitteellistää metaforisesti myös 

123 Pearce 1992: 105–109.

124 Aurasmaa 2002: 160.
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Hollannin Haarlemin 
Teylers Museum ja 
komeat koristellut 
kokopuiset  vitriinit. 
Kuvat: Outi Turpeinen
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astioiksi, joissa säilytetään jotain. Riviin järjestellyt vitriinit ovat keskenään 
ikonisia, samankaltaisia, jolloin niiden keskinäinen sisältökin viittaa samoihin 
näyttelyn ehdottamiin merkityksiin.

Vitriineitä käytettiin myös esineiden varastona. Esimerkiksi Pitt Rivers -
museon vitriinit olivat alun perin tarkoitettu toimimaan esineiden läpinäkyvinä 
säilytyspaikkoina, joissa voitiin varastoida mahdollisimman paljon tavaraa.125 
Museovitriineissä esitellyt esineet liittyvät erottamatta mielikuvaan museoista 
– esineet on säilötty, tallennettu, eristetty. Vitriinien rooli museoesineiden 
suojaamisessa on selkeä, sillä yhteinen kulttuuriperintö halutaan säilyttää 
mahdollisimman hyvässä kunnossa. Vitriinien rooleja tutkittaessa on tärkeää 
kyseenalaistaa niiden erilaisia käytäntöjä, historiaa ja toisaalta ihmisen halua 
kategorisoida, jotta näyttelysuunnittelun taustalla vaikuttavat toimintamallit 
paljastuvat. Pohdinnan arvoisia asioita ovat myös sosiaaliset kysymykset, jotka 
liittyvät yleisesti varastamiseen tai rikkomiseen. Vitriini viittaa monenlaisiin 
kysymyksiin ja on metaforinen ja symbolinen olemukseltaan. Vitriini on 
olennainen osa museon toimintamallia. Helsingin Designmuseon (entinen 
Taideteollisuusmuseo) entinen intendentti Kaj Kalin ja englantilainen kuraat-
tori Lisa G. Corrin mainitsevat vitriiniin liittyvän metaforiseen aikakäsitykseen, 
jossa ”vitriiniä voi tarkastella ajan taukopaikkana”.126 Vitriiniin voi yhdistää 
myös mielikuvan kokoelmiin sitoutuneesta ajasta:

What is a museum collection? Embodied time. The stuff of human life 
laid to rest in a glass coffin of perpetuity.127

Vitriineistä on löydettävissä selkeästi kaksi symbolista perusmerkitystä. 
Ensinnäkin vitriini eristää; se suojaa fyysisesti varastamiselta ja rikkomiselta 
sekä luo esineelle oman erottelevan tilan. Esine esitellään vitriinin sisällä: 
se eristetään jostain muusta tilasta uuteen tilaan. Toiseksi vitriinissä oleva 
esine nostetaan erityisasemaan muuhun tilaan nähden. Vitriini etäännyttää. 
Vitriinin tehtävänä modernistisessa museossa on määritellä ideaalit olosuhteet 

25 Cousins 993: 23–24.
26 Kalin 996: .
27 Corrin 200: 6. ”Mitä on museokokoelma? Ruumiillistunutta aikaa. Ihmiselämän kamaa asetettuna 

jatkuvuuden  lasiseen arkkuun.” (suom. kirjoittajan)
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esineen katselemiselle muun muassa etäisyyden suhteen.128 Vitriinissä esillä 
oleva esine ei ole enää saavutettavissa.129 Vitriiniin symboloituu monia 
museon edustamia arvoja ja ideologioita, jolloin se kohottautuu merkittäväksi 
visuaaliseksi elementiksi osana näyttelysuunnittelua.

Nykyaikainen vitriini 
Esteettisyys kytkeytyy vitriinin materiaalivalintoihin. Kulttuurisesti sopivasti 
valitut materiaalit voivat tehdä vitriinistä kauniin ja houkuttelevan. Vitriini voi 
korottaa esineen merkitystä. Kulttuureilla on tarve eristää osa ympäristöstään 
ja merkitä se pyhäksi.130 Esimerkiksi vitriiniin asetettua kulhoa voidaan 
tarkastella ”puhtaan kauneuden” näkökulmasta käsin. Esineen roolia voi tarkas-
tella esteettisenä, käytännöllisenä ja semioottisena.131 

Nykyisten museoiden vitriinit hyödyntävät usein lasin teknistä ilmettä, 
paksun lasilevyn vihertävyyttä. Kiinnitysratkaisuina käytetään metallirakenteita 
samaan tapaan kuin nykyisessä lasirakentamisen arkkitehtuurissa, sillä monet 
näyttelysuunnittelijat ovat nykyään juuri arkkitehteja. Vitriinin materiaalit 
vaikuttavat ratkaisevasti mielikuviin, joita esineen ympärille muodostetaan. 
Luvussa 4 annan esimerkkejä muutamista taiteilijoista, jotka ovat taidokkaasti 
käyttäneet omissa töissään hyväkseen vitriinien semanttisia ominaisuuksia. 
Esineen ja näyttelysuunnittelun suhde on monimutkaisen vuorovaikutteinen, 
siinä kumpikin vaikuttaa toiseen. Esineen yhteyteen valittu vitriini vaikuttaa 
esineen tulkintaan. Siksi nykyaikaisessa näyttelysuunnittelussa tulisi näyt-
telyiden rakentajien ottaa huomioon eri mahdollisuuksien luomat mielikuvat, 
joissa ei rajoituta vain vallalla oleviin ratkaisuihin vaan ollaan avoimia monille 
ratkaisuille. Esimerkiksi 800-luvun tyylisissä vitriineissä lasin ja metallin 

28 Hooper-Greenhill 2000: 29.
29 Vitriini nostaa esineen tasolle, jossa sitä saa vain katsoa, mutta ei koskea. Koskettaminen kuluttaisi loppuun
 tietyt esineet, kun taas esimerkiksi pronssiset esineet kiillottuisivat ja voisivat jopa tuntua merkittävimmiltä. 

Tilassa kokijan ja esineen välillä on aina vuorovaikutusta, mutta pelkkä visuaalinen havainto esineestä jättää 
siitä osia ilmentämättä. Miten koskettaminen vaikuttaisi? Tilanteeseen vaikuttavat ilmiselvästi esineen 
materiaali, koko, tuttuus, karkeus, väri ja pehmeys. Tuleeko esineestä vahvempi elämys koskettamisen 
myötä? Ainakin näkövammaisille koskettaminen on lähes ainoa vaihtoehto kokea esineet. Uudemmassa 
näyttelysuunnittelussa pyritään ottamaan myös näkövammaiset huomioon. Tämä liittyy laajemmin ”Design 
for all” -ajatukseen. Ks. esim. Svensson 2003.

30 Kopytoff 986: 73.
3  Paulsson & Paulson 956: 78.



MAK (Österreichisches Museum für 
angewandte Kunst Wien), Barok Rokoko 
näyttelysali ja siinä oleva nykyaikainen 
vitriini. Tilan on suunnitellut taiteilija 
Franz Graf. Kuvat: Outi Turpeinen
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Museonäyttelyssä sijaitsee vitriini, jonka sisälle arvokas näyte, 
esine, on asetettu varoen, usein valkoiset puuvillaiset hanskat 
käsissä. Vitriinin lasin läpi museossa kävijä pääsee tulkitsemaan 
artefaktia, joka ilmentää museoesineelle rakennettuja merkityksiä. 
Merkitykset on rakennettu museon edustaman ideologian muotoon, 
joka ilmenee näyttelyssä olevassa kategorisoinnissa. Vitriineihin 
liittyy laaja länsimaisen kulttuurimme viitekehys: vitriinien avulla 
lajittelemme esineitä eli kategorisoimme tietoa. Suuret merkitykset 
kiteytyvät pienen esineen näyttämisen yhteydessä. Mutta miten 
esineet on järjestelty vitriinin sisälle? Onko järjestämisessä käytetty 
luovuutta, vai toistetaanko perinteisiä, ehkä kangistuneitakin 
kaavoja? Vitriinissä esitelty esine voi olla mystinen, ei-kosketeltava, 
kiehtova, ärsyttävä, jännittävä, haluttava, tylsä, ruma, tavanomainen, 
arvokas, historiallinen, esteettisesti miellyttävä tai pyhä. Vitriini 
on olennainen osa esittävyyttä. Vitriini itsessään on esine, jolloin 
se on erilaisten mielikuvien luoja näyttelysuunnittelussa. Kuvissa 
esimerkkejä vitriineistä eri museoissa: Lontoon British Museum 
(haarniska), Phuketin Thalang Museum (miekat), Metropolitan 
museum (sarkofagi ym.), Kansallismuseon ”Onnellinen arki” 
ja ”Suomalaisia” vitriinit  sekä vitriini Kulttuurien museon 
”Minareettien kutsu” - näyttelystä. Kuvat: Outi Turpeinen
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tai puun yhdistelmä on usein tunnelmaltaan lämmin ja sopisi sellaisenaan 
ehkä joihinkin uudempiin näyttelyihin paremmin kuin kylmänsävyinen 
lasireunainen vitriini. Käytännössä museoissa joudutaan usein taloudellisista 
syistä käyttämään sekä uusia että jo olemassa olevia vitriinejä. Tästä voi 
syntyä sekava vaikutelma, jossa erilaiset tunnelmat sekoittuvat. Tunnelman 
rakentaminen pohjautuu pieniin yksityiskohtiin, joista syntyy visuaalinen 
kokonaisuus.

Nykymuseoissa tietyn esineen yhteyteen valitaan juuri tietynlainen vit-
riini tai museoon valitaan yhtenäinen vitriinityyppi edustamaan museon 
valitsemaa visuaalista linjausta. Vitriini itsessään on esine, johon ei kuitenkaan 
museokontekstissa liitetä tarkempia tietoja tekijästä, materiaalista, mitoista 
tai vitriinien historiasta. Vitriini ohitetaan nopeasti välttämättömänä osana 
näyttelysuunnittelua, kun se voitaisiin myös ottaa aktiivisemmaksi osaksi 
näyttelysuunnittelun merkityksenantoprosessia. Vitriinin tekemis-, kuljetus-, 
korjaus- ja esillepanoprosessit liittyvät esittelykonseptiin ja esineistä muo-
kattavien mielikuvien muodostumiseen. Vitriinissä olevat jäljet,  kuten naarmut, 
ovat semioottisesti tulkittuna indeksisiä, jotka viittaavat vitriinin fyysiseen 
materiaalisuuteen, kuten esimerkiksi käyttöön tai ikään. On kiinnostavaa 
tietää, miksi tietyn esineen yhteyteen on valittu juuri tietty vitriini. Onko 
valinnan taustalla esteettinen, taloudellinen vai tilallinen ratkaisu?  On melko 
ilmeistä, että iso vitriini saa esineen tuntumaan pieneltä ja vastaavasti pieni 
vitriini saa esineen ympärillä olevan tilan tuntumaan ahtaalta. Nämä ovat 
toisaalta visuaalisesti itsestään selviä asioita, mutta käytännössä ne vaikuttavat 
olennaisesti näyttelyyn rakennettuihin merkityksiin. 

Museoesineiden muuttuvat merkitykset

Vitriinissä oleva esine voi houkutella taidokkaalla taidekäsityöläisen tekniikan ja 
materiaalin hallinnalla tai epätavallisen hehkuvalla värillä. Esineen muoto voi olla 
monimutkainen ja muistuttaa ehkä jostain muusta esineestä tai vaikka lapsuuden 
muistosta. Museoesineitä voi tarkastella kävijän, näyttelysuunnittelun tai eri 
museoiden näkökulmista – jokainen tulkitsee esinettä väistämättä myös omasta 
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näkökulmastaan käsin. Toisaalta lähtökohtaisesti näkökulma on määritelty 
jo ennen museokävijän omaa tulkintaa, sillä esineen ympärille rakennettu 
näyttelysuunnittelu määrittää esittämisen näkökulman. Kategorisoinnit voivat 
joissain tapauksissa olla joustavia ja toisaalta myös keinotekoisia.132 Museon 
valitsema luokittelutapa vaikuttaa esineen tulkintaan ja luo sille kehykset.

Historioitsija Krzysztof Pomianin mukaan museossa oleva esine on 
menettänyt käyttöfunktionsa ja on enää semiofora, näkyvä merkki. Semioforalla 
on siten yhteys näkymättömään. Esineet on laitettu esille sen sijaan, että niitä 
voisi käyttää. Kokoelman osana olevilla esineillä on merkitys, joka määrittää 
niiden vaihtoarvon. Ne ovat arvokkaita, koska ne esittävät näkymätöntä 
ja siten myös niillä on osansa tiedostamattomasta.133 Pomianin jako käyt-
töesineen ja merkityksellisen esineen välillä on ankara – esine on joko/tai. 
Toisin sanoen museon vitriinissä oleva esine on vain semiofora. Pomianin 
teoria perustuu ajatukseen, jossa käyttöesineet muuttuvat keräilijöiden rahan 
avulla semioforiksi, merkeiksi. Olennaista Pomianin teoriasta on hahmottaa 
näkymättömän olemusta. Mitä museoesineet edustavat? Pomian ei selvitä 
tarkemmin ”näkymättömän” luonnetta.

Museoesineellä on monia merkityksiä, mutta kysymys on lähinnä siitä mitä 
näyttelysuunnittelussa halutaan tuoda esille. Merkitykset eivät ole valmiina 
esineissä, vaan ne muodostetaan esineen, sen ympäristön ja ihmisen suhteessa. 
Yksittäisen museoesineen yhteyteen rakennetut merkitykset kytkeytyvät 
museon vallankäyttöön ja sitä seuraavaan luokitteluun. Pomianin ”semiofora” 
viittaa yleisesti esineisiin, joilla ei enää ole käyttöarvoa.134 Siten museoissa 
olevat esineet ovat Pomianin yksinkertaistetun teorian mukaan menettäneet 
käyttökelpoisuuden, eli esimerkiksi museoissa esillä olevia vaatteita ei enää 
käytä kukaan.135 Määritelmät ovat nähdäkseni suppeita ja sulkevat pois esineen 
mahdollisuuden olla erilainen eri ihmisille samassa esillepanotilanteessa. 

32 Hooper-Greenhill antaa havainnollisen esimerkin 700-luvun teelusikasta, joka luokiteltaisiin eri 
kategorioihin eri museoissa: ”teollinen taide” (Birmingham City Museum), ”koristetaide” (Stoke-on Trenton 
Museum), ”hopea” (V&A Museum, Lontoo) tai ”teollisuus” (Kelham Island Museum, Sheffield). Hooper-
Greenhill 992: 6–7.

33 Pomian 990: 29–34.
34 Pomian 990: 30.
35 Pomian 990: 7–8.
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Käyttökelpoisuutta ei ole suoranaisesti menetetty, ellei esimerkiksi vaate ole 
rikki, vaan esine on museossa ollessaan toisenlaisessa merkitysyhteydessä, mu-
seonäyttelyssä. 

Peirceläinen semioottinen näkökulma sopii mielestäni paremmin ana-
lysoimaan museoesineiden viittauksia, jotka ovat moninaisia. Peirceläinen 
kolmiosainen merkin käsite (ikoninen, indeksinen ja symbolinen) on omassa 
tutkimuksessani osoittautunut käyttökelpoiseksi. Tällöin esineen edeltävät 
käyttömerkitykset eivät häviä mihinkään, vaan museossa kävijä pystyy hy-
vinkin mieltämään esimerkiksi vaatteen käyttöesineeksi. Pääpaino siirtyy 
museokokijalle rakennettuihin merkityksiin ja niistä syntyneisiin merkityksiin, 
jotka Pomian ohittaa omassa teoriassaan. Lukiessa Pomianin teoriaa on hyvä 
pitää mielessä, että Pomian on kirjoittanut tekstinsä alun perin ranskaksi 
jo vuosina 974–983, jonka jälkeen käsitykset muun muassa museoesineen 
tulkinnasta ovat muuttuneet. Museoesineen tulkinta on vuorovaikutuksellista. 
Hooper-Greenhill korostaa merkitysten muotoutumisen monimuotoisuutta 
välillisten vaikutusten verkostona. Henkilökohtaiset tulkinnat syntyvät 
sosiaalisten ja kulttuuristen ympäristöjen vaikutuksessa.136 Myös Aurasmaa 
tulkitsee Pomianin semioforan käsitettä kriittisesti suhteessa keskiaikaan ja 
renessanssiin, joiden monimuotoista museota on vaikea tunnistaa Pomianin 
yksinkertaistetusta merkkikäsityksestä.137 Kriittisistä huomioista huolimatta, 
Pomianin ansioksi on mielestäni tunnustettava semioforan termin esille 
nostamisen.

Pomianin mukaan käyttökelpoisuus ja merkitys ovat molemminpuolisesti 
toisensa poissulkevia. Mitä enemmän esineeseen on latautunut merkityksiä, 
sitä vähemmän se on käyttökelpoinen, ja sama toisin päin. Kokoelmissa olevat 
esineet pidetään taloudellisten intressien ulkopuolella, koska vasta silloin ne 
voivat täysin paljastaa merkityksensä.138 

Käyttöarvo on semioottisen tarkastelun valossa nähtävä laajempana kuin 
pelkkänä taloudellisena käyttöarvona, jolloin museoesineen käyttöarvoon 

36 Hooper-Greenhill (2000) 2004: 568.
37 Aurasmaa 2002: 43–54.
38 Pomian 990: 30–3.
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liittyvät myös kulttuuriset merkitykset. Museoesineet toimivat edelleen 
indeksisesti, metaforisesti ja symbolisesti monella eri tasolla. Esineen 
aina mukanaan kantama käyttöfunktio nivoutuu esineen muotoiluun tai 
ylipäänsä sen tekemisprosessiin. Muun muassa esineessä olevat jäljet, 
muodot, materiaalivalinnat139 ja koristelu viestittävät esineen alkuperästä. 
Taidehistoriassa käytetään käsitettä attribuoiminen140 eli tekijän määrit-
teleminen. Esineessä on jäljellä joitain muotoja, josta voi päätellä missä tai 
kuka sen on tehnyt. Semioforan käsite toimii paremmin ehkä tietynlaisten 
yksittäisten vanhojen museoesineiden suhteita tarkastellessa, mutta ei niin-
kään esimerkiksi analysoitaessa moderneja muotoiltuja esineitä, kuten 
esimerkiksi saksia, joilla on selkeä käyttöfunktio. Esimerkiksi museossa olleen 
käyttöesineen taloudellinen arvo voi myös nousta sen oltua esillä museossa. 

Museoissa korostetaan aitojen museoesineiden tärkeyttä, jolloin esine 
nähdään etenkin indeksisenä merkkinä. Esineestä voi fyysisesti nähdä sen 
historiaan liittyviä tapahtumia. Monet eri tulkinnat ja asiayhteydet ovat 
mahdollisia museoissa, sillä esine itsessään ei omista näitä ominaisuuksia, 
mutta ne voidaan kuitenkin liittää esineen yhteyteen. Kertomukset saavat 
elinvoimansa, kun museoesineet yhdistetään tarinaan ja niistä muodostuu 
symboleja halutuille sisällölle. Symboliset viittaukset pitää tuntea tai tietää, 
jotta ne voi ymmärtää.141 Museoesineen symboliluonnetta vahvistaa, kun 
siihen liitetyt muut näyttelysuunnittelun elementit tukevat sitä. Symbolit 
pohjautuvat olemassa oleville tavoille, muodoille ja sopimuksille. Merkitykset 
muotoutuvat toiminnassa.142 

39 Lakoff and Johnsonin mukaan jokaisella asialla on perusolemus, joka kuuluu niille ja tekee niistä sellaisia 
kuin ne ovat. Esim. puiden perusolemus on, että ne ovat puuta. Puilla on luonnollisia ominaisuuksia; ne 
taipuvat tuulessa. Aristoteles kutsui tätä materiaaliseksi aiheuttajaksi (material cause). Lakoff and Johnson 
999: 24–25. Varsinkin monet taidekäsityöläiset kyseenalaistavat materiaalien perusolemusta jatkuvilla 
materiaalikokeilluillaan. 

40 Attribuoinnista ks. Vakkari 2000.
4 Vihma 995: 70.
42 Määttänen 2000: 72.
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Analyysi erään naamion matkasta museoesineeksi

Erään Norsunluurannikolta peräisin olevan naamion matka 900-luvulla on esi-
merkki esineestä, josta luodut merkitykset muuttuvat erilaisissa asiayhteyksissä. 
Fyysisen siirtymän ja ajallisen tason lisäksi matkaan assosioituu myös merkityk-
sellinen metaforinen matka. Matkan aikana esineestä muodostetut mielikuvat 
ovat olleet keskenään hyvinkin erilaiset ja monikerroksiset riippuen siitä, miten 
esineestä on haluttu hyötyä tai mitä se on merkinnyt eri ihmisille. Esineeseen 
liittyvät merkitykset ilmenevät muun muassa esineen yhteyteen rakennetun 
visuaalisen ympäristön kautta. Esittely-ympäristö muokkaa mielikuviamme 
esineistä. Niiden ympärillä oleva tila, materiaalit, tekstit, valaistus ja konteksti 
vaikuttavat esineestä luotaviin merkityksiin. Kuten olen jo edellä todennut, ne 
eivät ole neutraaleja elementtejä vaan niihin yhdistyy moninainen kudelma 
erilaisia kulttuurihistoriallisia, sosiaalisia ja taloudellisia viittauksia. Seuraavaksi 
läpikäytävä wè-naamion matka on havainnollinen esimerkki visuaalisen kult-
tuurin ilmiöstä, jossa esineen rooliin tulee lisäyksiä tai muutoksia ajan, paikan ja 
toimintatapojen muutosten myötä. Esine ei välttämättä itsessään fyysisesti muutu 
(väistämättömän kulumisen lisäksi), mutta siitä luotavat merkitykset muuttuvat. 

Tiedetään, että wè-naamio on matkannut 900-luvun alun Norsunluu-
rannikolta ainakin New Yorkiin, Lontooseen, Helsinkiin ja 900-luvun lopun 
Espooseen.143 Naamio on toiminut hyvin erilaisissa rooleissa tähän mennessä: 
alun perin se on todennäköisesti ollut osana rituaalia Länsi-Afrikassa. 144  
Sieltä se päätyi osaksi newyorkilaisen keräilijän kokoelmaa, josta se myytiin 
lontoolaisessa huutokaupassa suomalaiselle keräilijälle. Suomessa naamio 
on ollut osana keräilijän kotikokoelmaa ja myöhemmin museoesineenä et-
nografisessa museossa Norsunluurannikko-nimisessä vitriinissä Helinä Rau-
tavaaran museon Afrikka-pihassa Espoossa. Tämän lisäksi naamio on ollut 
konservoitavana ja tämän tutkimuksen myötä akateemisena tutkimuskohteena. 
Erilaiset tarkastelukontekstit rakentavat muuttuvia merkityksiä esineeseen.

43 Lähteenä keskustelut Helinä Rautavaaran museon silloisen museonjohtajan Eija-Maija Kotilaisen kanssa. 
(keväällä 2000).

44 Helinä Rautavaaran museolla ei ole kiistatonta todistetta siitä, että juuri heidän kokoelmissaan olevaa  
wè-naamiota olisi käytetty osana naamiofestivaaleja. Joka tapauksessa aivan samankaltaisia naamioita on 
käytetty osana rituaaleja ja on hyvin mahdollista, että myös tätä naamiota on käytetty rituaalissa.
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Naamion rituaaliset merkitykset
Norsunluunrannikon läntisen osan wè-heimon145 kylissä naamioita käytetään 
naamiofestivaaleissa, joilla oli antropologisesta näkökulmasta katsottuna monia 
päämääriä.146980-luvulla wè-heimoa tutkineen Monni Adamsin mukaan 
festivaalien tarkoituksena on tukea tulevaa maaviljelysvuotta, kunnioittaa 
merkittävää henkilöä tai juhlistaa tärkeää rituaalia kuten hautajaisia. Samaa 
kulttuuria 980-luvulla tutkineen Elizabeth Tuckerin mukaan rituaalit, joissa 
naamiota käytetään, liittyvät sotaan, rauhanprosessiin, oikeuskäytäntöihin sekä 
monenlaisiin tanssi- ja laulutapahtumiin. Naamiofestivaalit kestävät kolmesta 
päivästä kolmeen viikkoon riippuen rituaalin tarkoituksesta. Jokainen naamio 
on käyttäjälleen pyhä, ja sitä pitää kohdella kunnioittavasti. Naamioista 
keskusteltaessa ranskaa puhuvien wè-heimolaisten kanssa yleinen yhteenveto 
naamioista oli: 

Meille naamiot ovat yhdenlaisia jumalia. Naamiot ovat 
korkein oikeus.147 

Naamioissa uskottiin olevan erilaisia voimia, ja näitä esiintyi enemmän, 
jos naamio oli muita naamioita vanhempi. Mitä vanhempi naamio on, sitä 
varmemmin siitä tuli vaarallinen, sillä naamiot liittyivät noituuteen. Naamioita 
arvostettiin juuri niiden maagisten piirteiden vuoksi, siksi rituaaleihinkin liittyi 
sekä suljettu että avoin puoli. Ulkoisesti ihmiset nauroivat ja rupattelivat rituaalin 
aikana, mutta toisaalta uskottiin, että naamioiden välityksellä voitiin harjoittaa 
noituutta. Jos joku heimon jäsen sairastui heti naamiofestivaalien jälkeen, niin 
kylässä epäiltiin sen johtuvan festivaaleilla harjoitetusta noituudesta.148 

Alkuperäisessä ympäristössään naamioon kohdistetaan voimakkaita omaan 
tapakulttuuriin liittyviä merkityksiä, jotka syntyvät rituaalien kautta. Naamio 
liittyy alkuperäisessä kulttuurisessa roolissaan erilaisiin tärkeisiin tapahtumiin 

45 Wè-kieltä puhuvat ihmiset tunnetaan historiallisissa dokumenteissa, kansallisesti ja kansainvälisesti myös 
nimellä Guéré. Jotkut wè-kieltä puhuvat yrittävät muuttaa nimen virallisesti wè:ksi, mutta monet wè-
hiemon jäsenet kutsuvat itseään kolonialistisella termillä Guéré. Adams 99: 8.

46 Adams 986: 46–53, Tucker 987: 276.
47 Adams 986: 50. (suom. kirjoittajan).
48 Adams 986: 50.
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ja sille annetaan muuntuvia symbolisia merkityksiä. Sen käyttö kytkeytyy mo-
nimutkaisiin rituaaleihin, johon ruoka-, musiikki- ja tanssikulttuurin lisäksi 
kuuluvat olennaisena osana myös ihmisten väliset sosiaaliset rakenteet ja 
rituaalien perinteiden noudattaminen. Naamiota ei festivaaleissa tulkita 
irrallisena esineenä, vaan se on osa elävää wè-kulttuuria. Niinpä naamioita 
ei voi alkuperäiskontekstissaan irrottaa festivaaleista, vaan se toimii omassa 
symbolisessa roolissaan nimenomaan rituaalissa. Naamiosta muodostetut 
merkitykset syntyvät siihen liitetystä kokonaisympäristöstä: naamiofestivaalista, 
järjestäjistä, musiikista, tanssista, ruuasta ja vaatteista. Kulttuurit elävät ja 
muuttuvat. Naamiot itsessään eivät muutu, mutta naamioita käyttävien miesten 
pukeutumisessa on nykyään länsimaisia vaikutteita.149 Naamiota käytetään 
sekä perinteisten olkihameiden että länsimaisten t-paitojen kanssa. 

Wè kulttuurissa korostetaan voimakkaasti, että naamioita käyttävät 
vain miehet, mutta naisilla on oleellinen osa muussa naamiofestivaaleihin 
liittyvässä toiminnassa, kuten ruuanlaitossa.150 Naamion käyttöön assosioituu 
siten olennaisesti sukupuolisidonnaiset kulttuuriset käytännöt. Se toimii 
osana vallankäyttöä, jossa nainen alistetaan, sillä naamiofestivaalin lisäksi 
merkittävä julkinen tapahtuma kylässä on tyttöjen naisiksi perehdyttämisriitti 
ympärileikkauksineen.151 Lisäksi naamioon kytketään wè-heimossa uskomuk-
sia pyhyydestä, joka symbolisesti oikeuttaa vallankäyttöön.

Afrikkalaiset esineet länsimaissa
Wè naamion sijainti museokokoelmassa jatkaa pitkää perinnettä, sillä 
afrikkalaisia esineitä on ollut eurooppalaisten keräilijöiden kokoelmissa 
jo 500-luvulta lähtien. Esimerkiksi Firenzessä Cosimo I de Medicillä oli 
kokoelmissaan kolme norsunluista torvea ja Ambrasin linnassa Ferdinand 
Habsburgilla, Tirolin suurherttualla, oli kokoelmissaan useita afrikkalaisia 

49 Tucker 987: 279.
50 Adams 99: 83, Adams 986: 5.
5 Adams 99: 83. Naisten ympärileikkauksesta on myös erilaisia näkemyksiä, jossa se liittyy ensisijaisesti 

naisten omiin yhteisöllisiin statusrakennelmiin. Katso esim. gambialaisesta ympärileikkauksesta: Oikarinen-
Jabai 2004: 37- 4, 6–63. Erilaiset järjestöt yrittävät muuttaa aktiivisesti ympärileikkauksen käytäntöjä niin 
länsimaissa asuvien afrikkalaisten keskuudessa kuin Afrikassa. Esim. Gambiassa hallitus on kampanjoinut 
tapaa vastaan niin radiossa kuin televisiossa. Oikarinen-Jabai 2004: 38. 
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esineitä.152 Kuitenkin vasta 800- ja 900-luvuilla alkoi esineiden kuljetus 
eurooppalaisille ostajille. Afrikka nähtiin ”pimeänä maanosana” (dark 
continent), joka on näkymätön ja selittämätön.153 

Varhaisissa kokoelmissa olevia afrikkalaisia esineitä tutkineet Ezio Bassani 
ja Malcolm McLeod jakavat Afrikasta peräisin olevat esineet kolmeen väl-
jään luokkaan; ensinnäkin esineet, jotka oli tehty paikalliseen käyttöön ja ne 
saavuttivat keräilijöiden mielenkiinnon jostain muusta kuin alkuperäisestä 
merkityksestä johtuen; toiseksi esineet, joita arvostettiin niiden materiaalien 
johdosta; ja kolmanneksi, Afrikassa alkuperäisistä materiaaleista valmistetut 
esineet, jotka oli tehty läntisen mallin mukaan.154 Wè-naamio sijoittuu näh-
däkseni lähinnä ensimmäiseen luokkaan, jossa esine saavuttaa keräilijän kiin-
nostuksen muun kuin alkuperäisen merkityksen vuoksi.

Afrikkalaisten esineiden tuontiin ja myyntiin länsimaissa nivoutuu vä-
littäjäketju, johon kuuluvat Afrikassa toimivat kauppiaat ja keräilijät sekä 
länsimaissa kauppiaat, keräilijät, kirpputorit, antiikkikaupat, huutokaupat, 
galleriat ja museot. Nykyään afrikkalaisen etnografisen esineistön kolme 
pääasiallista myyntipaikkaa ovat Pariisi, New York ja Bryssel.155 Afrikkalaisen 
taiteen myyntiä Belgiassa tutkineen Raymond Corbeyn mukaan suurimpaan 
osaan myyntiä kytkeytyy välittäjä. Välittäjien kesken ”juoruilu” eli tietojen 
keskinäinen vaihtaminen on olennainen osa kaupankäyntiä.156 Yleisesti ot-
taen afrikkalaisen esineistön myynti on postkolonialistista vallankäyttöä, 
jossa välittäjät saavat hyvän taloudellisen katteen tuomalla massatuotettuja 
afrikkalaisia esineitä eurooppalaisille keräilijöille. Aitouden ja alkuperäisen 
käsite on liikkuva ja muuttuva. Museoiden, huutokauppakamareiden ja gal-
lerioiden yleisesti hyväksytyn, mutta toisaalta myös kiistellyn, määritelmän 
mukaan aito afrikkalainen taide on afrikkalaisen taiteilijan perinteiseen käyt-
töön tekemää ja käytettyä.157 

52 Ensimmäinen Medicin torvista on kirjattu vuonna 553. Ambrasin inventaarioluettelo on vuodelta 596. 
Bassani&McLeod (985) 200: 339–340.

53 Mirzoeff 998: 86.
54 Bassani & McLeod (985) 200: 338.
55 Corbey 999: –4.
56 Corbey 999: –4.
57 Lammi 2000. Ks. myös Lammi 993.
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Adamsin mukaan wè-heimon naamiot ovat laajalti tunnettuja keräilijöiden 
keskuudessa.158 Nykyään Länsi-Afrikassa on yleistä, että perinteisiä naamioita 
myös valmistetaan ainoastaan turisteille ja keräilijöille. Ollessani itse Länsi-
Afrikassa, Malissa vuonna 994, minulle kaupiteltiin Dogon-heimon naa-
mioita suoraan kylän päällikön majasta, joka oli tyypillisen hämärä, eikä 
naamioita siten nähnyt kunnolla. Esineiden esitteleminen epäselkeissä oloissa 
on osa kaupankäynnin strategiaa, jossa esineisiin ja niiden ympäristöön liittyvä 
mystisyys edistää kaupankäyntiä. Näitä naamioita ei ollut todennäköisesti 
lainkaan käytetty osana rituaaleja, vaan ne oli tehty turisteille. Turismin 
lisääntyminen 900-luvun loppupuolelta lähtien onkin esineiden merkityksiin 
vaikuttava oleellinen tekijä.159 Länsimainen kulttuuri muokkaa näin muita 
kulttuureja muuttamalla niiden tuotteiden esittämisen muotoja. Ihmisen 
kautta hyödykkeestä tulee sosiaalinen.160 Afrikkalaisen esineistön kauppiaat 
eivät ainoastaan kuljeta esineitä maailmantaloudessa vaan he myös pitkälti 
määrittelevät ja arvottavat termejä ”taide” ja ”aitous” vaihtamalla informaatiota. 
He välittävät, muuttavat ja kommentoivat laajalti kulttuurista perintöä.161 
Hyödykkeiden (esineiden ja palvelujen) vaihtaminen on ihmisen sosiaalisen 
elämän universaali ominaisuus,162 joka koskee myös muita kuin afrikkalaisia 
ja eurooppalaisia kulttuureja.

Afrikkalaisen taiteen symbolien ajatellaan olevan äänettömiä niiden 
alkuperäisen yhteisön ulkopuolella, jolloin esineet itsessään ovat tabula rasa  –
tyhjä pöytä, joista niiden käyttäjät luovat omat merkityksensä ja tulkintansa.163 
Eri kulttuuripiireistä tulevat ihmiset muodostavat omat käsityksensä esi-
neistä, ja esineiden kauppa on toisen kulttuurin merkitysten siirtymisen 
ensimmäinen vaihe. Afrikkalaisia esineitä myytäessä esineen esittelyllä on 
oleellinen merkitys myynnin onnistumiselle. Kauppias muokkaa esineen 
mahdollisimman lähelle ostajan tarpeita esimerkiksi hiomalla sitä, poistamalla 
esineestä osia tai korjaamalla sitä. Myyjä luo tarinansa yhtä lailla kuin 

58 Adams 986: 46.
59 Esim. ”Romun toinen elämä” -näyttely Suomen Rakennustaiteen museossa vuonna 998 esitti nykykäsityötä 

Afrikasta. Ks. Maula 998. Ks. esim. turismin vaikutuksesta käsityöläisyyteen Namibiassa Satu Miettisen 
käynnissä oleva tutkimus Crafts, empoverment and creative tourism, Taideteollinen korkeakoulu.

60 Appadurai 986: 9.
6 Steiner 994: 2.
62 Kopytoff 986: 68.
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museot. Suurin osa myytävistä esineistä ei ole antiikkia, vaikka niin annetaan 
ymmärtää, vaan ne tehdään vanhan oloisiksi. Taide-esineen myynnissä yksi 
tärkeä kriteeri on, että ostaja kokee tekevänsä todellisen löydön.164 Löydön 
merkityksen tärkeys länsimaissa on helppo havaita esimerkiksi missä tahansa 
tavaratalon alennusmyynnissä. Kauppias, joka osaa lavastaa ”löytötilanteen” 
mahdollisimman uskottavaksi, saa luultavasti esineen kaupaksi parempaan 
hintaan. Tuo esine voi kohota ostajan silmissä eksoottiseksi ja arvokkaaksi. 
Niin tavarataloissa kuin taide- ja antiikkikaupassakin yllätyksellisyydellä on 
tärkeä rooli merkityksiä muodostettaessa.

Kulttuuriesineiden muuntaminen taiteeksi
Wè-heimon naamio oli huutokauppaesineenä kesäkuussa 990 Lontoon 
Sotheby´s -huutokaupassa. Naamion myyjänä oli newyorkilainen keräilijä 
John J. Klejman. Sotheby´s on yksi maailman tunnetuimmista ja vanhimmista 
taidehuutokaupoista, jonka alku juontaa juurensa vuodelle 744. Länsimaisen 
taiteen lisäksi huutokaupassa myydään myös toisista kulttuuripiireistä peräisin 
olevia esineitä länsimaisten taidekriteerien puitteissa. Sotheby´s huutokaupalla 
on aboriginaalien, afrikkalaisten ja oseanialaisten taiteelle oma osastonsa, jossa 
myydään nimenomaan rituaali- ja seremoniaesineitä perinteisistä kulttuureista. 
Huutokaupan internet-sivuilla määritellään yksiselitteisen toteavasti kyseisten 
kulttuurien esineet taiteeksi: 

We are the only auction house in the world with full time department 
devoted exclusively to the sale of this highly specialized art. 
(Collecting Departments. Aboriginal, African and Oceanic Art.)165

Muiden kulttuurien esineet siis määritellään ja esitellään huutokaupan 
imagon mukaisesti taiteena. Esineiden merkitysten muuntaminen tapahtuu 
kyseenalaistamatta lainkaan esineen merkitystä rituaaliesineenä – esineet 

63 Steiner 994: 3
64 Steiner 994: 30–56
65 Mainosteksti Sotheby´s huutokaupan kotisivuilta:  Collecting Departments. Aboriginal, African and 

Oceanic Art. www.sothebys.com ”Olemme ainoa huutokauppakamari maailmassa, jossa on kokopäiväinen 
osasto omistettu kokonaan tälle korkeasti erikoistuneelle taiteelle.” (suom. kirjoittajan). Luettu .6.2000.
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irrotetaan alkuperäisestä yhteydestään. Huutokaupan kokonaistoiminta 
teksteineen ja visuaalisine esittämistapoineen siirtää huutokauppaesineet 
osaksi länsimaista taidekontekstia. Sotheby´s-huutokauppakamarin arvovalta 
muokkaa ja vaikuttaa merkityksiin, joita esineistä muodostetaan. Sotheby´s 
luo mielikuvaa esineestä, joka on merkittävä, ja käyttää tässä hyväkseen 
huutokaupan pitkän historia takaamaa institutionaalista valta-asemaa.

Julkisten huutokauppojen systeemi rakentuu katalogien varaan. Ensim-
mäiset painetut huutokauppakatalogit ilmestyivät Hollannissa jo vuonna 
66. Huutokaupan katalogi osoittaa, että on olemassa aluksi paikallinen ja 
myöhemmin kansainvälinen ihmisryhmä, joka on kiinnostunut kyseisestä 
kokoelmasta ja esineen ostamisesta sieltä.166 Esineestä tehdään keräilijöille 
merkittävä ensin katalogin avulla, jossa kuvatun esineen ympärillä oleva 
visuaalinen tila ja tekstit vaikuttavat esineestä muodostettaviin mielikuviin. 
Wè-naamion myynnissä ”Tärkeää heimotaidetta” (”Important tribal art”) 
-näyttelykatalogissa vuodelta 990 naamiota kuvataan näin:

A Wee Face Mask, of oval abstracted form with wide open mouth to 
reveal the tongue and metal inset teeth, two horns (one missing) inset 
on both sides of the tongue, four tubular eyeholes and two carved 
curving horns to either side. The lips and nose ridge decorated with 
brass tacks, a beard composed of human hair on woven cloth attached 
and decorated with brass bells and wood pegs, details painted white 
and red, animal skin attached to the back, pierced for attachment, 
weathered patina.36 cm. (£ 3.000-7.000).167 

Kiinnostavaa kuvauksessa on se, että Sotheby´s-luettelossa kirjoitetaan ai-
noastaan esineen materiaalisista piirteistä ja irrotetaan siten naamio täysin 

66 Pomian 990: 39–40.
67 Sotheby´s-näyttelykatalogi 990: 4. ”Wè-kasvonaamio. Ovaali abstrakti muoto, jossa leveästi auki oleva 

suu paljastaa kielen ja metalliset hampaat. Kaksi sarvea (toinen puuttuu) kielen molemmin puolin, neljä 
putkimaista silmänreikää ja kaksi veistettyä sarvea molemmilla puolilla. Huulet ja nenä on koristeltu 
messinkisellä nastalla, parta muodostuu ihmisen hiuksesta kudotusta kankaasta, joka on kiinnitetty ja 
koristettu messinkisillä kelloilla ja puisilla tapeilla. Yksityiskohdat on maalattu valkoiseksi ja punaiseksi, 
taakse on kiinnitetty eläimen nahkaa, joka on lävistetty kiinnittämistä varten. Kulunutta patinaa. 36 cm.  
£ 3000-7000” (suom. kirjoittajan)
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alkuperäisestä rituaalikontekstistaan. Selostuksen lopussa määritellään esineen 
arvioitu myyntihinta. Koko katalogin nimenä on ”Tärkeää heimotaidetta”, joka 
itsessään nostaa kyselemättä esineet tärkeiksi. Mitä tuo tärkeys sitten tarkoittaa, 
jos näyttelytekstissä ei mainita mitään esineen alkuperäiskäytöstä? Vaikka 
naamio oli merkittävä wé-heimolle, arvostus kuitenkin perustui katalogissa 
luultavasti muihin seikkoihin. Katalogin nimessä olevalla tärkeä-sanalla ha-
lutaan tässä yhteydessä ensisijaisesti nostaa esineen taloudellista arvoa, ei 
niinkään kunnioittaa sen mahdollista pyhyyttä alkuperäisessä kulttuurissa. 

Kirjallisen kuvauksen lisäksi myös esineen kuvallinen esittäminen näyt-
telyluettelossa liittää sen länsimaisen kulttuurin viitekehykseen. Luettelon 
valokuvassa naamion taustana on yksivärinen pinta, jota käytetään nostamaan 
esine irralliseksi ympäristöstään. Naamion valokuvauksessa ei käytetä 
esimerkiksi wè-heimon tanssijaa kylässään Norsunluurannikolla tai muuta 
rituaaliin liittyvää elementtiä. Esine on myös valaistu siten, että se melkein kuin 
leijuu aineettomassa tilassa. Samantapaista kuvaustekniikkaa käytetään myös 
usein suomalaista muotoilua esiteltäessä.168 Ammattimaisella valaistuksella 
voidaan muuttaa esine tärkeäksi, eli esinekuvaustekniikalla on suora yhteys 
esteettisiin ja taloudellisiin merkityksiin ja arvoihin. Antropologien ottamat 
kuvat Norsunluurannikon wè-heimosta antavat melko erilaisen kuvan esineestä 
kuin taide-esineitä työkseen kuvaavan ammattilaisen studiokuva. Esineen 
valokuvaustapa, luettelon arvokkaan mielikuvan antava taitto sekä kiiltävä ja 
kallis paperi ovat tyypillisiä länsimaiseen taide-esineen kuvaukseen liittyviä 
tekniikoita, jolla nostetaan länsimaissa esineen taloudellista ja kulttuurista 
arvoa. Esine muuntuu vastaamaan mielikuvaa hieman eksoottisesta artefaktista 
– ei kuitenkaan liian kummallisesta objektista – vaan taide-esineestä, joka 
metaforisesti voi ilmentää omistajansa monipuolista kulttuurista tuntemista. 

Siten esine toimii symbolisena välineenä, jonka yhteyteen luodaan erilaisia 
arvostuksia ja mielikuvia. Vastaavasti esineellä on vuorovaikutusta ihmisen 
kanssa. Esineistö on osa ihmisen identiteettiä. Toisesta kulttuurista tuotu 
esine yhdistettynä länsimaisen taide-esineen esittämiskäytäntöperinteeseen 
sopivassa suhteessa luo mielikuvan toisaalta vieraasta, toisaalta tutusta esineestä. 

68 Vertaa esimerkiksi näyttelykatalogin ”Finnish Modern Design. Utopian Ideals and Everyday Realities  
930–997” kuviin. Ks. Aav and Stritzler-Levine 998.
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Sotheby´s huutokaupan yhteydessä mielikuvien luominen on ammattimaista 
manipulaatiota, jossa käytetään hyväksi tarkkaan harkittuja tyylikeinoja. 
Esineen kuvaaminen länsimaisen taidekontekstin muovaamassa neutraalia 
imitoivassa taustassa muuntaa rituaaliesineen veistokseksi.169 Afrikkalainen 
esine tarjoillaan ostavalle yleisölle länsimaiseen visuaaliseen – taidemaailmasta 
tuttuun – ympäristöön liitettynä, josta se tunnistetaan arvokkaaksi taide-
esineeksi.

Muista kulttuureista peräisin olevien esineiden merkitysten muuttaminen 
liittyy yleisesti ilmiöön, jossa ei-länsimaisesta kulttuurista oleva esine tuodaan 
osaksi länsimaisia arvoja ja arvostuksia. Ilmiöllä on syvät juuret kolonialismissa, 
jossa esineen alkuperäismerkitykset unohdetaan tai jätetään mainitsematta. 
Toisaalta antropologi Arjun Appadurain mukaan esineillä on oma elämänkierto, 
jossa niillä on luontaisesti eri rooleja eri elämänvaiheissa.170 Länsimainen 
ihminen tuskin voi tarkastella esinettä unohtaen oman kulttuuritaustansa.

Matka huutokauppaesineestä kertomuksen kuvittajaksi
Suomalainen keräilijä ja maailmanmatkaaja Helinä Rautavaara (928–998) 
osti naamion Sotheby´s-huutokaupasta kesäkuussa 990 noin 5 000 punnalla 
(noin 7 400 €). Esine on joko aito rituaaliesine tai sellaisen kopioksi tehty. 
Rautavaaran kokoelman yleisluonteen huomioon ottaen sillä ei ole varsinaisesti 
merkitystä. Rautavaara oli itse matkustanut Länsi-Afrikassa vuodesta 966 
lähtien, joten hänellä oli käsitys paikallisista kulttuureista. Huutokaupoista 
ostavan on yleensäkin oltava hyvin perillä esineiden taustoista etukäteen, sillä 
luetteloissa olevat tiedot ja mielikuvat kertovat vain pienen osan myytävistä 
esineistä tai jopa muuttavat esineen tarinaa. 

Lontoosta esine päätyi osaksi Rautavaaran kokoelmaa yhteen hänen 
kolmesta huoneistostaan Töölönkatu 27:ssa, Helsingissä. Kokoelman esillepano 
oli sekoitus länsimaista porvariston edustuskotia parkettilattioineen ja tyypillistä 
keräilijän kotikokoelmaa. Rautavaaran keräämiä esineitä oli asunnon seinillä, 
lattioilla ja barokkivaikutteisten huonekalujen päällä kuvittamassa Rautavaaran 
kertomuksia vierailijoilleen. Tunnelmasta löytyy nähdäkseni yhteyksiä 600-

69 Ks. aiheeseen liittyen myös Court 999.
70 Muistiinpanoja Eija-Maija Kotilaisen ohjaamasta antropologian seminaarista. 27..2000.
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luvun kuriositeettikabinetteihin, joissa herttua esitteli kokoelmiaan tarinoiden 
kera valitulle vierailijajoukolle. Wè-naamion roolina oli olla osa keräilijän 
henkilökuvan muotoutumista visuaalisen ja verbaalisen kertomuksen kautta. 
Rautavaaralla oli tapana istuttaa kuulijansa lattialle ja kertoa tarinoita 
matkoistaan esineiden kuvittaessa tarinoita.171 Rautavaaran matkojen doku-
mentoinnit yhdessä esineistön kanssa muodostivat tarinoita, jotka olivat 
esimerkki länsimaisen ja ei-länsimaisen kulttuurin yhteennivoutumisesta, 
johon sisältyi kuulijoiden mukaan fiktion ja toden sekoittumista. Keräilijä 
voi rakentaa kokoelmaansa omien subjektiivisten valintojen kautta ja siten 
yksittäinen keräilyesine liittyy osaksi keräilijän persoonaa. Tässä Rautavaara 
oli edelläkävijä tarinoiden kertomisessa museoissa. 

Osana kokoelmaa wè-naamio saa keräilyesineen roolin muiden vastaavien 
joukossa ja edustaa yleistä länsimaista kokoelmakulttuuria. Siinä yksittäinen 
esine on vuorovaikutuksessa muun kokoelman kanssa ja muokkaa siten osaltaan 
koko kokoelman luonnetta. Keräilijänä Rautavaaralle kiinnostavia olivat esineet, 
jotka kertoivat jotain maan historiasta tai olivat visuaalisesti kiinnostavia. Hän 
keräsi yhtä lailla vanhoja kuin aivan uusia esineitä sekä toreilta, marketeista 
että arvostetuista huutokaupoista. Rautavaaran kotia on 980-luvulta lähtien 
määritelty rituaalimuseoksi tai afrikkalaisen taiteen ja kulttiesineiden mu-
seoksi.172 Kokoelman kiinnostavuus ei ehkä piile sen paljon keskustelua he-
rättäneessä autenttisuuden ongelmassa, vaan esineiden nivoutumisessa yhteen 
keräilijän persoonan ja kokemusten kanssa. Kokoelma on kiinnostava sen 
sisältämien eksoottisten esineiden ja tarinoiden suhteen vuoksi. 

Naamio Helinä Rautavaaran museossa
Kokoelma siirtyi vuonna 998 Espooseen avattuun Helinä Rautavaaran 
museoon. Siellä on edustettuna muistumia historiallisesta kuriositeetti-
kabinetista, jossa taide, rituaaliesineet ja luonnonesineet yhdistyvät yhdeksi 
kokonaisuudeksi.  Kokoelman tunnelma muuttuu, kun keräilijä ei enää ole 
läsnä museossa liittämässä esineitä kertomuksiin, vaan esineet toimivat 

7 Lähteenä keskustelut Helinä Rautavaaran museon kokoelmista vastaavien Katri Pirttijärven ja Eija-Maija 
Kotilaisen kanssa (keväällä 2000). Keskustelu aiheesta myös Susanna Petterssonin kanssa 2.0.2004.

72 Pirttijärvi 999: 7–9.
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näyttelysuunnittelun turvin.173 Siellä ei kuitenkaan tarvitse kiistellä museon 
näennäisestä objektiivisuudesta, sillä se on selkeästi yhden ihmisen kokoelman 
perusteella syntynyt kokonaisuus. Helinä Rautavaara oli kiistelty persoona, 
jonka identiteettiin liitetään keräilijän, maailmanmatkailijan, näyttäytyjän, 
luennoijan ja taiteilijan rooli. Museon visuaalinen ulkoasu onkin syntynyt 
pääosin hänen persoonallisen kokoelmansa ja mielipiteidensä mukaiseksi, 
mutta myös yhteistyönä arkkitehdin kanssa. Keräilijän persoonan vaikutuksen 
näkyminen näyttelyssä assosioituu uudempaan näyttelysuunnitteluun, jossa on 
hyväksytty kulttuuriantropologian moninaisuus ja tulkinnan suhteellisuus.174 
Helinä Rautavaaran museon näyttelyarkkitehtuurista vastasi arkkitehti Jouni 
Kaipia yhdessä Helinä Rautavaaran kanssa.175 

Näyttelytilat on jaettu maantieteellisin perustein eri kategorioihin: 
Afrikka-, Latinalainen Amerikka-, Aasia- ja Islam-pihoihin sekä Rautavaaran 
koti-vitriiniin.  Museon esillepano vertautuu varastoihin tai yltäkylläiseen 
kuriositeettikabinettiin, jossa esineet on jaoteltu eri lokeroihinsa. Museossa 
olevat pihat on rakennettu muistuttamaan kuljetuslaatikon karkeaa estetiikkaa. 
Näyttelysuunnittelun pyrkimyksenä oli lisäksi tavoitella ”anonyymia kaupun-
kimaisuutta, jossa kaikki ei paljastu kerralla ja eksyminenkin on Kaipian 
mukaan palkitsevaa”.176 Eksyminen tuskin todellisuudessa on mahdollista 
noin 000 m2:n tilassa, kyse on lähinnä metaforisesta ilmauksesta. Helinä 
Rautavaaran museossa esineiden esillepano perustuu vahvasti elämykseen ja 
tunnelmaan, sillä vitriineissä tarjottava informaatio yksittäisistä esineistä on 
olematonta. Jokaisesta näyttelyesineestä ei ole erikseen katsojalle asiatietoa. 
Näin esimerkiksi esineen materiaalia, vuosilukua tai alkuperäiskäyttötarkoi-
tusta koskevalla tiedolla ei ole juurikaan merkitystä, vaan museon olemassaolo 
perustuu faktatiedon lisäksi yhtä lailla puhtaasti visuaalisiin keinoihin.  Va-
laistuksen, värityksen ja tilan käytön avulla on rakennettu dramaattinen ilme. 
Nähtävillä oleva kokonaisuus herättää ajatuksia visuaalisuuden voimasta 
totutun verbaalisen kommunikoinnin sijaan. Yhtä ainutta oikeaa ja joka pai-

73 Helinä Rautavaara kuoli ennen museon avautumista vuonna 998.
74 Aurasmaa 2000: 69.
75 Näyttelysuunnittelussa olivat mukana myös assistentti Helena Sandman ja valosuunnittelija Kimmo 

Karjunen.
76 Kaipia 999: 6.
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kassa pätevää ratkaisua ei näytä olevan. Yleisesti museon tehtävänä onkin 
kyseenalaistaa minkälaisia merkityksiä se tuottaa. Museoissa kaikille esineisiin 
liittyviin merkityksiin ei riitä tilaa – ei fyysistä eikä henkistä. Oleellisena 
kysymyksenä on selvittää, mikä on tärkeää kenellekin ja millä perusteella; mitä 
näyttelynrakentajat haluavat kertoa kokijalle?

Rautavaaran kokoelmien esillepano kotimuseossa, ennen kokoelman 
siirtymistä julkiseen museoon, oli yhden ihmisen tekemä näyttelykokonaisuus, 
kun taas etnografisissa museoissa näyttelysuunnittelukokonaisuudesta vastaa 
usein useampi kuin yksi ihminen. Helinä Rautavaaran museon vahvuutena on 
sen pienuus. Se ei edes tavoittele museon kaikkitietävää otetta, vaan esittelee 
yhden ihmisen kokoelman luottaen yhtä lailla visuaalisuuden voimaan 
kuin asiatietoihin. Kyseessähän on yhden keräilijän kokoelman perusteella 
syntynyt museo, ja siten myös yksittäinen esine kuten naamio identifioituu 
näyttelyssä keräilijän persoonaan, joka on vahvasti läsnä koko näyttelyssä. 
Helinä Rautavaaran museon näyttely voi toimia yhdenlaisena mallina kult-
tuurihistoriallisen museon ja taidemuseon yhdistämisessä. Tietyllä tapaa 
museon voi tulkita Helinä Rautavaaran koko elämän aikana valmistuneeksi 
installaatioteokseksi. Tämänlainen näyttelysuunnittelu sopii erinomaisesti 
nimenomaan museoon jossa esitellään rituaaliesineitä, koska elämyksellinen 
näyttelysuunnittelu voi antaa hyvän mahdollisuuden toisenlaisen kulttuurin 
kokemiseen. Ruumiillisen elämyksen (kävely, ”eksyminen”, sokkeloisuus) kaut-
ta koettu oppiminen voi joskus olla tarkoituksenmukaisempaa kuin älyllinen 
faktatiedon kautta oppiminen.177 Rautavaaran kokoelman aitoudesta on 
keskusteltu paljon julkisuudessa – museo saa oikeutuksensa ainakin minun 
näkökulmastani, jos luotan mielikuviini museosta taideteoksena. 

Museohenkilökunta järjestelee esineitä omien kulttuuritaustojensa mukaan 
ja muuttaa väistämättä esineistä luotavia merkityksiä. Sekä afrikkalaisen 
kulttuurin sisäinen että ulkoinen valtakehikko muuttuvat. Afrikkalaisen 
heimon sisäisen hierarkian esineet sekoittuvat ja länsimaalaiset tutustuvat 
afrikkalaiseen kulttuuriin pyrkien omaksumaan sen itselleen sopivana. Mutta 
mitä afrikkalaisesta kulttuurista loppujen lopuksi ymmärtää perinteisen 

77 Vertaa ruumiin karttatiede, ks. Mäkelä 2003: 26. Vastaavasti kognitiotieteen näkökulma ks. Lakoff and 
Johnson 999. 
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vitriiniesittelyn jälkeen? Oman kokemukseni mukaan yhdistän mielikuvat 
afrikkalaisuudesta esimerkiksi ääniin, hajuihin, makuihin tai orjakauppaan. 
Pelkän staattisen esineistön kautta tutustutaan lähinnä länsimaiseen 
valtarakenteeseen178 tai korkeintaan muistellaan omaa Afrikan matkaa.

Esineiden vieraus voi toimia muotona ymmärtää ympärillämme ole-
van maailman mysteeriä.179 Toisaalta museossa kävijällä pitää olla jokin 
tartuntakohta, josta käsin hän ymmärtää toista kulttuuria. Museon visu-
aalisten metaforien pitää jossain vaiheessa kohdata kokija, jotta katsoja 
kiinnostuu tai kykenee ymmärtämään näyttelyn viestin tai merkityksen. Uudet 
metaforat korvaavat vanhat metaforat ja siten koko ajattelumalli on uudelleen 
käsitteellistetty.180 Näyttelysuunnittelun pitää toisaalta olla visuaalisesti uudella 
tavalla mielenkiintoinen ja toisaalta tarjota tarpeeksi jo yleisesti hyväksyttyjä 
visuaalisia elementtejä, jotta näyttely jaksaa kiinnostaa. 

Naamio Norsunluurannikko-vitriinissä
Wè-naamio esitellään Helinä Rautavaaran museon Afrikka-pihassa, joka 
on edelleen jaettu  eri vitriiniin. Ne muodostavat yhtenäisen sisäpihan ja 
kokija kokee olevansa esineiden ympäröimänä näyttelyyn luodussa tilassa 
ilman häiritseviä elementtejä. Museo on rauhallinen ja hämyisä, ja varsinkin 
hämäryys muistuttaa tilannetta, jossa länsiafrikkalainen esine saatettiin alun-
perin myydä ensimmäistä kertaa. Pysähtyneessä tunnelmassa katsojan mieli 
alkaa helposti muodostaa omia tarinoitaan esineiden innoittamana omasta 
kokemusmaailmastaan, varsinkin kun tekstien osuus on suhteellisen pieni. 

Norsunluurannikko-nimisessä vitriinissä on wè-heimon naamion lisäksi 
yli kymmenen erilaista naamiota sekä muita esineitä, jotka on hankittu 
Länsi-Afrikan eri maista sekä Pariisista, Lontoosta ja Helsingistä. Esineet 
on sijoitettu vitriinissä monelle eri tasolle sekä syvyys- että pystysuunnassa. 
Wè-naamio sijaitsee vitriinin etuosassa vajaan kahden metrin korkeudessa. 
Se on kuitenkin hämärässä, vaikka osa esineistä on valaistu spottivaloilla. 
Wè-naamio yhdistetään vitriinissä muihin Norsunluurannikon naamioihin 

78 Länsimaisella valtarakenteella tarkoitan tässä lähinnä museolaitoksen kehitystä länsimaissa renessanssista 
tähän päivään ja siihen liittyviä valtarakenteita.

79 Aurasmaa 2000: 82.
80 Lakoff and Johnson 999: 92.
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ja veistoksiin. Näin esineestä luotavat merkitykset luodaan Rautavaaran 
kokoelman identiteetin lisäksi Norsunluurannikon kulttuurin perspektiivistä 
käsin. Norsunluurannikko-vitriiniä koskevassa yleistekstissä viitataan naa-
miofestivaaleihin: 

Norsunluurannikon puuveistoksille ja naamioille ominaisia piirteitä 
ovat suhteellisen pieni koko, teknisesti taitava toteutus, useissa 
tapauksissa tietty hienostuneisuus ja jopa naturalismiin pyrkiminen. 
Alue on erityisen tunnettu naamioistaan, jotka liittyvät miehille 
ja naisille tarkoitettujen seurojen järjestämiin, yleensä sosiaalista 
kontrollia tukeviin naamiotansseihin.---181

Tekstin kautta esineestä muodostettavat mielikuvat palaavat takaisin esineen 
alkuperäiskontekstiin. Maininta naamion alkuperäiskäytöstä on lyhyt, mut-
ta siihen sisältyy näkökulma sukupuolittuneesta valtarakenteesta osana ri-
tuaalia. Lyhyet tekstit museoissa on helppo lukea, pitkät tekstit tuovat lisä-
tietoa sitä kaipaaville. Tekstin ja esineen visuaalinen suhde on oleellinen. 

Wè-naamio esillä 
Helinä Rautavaaran 
museossa vitriinissä,
joka on täytetty 
naamioilla Norsunluu-
rannikolta. 
Kuva: Outi Turpeinen

8 Muistiinpanoja vitriiniteksteistä Helinä Rautavaaran museossa 2.3.2000.



98

Tässä museossa tekstit on kiinnitetty tarrakirjaimilla suoraan vitriineihin, 
mikä on tarpeeksi huomaamatonta, jotta se ei häiritse esineiden kokemista. 
Vitriinin tekstissä mainitaan myös eurooppalaisen asiakaskunnan maun 
vaikutus Länsi-Afrikan taiteeseen jo 800-luvulta alkaen.182 Museokävijä saa 
halutessaan henkilökunnalta lisätietoja esineistä. Kokoelman lajitteleminen ja 
tutkiminen on kuitenkin vielä kesken (kuten museoissa yleensäkin) ja siten 
yksittäisestä esineestä saattaa löytyä niukasti tietoa. Wè-naamion suhteen 
kiinnostavaa on esimerkiksi se, että Helinä Rautavaara sijoitti naamion, jonka 
käyttötarkoitukseksi hän itse mainitsi naamiosalaseuran tanssipuvun osan,183 
ajallisesti 920-luvulle ja samaa ajoitusta käytetään konservointiraportissa. 
Siitä mihin tuo ajoitus perustuu, ei ole tarkkaa tietoa.

Miten esineen aikaisemmat identiteetit näkyvät museoesineen roolissa? 
Museovitriinissä esiteltyyn naamioon liittyvät mielikuvat kertovat yhtä lail-
la omasta kulttuuristamme kuin länsiafrikkalaisesta kulttuurista. Museot 
peilaavat näyttelyissään oman kulttuurinsa suhdetta esiteltävään esineeseen. 
Eri aikakaudelta tai eri kulttuurista olevat esineet tulkitaan näyttelyntekijöiden 
kulttuurista käsin ja siitä muodostuu mielikuva, jonka museossa kävijät saavat 
esineestä. Wé-naamion esillepano perustuu näyttelysuunnittelussa mukana 
olleiden koulutustaustaan ja heidän näkemystensä varaan. He antavat esineille 
taustan ja näyttelylle halutun viitekehyksen rungon. Näyttelysuunnittelijan 
roolina on valita oikeanlaiset visuaaliset ja tekniset elementit, joilla tuo-
daan esille haluttu mielikuva. Eri materiaali-, muoto- tai tilaratkaisut kom-
munikoivat eri tavalla. Tilakokonaisuuden hallitseminen yhdessä esineiden 
kulttuurihistoriallisen viitekehyksen kanssa on moninaisen haastava tehtävä 
suunnittelijalle, sillä pienetkin muutokset näyttelysuunnittelussa kertovat sym-
bolisesti paljon koko yhteiskunnan muuttumisesta.

Helinä Rautavaaran museossa voi nähdä arkkitehti Kaipian kädenjäljen. 
Hänen suunnittelemansa näyttelyt kuten Kulttuurien museon näyttelyt  ” Fan-
tasmagoria.  Aikamatka elävään kuvaan”, 6.9.2000 – .2.200, ”Taiteilijan Aasia. 
Tero Kiiskisen kokoelma” .4. – 26.0.2003 tai ”Terra Incognita”-karttanäyttely 
Helsingin yliopiston kokoelmista 25.8.–3.2.2000 noudattavat samaa visuaalista 

82 Esimerkiksi Semanto-kansan veistoksia etäisesti muistuttavia langanlaihojen, venytettyjen hahmojen 
veistostraditio on luotu 960-luvulla tyydyttämään matkailijoiden toiveita.

83 Museon luokittelukaavakkeet on täytetty 990-luvun alussa Helinä Rautavaaran sanelujen mukaan.
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linjaa kuin Helinä Rautavaaran museon näyttelyarkkitehtuuri. Hämäryys ja 
murrettujen värisävyjen käyttäminen ja jonkinlaisten rakenteiden tai talojen 
rakentaminen tilaan ovat osa Kaipian visuaalista tyyliä.

Konservointi 
Keväällä 999 naamio jatkoi matkaansa museosta konservoitavaksi opetus-
tarkoitukseen.184 Konservointiraportissa naamio on edelleen ajoitettu vuodelle 
920. Ajoituksen määrittäminen afrikkalaisesta esineestä on monimutkaista. 
Esinettä voidaan pitää aitona tai vanhana pelkän kuluneisuuden perusteella, 
mutta todellisen iän määrittäminen vaatii tarkkaa monen alan asiantuntemusta: 
materiaalien, tekotapojen, kulttuurin ja historian tuntemista.185 Esineen 
konservoijilla oli mielikuva siitä, että naamio olisi vuodelta 920, mikä to-
dennäköisesti pohjautuu samaiseen Helinä Rautavaaran itsensä antamaan 
ajoitukseen. Wè-naamion ajoitukselle ei konservointiraportistakaan löydy 
tarkkoja perusteluja. Ajoituksen lisäksi konservoinnin yhteydessä naamioon 
liitettiin materiaaliset selostukset, lyhyt selostus wè-heimon tanssirituaaleista 
sekä esineen saantitiedot Sotheby´s-huutokaupasta. Raportin perusteella 
esineestä muodostuvassa mielikuvassa on mukana naamion erilaisia aspekteja. 
Käyttötarkoituksen kohdalla mainitaan esineen rooli rituaaliesineenä, kun 
taas nykyinen käyttö museoesineenä sivuutetaan. Helinä Rautavaaran museo 
mainitaan lyhyesti esineen nykyisenä omistajana. Konservointikaavakkeen 
kohdassa ”Saantitiedot” mainitaan, että Helinä Rautavaara osti esineen 
Sotheby´s-huutokaupasta.186

Konservoinnin yhteydessä todetaan, että naamio on ollut monissa kä-
sissä ennen konservointia. Naamion takaa löytyikin paperi, jossa luki ”Ni-
gere-Liberia-9C.blkm”. Esine on todennäköisesti ollut Länsi-Afrikan ta-
varamarkkinoilla, josta se on ostettu eteenpäin. Konservoinnissa esinettä 
kohdellaan hienovaraisesti ja konservointiopiskelijoiden, Satu Hiltusen ja 

84 Naamio siirtyi Espoon -Vantaan  teknillisen ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin 
konservaattoriosastolle lainaksi etnografisen kurssin opetustarkoitukseen.

85 Iän määrittäminen tapahtuu tarkasti radiohiili-, thermoluminisenssi- ja vuosilustoanalyyseilla, jotka ovat 
kalliita. Taidehistoriallinen näkökulma määrittää mm. tyylin ja antropologinen ja kulttuuritutkimuksen 
näkökulma pystyy tarkastelemaan esinettä suhteutettuna muihin aikakauden tapahtumiin. Lisää ks. Lammi 
2000. 

86 Hiltunen, Viitala 999: .



00

Tarja Viitalan, loppuraportissa mainitaan esineen koskemattomuuden kun-
nioittaminen. Esineestä otettiin valokuvia, kartoitettiin vauriot, laadittiin 
konservointikertomus ja tehtiin säilytys- ja esilläpitoehdotukset. Itse konser-
vointimenetelmät olivat minimaalisia, ainoastaan valkoista pigmenttiä lisättiin 
sekä löystyneet osat kiinnitettiin tiukemmin. Opiskelijoiden muu aika meni 
esineen taustainformaation etsimiseen sekä kemiallisiin materiaalitesteihin, 
mikroskooppisiin kuituanalyyseihin ja dokumentaatioon. Esine on kuvattu 
sekä ennen että jälkeen konservoinnin, jonka lisäksi kuviin on merkitty tur-
valliset kohdat nostaa esinettä. Konservointivalokuvassa esine on valkoisella 
taustalla ja sen vieressä on valokuvan valkoinen-harmaa-asteikko. Kuvaustapa 
antaa mielikuvan asiantuntemuksesta ja mitta-asteikko tuo rationaalista va-
kuuttavuutta, vaikka katsoja ei tietäisikään mitta-asteikon teknistä käyttö-
tarkoitusta. 

Kuva wè-naamiosta konservoitavana. Huomioi naamion valkoinen tausta, joka on täysin erilainen kuin 
esine alkuperäisessä ympäristössään. Merkinnät neuvovat naamion käsittelijää nostamaan sitä oikeasta 
kohdasta. Kuva: Outi Turpeinen, kuvassa oleva valokuva: Satu Hiltunen, Tarja Viitala
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Vallan estetiikka museoiden näyttelysuunnittelussa

Kuten wè-naamion esimerkki osoitti, esineiden ympärille rakennetulla vi-
suaalisella ilmeellä on merkittävä vaikutus tulkintaan. Usein afrikkalaista 
naamiota esiteltäessä länsimaisessa museossa unohdetaan ihmiset, wè-naamion 
kohdalla tanssijat. Informaatio rituaaleista on luonnosmaista, joten naamion 
alkuperäiset merkitykset menetetään.  

Nykyinen museoinstituutio ei korosta olevansa vallan ilmentymä, kuten ei 
ymmärtääkseni korostettu esimerkiksi 800-luvullakaan, vaan se antaa ymmärtää 
olevansa olemassa yleisöä varten. Esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseon 
toiminta-ajatuksena on olla Helsingin historian monipuolinen tietopankki, 
josta kaupunkilaiset voivat ammentaa juuriinsa ja kulttuuritaustoihinsa liittyviä 
elämyksiä henkisen hyvinvointinsa lisäämiseksi.187 

Museon toiminta-ajatus on muuttunut museon historian aikana prinssien 
vallan ja kolonialistisen maailmankuvan ilmentäjästä kaikkien kaupunkilaisten 
avoimeksi merkitysten muokkaajaksi. Nykyään ajankohtaiset näyttelyt ovat 
ennen kaikkea puheenvuoroja, joissa halutaan tuoda jokin näkökulma esille. 
Esimerkiksi Helsingin Kaupunginmuseon Tunne-näyttelyssä188 museokokija 
pystyi osallistumaan näyttelyyn jättämällä jonkin oman esineensä esille pieniin 
muovitaskuihin osana helsinkiläisten historiaa. Osallistuminen museon toi-
mintaan ei enää tarkoita pelkästään museoiden avautumista yleisölle vaan 
museo yrittää innostaa yleisön yhä aktiivisempaan rooliin. Mutta miten 
todellista osallistuminen on nykypäivänäkään? Museot kuitenkin edelleen 
luovat toimintakehyksiä ja arvoja sekä hallitsevat esineistöä, ja toisaalta, 
ehkä yleisö jopa pitää passiivisemmasta kokijan roolistaan ja odottaa museon 
tulkintaa aiheesta.

Tulkinnan subjektiivisuus
Näyttelyn avautuessa yleisölle on valinnat esineen esittely-ympäristöstä tehty. 
Tämän jälkeen esineistä muodostettavien merkitysten luominen tapahtuu 

87 Helsingin kaupunginmuseon internet-sivuilta www.hel.fi/kaumuseo/. Luettu  22.8.2000.
88 Näyttely oli avoinna 26.5.999–2.6.2003.
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esineen materiaalin, tekstien, vitriinin, värien ja kokemisen kautta, jolloin 
kokija kohtaa näyttelyyn rakennetun näkökulman. Esineen tulkinta tapahtuu 
rakennetun ympäristön lisäksi jokaisen havainnoitsijan omista lähtökohdista 
käsin, jolloin se on väistämättä myös aina subjektiivista. Näyttelykävijä 
voi tulkita tai kokea näyttelykokonaisuuden eri tavoin eri aikoina sekä eri 
elämänvaiheissa. Yhtä ainutta tulkintaa esineestä ei tarvita, sillä semioottisessa 
ajattelussa päämääränä ei olekaan ainoa oikea tulkinta.189 Tilaa löytyy monille 
eri tulkinnoille. Kulttuurisesta perspektiivistä katsottuna hyödykkeiden tuot-
taminen on myös kulttuurinen ja kognitiivinen prosessi: hyödykkeitä ei 
tuoteta vain materiaalisiksi esineiksi, vaan myös kulttuurisesti tietynlaisiksi 
merkeiksi.190 Wè-naamion analyysi toimii yhtenä esimerkkinä esineestä, josta 
muodostetaan erilaisia tulkintoja. 

Museossa liikkuvan kokijan on tärkeää olla tietoinen esinevalinnan taus-
toista, jotka voivat olla hyvinkin subjektiivisia tai toisaalta heijastaa ajankuvaa. 
Materiaalisella kulttuurilla on merkitystä maailmankuvan ymmärtämiseen. 
Se liittyy museoiden toimintatapoihin: esineiden valitsemiseen, tutkimiseen, 
esittelemiseen ja dokumentointiin. Esineet muistuttavat tarinoista, auttavat 
hahmottamaan historiaa, mutta mielikuvien todellisuus on vaihtelevan suh-
teellista ja subjektiivista. Tätä ei kuitenkaan korosteta useinkaan, eikä siitä 
edes mainita, vaan sen sijaan museot korostavat tiedon välitystä. Esimerkiksi 
Suomen museoeettisissä säännöissä määritellään näyttelysuunnittelun tyyli:

Museon tulisi varmistaa, että kaikki sen julki tuoma tieto on 
täsmällistä, rehellistä, objektiivista ja akateemisesti perusteltua.191

Säännöissä ei näyttelysuunnittelijan tulkintaa tiedosta rohkaista tai sille ei 
anneta tilaa. Pääpaino on tiedonvälityksellä, ei esimerkiksi tarinoilla, tunteilla, 
muistilla tai visuaalisuudella. Vaikka esimerkiksi tunteita ei yleisesti liitetä 
tiedonvälitykseen, niin myös tunteet välittävät tietoa. Museoeettiset säännöt 
ovat osittain ristiriitaisia uudemman kognitiivisen tutkimuksen kanssa. Sen 

89 Vihma 995: 87.
90 Kopytoff 986: 64.
9 Museotyön ammattieettiset säännöt ICOM:in (International Council of Museums) Suomen komiteassa
 http://www.museoliitto.fi/icom/etiikka. Luettu 20.9.2004.
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mukaan kokemus on sekä tiedostettua että tiedostamatonta.192 Kokemus on 
pitkälti metaforista, samoin kuin arkipäiväinen ajattelukin.193 Aito kokemus 
voi toki olla täsmällistä ja rehellistä, mutta tuskin objektiivista tai akateemisesti 
perusteltua. Tieteellisesti perusteltu tietokin muuttuu jatkuvasti. Viittaan 
tässä esimerkiksi esteettiseen kokemukseen, joka on luonteeltaan välitöntä, 
selittämätöntä ja tiedostamatonta.194

Museonäyttelyissä tietty esine tai kokonaisuus voi tuoda muistoja museo-
kokijan menneisyydestä, jolloin yleinen kytkeytyy yksityiseen. Lyhytkes-
toisessa muistissa on asioita lähimenneisyydestä, kun taas pitkäkestoisessa 
muistissa on tietoa kauempaa menneisyydestä. Muistamisen taito oli erityisen 
suosiossa 500-luvulla ja se perustui kahteen seikkaan, perinteeseen ja siihen, 
että tiedon systemaattisen järjestämisen uskottiin olevan arvokas apuneuvo 
maagisten taitojen harjoittamisessa. Aurasmaa on väitöskirjassaan käynyt pe-
rusteellisesti läpi Camillon muistiteatterin rakenteen, joka jäsensi 500-luvulla 
tietoa teksteinä ja esineinä.195 Muistin ja muistojen hyödyntäminen toimii 
edelleen yhtenä oleellisena mielikuvien herättäjänä liikuttaessa museoissa. 
Tietty visuaalinen merkki voi tuoda mieleen muistoja. 

To know must therefore be to interpret: to find a way from the visible 
mark to that which is being said by it and which, without that mark, 
would lie like unspoken speech, dormant with things.196

Tietääkseen pitää tulkita: visuaalinen merkki, joka muuten olisi lepo-
tilassa näyttelysuunnittelussa ja esineissä, pitää tulkita merkityksiksi. Tul-
kinta muodostuu reaktiosta ja päättelyistä, joista syntyy assosiaatioketju. 
Siten tulkinta ei myöskään ole koskaan valmis, vaan se on aina muuttuvaa. 
Olennaista valmiissa näyttelyssä on se, että mikä tulkinta on lähtökohtaisesti 

92 Lakoffin ja Johnsonin mukaan jopa 97 % kaikesta kokemuksesta on tiedostamatonta. Lakoff and Johnson 
999: 8. Myös Aurasmaa kirjoittaa aiheesta suhteessa renessanssin museokäsityksiin, kuten intuitioon. Ks. 
Aurasmaa 2002: 328 ja 2004.

93 Lakoff and Johnson 999: 8.
94 Vihma 998: 0–2.
95 Aurasmaa 2002: 220.
96 Foucault 970: 32. ”Tietääkseen pitää tulkita: löytääkseen tien visuaalisista merkinnöistä siihen mitä on 

sanottu ja mikä ilman tätä näkyvää merkkiä olisi asioissa puhumattomana ja lepotilassa.” (suom. kirjoittajan)
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koettu niin merkittäväksi, että sen pohjalta on päätetty rakentaa näyttely. 
Tuntemattomampiin esineisiin tutustuttaessa taustamateriaaliin perehtyminen 
on olennaista, jolloin painottuu kokijan oma näkökulma. Subjektiivinen 
näkemys on siten oikeutettua, mutta samalla se vaatii rohkeutta, jos se poik-
keaa vallitsevasta maailmankuvasta. Subjektiivinen kokemus voi myös olla 
luonteeltaan täsmällistä tunnetta tai tietoa.

Mehän keräämme tarinoita, mutta ei kaikkea voi kertoa.197 

Museo on aktiivinen kulttuurinen vaikuttaja. Näyttely toimii merkkinä. Se 
on aktiivinen merkitysten tuottaja. Näyttelyä suunniteltaessa onkin mietittävä, 
tehdäänkö esimerkiksi historiapainotteinen näyttely varttuneimmille katsojille, 
jotka ovat tottuneet näkemään esineet väljästi järjestettyinä vitriinissä. Vai 
onko näyttelyssä otettu huomioon kriittinen ja koulutettu akateeminen 
yleisö, joka haluaa haastetta näyttelyssä käymiseen? Onko kulttuurinen 
moninaisuus otettu huomioon? Vaikka eri kohdeyleisöt on mietitty etukäteen, 
on silti muistettava, että tulkinnan muodostuminen on elävää, muuttuvaa 
vuorovaikutusta. Tulkintaa voi näyttelysuunnittelulla suunnata ja ohjata jo-
honkin, mutta esineistä tulkittavia merkityksiä ei voi kiinnittää. Jokainen 
kävijä luo aina myös oman subjektiivisen tulkintansa näkemästään. 

Eri merkityskerrosten esiintuominen
Esineestä muodostettavien mielikuvien moninaisuus ja suhteellisuus rakentuu 
esineen ympärille viritetystä muuttuvasta merkityskehikosta. Joskus tuo kehikko 
on tietoisesti rakennettu, kuten esimerkiksi Sotheby´s huutokaupassa, ja ostaja 
kohtaa sen tiedostamatta tai tiedostaen. Esine on välineellinen elementti, josta 
voi muodostaa merkin, joka viittaa itsensä lisäksi myös itsensä ulkopuolelle. 
Esine ei ole neutraali kappale, vaan siihen liittyy monia poliittisia, taloudellisia, 
kulttuurisia, narratiivisia ja henkisiä merkityksiä; esimerkiksi afrikkalaisen 
esineistön esitteleminen muiden kuin afrikkalaisten itsensä haluamalla tavalla 
osoittaa helposti jäänteitä kolonialismista ja rasismista. 

97 Museologian professori Janne Vilkunan toteamus haastattelussa. Ks. Liiten 2000.
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Näyttelysuunnittelussa joku on tehnyt valinnan siitä, mitä esitetään ja 
miten, sillä myös tila vaikuttaa esineisiin. Tilan merkitys on ratkaiseva tekijä 
siinä, miten esineet ymmärretään ja tulkitaan. Muistin, tilan ja vallan suhteet 
kietoutuvat yhteen. Tila paitsi auttaa, myös ”pakottaa” muistamaan ja ”estää” 
unohtamasta.198 Ei ole yhdentekevää, esitelläänkö museoesineet 800-luvun 
vai 990-luvun rakennuksessa, sillä sekin vaikuttaa esineiden tulkintaan. 

Rakennettu tila sisältää itse asiassa useita tiloja: se on arkkitehtoninen, ma-
teriaalinen ja sosiaalinen tila, kokoelma heterogeenisiä kulttuurisia käytäntöjä, 
kuvia ja ajatuksia. Se on analysoitavissa ainakin tuottamisen, käyttämisen ja 
esittämisen näkökulmista.199 

Rakennus kantaa itsessään erilaisia kulttuurihistoriallisia merkityksiä. 
Rakennuksen sisällä oleva tila muotoutuu tilaksi nimenomaan liikkeen kautta, 
jolloin aikaulottuvuudet tulevat väistämättä mukaan. Ajan tuominen mukaan 
tilalliseen ajatteluun tuo historian tilaan, sillä tila on tässä tapauksessa ollut 
täysin muussa käytössä ennen: Helinä Rautavaaran museo sijaitsee 960–70- 
lukujen aikana rakennetussa entisessä painotalossa. Joku museossa vieraileva 
on saattanut olla töissä aikoinaan painotalossa ja tulkitsee museota tuosta 
perspektiivistä käsin esimerkiksi arkisena. Tilassa liikkuminen on erilaista kuin 
vain tilan katsominen. Tilan katsominen korostaa sen visuaalisuutta, kun taas 
tilassa liikkuminen kytkeytyy oman ruumiillisuuteen; koskettamiseen, ääniin 
ja hajuihin.200 Esineen elämänkaareen liittyneet edeltävät tapahtumat siirtyvät 
esineen mukana. Museon näyttelytilassa on melkein aina esitelty jotain muuta 
ennen, näyttelyssä olevat esineet on esitelty myös jossain muualla tai esineitä 
ei ole ennen yhdistelty keskenään tällä tavalla.

Museoissa käymistä voi siten tarkastella tilallisena vuorovaikutuksena. 
Voi kysyä esimerkiksi, onko museoiden antama kuva toisesta kulttuurista 
kiinnostava tulkinta. Esimerkiksi uusiomateriaalista valmistetut afrikkalaiset 
”romuesineet” liittävät Afrikka-kuvaamme uudenlaisia merkityksiä201 kuten 

98 Saarikangas 998: 260.
99 Saarikangas 998: 248.
200 Muistiinpanoja Saarikankaan luennosta: ”Arkkitehtuuri ja tilan käyttö” Helsingin yliopistossa 8.2.2000.
20 Mielikuvia Afrikasta on monenlaisia, ne voivat liittyä esimerkiksi köyhyyteen, värikkyyteen, naamioihin tai 

alastomuuteen.
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ekologinen estetiikka tai lelujen tarinat.202 Esineistöstä ja samalla sen 
symboloimasta kulttuurista tulee julkista yksityisen sijaan. Kolonialismi jatkuu 
uudessa muodossa – kulttuurin identiteetti muuttuu sen ulkopuolelta käsin. 
Museo toimii usein esineen matkan aikana ainoana paikkana, jossa yleisö pääsee 
tutustumaan aitoon museoesineeseen. Museo on erikoisasemassa esineiden 
merkitysten tulkinnassa ja niiden esittelemisessä. Eri merkityskerrosten 
esiintuomisen kautta museoesine tuo parhaimmillaan katsojalle ajankohtaisia 
merkityksiä. 

Olennaisia kysymyksiä museonäyttelyiden suunnittelussa ja rakentamisessa 
ovat ennen kaikkea seuraavat: Mitä esineestä valitaan kerrottavaksi, sen 
materiaali, valmistustekniikka, omistussuhteet vai siihen liittyvät tarinat? 
Mistä kussakin museossa käytettävä merkityskehikko muodostuu? Mikä on 
museon yleislinjaus ja miten se liittyy kyseessä olevan näyttelyn näkökulmaan? 
Kysymyksiin ei löydy helppoja tai yksiselitteisiä vastauksia – kyse on tulkinnasta 
ja linjanvedoista. Näyttelysuunnittelijoiden työnä on miettiä mitä historiasta 
nostetaan esille osaksi historian kertomuksen jatkumoa, jos sen edes ajatellaan 
olevan jatkumoa. Historian tutkija Jorma Kalelan esittämä kysymys: ”Mikä on 
merkittävää historiassa?” on osuva, sillä se nostaa esille kriittisen otteen sitä 
kohtaan mikä on historiallisesti merkittävää.203 Esineiden esittely museoissa 
vaatii syvällistä näyttelyn teeman pohdintaa monesta eri näkökulmasta, jotta 
museonäyttely ei toistaisi historian stereotypioita204 ja mielikuvia pölyttyneestä, 
kaavamaisesta näyttelystä, vaan toisi historiaa esille monipuolisesti ja eri nä-
kökulmista käsin.

 

202 Länsiafrikkalaisia esineitä, jotka oli valmistettu uusiomateriaalista, esiteltiin näyttelyssä ”Romun toinen 
elämä. Esineitä Länsi-Afrikasta” Suomen Rakennustaiteen museossa 25.3.–3.5.998 Helsingissä. Ks. Maula 
998.

203 Kalela 2000: 62–63.
204 Kalela kirjoittaa historian tutkimuksesta, johon sisältyy stereotypioita. Ne ovat asioiden ilmaisemisen 

tai kertomisen tapoja, tai menneitä tapahtumia koskevia uskomuksia tai vakiintuneita tulkintoja jostain 
ilmiöistä. Hänen mukaansa tutkijalle on olennaista erottaa keskenään omaan kokemukseen perustuvan ja 
stereotyyppisen kertomuksen. Kalela 2000: 02–03.
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205 Artikkeli käsitteli mm. museologista kehystä (museological framework), institutionaalista kritiikkiä ja 
kuvitteellista historiaa. Decter 990.

206 Goddfrey 998: 404.
207 Varsinkin USA:n ja Englannin monikulttuurisissa yhteisöissä taide määritellään poliittisesti värittyneeksi, 

joka usein ottaa osaa sukupuoli- tai ihonvärikysymyksiin. Museo on paikka, jossa myös taiteilijat voivat 
keskustella töidensä kautta muuttuvista merkityksistä. 
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Käsittelen tässä luvussa taiteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden suhdetta 
kahdesta eri näkökulmasta, sillä kulttuurihistoriallisen museon ja taiteen 
suhde voi olla vuorovaikutteista. Jatkan pohdintaa tarkastelemalla vitriineitä, 
jotka ovat olleet osana kuvataiteilijoiden teoksia, sillä vitriini on 900-luvun 
loppua kohden päätynyt osaksi nykytaiteen käytäntöjä. Taiteilijoille vitriini tuo 
samanlaisia semanttisia merkityksiä kuin kulttuurihistoriallisessa museossakin 
eli se esimerkiksi suojaa ja eristää. Taiteilijat ovat kuitenkin luoneet vitriineihin 
oman merkitysjärjestelmänsä ja siten kyseenalaistaneet monia havaitsemiaan 
epäkohtia. Taiteilijat ovat ottaneet joltain osin museoille kuuluneen vallan 
omiin käsiinsä. Esittelen muutamia taiteilijoita, jotka ovat käyttäneet vitriinejä 
osana teoksiaan. Olen valinnut monista vaihtoehdoista taiteilijoita, joiden 
teokset ilmentävät tiettyjä vitriinin semanttisia piirteitä, kuten korottamista 
ja etäännyttämistä.

Toiseksi käsittelen sitä, miten taiteilijat ovat muuttaneet esillepanoillaan 
kulttuurihistoriallisen museon näyttelysuunnittelua. Taiteen ja museoiden 
vuorovaikutus on noussut erityisen kiinnostuksen kohteeksi 990-luvulta 
lähtien. Jo vuonna 990 Flash Art -lehti julkaisi artikkelin ”De-coding the 
Museum”.205 Käsitetaiteen hakuteoksesta puolestaan pystyi 990-luvun lo-
pussa lukemaan ”näyttelyitä kuratoivien taiteilijoiden genrestä”.206 Monet 
museot kutsuivat taiteilijoita joko tuomaan taideteoksiaan museokokoelmien 
joukkoon tai uudelleen järjestämään museokokoelmia. Tämä kaikki kuvastaa 
asenteen muutosta. Taideteos on ollut keskustelun lähtökohta, jonka avulla 
taiteilijat käsittelevät museon sosiaalista, kulttuurista ja poliittista asemaa. 
Taidekaan ei ole poliittisesti neutraalia. 207 Niinkin vaikutusvaltainen taho 
kuin MoMA (Museum of Modern Art) New Yorkissa järjesti laajan näyttelyn 
museoista inspiraatiota hakeneista taiteilijoista ”The Museum as Muse: Artists 
reflect” 4.3.–.6.999 ja myös V&A Museum Lontoossa järjesti yhteistyössä 
Serpentine Galleryn kanssa taiteen ja museon vuorovaikutusta käsitelleen 
”Give & Take” näyttelyn 30..–.4.200. Massiivisten kulttuuri-instituutioiden 
suuntaa näyttävät näyttelyt osoittavat, miten kulttuurihistoriallisilla museoilla 
ja taiteella on yhteenkietoutuva historia. 800-luvulla pääosin eriytyneet 
kulttuurihistorialliset museot, taidemuseot ja luonnontieteelliset museot 
lähenevät toisiaan 900-luvun lopussa yhdistämällä taiteen ja museon toi-
mintamalleja uudenlaisissa esillepanoissa.
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Syvennän tässä luvussa tutkimuksen keskeisiä museon ja esineen suhdetta 
valottavia teemoja, kuten vallankäyttöä, vitriinin rooleja ja esineiden muuttuvia 
merkityksiä. Näkökulma on kuvataiteeseen painottunut. Pyrin esimerkeilläni 
osoittamaan, miten taiteen kyseenalaistavia ja kokeellisia toimintamalleja 
voisi soveltaa kulttuurihistoriallisissa museoissa. Esimerkit korostavat museo-
esineiden ympärille rakennettujen merkitysten moninaisuutta ja mahdollisuutta 
muuttua. Vallankäyttö ja kategorisointi ovat kiinnostaneet monia taiteilijoita, 
jotka ovat omineet museoiden toimintamalleja osaksi omia taiteellisia työ-
prosessejaan. Pohdin seuraavia kysymyksiä: Miten vitriini kommunikoi osana 
taideteosta? Mitä on valittu esiteltäväksi julkiseen instituutioon? Kenen 
historiaa museossa kerrotaan? Kenen kannalta historiaa tai vierasta kulttuuria 
museossa esitetään? 

Lisäksi tuon esille erityisesti nykytaiteeseen liittyviä teemoja kuten 
subjektiivisuuden läsnäolon länsimaisessa taiteessa ja sen tuomat mahdol-
lisuudet kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelysuunnittelussa. Taiteen 
käsitteen määrittelemisessä tutkimuksen pohjana toimii filosofi George 
Dickien institutionaalinen taideteoria, jonka mukaan esine on taidetta, jos 
tietyn sosiaalisen instituution (taidemaailman) edustajat näin arvottavat.208 
Taideteoriasta on kuitenkin kiistelty muun muassa sen takia, ettei se selitä 
mitä taide on, vaan ainoastaan määrittelee sen, miten taide sopii tiettyyn 
sosiaaliseen yhteyteen.209 Menemättä tämän tutkimuksen puitteissa sy-
vemmälle tähän taideteoreettiseen keskusteluun, analysoin valitsemieni tai-
teilijoiden teoksien merkityksiä ja mahdollisuuksia ”taidemaailmassa”210 
ja usein eri kategoriaan määriteltyjen kulttuurihistoriallisten museoiden 
maailmassa. Kaikki esittelemäni taiteilijat ovat meritoituneet taiteen kentällä 
ja siten heidän teoksensa ovat tulleet hyväksytyksi taiteen instituutioiden 
osalta. Tutkimukseni ei siten keskity kyseenalaistamaan näiden teosten 
olemassaoloa taiteena, vaan hyväksyy sen. Koska tämän tutkimuksen pääpaino 
on museoesineen merkityksen muotoutumisessa, myös kuvataiteen esimerkit 
on valittu siten, että ne valaisevat asettamaani tutkimuskysymystä museon ja 
esineen suhteesta.

208  Dickie 974. 
209  Haapala 990: 88–99. Yanal 998: 508–52. 
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Vitriini ja järjestys kuvataiteessa 

Taiteilijat käyttävät museoissa samoja keinoja kuin museoammattilaiset ja 
korottavat tietyt esineet merkittäviksi. Näin vitriinikin toimii kategorisoinnin 
ja erottelun välineenä myös taiteessa, mutta esineiden yhdistely vitriineissä 
on usein museoiden perinteestä poikkeavaa. British Museum nykykulttuurin 
kuraattorin James Putnamin mukaan vitriinit pitävät katsojan mukavan 
ja tirkistelevän etäisyyden päässä jostain, joka on kiinnostavaa, mutta eh-
kä mautonta.  Vitriinistä johdetut assosiaatiot tieteeseen ja uskontoon viit-
taavat vitriiniin jopa elävien olentojen säilyttimenä, mitä ajatusta monet 
taiteilijat ovat käyttäneet esittelemällä vitriinissä elävää ihmistä.211 Vitriinissä 
säilytettävä ja esiteltävä elävä ihminen muistuttaa läheisesti museonäytteiden 
säilömistä formaldehydiin. Eräs kulttuurihistoriallinen esimerkki tästä löytyy 
Pietarista, jossa Pietari Suuren antropologisessa ja etnografisessa museossa, 
Kunstkamerassa, on esillä muun muassa ihmisen sikiöitä purkeissa.212 Mu-
seon alkuaikoina siellä oli myös esillä eläviä kummallisuuksia, kääpiöitä ja 
jättiläisiä.213 Vitriini ikään kuin säilöö esittämänsä artefaktit ja kehot. 

Vastaava nykytaiteeseen siirretty versio ovat brittiläisen ”nuoren nykytai-
teilijan”214 Damien Hirstin (s. 965) valtavat vitriinit, joissa esitellään esimer-
kiksi säilötty lammas teoksessa ”Away from the flock (third version)” tai lääkärin 
instrumentteja teoksessa ”Still” vuosilta 994. Vaikutus on sama, vitriini toimii 
eristäjänä, jonka läpi pystyy kurkistamaan, tarkastelemaan ja ihmettelemään 
jotain, joka on irrotettu jokapäiväisestä elämästä. Hirstin kohdalla kyse on 
nähdäkseni paluusta shokeerauksen esittämiseen, jota varsinkin 800-luvulla 
harrastettiin sirkuksissa ja näyttelyissä, sekä sen kyseenalaistamiseen. Monesti 

20 Esim. Haapala toteaa väljän termin ”taidemaailma” olevan käyttökelpoiseksi koettu, mutta merkitykseltään 
epämääräinen, vaikka merkityksen väljyys lopulta edistääkin termin käyttökelpoisuutta. Haapala 990: 88. 

2 Putnam 200: 5. Taiteilijat kuten esimerkiksi Tim Ulrichs (s. 940) ”The first living work of art”, 96 tai 
Peter Greenaway (s. 942)”The physical self ”, 99 ovat teoksissaan pistäneet itsensä tai alastoman mallin 
vitriinin sisälle museossa.

22  Vierailu museossa 4.4.200.
23  Lähde: http://www.kunstkamera.ru/english/pages.htm. Luettu 23.4.200.
24 Young British Artist (YBA) taiteilijoihin kuuluu 990-luvun alussa brittiläisistä taidekouluista (varsinkin 

Lontoon Goldsmith Collegesta) valmistuneita nuoria taiteilijoita, jotka saavuttivat menestyksen 
taidemaailman kentällä, esim. Damien Hirst (Turner Prize vuonna 995) ja Rachel Whiteread (Turner Prize 
993). Ks. Baker 200,  Burton 2000 ja Cibulski 200.
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kyse on myös kuolleen eläimen esittelemisestä. Hirstille taiteen tekeminen on 
jatkuvaa rajojen kokeilemista:

I just wanted to find out where the boundaries are. So far I´ve found 
out there aren´t any. You have to step over the line to find where the 
lines are.215

Kyseenalaistamisen asennetta ei juuri näy kulttuurihistoriallisten museoiden 
näyttelysuunnittelussa, vaikka se voisi virkistää museoiden luomia mielikuvia 
ja uudistaa esineistä luotavia mielikuvia. Teosten tuottamissa merkityksissä 
ja niihin liittyvissä mielikuvissa Hirst yhdistää taiteen visuaaliset metaforat 
tieteelliseen tutkimukseen. Hirst haluaa luoda sillan tieteen ja taiteen välille,216 
jossa kysymys on nähdäkseni ensisijaisesti visuaalisesta sillasta. Nykytaiteen 
kentälle tuotuna vitriini tuo mukanaan monia merkityksiä ja muistumia 
kulttuurihistoriallisista museoista ja erityisesti laboratorioista. Taiteella, 
museoilla ja laboratorioilla on yhteys, sillä 800-luvulla museoiden toiminta 
omaksui toimintatapoja tieteen laboratoriokäytännöistä.217 Nykytaiteessa 
vitriini toimii esittämisen työkaluna. Vitriinin lasi muodostaa sekä pinnan 

Kuvassa Jeff Koonsin (s. 1955) ”Kolmen pallon tasapanosäiliö” 1985, joka oli esillä Helsingin 
Taidemuseossa 28.1.–10.4.2005.Muita esimerkkejä vitriineitä käyttäneistä taiteilijoista on runsaasti, 
kuten esimerkiksi Lauri Anttila (s.1938) ”Kunnianosoitus Werner Holmbergille”, 1986, Joseph 
Beuyes (1921-1986) ”Untitled (Vitrine)” 1983, Barbara Bloom (s. 1951) ”The Reign of Narcissism” 
1988-89, Mark Dion (s. 1961) ”Tate Thames Dig” 1999, Hans Haacke (s. 1936) ”Mixed messages” 
2001, Annaleena Hakatie (s. 1965) teoksessa ”Stilllife 1-3”, 1998, Eva Hesse (1936-1970) ”Untitled” 
(LeWitt Glass Case) 1967-68, Damien Hirst (s. 1965) ”Still” 1994, Susann Hiller (s. 1942) ”From The 
Freud Museum” 1991-1996, Antero Kare (s. 1946) ”Kapova ja koirat” 2000, Claes Oldenburg (s. 1929) 
”Mouse Museum” 1965-77, Marc Quinn (s. 1964) ”Ethernal Spring (Sunflowers) I” 1998 ja Gavin 
Turk (s. 1967) ”Gavin Turk Right Hand and Forearm” 1992. Kaikilla näillä taiteilijoilla vitriini on ollut 
keskeinen visuaalinen elementti osana heidän teoksiaan jossain vaiheessa heidän työskentelyään. 
Kuva: Outi Turpeinen

25 Hirstin haastattelu. Ks. Bonami 996. ”Halusin vain tietää missä rajat ovat. Tähän mennessä olen huomannut, 
ettei niitä ole. On astuttava rajan yli löytääkseen ne.” (suom. kirjoittajan)

26 Cibulski 200.
27 Forgan 994.
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että tilan.218 Vitriini edustaa keinotekoista mahdollisuutta kategorisoida 
valitsemansa artefaktit haluamallaan tavalla, jolloin ne oikeassa yhteydessä 
(lähinnä taidemuseossa) käsitetään merkittäviksi.

Vitriiniä osana taiteilijoiden teoksia on analysoitu vähän. Poikkeuksena 
on Putnamin kirja ”Art and artifact. The museum as medium” vuodelta 
200, jossa vitriinin merkityksiä on analysoitu suhteessa museoinstituutioon. 
Taiteilijat itse eivät kommentoi käyttämäänsä vitriiniä, vaan ottavat vain 
sen luomat merkitykset käyttöönsä. Uskoakseni taiteilijat tiedostavat esi-
merkiksi vitriinien materiaalien merkitykset osana teoksesta luotuihin 
mielikuviin.  Esimerkiksi amerikkalaisen taiteilijan Mark Dionin (s. 96) 
käyttämä puinen kabinetti teoksessa ”Tate Thames Dig” (999) vie mielikuvat 
luontevasti juuri englantilaiseen historiaan (kabinetissa esillä Thames-joesta 
löytyneitä monenlaisia esineitä). Amerikkalaisen taiteilijan Jeff Koonsin 
(s.955) massakulttuuriin viittaavat steriilit lasiset vitriinit (joissa on esillä 
esimerkiksi leijuvia lentopalloja) taas ovat pitkälle tyyliteltyjä moderneja ja 
kaupallisuuteen viittaavia vitriinejä. Vitriini tuo esineille, jotka usein ovat 
”ready-made”219 -perinteen jatkajia, erityisen aseman, jossa juuri tämä esi-
ne nostetaan erityiseksi ja huomion kohteeksi. Dion nostaa teoksessaan 
esille valtavaan kaivamisurakkaan osallistuneiden ihmisten työpanoksen ja 
arkipäivän arkeologian, kun taas Koons haluaa yllättää leijuvalla pallolla ja 
tuoda kaupalliset näkökulmat vahvasti esille. Koonsin vitriiniteoksissa esineet 
ovat haluttuja superpuhtaita käyttöesineitä säilöttynä pois käytöstä, mikä 
viittaa edellisessä luvussa käsittelemääni Pomianin semiofora-käsitteeseen. 

Dionin teoksen esineet olivat joutuneet hylätyiksi jokeen, josta ne nos-
tetaan takaisin käyttöön, museoinstallaatioon nähtäville. Niiden lajittelu nou-
datti ikonisen samankaltaisuuden ajatusta, jossa visuaaliset samankaltaiset 
esineet ovat samassa kategoriassa, ja esineissä näkyvät naarmut ja jäljet 
muistuttavat indeksisesti niiden menneisyydestä joen pohjalla. Painotus on 
näin visuaalisessa kategorisoinnissa, ei niinkään symbolisessa vallankäytössä. 
Dionin projekti oli päinvastoin luonteeltaan demokraattinen. Lontoon Tate 

28 Corris 997.
29 ”Ready-made” käsite sai alkunsa taiteilija Marcel Duchampin taidenäyttelyyn New Yorkissa tuomasta 

pisuaarista ”Fountain” 97, jota hän väitti taiteeksi. Esine oli ”vapautettu funktionaalisesta tehtävästään, 
jolloin se on tuonut esteettisen kontribuution.” Godfrey 998: 28–29.
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Modernissa esillä olevat esineet ovat vapaaehtoisten valitsemia,220 toisin kuin 
yleensä museoissa, jotka toimivat autoritäärisestä ja anonyymistä vallankäytön 
näkökulmasta käsin. Dionin teoksen esineisiin ei esillepanossa kuitenkaan 
liitetty tekstejä, vaan assosiaatiot oli jätetty auki. Dion kommentoi erityisesti 
kategorisointia teoksissaan, jotka usein jättävät merkitykset avonaisiksi.221 
Teos kannustaa kokijaa tulkitsemaan sitä monesta eri näkökulmasta käsin 
viittaamalla hienovaraisesti museaalisiin käytäntöihin (800-luvun tyylinen 
vitriini) antamatta liikaa rajoittavia selityksiä. Merkitykset syntyvät visuaali-
sesta ratkaisuista ja niihin liittyvistä tarinoista.

Kulttuurihistoriallisissa ja luonnontieteellisissä museoissa olevissa vitrii-
neissä on totuttu näkemään lähes mitä tahansa esineitä. Lasivitriinin käyttö 
taiteessa merkitsee kategorisoinnin ja jopa yhdenmukaistamisen vastarintaa.222 
Taidemuseoon tuotuna vitriini osana taideteosta on irrotettu todennäköisestä 
merkitysyhteydestään ja siitä luodut merkitykset liittyvät myös hämmennykseen 
ja absurdiuteen, jossa uudet kulttuuriset, sosiaaliset ja poliittiset metaforat 
muodostetaan. 

Muutamat vitriiniä käyttäneet kuvataiteilijat ovat esittäneet kriittisiä 
kommentteja joidenkin taidemuseoiden käytäntöjä kohtaan. Esimerkiksi 
amerikkalainen pop-taiteilija Claes Oldenburg (s. 929) kirjoitti vuonna 
96 haluavansa tehdä poliittis-eroottis-mystistä taidetta, joka tekee jotain 
muutakin kuin vain on museossa.

I am for an art that is political-erotical-mystical, that does something 
other than sit on its ass in a museum.223

Oldenburgin väittämä kuvaa hyvin kriittistä ja radikaalia asennetta, joka tai-
teilijoilla oli museota kohtaan erityisesti 960-luvulla.224 Museoinstituutiota 
kritisoivien teosten rinnalle syntyi myös ympäristötaiteen alue, joka osaltaan 

220 Coles 2000.
22 Birmbaum 999.
222 Corrin 200: 7.
223 Oldenburg 96 (996). ”Puolustan poliittis-eroottis-mystistä taidetta,  joka tekee muutakin kuin vain 

istuu perseellään museossa” (suom. kirjoittajan)
224 Ks. 960-luvun yhteiskunnallisesta kapinasta suhteessa museoinstituutioon esim. McShine 999: –23 ja 

200–239, Gorrin 994: 3–4. 
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halusi eroon ”valkoisen kuution”225 luomasta institutionaalisesta vallankäytöstä.
Kuvataide voi ironisoida museoiden vallankäyttöä ja käyttää sitä hyväkseen. 

Amerikkalaisen taiteilijan Barbara Bloomin (s. 95) teoksessa ”The reign 
of Narsissism” (988–89) vitriini muistuttaa alttarimaista esillepanoa. Siinä 
taiteilija asettaa fetissinomaisesti esille omia rintapatsaitaan, hautakivensä 
(tekstillä: Barbara Bloom July 11, 1951- Ashes to ashes. Diamonds to diamonds. 
Dust to dust) ja muita henkilökohtaisia esineitä. Bloomia kiinnostaa keräilyn 
ja taiteen tekemisen narsistiset puolet, joissa vitriineissä esillä olevia esineitä 
palvotaan ja ihaillaan.

Suomalaisessa kuvataiteessa vitriinejä on viime vuosina näkynyt muun 
muassa käsitetaiteilija Lauri Anttilan (s. 938) teoksessa ”Kunnianosoitus 
Werner Holmbergille” (986)  ja muinaistaiteentutkijan ja taiteilijan Antero 
Kareen (s. 946) teoksessa ”Kapova ja koirat” (2000). Sekä Anttilan että Kareen 
taide kytkeytyy näissä teoksissa luonnontieteisiin; Anttilalla tähtitieteeseen 
ja Kareella mikrobiologiaan, jolloin vitriinin käyttö tuntuu luontevalta esit-
telymuodolta taiteen ja tieteen välimaastossa olevista kysymyksistä kiin-
nostuneille taiteilijoille. Anttilan sanoin:

Tieteen ja taiteen ero on pieni, jos lähtökohtana on uteliaisuus. 
Mitä on? Miten on? Miksi on?226

 Anttilan teoksessaan käyttämä vitriini on yksinkertainen: lasilevyt on 
nostettu matalien pukkijaloilla seisovien vanerilaatikoiden päälle. Vitriinissä 
olevat valokuvat, luonnonesineet, piirrokset ja kasettinauha on aseteltu 
säntilliseen järjestykseen kuin peruskoulun maantiedon tunnilla. Vaikutelma 
on vaatimaton ja toisaalta jännittävä. Erilaisten kuva- ja esine-elementtien 
suhdetta toisiinsa voi pohtia, samoin kuin tarinan muotoutumista Anttilan 
tekemästä kävelyretkestä Holmbergin jalanjäljillä. Teos toimii mielikuvien 

225 Valkoisen kuution käsite liittyy 900-luvun alun murrokseen taidemuseoissa, joissa haluttiin eroon 800-
luvun tummuudesta näyttelysaleissa ja tiiviisti ripustetuista maalauksista. Valkoisen kuution käsitteen alku 
yhdistetään New Yorkin MoMAan, joka halusi luoda taideteoksille mahdollisimman neutraalin esittelytilan. 
Lisää MoMAn ripustushistoriasta ks. Staniscewski 998. Galleriatila on varjoton, valkoinen, puhdas ja 
keinotekoinen ja omistettu estetiikan tekniikalle. O´Doherty 999: 5. 970–80-luvulla tuli kuitenkin selväksi, 
ettei valkoinen kuutiokaan ole neutraali tila. Ks. Corrin 994: 3–4. 

226 Anttila 2003: 46.



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  9

 3. Museo maailmankuvan esittäjänä4. Taiteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden vuorovaikutus

Claes Oldenburgin ”Mouse Museum” (1965–77) ironisoi taiteen esittelemistä taidemuseossa tuomalla 
museoon oman ylhäältä katsottuna hiiren mallisen museon, jossa on Oldenburgin valmistamia esineitä. 
Kuva museon sisältä on otettu ”Museum as muse” näyttelystä MoMAsta 1999. Kuva: Outi Turpeinen

Barbara Bloom, ”The reign of Narsissism” (1988–89) Kuva: Ken Schles, MoMA
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kautta, sillä katsojalla ei ole mahdollisuutta kuunnella ääninauhaa, ainoastaan 
katsella vitriiniin dokumentoitua kasettia. Vitriini etäännyttää ja säilyttää 
mystifioivan luonteensa. Kun kokija tietää vitriinissä olevat esineet osaksi 
taideteosta eikä esimerkiksi osaksi kulttuurihistoriallista tai luonnontieteellistä 
esillepanoa, tehdään tulkinta eri näkökulmasta käsin. Myös Anttilan taiteessa 
on vahva tunnelma taiteen ja tieteen kysymysten yhdistämisestä.

Kareen teoksissa vitriini toimii ensisijaisesti eristäjänä, sillä teokset ovat 
eläviä.227 Ne koostuvat elävistä bakteereista, jotka muuttavat usein näyttelyn 
aikana väriään. Home vaatii kasvaakseen kosteutta, joten vitriiniä voi verrata 
jopa akvaarioon ja terraarioon, joissa on eläviä kaloja tai liskoja. Vitriini on 
välttämätön teoksen olemassaolon kannalta, sillä se mahdollistaa sisäpuolellaan 
bakteerien kasvamisen ja elämisen, toisin kuin esimerkiksi Hirstin vitriineissä, 
joissa esitellään kuollutta. Kareen kanssa samantapainen työskentelytapa oli 
myös muotoilija ja tutkija Annaleena Hakatiellä (s. 965) teoksessa ”Still life 
-3” (998) jossa kokija pystyi tarkastelemaan homeen kehittymistä pienissä 
vitriineissä. Sekä Hirstillä että Hakatiellä teoksen nimenä tai nimenosana 
on ”Still”, joka viittaa perinteiseen asetelmamaalaukseen. Yhtä lailla kuin 
maalauksen esineet on järjestelty ja pysäytetty maalaukseen, myös vitriiniin 
laitetut artefaktit on asetettu lokeroihinsa. Hakatien teos muistuttaa erityisesti 
hollantilaisen 600-luvun asetelmamaalauksen perinteestä, jossa erilaiset ruo-
katarvikkeet houkuttelivat. Hakatien teoksessa homeiset ruuat on säilötty 
läpinäkyvän lasin taakse, jolloin mätänimisen hajut pysyivät pääosin poissa 
kokijan nenästä, mutta visuaalisuutta pystyi silti tutkimaan.228 Tästähän 

Lauri Anttilan ”Kunnianosoitus Werner Holmbergille” (1986) Kuva: KKA

227  Kareen teos ”Kapova ja koirat” Kiasman Studio K:ssa vuonna 2000.
228  Retretissä hajun saattoi aistia, kun tarkasteli teosta ”nenä kiinni” siinä. Toisaalta luolasto on hyvin laaja ja 

siellä on muutenkin hieman kellarinomainen kostea hajumaailma. Kun teos oli esillä Lontoossa (Diesel 
StyleLab), vaatimuksena oli, ettei hajua saa olla. Tämän takia Hakatie lisäsi elintarvikekumista hyllyjen 
muotoon leikatut eristeet sylinterien ja hyllyjen väliin. Tosin rako oli hyvin tiivis ilman niitäkin, sillä 
sylinterit oli katkaistu automaatilla ja olivat kaikki täysin samankorkuisia. Joka tapauksessa kumi oli 
lopullinen hajusulku. Hakatien sähköpostiviesti 20.8.2004.
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vitriinin käytössä pitkälti on kyse, kohdetta voi tutkia läheltä, mutta suojaavan 
rakenteen läpi. 

Homeen tuominen vitriinin sisällä taidemuseoon on ironista siitä pers-
pektiivistä, että museoita voi kritisoida nimenomaan pölyttyneisyydestä, joka 
liittyy myös homeisuuden metaforaan. Epäilen, onko Kareella tai Hakatiellä 
kuitenkaan ollut tavoitteena ironisoida nimenomaan juuri tätä puolta museosta 
instituutiona toisin kuin Oldenburgilla.  Hakatie ja Kare ovat teoksissaan 
käyttäneet hyväkseen vitriinin eristävää luonnetta, joka toimii fyysisesti ja 
näyttäytyy visuaalisen semanttisesti. Kirkkaan lasin läpi näkyy muutokset 
artefakteissa.

Annaleena Hakatie ”Still life 1-3”, 1998. Teos oli esillä Retretin kesänäyttelyssä vuonna 1998. Kuva: Pauliina Pasanen
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Uusi näkökulma museokokoelmalle

Monet taiteilijat ovat 900-luvulla kommentoineet museoiden esittelemää 
järjestämisen ja esittämisen tapaa eri tavoin.229 Olen valinnut esiteltäväksi seu-
raavien taiteilijoiden tekemät esineiden esillepanot museoissa: Fred Wilson, Hans 
Haacke, Catarina Ryöppy, Rachel Whiteread, Susann Hiller ja Donald Judd. 
Olen rajannut analyysin näihin taiteilijoihin, koska heidän työskentelytapansa 
ovat mielestäni osuvia esittelemään valitsemaani tutkimusaihetta 990-luvulla 
kulttuurihistoriallisten museoiden kanssa työskennelleitä taiteilijoita, jotka ovat 
tuoneet uudenlaisen näkökulman museoesineiden esittämiseen. Esimerkkien 
avulla havainnollistan uudenlaisen perspektiivin suhteessa edellisen luvun 
”Museo maailmankuvan esittäjänä”-analyysiin esineen merkitysten rakentu-
misesta. Museot olivat 990-luvun alkupuolella keskellä syvää kriisiä, jossa 
museoesineiden avulla luodut merkitykset eivät vastanneet aikakauden uusia 
analyyttisiä kysymyksiä siitä, mitä museoissa esitetään, kenen historiaa ja mistä 
perspektiivistä käsin. 230 

Museo mielentilana
Kuraattori Lisa G. Corrin toi uuden keskustelunavauksen kulttuurihistori-
allisten museoiden näyttelysuunnitteluun toteuttamalla kaksi uraauurtavaa 
näyttelyä taiteilijoiden kanssa vuosina 994 ja 200. Näistä ensimmäinen oli 
uudenlainen malli näyttelysuunnittelusta, jossa Corrin toimi kuraattorina ja 
amerikkalainen Fred Wilson (s.954) taiteilijana. Wilsonin museoinstallaatio 
”Mining the museum” oli esillä museon peruskokoelmana Maryland Historical 
Societyn museossa USA:n Baltimoressa 29..994–5..2002. Hänellä oli 
museossa taiteilijaresidenssi, jossa hän sai työskennellä taiteilijana museossa. 
Hän sai käyttöönsä teostaan varten museosta koko kolmannen kerroksen, 
oman toimiston ja noin sadan ulkopuolisen asiantuntijan avun, koskien 
afroamerikkalaisten historiaa, astronomiaa ja museon historiaa. Lisäksi hän 
sai mahdollisuuden käyttää esineitä museon kokoelmista. Vuoden työn jälkeen 
hän kokosi museon historiaa uudella tavalla esittävän installaation. Wilsonin 

229 Ks. esim. Corrin 994, 200, McShine 999 ja Putnam 2002.
230 Corrin 994: , Karp 996: 265. 
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teoksessa merkittävää on sen perusteellisuus ja kriittinen ote konservatiiviseen 
instituutioon. Vaikuttaa siltä, että Wilsonilla oli todellinen mahdollisuus penkoa 
museon kokoelmavarastoja. Hänen mukaansa museo onkin nimenomaan 
mielentila pikemmin kuin vain rakennus:

A museum is more a state of mind than a piece of real estate.231

Wilsonin taiteellinen teos ”Mining the museum” oli häkellyttävä sukellus 
museon kokoelmien avulla 350 vuotta vanhan kaupungin historiaan. Visuaalisesti 
kriittinen näyttely kommentoi aikaisempaa näyttelyä, jossa huonekalujen, 
hopeaesineiden ja muiden kotitaloustarvikkeiden kallisarvoisuutta korostetaan 
valaistuksella ja hienoilla kangastaustoilla, jotka korottavat ne pois kävijöiden 
ulottuvilta.232 Eräs installaation vitriineistä nimeltä ”Metal work 793–880” 
sisältää koristeellisia hopeisia pikareita sekä karut orjankahleet. Wilsonin 
mukaan hopeapikareiden tekeminen oli mahdollista juuri orjuuteen sisältyvän 
alistamisen kautta. On myös mahdollista, että sama orja on tehnyt kaikki 
esineet.233 Wilson on erityisen tietoinen omasta tavastaan etsiä merkityksiä 
totuttujen käytäntöjen takaa omasta etnisestä identiteetistä ja näkökulmastaan 
käsin.234 Esittämällä esineitä uudella tavalla museo väistämättä välittää uu-
sia merkityksiä maailmankuvastaan. Visuaalinen provokaatio toimii näyt-
telysuunnittelun tehokeinona. 

Toisenlainen esimerkki tulee ilmi kuraattori Rachel E. Laytonin kriittisestä 
tapaustutkimuksesta, jossa hän käsittelee mustien tekemiä hopeasepän töitä 
USA:ssa 700–800-luvuilla.235 Ne harvat mustat hopeasepät, jotka saivat 
tehdä työtään, eivät kuitenkaan saavuttaneet samaa vapauden astetta kuin 
valkoiset. Layton esittelee myös museoille tyypillisen tavan esitellä mustien 
tekemiä esineitä museoissa, joista ei aina saa selville esineiden kolonialistisia 
taustoja. Hän kyseenalaistaa artikkelissaan museoiden esittämiskäytäntöjä, 
joiden mukaisesti museot esittävät kolonialistisesta taustasta tulevia esineitä 

23 Wilson teoksessa Goddfrey 998: 407. ”Museo on enemminkin mielentila kuin fyysinen rakennus.”  
(suom. kirjoittajan)

232  Corrin 994: .
233  Wilson 996: 256.
234  Wilson kuvailee itseään afrikkalaiseksi, Amerikan-intiaaniksi ja eurooppalaiseksi jälkeläiseksi. Miles 2003.
235  Layton 998: 82–94.
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ilman selkeää kulttuurista viitekehystä. Juuri tämäntyyppistä kolonialistis-
ta vallankäyttöä ja rasismia Wilson kommentoi visuaalisesti omilla esillepa-
noillaan. Hän kyseenalaistaa esimerkiksi sen, miten yleensä museoissa on 
erillinen tila kauniille ja kauhistuttaville esineille.236 Lisäksi usein kaikkia 
esineiden taustoilla olevia kertomuksia ei useinkaan nosteta esille, vaan vain 
valitut, aikakauden maailmankuvaan sopivat tarinat kerrotaan.

Wilsonin työskentelytapaa on verrattu hämähäkinseittien pois pyyhkimiseen 
museoista.237 Taiteilija Wilson toimii sisällöllisenä patistajana uusien merkitysten 
päivittämisessä ja hänen taiteilijan identiteettiinsä liitetään museoiden luomien 
ideologioiden penkojan rooli.238 Hänen tekemässään museoinstallaatiossaan 
esineiden symbolinen merkitys muuttui täysin, kun ne rinnastettiin keskenään 

Kuva Fred Wilsonin näyttelystä ”Mining the museum”. Kuva: Jeff D Goldman/ The Maryland Historical 
Society, Baltimore

236 Wilson 995: 28.
237 Constantin Lewallen kirjoittaa Wilsonista Berkeley Art Museum & Pasific Film Archiven internetsivuilla. 

http://www.bampfa.berkeley.edu/exhibits/fred_wilson/index.html. Luettu 5.5.2004.
238 Torres 999, Helfand 2003.
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uudella tavalla. Orjankahleet olivat ennen lojuneet museon varastossa, josta 
Wilson valitsi ja sijoitti ne näyttelykelpoisten hopeaesineiden rinnalle. 
Museossa piiloteltu rasistinen menneisyys esittäytyy rinnastettuna hyväksyttyyn 
ylempään yhteiskuntamalliin, ja esillepanoon tulee kontrastisuutta. Taiteilija 
osallistuu keskusteluun kärjistämällä asioita tai nostamalla esiin taka-alalle 
jääneitä tapahtumia. Erityisesti Yhdysvalloissa monien museoiden näyttelyt 
ovat aiheuttaneet poliittista keskustelua vähemmistöjen parissa.239 Wilson on 
taiteilijana ottanut postkolonialistisen240 näkökulman teoksiinsa. Visuaalinen 
kyseenalaistaminen on välitöntä ja tehokasta.

Kahdensadan vuoden takainen historia on nykypäivänä mahdollista nos-
taa esille, jolloin väistämättä nousee mieleen kysymyksiä myös nykyisestä 
rasismista ja sen muodoista. Suomessa vastaavanlaista visuaalisen kriittistä 
näyttelyä ei ole tietääkseni tehty. Olisi esimerkiksi kiinnostavaa nähdä, mitä 
Suomen Kansallismuseon varastojen kätköistä löytyy ja miten mahdolliset 
esineiden symboloimat merkitykset poikkeavat tähän mennessä kerrotusta 
historiallisesta maailmankuvasta. Wilsonin uusin museoinstallaatio ”Site Un-
seen: Dwellings of the Demons” taas on nähtävillä Göteborgissa vuoden 2004 
lopulla avautuneessa Museum of World Culturessa.

Merkitysten antamista ja ottamista
Taiteilijat ovat omien teostensa avulla ravistelleet museoiden mahdollisesti 
stereotyyppisiä näyttelyratkaisuja. Esimerkiksi toisessa Corrinin kuratoimas-
sa näyttelyssä ”Give & Take” vuonna 200241 oli kyseessä kahden kulttuuri-
instituution välinen yhteistyö. Lontoon V&A Museumissa oli esillä 5 nyky-
taiteilijan teoksia osana kokoelmanäyttelyitä, ja Serpentine Gallery puolestaan 
antoi saksalaissyntyisen, amerikkalaisen käsitetaiteilijan Hans Haacken (s. 
936) tehdä V&A Museumin museoesineistä oman installaation nykytaiteen 

239 Esim. Aurasmaa on käsitellyt intiaanien suhtautumista heidän kulttuuriinsa kuuluvien perinteisten esineiden 
esittelyyn museoissa. Aurasmaa 996: 29–33, 2002: 3–30.

240 Postkolonialistinen tutkimus ja taide pyrkivät muuttamaan kolonialistisia käytäntöjä nykypäivän maailmasta. 
Taiteilijoista tällainen taiteilija on Wilsonin lisäksi esimerkiksi Suomessakin nähty Yinka Shonibare 
(näyttely Kiasmassa 25..–.6.2003). Ks. lisää esim. Barringer and Flynn 998, Hannula 2003.

24 30..–.4.200.
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galleriaansa.242 Taiteilijat kommentoivat monella tapaa museoesinettä ja 
museota. Museon internetsivujen mukaan näyttely oli innovatiivinen vastak-
kainasettelu nykytaiteen teosten ja V&A Museumin historiallisten kokoelmien 
välillä, jossa luotiin visuaalisia vuoropuheluita menneen ja nykyisen välillä.243 
Kuraattorin tarkoituksena oli sekä kunnioittaa V&A Museumia että toisaalta 
nostaa nykytaiteen arvostusta tietynlaisen ylimainonnan ohitse ja arvostaa 
nykytaiteilijoiden työskentelyä.244

Kulttuurihistoriallisen museon (V&A Museum)245 ja nykytaiteen galle-
rian välinen merkitysten vaihto vaikutti mielestäni todelliselta yritykseltä 
murtaa esillepanon käytäntöjä. Näyttelyn tarkoituksena oli kuraattorin mu-
kaan kyseenalaistaa, ei niinkään moralisoida.246 Haacke sai samanlaisen mah-
dollisuuden kuin Wilson tutustua valitun museon kokoelmiin ja rakentaa niis-
tä oman kokonaisuutensa. Heiltä kummaltakin kului myös yhtä paljon aikaa, 
noin yksi vuosi, perehtyä museon kokoelmiin ja tehdä niistä omat kriittiset 
taksonomiansa, jotka poikkesivat museon tekemistä kategorisoinneista. Haacke 
piti tarkan huolen oman installaationsa ”Mixed messages” esillepanosta, ku-
ten valoista ja vitriinien asettelusta, koska esillepano muokkaa aktiivisesti 
installaation merkitysten muotoutumista. Haacken mukaan taidemaailma ylei-
sesti ja museot erityisesti ovat keskeinen osa tietoisuusteollisuutta (”museums, 
managers of conciousness”).247 Hän kritisoi esineiden esittämistä museoissa 
homogenisoivissa lasisissa ruumisarkuissa (glass coffin) raja-aidan tuolla puo-

242 Give &Take näyttelyssä olivat mukana taiteilijat: Ken Aptekar (s. 950), Xu Bing (s. 955), Neil Cummings 
ja Marysia Lewandovsky (molemmat s. 958), Wim Delvoye (s. 965), Jeff Koons (s. 955), Liza Lou (s. 969), 
Roxy Paine (s. 966), J Morgan Puett ja Suzanne Bocanegra (molemmat s. 957), Marc Quinn (s. 964), 
Andres Serrano (s. 950), Yinka Shonibare (s. 962), Hiroshi Sugimoto (s. 948), Philip Taaffe (s. 955). Eräs 
kiinnostava havainto on, että lähes kaikki näyttelyn taiteilijat työskentelevät New Yorkissa tai Lontoossa 
huolimatta siitä, että heidän syntymämaiden kirjo on moninainen (Kiina, Japani, Skotlanti, Puola, Belgia, 
USA, Englanti, Saksa). Taidemaailma keskittyy tiettyihin metropoleihin. Lisää näyttelystä, ks. http://www.
vam.ac.uk/vastatic/microsites/giveandtake/index2.html. Markopoulos 200 ja Heartney 200. 

243 http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/giveandtake/index2.html
244 Corrin 200. Ks. Kaplan 2002.
245 V&A Museum voidaan luokitella myös taidemuseoksi tai taideteollisuusmuseoksi yhtä lailla kuin kulttuu-

rihistorialliseksi museoksi. Esillä on nykytaidetta (esim. uusinta lasitaidetta) ja muinaisia artefakteja esim. 
Thaimaasta ja Intiasta. Käsittelemäni näkökulmani tähdentää museota kulttuurihistoriallisena museona, 
koska Give & Take näyttely halusi nimenomaan kommentoida museon käytäntöjen muutoksia ja muutokset 
keskittyvät tässä näyttelyssä kulttuurihistoriallisten museoesineiden ympärille.

246 Corrin 200: 2.
247 Haacke 984.



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  27

 3. Museo maailmankuvan esittäjänä4. Taiteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden vuorovaikutus

len.248 Haacken installaatio käsitteli erityisesti englantilaisuutta suhteessa 
stereotyyppisiin kuviin ulkomaalaisista.249 Vaikuttaa siltä, että englantilaiset 
museot ovat 2000-luvun vaihteessa hieman ravistelemassa mielikuvaa brit-
tiläisestä imperiumista taiteilijoiden kuten Dionin ja Haacken avulla.

Haacke viittaa teoksessaan semanttisiin kerroksiin, joita esineissä on. Esi-
neet merkitsevät eri asioita silloinkun ne nähdään yksinään tai silloin kun ne 
ovat yhdessä muiden esineiden kanssa.

I was reminded of a phenomenon I had experienced before, namely, 
that objects signify one thing when they are seen alone, but have a very 
different meaning when viewed in combination with others.250 

Hans Haacken installaatio 
”Mixed messages”, 2001, 
Serpentine Gallery ja V&A 
Museum, Lontoo. 
Kuvassa osa näyttelystä 
“Multi headed exhange doll. 
English, 1916–22. Bisque and 
cotton 33x19x8 cm”. Lisää 
kuvia näyttelystä,  
ks. Marcopoulos 2001.  
Kuva: Jerry Hardman-Jones, 
V&A Museum ja 
Serpentine Gallery

248  Haacke 200:5.
249 Corrin 200: 43–45.
250  Haacke 200: 5.”Minua muistutettiin siitä minkä olin kokenut aikaisemminkin, että esineet merkitsevät eri 

asiaa kuin ne ovat yksinään, mutta niillä on eri merkityksiä, kun niitä tarkastellaan yhdessä muiden esineiden 
kanssa.” (suom. kirjoittajan)
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Esineiden merkitykset rakentuvat siis suhteessa niiden esittämisym-
päristöihin, sekä museotilaan että ympäröiviin muihin esineisiin ja materi-
aaleihin. Esineiden keskinäinen visuaalinen suhde on olennainen osa mer-
kityksen muodostumista. Haacken mukaan esimerkiksi symmetrisyys toimii 
auktoriteetin ja hierarkkisen järjestyksen symbolina museoissa.251 Hän onkin 
omassa esillepanossaan hieman horjuttanut mielikuvaa symmetriasta asettamalla 
historialliset taulut tarkoituksellisesti vain aavistuksen verran vinoon. Kuten 
Dionilla myös Haackella on päämääränä jättää esineiden tulkinnat avonaisiksi, 
sen takia näyttelyn nimenä on ”Mixed messages”.252 Haacken ajattelu on lähellä 
semioottista merkityksen muodostamisen pohdintaa.

Kokonaisuuteen liittyy merkittäviä poliittisia valintoja, joita eri materiaalit 
ja visuaalinen kulttuuri edustavat. Haacke rinnastaa installaationsa surrea-
listien teoksiin, joissa irrationaalinen saa itseisarvon.253 Teos on leikki tai peli, 
jossa yleisö saa mahdollisuuden uudenlaisiin kohtaamisiin. Haacken teos on 
mielestäni selkeästi leikkisämpi kuin Wilsonin, josta taas syntyi vahva tunne 
taiteilijan omakohtaisesti kokemasta historiasta. Ehkä kyse on etnisyydestä, 
sillä Wilson tulkitsee mustana yhdysvaltalaisena taiteilijana tekevänsä vahvasti 
omaa historiaansa uusiksi museon historian toistamisen sijaan. Haacke 
puolestaan valkoisena saksalais-amerikkalaisena voi vapaammin leikitellä 
vieraalla maaperällä Britanniassa. Teemat liittyvät molemmilla toiseuden 
esittämisen kontekstissa, johon assosioituu etnisyys, luokka ja poliittiset 
kysymykset, mutta näkökulma ja siitä syntynyt tunnelma ovat keskenään 
erilaisia.

Erilaisuus ja vieraus näytillä
V & A Museumin tapainen kulttuurihistoriaa ja taidetta installaatioissa yh-
distävä näyttely oli Helsingin kaupunginmuseon ”Tunne – kaupunki tunteiden 
näyttämönä” -näyttely,  joka avattiin vuonna 999254.  Mukana oli viisi suomalaista 
taiteilijaa, Henrietta Lehtonen (s. 965), Ulla Rantanen (s. 938), Silja Rantanen 

25 Haacken haastattelut 200 ja 2002. Ks. Bailey 200 ja Kaplan 2002.
252 Haacken haastattelu  200. Ks. Bailey 200.
253 Haacke 200.
254 26.5.999.–2.6.2003.
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Catarina Ryöpyn (1939) suunnittelema tila Helsingin kaupunginmuseon ”Tunne – kaupunki tunteiden 
näyttämönä” -näyttelyssä oli nimeltään ”Vieraan kohtaaminen”.  Kuva: Outi Turpeinen

(s. 955), Catarina Ryöppy (s. 939) ja Jan-Erik Andersson (s. 954).255 Koko 
näyttelyn teemaksi valittu tunne-teema sopii mielestäni erityisen hyvin juuri 
taiteilijoiden käsiteltäväksi, sillä subjektiivisen näkökulman painottaminen 
osana kunkin taiteilijan visuaalista tarinaa tunteesta on perusteltua.

Olen valinnut käsiteltäväksi Catarina Ryöpyn suunnitteleman tilan ”Vie-
raan kohtaaminen” sen vahvan tunnelman vuoksi, vaikka myös esimerkiksi Silja 
Rantasen luoma tila ”Puhtaaseen moderniin elämään” loi vahvan näkökulman 
steriiliin sairaala-aiheeseen. Ryöppy on taiteilijana ollut kiinnostunut poissaolon 
teemasta ja sitä käsitteli myös huoneeseen luotu tarina.256 Vierauden ja outouden 
kohtaaminen on keskeinen aihe kulttuurihistoriallisissa museoissa, joissa esitel-
lään toisen ajan tai paikan esineitä. Myös Haacke ja Wilson käsittelivät museo-
kokonaisuuksissaan samaa teemaa, mutta eri näkökulmista. Ryöpyn teoksessa 
näkyy mielestäni vahva melankolinen läsnäolo. Teoksesta syntyvät merkitykset 
ovat metaforisempia kuin esimerkiksi Wilsonin suorat symboliset viittaukset.

255 Heidän lisäkseen näyttely- ja graafisena suunnittelijana oli Jaakko Pesonen ja valo- ja äänisuunnittelijana 
Ilkka Volanen.

256 Ryöpyn muita näyttelyitä esim. ”PoissaLäsnä” Joensuun taidemuseossa .9.–5.0.997.
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Ryöpyn luoman tilan takaseinällä on puinen lasten sänky ja sen päällä kuva 
eksoottisesta perhosesta ja teksti:

Toinen on (oma) tiedostamattomani – Den andre är mitt (eget) 
omvetna – The other is my (own and proper) unconscious. 

Tilassa korostuu taiteilijan oma tarina, joka Ryöpyn kohdalla nivoutuu hä-
nen omaan lapsuuteensa. Eräs keskeinen nykytaiteen teema on taiteilijan yk-
sityisen kokemuksen tai muiston esittäminen julkisessa tilassa. Esimerkiksi 
keramiikkataiteilija ja tutkija Maarit Mäkelä (s. 96) on Peilileikki-näytte-
lysarjassaan käsitellyt henkilökohtaisia kokemuksia ja suhteuttanut niitä ana-
lyysissaan osaksi laajempaa kulttuurista merkityksenmuodostumista.257 

Yksityinen ja julkinen taso kohtaavat näyttelyssä, jossa kulttuurihistorialli-
seen museoon on tuotu korostetun henkilökohtainen näkemys teemasta. 
Näyttelysuunnittelu perustuu taiteilijan subjektiivisiin kokemuksiin. Ryöpyn 
luomassa tilassa taiteilijan yksityisen kokemuksen esittäminen avasi tien ajan-
kohtaiseen aiheeseen Suomessa: pakolaisten ja muiden kulttuurien läsnäoloon. 
Ryöpyn tulkinta tarjoaa kokijalle mahdollisuuden kohdata osittain vaikeaa 
ja uutta aihetta oman lapsuutensa ja toisaalta vierauden kautta. Kokija voi 
halutessaan suhteuttaa näkemäänsä omiin kokemuksiinsa. Subjektiivinen ja 
henkilökohtainen näkökulma korostaa museoesineiden tulkinnallisuutta – 
näyttelyn kokijalle annetaan tilaisuus näkökulman valintaan ja museokokijaa 
kannustetaan omaan tulkintaan. Esitetty tarina on kiinnostava ja sen mieltää 
helposti jonkun kertomaksi. Se ei sisällä velvoitetta olla objektiivisen universaali, 
vaikkei sekään mahdollisuus ole poissuljettu. Esineiden tulkinnan lähtökohtana 
on visuaalinen tunnelma, joka mieltyy vahvasti osaksi installaatiota. Taiteilijan 
esille panemat esineet ovat osittain seinillä riveissä, osittain tila on avara ja 
visuaaliset elementit on rytmitelty taitavasti. 

Toiseuden käsitteleminen on ollut myös osa museoiden pyrkimystä ym-
märtää ympäröivää maailmaa jo 500-luvun kuriositeettikabineteista lähtien. 
Kabinetteihin oli kerätty artefakteja tuntemattomasta muusta maailmasta, 

257  Mäkelän näyttelysarja Peilileikki I-III Galleria Laterna Magicassa, Helsinki (28.5.–5.6.996, 3–3.5.997 ja 
3–2.0.2000). Ks. Mäkelä 2003.
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kuten 500-luvulla arkkiherttua Ferdinand II:sen kokoelmissa Ambrasin 
linnassa exotica sektoriin kuuluva colombialainen sulkapäähine muistuttamassa 
Uuden maailman (Amerikka) alistamisesta.258 Museon toimintamallina 
on koko sen historian ajan ollut toimia paikkana, jossa yritetään järjestää 
ja käsitellä jotain ulkopuolista omasta näkökulmasta käsin. Ryöppy jatkaa 
vierauden käsittelemistä myös myöhemmissä teoksissaan, joista hän toteaa 
vuonna 2002 näin:

Työssäni olen yrittänyt tavoittaa sitä ääretöntä vierauden ja toiseuden 
tunnetta, jota myös itse koin ja jonka jokainen kokee siirtyessään 
kulttuurista toiseen.259

Taiteilijoiden näkökulmana on usein omasta itsestä lähtöisin oleva humaani 
halu ymmärtää toista, kun taas valtaapitävien näkökulmasta niin 500-kuin 
2000-luvuilla toiseus on esitetty suhteessa omiin pyrkimyksiin. Ryöpyn 
luoma tilateos muistuttaa mielikuviltaan USA:ssa syntyneen, mutta nykyään 
englantilaisen Susan Hillerin (s. 942) teosta ”From The Freud Museum” 
(99–996).260 Hillerin perehtyneisyys antropologiaan näkyy teoksen esine-
valinnoissa (esimerkiksi Maya-kalenteri, australialainen maanäyte), jotka 
on asetettu siistiin riviin pienissä pahvilaatikoissaan 0 metriä pitkään vit-
riiniin. Sekä Ryöppyä että Hilleriä kiinnostaa kulttuurin tiedostamaton 
puoli ja se näkyy teosten ja tilojen tunnelmissa, jotka eivät selittele asioita 
faktoilla. Molempien teokset käsittelevät romantisoivasti poissaolevaa, josta 
on vain tiettyjä esinefragmentteja jäljellä. Niiden pohjalta on mahdollista 
muodostaa polkuja tiedostomattomaan ja tuntemattomaan. Teokset luottavat 
herättämäänsä tunteen voimaan, siihen, ettei kaikkea tarvitse selostaa. Hiller 
myös mainitsee teoksessaan ”From The Freud Museum” nimen ohessa, että 
kysymyksessä ”vitriini-installaatio” -painotusta näkee harvoin teosten tek-
niikoiden tai nimien yhteydessä.

258 Scheicher (985) 200: 44.
259  Ryöpyn lehdistötiedotteesta ”being misplaced” -näyttelyssä Suomen Valokuvataiteen museossa   

27.9.–0..2002.
260 Teos oli esillä New Yorkin MoMA:ssa ”Museum as Muse” -näyttelyssä toukokuussa 999 ja   

Lontoon Tate Modernissa tammikuussa 2003. Ks. kuva McShine 999:
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Massiivinen vitriini loitontaa kokijaa esineistä, mutta Ryöpyn tilallisessa 
installaatiossa oli pienempiä ja intiimimpiä vitriinejä, jolloin kokija pääsi 
lähemmäs esineitä. Fyysisen läheisyyden lisäksi teoksen käsitteellistämiseen 
vaikuttavat aina myös värit ja valaistus. Myös Hiller ottaa kokijan huomioon 
teoksessaan ”From The Freud Museum”, jonka tarkoituksena on antaa kat-
selijoiden itse toimia aktiivisen osallistujan roolissa tulkitsijana, analysoijana 
ja salapoliisina.261 Semioottisesti ajatellen tulkinta teoksesta muodostuu ko-
kijan ja teoksen välissä. Kulttuurihistoriallisissa museoissa yleisön aktiivista 
roolia ei korosteta, vaan usein annetaan ymmärtää, että museo kertoo totuuden 
historian tapahtumista tai muista kulttuureista. Sen sijaan aihtoehdoista tai 
näkemyksen moninaisuuden mahdollisuudesta ei yleensä kerrota.

Kulttuurisidonnaisia merkkejä
Jos Wilsonin, Haacken ja Ryöpyn antamat merkitykset esineille kertovat teki-
jöiden omasta kulttuuritaustasta, niin samalla tavalla toimii myös brittiläisen 
installaatiotaiteilija Rachel Whitereadin (s. 963) teos ”Room 0” V&A Mu-
seumissa vuonna 2004. Whiteread nostaa taiteilijana esille piilossa olevia 
asioita. Hän on tullut tunnetuksi valoksista, joita hän on tehnyt muun muassa 
kokonaisesta viktoriaanisesta talosta osoitteessa Grove Str. Lontoossa (994) 
sekä patjoista.262 V&A Museumiin esillepanoa varten taiteilija valoi muotin 
Englannissa tunnetusta huoneesta ”Room 0”,  jossa George Orwellin kerrot-
tiin toimineen radiotoimittajana toisen maailmansodan aikana. Futuristisessa 
romaanissaan ”984” Orwell kertoi huoneen paikaksi, josta ei ole paluuta. Se 
oli pelätty paikka, jossa pahimmat pelot toteutuivat.263 Valos sijoitettiin V&A 
Museumin ”Cast Court” -saliin, jonka muut valokset, kipsiset patsaat ja 
rintakuvat Whiteread myös järjesti haluamallaan tavalla. Orwelliin liittyvä 
tarina on erityisen kulttuurisidonnainen, eikä ulkopuolinen aina välttämättä 
tajua teoksen ideaa.  Vieraillessani museossa tammikuussa 2004 lontoolainen 
ystäväni oivalsi idean nopeasti, toisin kuin minä toisesta kulttuurista tulevana. 

26 Hiller 999: 93. Ks. myös kuvat Hiller 999: 92–93.
262 Ks. Princenthal 995, Storr 999, Cole 2004.
263 Muistiinpanoja V & A Museumissa 3..2004 ja museon internetsivuilta helmikuussa 2004. 
 http://www.vam.ac.uk/
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V & A Museumin Cast Courts, jossa Rachel 

Whitereadin valama huone ”Untitled (Room 101)” 

(2003). Esillä 15.11.2003–27.6.2004. 

Kuvat: Barbara Taylor



34

Tilanteessa korostuu tulkinnan moninaisuus, joka on nähdäkseni tyypillistä 
museoissa. Tiettyyn kulttuuriin liittyvät merkit, kuten tässä Orwellin luoma 
mielikuva huoneesta 0, jäävät epäselviksi niitä tuntemattomille. 

Analysoinkin Rachel Whitereadin valosta kulttuurisesti merkittävästä huo-
neesta väistämättä ulkopuolisen näkökulmasta, jolloin voin tarinaa syvemmin 
tuntematta paneutua tarkemmin V & A Museumin tilaan ”Cast Court”. 
Whiteread on saanut oudon ja odottamattoman tunnelman aikaan tilassa. 
Teos on massiivinen, valkoinen suljettu tila patinoituneiden kipsipatsaiden 
keskellä. Museotilan seinät ovat tumman punaiset ja luovat voimakkaan 
kontrastin vaaleille kolmiulotteisille muodoille. Isossa geometrisessä muodossa 
riittää ihmettelemistä, se on jysähtänyt paikoilleen ja henkii painavuutta ja 
massiivisuutta. Puhtaan valkoinen väri tekee kuitenkin teoksesta jollain tapaa 
myös immateriaalisen suhteessa ympäristöönsä, jossa se korottuu erilliseksi 
ilman vitriiniäkin. 

Nykytaiteilijan esiintyminen tavarapaljoudestaan kuulussa museossa on 
suomalaisesta perspektiivistä katsottuna kiinnostava toimintamalli. Tietyt 
taiteen eri osa-alueiden välissä kulkevat näkymättömät raja-aidat murtuvat ja 
auktoriteettikuviot sekoittuvat. Taiteen sisäiset kategoriat, kuten design, taide, 
taidekäsityö ja arkkitehtuuri järjestäytyvät uudelleen. Nykytaide tuo uudenlaisen 
perspektiivin vanhoihin kipsisiin muotokuviin, kun niitä voi samassa tilassa 
verrata täysin erilaiseen nykykuvanveistoon. Jo tummuneiden veistosten rin-
nastaminen Whitereadin massiiviseen valokseen tuntuu raikkaalta ja tuo 
uudenlaisia merkityksiä myös vanhoille veistoksille. Visuaalinen kokonaisuus 
tuntuu hyvin vahvalta ilman varsinaisen Orwelliin liittyvän tarinan tuntemista, 
ja nähdäkseni tieto teoksen taustoista ei aina olekaan museonäyttelyiden 
tulkinnassa välttämätöntä. Tarinan pienempi painotus antaa tilaa visuaaliselle 
tulkinnalle.  Merkittäväksi muodostuu myös museoesineiden vaikutus toisiinsa. 
Whitereadin teos on niin suuri, että se vaikuttaa jo koollaan jopa isossa 
näyttelysalissa. Teosta voi myös pitää kulttuurihistoriallisena museoesineenä, 
joka esittää kokonaista huonetta keskellä figuratiivisia veistoksia. 

Samantapainen massiivinen tila on amerikkalaisen minimalistitaiteilija 
Donald Juddin (928–994) rakennuttama rekonstruktio Wienin Taideteol-
lisuusmuseossa MAKissa (Österreichisches Museum für Angewandte Kunst 
Wien). Museon johtaja Peter Noever pyysi 0 tunnustettua kuvataiteilijaa 
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järjestämään ja tekemään kokoelmanäyttelyn uudelleen,264 ja museo avasi 
ovensa uudistettuna 993. Juddin tekemä tila on saanut nimekseen museon 
katalogissa ” Barock. Rokoko. Klassizismus.”. Tilan keskeinen elementti on 
rekonstruoitu ”Dubsky”-huone265, joka on ulkopuolelta valkoiseksi maalattu 
monimuotoinen tila. Sen sisällä on koristeellinen Brnon palatsin Dubsky-
posliinihuoneen mukaiseksi rakennettu huone (noin vuodelta 740, lisäyksiä 
noin vuodelta 850). 

Niin Juddin luoma ulkopuolelta valkoinen huone, kuin Whitereadinkin 
huone ovat kulttuurisidonnaisia ja ne toimivat kunkin maan kulttuurisena 
symbolina. Ulkopuoliselle merkitys avautuu tarinana, johon ei ole välttä-
mättä läheistä kosketusta. Juddin luoman tilan merkitys näyttäytyikin mi-
nulle esteettisenä konstruktiona: isona, valkoisena ja hyvin muotoiltuna 
massana, jonne avautuu kaksi oviaukkoa. Pelkistetty valkoisuus houkuttelee 
katsojan kurkistamaan sisälle. Valkoisuuden kanssa kontrastin muodostavat 
koristeelliset kultalistat tuovat uudenlaisen tilallisen tunnelman, jossa rikotaan 
perinteisiä tyylirajoja. Yhtäältä modernissa valkoisessa kuutiossa ei ole totut-
tu näkemään barokkiajan ornamentteja, toisaalta barokissa, rokokoossa tai 
klassismissa tuskin oli pintoja vailla koristeellisia elementtejä. Tilassa nykytaide 
on visuaalisessa vuorovaikutuksessa barokin, rokokoon ja klassismin kanssa. 
Juddille tila ei nähdäkseni ollut pelkistetty ottaen huomioon hänelle tyypillisen 
minimalistisen tyylinsä ja toisaalta monille barokin, rokokoon tai klassismin 
tuntijoille Juddin luoma museotila on hyvin pelkistetty.

Judd ei ollut aluksi innokas uudistamaan MAKin näyttelysuunnittelua, vaan 
suhtautui ideaan epäilevästi. Hänen mukaansa taiteilijoiden museoihin tekemät 
installaatiot ovat mutkikkaita ja kieroja (devious) ja hän suostui tehtävään vain 
tehdäkseen palveluksen MAKille.266 Juddille oli tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä 
museon henkilökunnan kanssa. MAKissa näkemäni sali on osa hienoa uudenlaista 
museokokeilua, jossa käytettiin visuaalisesti monimuotoisia ratkaisuja. Juddin 

264 MAKin taiteilijoita: Günther Förg (s. 952), Donald Judd (928–994), Franz Graf (s. 954), Jenny Holzer 
(s. 950), Barbara Bloom (s. 95), Eichinger ja Knechtl (s. 956 ja 954), Heimo Zobernig (s. 958), Manfred 
Wakolbinger (s. 952), Peter Noever (s. 94), Gang Art –ryhmä (perustettu vuonna 985).

265 700-luvulla ns. posliinihuoneet tulivat muotiin Euroopassa.  Ensin esillä oli eurooppalaista fajanssia ja 
myöhemmin kiinalaista ja japanilaista tuontiposliinia. Dubskyn huone oli yksi ensimmäisistä huoneista, 
joissa on eurooppalaista posliinia. Ks. Noever 999.

266 Judd (993) 999: 32 (Näyttelykatalogin painos vuodelta 999, lausunto todennäköisesti vuodelta 992).
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ratkaisu jättää Dubskyn palatsin ulkopuoli pääosin valkoiseksi rakentaa jännitteen 
sisätilan koristeellisuuden vastapainona. Visuaalisessa tilakokonaisuudessa 
modernistinen valkoisuus tekee esillepanosta aikakauden maailmankuvan esit-
täjän. MAK yhtä lailla kuin V&A Museum koettelee museoille 800-luvulla 
luotujen kategorisointien rajoja visuaalisesti. Taidehistorioitsija Susanna 
Pettersson kirjoittaa jopa ylistävästi MAKin näyttelystä: 

Miltei poikkeuksetta ratkaisut ovat parhaita, mitä missään on 
nähty: esteettisesti vietteleviä, älyllisesti haastavia ja loppuun asti 
mietittyjä.267 

Kurkistus museon varastoon
Sekä nykytaiteessa että kulttuurihistoriallisissa museoissa näyttää olevan 
oletuksena, että näyttelyistä löytyy taustatietoa esilläolevista teoksista ja 
esineistä. MAK on ratkaissut asian niin, että museon kellarikerroksesta 
löytyy ”Study Collection”, joka on eräänlainen tutkimustila. Esimerkiksi 
eri tyylikausilta valitut tuolit on järjestetty museon seinälle kolmeen pääl-
lekkäiseen riviin, jotta niitä voi tarkastella rinnakkain. Idea yleensä museon 
säilytystiloissa olevan museokokoelman saattamisesta esiin oli myös esimer-
kiksi luvussa 3 käsittelemälläni 800-luvulla eläneen kenraali Pitt Riversillä 
museossaan, jossa näyttelyvitriinit ovat aivan täynnä esineitä. MAK on ottanut 
vanhan idean uudelleen käyttöön ja esillepano on mielestäni nostalginen. 
Usein museoyleisö kaipaa nähtäväkseen jonkin tietyn esineen tai taideteoksen 
museon varastoista.268 Varaston avaaminen yleisölle on osittainen museon 
auktoriteetin luovutus museoyleisölle: kokijat saavat tehdä myös omia tul-
kintoja ilman museon näyttelylle luomaa tarinakehikkoa.  

Museoesineiden järjesteleminen riviin näyttää olevan uusi trendi museoissa. 
Esimerkiksi sekä vuonna 2000 uudelleen avatun Suomen Kansallismuseon 

267 Pettersson 999: 4.
268 Museologian professorin Janne Vilkuna kyseenalaistaa varasto-sanan käyttöä. Hänen mukaansa 

museoesineitä pidetään nimenomaan säilytystiloissa, eikä varastoissa. ”Varasto sanan käyttöön tulo on 
sikälikin onnetonta, että kun päättäjille on puhuttu ja puhutaan (puhun entisenä museon intendenttinä) 
varastojen tarpeesta niin niitähän on saatu ja saadaan, niitä kellareita, vinttejä yms. ala-arvoisia tiloja. 
Säilytystila taas kertoo paremmin mistä on kyse: teknisesti vaativasta tilasta ilmastosäätöineen ja 
turvanormeineen.” Vilkunan sähköpostiviesti 0.2.2004.
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perusnäyttelyn toisen kerroksen rukinlapoja ja tortteja269 esittelevässä vit-
riinissä että Kööpenhaminan Kansallismuseon Etnografiset kokoelmat 
esitellään riviin järjestettynä. 270  Visuaalisesti mietitty näyttelysuunnittelun 
tyyli toimii ikonisena merkkinä, jossa visuaalisesti samankaltaiset muodot 
ja materiaalit on järjestelty samaan yhteyteen. Tämä viittaa museoon maail-
mankuvan järjestäjänä, joka kategorisoi ja käyttää valtaa.

MAK ”Study Collection”. Tuolit ovat rivissä, jossa niitä voi tarkastella esimerkiksi ikonisesti suhteessa 
toisiinsa, jolloin niiden samankaltaisuus liittää ne yhteen tuottaen uusia merkityksiä.  Tuolit ovat 
keskenään selkeän ikonisia, mutta jokaisesta erillisestä tuolista voi myös tulkita ikonisia viittauksia. 
Esimerkiksi kuvassa takana oleva punainen sohva on ikoninen suhteessa huuliin. Kuva: Outi Turpeinen

269 Tortti on langan kehräämisen työväline. Se on yksinkertaisimmassa muodossaan sorvattu puukartio, johon 
pellavatukko käärittiin. Muistiinpanoja Suomen Kansallismuseosta 24.0.2002.

270 Vierailu Kööpenhaminan Kansallismuseossa 27.4.2004.
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Kööpenhaminan Kansallismuseon Etnografi sen osaston 

(ylin kuva), Suomen Kansallismuseon (vasemmalla)  ja 

Oxfordin Pitt Rivers Museumin (oikealla) esillepanojen 

keskinäinen samankaltaisuus viestii yhteisestä 

historiallisesta ja kulttuurisesta taustasta museoiden 

kategorisoinnissa ja sen esittelemisestä näyttelyissä 

(katso myös luvussa 3 olevaa arkistokuvaa Pitt Rivers 

Museumista). Kuvat: Outi Turpeinen
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Nykytaide kuriositeettina 
kulttuurihistoriallisessa museossa

Kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelysuunnittelu perustuu usein tut-
kimuksiin jostain toisesta kulttuurista tai ajasta. Tieto esitellään useimmiten 
yleisölle objektiivisena tietona, joka kertoo mitä on tapahtunut, milloin ja 
missä. Esineen ympärille viritetty näyttelysuunnittelu välittää mielestäni 
usein mielikuvan objektiivisuudesta esineessä. Tiedon kyseenalaistaminen 
ei näy kulttuurihistoriallisen museon näyttelyissä kuin poikkeustapauksissa. 
Nykytaiteeseen verrattuna tilanne on yleensä lähes päinvastainen. Nykytaiteessa 
kriittinen suhtautuminen esitettävään asiaan tuottaa myös uudenlaista visuaa-
lisuutta, kuten olen edeltävissä taiteilija esimerkeissäni tuonut esille. 

Kulttuurihistoriallisessa museossa olevan taiteen voidaan ajatella toimivan 
nykypäivän kuriositeettina, jossa uusi ja jännittävä on avaus muuttuneiden 
merkitysten maailmaan. Taiteen ja kulttuurihistoriallisen museon vuorovaikutus 
näyttäytyy yhtä lailla ihmeellisenä ja hämmästeltävänä kuin 600-luvun kuriosi-
teettikabineteissa. Kuvataiteilijat kyseenalaistavat museoiden olemassaolevia 
kategorioita ja käyttävät tehokkaasti hyväkseen tunteita ja muistoja herät-
täviä elementtejä. Subjektiivisen kokemuksen voi nähdä pohjautuvan ruu-
miilliseen kokemukseen,271 joka kytkeytyy museoissa tilaan ja paikkaan. 
Tutkimuskysymykseni esineen ja museon vuorovaikutuksesta on keskeinen, 
kun kommunikoidaan merkityksiä yleisölle. Taiteilijoiden museoihin tuomat 
esillepanot uusine merkityksineen ilmentävät nykyistä maailmankuvaa. Tämän 
luvun esimerkeissäni nykytaiteilijat toimivat muun muassa vaivihkaa osana 
kulttuurihistoriallisen museon näyttelysuunnittelua. Taide käyttää kokijan 
tiedostamatonta hyväkseen.  Sitä, miten tuoreet ja raikkaat ideat tuovat näyttelyyn 
jotain outoa, ei välttämättä heti huomaa. Outouden ilmiö näkyy kaikissa 
tutkimissani näyttelyissä sekä myös omissa fiktiivisissä museoinstallaatioissani.

Samaan aikaan kun taiteen kentällä jatkuvasti etsitään aktiivisesti uu-
denlaisia visuaalisia toimintamuotoja, toisaalta museoissa kaivataan vanhojen 
museoiden tuomaa historiallista turvallisuuden tunnetta, josta esimerkkinä 
voi mainita luvussa 3 käsitellyn British Museumin ”Enlightenment Galleryn”. 

27 Lakoff and Johnson 999: 45, 93, 97.
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Tämäntyyppiset tilat antavat kieltämättä mahdollisuuden tutustua vanhan 
ajan tyyliin manipuloituun tilaan, mutta ovatko kokemukset riittäviä antamaan 
kosketuspintaa menneisyyteen?  Mikä on nykypäivän tulkinnan rooli näyttelyssä? 
Subjektiivisuuden tunnistaminen ja lisääminen kulttuurihistoriallisen museon 
näyttelyssä, jossa nykyajan kriittinen näkökulma on tuotu esiin, tekee siitä 
ajankohtaisen ja avaa yhteyden nykyajan ja menneen välille. Hyvä esimerkki 
museoon rakennetuista merkityksistä on visuaalisesti taitavasti ja kriittisesti 
mietitty Juddin tila MAKissa. Kyseenalaistava katse, joka näkyy visuaalisesti 
näyttelysuunnittelussa, tekee museokokemuksesta oivaltavan. Visuaalinen 
kriittisyys avaa uuden perspektiivin museon ja esineen väliseen suhteeseen. Tämä 
ilmenee kaikissa pienissäkin visuaalisissa valinnoissa näyttelysuunnittelussa. 
Vähäpätöisiltä tuntuvat yksityiskohdat voi nostaa esille ja niistä voi syntyä 
uusia merkityksiä. Esimerkiksi Lauri Anttilan muistiinpanoissa kävelyiltään 
teoksessaan ”Kunnianosoitus Werner Holmbergille”. Taiteilija rekonstruktioi 
reitin kävelemällä sen itse ja dokumentoimalla sen teokseensa visuaalisesti 
uudella tavalla.

Installaatio näyttelysuunnitteluna
Mistä puhutaan, kun käsitellään taiteilijan kulttuurihistorialliseen museoon 
tekemää kokonaisuutta: installaatiosta vai näyttelysuunnittelusta? Olennaista on 
näkökulman valinta. Tulkinta muodostuu siitä, tarkastellaanko asiaa taiteen vai 
kulttuurihistoriallisen museon tieteellisestä näkökulmasta vai kenties museoiden 
yhteisen historian kautta? Museokokijan vaikeutena voi olla tunnistaa juuri 
kyseinen näyttely taideteokseksi, jos katsoja ei erota teosta taiteeksi. Suhteessa 
nykytaiteeseen siinä ei sinänsä ole ongelmaa, sillä nykytaiteen tunnistamiseen 
itsessään liittyy teoksen taustojen tunteminen. Museon tehtäväksi jää kävijän 
tiedottaminen siinä määrin kuin se on tarpeellista. Vastaavasti, jos kävijä nä-
kee taiteilijan muokkaaman tilan näyttelysuunnitteluna, hän katselee kulttuu-
rihistoriallisen museon tarinaa, joka on totutusta poikkeava. 

Kyseessä on omanlaisensa tilaustyö, joka jatkaa jo renessanssin aikaista 
taiteen ja museon vuorovaikutusta. Vuorovaikutus on renessanssin jälkeen tosin 
välillä ollut minimaalista, varsinkin 800-luvun museoiden eriytymisen jälkeen 
taidemuseot ja kulttuurihistorialliset museot ovat pitkälti toimineet erillään. 
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Omasta näkökulmastani katsoen tiiviistäkin vuorovaikutusta on syntynyt ja siinä 
voisi syntyä uudenlaisia merkityksiä museon ja esineen väliselle suhteelle, sillä 
kuten olen esittänyt, kulttuurihistoriallisessa museossa taiteilijat käsitteellistävät 
esineitä totutusta poikkeavalla tavalla. Tämän ei tarvitse olla ristiriidassa 
museon näyttelykonseptin kanssa. Aurasmaan mukaan tieteen ja taiteen esineet 
voivat esiintyä kummassa tahansa kategoriassa: taiteessa arvostus ja kiinnostus 
kohdistuvat erityiseen ja rajojen määrittelyyn sekä jokaisen asetetun rajan 
kaatamiseen. Tieteessä pyritään kokoelmien valossa täyttämään erityisyyksien ja 
kummallisuuksien väliin jäävää keskitilaa ja tarkastelemaan maailmaa erityisesti 
tyypillisyyksien ja tavanomaisuuksien avulla ja niitä selvittäen.272 On myös 
museokävijöitä, jotka tuntevat sekä museoiden että taiteen yhteistä historiaa ja 
kokevat asioita samanaikaisesti molemmista perspektiiveistä. Tällöin tulkinta 
tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia samanaikaisesti. 

Museon ja esineen suhteen tarkastelussa näkökulman valitseminen on 
olennaista. Joillekin kokijoille kulttuurihistoriallisissa museoissa vieraileva 
nykytaide liittyy käsitetaiteeseen, toisille kyse voi olla kulttuurihistoriallisesta 
museosta, joka esittäytyy uudessa valossa. Käynnissä oleva muutos heijastaa 
museon ja taiteen yhteistä historiaa ja jatkaa uudella tavalla yhteistä tietä. 
Taiteilija muotoilee näyttelytarinan uudenlaisin visuaalisin käsittein ja muuttaa 
siten museonäyttelyiden luomia mielikuvia. Todennäköisesti vaatii oman aikansa 
ennen kuin nykytaiteen käsitteet aukeavat kulttuurihistoriallisten museoiden 
yleisölle. Myös kulttuurihistoriallisten museoiden pysyminen ajankohtaisena 
edellyttää käsitteellistä ajattelua, toimintaa ja keskustelua, jota toisaalta 
tapahtuukin esimerkiksi edellä esitetyissä museoissa. Mahdollisuutena on 
museoammattilaisten roolien uudelleen ajatteleminen, jota käsittääkseni kyllä 
tapahtuukin, mutta hitaasti. Ruotsalaisen näyttelysuunnittelun ammattilaisen 
Eva Perssonin mukaan: jos näyttelysuunnittelua kutsuu ”taiteelliseksi”, sen 
pitää olla vapaata, muttei erotettuna tieteellisestä toiminnasta (tutkimus, 
kerääminen, dokumentaatio).273

Nostaako kulttuurihistorialliseen museoon tuotu taide, installaatio tai 
taideteos museonäyttelyn arvostusta? Mahdollisesti, jos kyseinen taiteilija on 

272 Aurasmaa 2002: 344.
273 Persson 994: 44.
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tunnustettu merkittäväksi, jolloin kulttuurihistorialliset museot hyödyntävät 
taiteen auktoriteetin ja arvostuksen mainonnassaan ja tiedotuksessaan ja saavat 
taiteesta kiinnostuneita kokijoita. Taiteelle ominainen visuaalinen rohkeus 
ja leikkimielisyys voivat raikastaa mielikuvaltaan vanhanaikaista museota. 
Museoesine on perinteisesti ollut museotoiminnan lähtökohta; merkittävä 
itsessään. Kuitenkin myös sitä ympäröivä tila ja muut visuaaliset elementit 
ovat hyvin tärkeitä esineen merkityksen tuottamiselle, kuten aikaisemmin 
esille tulleet esimerkit osoittavat. Juuri niitä taiteilija voi muunnella.

Museo molemminpuolisuuden paikkana

Museoiden toimintamalleihin liittyvä muutoskausi näkyy museon käsitteen 
uudelleenmäärittelyn hakemisessa toisen vuosituhannen vaihteessa. Glasgow-
museon entinen johtaja Julian Spalding tuo esille ajatuksen runollisesta 
museosta (”poetic museum”), joka esittelee tarinan yhden teeman ympärille 
rakennettuna.274 Esimerkkinä Spalding mainitsee muun muassa Tukholman 
Vasamuseetin, jossa on 600-luvulta säilynyt kuninkaallinen sotalaiva. Koko 
Vasamuseet on rakennettu yhden merkittävän ja kookkaan artefaktin ympärille. 
Vastaavasti Aurasmaan tutkimuksen näkökulma painottuu museon idean 
pohtimiseen, jossa museota tarkastellaan renessanssin muistiteatterien valossa.  
Museo näyttäytyy pikemminkin näyttelyn rakentamisen kautta (persoonallinen, 
symbolinen, ideologinen), kuin modernina tutkimuskeskuksena tai esineiden 
kokoelmana.275 Hooper-Greenhill käyttää puolestaan nykymuseosta termiä 
”post-museum”. Hän tarkoittaa sillä molemminpuolisuuden paikkaa. Kommu-
nikaation luonne on muuttunut auktoriteettimuseosta museoksi, jossa yleisöllä 
on sekä poliittinen että aktiivinen rooli kun se muodostaa omia näkökulmiaan.276 
Kaikissa näissä museokäsitteen pohdinnoissa mietitään esineen ja museon 
suhteen esittämistä näyttelyssä, mikä on museon toiminnan keskeinen elementti. 
Painotus tukee omaa tutkimustani, jossa korostan museoissa visuaalisesti 

274 Spalding 2002: 47–67.
275  Aurasmaa 2002: 344–354.
276  Hooper Greenhill 2000: xi.
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tapahtuvaa merkitysten muotoutumista. Esineen ympärillä oleva tila kaikkine 
yksityiskohtineen määrittelee esineestä muodostettavia mielikuvia. Museo 
merkitysten muodostajana on avautumassa yleisölle 2000-luvulla, samalla 
museon rooli vallan symbolina heikkenee. Mielikuva museosta painottuu 
merkitysten rakentamiseen. 

Näyttelysuunnitteluun tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota ja 
analysoida sen moninaisia merkityksiä. Kulttuurihistoriallisissa museoissa 
historia esitellään usein jatkumona, jossa korostetaan erityisesti voittajakansoja 
ja sankareita.277 800-luvulla museon yksi tärkeimmistä rooleista oli järjestyksen 
luominen auktoriteettiasemasta käsin ja siitä kommunikoiminen (museon 
rooli opettamisessa), mutta näyttelyiden sisältö on kuitenkin vähitellen muut-
tumassa. Esimerkiksi feministinen kritiikki on paljastanut moderneja hallitsevia 
narratiiveja (”master narratives”) ja postkolonialistinen näkökulma taas on 
osoittanut sen, että historia keskittyy esittämään tapahtumat länsimaisesta 
näkökulmasta.278 Erityisen ajankohtaiselta vaikuttaa Hooper-Greenhillin 
”post-museum” käsite, joka tähdentää sitä, että kokoelmien keräämiskausi 
museoissa on suurelta osalta ohi,  ja että esineiden säilyttämisen ja huolehtimisen 
lisäksi museo keskittyy miettimään niiden käyttöä.279 800-luvulla suunniteltiin 
museoita, joihin kuviteltiin kaiken tarpeellisen esinemäärän mahtuvan evo-
lutionäärisessa järjestyksessä. Hyvin pian tämä todettiin mahdottomaksi.280 
Post-museumissa kysymys on subjektiivisesta näkemyksestä, joka muodostuu 
omana aikakautenaan. Hooper-Greenhill ei itse käsittele post-museum aja-
tusta suhteessa nykytaiteeseen kuin lyhyesti mainiten esimerkiksi Wilsonin 
installaation Maryland Historical Societyssä.281 Hän viittaa pikemminkin 
museon feminisaatioon, jossa museo neuvottelee vastuusta, rohkaisee hoi-
tavia kumppanuuksia ja juhlii erilaisuutta.282 Tästä esimerkkinä toimii 

277 Esimerkkejä tästä löytyy runsaasti ja ne ovat usein valkoisten miesten sankaritarinoita, kuten esimerkiksi 
Kulttuurien museon näyttelyssä ”C.G. Mannerheim Keski-Aasiassa 906–908” 9.5.999 – 7..200.

278 Hooper-Greenhill 2000: 40.
279 Hooper-Greenhill 2000: 52–53.
280 Forgan 994.
28 Hooper-Greenhill 2000: 4–42.
282 Hooper-Greenhill 2000: 53. Feminisaatioon liittyen myös Maarit Mäkelä on kirjoittanut tekijän 

näkökulmasta Näyttely(tila)n feminiinisestä tulkinnasta. Mäkelä 2000.
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monikulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen museoiden toiminnassa. 
Omassa tutkimuksessani korostan näyttelysuunnittelun analysoimista ja 
kyseenalaistamista visuaalisuuden merkitystä painottaen.

Museokäytäntöihin puuttuvat taiteilijat käsittelevät museoiden toimia 
konkreettisen kolmiulotteisesti asettaen uudenlaista historiaa esille hyvin 
foucaultlaisittain. He poimivat visuaalisesti esille toimintamalleihin, raken-
teisiin tai yksityiskohtiin liittyviä näkökulmia. Nykytaiteen roolina on usein 
radikaalius, katsojan pysähdyttäminen. Uuden luominen on romantiikasta 
lähtien määrittynyt selväsanaisesti taiteen perusominaisuudeksi.283 Kulttuuri-
historiallisten museoiden henkilökunta leimautuu usein perinteitä säilyttäviksi, 
koska museoiden yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on juuri kulttuuriperinnön 
vaaliminen. Liiallisessa perinteisiin kiinnittymisessä on omat riskinsä, sillä 
se vahvistaa mielikuvaa vanhanaikaisesta museosta. Kuitenkin perinteisiin 
tukeutuminen on suosittua, koska se takaa näennäisen turvallisuuden. Perin-
teisiin tukeutuminen tarjoaa juuria ja kiinteitä identiteettejä niille, jotka eivät 
kestä epäonnistumista siinä modernismin muodossa, jossa liike kohti uusia 
saavutuksia on olemassaolon ainoa turvallisuustakuu.284 Mielestäni uuden 
etsiminen ja esittäminen, vaikka siinä epäonnistuisikin, on mahdollisuus 
uudenlaiseen, kiinnostavaan kulttuurihistorialliseen museoon. Varsinkin 
Lontoossa nykytaiteilijoiden mukanaolo kulttuurihistoriallisten museoiden 
näyttelysuunnittelussa on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen aktiivista: 
”Give & Take” -näyttely vuonna 200, taiteilijat Sir John Soane museossa 2002, 
taiteilija Antony Gormleyn hahmot British Museumissa vuonna 2003 ja Rachel 
Whitereadin teos V & A Museumissa vuonna 2004.285 Nykytaiteen liukuminen 
kulttuurihistoriallisiin museoihin osoittaa muutoksen etsimistä esittämisen 
käytännöissä. 

283 Aurasmaa 2002: 335.
284 Friedman 995: 3.
285 Antony Gormleyn 40 000 keramiikkahahmoa British Museumissa 5..2002–26..2003 (näin installation 

tammikuussa 2003) ja taiteilijat “Sphere” -näyttelyssä Sir John Soane museossa 3.0–2.2.2002 (Francis 
Alys, Matthew Barney, Bernd and Hilla Becher, Louise Bourgeois, Janet Cardiff and Georges Bures Miller, 
Katharina Fritsch, David Hammons, Damien Hirst, Callum Innes, Anish Kapoor, Emma Kay, Adam Lowe, 
Tatsuo Miyajima, Paul Morrison, Gabriel Orozco, Simon Patterson, Raymond Pettibon, Mark Pimlott, 
Marc Quinn, Gregor Schneider, Simon Starling, Sam Taylor-Wood, Mark Wallinger, Rachel Whiteread, 
Richard Wright, Zhang Huan.)
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Näyttää ilmeiseltä, että kulttuurihistoriallisessa museossa olevat nyky tai-

teilijat tuovat mukanaan uuden näkökulman esineiden esittämisperinteeseen. 

Taide antaa mahdollisuuden siihen, että taiteen tavoitteet ja toimintatavat siir-

tyvät vaikuttamaan muihin kuin taiteen oletettuihin esittämispaikkoihin, ku ten 

gallerioihin tai taidemuseoihin. Kyseessä on ensisijaisesti taiteen työ kalujen 

siirtäminen muualle sieltä missä taidetta on ennen totuttu näkemään. Esimerkiksi 

Wilson käsittelee museota työvälineenään: ”Käytän museota pa let ti nani.”286 

Nykytaiteen vierailu kulttuurihistoriallisissa museoissa ei ole vielä va-

kiintunut käytäntö, mutta se herättää monia kiinnostavia ajatuksia ja kysymyksiä. 

Erityyppisten kulttuurihankkeiden yhdistämistä on Suomessa harkittu varsinkin 

arkkitehtuuriin liittyen jonkin verran. Esimerkiksi 1970-luvulla on pohdittu 

kulttuurikeskuksia, joissa erityyppiset museot toimisivat yhteydessä toisiinsa, 

esimerkiksi Karjaan Museokeskushanke, joka ei kui ten kaan toteutunut.287 

Ajatus erilaisten keskusten yhdistämisestä on taas viime vuosina vahvistunut, 

esimerkiksi Helsingin Tennispalatsissa toimii elokuvateatteri, Taidemuseo 

ja Kulttuurien museo (avattu vuonna 1999). Samaa ideaa toteuttavat myös 

Vantaan Kulttuurikeskus288 (arkkitehtuurisuunnitelmat tehty vuonna 2004) 

tai Tampereen Museokeskus Vapriikki (avattu vuonna 1996). Nämä hankkeet 

keskittyvät kuitenkin rakennusten yhdistämiseen, eivätkä ne välttämättä tarkoita 

sisällöllistä yhteistyötä, vaikka sellainenkin olisi mahdollista. 

Näkökulmaerot näyttelysuunnittelussa

Museoiden näyttelysuunnittelusta käytetään usein termiä näyttelyarkkitehtuu-

ri.289 Termi on luonteva silloin kun näyttelyn rakentaa arkkitehti, joka tekee usein 

286 Wilson 1996: 253.

287  Rönkkö 1999: 186. Karjaan kulttuurikeskukseen suunniteltiin historiallista museota, luonnontieteellistä 

museota ja taidehallia.

288  Vantaan Kulttuurikeskukseen on tulossa ainakin Heurekan 3u-teatterin, ravintolan ja tiede-laboratorioiden 

lisäksi Helsingin yliopiston Palmenian Vantaan yksikkö, Elävän kuvan museo, Ilmailumuseon näyttely, 

Tietotekniikan museo, Musiikki- ja tanssitalo sekä hotelli.

289  Ks. esim. Rönkkö 1999: 179. Rönkkö käy omassa tutkimuksessaan läpi Suomen näyttelysuunnittelun vaiheita 

lähinnä nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin vuorovaikutuksesta. Tarkastelun kohteena on kuitenkin 

taidemuseo, ei kulttuurihistoriallinen museo. 
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visuaaliset ratkaisut eikä valitse esineitä. Käytännössä museonäyttelyitä voidaan 

rakentaa muidenkin toimesta.  Käytän tässä tutkimuksessa pääosin ter  miä 

näyttelysuunnittelu, koska se on mielestäni käsitteenä neutraalimpi ja sisällyttää 

myös muut näyttelysuunnittelijat kuin arkkitehdit. Näyttelyarkkitehtuuri 

viit taa ensisijaisesti tilalliseen konstruktioon, mutta näyttelysuunnittelu on 

sisällöltään laajempi. Näyttelysuunnitteluun voi kuulua mahdollinen tutkimus, 

esineiden valinta, näyttelyn tarinan miettiminen, näyttelyn suunnittelu ja 

toteutus. Hooper-Greenhillin mukaan näyttelysuunnittelu nähdään teknisenä 

suorituksena, jossa sosiaaliset ja kulttuuriset aspektit jätetään ulkopuolelle. On 

pidettävä mielessä, että näyttelysuunnittelu on myös kommunikaatioproses-

sia.290 Näyttelysuunnittelijan koulutuksella, kokemuksella ja suhteilla muihin 

toimijoihin on merkitystä, ja ne vaikuttavat suoraan visuaaliseen tulkintaan 

ja työskentelyyn. Ne muodostavat näkökulman, joka toimii kuin suodatin, 

jonka läpi työskennellään. Siten historioitsijalla, arkkitehdilla, muotoilijalla 

ja taiteilijalla voi olla keskenään erilaiset näkökulmat, jotka tulisi tiedostaa ja 

ottaa huomioon. Subjektiivisuudessakin on aste eroja, esimerkiksi suunnittelija 

voi painottaa eri lailla faktatietoa, tunnetta tai kokemusta. 

Museonäyttelyitä rakennetaan tavallisesti näyttelyarkkitehdin ja tutkijan 

yhteistyönä. Tutkija luo usein tarinan, jonka pohjalta visuaalinen näyttely 

ra kennetaan. Mutta onko tämäntyyppinen toimintamalli aina toimiva? Mie   -

lestäni on syytä kyseenalaistaa arkkitehdin lähtökohtien sopivuus ni men-

omaan näyttelysuunnitteluun, jossa museoesineille luodaan merkityksiä. 

Jos esimerkiksi historiantutkija luo historiallisen teeman näyttelylle käsi-

kirjoituksineen ja näyttelyarkkitehti toteuttaa näyttelyn, painotus on usein 

näyttelyn konstruktioissa. Tässä kappaleessa esittämäni kyseenalaistava kri      -

tiikki on nimenomaan visuaalisuuteen liittyvää, ja sen tarkoituksena on he-

rättää pohtimaan museon toimintatapoja. Monien arkkitehtien tekemät 

näyttelysuunnittelut ovat visuaalisesti kiinnostavia, (esimerkiksi erityisen 

tun nelmallisia) kuten esimerkiksi Jouni Kaipian yhdessä Helinä Rautavaaran 

kanssa suunnittelema Helinä Rautavaaran museo (1998) tai Kaipian Kulttuurien 

museoon suunnittelema Fantosmagoria-näyttely (2000–2001) yhdessä ark-

290 Hooper-Greenhill (2000) 2004: 562.
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kitehti Jussi Salmivuoren ja mediatutkija Erkki Huhtamon kanssa.
Näyttelyn rakentajien arvot vaikuttavat esineen ja museon suhteeseen. Tässä 

luvussa esitellyt taiteilijoiden tekemät uudenlaiset merkitykset museoesineille 
tuovat esille kyseenalaistavia näkökulmia museaaliseen ajattelumalliin, joka 
pitkään on pohjautunut historiantutkimukseen sekä politiikan historiaan, 
antropologiaan, arkeologiaan ja taidehistoriaan. Eräs Dionin ”The Thames 
Dig” projektiin osallistunut vapaaehtoistyöntekijä kokee taidehankkeen 
tuoneen mahdollisuuden tehdä taiteesta interaktiivisempaa ja liittää taidetta 
osaksi kokijoiden elämää.291 Taiteen liukuminen osaksi kulttuurihistoriallisten 
museoiden käytäntöjä on nähdäkseni luonteva jatko taiteen ja museon yh-
teiselle historialle. Kuraattori James Putnamin näkökulma taiteen ja museon 
yhteistyöhön on napakka:

All art was once contemporary.292

Nykypäivän vaihtoehtona onkin sen valitseminen, mitä ylipäätään esitellään. 
Taiteella on selkeä käyttöfunktio kulttuurihistoriallisissa museoissa – näyt-

tely toimii kuin tilaustyö, joka lähestyy muotoilun problematiikkaa. MAKin 
kokoelmanäyttelyn katalogi käyttää taiteilijoista nimitystä ”Designing Artist” 
(muotoileva taiteilija). Käsite tuo esiin sitä ettei taiteen ja muotoilun välille 
ole asetettu rajaa. Merkitysten muokkaaminen vaatii sisällön uudistamisen 
lisäksi vahvan visuaalisen näkemyksen, jotta väistämättä monimerkityksinen 
museonäyttely voi murtaa perinteitä, sekä luoda kriittisiä elämyksiä ja muistoja 
herättäviä tunnelmia.

29  Beckwith 999.
292 Putnamin omien sivustojen aloitusikkuna. http://www.jamesputnam.org.uk/. ” Kaikki taide oli aikanaan 

nykytaidetta. ”Luettu 25.0.2004.
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Näkymä ”Erään brittiläisen 
aatelisrouvan kokoelmat 1800-luvun 
Intiasta” -installaatioon, jossa fiktiiviset 
museoesineet  ”Cultural or Natural 
Evolution I-III” olivat esillä. 
Kuva: Minna Kurjenluoma
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Kulttuurihistoriallisten museoiden rooli tiedon säilyttämisessä ja välittämisessä 
kytkeytyy museoiden rooliin tulkita kokemuksia historiasta ja muista kult-
tuureista nykyhetkessä. Eräs toimintamalli tässä tehtävässä on tunnelmien 
ja muistojen herättäminen kävijässä näyttelyiden välityksellä. Museoiden 
tarkoituksena on tutkia ja demonstroida esineiden sosiaalisia ja kulttuurisia 
konteksteja sekä vaalia esineiden ja ihmisten välisiä suhteita.293 Mutta miten 
historia tuodaan käytännössä esille museossa kävijälle tarinana, näyttelynä, 
tekstinä vaiko äänenä? Vaihtoehtoja on monia, kuten olen jo edeltävissä lu-
vuissa esittänyt. Tuon tässä luvussa esille oman näkemykseni taidemuseoihin 
rakentamieni kokeellisten museoinstallaatioiden analyysien avulla. 

Taiteellisessa työskentelyssä kyseessä ovat senhetkiset valinnat käsiteltä-
vistä aiheista, jolloin meneillään oleva aikakausi on läsnä valintoja tehtäessä, 
samoin työskentelyssä tulee esiin tekijän henkilökohtainen aika ja siihen liittyvät 
oivallukset. Näiden suhteita kyseenalaistetaan ja käytetään hyväksi omassa tai-
teellisessa työskentelyssä. Taiteellisessa työskentelyssä ei ole keskeistä muo-
dostaa pysyviä näkökantoja. Tavoitteena on pikemminkin ilmaista jatkuvaa 
liikettä, merkitysten muuttumista. Taiteellisessa työskentelyssä itselleni kiin-
nostavinta on merkitysten käsitteellistäminen ja visualisointi, se miten tilallisen 
kokonaisuuden eri palaset loksahtavat työskentelyn aikana paikoilleen. En itse-
kään aloittaessani tiedä mihin kokeiluni johtaa. Usein näyttely on valmis vasta 
viime hetkellä ennen avajaisia. Näin kolmiulotteinen tila on valmistuessaan 
aina osittainen yllätys kaikesta suunnittelusta huolimatta. On aivan eri asia 
hahmottaa tilaa piirustuksista tai edes kolmiulotteisista malleista kuin kävellä 
tilassa, kokea valot ja tunnelma. Teoksen, installaation valmistumisen jälkeen 
jätän teoksen yleisölle, joka tulkitsee teosta aina omista lähtökohdistaan käsin. 
Taiteilijana rakennan visuaalisen ympäristön merkitysten muotoutumisille.

293 Hooper-Greenhill 992: 9.
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Kolmen kokeellisen museoinstallaation sarja

Esittelen tässä luvussa kolme installaatiota. Tarkoituksena ei ole jälleenrakentaa 
kielen mielikuvin tai kaunokirjallisin keinoin visuaalisia kolmiulotteisia tiloja, 
vaan lähinnä antaa lukijalle dokumentaarinen katsaus näyttelyiden sisällöllisiin 
työprosesseihin, niihin liittyviin valintoihin ja tutkimuksen keskeisiin teemoihin. 
Tavoitteena on avata taiteilijan näkökulmaa analysoivasti, etsien museoesineen 
erilaisia merkityksiä taiteen ja museon vuorovaikutuksessa. Tiloista ja niiden 
tekoprosessista kirjoittaminen ei kuitenkaan ole helppoa, koska kirjoitettu kieli 
on lineaarista ja installaatiot puolestaan ovat kolmiulotteisia. Olen analyysissani 
erotellut installaatioihin kuuluvat keskeiset osa-alueet omiksi teemoikseen. 
Installaatioissani, kuten kaikissa museonäyttelyissä, on samanaikaisesti läsnä 
monia eri merkitystasoja. Monet käsittelemäni asiat liittyvät myös aitojen294 
museoesineiden esillepanon problematiikkaan. Kolmen kuvitteellisen museo-
installaation sarjassa toistuvat lähes samat teemat, mutta painotus on erilainen. 
Käsillä olevaa tutkimusta varten toteutin seuraavat kolme näyttelyä:

. ”Vangittu kattaus”
Designmuseon295 Studio, Helsinki 3.0.–2..2000

2. ”Muistoja kuriositeettikabinetista” 
– teos Aikaviila näyttelyssä Vantaan Taidemuseossa296 7.3.–26.4.200

3. ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta”
– installaatio osana Prosessi-näyttelyä, Kiasman Studio K, Helsinki 26.9.–9.0.2003

294 Ks. luku  aidon määrittelystä.
295 Designmuseon nimi oli ennen 23.8.2002 Taideteollisuusmuseo.
296 Vantaan Taidemuseon nimi oli ennen vuotta 2003 Vantaan Kaupunginmuseo/Kuvataideasiat, 

Myyrmäkitalon näyttelysali.
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Jokaiseen installaatioon on liittynyt yhteistyötä ja kaksi viimeistä ins-
tallaatiota ovat olleet osana isompaa yhteisnäyttelykokonaisuutta.297 Jokaiseen 
installaatiooni liittyi lisäksi erillinen kokonaisuus, joka avasi näyttelyni teko-
prosessia yleisölle.  ”Vangittu kattaus” -näyttelyssä se oli tilan ulkopuolella 
oleva vitriini, ”Aikaviila”-näyttelyssä se oli näyttelyiden taiteilijoiden yhteinen 
”Aikaviila”-videoteos ja ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-
luvun Intiasta” -installaation yhteydessä oli museossa pitämistäni työpajoista 
syntynyt vitriinikokonaisuus esineineen. 

Esillepanot toimivat koetiloina osana tutkimusta. Tutkin muista kult-
tuureista ja toisesta ajasta peräisin olevien esineiden esittämistä kulttuuri-
historiallisissa museoissa. Sen sijaan että olisin käyttänyt jonkin olemassaolevan 
museon esinekokoelmia, valmistin esineeni itse (poikkeuksena ”Muistoja 
kuriositeettikabinetin” varastossa olleet aidot museoesineet). Valmistamani 
fiktiiviset museoesineet ovat lasisia. Lasin esteettiset ominaisuudet ovat mo-
nipuoliset ja lasi soveltuu hyvin myös jäljittelemään muita materiaaleja: la-
sia on esimerkiksi käytetty jo faaraoiden Egyptissä jalokivien korvikkeena. 
Installaatioissani olen yrittänyt visuaalisesti käsitellä institutionaalisia kysy-
myksiä, kuten museoiden vallankäytön estetiikkaa, ja olen lisäksi hakenut 
koetiloihin merkityksiä menneisyyden suhteesta nykypäivään. Olen mukaillut 
aidon museon monimutkaisia toimintamalleja; historiallisia, poliittisia ja 
taloudellisia piirteitä. Fiktiivisissä museoinstallaatioissani olen halunnut aset-
taa itseni samojen ongelmien eteen kuin oikeissa museoissa. Taiteessani on 
kyse eräänlaisesta leikkiareenasta instituutioiden vallankäytön keskellä. 

Olen poiminut näyttelyideni teemoiksi museoiden historiasta keskeisiä 
ajankohtia keskiajasta valistukseen, 800-luvun maalauskabinettiin ja keräilijän 
henkilökohtaiseen suhteeseen esineisiin. Nykyaika tuli installaatioissa esiin 
subjektiivisen näkökulmani kautta. Olen valinnut ja suodattanut tietoa muse-
oiden historiasta visuaalisiin konstruktioihini. Näyttelyt ovat luonnollisesti 

297 ”Vangittu kattaus” -näyttelyn tekijöinä olivat lisäkseni muotoilija Anuliisa Anttilainen (s. 970) ja 
valosuunnittelija Taneli Pyysalo (s. 969). Pyysalo on suunnitellut yhdessä kanssani valot muihinkin 
tutkimukseen kuuluviin installaatioihin. ”Muistoja kuriositeettikabinetista” installaatio oli osa ”Aikaviila” 
ryhmänäyttelyä, jossa olivat mukana omilla teoksillaan myös taiteilijat Jaana Brinck (s. 972), Petra Koivu 
(s. 972) ja Merja Ranki (s. 955). ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” oli yksi 
monista Kiasman ”Prosessi” -näyttelyyn kuuluneista teoksista. 
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toimineet koetilojen lisäksi itseoppimisen välineinä. Fyysisen historiallisen tilan 
rakentaminen omista lähtökohdista käsin on auttanut hahmottamaan erilaisten 
aikakausien käsityksiä museosta ja sen vallankäytöstä sekä ideologioista. Ensi-
sijaisesti installaatioiden rakentamisessa oli kyse museoiden toimintatapojen 
tulkitsemisesta ja soveltamisesta omaan taiteelliseen työskentelyyn. Tässä lu-
vussa esitetyssä analyysissä olen jälkikäteen pohtinut installaatioita suhteessa 
tutkimuskysymykseeni esineen ja museon suhteesta. Tuon esille tekemistäni 
koetiloista nousseita teemoja, jotka olen havainnut tärkeiksi visuaalisiksi 
elementeiksi, kun museoesineestä muodostetaan merkityksiä näyttely-ym-
päristössä.

Vangittu kattaus
Ensimmäisessä koetilassa ”Vangittu kattaus” -installaatio sijoittui keskelle 
huonetta museon kellarikerroksessa. Lähtökohtana toimi ensinnäkin tulkinta 
keskiajasta toisen vuosituhannen vaihteen taiteilijoiden ja muotoilijoiden 
näkökulmasta. Toisena lähtökohtana oli kolmen erilaisen elementin, lasin, 
hopean ja valon yhdistäminen keskenään. Kahden hengen kattaus riippui 
katosta, jossa jokainen esine oli vangittuna ja korotettuna omassa vitriinissään. 
Kattauksen päädyissä oli lisäksi lähes huoneen korkuiset piirretyt kuvat 
keskiaikaisista tuoleista.298 Esineet oli vangittu vitriinin sisälle, erotettuna 
käyttöesineen roolistaan. 

Kahden hengen kattaus oli luonteeltaan rituaalinen,  sillä esineet oli vangittu 
ainoastaan symboloimaan kattausta korostetun museaaliseen tyyliin. Luvussa 
kolme käsittelemäni Pomianin semiofora käsite ilmentää sen lähtökohtia. 
Kattaus oli vangittu ja kehystetty nimenomaan katsetta varten. Astioita ei 
voinut koskettaa eikä tilassa ollut pöytää, jonka ääressä syödä. Tuoleilla ei 
voinut istua. Installaatio toisti museon toimintamallia paikkana, jossa ihminen 
voi pysähtyä, jopa hiljentyä. Nykypäivän museoiden yhtenä roolina voi olla 
toimia lähes kirkolliseen tapaan meditatiivisina paikkoina, jonne mennään 
hiljentymään. Rauhaa henkivässä museotilassa kiire hälvenee, on aikaa katsella 

298 Tuolit piirrettiin mukaillen Westminster Abbeyssä Lontoossa olevaa keskiajan kirkollista kruunajaistuolia ja 
tuolia keskiaikaisesta maalauksesta. (Piirrokset yhteistyössä Pyysalon kanssa) Ks. kuvat Binski 99: 7–8, 47, 
Hueghe 958: 256–57.
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Näkymä ”Vangittu kattaus” 
-installaatioon. 
Kuva: Outi Turpeinen

”Muistoja kuriositeetti-
kabinetista” installaatiokuva.  
Kuva: Jefynne Gimpel

ja mietiskellä. Kirkolla ja museolla on muitakin yhtymäkohtia rituaalisuuden 
lisäksi. Molemmat ovat historian kuluessa toimineet paikkoina, joihin liittyy 
institutionaalinen valta. Sekä kirkko että museo instituutioina luovat arvoja, 
standardeja ja käyttäytymismalleja. 

Muistoja kuriositeettikabinetista
”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaatio toteutettiin karkeaan työ-
maakoppiin, joka oli tuotu taidemuseoon. Lähtökohtana teokselle olivat 
tulkinta 700-luvun lopun kuvitteellisesta keräilijästä ja hänen kokoelmistaan. 
Leikittelin esineen ja vitriinin keskinäisillä mittasuhteilla sekä museotilan 
fyysisen ulkotilan ja sisätilan tunnelman eroilla. Fiktiiviset museoesineet si-
jaitsivat pääosin ahtaan museon näyttelysalia kiertävillä hyllyillä. Työmaa-
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kopissa oli myös varasto-osa, jossa oli esillä aitoja museoesineitä Vantaan 
Kaupunginmuseon kokoelmista. Installaatiossa oli mukana näyttelijä Tuula 
Niiranen, joka esitti fiktiivistä keräilijää nimeltä Carla Maria de Welle. 

Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 1800-luvun Intiasta
Tutkimukseeni liittyvän kolmannen installaation ”Erään brittiläisen aatelis-
rouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” konstruoima aikakausi kytkeytyi 
800-luvun Englantiin ja Intiaan. Keskeisinä teemoina olivat vallankäyttö ja 
kolonialismi. Tässäkin teoksessa tilankäyttö oli olennainen osa teosta, jota pystyi 
tarkastelemaan kolmesta eri suunnasta käsin: kahdesta eri oviaukosta pääsi 
teoksen sisälle ja teoksen yläpuolella olevalta parvekkeelta pystyi katsomaan 
teosta. Näyttely esitteli installaatiota varten sepitetyn henkilöhahmon 
aatelisrouva Lady Frogin kuvitteelliset kokoelmat 800-luvun lopulta. Hä-
nen keräilykohteenaan olivat sekä luonnontieteelliset erikoisuudet että 
kolonialistiset esineet pääosin Intiasta. Installaatioon sisältyi maalauskabinetti, 
jossa tuntemattomien intialaisten taiteilijoiden luonnontieteellisiä piirroksia esi-
teltiin brittiläiseen 800-luvun museaaliseen tyyliin. Näyttely koostui ”aidoista” 

Näkymä Kiasmaan rakentamani ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 1800-luvun Intiasta” 
installaation sisältä. Kuva: Pirje Mykkänen /KKA
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esineistä ja niiden lasisista variaatioista sekä muokatuista luonnontieteellisistä 
piirroksista – aidon ja autenttisen käsitteitä kyseenalaistaen ja sekoittaen. 

Installaatio oli tilallinen kokonaisuus, jonka läpi museossa kävijä pystyi 
kulkemaan. Näyttelytilassa oli kolme metriä korkeat seinät, jotka oli maalattu 
punaiseksi. Lattiassa oli tumma puuparketti ja seinämässä koristeelliset kat-
to- ja jalkalistat. Sokkeloisessa rakenteessa oli esillä noin 40 tekemääni lasi-
teosta ja noin 20 maalaamaani vesivärityötä. Maalaukset oli sijoitettu maa-
lauskabinettiin, jossa oli pieni kristallikruunu. Lasiteokset sijaitsivat muun 
tilan seinillä. Teokset oli ripustettu aikuisen ihmisen katseen korkeudelle. 
Lisäksi tilassa oli kolme isoa kultakehystä, joissa yhdessä oli kuvitteellisen 
keräilijän Lady Helen Mary Frogin muotokuva. Kahdessa muussa kehyksessä 
oli paperille painettua tekstiä englanniksi. Luomani tilan yleisvalaistus oli 
hämärä ja tila kokonaisuutena poikkesi Kiasman muista tiloista historiallisen 
tunnelman vuoksi. 

Tarinat näyttelyiden perustana

Näyttelyt toimivat tarinoiden pohjalta. Voisin kutsua niitä myös teemoiksi, 
mutta sekaannuksen välttämiseksi puhun näyttelyiden narratiivisuudesta 
tarinoina. Teemoina sen sijaan käsittelen näyttelyiden monikerroksisia ele-
menttejä, kuten vitriiniä, tunnelmaa tai subjektiivisuutta. Tarinalla luodaan 
näyttelyyn tutustuvalle ensimmäinen mielikuva siitä, mistä näyttelyssä on 
kyse. Tarinoiden käyttäminen näyttelyn runkona on kulttuurihistoriallisille 
museoille tyypillinen toimintamalli, sillä museopedagogiikka on rakennettu 
tarinoiden ympärille sekä menetelmille, joilla näitä tarinoita tuodaan esille.299 

Rakentamieni installaatioiden tarkoituksena on ollut olemassa olevien mu-
seoiden monimuotoisten toimintatapojen imitoiminen, oman taiteellisen 
näkemykseni tuominen osaksi visuaalista kokonaisuutta ja koetilojen ana-
lysoiminen osana tutkimusta. Taiteellisena inspiraationa museot ovat li-

299 Hooper-Greenhill 2000: 3.
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sänneet ymmärrystäni monella eri tasolla sekä vastaavasti ne ovat lisänneet 
kiinnostustani muihin kulttuureihin niiden esineistön kautta.  Eksoottinen ja 
kaukainen on herättänyt minussa luultavasti samankaltaisen kaukokaipuun 
kuin 600-luvun kuriositeettikabinettien kerääjissä. 

Menneisyyden tulkintaa
Installaatioideni tarinat ovat löyhiä, koska ne toimivat vain näyttelyn kokoavana 
aiheena. Pääpaino tutkimuksessa on esineen ja museon suhteen tarkastelussa, 
merkitysten muodostumisen visuaalisissa välineissä. Visuaalisen pohdintani 
tarinakehikoksi olen ottanut menneisyyttä koskevan tulkintani suhteessa tähän 
päivään. Olen siis luonut tiloja, joissa tuon esille oman näkemykseni jostain 
valitusta menneisyyden ajasta museonäyttelynä. Pohdin installaatioideni avulla 
visuaalisesti esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Mikä merkitys punaisella 
värillä oli keskiaikana? Millainen oli kuriositeettikabinetin tunnelma 700-
luvun Euroopassa? Miten oma käsitykseni jostain ajasta välittyy katsojalle? 
Mielikuvani jostain ajasta on syntynyt pääosin museovierailujeni ja lukemani 
kirjallisuuden perusteella. Kuten luvussa kaksi totesin, näkökulmani on muo-
toutunut ennen kaikkea visuaalisuutta ja subjektiivisuutta korostavaksi ja siksi 
näkemykseni jostain ajasta liittyvät pitkälti visuaalisiin mielikuviin. Mietin 
alusta lähtien installaation kokemista, tietynlaisen tunnelman tavoittelemista. 
Rakentamani viittaukset ”Vangittu kattaus” -installaatioon liittyivät myöhäis-
keskiaikaan korostetusti nykypäivän perspektiivistä katsottuna. ”Muistoja 
kuriositeettikabinetista” -installaation viittaukset kytkeytyivät 700-luvun 
lopun eurooppalaisen ”kuriositeettikabinetin” aikamatkaan vuoteen 200. 
”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” installaatiossa 
kyseessä oli tulkinta 800-luvun lopun suhteesta nykypäivään. Aikakausi toimi 
installaatioissani tarinan runkona – installaatioiden varsinainen sisältö on 
esineen ja museon suhteen pohtimisessa. Mietin installaatioideni välityksellä 
miten aika on läsnä näyttelyssä, miten aikakausi tulee ilmi visuaalisissa mie-
likuvissa ja niitä tuottavissa (symbolisissa, indeksisissä tai ikonisissa) merkeissä, 
mitä halutaan kertoa ja kommunikoida?

Näyttelyn toiminnallinen ja visuaalinen muoto lähtee aina liikkeelle näyt-
telysuunnittelijan ja näyttelyn kokijan omasta ajasta käsin. Siksi kulttuuri-
historiallisten museoiden näyttelysuunnittelu kertoo hyvin paljon juuri omasta 
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ajastaan ja tuon ajan tavasta luoda merkityksiä. Tämä näkyy erityisesti museoissa, 
joissa on säilynyt alkuperäinen tai lähes alkuperäinen esillepano, kuten esimerkiksi 
Pietari Suuren Kunstkamerassa Pietarissa (700-luku), Teyler museossa 
Hollannin Haarlemissa (800-luvun alku) ja Pitt Rivers-museossa Oxfordissa 
(800-luvun loppu). Museot ovat hyviä esimerkkejä oman aikakautensa 
ajattelumalleista, sillä ajattelutavat ilmenevät suoraan näyttelyiden visuaalisessa 
ilmeessä, kuten luvussa kolme olen esittänyt. Näissä museoissa on vielä jäljellä 
perustamisajankohtansa esillepanoa, joten ne ovat ainutlaatuisia paikkoja tehdä 
huomioita menneisyydestä ja merkitysten muuttumisesta ajan kuluessa. Niissä 
kiertelemällä olen kerännyt visuaalisia huomioita muistikirjoihini.

Foucaultin mukaan klassinen kausi (ajankohta sijoittuu renessanssista noin 
800-luvun alkuun) liittyy uudenlaiseen tapaan tehdä historiaa.Klassisen kau-
den dokumentit eivät ole uusia sanoja vaan tiloja, kuten esimerkiksi kokoelmia 
tai puutarhoja. Kiinnostus eksoottisia kasveja ja eläimiä kohtaan oli kuitenkin 
ollut olemassa jo kauan ihmisen mielessä, uutta sen sijaan olivat tilat, joissa niitä 
pystyi katsomaan ja määrittelemään.300 Foucault kirjoittaa kasvikokoelmista ja 
eläinkokoelmista, mutta samaan tapaan ajatukset voidaan siirtää koskemaan 
museokokoelmia. 700–800-lukujen kokoelmien perustaminen ja esittely 
olivat uusia tapoja luoda historiaa uusien kategorisointisysteemien avulla.

Foucaultin ajattelutapa on nähdäkseni ajankohtainen edelleenkin. Museo-
instituution käsite avautuu museoiden historian tuntemuksesta käsin – tämän 
päivän toimintatavat saavat selityksensä menneisyydestä. Kun nykyaikana 
tehdään menneen ajan tai vieraan kulttuurin esineistöä esittelevä visuaalinen 
näyttely, on kyseessä aina näyttelysuunnittelijan ja museonjohtajan tai tutkijan 
näkemys aiheesta. Nykyajan näyttelysuunnittelijan haasteena onkin luoda 
visuaalisesti mielenkiintoinen linkki oman ajan ja museoesineen ajan välille. 
Tässä yksinkertaistettuna on esineen ja museon suhteen kiehtovuus, haaste ja 
toimintamalli. Näyttelysuunnittelijan tehtävänä on tunnistaa omalle ajalleen 
oleellinen ajattelumalli, jota hän voi soveltaa visuaaliseen näyttelysuunnitteluun. 
Näyttelysuunnittelun kautta luodaan merkityksiä nykyisestä ja kerrottavasta 
ajasta. Kyseessä on prosessi, joka perinteisesti pohjautuu historian tai arkeologian 
tutkimusten metodeihin. 

300 Foucault 970: 3.
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Nykyhetkestä menneisyyteen suuntautuva tutkimus on sekin omaa 
historiallista kontekstiaan: nykyisyyden vaikutus katsomis- ja 
tulkintaprosessiin on myös historiallista ja osa muutoksia ja traditiota. 
Tutkimus onkin liikettä omien ja menneisyyden aikalaiskäsitysten 
välillä: voimme kurkottaa menneisyyteen vain nykyisyydestämme.301

Korostan installaatioideni yhteydessä, että kyseessä on kahden aikakauden 
välinen suhde subjektiivisesti esitettynä, ei niinkään objektiivisuuteen pyrkivä 
kuvaus jostain toisesta ajasta. Tässä lähestymistavassa näkyy selkeästi ero 
kulttuurihistoriallisten museoiden käytäntöjen ja yksittäisen taiteilijan käytän-
nön näkökulmissa. Käyn näyttelyiden kautta läpi historiaa luoden avoimesti 
omaa tulkintaani. Installaatioihin valitsemani ajankohdat, myöhäiskeskiaika, 
700-luvun loppu sekä 800-luvun loppu, ovat itselleni kiinnostavia aikoja 
museoiden historiassa. Myöhäiskeskiajan jälkeinen renessanssi käsitetään 
museoiden historiaa käsittelevissä kirjoissa kautena, jolloin Medicien 
suku perusti Uffizin gallerian Firenzeen. Museoiden historian katsotaan 
usein saaneen alkunsa tästä aikakaudesta.302 Myös käsittelemäni museo 
sakraalina tilana viittaa kirkkoihin, jotka ovat toimineet monien kokoelmien 
säilytyspaikkoina kautta keskiajan yksityisten aatelisten kokoelmien lisäksi. 
Esineillä on ollut rituaalisia ja uskonnollisia merkityksiä. Toisen installaationi 
tarina liittyy 700-luvun loppuun, joka oli mullistava aikakausi museoiden 
historiassa. Uudet luonnontieteelliset luokittelujärjestelmät vaikuttivat 
museoiden esittelykäytäntöihin ja kuriositeettikabinettien rinnalle alkoi syntyä 
kansallisia museoita. 303 Kolmannen installaationi tarina liittyy puolestaan 
800-lukuun, joka oli julkisten museoiden perustamisen kulta-aikaa, ja silloin 
monet museot valjastettiin opettamaan uusia ideologioita näyttelyidensä 
avulla. Eri aikakaudet symboloivat tietynlaisia ajatusmalleja, joita nostetaan 
näyttelyiden avulla esiin näyttelysuunnittelun suodattamana.

Tulkintani pohjautuvat esteettisiin kokemuksiin, joita minulle on muo-
dostunut tutkimuksen teoreettisen kirjallisuuden ja museovierailujen pohjalta 

30 Saarikangas 998: 8.
302 Esim. Bennett 995: 35–36, Hooper-Greenhill 992: 23–46 ja Aurasmaa 2002: 94.
303 Bennett 995: 36–37, 70. Ks. myös Sloan 2003 ja luku 3.
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yhdistettynä omaan taiteilijan näkökulmaani. Olen tuottanut uusia tiloja, 
installaatioita, joissa esteettinen kokemus on mahdollinen. Pyrin tässä tut-
kimukseni viidennessä luvussa ilmaisemaan niitä teemoja, joita olen eritellyt 
esteettisistä kokemuksistani ja niiden pohjalta installaatioihin rakentamistani 
tulkinnoista.304 

Huomioita keskiajasta
”Vangittu kattaus” -näyttelyprojektin alkaessa vuonna 999 suunnittelun 
pohjana oli teema ”Kattaus kahdelle 2000” sekä lasin ja hopean yhdistäminen 
esineissä.305 Näin laaja teemallinen lähtökohta yhteiselle projektille vaati 
mielestäni lisää rajoja, jotka tarkentaisivat lähtökohtia. Projektille muo-
dostui teemojen kattaus kahdelle ja lasin ja hopean yhdistäminen lisäksi 
lähtökohdaksi meidän, nykypäivän muotoilijan, valosuunnittelijan ja taiteilija/
tutkijan, mielikuva keskiajan suhteesta nykypäivään kattauksen muodossa. 
Mielikuvista syntyi visuaalinen tarina.  Minkälainen voisi olla kattaus, joka 
olisi samanaikaisesti suhteessa keskiaikaan ja tulevaisuuteen/tähän päivään? 
Mitkä elementit meitä kiinnostivat muotoilijoina ja taiteilijoina keskiajassa, 
mitkä tässä päivässä? Tästä alkoi tutustuminen keskiaikaan kirjallisuuden ja 
museovierailujen välityksellä.

”Vangittu kattaus” -installaatiota varten vierailin Turussa sijaitsevassa 
museossa Aboe Vetus & Ars Nova, joka on mielestäni onnistunut sekoitus 
nykytaidetta ja arkeologisia löytöjä. Aboe Vetuksen varhaisimmat löydöt 
ajoittuvat keskiajalle. Museossa vieraillaan aitojen arkeologisten kaivausten 
keskellä ja näyttelysuunnittelu keskittyy arkeologisten kaivausten esittelyyn 
alkuperäismiljöössään, eikä sillä sinänsä ole tekemistä installaatioideamme 
kanssa. Näyttelyryhmänä vierailimme myös Tukholman keskiaikamuseossa 
huhtikuussa 2000. Museon näyttelysuunnittelu oli toisenlainen kuin Aboa 
Vetuksen, mutta omalla tavallaan tyypillinen arkeologisen museon esillepano. 
Tukholmassa näyttelysuunnittelun painotus keskittyi aikakauden tyyliin 
lavastettuihin huoneisiin. Sisään tultaessa kuljetaan ensin museokaupan läpi, 

304 Vrt. Vihman käsitykseen esteettisestä kokemuksesta. Ks. seuraava sivu tai Vihma 998: 2.
305 Lähtökohtana näyttelylle oli Anuliisa Anttilaisen Suomen Kulttuurirahastolta saama apuraha, jonka puitteissa 

hän pyysi minua mukaansa projektiin. Yhdistin projektin tutkimukseeni museon ja esineen suhteesta. Mukaan 
pyydettiin myöhemmin myös valosuunnittelija Taneli Pyysalo.
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Turun Tuomiokirkon museo toimi 
minulle pysähtyneen ajan metaforana, 
jossa oli harras tunnelma. Yritin tavoitella 
tunnelmaa luonnoskirjaani. Toisaalta 
kirkko toimii myös vakuuttavana 
vallan estetiikan monumenttina. Se on 
symboloinut Suomessa valtiollista ja 
kirkollista valtaa. Katso myös Sjöberg-
Pietarinen 2004: 10. Kuva: Otto Karvonen
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mutta tila muuttuu vaikuttavaksi, kun kävelin hovikäytävien kautta isompaan 
tilaan. Installaatiota varten en juurikaan saanut virikkeitä Tukholman 
keskiaikamuseosta. Sen sijaan Turun Tuomiokirkon museo oli vaikuttava tila 
kauniine vitriineineen, joissa on punaiset taustakankaat. Holvien muodostama 
tila oli avara ja selkeän museaalinen, sillä vitriinit korottavat esineet erillisiksi 
arvoesineiksi. Museossa on myös paljon jalometallisia esineitä. 

Tunnelma Tuomiokirkon museossa oli hartaan arvokas, kirkossa ole-
minen itsessään vahvisti mielikuvaa esineiden tärkeydestä osana rituaalia. 
Mielikuvissani aika tuntui pysähtyvän. Vaikka näyttelysuunnittelu oli selkeästi 
kiinni tässä päivässä, museoesineet toivat menneen läsnäolevaksi. Vierailu mu-
seossa heinäkuussa 2000 oli inspiroiva ja vahvisti omaa mielikuvaani ”Vangittu 
kattaus” -installaation toteutuksesta. Kokemusta voi kuvailla esteettiseksi. 
Vihma analysoi esteettistä kokemusta Peircen pohjalta siten, että esteettinen 
kokemus ei ole representaatiota, koska se on välitöntä, selittämätöntä ja epä-
älyllistä tiedostamatonta kokemusta. Jälkeenpäin voi yrittää selvittää tätä 
tunnetta ympäröiviä tekijöitä, mutta sitten kokemus ei ole enää esteettinen 
vaan se on siirtynyt semanttiselle ulottuvuudelle.306 Taiteellisessa tekemisessä 
olen käyttänyt hyväkseni museovierailuissa kokemiani esteettisiä kokemuksia ja 
siirtänyt ne installaatioihini sekä tähän semioottiseen analyysiin niistä.

 Keskiajalla varallisuus mitattiin muun muassa jalometallien painon pe-
rusteella. Aarrekammioissa oli hopea- ja kultaesineitä, koruja ja jalokiviä, ko-
likoita ja metalleja. Sekä rikkaudet että niihin liittyvät tarinat muodostivat 
valtasuhteiden verkoston. Metallien arvo liittyi niiden uudelleen sulattamisen 
ja muotoilun mahdollisuudesta.307 Myös ”Vangittu kattaus” -installaation ho-
pea ja lasi ovat periaatteessa uudelleensulatettavissa ja käytettävissä, kuten 
keskiajallakin. Lisäksi koko installaatio on kierrätettävissä ja esiteltävissä 
muissakin yhteyksissä.308 Kierrätettävyys oli arvossaan keskiajalla,  ja varsinkaan 
jalometallien arvostus ei ole muuttunut.

Näyttelysuunnittelun tarkoituksena oli lähinnä poimia muutamia 
kiinnostavia huomioita keskiajasta ja tulkita niitä visuaalisesti. Keskiaika-

306 Vihma 998: 2.
307 Hooper-Greenhill 992: 33, 48, 50.
308 Näyttely on ollut esillä Designmuseon Studion lisäksi Pukkilan Muotoilugalleriassa (tammikuu 200) ja 

Hyvinkään Willatehtaan teatterin Studiossa (maaliskuu 200).



66

teema ilmeni kattauksessa tekijöiden yhteisen tulkinnan kautta. Tiiviissä 
yhteistyössä syntynyt ”Vangittu kattaus” -installaatio muodostui pelkistetyksi 
tilalliseksi kokonaisuudeksi.309 Pelkistämisen tarve tuli luultavasti halusta 
tehdä arvokkaan ja hartaan oloinen installaatio, mutta se nousi myös koko 
näyttelyryhmän koulutustaustoista, joihin suomalaisen muotoilutraditio 
on vaikuttanut.310 Omaan suunnitteluuni ja luovaan tekemiseeni vaikuttaa 
vahvasti lasimuotoilun koulutustaustani.

Valinnan kriteerinä outous
Seuraavan installaation ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -lasiveistokset 
pohjautuvat museovierailuista tekemiini luonnoksiin ja muistiinpanoihin.311 

Museoiden kokoelmista valitsin piirrettäviksi joitain esineitä ”kuriositee-
teikseni”. Valinnan kriteereinä oli tunnistamaton tai muuten outo muoto, jo-
ka oli jollain tapaa visuaalisesti kiinnostava. Kiinnostavuus määrittyi tässä 
tapauksessa sen perusteella, että vuosien ajan museoissa kierreltyäni pyrin 
vaistomaisesti hylkäämään sellaiset esineet, joita olin nähnyt liian usein. Liian 
selkeät ja tunnistettavat esineet olivat menettäneet mielenkiintonsa. Halusin 
omien fiktiivisten museoesineideni olevan epämääräisempiä niiden edustaman 
käyttötarkoituksen suhteen. Valitsemani esineet itsessään olivat tarkoituksellisen 
epäselviä, luonnonmuotojen ja ihmisen tekemän välimaastossa olevia. Outous 
ja kummallisuus rinnastuivat vastaavasti 600–700-luvulla museoissa olleisiin 

309 Yhteistyöstä lyhyesti: Anuliisan osuus: Alkuperäinen idea kattauksesta ja lasin ja hopean yhdistämisestä, 
hopeaosien toteutus, näyttelygrafiikka, Outin osuus: idea museosta ja keskiajasta, esineiden toteutus: lasit 
ja niiden muotit, näyttelytilan ulkopuolisen vitriinin idea ja toteutus, sponsorin hankinta, Anuliisan ja 
Outin yhteistyössä toteuttamat: näyttelytilan hankinta, esineiden suunnittelu, Tanelin ja Outin yhteistyössä 
toteuttamat:  piirrokset tuoleista, näyttelyinstallaation suunnittelu, valaistuksen suunnittelu ja sen toteutus. 
Koko näyttelyn suunnittelu ja toteutus kesti noin ,5 vuotta.

30 Pelkistämistä pohjoismaisessa muotoilussa on tutkittu: Harri Kalha on käsittellyt suomalaisen 
taideteollisuuden kultakautta 950-luvulla (997) ja Vuokko Takala-Schreib on tutkinut muotoilijoiden 
kohtaamaa sanatonta vaatimusta muotoilla esineitä, joissa on kansallisen hyvän muotoilun ominaisuuksia 
(2000). Pelkistämisen alun sijoittaminen suomalaisessa taidehistoriassa on kiistanalaista, eikä aihetta ole 
tietääkseni tutkittu. Pelkistämisen halu suomalaisessa suunnittelussa saa pohjansa jo 920-luvun lopun 
perinteestä, esimerkiksi Aallon suunnittelemasta Paimion parantolasta. Lähteenä keskustelu Susann Vihman 
kanssa 20.8.200.

3 Museovierailut, jotka liittyivät lähinnä “Muistoja kuriositeettikabinetista” -teokseen: Santa Fen Institute of 
American Indian Arts and Culture Museumissa ja Albuquerquen Maxwell Museum of Anthropologyssa, 
Lontoon British Museumissa, Oxfordin Natural History Museumissa ja Pitt Rivers Museumissa sekä 
Hollannin Haarlemin Teylors Museumissa.
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friikkeihin ja omituisuuksiin.312 Tavoitteenani oli löytää epäselvä muoto 
esineistä, jotka symboloivat yleisesti museoesinettä, eivät sinänsä mitään tiettyä 
esinettä. 

”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaation tarkoituksenani oli lei-
kitellä ajan mielikuvan kanssa. Pyrkimyksenä oli, ettei esineiden alkuperää 
ollut mahdollista selkeästi ajoittaa mihinkään. Ne toimivat ajattomina 
kuriositeetteina. Ainoastaan esineisiin liittyvät vitriinit toivat mielikuvan nyky-
päivästä työmaakopin ulkotilan lisäksi. Toisaalta tilan yleisilmeen, tummuuden 
ja valon kontrastin, puunkäytön, kuparilaattojen, verhojen, ahtauden, keräilijän 
olemassaolon, esineiden järjestelyn ja näyttelyssä olleen määreen ”Fiktiivinen 
museoinstallaatio v. 200 (tai 793)” halusin vievän tunnelman 700-luvun 
lopulle. Pyrin rakentamaan installaation, jota tulkinnan avoimuudella pystyisi 
katsomaan samanaikaisesti monesta eri näkökulmasta käsin avoimen tulkinnan 
periaatteella. Tavoitteenani oli mahdollistaa ristiriitaisten viestien läsnäoloa 
samanaikaisesti ja kyseenalaistaa museoesineiden merkitysten yksiselitteisyys.

Postkolonialismi
Tutkimukseen kuuluvassa kolmannessa installaatiossa ”Erään brittiläisen 
aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” käsittelin kolonialismia suo-
malaisesta näkökulmasta käsin ulkopuolisena tarkkailijana.313 Museoaiheen 
parissa työskennellessä kolonialismin kohtaa väistämättä. Kolonialismi ja 
erityisesti sitä kyseenalaistava postkolonialismi on museoalan tutkimukseen 
liittyvä ajankohtainen aihe, joka linkittyy moniin kysymyksiin, kuten pa-
kolaispolitiikkaan ja monikulttuurisuuteen.314 Kirjallisuudessa ja tutkimuk-
sessa kolonialismia käsitellään tekstien ja tutkimusesimerkkien kautta, kun taas 
taiteilijat käsittelevät aihetta visuaalisesti ja usein vahvasti omista lähtökohdis-
taan käsin. Kolonialismi kiinnostaa minua monien muiden nykytaiteilijoiden 
tavoin. Esimerkiksi Wilsonin museoinstallaatiot tai Yinka Shonibaren (s. 962) 

32 Esim. Pietari Suuren Kunstkameran epämuodostumat. Ks. myös Mauries 2002.
33 Suomalaisena kosketuspinta ja näkökulma kolonialismiin on erilainen kuin esim. Englannissa niiden 

historian vuoksi. Toimin ulkopuolisena tarkkailijana, vaikka minulla onkin kosketuspintoja molempiin 
kulttuureihin. Olen asunut Englannissa vuodet 990–992, sekä vieraillut siellä lähes vuosittain sen jälkeen. 
Intialaisuus on kiinnostanut minua monta vuotta.

34 Esim. kolonialismin ja esineen suhdetta tarkastelee Tim Barringerin ja Tom Flynnin vuonna 998 
toimittama teos ”Colonialism and the object. Empire, Material Culture and the Museum”.
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teokset käsittelevät kolonialismia kahden kulttuurin välissä.315 Näissä aiheen 
käsittelymetodi on kuitenkin toisenlainen ja tavoittaa erilaisen katsoja-, lukija- 
ja kokijakunnan kuin esimerkiksi kolonialismin kritiikki antropologisessa 
tutkimuksessa.316 Omassa tutkimuksessani teoreettinen pohdinta limittyy 
taiteelliseen työhön. 

Monet kolonialistiset maat esittelivät 800-luvun näyttelyissään siirto-
maidensa esineistöä valloittajien itseoikeudella. Valloitettujen maiden esi-
neistöä esiteltiin valloittajamaan näyttelysuunnittelun käytäntöjen mukaan. 
Kolonialistinen katse kiinnittyi ”eksoottista laatua” omaavaan esineisiin, jotka 
kerättiin osaksi museokokoelmia. 800-luvulta peräisin olevien kokoelmien 
merkitykset liittyvät erottamatta niihin kolonialistisiin käytäntöihin, joissa niitä 
kerättiin.317 800-luvulta lähes sellaisenaan säilyneiden museoiden, esimerkiksi 
Pitt Rivers -museon, näyttelysuunnittelusta välittyy kolonialistinen katse, jossa 
muiden kulttuurien esineistöä tarkastellaan länsimaisesta hallinnasta käsin. 
Vallankäyttö näyttäytyi myös Intiassa, jossa intialainen eliitti käytti 800-luvun 
kolonialistisia museoita välineinä erottaa ylimystö lukutaidottomista maalai-
sista.318 Vallan estetiikka sisältyy näyttelysuunnittelun visuaalisiin valintoihin ja 
ilmenee siinä mitä esineitä asetetaan esille ja mistä näkökulmasta käsin.

Intialaisuus ja englantilaisuus toimivat ”Erään brittiläisen aatelisrouvan 
kokoelmat 800-luvun Intiasta” -installaatiossa tarinana, jonka avulla kä-
sittelin nimenomaan vallankäytön estetiikkaa. Tutkimani British Libraryn 
luonnontieteelliset piirrokset 700–800-luvun Intiasta toimivat tässä suh-
teessa inspiraation lähteenä. Englantilaiset teettivät ja keräilivät 700–800-
luvulla luonnontieteellisiä piirroksia Intiassa. Mutta miten autenttisia nämä 
intialaisten taiteilijoiden tekemät kuvat olivat? Odottamani värien runsauden 
ja ornamentiikan sijaan en erottanutkaan piirroksissa intialaisen taiteen 

35  Wilsonista ks. luku 4. Shonibare on elänyt sekä Britanniassa että Nigeriassa. Hän on otattanut itsestään 
muotokuvia 800-luvun porvarillisissa vaatteissa, jossa hän seisoo mustana miehenä pelaamassa biljardia 
valkoisten miesten kanssa. Shonibaren afrikkalaistyylisistä painokankaista tekemät 800-luvun puvut 
mallinukkejen päällä parodioivat afrikkalaista perinnettä. Shonibaren teoksia Lontoon V & A Museumin 
ja Serpentine galleryn GIVE & TAKE näyttelyssä 30..–.4.200. Itse näin Shonibaren teoksia Tukholman 
Taidehallin Magasin 3 kokoelmanäyttelyssä syksyllä 2002 ja ”Lainahöyhenissä” näyttelyssä Kiasmassa 25..–
.6.2003.  Ks. myös Kivirinta 200 ja Hannula 2003: 5–80.

36 Ks. esim. Aurasmaa 2002, Barringer and Flynn 998, Kopytoff 986, Miller 994 ja Weiner 994.
37 Cannizzo 998: 53–66.
38 Bennett 995: 35.
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tunnusmerkkejä. Piirrokset kuvasivat tyypilliseen eurooppalaiseen valistuksen 
ajan tapaan yksityiskohtaisesti kasvin tai eläimen ominaispiirteitä vaalealle 
taustalle eriteltyinä. Niissä ei ensisilmäyksellä näy mitään eroa vastaaviin 
eurooppalaisten taiteilijoiden samana aikakautena tekemiin piirroksiin. Löy-
tämäni piirrokset olivatkin brittiläisten kolonialistien teettämiä. He selvittivät 
niiden avulla itselleen tuntematonta intialaista luontoa. Piirrosten taustalle 
kätkeytyvät merkitykset kertovat monimutkaisen vyyhdin kulttuurisia vuo-
rovaikutuksia.319 

Outi Turpeinen 2003, ”Dakini Frog”, vesivärimaalaus (36x46 cm) Kuva: Minna Kurjenluoma

39 Turpeinen 2003.
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Luomani museon fiktiivisyys oli väittämä, joka kyseenalaisti museoiden 
asemaa varsinaisena totuuden kertojana. ”Totuus” on ajan mukana muuttuva 
näkökulma, johon vaikuttavat sekä tiede että taide. Tarkoituksenani oli 
avata luonnontieteellisten piirrosten estetiikkaan kätkeytyviä valtarakenteita 
tarkasteltavaksi fiktiivisessä tilakonstruktiossa sekä antaa museoyleisölle 
mahdollisuus nähdä vallan estetiikan hienovaraista rakentumista.

 Olennaista installaatioissani on pyrkimys jättää vihjeitä kokijan omille 
oivalluksille. Installaation luonnontieteelliset piirrokset olivat osittain 
muokattuja kopioita British Libraryn kokoelmista, osaa maalauksista 
olin muuttanut enemmänkin. Esimerkiksi ”Dakini Frog” -maalauksessa 
olin sekoittanut toisiinsa intialaisen jumalhahmon ja sammakon. Tässä 
yksityiskohdassa on avain näyttelyn ydinajatukseen, jossa keräilijä Lady 
Helen Mary Frogin Intia-kokoelmat viimeistään paljastuvat kuvitteellisiksi. 
Sammakon yhdistäminen Intian kulttuuriin on kaukaa haettua ja liittyy 
outouteen, ”ei-luokkaan”. Tämänkaltainen tietoinen irrationaalisuus pal-
jastaa symbolisesti museolaitoksen puutteet.320 Maalaukset asetetaan ke-
hyksiin, jolloin länsimaisen kulttuurin tarpeelliset arvostuksen välineet, 
kehykset, saadaan asetettua maalausten ympärille. Näin maalaus asettuu 
museokontekstiin arvostettuna ja merkittävänä. Kehysten ja vitriinien käytön 
välissä on selkeä yhteys.

Näyttelijä kuvitteellisena keräilijänä
Välittääkseni haluamani tarinan katsojille otin avukseni myös teatterin 
keinoja, näyttelijän esiintymisen. Suunnitellessani ”Muistoja kuriositeet
tikabinetista” -installaatioon näyttelijän roolia ei toimintatapa ollut vielä 
yleisesti käytössä Suomen museomaailmassa.  Itselleni ensimmäinen kerta, 

320 Esimerkiksi sammakkoaihe tutkimuksen viimeisen installaation lasiteoksissa on surrealistinen viittaus 
siihen, miten sammakoita ei yleensä yhdistetä intialaiseen kulttuuriin. Sammakoita esiintyy kuitenkin 
lähes joka puolella maapallolla. Sammakkoteeman käyttäminen juontaa juurensa löytämistäni kuivuneista 
sammakoista kesällä 2002. Sattumoisin yhdistän sammakot Englantiin, sillä englantilaisella aupair–
perheelläni oli mittava (vuonna 990) sammakkoaiheinen kitsch–esine kokoelma (Perheen sukunimi 
on French ja brittiläiset haukkuvat ranskalaisia sammakoiksi. Kokoelmalla on vahvoja  symbolisia ja 
kulttuurisidonnaisia merkityksiä, joilla he ironisoivat ja leikittelevät ajatuksella nimensä kytköksestä 
sammakoihin). Taiteellisen tekemisen taustalla olevat tarinat ovat useinkin irrationaalisia ja hyvin 
henkilökohtaisia, mutta ne vertautuvat eittämättä moniin vastaaviin tarinoihin aidoista museoesineistä.
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jolloin koin näyttelijän osana museonäyttelyä, oli jo vuonna 990 Lontoossa 
Museum of Moving Imagessa. Olin kokemukseen ihastunut ja ajattelin 
näyttelijän käyttämisessä osana museonäyttelyä olevan jotain todella erikoista 
ja yllättävää. En tiennyt tuolloin etukäteen museossa olevasta roolihahmosta, 
joka vei museokokemukseni lännenelokuvan tyyliseen tunnelmaan. Viime 
vuosina draaman käyttäminen osana museokokemusta on yleistynyt myös 
Suomessa. 321 Teatterimuseon johtaja Hanna-Leena Helavuori liittää museon 
perimmäisen elementin, esineen, rinnalle ihmisen: 

Museon perimmäinen voima on esineessä ja ihmisessä. 
Elämyksellisyys syntyy elävän esittäjän/tarinankertojan läsnäolosta, 
museokäynnin teatterillistumisesta. Menneisyyden roolihenkilö 
herättää menneisyyden henkiin.322

Toimintatavan ajatuksena on, ettei ”pelkkä” esine riitä kommunikoimaan 
tarvittavalla tasolla nykypäivän ihmiselle, vaan kokemukseen tarvitaan jotain 
enemmän, kuten näyttelijä. Näyttelijä tuo museokokemukseen ruumiillisen 
liikkeen ja ääneen, näyttelijä elävöittää historiaa, tuo menneisyyden tapahtumia 
ja ihmisiä lähemmäksi. Kyseessä on luonnollisesti jälleen yksi tapa tulkita 
mennyttä ja yritys ohjata katsojan tulkintaa tiettyyn suuntaan. Myös Sanna 
Asikaisen väitöskirja ”Prosessidraaman kehittäminen museossa” (2003) tutkii 
museoalan monialaisuutta ja eri taiteenalojen soveltamisen mahdollisuuksia 
museoissa.323 

Näyttelyn kehyskertomus luo näyttelylle draamallista jännitettä, joka 
on verrattavissa teatteridraamaan, tosin kehyskertomuksen visuaalinen ja 
draamallinen muoto ovat erilaisia teatterissa ja museossa. Joitain yhtymäkohtia 
omaan taiteelliseen työskentelyyni löytyy Suomenlinnassa vuodesta 998 
lähtien järjestetystä dramatisoidusta museokierroksesta ”Kadonneen kruunun 
jäljillä”. Se on yhdistelmä museopedagogiikkaa, dramatisoitua opaskierrosta 
ja teatteria, eikä se projektipäällikkö Magdalena af Hällströmin mukaan sovi 

32 Esim. Kemiön Sagalundin museossa ja Espoon Kaupunginmuseossa käytetään roolihahmoja osana 
museokokemusta.

322 Helavuori 2003: 03.
323 Asikainen 2003.
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mihinkään valmiiseen formaattiin.324 Tämäntyyppinen ajattelutapa kuvastaa 
hyvin museoinstituution jähmeyttä, jossa näyttelyiden ajatellaan noudattavan 
kulttuurisesti sovittua mallia, josta poikkeaminen on riski. Sen sijaan 
nykytaiteessa, myös uudessa kokeellisessa teatteritaiteessa, riskinottaminen ja 
olemassaolevien kulttuuristen mallien kyseenalaistaminen on välttämätön osa 
toimintaa. 

Omassa tutkimuksessani fiktion ja draaman käyttäminen osana instal-
laatioiden sisällöllistä rakennetta on ollut tärkeää. Ensimmäisen installaation 
esineet toimivat anonyyminä kokoelmana. Lähestymistapa soveltui hyvin 
sakraaliin tunnelmaan, joka viittasi ikonisesti yhteiskunnalliseen auktoriteettiin, 
kuten kirkkoon. Kahteen jälkimmäiseen installaatioon sisältyi hahmo, joka 
esitti esillä olleen esineistön kuvitteellista kerääjää Carla Maria de Welleä 
ja Lady Helen Mary Frogia.  Näyttelijänä molemmissa installaatioissa toimi 
Tuula Niiranen. 

”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaation keräilijä, kuvitteellinen 
Carla Maria De Welle syntyi tiiviissä yhteistyössä näyttelijän kanssa. Halusin 
antaa Niiraselle vapauden performansseissaan improvisoida hahmottelemissani 
rajoissa, jotka keräilijälle loin.325 Kävimme yhdessä läpi mielikuvia, joita näytte-
lyllä haluttiin luoda. Olennaista olivat keräilijän sepustamat tarinat kuvitteellisista 
museoesineistä, joita suunnittelin yhdessä näyttelijän kanssa. Tavoitteenani 
oli kokeilla, miten roolihahmo esittelee kuvitteellisten museoesineiden mer-
kityksiä museokokijalle. Carla Maria de Welle326 esiintyi näyttelyssä noin 
0 kertaa, joista osa liittyi Vantaan Taidemuseon järjestämiin opastettuihin 
museokierroksiin.327 Saamani palautteen mukaan näyttelijän ilmestyminen 
yllättäen pienessä museotilassa oli hämmentävää. Elävä olento puuhasteli ko-
koelman parissa ja otti pienessä tilassa kontaktia yleisöön. Museoympäristössä 

324 ”Kadonnutta kruunua etsimässä” on Ehrensvärd-seuran tuottama kierros Suomenlinnassa, jossa on mukana 
mm. näyttelijä, tuottaja ja lavastaja. Kierroksen ensiesitys oli vuonna 998, ja se on jatkunut joka kesä siitä 
lähtien. Hällström 2003: 22-26.

325  Työskennellessäni yhdessä muiden taiteilijoiden kanssa pidän tärkeänä antaa liikkumatilaa vapaalle 
ideoinnille, jotta lopputulos on mahdollisimman hyvä. Niiranen teki omaa taustatyötään hahmon eteen 
tutkimalla aikakauden kirjoituksia ja tekemällä niistä muistiinpanoja. Pohdimme yhdessä useaan otteeseen 
yhdessä hahmon olemusta.

326 Carla Maria de Wellen puku oli lainassa Kansallisteatterin puvustamosta.
327 Opastettuja museokierroksia veti kuvataideopettaja Riitta Heikkinen.
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näyttelijän ”tupsahtaminen” odottamatta paikalle toi mukaan yllätyksen tuntua, 
joka liittyy minua kiinnostavaan kuriositeetin luonteen hahmottamiseen. 
Fiktiivisessä museoinstallaatiossa roolihahmon kertomat tarinat itsessään olivat 
fiktiota ja niiden tarkoituksena oli esittää museoiden rakentamien tarinoiden 
suhteellisuutta ja korostaa tulkinnan subjektiivisia puolia museonäyttelyissä.

Valistuksen ajan keräilijöihin assosioituu usko yksilöstä ja tiedosta. 600-
luvun kuriositeettikokoelmien vähittäinen avautuminen yleisölle 700-luvun 
lopulla avasi Sir John Soanen kaltaisetn keräilijöiden tietämyksen museovieraille. 
Kohtaamiset keräilijän kanssa olivat intiimejä, kuten de Wellenkin kohtaaminen 
oli, ja niissä esineistä kerrottiin ajanmukaisen tietämyksen tason mukaisia 
tarinoita esineistä. 700-lukuun liittyy uusien kategorisointijärjestelmien ke-
hittäminen museoiden esillepanoon.328 Keräilijöillä oli pyrkimys tietoon, 
jota installaationi fiktiivinen keräilijä Carla Maria de Wellen hahmo pyrki 
performansseillaan esittämään. 

”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” ins-
tallaatiossa kehyskertomuksen tarina kytkeytyy kuvitteelliseen keräilijään, 
Lady Helen Mary Frogiin (kuvitteellinen elinaika 848–93). Lady Frog 
eli viktoriaanisessa Britanniassa, mutta toisin kuin monet aikalaisnaiset 
hän matkusteli tarinan mukaan jäätyään leskeksi yksin maailmalla. Tarina 
kytkeytyy Britannian siirtomaapolitiikkaan ja toisaalta ajan keskeisiin tie-
teellisiin ideologioihin, kuten darvinismiin. Koko tarinahan on sepitettä, 
koska 800-luvulla naiset eivät pääsääntöisesti perustaneet omia kokoelmiaan 
tai museoitaan eivätkä toisaalta saaneet tilaisuutta ottaa kantaa tieteellisiin 
saavutuksiin. Nykytietämyksen mukaan lähes kaikki keräilijät olivat miehiä 
900-luvulle asti, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi 
The Duchess of Portland ja Sarah Sophia Banks,329 Marianne North330 ja 
Lady Charlotte Schreiber331 olivat englantilaisia naiskeräilijöitä. Aiheesta on 

328 Vrt. luku 3 ja Sloan 2003.
329 Sloan 2003: 20.
330 Englantilainen, yläluokkainen Marianne North (830–890) kierteli 800-luvun normien vastaisesti 

yksin ympäri maailmaa, maalasi ja avasi nimeään kantavan taidegallerian Royal Botanic Gardens, Kew, 
yhteyteen. Ks. esim. Birkett (989) 2004, Pettersson 2003 A ja Roux 996.

33  Lady Schreiber keräsi keramiikkaa ja antiikkia Englannista, Ranskasta, Hollannista, Belgiasta, 
Espanjasta, Portugalista, Turkista, Itävallasta, ja Saksasta 800-luvun loppupuolella ( Journals vuosilta 
869–885, John Lane 9), ja lahjoitti kokoelmiaan V & A Museumiin. Bailkin (999) 2004: 263–264.
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Lady Helen Mary Frogin muotokuva. 
Lavastus ja idea: Outi Turpeinen,
kuva: Minna Kurjenluoma, 
näyttelijä: Tuula Niiranen
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kuitenkin vähän tutkimustietoa, enkä myöskään ole nähnyt aihetta valaisevaa 
museonäyttelyä. Luomieni installaatioiden molempien keräilijöideni ollessa 
naisia näyttelyiden fiktiivinen luonne korostuu. Toisaalta nykyään museoissa 
työskentelee paljon naisia museokokoelmien parissa.332 Oma tilanteeni on siis 
toinen verrattuna 800-luvun naisiin.

Lady Helen Mary Frog ei ollut itse läsnä näyttelijän esittämänä installaa-
tiossa, ainoastaan hänen muotokuvansa oli esillä.333 Muotokuva esitettiin 
heijastettuna diakuvana kultaisissa kehyksissä toisen sisäänkäynnin kohdalla. 
Muotokuvaa vastapäätä oli iso kultakehyksinen peili, joka heijasti kuvan myös 
parvekkeella olevalle kokijalle, kun taas varsinaisen näyttelykonstruktion sisällä 
oleva näyttelyssäkävijä pystyi sijoittamaan itsensä peiliin samanaikaisesti 
Lady Frogin kanssa ja muodostamaan siis kaksoispotretin. Itsensä näkeminen 
muistuttaa omasta roolista näyttelyssä kävijänä. Tarkoituksenani oli antaa 
mahdollisuus katsojalle kokea itsensä aktiivisena toimijana osana näyttelyä. 
Vaikutelmat ja assosiaatioketjut näyttelystä muotoutuvat jokaisen itsensä 
suodattamina. Niihin kuitenkin vaikutetaan näyttelyyn rakennetuilla mer-
kityksillä. Varsinkin nykytaide vaatii yleensä opastamista teoksen taustoihin. 
Kiasman oppaat kertoivat teoksestani antamani esittelyn pohjalta. Tällöin 
kävijän tulkintaan vaikutti myös oppaan versio näyttelyni tarinasta. Peilistä 
näkee sen mitä haluaakin nähdä.

Tunnelman merkitys näyttelysuunnittelussa

Tarinat virittävät museokävijät näyttelyn tunnelmaan usein jo etukäteen 
näyttelytiedotteiden, mainosten ja arvioiden välityksellä, mutta vasta kä-
vijän saavuttua näyttelyyn avautuu tilan visuaalinen tunnelma kokijalle.  
Kokeellisissa museoinstallaatioissa minulla on ollut vapaus muokata tilaan 
teoksen vaatima tunnelma, joka on tutkimuksen edetessä noussut yhdeksi 

332 Ks. luku 2, viite 0.
333 Lady Frogia esittää lavastetussa muotokuvassa näyttelijä Tuula Niiranen. Lady Helen Mary Frogin puku oli 

lainassa Teatterikorkeakoulun puvustamosta ja historiallisten pukujen asiantuntijana minua oli avustamassa 
pukusuunnittelija Nina Silfverberg.



76

keskeiseksi näyttelysuunnittelun merkityksiä muokkaavaksi elementiksi. Lähtö-
kohtana työskentelylleni on ollut tutkimuksen alussa intuitiivinen mielikuva 
tietynlaisen tunnelman rakentamisesta. Viimeisessä installaatiossa tietyn 
tunnelman tavoittelu oli jo tietoista. Tunnelman merkitys on siis hahmottunut 
tutkimuksessani vasta rakentamalla konkreettisia koetiloja.

Olen käyttänyt historiallisten museoiden estetiikkaa installaatioiden ke-
hikkona. Valintani on tunnelmallisen kontrastin luomisen lisäksi arvovalinta, 
joka nostaa tarkastelun kohteeksi historialliset esillepanot suhteessa nyky-
aikaiseen näyttelysuunnitteluun. Olen tutkimuksen koetiloissa testannut, miten 
valkoisesta, modernistisesta taidemuseosta pääsee kokemaan historiallista 
tunnelmaa, jossa on jotain outoa. Minua on kiinnostanut varsinkin kahdessa 
viimeisessä installaatiossa kontrasti, jonka menneisyyttä henkivä tila herättää 
nykytaiteen kontekstissa.  Sinänsä tavoitteessani ei ole mitään erikoista, 
sisältäväthän lähes kaikki (elleivät kaikki) taideteokset taidemuseoissa oman 
tunnelmansa. Haluan kuitenkin nostaa tunnelman merkityksen erityisen 
tärkeäksi elementiksi tutkimuksessani, sillä se vaikuttaa kokijan mielikuvaan 
museoesineistä, eikä tunnelmaa ole museoalan tutkimuksessa käsitelty tästä 
näkökulmasta. Näyttelyni ovat nimenomaan valittuun tilaan rakennettuja 
installaatioita, jolloin voin pyrkiä hallitsemaan tunnelman mahdollisimman 
tarkasti manipuloiden koko tilaa ja sen kokemista – ei vain esineiden muotoa tai 
väriä. Olen halunnut kiinnittää katsojan huomion ensin kokonaistunnelmaan, 
luoda haluamani teatraalisenkin mielikuvan, jonka jälkeen tavoitteena on, että 
huomio kiinnittyisi yksityiskohtiin.

Installaatioitani edeltää pohjapiirustus, pienoismalli ja luonnoksia. Vaik-
ka olen suunnitellut kokonaisuuden mahdollisimman hyvin etukäteen, ei 
tunnelmaa pysty kokemaan ennen kuin tila on konkreettisesti rakennettu. 
Toteutusvaiheen pienetkin rakenteelliset, tekniset ja esteettiset valinnat 
vaikuttavat merkitysten muodostumiseen. Myös näyttelyn tunnelma vaikuttaa 
museon ja esineen suhteen merkitysten muotoutumiseen. Sen merkitys nousee 
etenkin tutkimuksen kahdessa jälkimmäisessä näyttelyssä merkittäväksi 
osaksi museo-esineen tulkitsemista. ”Muistoja kuriositeettikabinetista” ja 
”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” -installaatiot 
muodostuivat molemmat kolmesta erilaisesta tunnelmasta. Ensinnäkin tilan 
sisällä oli kokoelman luoma historiallinen tunnelma, toiseksi tilan ulkopuoliset 
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rakenteet muodostivat oman tunnelmansa ja kolmanneksi teosta ympäröivän 
museon moderni valkoisuus loi oman tunnelmansa. Näyttelijän ympärille 
rakennettu tarina ja sen miljöö tuottivat kokijalle mielikuvan, ja mielikuva 
on lähtökohtana, kun esineistä muodostetaan merkityksiä assosiaatioketjuna. 
Installaatioissa näyttelysuunnittelun merkitys korostuu siis mielestäni osana 
yksittäisen esineen tulkintoja. 

Tunnelmat rakentuvat ensisijaisesti yksityiskohdista, joita ovat esimerkiksi 
valot, värit, tilan muoto, materiaalit ja mahdollinen ääni tai haju. Suomalaisessa 
museokentässä on 990-luvulta lähtien puhuttu elämyksellisyydestä, vaikka 
”elämys on joka tapauksessa hyvin suhteellinen”.334 Elämyksen käsite on 
ymmärtääkseni laajempi kuin tunnelman käsite museoympäristössä. Elämys 
voi olla lähes mikä vain merkittävä kokemus (esimerkiksi yksittäisen esineen 
luoma muisto), kun taas tunnelman kokeminen edellyttää altistumisen 
tilalliselle kokemukselle. Tilallista tunnelmaa on vaikea käsitellä sanoilla, se 
pitää kokea, sillä se on hienovarainen kokemus jostain tilasta. Subjektiivinen 
kokemus on autenttinen –  tunnelma ei suinkaan aina ole samanlainen kaikille, 
vaan tunnelma voi vaihdella esimerkiksi kokijan mielialan ja arvostusten 
mukaan. Kuitenkin tunnelman kokemista varten voi myös rakentaa tiettyjä 
mielikuvia ehdottavan ympäristön.

Tunnelmaa tutkineen saksalaisen filosofin Gernot Böhmen mukaan se 
on tyypillisesti ”välissä”-ilmiö (”between”). Tunnelmat täyttävät tiloja, ne 
huokuvat esineistä, esineiden ryhmittymisestä ja ihmisistä. Tunnelmat ovat itse 
asiassa tyypillisiä aiheen ja esineen läsnäolon ilmentymiä. Tunnelmat koetaan 
tunneperäisinä vaikutelmina. Tunnelman estetiikka siirtää huomion pois siitä 
”mitä” jokin esittää siihen ”miten” jokin on esillä.335 Tunnelman korostaminen 
vie huomion pois yksittäisistä kuvitteellisista museoesineistä ja korostaa 
näyttelysuunnittelun merkitystä olennaisena tekijänä kulttuurihistoriallisten 
esineiden merkitysten muotoutumiselle. Tarkasti suunniteltu tunnelma voi 
virittää katsojan tiettyyn tilaan, josta käsin vaikutelmat yksittäisten esineiden 
tulkinnoista syntyvät. Tunnelman korostaminen antaa näyttelyn rakentajalle 

334 Linko 998: 2.”Elämys on kokemisen muoto, johon liittyy omakohtaisesti koettua innostusta, kiihtymystä 
tai harmonian saavuttamista ja joka siten erottuu jatkuvasti tapahtuvista kulttuurituotteiden kohtaamisista.” 
Linko 998: 9.

335 Böhme 998: 2–5.
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tilaisuuden vaikuttaa kokijan tunteisiin, jolloin näyttelyn tunnelma voi olla 
osa kokijan elämystä. Kokemus tunnelmasta voi muuttua elämykseksi, jos 
näyttelyssä on vahva, harkittu ja mietitty tunnelma. Harmittavan usein vain 
vaikuttaa siltä, ettei tunnelman miettimiseen ole uhrattu riittävästi resursseja 
monissa näyttelysuunnitteluissa, vaikka esimerkiksi yksittäisten elämyksen 
tuottamiseen olisikin paneuduttu. 

Omissa installaatioissani tunnelman käsite yhdistyy läheisesti estetiikkaan, 
jossa kauneuden tavoittelulla on merkitystä itsessään. Kauneuden käsite 
kytkeytyy tekemisessäni monella tasolla välitilassa kulkemiseen, jossa 
olemassa olevan kyseenalaistaminen on jatkuvaa rajalla olemista ja visuaalisten 
yllätysten hakemista. Kauneus liittyy sekä aistilliseen että älylliseen tekemiseen. 
Tunnelman tietoinen tavoittelu mahdollistaa installaatioillani tavoittelemani 
elämyksen rakentamisen. Rakennan tunnelmia, jotka ovat tietoisen erilaisia 
kuin installaatiota ympäröivissä tiloissa. Suomen taidemuseoiden näyttelytilat 
ovat usein modernistisia ja näyttelysuunnittelu seuraa usein pohjoismaista 
niukan muotoilun perinnettä, joka tuo tietynlaista tunnelmaa tilaan. Omat 
installaationi poikkeavat tästä perinteestä.

Tutkimuksen koetilojen tunnelmia on tietoisesti rakennettu, jolloin 
konkreettisesti tunnelman luominen näyttelyssä palautuu näyttelysuunnitteluun. 
Tunnelmia ja ilmapiirejä voidaan rakentaa, tuottaa ja toteuttaa.336 Väite tuntuu 
itsestään selvältä ajateltaessa esimerkiksi tv-ohjelmien formaatteja, mutta voi 
kysyä miten pitkälle kulttuurihistorialliset museot tiedostavat tunnelman 
tuottamisen? Ehkä museoissa on usein kyse myös tietoisesta tunnelman 
välttämisestä, jos tavoitteena on tuottaa ensisijaisesti objektiivista tietoa. 
Tunnelman avulla voidaan käsitellä ympäristön laadullisia ominaisuuksia, 
tunteisiin vaikuttavia yhteyksiä ja elementtejä. Atmosfääri on ikään kuin subjek-
tin ja objektin välissä, niiden yhteisenä todellisuutena, joka ei ole yhden aistin 
vaan eri aistien kautta koettua yhteiskokemusta.337 Rakentaakseen tunnelman 
taiteilijan tai näyttelysuunnittelijan pitää tietää mitä haluaa. Ensivaikutelma 
tilan tunnelmasta vaikuttaa merkittävästi katsojan assosiaatioihin ja siten 
tulkinnan muodostumiseen.

336 Isohanni 2002: .
337 Isohanni 2002: 3. Subjekti ja objekti tarkoittanevat tässä kokijan ja tulkittavan välistä suhdetta.
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Tekemäni stupa ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 1800-luvun Intiasta”  -installaatiosta 
(vertaa luvun kaksi luonnokseen British Museumista s. 51). Kuva: Minna Kurjenluoma

Väri tunnelman luojana
Värien käyttö kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelysuunnittelussa luo 
mielikuvia ja tunnelmia. Oma mielenkiintoni kohdistuu melko voimakkaaseen 
värien käyttöön kulttuurihistoriallisissa museoissa, joissa värit vahvistavat 
esineiden esittelyn dramatiikkaa ja symboliikkaa. Kiinnostavia esimerkkejä 
värien käytöstä ovat olleet esimerkiksi Lontoon British Museumin roomalaista 
kulttuuria esittelevät salit, joissa tumman punainen seinä antoi dramaattisen 
taustan etualan vaaleille kivihahmoille338 tai Helinä Rautavaaran museon 
kokoelmanäyttely Espoossa, jossa näyttelytilojen sisällä on voimakkaat värit. 
Väreillä voi olla suurikin merkitys esineiden kokemiseen. Tumma yleisilme 

338 Vahvat mielikuvani ensimmäiseltä vierailulta British Museumissa vuonna 990 ovat vieläkin muistissa,  
myöhemmin vastaavia tiloja on näkynyt muuallakin, mutta ensimmäiset mielikuvat tuntuvat 

 erityisen painokkailta.
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Tunnelmallinen ja arvokas ilme 
kullan ja punaisen värin sekä  
madonnankuvien yhdistelmässä  
New Yorkin Metropolitan 
Museumin keskiaikaisessa 
näyttelysalissa vuonna 1999. 
Kuva: Outi Turpeinen
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yhdistettynä voimakkaaseen väripintaan virittää katsojan omaan maailmaansa, 
joka eroaa näyttelytilan ulkopuolisesta tunnelmasta. Katsojalla on mahdollisuus 
tutustua museon ”mikrokosmokseen”, joka on erotettu ulkopuolisesta maail-
masta erilaisilla valoilla ja väreillä. 

Värien tulkinta on moniselitteistä. Väreihin on liitetty eri kulttuureissa 
ja eri aikoina monia muuttuvia symbolisia merkityksiä. Värien merkitykset 
muodostuvat kuitenkin kokemuksen perusteella ja sekin kokemus on luon-
teeltaan suhteellista. Värin visuaalisessa kokemuksessa on olemassa subjektiivi-
sen elementin lisäksi myös objektiivinen, määriteltävissä oleva impulssi, joka 
tuottaa kokemuksen. Värit eivät siis ole vain objektiivisia, ruohossa ei ole 
vihreyttä verkkokalvosta tai aivoista irrallisena ilmiönä. Toisaalta, värit eivät 
myöskään ole puhtaasti subjektiivisia, kuvittelun tuottamia tai spontaaneja. 
Värien kokemiseen vaikuttavat valon aallonpituus, valaistusolosuhteet ja 
näkemisen fysiologia, jolloin värin kokeminen on sidottu ruumiisiimme.339 Väri 
ei ole staattinen vaan vuorovaikutteinen ympäristön kanssa.340 Ruumiillistunut 
kokemus vaatii tarkastelemaan väriä herkästi, tietoisena värin subjektiivisesta 
ja objektiivisesta luonteesta, joka vaikuttaa vahvasti tilan tunnelmaan.

Taiteilijoille kautta aikojen värien käyttöön ja valintaan on vaikuttanut 
myös se, mitä värejä kulloinkin on ollut saatavilla.341 Tämä oli konkreettinen 
ongelma minulle ”Vangittu kattaus” -lasiesineiden tekemisessä, sillä punainen 
väri on ongelmallinen lasissa. Se on teknisesti vaikein väri toteuttaa, ja haaste 
lisäsi omaa innostusta.342 Valon merkitys keskiajan estetiikassa oli suuri, 
mikä ilmeni värin kokemisessa jalokivien, kukkien ja erityisesti lyijylasin 
suosion kautta. Filosofit ja mystikot vertasivat itsevalaisevan ja kirkkaan 
auringon  valoa Jumalan valoon.343 Valon ja värin rooli ”Vangittu kattaus” 
-installaatiossa oli oleellinen, sillä näyttelyn pääväri valkoisen ja mustan lisäksi 

339 Lakoff and Johnson 999: 23–26.
340 Harald Arnkilin luento väreistä Väriteorian päivässä .2.2003.
34   Keskustelu Harald Arnkilin kanssa 7..2000.
342 Punainen väri muuttuu helposti puhallettaessa ruskeaksi, mustaksi tai vihertäväksi. Punainen väri katoaa, 

jos lasia puhallettaessa lämpötilan, kaasun ja hapen suhde ei ole juuri täsmälleen oikea. Minulla oli useita 
erilaisia punaisia lasivärejä testattavana ja vasta kuukausien kokeilujen jälkeen löysin sopivan kaasun, hapen 
ja värin yhdistelmän, joita käyttäen lopulliset lasiesineet näyttelyyn valmistuivat. Puhalsin esineet sekä 
Taideteollisen korkeakoulun lasistudiossa että Nuutajärven Lasisirkuksen Studiossa. Assistenttina toimi 
lasitaiteilija Robert Tannahill.

343 Hooper-Greenhill 992: 40.



82

oli punainen. Nykyään väri ymmärretään ensimmäiseksi värisävyn kautta. 
Keskiajalla värit tunnistettiin kuitenkin pääasiassa kirkkauden kautta, niiden 
asemasta mustan ja valkoisen välissä. Punainen sijoittuu vaaleaan päähän 
heti keltaisen jälkeen. Punainen väri on symbolisesti latautunut. Syynä tähän 
on ehkä indoeurooppalaisessa kulttuurissa punaisen rinnastaminen elämää 
ylläpitävään vereen. Innocent III kirjoitti 200-luvulla, että punaista väriä 
käytettiin apostolien ja marttyyrien juhlissa, koska punainen symboloi sekä 
verta että tulta.344 

Juuri punaisen värin valitseminen lasin väriksi ”Vangittu kattaus” -näyt-
telyssä sai alkunsa vierailustani New Yorkin Metropolitan Museumin kes-
kiaikaisissa näyttelysaleissa. Punaisella samettitapetilla päällystetyillä seinillä 
oli myöhäiskeskiajan maalauksia. Mielikuva tilasta tuli mieleeni, kun aloimme 
Anttilaisen kanssa hahmottaa yhteisprojektiamme. Punainen rinnastuu myös 
kirkon valtaan, joka oli mielikuvissani keskiajalla suuri. Harras kattaus, jota 
ei voi koskettaa tai käyttää, viittaa kieltämiseen ja rajoittamiseen. Punainen 
veren väri kristinuskossa on symbolinen ja mystinen vertaus jumaluuteen, 
jota tuli keskiajalla kunnioittaa kirkon auktoriteettiaseman puitteissa. 
Kristillisessä taiteessa punainen on ollut Kristuksen ja marttyyrien uhriveren 
väri. ”Kardinaalinpunaisella” on ilmaistu valmiutta uhrata henkensä kirkon 
puolesta.345 Vitriineissä olevat punaiset esineet ovat katsottavissa sopivan 
etäisyyden takaa, kävijän rooli on tarkkaan rajattu katselemiseen ja tilassa 
varovaisesti kävelemiseen. Seinän vieressä olevat tuolinkuvat viittaavat myös 
kirkon valtaan. Valta on läsnä, mutta sitä ei voi koskettaa, siitä ei saa otetta. 

Väri voi myös toimia ikonisena merkkinä, jos se viittaa johonkin toiseen 
asiaan, jossa on samankaltainen väri.346 ”Muistoja kuriositeettikabinetista”  
-installaation sinisen värin voi ajatella viittaavan esimerkiksi taivaaseen. Toi-
saalta kasvitieteilijä C.K.Sprengelin vuodelta 793 olevan teoksen ”The Secret of 
Nature revealed in the structure and fertilization of flowers” mukaan esimerkiksi 
voimakas sinisen ja keltaisen kontrasti houkuttelee pölyttäviä hyönteisiä.347 
”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaation verhojen värit olivat sininen 

344 Gage 999: 70–7, 0.
345 Lempiäinen 2002.
346 Vihma 995: 69-70.
347 Gage 999: 86.
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ja keltainen. Houkuttelevuus assosioituu kuriositeettikabinettien luonteeseen, 
jossa tarkoituksena oli esitellä jännittäviä, eksoottisia esineitä. 500–600-
lukujen kuriositeettikabineteissa kokoelmia järjesteltiin myös värien mukaan. 
Tällainen oli esimerkiksi Itävallan Insbruckin lähellä sijaitsevan Ambrasin 
linnan visuaalinen luokitusjärjestelmä. Värien käyttö liittyi tunteeseen, jota 
pidettiin muistamisen taidon keskeisenä piirteenä.348

Viimeisen installaation keräilijän, Lady Frogin kokoelmien esittelemistä 
varten valitsin maalikartasta kolme eri punaisen sävyä, joista maalattiin noin 
neliön kokoinen koepinta, joiden pohjalta päätin seinien lopullisen punaisen 
värin. Värin valitseminen ei ole aina helppoa, sillä varsinkin eri valaistukset 
ja suuret pinta-alan muutokset vaikuttavat lopulliseen näyttelyn värisävyyn. 
Etsin värisävyä, joka muistutti minua tunnelmaltaan kokemieni historiallisten 
museoiden värisävyistä, esimerkiksi Lontoon Sir John Soanen museon kirjaston 
seinien väri on intensiivisen punainen. Pyrin välittämään omaa esteettistä 
kokemustani museovierailuistani edelleen.

Keskittyminen installaatiossa vain yhteen väriin toi tilalle yhtenäisen, 
selkeän luonteen. Monen eri värin käyttäminen seinissä olisi rikkonut 
tilan erilaisiksi osioiksi, jota en tässä halunnut. Olennaista oli luoda tilaan 
kokonaisuus, jossa oli selkeä sisätila ja ulkotila. Studio K:n oman tunnelman 
rikkominen ja siihen uudenlaisen, vahvan ja selkeän tunnelman luominen vaati 
isoja muutoksia, kuten tässä isot, yhtenäiset ja punaiset seinäpinnat. Seinille 
asettuva Frogin kokoelma toi yksityiskohtia punaisen dominoivaan tilaan. 
Punaisen värin voi ajatella myös symboloivan intohimoa, jota keräilijä tuntee 
kokoelmiaan kohtaan. Siniset lasireliefit toivat kontrastia tilaan, jossa sininen 
raikastaa punaista ja punainen korostaa sinisen kuulautta.349 Lisäksi tilassa 
oli tummat parkettilattiat, joista kenkien alla kuuluva arvokas kopina viritti 
aristokraattiseen mielentilaan, jonka oletin sekä ärsyttävän että miellyttävän 
installaation kokijoita. Luomani tila toi värien ja materiaalivalintojen avulla 
intiimin ja lämpimän tunnelman vastakohtana museon muulle modernistiselle 
valkoisuudelle. Tila viittasi ikonisesti kulttuurihistoriallisiin museoihin ole-
malla kontrastinen suhteessa taidemuseon muihin tiloihin.

348 Aurasmaa 2002: 283.
349 Tuula Isohannin kommentti installaatiostani (sähköpostiviesti 2.2.2004).
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Valaistus installaatioissa
Värien käyttöä ei voi erottaa valon käytöstä. Erilaiset valonlähteet vaikuttavat 
värisävyihin, esimerkiksi hehkulampun valossa on punertava sävy. Toisaalta 
esineen kiiltävyys ja rakenne vaikuttavat väriin, mitä kiiltävämpi esine, sitä 
vaaleammalta väri näyttää. Valaistuksella on oleellinen osuus installaatioissani 
tunnelman ja mielikuvien muotoutumisessa, jotka luovat merkityksiä. 

Rakensin installaationi tiloihin, joissa valaistusta voi säädellä ja, joissa ei 
ole jatkuvasti muuttuvaa luonnonvaloa. Pyrin tietoisesti eroon modernistisesta 
pohjoismaisesta arkkitehtuurista, jossa luonnonvalolla on tärkeä osa. Tavoit-
telen valon ja lasin yhteispelillä oudon tunnelman löytämistä, joka liittyy 
käsitykseeni irrationaalisesta ajasta ja tavoittelemastani museaalisesta tunnel-
masta. Sulkemalla luonnonvalon lähes täysin pois pystyn paremmin manipuloi-
maan tilaan haluamani tunnelman, jossa ei ole vuorokaudenaikoihin liittyviä 
valovaihteluita. 

Jo 700-luvulla valon hajottaminen ja harkittu keinovalo (esimerkiksi lyhty) 
loivat Aurasmaan mukaan museotilaan arkisesta poikkeavan tunnelman.350 Myös 

Taneli Pyysalo asentaa valoja Kiasman 
installaatiooni. Kuva: Outi Turpeinen

350 Aurasmaa 2002: 65.
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arkkitehti Sir John Soanen museossa 800-luvun alussa valon ja varjon vaihtelu 
oli tärkeä osa esineiden esittely-ympäristöä. Hän suunnitteli talon nerokkaasti 
ennen sähkövalon keksimistä niin, että valo taittui peilien ja lasien avulla monen 
kerroksen läpi alimpaankin museon kerrokseen. Tunnelman tavoittelu oli 
tietoista, esimerkiksi alakerrassa ”The Monk’s Parlour” -tilan tavoitteena oli luoda 
katsojalle kokemus kunnioitetuista munkeista ja opiskelun synkkyydestä.351

…the pictorial breaks of light and shade will be duly appreciated by 
the students and lovers of art.352

Toinen kiinnostava esimerkki onnistuneesta ja tunnelmallisesta näyttely-
valaistuksesta on Helinä Rautavaaran museon valaistus. Vanhaan teollisuus-
halliin rakennetun museon muodostavat laatikkomaiset tilat, joissa valo ja 
varjo vuorottelevat. Hämärissä, melkein pimeissä tiloissa esitellään rykelmittäin 

Espoon Helinä Rautavaaran 
museossa valo ja varjo vuorottelevat 
keskenään ja luovat jännittäviä 
kontrasteja. Kuvat: Outi Turpeinen

35 A new description of Sir John Soane’s Museum. Published by the trustees. 0th revised and fully illustrated 
edition 200: 36.

352 Soanen ajatus 800-luvun alussa. A new description of Sir John Soane’s Museum. Published by the 
trustees. 0th revised and fully illustrated edition 200: 52. “…valon ja varjon pilkahdukset ovat yhtälailla 
opiskelijoiden ja taiteen rakastajien arvostamia.” (suom. kirjoittajan)
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”The Evolution Rate of  
an Unknown Ritual Object I” 
(Compared to a Natural Creature ) 
Kuvat: Minna Kurjenluoma

näyttelyn esineistöä. Tilassa on teatraalista dramatiikkaa, joka tuo pääosin 
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistön esittelyyn jännitystä. Vieraisiin 
kulttuureihin tutustuminen on eksoottistakin,  jota tilan valot ja väritys korostavat. 
Näyttelyarkkitehdin ajatuksena oli, että ”kaikki ei paljastu kerralla”.353

Myös ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaatiossani kaikkia esi-
neitä ei valaistu yhtä voimakkaasti. Lisäksi minua kiinnostaa valolähteen 
näkymättömyys, jolloin valolähteeseen itsessään ei kiinnitetä huomiota eikä 
se häiritse esineiden tulkintaa. Valolähteen näkymättömyys toi salaperäisyyttä 
ja ihmettelyä näyttelyyn, joka kuvastaa metaforisesti museoinstituution 
monimerkityksistä luonnetta. Näkyvä visuaalinen ja verbaalinen merkki kantaa 
myös näkymätöntä merkitystä. Hämäryys toimii näyttelyissäni outouden 
metaforana. Valokuidut sullottiin piiloon pienen pieneen rakoon seinän, puu-
hyllyn ja listan väliin.  

353 Kaipia 999: 6.
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”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” -näyt-
telyssä valolähteet olivat seinärakenteiden takana, jolloin ne olivat itse näyt-
telytilassa täysin piilossa, mutta näkyivät selkeästi parvekkeelta. Kiasman Stu-
dio K:n tilan hämäryys mahdollisti keinovalon käytön haluamallani tavalla. 
Studio K:sta avautuva ikkunanäkymä Mannerheimin ratsastajapatsaaseen354 
levytettiin umpeen, jotta luonnonvaloa tulisi mahdollisimman vähän (sitä tuli 
oviaukosta ja parvekkeelta heijastuksena vähän). Pyrkimyksenä oli, että tilan 
yleisvalon puuttuminen lähes kokonaan kiinnittää katsojan huomion teoksiin. 
Valo saa lasin hehkumaan: lasin paksuuserot näyttäytyvät erisävyisinä ja lasin 
pintastruktuuria pystyy tarkastelemaan. Valo tekee esineet erityisiksi ja nostaa 
ne merkittäväksi samaan tapaan kuin vitriinit nostavat esineet erityisasemaan. 
Osaan teoksista valaistus liittyi kiinteänä osana. Esimerkiksi teoksissa ”The 
Evolution Rate of  an Unknown Ritual Object I-II (Compared to a Natural 
Creature)” valokuidut oli kiinnitetty suoraan lasikupuihin silikoniletkuilla 
ja silikonilla. Valo toi jokaisessa kuvussa olevalle lasiesineelle ja kuivuneille 
sammakoille oman intiimin tilan, jossa niitä tarkasteltiin. Metaforisesti teoksia 
voi tarkastella laboratoriokäytännöistä käsin, toisaalta oman tulkintani mukaan 
teoksen nimi johdattelee darvinistiseen ajattelumalliin, jossa 800-luvun lopun 
museoissa esineitä lajiteltiin niiden kehittyneisyyden mukaan. Installaatiossa 
halusin jättää teoksen tunnelman ja tulkinnan kokemisen pitkälti katsojan 
harteille tuomatta tekstiä teoksen yhteyteen. Luotin tunnelman voimaan.

 
Väittämät tunnelman rikkojina
800-luvun museoon sisältyi vankka pedagoginen näkökulma. Museossa opetettiin 
jotain, usein kansallisuuteen liittyviä arvoja. Varsinkin englantilainen yhteiskunta 
valjasti museot julkisen opetuksen instrumenteiksi.355Lady Frogin kokoelmassa 
näkyy opetuksellinen lähtökohta kahdessa lausunnossa, jotka ripustettiin museon 
seinille. Väittämät käsittelivät vallan estetiikkaa ja kommentoivat kriittisesti 
esillä olevaa tapaa esitellä esineitä. Kultaisiin kehyksiin rajatuilla ja lasireliefein 
ympäröidyillä väittämillä halusin tuoda pohtivan sävyn näyttelykatsojan 

354 Kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen (97–996) tekemä marsalkka ja presidentti Mannerheimin ratsastajanpatsas 
(960).

355 Bennet 995: 7.
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tulkintaan. Kirjoittamani väittämät rikkoivat kyseenalaistavilla kommenteillaan 
koko tarkkaan mietityn tunnelman.356 Ne vetivät harkitusti rakennetulta 
tunnelmalliselta kokonaisuudelta pohjan pois. 

Rakenteiden ja väittämien ristiriita tunnelmallisen museokonstruktion 
kanssa toi esille museoinstituution monimutkaisuuden ja taustalle kät-
keytyvän auktoriteettiaseman.  Museoiden vallankäyttö ei aina ole kovin 
tiedostettua. Varsinkin Suomessa alan keskustelu on hiljaista, jos sitä edes 
on.357 Esimerkiksi Englannissa museologinen keskustelu on julkista ja 
väliin hyvinkin äänekästä. Sen seurauksena muutamat museot ovat tuo-
neet näyttelysuunnitteluunsa kriittisiä kysymyksiä, jotka kyseenalaistavat 
kolonialististen esineiden esittämistä.358 Näyttelysuunnittelu kytkeytyy aina 
oman aikansa ajattelumalleihin ja vain harvoin se kyseenalaistaa olemassa 
olevan vallan muotoja (esimerkiksi istuvan hallituksen toimia). 

“The exhibition design of museums
 shows the aesthetics of power.

The way objects are placed in this 
museum tells maybe more 
about 9th century 
Western society than India.”

“A museum is always
 a subjective construction.

Museums tell only 
one version of selected truth.”

356 Kirjoittamani väittämät suomeksi: ”Museo on aina subjektiivinen rakenne. Museot kertovat vain yhden 
valikoidun totuuden.” ”Museoiden näyttelysuunnittelu paljastaa vallankäytön estetiikan. Tapa, jolla esineet 
on sijoitettu tilaan, kertoo ehkä enemmän 800-luvun länsimaisesta yhteiskunnasta kuin Intiasta.”

357 Sekä Pettersson että Smeds kritisoi kirjoituksessaan julkisen kritiikin puutetta suomalaisella museokentällä. 
Pettersson 2003 B. Smeds 2000.

358 Esimerkiksi V &A Museumin näyttelyssä ”Britain and India 850–900” tammikuussa 2003 museo toi 
selkeästi esille englantilaista vallankäyttöä 800-luvun Intiasssa. Myös Lontoon Horniman Museum 
kyseenalaistaa kriittisillä näyttelyteksteillään afrikkalaisen esineistön kuulumisen länsimaiseen 
museoympäristöön.



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  89

5. Installaatiot koetiloina

Näkymä installaatioon. Museokokija, kullatuissa kehyksissä oleva väittämä sekä sitä ympäröivät lasireliefit. 
Kehykset ovat Valtion Taidemuseon. Valitsin ne konservaattori Kirsti Harvan avustamana monista 
kymmenistä eri vaihtoehdoista. Kehykset olivat osittain huonokuntoisia, mutta en halunnut niitä konser-
voitavan, vaan annoin niiden olla kuluneita, fragmentinomaisia itsessään. Kuva: Minna Kurjenluoma

Tekstin rooli näyttelysuunnittelussa
Installaatioissani tunnelmaan luottaminen ilman monia esineeseen liitettyjä 
tekstejä oli tärkeä valinta. Kokeilin tekstin vähää määrää ja luotin esineen 
visuaalisuuteen. En halunnut rajata näyttelyissäni katsojien mielikuvia esinei-
den symbolisista, metaforisista tai indeksistä ominaisuuksista museoesineisiin 
yleensä liittyvien vajavaisten selostusten avulla. Kaikissa kolmessa näyttelyssä 
jätin tekstin osuuden mahdollisimman vähäiseksi. Halusin kokeilla yleisön 
mahdollisuutta kokea installaatioiden tunnelma intuitiivisesti, ilman tekstin 
tuomia rajoja. ”Vangittu kattaus” -näyttelyn yhteydessä ei ollut juuri lainkaan 
tekstiä, ainoastaan lyhyt lehdistötiedote. 

”Muistoja kuriositeettikabinetista” -teoksen yhteydessä jokaisen yksittäisen 
lasiveistoksen vieressä oli pieni messinkilaatta, jossa oli lasiveistoksen nimi. Teksti 
oli kuitenkin hyvin vaikeasti luettavissa, jos ollenkaan. Teksteistä selvän saaminen 
vaati katsojalta aktiivisuutta. Lasiveistosten nimien yhtenä roolina oli antaa 
katsojalle vinkki siitä, että koko installaation tarina onkin vain viitekehyksenä 
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varsinaiselle sisällölle eli museoesineen merkityksen pohtimiselle.359 
Museokokijaa saattoi myös harmittaa se,  ettei saanut teksteistä selvää.  Ky-

seessä oli tilan, installaation monikerroksisuuden korostaminen. Tarkoituksena 
oli luoda mielikuva kuriositeettikabinetista myös pikkulaattojen avulla. Laatoissa 
olevien teosten nimien avulla selkeni ehkä joitain ajatuksiani töiden ideoiden 
suhteen. Tekstien hankalan luettavuuden tarkoituksena oli luoda mielikuva 
jostain salaperäisestä, joka ei välttämättä paljastu ensinäkemällä, jos ollenkaan. 
Ajatuksena oli mysteerin olemassaolon hyväksyminen, kaikkea ei voi eikä pidä 
aina ymmärtää. Saamani tuntuman mukaan tämä oli monesti hämmentävää 
ja vaikeaa – esineiden kokemiseen ja niistä merkitysten muodostamiseen 
näyttää tarvittavan tekstiä. Kokeilu herätti monia kysymyksiä: Miten pitkälle 
voi luottaa näyttelysuunnittelussa visuaalisuuteen? Tarvitseeko nykyihminen 
paljon vai vähän tekstiä? Mikä on visuaalisuuden merkitys?

Ihmiset ovat tottuneet menemään museoon ja lukemaan esineistä ”fak-
toja”, vaikkapa teknisiä tietoja tai aikamääreitä. Tällainen tieto vie katsojan 
tulkintaa tiettyyn suuntaan, jolloin huomaamatta voivat jäädä visuaaliset merki-
tykset, kuten esineen väri, muoto tai esineen suhde esiteltävään tarinaan ja sen 
relevanttius. Tekstin metafora on erilaista kuin visuaalisten muotojen. Esimerkiksi 
kultainen ornamentti voi viitata Intiaan. Semanttiset merkitykset muodostuvat 
muotojen, värien ja pintojen pienistä yksityiskohdista ja niiden kokonaisuudesta. 
Museoesineiden yhteydessä olevat tekstit eivät yleensä rohkaise katsojaa 
kriittiseen ajatteluun, vaan vahvistavat hegemoniaa. Myöskään visuaalisesti 
huonosti toteutettu teksti ei tue näyttelykokonaisuutta. Osa kävijöistä haluaisi 
eittämättä tietää enemmän esineistä, näyttelyn tarinasta ja teemasta, kun taas 

359 Susanna Pettersson kirjoittaa Taide-lehden (2/200) kritiikissään ”Muistoja kuriositeettikabinetista” lasiveis-
tosten nimien suhteesta näin: ”Muistoja kuriositeettikabinetista panee kysymään onko teos kokonaisuus, jossa 
kaikki palaset oviverhojen tupsuista alkaen palvelevat yhtä tarkoitusta – vai jättääkö kabinetti sisältöineen 
tilaa myös Turpeisen lasiveistosten vastaanottamiselle itsenäisinä teoksina? Osa niistä tulisi hyvinkin toimeen 
tästä yhteydestä irrotettuina ”puhtaina taideteoksina”, ilman kuriositeettikabinettia, ilman kehyskertomusta 
ja ilman ajatuksellisia museokytkentöjä.  Tekijä itse antaa mitä ilmeisimmin mahdollisuuden kumpaankin 
lähestymistapaan. Mikäli tulkinta olisi tiukasti kokonaisuudessa kiinni, ei hämärässä hohtavissa nimilaatoissa 
voisi lukea sellaisia kabinetista irrallisia, mutta vitriinitematiikkaa korostavia teosnimiä kuten Matkalla 
vapauteen. (Osa teoksista on puolestaan nimetty salaisuuden loppuun asti säilyttävästi – kuten Kuriositeetti 
Oxfordin luonnontieteellisestä museosta.) Turpeinen muokkaa Muistoja kuriositeettikabinetista -teoksessaan 
fiktiivistä museota, jonka esineistö koettelee museoinstituution peruselementtejä. Hän kysyy mikä on esine 
ja miten se on esillä, millaisia kertomuksia esineet välittävät – ja missä vaiheessa yksittäisiä objekteja voidaan 
alkaa tarkastella yhtenä suurena tilateoksena.”
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Lontoon Horniman Museumin 
tekstitaulu, joka kyseenalaistaa 
esineen merkitykset. 
Kuva: Outi Turpeinen

osa kävijöistä ei lue tekstejä lainkaan. Modernistisessa museossa esineen vieressä 
oleva teksti ilmaisee, miten esinettä tulisi katsoa.360 Esimerkiksi Lontoon British 
Museumin informatiiviset näyttelytekstit ovat museotekstejä tyypillisimmillään: 

Wrought iron frame with oxhead terminals. La Tene III 50–25 BC. 
Welwyn (Burial B) Hertfordshire. Found in the second, even richer 
cremation burial at Welwyn with silver cups and fine wine amphorae, 
its function is unknown.361 

Harvinainen poikkeus museoiden teksteissä on löydettävissä Lontoon The 
Horniman Museumista, joka on kyseenalaistanut tekstien välityksellä museon ja 
esineen suhdetta esillepanotekniikassaan. Afrikkalaisen esineistön kokoelmien 
yhteydessä näyttelyteksteissä kysytään kysymyksiä kävijältä: 

360 Hooper-Greenhill 2000: 8.
36 Muistiinpanoja museossa 2.0.2000. ”Taottu rauta kehikko, jossa on häränpäiset päät. La Tene III 

50–25 eKr. Welwyn (hauta B) Hertfordshire. Löydetty toisesta, jopa rikkaammasta haudasta Welwynistä 
hopeakuppien ja hienojen viinimaljojen kera, käyttöfunktio on epäselvä.” (suom. kirjoittajan)



92

Is Africa just worth about history? Whose history is being told here? 
Who has chosen the objects to display? Why these objects?362 

Horniman Museum on ottanut aktiivisen roolin museosta muodostet-
tavien tulkintojen kyseenalaistajana. Kriittinen ja pedagoginen ote omaa 
museotoimintaa kohtaan, joka näkyy myös museossa kävijälle, on harvinaista, 
mutta lisääntymässä vähitellen 2000-luvulla. Horniman Museum on aktiivinen 
toimija alueella,  jossa asuu paljon erilaisia etnisiä ryhmiä ja erityisesti afrikkalaista 
alkuperää olevia. Vieraillessani museossa tammikuisena lauantaipäivänä 2004 oli 
museo tupaten täynnä vanhempia lapsineen. Museon aktiivinen oheisohjelma 
on varmasti vaikuttanut asiaan. Museosta löytyy monia työpajoja, afrikkalaista 
rummuttamista ja jokaviikkoisia vierailevia tarinankertojia. Tämä on varmasti 
vaikuttanut osaltaan siihen, että museo onkin valittu Englannissa Vuoden 
Museoksi vuonna 2004.363 

Luvussa neljä esittelemistäni taiteilijoista myös Fred Wilson ja Hans 
Haacke ovat kiinnittäneet huomiota esineen ja tekstin suhteeseen museoihin 
tekemissään esine-esillepanoissaan. Wilson painotti näyttelyynsä tekemillään 
teksteillä niiden lukemista monesta eri näkökulmasta käsin,364 kun taas Haacke 
laittoi mahdollisimman vähän tekstiä ”Mixed Messages” -esillepanoon.365 
Museoesineisiin liittyvän tekstin sijoittaminen, määrä ja sisältö ovat oleellisia 
huomion kohteita kulttuurihistoriallisissa museoissa. Merkitysten kyselemi-
nen lähentää museota kävijään, kyseessä ei enää ole auktoriteettiasemasta 
totuuksia saneleva instituutio, vaan merkityksiään mietiskelevä suhde 
kävijän ja museon välillä. Tekstin roolina on kannustaa yleisöä ajattelemaan. 
Näyttelyteksteillä vaikutetaan esineen semioottiseen muutokseen, sillä 
museoissa olevat teksteillä on omat metaforiset suhteensa esineeseen. 

Foucaultin mukaan rationaalisuus ei ole absoluuttista vaan suhteellista ja 
kulttuurin muokkaamaa, ja siksi tietäminen on vaihdellut kulttuurien mukaan. 
Foucault määrittelee tietämisen sarjaksi tiedostamattomia, mutta positiivisia 

362 Muistiinpanoja museossa 22.0.2000. ”Onko Afrikka vain historian arvoinen? Kenen historiaa siellä 
kerrotaan? Kuka on valinnut esillä olevat esineet? Miksi juuri nämä esineet?” (suom. kirjoittajan)

363  Museo on ”What´s on Guide Jan-March 2004” Museum of the Year 2004 (Good Britain Guide).
364  Putnam 2003: 57.
365  Haacke 2002 (Ks. Kaplan 2002).



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  93

5. Installaatiot koetiloina

ja tuottavia suhteita, joissa tietoa tuotetaan ja tietämistä itseään tarkastellaan. 
Esimerkiksi Renessanssin epistemen käsitteeseen kuuluivat tulkinta ja 
samankaltaisuus, jolloin asioita tulkittiin niiden keskinäisten suhteiden kautta. 
Symbolien loputon käyttö mahdollisti samankaltaisuuksien havaitsemisen 
näkyvän ja näkymättömän välillä. Kivistä, eläimistä ja yrteistä pystyi lukemaan 
yhtä lailla tietoa kuin kirjoista.366 Tämänkaltaiseen ajatteluun perustuu 
haluni kokeilla ajatusten ja tunteiden välittämistä visuaalisin keinoin, ilman 
selittelevää tekstiä. Nykyajan tietämisen ajatellaan usein toimivan tekstin ja 
verbaalisen tulkitsemisen perusteella, mutta esimerkiksi Vihma on muotoilun 
semiotiikkaa tutkiessaan todennut, että materiaalisilla esineillä ja tekstillä 
on erilaiset tulkinnan lähtökohdat.367 Esineet visuaalisine ympäristöineen 
kommunikoivat eri tavalla ja eri asioita kuin teksti. Molemmat ilmaisevat 
kuitenkin ajatuksia, merkityksiä ja paljon muuta. Visuaalisten muotojen, värien, 
tunnelmien ja materiaalien käyttäminen näyttelysuunnittelussa symbolisena 
merkkinä voi kuitenkin olla hankalaa, sillä symbolit ovat kulttuurisidonnaisia 
ja elävät ajan ja paikan muuttuessa. Suunnittelijalta vaaditaan visuaalista 
herkkyyttä tunnistaa oman aikansa symbolit, jotka ovat vaihtelevia. Omien 
installaatioideni suhteen olen huomannut, että vähäinen tekstimäärä voi olla 
ongelmallista, koska näyttelyissä on totuttu kokemista määrittelevään tekstiin. 
Koetiloissani halusin kuitenkin kokeilla tekstin vähäisyyttä.

Fiktiiviset ja aidot museoesineet

Museoiden näyttelysuunnittelun lähtökohtana on aito esine. ”The power of 
the real thing”368, joka toimii lähtökohtana myös tutkimukseni kuvitteellisissa 
museoinstallaatioissa. Olen kiinnostunut todellisista materiaaleista tehdyistä 
näyttelyistä, enkä esimerkiksi virtuaalisista näyttelyistä tai digitaalisista näyt-
telyn oheispalveluista. Valmistamillani lasiesineillä on vertauskuvallinen rooli 
museoesineenä. Tällöin esineet on tarkoitettu varta vasten museoesittelyä varten 

366 Hooper-Greenhill 992: 2–4.
367 Vihma 995: 79–80.
368  Pearce 992: 24.
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eikä niiden alkuperäinen merkitys muutu. Näin olen välttänyt monia museoita 
vaivaavan ongelman, joita muiden kulttuurien artefaktien esittäminen toisen 
kulttuurin museoissa voi tuoda. Esineen roolin muutos voi olla loukkaavaa 
toista kulttuuria kohtaan.369 

Lasiesineeni esittävät museoesinettä, ne ovat fiktiivisiä museoesineitä. Ne 
tuottavat monenlaisia semanttisia merkityksiä. Esineet ovat ikonisia olemalla 
samankaltaisia kuin museoissa piirtämäni museoesineet ja indeksisiä viittaa-

Vasemmalla: Keskiaikainen pikari Turun Tuomikirkkomuseosta. Oikealla: Pikari ”Vangittu kattaus” 
installaatiosta. Tehty yhteistyönä: Anuliisa Anttilainen (hopea), Taneli Pyysalo (valo) ja Outi 
Turpeinen (lasi). Kuva: Jefynne Gimpel

369 Aihepiiri on puhuttanut museomaailmaa runsaasti varsinkin 990- luvulla, mutta vielä esimerkiksi 
Pariisin vuonna 200 uudelleenavatun aasialaisen taiteen museon, Musée Guimetin, johtaja Jean-Francois 
Jarrigen kertoo osuvasti lehtihaastattelussa miten ”Muutamat toimittajat vaativat kuitenkin äänekkäästi 
kokoelmien palauttamista alkuperäismaihin. Itse en voi nähdä asiaa niin yksioikoisena, sillä suuri osa 
kokoelmista on hankittu aikoina, jolloin eri alueiden uudet asukkaat eivät piitanneet maansa vanhemmista 
kulttuurikerrostumista. Viimeistään talebanien vandalismi viime keväänä osoitti kuinka korvaamattomat 
valvotut museo-olosuhteet ovat ihmiskunnan kollektiivisen perinnön säilymisen kannalta.” Miettinen 200. 
Vielä kuuluisampi tapaus lienee British Museumin Parthenonin veistokset. Ks. www.thebritishmuseum.
ac.uk/newsroom/current2003/parsculpt.htm. Luettu 28.0.2004
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malla jälkiin, jotka näkyvät esineissä johtuen niiden tekotavasta. Lisäksi esineet 
ovat symbolisia olemalla länsimaisen kulttuurin tunnistamia museoesineen 
muotoisia ja mallisia. Kolmen näyttelyn esineissä painottuu myös hieman 
erilaiset semanttiset merkitykset. Lähtökohtani oli täysin päinvastainen kuin 
museoiden kerättävien esineiden kohdalla, joiden odotetaan edustavan yleistä 
ja tyypillistä esimerkkiä aikakautensa tai edustamansa kulttuurin esineistöstä. 
Leikittelin ajatuksella, että tekemäni lasiesineet kuuluvat peruskategoriaan 
”museoesine”. Esineet toimivat kaikissa installaatioissani ja erityisesti ”Muis-
toja kuriositeettikabinetista” -installaatiossa museoesineen kuriositeetteina.  
700-luvun kuriositeetin ja uteliaan (curious) ihmisen luonne oli harvojen 
etuoikeus. Kuriositeettikabinetin tunnelmaan liittyy kaikenlainen halu tietää, 
löytää ja määritellä. Kuriositeeteiksi määriteltiin myös harvinaisuudet, joita 
entusiastit keräsivät.370 Merkitysten avoimeksi jättäminen on päinvastaista 
kuin mihin museot perinteisesti pyrkivät, mutta esimerkiksi taiteilijat kuten 
Haacke tai Dion ovat korostaneet tätä puolta teoksissaan.

”Vangittu kattaus” -installaation esineiden suunnittelun lähtökohtana oli 
ensisijaisesti metaforinen vangitseminen. Yhtä lailla museoissa tietyn esineen 
valitseminen näyttelyyn on vangitsemista. Pikarin muodon suunnitteleminen 
lähti liikkeelle keskiajan kirkollisesta pikarimallista, jossa pikarin jalan keskellä 
on kolmiulotteinen ovaalimuoto. Pikarin muoto suunniteltiin yksinkertaiseksi, 
kuitenkin siinä on selkeitä viittauksia keskiaikaiseen kirkolliseen pikariin. 
Keskiajalla kalliit, taidokkaat pikarit tehtiin kirkkoa varten. Pikari toimi 
suunnittelutyömme avainesineenä, jonka perusteella suunniteltiin näyttelyn 

370  He who wishes to know and learn everything. Every man is curious to know his own fate. --- When those 
who have a thirst for learning and desire to look at the treasures of art and nature are described as having 
an Inquiring mind. It is meant as a compliment. He who has traveled throughout Europe, and has perused 
every fine and rare book has an Inquiring mind. Fine experiments and discoveries are the work of a keen 
(curiex) chemist. He who has gathered together the very rarest, most beautiful and most extraordinary works 
of art and nature is an Enthusiast (un curieux). There are book, metal, print, paintings, flower, shell, antiques 
and natural objects enthusiasts.

  The rarities which are collected or remarked by the enthusiasts are also described as curiosities. ---This secret 
is curious. This experiment, this comment is curious. This man’s museum is most curious, full of curiosities.

 The curious sciences are those which are known only to a few, and have particular secrets, such as Chemistry, 
and a part of Optics, where extraordinary sights are produced by means of mirrors and glasses; also several 
vain sciences, said to reveal the future, such as Astrology, Chiromancy, Geomancy and even Cabbala, Magic 
etc. Pomian 990: 55.
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muut esineet jatkamaan pikarin tyyliä. Lopuksi tehtiin muotopiirrokset 
koemuottien (kipsi ja grafiittijauho) pohjalta, jonka jälkeen teetin puhallusta 
varten grafiittimuotit. Hioin esineet niin, että niihin jäi pyöreä pohja. Anuliisa 
Anttilainen valmisti esineiden hopeaosat, joista jokaisessa oli oma erilainen 
huomaamaton lukkonsa. Lasiesineet vangittiin hopean sisälle. ”Vangittu 
kattaus” – näyttelyn esineet tehtiin nykypäivän ”temppelille”, museolle, kat-
somista varten. Niitä ei tehty käyttöesineiksi vaan artefakteiksi, jotka on 
vangittu vitriinien sisälle. Installaatiossa oli vangittuna ja lukittuna371 muitakin 
asioita, kuten yleensä museoissa: mielikuva ajasta, installaatiota varten varattu 
museotila, materiaalit (hopea, lasi, valo) sekä esineet oli vangittu vitriinien 
sisälle. Myös museoiden näyttelysuunnittelu on symbolista ja metaforista 
vangitsemista. 

”Vangittu kattaus” -installaation tuolit näkyivät vasta, kun katsoja siirtyi 
lähemmäs kattausta. Katsojan liikkuminen tilassa aktivoi sensorin ja sai 
paperille piirretyt tuolit näkymään valon avulla. Yritin ensin saada näyttelyyn 
aitoja keskiaikaisia tuoleja, koska nykyaikaiseen ja länsimaiseen mielikuvaan 
kattauksesta mielletään tuolit ja pöytä. Keskiajalla ei käytetty juurikaan tuo-
leja: kuninkailla oli kruunajaistuoleja ja käsityöläisillä kolmijalkaisia palleja.372 
Keskiaikaisten huonekalujen säilyminen nykypäivään asti on myös erittäin 
harvinaista, koska niitä ei ylipäänsä ollut paljon ja monet keskiaikaiset esineet 
ovat tuhoutuneet tulipaloissa. Koska keskiaikaisten tuolien löytyminen 
osoittautui vaikeaksi, piti suunnitteluun löytää muita ratkaisuja, mikä tuottaa 
uudenlaisia merkityksiä. Näyttelyyn rakennettu visuaalinen metaforinen 
ratkaisu kytkeytyy museon ideaan, ja symboloi konkreettisesti näkyvän ja 
näkymättömän suhdetta.

Autenttiset museoesineet
Kulttuurihistoriallinen museo on itsessään eräänlainen varasto, arvokas 
säilytyspaikka, jossa vain osa museon kokoelmissa olevista esineistä on 

37  Vangitsemista ja lukitsemista on myös muissa muotoilun osa-alueissa kuin näyttelysuunnittelussa, 
esimerkiksi teollisessa muotoilussa puhutaan lukitsemisesta, jossa tietyssä protovaiheessa muotoiltu tuote 
jäädytetään (frozen design). Ks. Karjalainen 2004: 04–07.

372  Vaikka Euroopassa ei käytetty tuoleja ennen keskiaikaa, niin esimerkiksi Kiinassa niitä käytettiin yleisesti jo 
ennen keskiaikaa. Lisää aiheesta ks. Hai 2004.
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näyttelyissä esillä. ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaatiossa esitin 
näyttelyn ja varaston suhdetta työmaakoppi-installaatiossani. Installaation 
näyttelyosan kuvitteellisten museoesineiden lisäksi varasto/työtilaosassa oli 
aitoja ja autenttisia museoesineitä Vantaan Kaupunginmuseon kokoelmista. 
Museoesineiden valinta installaatiotani varten eteni seuraavasti: ensin valitsin 
esineitä kuvien perusteella ja merkitsin arkistointinumerot muistiin, jonka 
jälkeen menin museon edustajien kanssa museoesineiden säilytystiloihin, 
joissa esineitä etsittiin yhdessä museomestarin ja museoamanuenssin avulla. 
Vantaan kaupunginmuseolla on yhteensä noin 6000 esinettä.373 Esineiden 
valintaperusteet noudattivat samoja kriteerejä kuin tekemieni fiktiivisten 
museoesineiden valinnat. Valitut esineet pakattiin puuvillakäsinein silkki-
paperiin ja laatikoihin ja tuotiin näyttelytilaan. 

Lopullisen museoesineiden valinnan suoritin näyttelytilassa, kun sijoit-
telin esineitä hyllyille. Varastossa käynnin ja esillepanon välinen aika oli 
kolme kuukautta, joten installaatiota rakentaessani näin esineet taas lähes 
tuoreina ja uusina. Mahdollisuus tehdä päätökset esineistä rauhallisesti 
ilman kiirettä antoi tilaa harkinnalle ja merkitysten pohdinnalle. Näyttelyssä 
osa esineistä päätyi varasto-osan hyllyille, osa jäi laatikoihin. Lopullinen 
valinta näyttelytilassa tapahtui lopulta intuitiivisesti ja useammassa otteessa. 
Valintaperusteeni olivat samantyyppiset kuin itse tekemieni museoesineiden 
suhteen: esineiden omituisuus, kuriositeettimaisuus sekä tunnistamattomuus. 
Toisaalta laitoin esille muutaman hyvin tunnistettavankin esineen, esimerkiksi 
tellaarion374pöydälle, koska arvelin sen tuovan monia nostalgisia muistoja 
kouluajoista vanhemmille näyttelyssä kävijöille. Muistojen herättämä nos-
talginen mielikuva liittyy museoihin muistojen herättämänä. Halusin ins-
tallaationi kautta tarjota mahdollisuuden aistia mennyttä aikaa, mitä se sitten 
kullekin kävijälle merkitseekään. Tätä vahvistivat tellaario ja muut vanhemmat 
esineet. Näyttely antaa kehykset, jonka pohjalta kävijä hahmottaa itse oman 
tunnelmansa.

373 Esineistä vain osa on ehditty luetteloida henkilökuntapulan takia.
374 Tellaario on 700-luvun lopulla kehitetty laite. Sen avulla esitetään vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut. 

Laite näyttää sen miten maa liikkuu auringon ympäri tietyssä kulmassa. Sliggers 996: 37. Ks. kuvaa Carla 
Maria de Wellestä sivulla 43, tellaario kuvassa oikealla.
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Yllä: Keräilijä Carla Maria de Welle (näyttelijä Tuula Niiranen) varastossaan, joka toimii myös hänen 
työhuoneenaan. Taustalla, keräilijän vasemmalla puolella, näkyy museoesine, tellaario, joka on 1700-
luvun lopulla kehitetty laite. Sen avulla esitetään vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut. Laite näyttää 
sen miten maa liikkuu auringon ympäri tietyssä kulmassa. Ks. Sliggers 1996: 37. Kuva: Jefynne Gimpel

Vasemmalla: Vantaan Kaupunginmuseon selvitys ovenkahvasta kuvaa museoesineiden tietojen 
keräämistyyliä ja kategorisointia. Kuvassa yksi valitsemistani autenttisista museoesineistä. 
Kuva: Outi Turpeinen

Esineiden valitseminen osaksi museon kokoelmia on historian muokkaa-
mista. Se on kuin julkilausuma: tämä esine on merkittävä. Esineille annetaan 
merkityksiä, museoesine on jonkun aikakauden symboli, mielikuviltaan pö-
lyttynyt tai arvokas riippuen tilanteesta. ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -
installaatiossa oikean museon varastoissa olevat esineet päätyivät muutamaksi 
kuukaudeksi fiktiiviseen museovarastoon, jossa yleisöllä oli mahdollisuus 
tirkistellä esineitä ikkunan takaa. Valitsemani kulttuurihistorialliset esineet 
vaikuttivat melko viattomilta. Tämä voi johtua siitä, että ne olivat saman 
kulttuurin tuotteita, eikä niihin kohdistunut poliittisia tai muita vaateita. 
Niiden alkuperä ei muodostunut ongelmaksi, vaan ne pysyivät saman kaupun-
gin rajojen sisäpuolella. Esineet pääsivät aktiiviseen ”käyttöön” eli näytteille. 
Säilytystiloissa makaavat esineet ovat enimmäkseen passiivisessa käytössä, ne 
varastoivat kulttuurihistoriallista perintöä tulevaisuutta varten.375 Kokoelmissa 

375  Museoiden varastointiongelmista ja esineiden tallentamisesta on ollut puhetta museoalalla viime vuosina. 
Useimmat suuret museot siirtävät kuvia ja tekstejä kokoelmistaan digitalisoituina myös internettiin, josta 
niistä voi hakea tietoa. Julkista keskustelua aiheesta ks. esim. Liiten 2000. 
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olevat esineet voi myös nähdä vaiennettuina tai hiljennettyinä, jolloin niiden 
asiayhteys katoaa.376 Kuten olen jo aikaisemmin maininnut esimerkiksi lu-
vussa kolme käsittelemäni wè-naamion analyysissa, muista kulttuureista 
peräisin olevat esineet voidaan täysin irrottaa alkuperäisestä asiayhteydestään. 
Uskon kuitenkin, että esineissä itsessään on tiettyjä piirteitä ja ne voivat 
ilmaista tiettyjä merkityksiä niissä olevilla muodoilla, väreillä ja materiaaleilla. 
Esineellä voi olla ominaisuuksia, jotka viestivät tiettyjä merkityksiä myös 
vieraissa asiayhteyksissä.

Myös olemassa olevissa museoissa on syytä joskus epäillä esillä olevien 
esineiden aitoutta. Esimerkiksi Pitt Rivers -museossa käydessäni lokakuussa 
2000 löysin sieltä vuonna 994 kokoelmiin lisätyn kouraa muistuttavan 
omituisen esineen, joka vaikutti fiktiiviseltä. Esineen yhteydessä ollut teksti 
herätti epäilyksen esineen alkuperästä ja muistutti 600–700-luvun kabinettien 
kuriositeettia: 

The claw. Said to be brought back from the Naga Hills by Uncle Jack 
at an Unknown date. From one of Michael Palin´s Ripping presented 
to the Museum by Michael Palin. Feb. 27th 994.377

Taiteellinen työskentelymetodi 
Esineen matka osaksi rakentamaani kuvitteellista museonäyttelyä on 
monivaiheinen ja sitä on osittain jo edellä käsiteltykin. Ensin ”autenttiset 
museoesineet” on valittu museokokoelmiin ja kokoelmista museonäyttelyihin, 
joissa olen vieraillut. Tämän jo suoritetun moninkertaisen valintaprosessin 
jälkeen valitsen kiinnostavia esineitä piirrettäväksi ja siten nostan ne edelleen 
merkittäviksi uudenlaiseen asiayhteyteen. Valintaprosessi muodostuu työs-
kentelyssäni olennaiseksi. Se on sekoitus teoreettisesta kirjallisuudesta ja 
museovierailuista kumpuavaa tietoa sekä tietoista seulontaa ja toisaalta in-
tuitiivista taiteellista prosessia, jossa materiaalin käsittelyyn liittyy sattumaa ja 

376 Fischer (99) 2004: 447.
377 ”Käpälä. Jack-sedän on kerrottu tuoneen sen Naga vuorilta tuntemattomana ajankohtana. Yksi Michael  

Palinin museolle tuomasta esineestä. 27.2.994” (suom. kirjoittajan)
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378 Tutkimuksen kolmannen installaation, Lady Frogin kuvitteellisten intialaisten taide-esineiden, aloitin 
vierailemalla Espoon Helinä Rautavaaran museossa ja Lontoossa V&A Museumissa, Sir John Soane 
Museumissa, British Libraryssä ja British Museumissa (marraskuu-tammikuu 2003). Installaation 
tekeminen sujui vauhdikkaasti, näyttelyn ja tilan varmistumisesta kului ainoastaan 8 kuukautta näyttelyn 
avajaisiin.

379  Muotin koostumus: /3 kipsi, /3 molokiitti ja /3 kierrätetty vanha muottimassa, lisäksi lasikuitua tarvittava 
määrä muotin koon mukaan. Muottiin lisätään ilma-aukkoja ja lasimassalle varattu tila tarpeen mukaan. 
Lisää tekniikasta, katso Keith Cummings (997): The technigues of kiln formed glass. University of 
Pensylvania Press.

380 Taideteollisen korkeakoulun Keramiikka- ja lasitaiteen osasto (nyk. osa Muotoilun osastoa) on jo vuosi-
kymmeniä korostanut kierrättämisen merkitystä materiaalipohjaisessa tekemisessä. Ks. esim. Monitorilasin 
kierrättämisestä Siikamäki 2003.

sen hyväksymistä. Teokset on tehty nimenomaan näitä installaatioita varten. 
Kuvitteellinen museoesine liitetään osaksi fiktiivistä museokokoelmaa.378 

Museomatkoilta palattuani jatkoin piirtämieni luonnosten tekemistä li-
säämällä niihin väriä tai kommentteja työhuoneella. Tässä vaiheessa ideoin 
myös installaation teknisiä ja rakenteellisia seikkoja esineiden suunnittelun 
rinnalla. ”Vangittu kattaus” -näyttelyssä esineet tehtiin puhaltamalla. Tut-
kimuksen kahdessa viimeisessä näyttelyssä käyttämäni työskentelymetodi oli 
toisenlainen: valitsin luonnoskirjoistani piirtämäni museoesineen, jota aloin 
työstää vahaan kolmiulotteiseksi. Prosessi palautti esineen kaksiulotteisesta 
luonnoksesta takaisin kolmiulotteiseksi muodoksi. Tämä muutosvaihe oli 
tärkeä osa taiteellista työskentelyäni. Otin vapauden muokata kuvitteellisen 
museoesineen tulevaa muotoa luonnoskirjan innoittamana. 

Valmiista työstämästäni vahamallineesta tein muotin.379 Muotin olles-
sa valmis höyrystin sen sisältä vahan pois vesihöyryllä. Tämän jälkeen an-
noin muotin kuivua. Kuivaan muottiin laitoin tarvittavan määrän lasia. 
Käyttämäni lasimassa on Iittalan ja Nuutajärven jätekasoilta kerättyä lasia, 
sillä kierrättäminen on luonnollinen osa saamaani koulutusta ja myöhempää 
työskentelyäni. Jätelasi on toisaalta taloudellista ja ekologista, mutta myös 
hyvää lasimassaa.380 Sen teollinen kierrättäminen on ongelmallista, koska työ 
vaatii tarkkaa käsityötä, jossa eriväriset lasit erotellaan ja pestään huolellisesti. 
Esimerkiksi pienikin palamaton roska lasimassassa voi rikkoa valmiin veistoksen. 
Nuutajärven lyijyttömän lasin ominaisuudet soveltuvat hyvin käyttämääni 
”lost-wax” -tekniikkaan. Uunin täytin tukemalla muotit tiukasti. Lasisulatus 
kesti lasiesineen paksuudesta riippuen noin 4–6 päivää ja huippulämpötila on 
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900°C.381 Sulatuksen jälkeen tyhjensin uunin ja otin esineen varovasti pois 
muotista. Tekemäni muotit kestävät vain yhden sulatuksen, jonka jälkeen ne 
ovat hauraita ja sopivat kierrätykseen seuraavaa muottia varten. Tämän jälkeen 
työstin lasiveistosta timanttityökaluilla. Rakentamani fiktiivisen kokoelman 
viimeistelemiseen käytin erilaisia esineitä ja materiaaleja, joita olen kerännyt 
työhuoneelleni. Etsin myös puuttuvia ”ready-made” -osia kirpputoreilta ja 
kierrätyshalleista. 

Taiteellinen työskentelyni pohjautuu materiaalin tuntemukseen, kuten 
taidekäsityössä on perinteenä,  mutta käsitteellinen ajatteluni liikkuu nykytaiteen 
ja muotoilun kentällä. Omassa työskentelyssäni en koe tarpeelliseksi sijoittaa 
itseäni vain yhteen kategoriaan. ”Aikaviila” -videoinstallaatiossa ollut osuuteni 
kuvasi tätä prosessia.

Lasin esteettiset ominaisuudet
Fiktiiviset museoesineeni ovat lasia. Olen työskennellyt monien eri lasi-
tekniikoiden kanssa, mutta olennaista on, että käytän sitä tekniikkaa mikä 
kulloinkin soveltuu parhaiten teosideaani. Lasimateriaalin olemus on kiehtova, 
se on yhtä aikaa käsin kosketeltavissa ja läpikuultavaa. Lasissa näkyvän ja 
näkymättömän suhde on liukuva. Lasi toimii läpinäkyvänä materiaalina meta-
forisesti museoesineen ja siitä rakennettujen merkitysten kuvaajana. 

Lasin estetiikka on itsessään muuttuva käsite ja prosessinomaisessa liikkeessä, 
sillä lasitaiteilijat käyttävät lasia kokeellisesti ja muuttavat sitä jatkuvasti. Lasiin 
materiaalina assosioituu monia ainutkertaisia ominaisuuksia kuten valon 
heijastaminen ja läpinäkyvyyden mahdollisuus.  Ne ovat kuin osa lasimateriaa-
lin perusolemusta. Lasi voi myös olla värillistä tai opaalia (läpinäkymätöntä), 
ja siitä pystyy tekemään monenlaisia muotoja levymäisestä pitsimäiseen tai 
veistokselliseen. Teoksissani tavoittelen lasiin patinaa, läpikuultavuutta ja 
massan tuntua. Olen pyrkinyt tekemään erinäköistä lasitaidetta kuin mitä 
Suomessa on totuttu näkemään, sillä Suomessa lasitaide yhdistetään usein 

38  Lämpötila 900°C on korkein lämpötila, jonka käyttämäni muottimassa kestää. Vertailun vuoksi muita 
lämpötiloja: ”pate de verre” lasitöissä lämpötila on noin 650–750°C, lasinpuhalluksessa lasin lämpötila on 
noin 00–200°C, keramiikassa punasaven lasituslämpötila on 040°C ja posliinin lasituslämpötila on noin 
250–300°C. Käyttämäni lämpötila ei siis ole kovin korkea.



 1. Johdanto

merkityksellinen museoesine  203

5. Installaatiot koetiloina

”Matkalla museoon I”

 Kuva: Outi Turpeinen
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puhallettuun muotoiluun tai lyijylasitöihin.382 Tekemiäni lasiesineitä ei 
välttämättä aina edes tunnisteta lasisiksi, ja tämä outous toimii hyvin osana 
näyttelyideaani. Ensisilmäyksellä tunnistamaton materiaali ja mahdollisesti 
myös erikoinen esineen muoto luovat vaikutelman toiseudesta, jota olen 
tavoitellut. Materiaalin mahdollinen tunnistamattomuus voi viedä katsojan 
assosiaatiot moneen suuntaan, koska näyttelyesineisiini liittyi useita epäselviä 
elementtejä, kuten keräilijän identiteetin horjuvuus, materiaalin epäselvyys ja 
museokategorioiden (taide-/kulttuurihistoriallinen näyttely) limittyminen. 
Olen pyrkinyt näillä epäselvillä elementeillä asettamaan kokijan tulkinnan 
koetukselle, jossa selviä ratkaisuja ei anneta, vaan esineisiin voi yhdistää monia 
eri vaikutelmia. Etabloituneet museot esittävät asiat mielestäni liian selkeinä 
ja yksinkertaistettuina, vaikka esineistä tulkittuja assosiaatioketjuja on useita.

Vitriini osana museoesinettä

Perinteisesti vitriinin roolina on suojata esinettä, mutta se myös korottaa 
sisältämänsä esineen tärkeäksi. Vitriinillä on kiinteä suhde esineeseen, sillä 
esinettä ei usein voi esitellä museossa ilman vitriiniä. Vitriini on niin arkinen 
osa museota, että tahdoin installaatioissani kyseenalaistaa sen merkityksiä. 
Tutkimukseni kahdessa ensimmäisessä installaatiossa olen halunnut leikitellä 
vitriinin roolilla. ”Vangittu kattaus” -installaatiossa vitriini esiteltiin korostu-
neesti perusmerkityksissään, jolloin se suojasi esinettä, korotti sen ja rajasi mer-
kittäväksi. Vitriinit todella fyysisesti korottivat esineet, sillä vitriinit itsessään 
roikkuivat ja nostivat esineet siten täysin irti lattiasta. Vitriinit myös loistivat 
valoa, kuin lyhdyt. Vitriini oli aktiivinen, ei vain passiivinen elementti.

Museoissa sisällölliset luokittelut esittäytyvät näyttelysuunnittelun kautta. 
Vitriinit toimivat metaforisesti luokittelun ”astioina”, joissa merkityksiä 
esitellään. ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaatiossa lisäsin vitriinin 
rooliin uusia merkityksiä, jolloin siitä tuli entistä aktiivisempi. Vitriini oli 
osa esinettä, se muodosti uusia merkityksiä yhdistettynä esineeseen, tai esine 

382  Poikkeuksena mm. ”Oblåst glas” näyttely, jonka näin Tukholman Kansallismuseossa 27..2004. Näyttely oli 
esillä myös Suomen Lasimuseossa 25.2–30.4.2005.
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ja vitriini yhdessä muodostivat uusia merkityksiä. Esimerkiksi ”Matkalla 
museoon I” -teoksessa vitriini rajaa matkalaukun fyysisen tilan ja merkitsee sen 
läpinäkyvän lasin reunoilla. Vain kahva on osa varsinaista kulttuurihistoriallista 
esinettä. Fiktiiviset museoesineeni eivät suostuneet olemaan passiivisina es-
tetisoinnin kohteina, vaan raottivat vitriinien seiniä, olivat osa laakalasin 
rakennetta tai nostivat päinvastaisesti itse vitriinin erityisasemaan. Vitriini sai 
uusia metaforisia merkityksiä, kuten esimerkiksi säilytin.383 Kyseenalaistan ja 
tulkitsen uudelleen omien kokeellisten lasisten teosteni avulla luvussa kolme 
analysoimani vitriinin perusmääritelmää, jonka mukaan vitriini vain rajaa, 
suojaa ja eristää. 

”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaation vitriinien liittymi-
nen kiinteästi esineisiin loi esinevitriineille samankaltaisuutta ja yhden-
näköisyyttä. Foucault esittää osuvasti kysymyksen kategorisoinnin ja 
yhdennäköisyyden luonteesta: mille pohjalle perustamme varmuuteen 
pyrkivän kategorisoinnin? Yhdennäköisyys ei koskaan pysy samana. Se 

Näkymä ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -teoksen sisältä. Kuva: Jefynne Gimpel

383  Kiinnostavana rinnastuksena Lakoffin ja Johnsonin ajatus siitä, että yleisesti kategoriat tulkitaan 
metaforisesti säilyttimiksi. Lakoff and Johnson 999: 5.
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voidaan ainoastaan kytkeä vastaavaan samankaltaisuuteen, mikä vastaavasti 
viittaa taas johonkin muuhun. Jokainen samankaltaisuus saa siten arvonsa 
suhteessa toiseen samankaltaisuuteen, ja tieto saa varmistuksen riippuvaisena 
toisesta samankaltaisesta. 384 Samankaltaisten esineiden sarja muodostaa 
kokonaisuuden. Jokin installaatioissani eli kuvitteellinen museoesine 
putkahtaa esiin vitriinistä ja uhmaa sen rajaavuutta.

Tutkimukseen kuuluvassa kolmannessa ” Erään brittiläisen aatelisrouvan 
kokoelmat 800-luvun Intiasta” -näyttelyssä ei ollut kuin muutama vitriini ja 
nekin olivat konventionaalisesti puhallettuja lasikupuja tai kolmiulotteisten 
taulumaisten vitriinien laseja. Kahteen teokseen kiinnitettiin valokuituja 
suoraan lasikupuihin. Esittelin myös esimerkiksi väittämätaulujen ympärillä 
olleet reliefit täysin ilman suojaavaa vitriiniä, suoraan seinälle kiinnitettyinä, 
jolloin niiden materiaalisuus, karkea rosoinen pinta ja toisaalta läpikuultava 
paksuus, tuli selkeästi esille. Sijoitin ne selkeästi rajaavan kehyksen ulko-
puolelle, jolloin niihin tuli koristeelliseen ornamenttiin viittaavia merkityksiä. 
Paksut lasireliefit vertautuvat myös kuriositeettikabineteissa olleisiin 
”Schüttelkasten” -laatikoihin, ns. ravistettaviin laatikoihin. Niissä eläimistä 
esimerkiksi liskoista, kaloista tai sammakoista oli tehty valoksia metalliin, 
kipsiin tai saveen. Esimerkiksi Ambrasin linnan ”Schüttelkasten” imitoi oikeaa 
luontoa sammalineen. Kun laatikkoa ravisti hellästi, vaikutelma muistutti 
kuriositeettikabinetteja tutkineen Horst Bredekampin mukaan oikeaa 
luontoa.385 Lady Frogin kuvitteellisissa kokoelmissa oli vastaavasti lasisia 
sammakkovaloksia tai lasiin painuneita sammakon jälkiä. 

Tilallinen työskentely

Esineet ovat vitriinien sisällä olevassa tilassa, säiliössä ja tämä määritelty ja 
luokiteltu kokonaisuus puolestaan on museotilassa. Museotila toimii instal-
laatioissani ympäristönä, johon installaatioteos suunnitellaan. Jos tila muuttuu, 

384 Foucault 970: xix, 30.
385 Bredekamp 995: 46–47.
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myös installaatio ja sen muodostamat merkitykset muuttuvat. Tilojen fyysinen 
kerrostuminen esineen ympärille luo oman merkityskehikkonsa, jossa esi-
nettä pystyy tarkastelemaan rakennetusta visuaalisesta näkökulmasta käsin. 
Näyttelyssä oleva tarina johdattelee kokijaa tilassa. Narratiivisuus kytkeytyy 
tilalliseen liikkeeseen, jossa liikutaan tarinan läpi. Kolmiulotteinen tila, ins-
tallaatio vaatii kokijalta monta silmäystä ja liikkumista. Katsojan aktiivisuus 
liikkumisessa vaikuttaa tilan kokemiseen. Usein tila näyttäytyy erilaisena 
takaseinän perspektiivistä kuin ovelta katsottuna. Vieraillessani itse näyttelyissä 
kiertelen usein tilaa ympäri ja etsin katseellani kiinnostavia näkökulmia. Pohdin 
tilassa liikkumista jo installaatioidean luonnosteluvaiheessa, kun piirrän tai 
valokuvaan museoissa. Tarkistan onko tilaan rakennettu jokin läpikulkureitti 
vai onko tilassa jokin mielenkiintoinen yksityiskohta takaseinällä, jota kat-
soja haluaa mennä katsomaan ja josta näkee tilan samalla myös toisesta pers-
pektiivistä. Havainnoiminen on liikkumisen ja katsomisen samanaikaista, 
moniulotteista tulkintaa ja käsittämistä. Tiloja tutkinut Kirsi Saarikangas 
kirjoittaa ranskalaisten filosofien Henri Lefebvren (90–99) ja Maurice 
Merleau-Pontyn (908–96) näkemyksistä tilasta: 

--inhimillinen tila ei koskaan ole pelkästään fyysinen ja neutraali--
Merleau-Pontyn mukaan olemassaolomme on ruumiillista ja tilallista. 
Lefebvre taas painottaa tilan merkitysten muotoutumista suhteessa 
tilan sosiaalisiin käytäntöihin ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. 
Tilan merkitykset muodostavat siinä olevien objektien keskinäisistä 
suhteista sekä näiden tulkinnasta tilan käyttäjien ja suunnittelijoiden 
omaksumien yhteiskunnallisten arvojen pohjalta.386 

Merkitysten muotoutumisen kannalta ei ole samantekevää, onko esine mo-
dernissa rakennuksessa vai 800-luvun koristeellisessa kivitalossa. Näyttelytilan 
valinta on intuitiivinen, henkilökohtainen ja hienovarainen päätös, joka vaikuttaa 
siihen miten katsoja näyttelykokonaisuuden tulkitsee.387Kulttuurihistoriallisissa 
museoissa koko tila ja rakennus vaikuttavat esineen tulkitsemiseen. Rakentamani 

386 Saarikangas 998: 266.
387 Mäkelä 2000: 40.
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näyttelytilat ovat kokeiluja, ajatusteni visuaalisia ja kolmiulotteisia testejä.388 Olen 
viimeiset vuodet työskennellyt jotain tiettyä tilaa mielessä pitäen. Esimerkiksi 
”Vangittu kattaus” -näyttelyn päämääränä oli luoda tilallinen installaatio, jossa olisi 
sakraali tunnelma – museo rituaalisena paikkana. Tunnelman luomisen tärkeitä 
elementtejä olivat hämärä valaistus, punainen väri muuten valkoisessa tilassa sekä 
huoneen valmiina olevat holvikaaret. Kun etsimme muotoilija Anuliisa Anttilaisen 
kanssa yhdessä näyttelytilaa Helsingistä havaitsimme, että Designmuseon 
kellarikerroksen Studiotila olisi sopiva tila näyttelyideallemme. Tila oli sopivan 
kokoinen ja holvikaaret tukivat näyttelyteemaamme jakamalla tilan kolmeen 
osaan.  En väitä, että holvikaaret sinänsä heti toisivat keskiajan jokaisen mieleen, 
mutta ne ovat kuitenkin olennainen osa keskiaikaista arkkitehtuuria. Kiilamainen 
kaariholvi kehiteltiin 400- tai 300-luvulla eKr. Kuitenkin vasta keskiajalla, 00-
luvun puolivälissä, suurten kiviholvien rakentaminen hallittiin. Keskiaikana kirkot 
olivat kuin kokeellisia työpajoja, joissa erilaisten poikittaisten tynnyriholvien 
kehityksen tuloksena keksittiin myös ristiholvi. Keskiajalta säilyneiden kirkkojen 
ominaispiirteenä ovat holvikatot ja holvikaaret eri kirkkolaivojen välissä.389 
Suunnitellessani teokseni nimenomaan tilaan, joka tukee omaa ideaani, voin 
hyödyntää olemassa olevaa tilaa merkitysten rakentamiseen.

Tutkimuksen oleellinen kysymys koskee (museo)tilan ja esineen välistä suh-
detta.  Tästä johtuen en ole vain tehnyt lasiveistoksia tai kuvitteellisia museoesineitä, 
vaan kokonaisuuksia – installaatioita koetiloina. Teokset suunniteltiin valittuun 
tilaan, jonne halusin rakentaa tietynlaisen tunnelman. Installaatio on asennettu 
hetkeksi valittuun tilaan, eikä sitä ole enää jäljellä näyttelyn päättymisen jälkeen. 
Kyseessä on siis väliaikainen tilallinen kokonaisuus. Näyttelyn jälkeen esimerkiksi 
lainatut tavarat on palautettu, näyttelijä on uusissa tehtävissä ja kattolistat ja 
parketti on purettu. Jäljellä ovat pakatut lasiesineet ja dokumentaatio: luonnokset, 
pienoismallit, valokuvat ja videonauhoitukset. 

388 Tilan suhdetta taiteelliseen työskentelyyn ovat Suomessa viime aikoina pohtineet muun muassa 
teatteritilassa Arlander 998, galleriatiloissa Tikka 999 ja Mäkelä 2003. 

389  Honour and Fleming 992: 70, 336–338.
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...tilan käyttäminen taideteokseen kiinteästi kuuluvana elementtinä 
tuo teokseen preesensluonteen, mikä on merkinnyt suurta muutosta 
itse taiteelliselle sisällölle.-- ...installaatio ottaa tilan haltuunsa, vaikka 
väliaikaisestikin, ja organisoi sen tietyllä tavalla määrittäen samalla 
katsojan kokemusmaailmaa.390

Tila on se tekemisen rajaava kehys, jonka sisälle teos suunnitellaan ja 
toteutetaan ja jonka sisällä se koetaan. Valittuun tilaan liittyy usein esimer-
kiksi kustannuksiin liittyviä rajoituksia tai toiveita museon puolelta. Vaikka 
rakentamani koetilat ovat osa tutkimusta, ne toimivat myös itsenäisinä vi-
suaalisina näyttelyinä osana taidemaailman instituutioiden (kriitikoiden, mu-
seoiden, lehdistön ja säätiöiden) vallan kenttää ja toisaalta, Arlanderin sanoin, 
niin sanotuilla vapailla markkinoilla.391 Tutkimukseen kuuluvien näyttelytilojen 
valintaperusteet ovat liittyneet yhtäältä fyysisen tilan kiinnostavuuteen ja 
toimivuuteen suhteessa ideaani. Toisaalta installaatioideni ollessa hetken 
osana taidemuseon näyttelytoimintaa pääsen taiteilijana osaksi hyväksyntää 
taidemaailman vallan kentässä. Tämä kytkeytyy melko suoraan taloudelliseen 
hyötyyn eli rahoituksen saantiin, vallan mekanismeihin. 

Museo on sekä tila että paikka. Tila on visuaalinen kokemus, jossa kom-
binoituu tunnelma ja fyysinen liikkuminen.  Paikka on sosiaalinen, kulttuurinen 
ja poliittinen tila. Tila sijaitsee paikassa, tai toisinpäin. Tila ja paikka ovat saman 
asian eri puolia. Tilallisuuden huomioonottaminen osana työskentelymetodia, 
poikkeaa perinteisen museoesineen käytöstä, jossa esineet on alun perin tehty 
muuta tarkoitusta kuin museoesittelyä varten.

Kaikki kolme installaatiotani ovat olleet ”valkoisessa kuutiossa” taide-
museossa. Ne ovat olleet tiloja tiloissa, sisäkkäisiä rakenteita. Valkoinen, 
moderni näyttelytila symboloi vahvasti museon valta-asemaa, josta käsin se 
määrittelee esittelemänsä esineet ja taideteokset merkittäväksi,392 yhtä lailla 
kuin kulttuurihistoriallinen museo itsekin määrittelee valitsemansa esineet 
tärkeiksi. Taidemuseon auktoriteettiasema peilautuu tutkimuksessani, joka 

390 Kalhama 2003: 9
39 Arlander 998: 8. 
392 Ks. luku 4 ja institutionaalinen taideteoria, Dickie 974.
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samanaikaisesti sekä hyötyy auktoriteettien hyväksynnästä että suhtautuu sen 
valta-asemaan kriittisesti. Perusväittämäni on, että taide saa vaikutteita kult-
tuurihistoriallisesta museosta ja, että vastaavasti kulttuurihistorialliset museot 
saavat vaikutteita taiteesta, suorastaan vaatii fiktiivisten museoinstallaatioideni 
esittämistä juuri taidemuseossa. Taidemuseo yleisesti ja valkoinen kuutio eri-
tyisesti on ihanteellisimmassa tilassa ehdottomana ja puhtaana tilana, jossa 
ei ole taideteoksen kokemista häiritseviä elementtejä. Esimerkiksi Kiasman 
arkkitehtuurinen päämateriaali on valo, joka synnytti valossa kylpevät valkoiset 
huoneet.393 Asettamalla installaationi taidemuseokontekstiin liityn myös nii-
den museotaiteilijoiden joukkoon, jotka pohtivat ja kommentoivat taiteen ja 
museon suhdetta. 

Työmaakoppi fiktiivisenä museona
Vantaan Taidemuseossa, jossa ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -teos oli, 
kiehtoi heti alkuun tilan kaksinaisuus. Tila oli hyvin selkeästi moderni ”valkoi-
nen kuutio” ja toisaalta teatterimainen ”musta kuutio”.394 ”Aikaviila”-näyttelyssä 
tila jaettiin varsinaiseen näyttelytilaan, ”valkoisen kuution” tilaan, jossa myös 
”Muistoja kuriositeettikabinetista” -teoksen työmaakoppi sijaitsi, sekä ”mustan 
kuution” esitystilaan, jossa esitettiin näyttelyn tekoprosessia kuvaava videoteos.

Lähtökohtanani ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaatiolle oli 
fyysinen tila, jota pystyin manipuloimaan haluamallani tavalla. En halunnut 
sinne häiritsevää ulkopuolista valoa, koska halusin itse määrittää valaistuksen. 
Tilan piti siis olla kokonaan suljettu. Tarvitsin myös suhteellisen pienen ja 
kompaktin tilan, selkeän paketin, jonne tunnelma luodaan. ”Muistoja kuriosi-
teettikabinetista” -installaatiossa halusin välittää mielikuvia, avainsanoinani 
absurdi, vanha/uusi, karkea/hienostunut, sekasorto/järjestys ja tuttu/tunnis-
tamaton. Työmaakoppi näytti soveltuvan hyvin käyttötarkoitukseeni. Vantaan 
Kaupungin Tekninen toimi lainasi käyttööni yhden työmaakoppinsa, jonka 

393 Kiasman arkkitehdin Steven Hollin kommentti. Rönkkö 999: 288. Ironista, mutta useiden viime vuosien 
näyttelyiden aikana erityisesti videotaidetta esitettäessä Kiasman ikkunat on peitetty.

394 Teatteritila on usein musta kuutio, jossa pelataan valolla osana esitystä. Taidenäyttelyssä valo on yleensä 
staattinen. Annette Arlander kirjoittaa ”mustan kuution” tilasta teatterissa, joka ei koskaan kuitenkaan 
ole neutraali, vaan virittää usein vahvasti teknisen, ajattomasti modernin ja synkkyydessään hygieenisen 
ilmapiirin. Arlander 998:24.



”Muistoja kuriositeettikabinetista” - installaation työmaakopin 
siirtäminen Vantaan Taidemuseoon. Kuvat: Outi Turpeinen
              
”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaation työmaakoppi Vantaan 
Taidemuseossa, jossa kuvitteellinen museo oli. Työmaakoppi symboloi 
minulle mielikuvaa museon rakentamisesta ja uudistumisesta. 
Kyse on museon toimintamalleihin pureutumisesta. 
Kuva: Jefynne Gimpel
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sisältä purettiin väliseinä ja sinne rakennettiin uusi väliseinä uuteen kohtaan. 
Hyllyt, sähköjohdot ja lamput poistettiin, seinät tasoitettiiin, maalattiin 
ja listoitettiin uudelleen.395 Näyttelytilaan asennettiin aito parkettilattia.  
Varastoksi suunniteltu tila jäi ennalleen, sinne rakennettiin vain muutamia 
uusia hyllyjä. 

Myyrmäkitalon näyttelysaliin tuotiin siis työmaakoppi, jossa fiktiivisen 
keräilijän Carla Maria de Wellen niin ikään fiktiiviset museokokoelmat olivat 
esillä. Toin oman tilan museoon. Valkoisen kuution tilaan toin nykyaikaisen 
siirrettävän työmaakopin, jossa kuljetettiin näyttely menneisyydestä tähän 
päivään. Työmaakopin ulkopuolen graffitit liittivät kopin vahvasti osaksi 
nykypäivää. Kopin arkinen ulkopuoli ei antanut vihjeitä sisällä olevista va-
laistuista lasiesineistä. Se symboloi marginaalista, muutoksen tilaa, jonka 
avulla rakennetaan uutta. Marja-Liisa Rönkön mukaan konttiin liittyy myös 
mielikuvia liikkeestä, museoita leimaavan pysähtyneisyyden vastapainoksi.396

Nykyaikaisen kopin yhdistäminen vanhaan tuo aikakontrastin konkreettisena 
näkyville.  Työmaakoppi viittaa indeksisesti rakentamiseen. Se symboloi pro-
sessia, joka ei vielä ole valmis. Tässä installaatiossa kyse oli myös museon 
keskeneräisyydestä – museo ei ole koskaan valmis vaan jatkuvasti rakenteilla 
oleva ja muuttuva instituutio. 

Vantaan Taidemuseossa jaoin työmaakopin kolmeksi tilaksi. Ensinnäkin oli 
työmaakopin ulkopuolella oleva tila, jossa oli alkuperäinen, tuntemattomien 
tekijöiden graffitien peittämä karu seinä. Toiseksi sisällä oli näyttelytila, johon 
katsoja pääsi kiertelemään. Kolmanneksi oli varastotila, jossa fiktiivinen 
keräilijä työskenteli ja jonne näyttelyvierailla ei ollut pääsyä. Kopin sisällä 
ollut näyttelytila oli ahdas. Sillä halusin luoda mielikuvaa 700-luvun kuriosi-
teettikabinetista, joka on täynnä tavaraa ja jossa liikkuminen on hankalaa ja 
tarkoitettu vain muutamalle ihmiselle kerrallaan. Mitä tuli esineiden määrään, 
halusin hyllyillä olevan runsaasti tavaraa, jotta välttyisin modernistisen ava-
ralta näyttelysuunnittelulta. Omien mielikuvieni mukaan 700-luvun kuriosi-
teettikabinetit olivat kyllä järjesteltyjä, mutta hyvin pitkälti kunkin keräilijän 
oman näkemyksen mukaan. Samaa tunnelmaa yritin jäljitellä tässä teoksessani. 

395 Työmaakopin sisustuksen rakentamisessa olivat mukana auttamassa vanhempani Pirkko ja Jarkko Turpeinen.
396 Rönkkö 999: 284.
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Näyttelysuunnittelun perusteena oleva kysymys on tutkimuksessa tai  teilijan 

kannalta oleellinen: miten tuoda haluamansa illuusio esille?  Installaation ollessa 

kyseessä myös tekijä näkee teoksen ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan vasta 

näyttelyssä, joten tässä mielessä installaatio on aina koetila. Tilalliset ratkaisut 

tuovat usein mukanaan myös yllätyksiä, tässä installaatiossa esimerkiksi kopin 

sisätilan väliseinässä ollut lasi loi joillekin kävijöille peili-illuusion. Tämä oli 

odottamaton reaktio, joka minulle tekijänä ei tullut mieleenkään ennen saamaani 

palautetta. Tila hämmensi katsojan, loi illuusion jostain muusta. Tarkemmin 

katsottuna ”peili” osoittautui lasiksi, jonka läpi pystyi kurkistamaan myös toiseen 

maailmaan, keräilijän maailmaan. 

Museo subjektiivisena rakenteena

Fiktiivinen museoinstallaatio ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 

1800-luvun Intiasta” oli museo museossa, kuten edellisetkin installaatiot.  

Fyysisenä tilana Kiasman Studio K oli vaativa, mutta tila kiinnosti minua 

esitellessäni ideani museon kuraattorille kahdesta syystä: ensinnäkin tilan 

korkeus (noin 9m) ja kuutiomaisuus loivat todellisen konkreettisen valkoisen 

Näkymä ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 1800-luvun Intiasta” -installaatioon Kiasman 

Studio K parvekkeelta, josta paljastuvat näyttelyn rakenteet yleisölle. Kuva: Pirje Mykkänen/KKA
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kuution. Toiseksi mahdollisuus katsoa installaatiota ylhäältä päin oli edellytys 
”museo subjektiivisena rakenteena” -idealleni. Parvekkeelta katsoessa pal-
jastui installaation rakenne, jossa rakennettujen seinien sisäpuolella oli sel-
keä museaalinen sisätila, kun taas rakenteiden ulkopuoli oli rakenteeltaan 
karkeatekoinen. Valmiissa kulttuurihistoriallisissa näyttelyissä rakenteet 
pyritään usein piilottamaan. Installaatiossa ylhäältä pystyi ikään kuin salaa 
tarkkailemaan muita kävijöitä. Samalla parvekkeelta katsottaessa tuli alhaalla 
rakennelman sisällä olevista museokokijoista väistämättä osa teosta. 

Valmista installaatiota pystyi tarkastelemaan ylhäältä päin, nukkekoti-
maisena pienoismaailmana. 397 Samanaikaisesti katsoja saattoi havaita näyt-
telynpystytyksen jäljet rakenteiden ulkopuolella, olin muun muassa jättänyt 
tilan pienoismallin lojumaan lattialle. Tilassa oli valeperspektiivi molempien 
oviaukkojen luota katsottaessa. Tila näytti siltä kuin se kapenisi. Seinät vai-
kuttivat yllättävän massiiviselta, vaikka ne olivat vain lavastetta. Katto- ja 
lattialistat kiinnittivät lastulevyseinät paikoilleen. Installaation sisällä kävellessä 
tila muodostui kapeista käytävämäisistä tiloista, jonka seinille oli kiinnitetty 
museon esineistöä ja luonnontieteellisiä maalauksia. Yhteensä noin 40m² 
tilaan (parketin pinta-ala) olin suunnitellut tilojen sarjan, jossa noudatettiin 
myös määräyksiä esimerkiksi siitä, että pyörätuolien tuli mahtua jokaiseen 
tilaan. Työskentelyssäni vuorottelee jatkuvasti mennen museoajan tunnelman 
tavoittelu ja nykyajan vaatimusten välissä liikkuminen. 

Myös kulttuurisena paikkana Kiasma on vaativa. Tutkimukseni aiheen 
kannalta on ollut merkityksellistä esitellä installaatio erityisesti nykytaiteen 
museossa, jolloin museoinstallaatio-teema kytkeytyi osaksi alan keskustelua 
myös Suomessa. Yhdistin kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen 
museon hetkeksi takaisin taidemuseoon, eriteltiinhän museot pääosin vasta 
800-luvulla luonnontieteellisiksi, kulttuurihistoriallisiksi ja taidemuseoiksi. 
Toki eri museotyyppien yhdistelmiä löytyy muutamia nykyäänkin; esimerkiksi 
luvuissa 3 ja 4 käsittelemäni MAK Wienissä, Teyler’s Museum Hollannin 

397 Näyttelyarviossa installaatiota kuvailtiin näin: ”Näyttely on kuin iso nukkekodin lavaste. Sen päähenkilö, 
Lady Helen Mary Frog on elänyt 800-luvun Britanniassa, matkaillut Intiassa ja harrastanut keräilyä.....
Tämä installaatioksi rakennettu fiktiivinen museo kertoo keräilijänsä mieltymyksistä, perhetaustasta ja 
yhteiskunnallisesta asemasta. Museolavastetta kiertäessään katsoja kokee jonkinlaisen tuttuuden tunteen 
– näinhän kulttuuri- ja luonnonhistoriallisilla museoilla on tapana muokata käsityksiämme kaukaisista 
kulttuureista. Näkymä yläkerrasta viimeistelee myös kulissien taakse piiloitetun vallan katseen.” Kivirinta 2003.
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Haarlemissa tai Oxfordin luonnontieteellisen museon ja Pitt Rivers -museon 
yhdistelmä. ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” 
-installaatio nykytaiteen museon kokoelmanäyttelyn rinnalla ja ”Prosessi” 
-näyttelyn osana toi museon historiallisen kehityksen näkyville suhteessa 
hyvinkin nykyaikaisiin teoksiin, kuten videoteoksiin tai valo-ääniteoksiin.398 
Fiktiivisen museon sijoittaminen jo olemassa olevan museon sisälle toimi 
muistutuksena museoiden historiasta ja toisaalta taiteen, taiteilijan, kuraattorin 
ja museon muuttuvista rooleista. Tämä on yllätysmomentti, jossa katsojan 
etukäteisnäkökulmaa muutetaan. Sisällöllinen merkityksen muutos voi ilmetä 
visuaalisena yllätyksenä.

Näyttelyiden tekoprosessin esittely yleisölle

Kaikissa installaatioissani on ollut osio, jossa yleisö on päässyt lähemmin 
tutustumaan kunkin teoksen tekoprosessiin. Merkitysten rakentumista on 
näytetty myös yleisölle, jolloin esillä oleva installaatio ei ole vain valmiiksi 
annettu koettavissa oleva teos, vaan myös siihen liittyvät monet valinnat ja 
ratkaisut on tehty jollain tapaa näyttelykävijöille näkyviksi. Näyttelykokijoilla 
on ollut mahdollisuus vilkaista rakentamani installaation toimintamalliin.  

”Vangittu kattaus” -installaatiotilan ulkopuolella oli vitriini, jossa oli 
kuvia, luonnoksia, työkaluja ja muotteja työprosessista. Seuraavassa instal-
laatiossa tekoprosessin esittelemisestä muodostui taiteilijoiden yhteinen video-
installaatio, joka sijaitsi Vantaan Taidemuseon mustassa kuutiossa. ”Aikaviila” 
-videoinstallaatiossa esiteltiin ”Muistoja kuriositeettikabinetista” -installaation 
tekoprosessia editoituna ääninauhana ja videokuvana, muun muassa aikaisemmin 
tässä luvussa kuvailemani ”lost-wax” työskentelymetodi.399 Muihin esineisiin 

398 Osana Prosessi näyttelyä (26.9.–6..2004) olivat esimerkiksi tunnelmaltaan ja tekniikaltaan hyvin erilaiset 
Kristin Oppenheimin valo- ja ääni-installaatio ”Black Sabbath”, 200 tai Mark Lewisin videoteos 
”Algonquin Park”, 200.

399 Nauhoitin oman videomateriaalini, avustajia käytin tarvittaessa. Nauhalla esitettiin työhuonetyöskentelyä, 
museoesineiden valitsemista Vantaan Kaupunginmuseon kokoelmista ja arkista olemista perheen kanssa. 
Videomateriaalin editoin yhdessä Petra Koivun kanssa. Äänimaailma tehtiin yhdessä Jaana Brinckin, Petra 
Koivun ja Merja Rankin kanssa. Sen editoi Micke Nyström. (Ks. liite: Aikaviila-videoteoksen teksti.)
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Aikaviila videoinstallaatio 
Vantaan Taidemuseon 
”mustassa kuutiossa” 
vuonna 2001 ( Jaana 
Brinck, Petra Koivu, Merja 
Ranki ja Outi Turpeinen) 
Kuva: Museokuva
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heijastettiin muiden taitelijoiden vastaavat videoteokset. Vantaan Taidemuseon 
näyttelysalin 0 metriä korkea musta kuutio toimi dramaattisena videoteoksen 
esityspaikkana, jonne lavastettiin tila, jossa videokuvien projisointipintoina 
toimivat huonekalut. Tunnelma olli surrealistinen. Tilassa oli yhtenäinen ääni-
nauha, jossa kuului taiteilijoiden editoitu keskustelu ja nauhoitettuja ääniä 
työskentelyprosessin ajalta. ”Aikaviila”-teoksessa kävijöille annettiin mah-
dollisuus kurkistaa teosten tekoprosesseihin ja taiteilijoiden arkeen astumalla 
manipuloituun mustaan kuutioon ja sen tunnelmaan.

Tutkimukseni kolmannessa installaatiossa kävijät pystyivät katsomaan ins-
tallaation rakentamista Kiasman Studio K:n parvekkeelta koko rakennusviikon 
ajan sekä lisäksi yleisö pääsi itse myös osallistumaan taiteen tekemisen 
prosessiin. Näyttelyn yhteydessä vetämäni ”Fiktiivinen museo” -työpajat an-
toivat kävijöille mahdollisuuden työskennellä saman teeman parissa kuin 
itse olen työskennellyt. Siinä yleisön tulkinta kuvitteellisesta museoesineestä 
muotoutui konkreettiseksi, itse tehdyksi museoesineeksi. Pidin yhteensä 6 
työpajaa, joihin osallistui erilaisia ryhmiä esikouluikäisistä aikuisiin. Ilokseni 
huomasin, miten nopeasti työpajalaiset saivat juonesta kiinni ja tekivät omia 
museoesineitään keksien kiinnostavia tarinoita. Työpajan tarkoituksena olikin 
raottaa taiteilijan työskentelymetodin lisäksi museon toimintamalleja ja antaa 

Asettelen ”Fiktiivinen 
museo” -työpajan 
tuottamia esineitä 
paikoilleen vitriiniin, 
joka on välittömästi 
Kiasman Studio K:n 
parvekkeen vieressä, 
josta näkyi oma 
installaationi. 
Kuva: Pirje Mykkänen, 
KKA
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yleisölle hetkeksi ote museon toimintatavoista. Kuka vain pystyi tekemään 
museoesineen.400 Museoesineen valinta näyttäytyi työpajassa pelinä tai leikkinä. 
Kokosin valmiit museoesineet osaksi Kiasman Prosessi-näyttelyä 4. kerroksen 
parvelle vitriiniin. Esineet järjestettiin vitriiniin kahteen tasoon tiiviisti, mikä 
muistutti mielikuviltaan esimerkiksi Pitt Rivers museon esillepanoa 800-
luvun loppupuolelta. 

Museon tulevaisuus nojaa kävijän ja museon suhteen uudelleenajatteluun.401 

Näyttelyn tekoprosessin valottaminen yleisölle vähentää museon auk-
toriteettiroolia avaamalla toimintamallien käytäntöjä. Museoiden käytäntö, 
jossa näyttelyistä on vaikea saada tietoa tekijöistä, korostaa museon ano-
nyymisyyttä, jossa esiteltävä tieto ”vain tulee jostain”. Avoimuus lisää näh-
däkseni ymmärrystä, kunnioitusta ja ihmisten tasavertaisuutta. Avoimuuden 
lisääminen vertautuu vitriiniin metaforisesti, jossa 700–800-luvulla suljettu, 
läpinäkymätön ja tumma kabinettikaappi muuttui avoimeksi läpinäkyväksi ja 
julkiseksi vitriiniksi. Yhtä lailla 2000-luvun alussa tarvitaan uusia osallistumisen 
muotoja, kuten museopedagogiseen toimintaan panostaminen museoissa sekä 
Suomessa että Englannissa osoittavat. 

Visuaaliset installaatiot menetelminä

Modernistisen taidemuseon opetuksellisena tehtävänä on siirtää tietoa taiteen 
historiasta.402 Nykytaiteen museon yksi rooli, joka korostuneesti tuli esille 
erityisesti Prosessi-näyttelyssä, on erilainen. Näyttelyssä käsiteltiin erästä 
olennaista nykytaiteen ominaisuutta: prosessia. Lähestymistavassa on suuri 
ero perinteisen taidemuseon kertomaan taiteen tarinaan. Nykytaiteen suuri 
muutos piilee juuri tässä, näyttelyn kiinnostuksen kohteena on tekemisen 
luonne, ei välttämättä pelkkä teos. Taiteen prosessinomaiseen luonteeseen 

400 ”Kuka vain” tässä yhteydessä tarkoittaa niitä, joilla oli mahdollisuus osallistua Kiasman työpajoihin. 
Kysyntä oli välillä suurta, ja kaikki eivät mahtuneet mukaan haluamiinsa työpajoihin (en tarkoita vain omia 
työpajojani).

40 Hooper-Greenhill (2000) 2004: 570.
402 Hooper-Greenhill (2000) 2004: 560.
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keskittyminen on myös taiteen tekemisen tekniikkaan keskittymistä. Myös 
Prosessi-näyttelykokonaisuuteen tekemässäni installaatiossa tutkimuksellinen 
näkökulma käsittelee nimenomaan tekemisen problematiikkaa (näyttely-
suunnittelu) eikä artefakteja (kuvitteelliset museoesineet), jotka toimivat 
vain välineinä näyttelyn tarinalle. Tutkimukseeni sisältyvissä kolmessa ins-
tallaatiossa näkyy prosessimaisuus suhteessa teoreettiseen tutkimukseen. Olen 
myös pyrkinyt kokeilemaan taidemuseoiden ja kulttuurihistoriallisen museon 
toiminnan välisiä suhteita. 

Museoiden historia on toiminut yhtenä näyttelyideni teemoista.  Olen käynyt 
läpi näyttelyissäni museoiden historiaa keskiajan ja renessanssin vaihteesta 
700-luvun kautta 800-luvun loppuun. Tekemällä installaatioita taidemuseon 
valkoisen kuution tilaan olen tuonut historiallisen perspektiivin nykytaiteen 
esittämisen kentälle ja muistuttanut 800-luvulla eriytyneiden museoiden 
(luonnontieteellinen, historiallinen ja taidemuseo) yhteisestä historiasta. Näkö-
kulma on ollut avoimen subjektiivinen, ei perinteinen kulttuurihistoriallinen 
ja museaalinen. Historian käyttäminen taiteellisen työskentelyn inspiraationa 
on kuin pohjaton aarrearkku, joka on jaksanut kiehtoa minua vuosia. Kyseessä 
on intohimoinen suhde, jonka toteuttaminen konkreettisiksi installaatioiksi 
on ideoinnin jälkeen monien eri asioiden ratkaisemista. Intohimoon tulee 
rationaalisia piirteitä, valintoja ja ratkaistavia elementtejä: mistä esimerkiksi 
löytyy sopiva näyttelytila? Minkälainen näyttelysuunnittelu tilaan sopii? 
Miten aikataulu toteutuu? Kuka hoitaa tiedotuksen, graafisen suunnittelun, 
internetsivut? Mistä näyttelylle mahdolliset yhteistyökumppanit? Taiteilijan 
tehtävänä on hahmottaa installaation idea ja toteutus selkeänä mielessään, 
koordinoida ja toteuttaa projektia. Toisin sanoen, tässä tutkimuksessa olen 
joutunut ottamaan itselleni taiteilijan ja tutkijan roolin lisäksi myös tuot-
tajan roolin. Tuottaja miettii näyttelyn idean, neuvottelee näyttelypaikan, 
rahoituksen ja mahdolliset sponsorit, palkkaa ja suunnittelee työn yhdessä 
näyttelijän, valokuvaajan ja valosuunnittelijan kanssa, valmistaa näyttelyesineet, 
kirjoittaa näyttelytiedotteet, tekee kutsulistat, tiedottaa näyttelystä omille 
kohderyhmilleen ja organisoi näyttelyn pystytyksen, purun ja kuljetuksen yhdessä 
museohenkilökunnan kanssa osallistuen siihen itsekin. Näyttelyn toteutuminen 
vaatii monipuolista osaamista, jotta luonnoskirjasta olevasta installaation 
ideasta syntyy konkreettisia visuaalisia tiloja. Toteuttamisvaiheessa yksittäisen 
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taiteilijan ja museoinstituution toimintamalleissa on monia yhtäläisyyksiä ja 
samoja kysymyksiä ratkaistavana, vaikka erojakin tietenkin on.

Visuaaliset installaatiot ovat toimineet tutkimuksen yhtenä menetelmänä, 
joiden avulla olen pystynyt konkreettisesti kokeilemaan ajatuksiani rakentamalla 
museoita. Ajatteluuni on varmasti vaikuttanut myös kolmannessa luvussa 
analysoimani wè-naamion tapaus, jossa pohdin erilaisia esineympäristöjä esi-
neen merkitysten muokkaajina. Tapaustutkimuksen tekeminen on antanut 
menetelmällisen avun myös konkreettisten installaatioiden konstruoimiseen.

 Installaatioiden sarjallisuus näkyy samojen teemojen käsittelynä.  Instal-
laationi ovat kasvaneet suuremmiksi tutkimuksen edetessä ja teoreettisen 
tiedon lisääntyessä. ”Vangittu kattaus” vuonna 2000 oli pienin ja ”Erään brit-
tiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-luvun Intiasta” vuonna 2003 puolestaan 
suurin. Kaikkiin liittyi kuitenkin intensiivinen työprosessi, johon sisältyi niin 
käsitteellistä pohdintaa kuin teknisten ratkaisujen etsimistä. Installaation elä-
mänkaari on näyttelyn mittainen, vaikka osa niihin tehdyistä kuvitteellisista 
museoesineistä onkin kiertänyt eri näyttelyissä myöhemmin. Installaatiot 
ovat myös tutkimuksen koetiloja, joissa olen konkreettisesti rakentanut tiloja 
tutkiakseni museon ja esineen suhdetta sekä merkitysten muotoutumista. Ins-
tallaatiot ovat näyttelysuunnittelua ja sellaisena muotoilua, joilla on käyttö-
funktio. 

Installaatioiden tulkinta

Näyttelysuunnittelija tekee visuaalisen rungon, jonka kautta esineitä tulki-
taan. Tietäminen liittyy puolestaan tulkitsemiseen.403 Museoiden näyttely-
suunnittelussa tai taiteellisessa työskentelyssä yhteen ainoaan tulkintaan pyr-
kiminen ei kuitenkaan ole päämäärä. Metaforan tapauksessa yksi ainoa tulkinta ei 
ole tarpeen, vaan metafora sallii useita tulkintoja eri ihmisiltä. 404 Tämäntyyppinen 

403 Foucault 970: 32.
404 Vihma 995: 87. ”A metaphor functions like a substitute which appears, for example, as a person looks at an  

aeroplane in the sky and is suddenly reminded of something, maybe a bird or an insect.” Vihma 995: 95.
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ajattelutapa sopii sekä nykytaiteeseen että kulttuurihistoriallisiin museoihin. 
Nykytaiteessa korostetaan katsojan tulkinnan osuutta teoksen olemassaoloon. 
Taiteilija antaa katsojalle joitain sisällöllisiä tarttumakohtia, merkkejä, joiden 
viitoittamana katsoja pystyy luomaan oman tulkintansa. Kiinnostavaan näyttely-
suunnitteluun sisältyy aina riskinottamista. 

Toteuttamissani koetiloissa, installaatioissa ”Vangittu kattaus”, ”Muistoja 
kuriositeettikabinetista” ja ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 800-
luvun Intiasta”, olen kokeillut tiettyjen mielikuvieni toteuttamista kolmi-
ulotteisesti. Installaatio on valitussa tilassa rajoitetun ajan – hetkellisyys lisää 
kokeilemisen mahdollisuutta. Hetkellisyydellä ja yksittäisellä näyttelyllä 
vältän mielikuvan auktoriteetista, joka taas leimaa stabilisoituneiden kulttuu-
rihistoriallisten museoiden toimintaa jo historiallisista näkökulmista käsin. 
Hetkellisyydellä ei ole samaa auktoriteettiasemaa kuin pysyvällä monumentilla, 
kuten esimerkiksi vuosia samana pysyvällä näyttelyllä. Tällä väitteellä viittaan 
vanhojen museoiden jo historiallisista syistä saamaan asemaan, josta käsin ne 
muun muassa muokkaavat julkista makua. Voi kysyä, kenen totuutta museoissa 
esitellään? 

Mahdollisuus fiktion ja faktan yhdistämiseen on kiehtovaa. Taiteessa 
tämä on näennäisen helppoa, sillä taiteelle on kulttuurisesti myönnetty lupa 
olla subjektiivinen, toisin kuin museoinstituutiolle, jolla on painolastinaan 
totuudenkertojan taakka. Haluan kyseenalaistaa yleistä mielikuvaa museoista 
historian totuudellisena puhetorvena. Tunnelma ja teemat ovat tärkeitä tari-
nan kertomisessa. Fiktiivinen voi kertoa faktuaaliseen tapaan myös totuuden-
mukaisesti, mutta mahdollisesti eri näkökulmasta katsottuna. Näyttelyyn 
sisältyvän viestin esille saamiseksi tarinoilla voi kiinnostavasti valaista museoiden 
tai muiden tuottamaa tietoa. On pidettävä mielessä, että näyttelykokemus on 
ruumiillista, kokonaisvaltaista. Näyttelykäynnillä vitriiniä ei katso vain silmä 
(näköaisti), vaan koko ruumis tulkitsee tilallista kokemusta. Installaationi ovat 
koetiloja – leikkiä, jonka kautta olen yrittänyt julkisesti pohtia museoesineiden 
esillepanon merkitystä.
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Tutkimuksen kolmessa pääluvussa (3, 4 ja 5) olen käynyt läpi eri näkökulmista 
käsin museoesineen ja kulttuurihistoriallisen museon suhdetta. Suhde on 
rajattu pääosin näyttelyihin; paikkaan ja tilaan, jossa katsojilla ja kokijoilla 
on mahdollisuus tulkita ja muodostaa merkityksiä esille asetetusta esineestä. 
Tutkimuksen tehtävänä oli problematisoida kulttuurihistoriallisessa museossa 
esillä olevan esineen ja sen ympäristön suhdetta, joka näyttäytyy yleisölle 
näyttelyssä. Tutkimuksen aikana jatkuvasti esittämäni kysymys on ollut: miten 
esine on esillä museossa ja minkälaisia merkityksiä sen esillepano tuottaa? 
Tutkimuksen aineisto ja käytetyt menetelmät: kirjallisuus, museovierailut ja 
taiteellinen työskentely, kietoutuivat yhteen prosessin aikana. Kaikki olivat 
tarpeellisia monialaisessa ja kokeellisessa tutkimuksessa. Käyttämäni tutki-
musmenetelmät soveltavat eri tutkimusalojen lähestymistapoja, mutta luovat 
omanlaistaan tapaa analysoida museonäyttelyihin rakennettuja merkityksiä. 
Taiteellisessa työskentelyssäni olen ammentanut ideoita ja toimintamalleja 
museovierailuistani sekä museoiden historiaan ja teorioihin perehtymisestä, 
ja vastaavasti merkitysten muodostamisen analyysi on saanut virikkeitä 
taiteellisesta työskentelystä. Taiteellinen työskentely on ollut luonteeltaan 
prosessimaista ja se on limittynyt ajallisesti ja sisällöllisesti museoissa tekemieni 
muistiinpanojen sekä teoreettisen kirjallisuuden lukemisen kanssa. 

Taiteen tekeminen on ollut minulle luonteva menetelmä selvittää museon 
ja esineen välisen suhteen muotoutumista ja merkitysten rakentamista. Olen 
hyödyntänyt omaa taiteellista työskentelyäni löytääkseni menetelmiä tutki-
misen muodoiksi. Merkitysten havaitseminen tapahtuu vasta näyttelytilassa, 
niitä ei voi täysin ennakoida tai testata esimerkiksi pienoismalleissa, vaan 
pitää rakentaa konkreettinen tila. Taiteellisella työskentelyllä ei siten ole 
ollut yksinomaan itseisarvoa, vaan se on toiminut tutkimusmenetelmänä. 
Soveltamani työskentelymetodit ovat mielestäni tukeneet toisiaan tuomalla 
työskentelyyn keskenään erilaisia näkökulmia. Metodisesti museoissa kul-
jeskeleminen ja tarkkaileminen sopivat mielestäni hyvin taiteilijalle tai 
muotoilijalle työvälineenä oman työn suunnittelussa, sillä museoista löytyy 
rauhallinen paikka uuteen teknologiaan painottuneessa yhteiskunnassa. Kult-
tuurihistoriallisissa museoissa kokijan on mahdollista punnita omaa suhdettaan 
menneisyyteen tai muihin kulttuureihin. Tutkimukseni antaa yhdenlaisen 
mallin näyttelysuunnittelun analysoimiseen ja toisaalta taiteelliseen työs-
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kentelyyn, jossa nuo kaksi ovat kiinnittyneet toisiinsa. 
Olen edeltävissä luvuissa käsitellyt esineen ja museon suhdetta kriittises-

tä visuaalisesta näkökulmasta käsin ja pyrkinyt osoittamaan, miten museo-
näyttelyiden visuaalisuus vaikuttaa suoraan esineistä muodostettaviin mo-
nimuotoisiin merkityksiin ja tarinoihin. Vaikka tutkimusmenetelmäni ovat 
olleet luonteeltaan yhteenkietoutuvia, olen käsillä olevassa tutkimustekstissä 
pyrkinyt tarkastelemaan asioita, kuten esimerkiksi merkitysten muodostumista 
symbolisista, ikonisista tai indeksisistä merkeistä, kuitenkin erikseen, jota ne 
todellisessa näyttelytilassa eivät tietenkään ole. Kolmessa pääluvussa olen tuonut 
erilaisia näkökulmia tutkimuskysymykseeni,  joiden avulla olen jokaisessa lu-
vussa käsitellyt pääosin samoja kysymyksiä, kuten tulkintaa, näkökulmaa tai 
vitriiniä. Oma näkökulmani ilmenee tutkimuksen kolmen pääluvun rakenteessa 
siten, että subjektiivinen analyysi vahvistuu loppua kohden. Viidennen lu-
vun henkilökohtaisempi prosessinkuvaus täydentää ja havainnollistaa teo-
reettisempaa ajattelua. Eräs tutkimuksen keskeinen tulos korostaa esineen 

Näyttelysuunnittelussa rakennetaan 
museoesineille merkityksiä. Kuvassa 
Kiasman museomestari Seppo Raunio 
asentaa jalkalistoja ”Erään brittiläisen 
aatelisrouvan kokoelmat 1800-luvun Intiasta” 
-installaatioon. Tilassa näkyvät työvälineet 
kuvaavat merkitysten rakentamisen 
(konstruoimisen) luonnetta. Merkitykset 
tuotetaan tilalliseen näyttelyyn. 
Kuva: Outi Turpeinen



 1. Johdanto

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE  227

 6. Merkitysten rakentamista museoissa

merkitysten rakentamista kriittisen visuaalisuuden näkökulmasta käsin. Tämä 
näkökulma on väistämättä subjektiivisesti painottunut. 

Tutkimusprosessin aikana nousi erityisen kiinnostavaksi seikaksi ensin-
näkin näyttelysuunnittelun visuaalisten yksityiskohtien rooli merkitysten 
muotoutumisessa. Esimerkiksi vitriinien merkitysten analyysi eri näkökulmista 
käsin sekä tunnelman merkitys mielikuvien rakentumisessa antaa uutta tietoa 
siitä, miten merkityksiä voidaan rakentaa museoiden näyttelysuunnitteluun. 
Toiseksi ilmeni, miten taide voi tuoda vaihtoehtoisia ja kokeellisia merkityksiä 
kulttuurihistoriallisten museoesineiden esittämiseen. Kolme kokeellista museo-
näyttelyä ovat osana tutkimusta. Kolmanneksi tutkimus esittää esimerkkejä 
siitä, miten näyttelyiden visuaalisuutta voi analysoida kriittisesti. Näitä semi-
oottisia analyysitapoja voi soveltaa työkaluina sekä näyttelyitä rakennettaessa 
että niistä puhuttaessa ja kirjoitettaessa. Taiteellisen näkökulman tuominen 
kulttuurihistoriallisen museoalan tutkimuskeskusteluun Suomessa muodostuu 
yhdeksi tärkeimmistä tutkimukseni tuloksista, jota käsittelin neljännen luvun 
analyyseissa ja omissa installaatioissani. Tutkimukseni on koonnut kokonais-
valtaiseen visuaalisuuteen pohjautuvia näkökulmia suomalaiseen ja kansain-
väliseen kulttuurihistoriallisten museoiden näyttelysuunnitteluun, joita pyrin 
tiivistetysti selvittämään tässä viimeisessä luvussa. 

Tutkimuksen yhtenä tuloksena voi ajatella olevan kokeilun merkityksen 
positiivisena vaihtoehtona näyttelysuunnittelua kyseenalaistettaessa. Instal-
laatioissani kokeilu oli leikkimistä ja myötäelämistä, jossa mahdollisuuksia 
testattiin ja konkreettisia tilanteita pääsi vertailemaan. Yhteiskunnassa paik-
kansa vakiinnuttaneet museot esittävät asiat nähdäkseni yksiviivaisen selkeinä ja 
yksinkertaistettuina, vaikka esineistä johdettavia assosiaatioketjuja on aina useita. 
Prosessimaisuus ja visuaalisen kulttuurin tuottaminen näyttelysuunnittelussa 
asettuu merkittävämmäksi osaksi museoiden nykypäivän roolia kuin esimerkiksi 
esineiden kerääminen museoiden säilytystiloihin ja varastoihin, kuten totesin 
luvussa neljä museologi Eilean Hooper-Greenhillin luoman ”post-museum” 
käsitteen avulla. Nykymuseon lähtökohtana on nähdäkseni esittää esine katsojalle, 
joka toisin kuin modernistisessa museossa on aktiivinen kokija. Tutkimukseni 
tuo museoalalle ja taiteellispainotteiseen tutkimusperinteeseen puheenvuoron, 
jonka motiivina on sekä näyttelyiden että tutkimuksen kehittäminen. 
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Semioottisia näkökulmia näyttelysuunnitteluun

Kolmannessa luvussa olen käsitellyt museoesineistä muodostettavien merki-
tysten tuottamista yksittäisten näyttelysuunnittelun osa-alueitten ja vitriinin 
kannalta. Olen analysoinut museoiden näyttelyitä niiden rakentamisen 
perspektiivistä. Vierailemieni museoiden näyttelysuunnittelut antoivat mah-
dollisuuden kokonaisvaltaisesti havainnoida nykyisen ja menneisyyden ti-
loja ja paikkoja, josta varsinkin yksityiskohtien ja tunnelman merkitys ovat 
nousseet keskeiseksi tutkimuksessani. Museoiden rakentamat kategorisoinnit 
eivät ole itsestään selviä, vaan suhteessa aikakautensa maailmankuvaan. Niitä 
voi siten myös kyseenalaistaa suhteessa museon visuaalisiin toimintamalleihin. 
Esineen ympärillä olevat materiaali- ja tilavalinnat vaikuttavat olennaisesti 
museoesineen tarinaan. Näyttelysuunnittelun semioottinen luonne merkkinä, 
joka tuo mieleen esimerkiksi mielikuvia ja muistoja, on museoiden keskeinen 
kommunikoinnin väline. Esimerkkeihini valitsemani museot voi halutessaan 
nähdä eritasoisina, joista jotkut ovat kansallisia ja kansainvälisiä instituutioita 
ja osa taas pienempiä kokonaisuuksia. Tämä ei kuitenkaan mielestäni 
välttämättä vaikuta näyttelysuunnittelun visuaaliseen kiinnostavuuteen. 
Myös pienemmistä museoista löytyi hyviä esimerkkejä, kuten esimerkiksi 
tapaustutkimuksena analysoimani Helinä Rautavaaran museossa olevan wè-
naamion matkaa Norsunluurannikolta New Yorkin, Lontoon ja Helsingin 
kautta Espooseen. Esineeseen on yhdistetty erilaisia merkityksiä riippuen 
sen esittämisympäristöstä. Wè-naamion tapaustutkimus on harjaannuttanut 
minua myös visuaalisten kysymysten teoreettisessa käsittelyssä, joka on 
todennäköisesti vaikuttanut myös taiteelliseen työskentelyyni. 

Tutkimukseni olettamus, että taide voi tuoda uusia merkityksiä kulttuuri-
historiallisiin museoihin, ilmeni esimerkkien avulla. Neljännessä luvussa olen 
esittänyt merkitysten tuottamista kulttuurihistoriallisessa museossa taiteilijoiden 
näkökulmasta, jossa taiteilijat muokkaavat museon toimintamalleja, esimerkiksi 
vitriinejä, osaksi omia teoksiaan. Tutkimalla museolaitoksen historiaa olen 
osoittanut, miten koko museolaitoksen historian ajan museo on tuottanut ku-
vaa omasta ajastaan, yhtä lailla kuin nykytaiteilijat tarkkailevat tämän päivän 
kulttuureja. Ajatuksena oli, että eri aikakauden kulttuureja tutkimalla voi 
ymmärtää paremmin myös omaa historiaansa. Taiteilijat ovat ottaneet tai-
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demuseoiden toimintamalleja osaksi omia teoksiaan ja osallistuneet myös 
museoalan keskusteluun koko sen historian ajan. Jo renessanssin ajan taiteilijat 
toimivat läheisesti keräilijöiden kokoelmien kanssa,405 ja esimerkiksi Hans 
Haacke osallistui keskusteluun vuonna 983 puhuessaan tietoisuusteollisuudesta 
(the consciousness industry).406 Erityisesti 990-luvun alusta lähtien taiteilijat 
ovat palanneet kutsuttuina kulttuurihistoriallisiin museoihin. Sanalla ”palaan” 
viittaan jo siihen esille tulleeseen asiaan, että taide oli 800-luvulle asti, 
jolloin museot erkanivat omiksi kategorioikseen kuten luonnontieteellinen, 
kulttuurihistoriallinen ja taidemuseo, osa museoita. Luvun neljä esimerkeissä 
olen analysoinut, miten taiteilijat ovat kyseenalaistaneet museoesineistä muo-
dostettavia merkityksiä vaihtoehtoisilla esillepanoilla. 

Tutkimuksen toisena mahdollisuutena olisi ollut syventää muutamia 
taiteilijaesimerkkejä ja jättää muita pois, mutta esittelemällä monien tai-
teilijoiden teoksia suppeasti sain mahdollisuuden esitellä aihetta laajemmin 
ja toisaalta syventyä omiin installaatioihini. Oman taiteellisen työskentelyn 
rinnalla taiteilijaesimerkit syvensivät olennaisesti tutkimuksen näkökulmaa 
taiteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden vuorovaikutuksesta. Nykytaiteen 
rooli kulttuurihistoriallisessa museossa voi olla uusi aluevaltaus myös Suo-
messa.407 Taiteellinen lähestymistapa, jossa visuaalinen taiteilija pohtii esineen 
ja museon keskinäistä suhdetta uudesta näkökulmasta, voi olla kokeilun 
arvoinen laajemminkin Suomen kulttuurihistoriallisissa museoissa. Kriittisen 
visuaalisen näkökulman tuominen museoon ajankohtaistaa mielikuvia 
museosta ja toisaalta voi tarjota työllistymismahdollisuuksia taiteilijoille. 
Nähdäkseni yhteistyö taiteilijoiden kanssa voi olla hedelmällistä yhdistettynä 
museoiden tutkimus- ja tiedottamiskäytäntöihin. 

405 Hooper-Greenhill 992: 62.
406 Haacke 984. Ks. myös McShine 999: 200–240 ja taiteilijoiden kootut tekstit liittyen aiheeseen.
407 Esimerkkejä tästä ovat Helsingin Kaupunginmuseon ”Tunne” vuosina 999–2003 tai Helsingin Luonnon-

tieteellisen museon ”Muodonmuutoksia”-näyttelysarja vuonna 2000. Helsingin Kaupunginmuseon uusin 
näyttely vuonna 2004 ”Kehon muisti. Neuvostoliittolaista alusvaatemuotia” jatkoi omalla tavallaan ”Tunne” 
näyttelyn intiimiä tematiikkaa, mutta taiteilijoiden vahva näkyvyys on poissa. Viittauksena museo linkittää 
näyttelyn yhteen Kiasmassa samaan aikaan olevaan ”Historiaa nopeammin” näyttelyyn, jossa siinäkin 
käsitellään Suomen, Baltian maiden ja Venäjän kulttuurihistoriaa taiteen keinoin. Vierailu museoissa 
29.3.2004. Myös Helsingin Kulttuurien museo on tehnyt yhteistyötä valokuvaajien kanssa näyttelyssään 
vuosina 2004–2005.
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Viidennessä luvussa olen tarkastellut tutkimukseen liittyneitä taiteellisia 
produktioitani. Kolme installaatiota havainnollistivat ja kyseenalaistivat 
museoesineiden tuottamia merkityksiä rakentamissani kuvitteellisissa museo-
ympäristöissä. Kolmen näyttelyn sarja osoittautui sopivaksi määräksi osana 
tutkimusta, vaikka jokainen installaatio oli työmäärältään suuri. Sain mielestäni 
ilmaistua niissä sen mitä halusin tutkimuksen puitteissa. Tutkimuksen edetessä 
näkökulmani on fokusoitunut ja pystyin installaatioissani kehittelemään ja 
kokeilemaan tutkimuksen keskeisiä teemoja. Näyttelyt ovat toimineet sar-
jallisina koetiloina, joissa olen kehitellyt samoja teemoja eteenpäin. Taiteellisissa 
produktioissani ilmenee oma oppimisprosessini sekä tulkintani museoiden 
historiasta. Tekeminen perustuu kokonaisvaltaiseen kokemiseen,408 jossa oma 
innostukseni museoissa vaeltaessani on kokeilevan lasitaiteen ja nykytaiteen 
menetelmin siirretty installaatioihin. 

Työmaakoppi ja museoiden rakenteiden näkyminen toivat metaforisesti 
esille museon subjektiivisen luonteen. Installaatiot toimivat tiloina, joissa 
kokeilin museoesineiden kommunikaatiota erityisesti visuaalisesti lähtö-
kohdasta käsin ilman museoesineisiin liitettyjä tekstejä, jotka usein kulttuuri-
historiallisissa museoissa koetaan välttämättömiksi. Painotin tutkimuksessa 
sitä, miten museoissa muodostuvat mielikuvat syntyvät kokonaisvaltaisesta 
visuaalisuudesta kuten tunnelmasta, jonka muodostavat muun muassa väri ja 
valo suhteessa tilaan ja paikkaan. Installaatiot ovat siten toimineet koetiloina, 
joista olen löytänyt tilalliseen ajatteluun liittyviä elementtejä. Taiteellisen pro-
duktion ottaminen osaksi tutkimusta on luontevaa minulle tekijänä, vaikka 
on olemassa muitakin tapoja miettiä museoesineiden roolia. Museo museossa 
-ajatus toimi leikkinä, joka syvensi museoesineen ympäristön suhteellisuutta 
ja kyseenalaistamista. 

Tutkimuksen jokaisessa luvussa toistunut teema on ollut näyttelysuunnitte-
lun keskeinen visuaalinen toimintamalli, vitriini, joka symboloi museoiden 
vallankäyttöä ja sen kategorisointia osaksi näyttelysuunnittelua ja siten mu-
seoiden tuottamaa maailmankuvaa. Vitriiniä koskevassa tutkimuksessa olen 
analysoinut sen merkitysten muutosta historiallisesti sekä sen keskeistä 

408 Viittaan tässä Lakoffin and Johnsson käsitykseen ruumiillisudesta länsimaisessa ajattelussa.
409 Kalin 997: 5.
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roolia osana tulkintaprosessia. Vitriini on myös materiaalinen esine itsessään, 
joka vaikuttaa sen sisällä ja ympärillä olevien esineiden merkityksiin. Vit-
riinin semioottisia merkityksiä analysoidessani nostan vitriinin tärkeäksi 
elementiksi osana museonäyttelyä. Tutkimuksen taiteellisen produktion yh-
deksi merkitykseksi nousee uusien metaforien muodostuminen ajateltaessa 
vitriinejä. Vitriinin merkityksiä käsittelin lähinnä kahdessa ensimmäisessä 
installaatiossa. 

Kriittinen näkökulma tutkimukseen

Museoalalla paljon puhutun elämyksen sijaan tahdon painottaa visuaalisen 
tunnelman osuutta museoesineiden merkityksiä muodostettaessa, mikä nousi 
merkittäväksi osaksi erityisesti toisessa ja kolmannessa installaatiossani. Tekstin 
puuttuminen tai sen vähäinen määrä näyttelyssä voi olla hämmentävää ja 
ongelmallistakin, mikä ilmeni osittain myös omien installaatioideni yhteydessä 
saamassani epävirallisessa palautteessa. Tutkimus kokonaisuutena näyttäytyy 
kuitenkin ensimmäistä kertaa tämän kirjan julkistamisen myötä, eikä sitä 
ole mahdollista tarkastella ajallisesti samaan aikaan, koska installaatiot on 
jo purettu. Tutkimuksen, jossa on taiteellinen produktio sen osana, kuuluu 
hyväksyä teosten aikaan sidottu luonne. Ne ovat osa sekä taiteellista prosessia, 
joka installaation tapauksessa on aina luonteeltaan paikkaan ja tilaan sidottua, 
että tutkimuksen prosessia, joka myös muuttaa niiden luonnetta tutkimuksen 
edetessä. Installaatiot on kuitenkin dokumentoitu valokuvaamalla ja vide-
oimalla, ja osa dokumentaatiosta näkyy tämän kirjan sivuilla.

Haluan toisaalta myös kyseenalaistaa museokokijoiden valmiuden 
kriittiseen otteeseen museonäyttelyssä, jos se on erilainen kuin mihin yleisö 
on tottunut. Näyttelyiden oheisteksteissä voi korostaa tulkinnallisuutta, kuten 
esimerkiksi luvussa viisi käsittelemässäni Lontoon Horniman museossa. Nyky-
ajan näyttelysuunnittelijan, joka voi siis myös olla taiteilija, haasteena onkin 
luoda visuaalisesti mielenkiintoinen tulkinta oman ajan ja museoesineen ajan 
suhteesta. Museoissa on valtava potentiaali hyödyntämätöntä materiaalia, joka 
voi tuoda nykyiseen yhteiskuntaan paljon syviä ja ajankohtaisia merkityksiä. 
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Taiteilija voi antaa erilaisia käsitteellisiä työkaluja kulttuurihistorialliseen 
museonäyttelyyn. Suomessa taiteen ja kulttuurihistoriallisten museoiden vuo-
rovaikutus on vaatimatonta verrattuna esimerkiksi Englantiin, josta Suomen 
museot voisivat ottaa esimerkkiä merkitysten esittämisestä museokontekstissa. 
Eri luokitteluihin kuuluvien museoiden välisiä rajoja voi kyseenalaistaa ja ne 
voisivat olla avoimempia ja joustavampia.

Olen tutkimusprosessin aikana löytänyt museoihin kytkeytyneestä tai-
teesta asioita, jotka ovat auttaneet ymmärtämään mielikuvien konkreettista 
rakentumista.  Kriittisenä huomiona haluan myös kyseenalaistaa yleisön halun 
kohdata ongelmallisia asioita tai ristiriitaisia viestejä museoissa. Nykyinen 
kiireinen elämäntapa ei välttämättä rohkaise kokijaa syventymään ja luottamaan 
tunteiden ja tulkinnan merkityksellisyyteen. Aihetta olisikin kiintoisa tutkia 
esimerkiksi kävijätutkimuksena. Oikean toimintamallin löytyminen vaatii ko-
keilua ja mahdollisuutta epäonnistua siinä, sillä mielestäni museon tehtävänä 
on opastaa kävijöitä uudenlaisiin näyttelykokemuksiin ja hakea uusia yleisöjä. 
Yhteistyö taiteilijan kanssa vaatii myös aikaa, jotta molemmat osapuolet voi-
vat paneutua aiheeseen syvällisesti, esimerkiksi sekä Haacke että Wilson työs-
kentelivät varsinaisessa kohdemuseossaan vuoden ajan. Tämän lisäksi he olivat 
työskennelleet museoteeman parissa jo aikaisemminkin.

Taiteellisen työn sisällyttäminen tutkimukseen on haastava ja vaativa ti-
laisuus. Subjektiivista lähestymistapaa kohtaan on olemassa myös kritiikkiä, 
kun halutaan näyttelyiden rakentuvan eksaktin tutkimustiedon ja tiukasti 
dokumentoidun esinetiedon varaan. Olen kuitenkin pyrkinyt osoittamaan 
kyseisen faktatiedon suhteellisuuden riippuen siitä, minkälaisiin visuaalisiin 
ympäristöihin tietoa symboloivat esineet laitetaan ja mistä näkökulmasta käsin. 
Kirjan neljäs ja viides luku esittävät vastaväitteitä tämäntyyppisiin kriittisiin 
huomioihin. Kalin kärjistää subjektiivisuuden roolin museoalalla osuvasti: 

Museoammattilaisille ominainen ilmaisuakti pyrkii objektivoimaan, 
mutta on luonteeltaan subjektiivinen (subjektiivinen + objektiivinen), 
siis sekoittunut.409

409 Muutamia esimerkkejä on, kuten brittiläinen Gaby Porter on tutkinut feminististen perspektiivin tuomista    
museoihin. Ks. esim. Porter (996) 2004.
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Avoin subjektiivinen tulkinta tuo näyttelykokijalle esille myös sen, että kaikki 
dokumentoidut esinetiedostot museoissa ovat jonkun ihmisen tekemiä. Myös 
niitä joudutaan päivittämään. Nähdäkseni kysymys on lähinnä aste-eroissa 
siinä,  miten subjektiivinen näkökulma näyttäytyy näyttelysuunnittelussa. Kei-
notekoisesti ei tarvitse asettaa vastakkain taiteilijan subjektiivista tulkintaa 
ja objektiiviselta vaikuttavaa perinnettä, vaan nämä kaksi näkemystä on mah-
dollista yhdistää uudenlaiseksi visuaaliseksi tulkinnaksi.

Kriittisenä huomiona voin todeta, että tutkimuksen aihepiiri on suhteellisen 
laaja, enkä ole sen monialaisuuden vuoksi pystynyt perehtymään tarkemmin 
taustateorioihin, kuten esimerkiksi museologiaan tai vallan estetiikkaan. Toi-
saalta luotin alusta pitäen siihen, että monialaisuudesta on hyötyä aiheen 
avoimen käsittelyn ja vaihtoehtoisen näkökulman vuoksi. Siten tutkimuksestani 
nousevat esiin muutamat kysymykset, joita en ole pystynyt tämän tutkimuksen 
rajoissa käsittelemään. Keskeinen aihepiiri, joka on mietityttänyt minua yhä 
enemmän, on naistutkimuksen vähyys museoalan tutkimuksessa.410  Esimer-
kiksi naisten määrän lisääntyminen museotyössä Suomessa ja muissa maissa 
suhteessa alan alhaiseen palkkaukseen on tutkimuksen arvoinen aihe. Voisi 
myös tulkita, miten naista on esitetty museonäyttelyissä verrattuna mieheen? 
Miten pitkälle museonäyttelyt pohjautuvat miesten tekemiin tutkimuksiin? 
Miten esimerkiksi naisten tekemät näyttelyt poikkeavat miesten rakentamista 
näyttelyistä? Toinen keskeinen museoalaan liittyvä tutkimusaihepiiri koskee 
museoiden taloutta. Miten rahaa saisi lisää tärkeään toimintaan? Ja toisaalta: 
Mihin saadut rahat käytetään? Onko museoilla resursseja ottaa riskejä ja ko-
keilla erilaisia visuaalisia kokonaisuuksia? Visuaalinen luovuus ei aina välttä-
mättä riipu rahasta.

Mahdollisia vaihtoehtoja tekemälleni näyttelysarjalle olisi eittämättä ollut 
monia. Varsinkin kävijätutkimuksen tekeminen nousi varteenotettavaksi 
vaihtoehdoksi. Päädyin kuitenkin käsillä olevassa tutkimuksessa tutkimaan 
ensisijaisesti museoesineen merkityksen muotoutumista näyttelysuunnittelun 
tuottamisen näkökulmasta. Yleisön kokemusten kartoitus valaisisi merkitysten 
muotoutumista toisesta perspektiivistä. Tärkeänä jatkotutkimusaiheena nousee 
esille myös taiteellisen työn jatkaminen museoteeman parissa. 

Tutkimus, jossa on taiteellinen produktio osana, käsittelee ajatuksia liittyen 
materiaalien tuntemiseen, tunnelmiin ja mielikuviin. Taiteen voima on fiktion 
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mahdollisuudessa, joka voi joskus kertoa enemmän kuin paljaat faktat. Työn 
kannustavana teemana on ollut ajatus kulttuurihistoriallisesta museosta, jossa 
on enemmän leikkiä ja kokeilua museoinstituution hengissä pysymisen vuoksi.

Fiction enables us to grasp reality and at the same time that which is 
veiled by reality.411

Taiteellisilla produktioilla on selkeä yhteys museoiden tarinankertojan 
rooliin. Olen halunnut tutkimuksessani analysoida kokeilevan visuaalisen 
tutkimuksen mahdollisuuksia ja merkityksiä kulttuurihistoriallisen museon 
näyttelysuunnittelua analysoidessani. Tällöin lukija on voinut löytää tutki-
mustietoa myös taitosta ja kirjan kuvista. Taiteellisen työn yhdistämisessä 
tutkimukseen on kyse kriittisestä visuaalisuudesta. 

4  Marcel Broothaers. Ks. Crimp (993) 997: 200. ”Fiktio mahdollistaa todellisuuteen ja todellisuudelta 
verhottuun tarttumisen.” (suom. kirjoittajan) 
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Sisätila New Yorkin Metropolitan 

Museumista, joka havainnollistaa 

hyvin museon kerroksellista 

luonnetta. Kuva: Outi Turpeinen
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The relationship between museum objects and exhibition design for cultural 
history museums seems to be problematic. There has not been much discussion 
regarding the elements of visuality in such museums. Rather, the discussions 
have been concerned (at least in Finland) with the experience, economics or 
usability of the museums. 

This thesis examines the relationship between a cultural history museum 
exhibition and the objects on display. Specifically, it aims at shedding light 
on the formation of meaning of the exhibition. The main research questions 
are: How are meanings constructed for cultural history museums exhibition 
design? How are meanings represented as visual signs by the exhibition design? 
How does the relationship between exhibition design and museum objects, 
especially their visuality, affect interpretation?

The methods used in the thesis constitute a form of multi-disciplinary and 
experimental research. An openly subjective approach towards the research 
questions lies at the heart of the study. This approach has been formed by my 
background as a practicing artist and a designer. However, three different ways 
of collecting material and doing research have been decided upon during the 
research process as my methods: firstly, a literature survey (reading), secondly, 
visits to museum exhibitions (experiencing) and, thirdly, artistic productions 
(making). 

The thesis consists of six chapters: an introduction (Chapter ), a description 
of the methods employed (Chapter 2), three main chapters (Chapters 3, 4 and 
5) and the conclusions (Chapter 6). Chapter 3 “Museum as the interpreter of 
the world view” concerns the museum institution as a producer of a world 
view. I analyse the visual elements in exhibitions, which seem to embody 
power constellations, for example, though selection and categorisation.  One 
of the concrete means of selection and categorisation is the vitrine. A vitrine 
becomes a noteworthy symbol, which encloses a selection of museum artefacts. 
In the design process for cultural history museum exhibitions, certain objects 

A Meaningful Museum Object
Critical visuality in cultural history museum exhibitions

English Summary
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are selected to act as examples, important representations and so on. The items 
are grouped in certain ways and put on display according to the theme or 
story of the exhibition and the designer’s conceptions. There are many kinds 
of vitrines. Hence, various interpretations of the vitrines are discussed from 
historical and artistic viewpoints.

Furthermore, Chapter 3 includes a case study of a museum object, a wè 
mask from the Ivory Coast in Africa. Different meanings are attached to the 
mask when it is presented in various contexts and visual surroundings. This 
example shows that a museum can introduce new associations to the viewer 
by making alternative meanings available in the visual exhibition design. An 
exhibition acts as a sign that produces meanings according to the current 
world view as seen from the museum’s perspective. A cultural history museum 
is thus an active producer of meanings. It is, however, important to keep in 
mind that the interpretation process is not fixed in its nature, but rather is an 
active process of association. 

In Chapter 4 “The interaction between art and cultural history museums”, I 
examine the relationship between the visual arts and cultural history museums’ 
exhibitions from two angles.  Firstly, I analyse how artists (for example, Damien 
Hirst, Mark Dion, Barbara Bloom, Lauri Anttila, Annaleena Hakatie) have 
adopted visual elements, such as vitrines from museums, into their own art 
works. Secondly, I examine how artists have changed the exhibition design 
of a few cultural history museums and how this has brought new meanings 
to the museum objects. Many contemporary examples from the beginning 
of the 990s are analysed with the help of comments by artists themselves, 
theories of art, semiotics and museology. I analyse, for example, Fred Wilson’s 
museum installation “Mining the Museum” at the Maryland Historical So-
ciety in Baltimore, USA, the “Give & Take” exhibition at the Serpentine 
Gallery and the V&A Museum in London, and the “Feelings” exhibition at 
the Helsinki City Museum. In addition, I reflect on the British museology 
researcher Eilean Hooper-Greenhill’s notion concerning the new concept 
of “post-museum”, where the museum concentrates on the use of museum 

  Hooper-Greenhill 2000: 52–53.
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objects, rather than further accumulation.1 The approach in this thesis can 
be seen as supporting her view. There seems to be a clear functional use for 
conceptual artistic installations in cultural history museums, which can confer 
new associations and meanings on exhibition artefacts. 

In Chapter 5 “Installations as test spaces”, I have analysed three artistic 
installations, which I created as part of the research. They were exhibited in 
three art museums in the Helsinki area. The installations functioned as test 
spaces, where I was able to experiment and develop my research themes further. 
The installations had multifaceted roles. They clarified and, at the same time, 
questioned the meanings of the research topic as actual three-dimensional 
spaces. Through the research process, certain themes emerged, which I analysed 
further: stories, the atmosphere, fictive and authentic museum objects, vitrines, 
spatial working, and showing the process of exhibition design to the audience. 
With these analyses, I was able to gain insight into the artistic thinking process 
of the research topic, a meaningful museum object. 

An exhibition is always a spatial experience, which requires an embodied 
approach. For example, the spatial constructions I built in my installations 
showed metaphorically the subjective nature of cultural history museums. A 
museum exhibition is always mounted by someone with a particular worldview 
regardless of whether he/she is conscious of it or not. Meanings and mental 
impressions are created from comprehensive visuality, which is produced with 
visual elements such as light and colour in relation to space and place. A critical 
visual viewpoint focuses attention on the visuality and conceptual thinking 
regarding cultural history museum displays. This thesis proposes that visual 
exhibition design can also actively reveal the ambiguous role of the museum 
instead of merely conveying a message of one single truth.

The thesis includes experimental visual research, also called practice-based 
research, in researching museum exhibition design. Besides the written analysis 
in this book, some research results can also be found in the actual installations 
and in the layout of the book. The interplay of artistic and research factors can 
provide critical knowledge about exhibition design and its visual interpretation. 
The methods I have used – reading, experiencing and making – form an 
interdisciplinary approach. They also comprise a new way of analysing meanings 
in exhibition design. For example, I have gained knowledge and ideas from my 

English Summary
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museum visits and the theoretical literature survey to bring to my own artistic 
work, and vice versa, the theoretical discussion in the thesis has been influenced by 
my artistic work. Combining artistic working methods with qualitative research 
methods, a subjective approach can provide new knowledge about the research 
topic. The aim of this kind of research is not one singular and objective truth. 
Rather, the aim is to open up and analyse the process of meaning construction. 
Knowledge about this process can influence the decision making of exhibition 
design and add new insights into the process of creating a story for the exhibition. 
According to the thesis, it is important that a cultural history museum engages in 
art, increased play and experiment, thus keeping the museum exhibition alive.
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matkalla: Gambialaista yhteisöteatteria 
ymmärtämässä. (Lisensiaatintyö). Taiteiden 
ja kulttuurintutkimuksen laitos. Jyväskylän 
yliopisto. 

Pettersson, Susanna 2003 A: Yhdistyksen 
galleriasta kansalliseksi museoinstituutioksi: 
Suomen taideyhdistys ja taiteen julkisen 
keräilyn alkuvaiheet Suomessa 1846–1895. 
(Lisensiaatintyö)  Taidehistoria. Helsingin 
Yliopisto. 

Siikamäki, Raija 2003: Kimokela – kierrätetty 
monitorilasi keramiikka- ja lasiteollisuuden 
raaka-aineeksi: loppuraportti/Raija Siikamäki 
ja Kirsti Leppänen. Taideteollinen korkeakoulu. 
Helsinki.

Lähteet
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Paul Sinebrykoffin kirje 3.4.904 Fröken 
S.Lindqvistille Tukholmaan. Säilytyspaikka: 
Sinebrykoffin museon arkistot.

Smeds, Kerstin. Museoalan konferenssia ja 
tutkimustani koskeva sähköpostiviesti. 3..2005.

Vilkuna, Janne: Varasto sanaa käyttöä 
museoissa koskeva sähköpostiviesti. 0.2.2004.

Suulliset lähteet
Keskustelu väristä Harald Arnkilin kanssa 
7..2000.

Harald Arnkilin luento väristä Väriteorian 
päivä .2.2003. Lume, Taideteollinen 
korkeakoulu.

Keskustelu tutkimuksestani Anne Aurasmaan 
kanssa 2.0.2004.

Keskustelut Eija-Maija Kotilaisen kanssa wè 
naamiosta keväällä 2000.

Muistiinpanoja Eija-Maija Kotilaisen 
atropologian seminaarista 27..2000.

Keskustelu Outi Peisan kanssa Helsingin 
Kaupunginmuseon Aika-trilogian yhteydessä 
27.0.999.

Keskustelu Susanna Petterssonin kanssa mm. 
Helinä Rautavaarasta 2.0.2004.

Kirsi Saarikankaan luento ”Arkkitehtuuri ja 
tilan käyttö” 8.2.2000. Helsingin yliopisto.

Juha Varton luento ”Michel Foucault ja vallan 
kysymys” 6.2.200. Taideteollinen korkeakoulu.

Susann Vihman luento ”Semiotiikka” 
26.3.200. Taideteollinen korkeakoulu.
 
Susann Vihman luento Nordcode-
seminaariluento ”Semantic and aesthetic 
functions in design” 2.0.2003. Taideteollinen 
korkeakoulu.

Susann Vihman luento ”SEFUN- 
Semioottiset tuotefunktiot” -luento 3.2.2004. 
Suomen Akatemia.

Susann Vihman luento ” Semiotiikan 
peruskysymyksiä designin näkövinkkelistä” 
8.8.2004. Taideteollinen korkeakoulu.
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Kansikuva

V&A Museum, Lontoo. Kuva Outi Turpeinen

. Johdanto

s. 2, MAK/Wiener Werstätte, taiteilija Heimo  
Zobernigin näyttelysuunnittelu 
Kuva: Outi Turpeinen

s. 5,  Marcel Duchampin ”Boîte-en-valise” 
matkalaukkumuseo kiinni ja auki levitettynä  
yht. 2 kuvaa  Kuva: John Wronn, MoMA

2. Monialainen ja kokeellinen tutkimus

s. 26, Phuketin Thalang museo 
Kuva: Rauno Rönnberg

s. 32, Outi Turpeisen luonnokset Museum 
of New Mexicosta Santa Festä ja Suomen 
Kansallismuseosta. Kuva: Otto Karvonen

s. 35, Kaavio tutkimuksen rakenteesta 
metaforisena näyttelynä. Kuva: Otto Karvonen

3. Museo maailmankuvan esittäjänä

s. 5, Outi Turpeisen luonnokset, stupat British 
Museumista Kuva: Otto Karvonen

s. 53, Ghanalainen Ashanti valtaistuin. Espoon 
Helinä Rautavaaran museo. 
Kuva: Outi Turpeinen

s. 58, Pietari Suuren Kunstkamera. Pietari 
Kuva: Outi Turpeinen

s. 60, Charles Wilson Peale (74-827):  
”The artist in his Museum”(822). 
Kuva: Museum of Modern Art, New York

s. 63, Pitt Rivers Museum 900-luvun alussa. 
Kuva reprottu museon arkistosta

s. 66, Helsingin Kulttuurien museon näyttelystä 
”Minareettien kutsu”. Kuva: Outi Turpeinen

Kuvaluettelo

Kuvaluettelo
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s. 68, 3 kuvaa Suomen Kansallismuseosta 
”Katolinen kirkkosali”, ”Maan ja veden viljaa, 
Perinteisä elinkeinoja” ja ”Esihistoria”. 
Kuvat: Outi Turpeinen

s. 7, 2 kuvaa Sinebychoffin taidemuseon 
hollantilaisesta kaapista. 
Kuvat: Outi Turpeinen

s. 72, Ote Sinebrychoffin museon 
inventaarioluettelosta.
Kuva: Sinebrychoffin taidemuseo

s. 74, 3 kuvaa Hollannin Haarlemin Teylers 
Museum. Kuvat: Outi Turpeinen

s. 77, 2 kuvaa MAKin vitriineistä. 
Kuvat: Outi Turpeinen

s. 78–79, 6 kuvaa vitriineistä sarjana. Lontoon 
British Museum (haarniska), Phuketin Thalang 
Museum (miekat), Kulttuurien museon 
”Minareettien kutsu” näyttely, Kansallismuseon 
”Onnellinen arki” ja ”Suomalaisia” vitriinit sekä 
Metropolitan museum (sarkofagi ym.), 
Kuvat: Outi Turpeinen

s. 97, kuva wé-naamiosta museossa.

s. 00, kuva wé-naamiosta konservoitavana 
Kuva: Outi Turpeinen, kuvassa oleva valokuva: 
Satu Hiltunen ja Tarja Viitala

4. Taiteen ja kulttuurihistoriallisten 
museoiden vuorovaikutus

s. 5, Jeff Koons ”Kolmen pallon tasapanosäiliö” 
(985). Kuva: Outi Turpeinen

s.9, Claes Oldenburg “Mouse Museum”  
(965-77). Kuva: Outi Turpeinen

s. 9, Barbara Bloom “The Reign of Narsissism” 
Kuva: Ken Schles, MoMA

s. 20, Lauri Anttila “Kunnianosoitus Werner 
Holmbergille” (986) Kuva: KKA

s. 2, Annaleena Hakatie ”Stil life -3” (998) 
Kuva: Pauliina Pasanen

s. 24, Fred Wilsonin näyttely ”Mining the 
museum”. Kuva: Jeff D Goldman/ The Maryland 
Historical Society, Baltimore

s. 27, Hans Haacke ”Mixed messages” (200) 
Kuva: Jerry Hardman-Jones, V & A Museum 
and Serpentine Gallery

s. 29, Katarina Ryöpyn “Vieraan kohtaaminen” 
(999) Helsingin Kaupunginmuseon Tunne-
kaupunki tunteiden näyttämönä” näyttelystä 
Kuva: Outi Turpeinen

s. 33, 2 kuvaa Rachel Whiteread “Untitled 
(Room 0)” (2003) V&A Museum Cast 
Courts. Kuva: Barbara Taylor

s. 36, 2 kuvaa Donald Juddin suunnittelemasta 
esillepanosta (993) Brnon Dubskyn palatsiin 
MAKissa Kuvat: Outi Turpeinen

s. 38, MAK Study Collection, Wien. 
Kuva: Outi Turpeinen

s. 39, Kööpenhaminan Kansallismuseon 
Etnografinen osasto, Suomen Kansallismuseo  
ja Oxfordin Pitt Rivers Museum 
Kuvat: Outi Turpeinen

5. Installaatiot koetiloina

s. 52, Näkymä ”Erään brittiläisen aatelisrouvan 
kokoelmat 800-luvun Intiasta” installaatioon. 
Kuvassa teossarja ”Cultural or Natural 
Evolution I, II, III” . Kuva: Minna Kurjenluoma

s. 57, Näkymä ”Vangittu kattaus” installaatioon. 
Kuva: Outi Turpeinen

s. 57, Näkymä ”Muistoja kuriositeettikabinetista
” installaatiosta. Kuva: Jefynne Gimpel

s. 58, ”Erään brittiläisen aatelisrouvan kokoelmat 
800-luvun Intiasta”. Kuva: Pirje Mykkänen/KKA

s. 64, Outi Turpeisen luonnos Turun 
Tuomiokirkon museosta (2000).   
Kuva: Otto Karvonen
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s. 69, Outi Turpeinen ”Dakini Frog” ja 
esillepano (2003). Kuva: Minna Kurjenluoma

s. 74, Lady Helen Mary Frogin muotokuva 
(2003). Kuva: Minna Kurjenluoma ja  
Outi Turpeinen

s. 79, Outi Turpeinen ”A Copy of silver-Stupa 
shaped relignary.2nd-3rd cent. AD India” (2003) 
Kuva: Minna Kurjenluoma

s. 80, Metropolitan Museum Keskiaikaiset 
näyttelysalit. Kuva: Outi Turpeinen 

s. 84, Taneli Pyysalo asentaa valoja.  
Kuva: Outi Turpeinen

s. 85, 2 kuvaa Espoon Helinä Rautavaaran 
museosta. Kuvat: Outi Turpeinen

s. 86, Outi Turpeinen ”The Evolution Rate 
of Unknown Ritual Object I” Compared to a 
Natural Creature”. Kuvat: Minna Kurjenluoma

s. 89, Näkymä ”Erään brittiläisen aatelisrouvan 
kokoelmat 800-luvun Intiasta” installaatioon. 
Kuva: Minna Kurjenluoma

s. 9, Lontoon Horniman Museum tekstikyltti. 
Kuva: Outi Turpeinen

s. 94, Anuliisa Anttilainen ja Outi Turpeinen 
Pikari ”Vangittu kattaus” näyttelystä (2000). 
Kuva: Jefynne Gimpel

s. 94, Keskiaikainen pikari Turun Tuomikirkko 
museosta. Kuva: museon postikortista

s. 98, Kuva Vantaan Kaupunginmuseon 
inventaarioluettelosta.   
Esinekuva: Outi Turpeinen

s. 99, Keräilijä Carla Maria de Welle.  
Kuva: Jefynne Gimpel

s. 202, Outi Turpeisen teos ”Matkalla  
museoon I”. Kuva: Outi Turpeinen

s. 205, Näkymä ”Muistoja kuriositeettikabine-
tista” (200) Kuva: Jefynne Gimpel

s. 2, 2 kuvaa työmaakopin siirtäminen Vantaan 
Taidemuseoon. Kuvat: Outi Turpeinen

s. 2 ”Muistoja kuriositeettikabinetista” (200) 
Kuva: Jefynne Gimpel

s. 23, ”Erään brittiläisen aatelisrouvan 
kokoelmat 800-luvun Intiasta” 
Kuva: Pirje Mykkänen/KKA

s. 26, Jaana Brinck, Petra Koivu, Merja Ranki 
ja Outi Turpeinen ”Aikaviila” installaatio (200) 
Kuva: Vantaan Taidemuseo/Museokuva

s. 27, ”Fiktiivinen museo” workshop esineiden 
esillepanoa. Kuva: Pirje Mykkänen/KKA

6. Merkitysten rakentamista museoissa

s. 226, ”Erään brittiläisen aatelisrouvan 
kokoelmat 800-luvun Intiasta” installaation 
rakentamista. Kuva: Outi Turpeinen

s. 235, Metropolitan Museum.   
Kuva: Outi Turpeinen

Kuvaluettelo
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Vieraillut museot

Museoiden nimet ovat alkukielellä (paitsi 
Venäjän ja Thaimaan museot englanniksi) 
ja maiden ja kaupungien nimet ovat suomen 
kielellä.

Englanti
British Museum, Lontoo
Design Museum, Lontoo
The Horniman Museum and Gardens, Lontoo
Jorvik Viking Center, York
Museum of Moving Image, Lontoo
The National Gallery, Lontoo
National Maritime Museum, Lontoo
Natural History Museum, Lontoo
Oxford University Museum of Natural History,    
Oxford
Pitt Rivers Museum, Oxford
Sir John Soane’s Museum, Lontoo
Tate Britain, Lontoo
Tate Modern, Lontoo
Theatre Museum, Lontoo
V & A Museum, Lontoo
The Wallace Collection, Lontoo

Hollanti
Het Anne Frank Huis, Amsterdam
Rijksmuseum, Amsterdam
Stedelijk Museum, Amsterdam
Teylers Museum, Haarlem
Van Gogh Museum, Amsterdam
Zoologisch Museum, Amsterdam

Italia
Galleria degli Uffizi, Firenze

Itävalta
MAK - Österreichisches Museum für 
angewandte Kunst, Wien
Naturhistorisches Museum, Wien
Kunsthistorisches Museum Wien, Wien

Portugali
Museu Nacional do Azulejo, Lissabon

Ruotsi
Drottningholms slott, Tukholma
Etnografiska museet, Tukholma
Göteborgs konstmuseum, Göteborg
Hallwylska Museet, Tukholma
Kulturhuset, Tukholma
Lilljevales Konsthall, Tukholma
Medelhavsmuseet, Tukholma
Medeltids museet, Tukholma
Medicinhistoriska museet, Tukholma
Millesgården, Tukholma
Moderna museet, Tukholma
Nationalmuseum, Tukholma
Nynäs slott, Nynäs
Röhsska museet, Göteborg
Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg
Tekniska museet, Tukholma
Vadstena slott, Vadstena
Vasamuseet, Tukholma
Östasiatiska museet, Tukholma

Skotlanti
National Museum, Edinburgh
Royal Museum, part of the National Museums 
of Scotland, Edinburgh

Suomi
Arabian museo, Helsinki
Ateneumin taidemuseo, Helsinki
Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki
Aboa Vetus - Ars Nova museo, Turku
Cygnaeuksen galleria, Helsinki
Designmuseo, Helsinki
Didrichsenin taidemuseo- ja kulttuurimuseo, 
Helsinki
Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta
Etelä-Karjalan taidemuseo, Lappeenranta
Forum Marinum, Turku
Gallen-Kallelan Museo, Espoo
Helinä Rautavaaran museo, Espoo
Helsingin taidemuseo, Meilahti, Helsinki
Helsingin taidemuseo, Kluuvin galleria, 
Helsinki

Liite
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Helsingin taidemuseo, Tennispalatsi, Helsinki
Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki
Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen
huvila, Helsinki
Helsingin yliopistomuseo, Arppeanum,
Helsinki
Houtskärin kotiseutumuseo, Houtskär
Hvitträsk museo, Kirkkonummi
Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna
Imatran taidemuseo, Imatra
Keravan taidemuseo, Kerava
Kiasma Nykytaiteen museo, Helsinki
Kivimuseo, Tampere
Kulttuurien museo, Helsinki
Kuusiston kartano, Kaarina
Kökarin kotiseutumuseo, Kökar
Luonnontieteellinen museo, Helsinki
Lääketieteen historian museo, Helsinki
Museoalus Pommern, Maarianhamina
Museoalus Sigyn, Turku
Nordean pankkimuseo, Helsinki
Paraisten kotiseutumuseo, Parainen
Porin taidemuseo, Pori
Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemi
Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi
Salon taidemuseo - Veturitalli, Salo
Sara Hildénin taidemuseo, Tampere
Seurasaaren ulkomuseo, Helsinki
Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki
Suomen kansallismuseo, Helsinki
Suomen lasimuseo, Riihimäki
Suomen rakennustaiteen museo, Helsinki
Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki
Tampereen taidemuseo, Tampere
Turun maakuntamuseo, Turun linna, Turku
Turun maakuntamuseo, Kuralan Kylämäki,
Turku
Turun taidemuseo, Turku 
Vantaan taidemuseo, Vantaa
Vantaan kaupunginmuseo, Vantaa
Vapriikki museokeskus, Tampere
Wäinö Aaltosen museo, Turku

Liite / Vieraillut museot

Tanska
Davids Samling, Kööpenhamina
Denmark National Museum, Kööpenhamina
Kunstindustrimuseet, Kööpenhamina
Lousiana Museum for Moderne Kunst,
Humblebaek
Ny Carlsberg Glyptotek, Kööpenhamina
Statens Museum for Kunst, Kööpenhamina

Thaimaa
Thalang National Museum, Phuket

Tsekki
Národní Muzeum, Praha

USA
American Museum of Natural History, 
   New York
Berkeley Museum of Anthropology, Berkeley
Georgia O’Keeffe Museum, Santa Fé
The Jesse Memorial Museum, Santa Rosa, CA
The Marin Museum of Native Americans,
   Novato, CA
The Maxwell Museum of Anthropology, 
   Albuquerque
Mesa Verde Museum, Mesa Verde
Metropolitan Museum, New York
Museum of Modern Art (MoMA), New York
Museum of New Mexico, Santa Fé
The National Museum of the American Indian,
New York
The New Mexico museum of Natural History
and Science, Albuquerque
Salomon R. Guggenheim Museum, New York

Venäjä
The State Hermitage Museum, Pietari
Peter the Great Museum of Anthropology and 
Ethnography ”Kunstakamera”, Pietari

Viro
Eesti Kunstimuuseum, Tallinna
Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum, Tartu
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