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Esipuhe

Opinnäytetyön pääotsikko tulee Jean-Luc Nancyn kirjan Corpus saatesanoista, jotka on kirjoitta-
nut suomentaja Susanna Lindberg. Hän pohtii, että ääni, jonka kuulemme, ei ole Jean-Luc Nancyn 
itseilmaisua, vaan itse maailman kohinaa (2010, 13). Siitä ajatuksesta noussee tunnelma tähän kir-
joitukseeni: kuvista, joita hengitän.

Kirjoitelma sisältää fragmentteja taiteen tekemisestä meditaation kaltaisena harjoituksena, jossa 
pelkät nyt-hetket ja ajatuksen takaa tuleva ilmaisu ovat keskeisessä roolissa. Olen kirjoittanut teks-
tinpätkiä ja tehnyt taiteellisen osuuden teospalasia samanaikaisesti. Pyrin kokonaisuudessa yhden-
mukaiseen esittämistapaan niin, että sekä tekstit että kuvat jäävät avoimiksi ja vapaiksi kappaleiksi 
tai katkelmiksi; näkeminen on fragmentaalista joka tapauksessa. Keskiössä on valokuva siten, että 
myös tekstit ovat analogioita valokuvallisuudesta monessa mielessä, mm. suhteessa aikaan ja tilaan.

Kattokäsitteinä tässä ovat valokuva ja meditatiivisuus, viitekehyksenä enimmäkseen psykoanalyyt-
tinen ajattelu. Olen pyrkinyt etsimään meditaatiolle valokuvallisia vastineita liittyen mm. ei-tie-
tämiseen, ajan käsitteeseen, kehoon ja mieleen, moniaistisuuteen, suojaamiseen, kielen ulottumat-
tomissa olevaan.

Ilmeisinä teemoina nousevat esiin myös lapsuus ja muistaminen.

Oman taiteen tekemisessäni olen kokenut, että maailma virtaa ja tihkuu ilmi valokuviini. Taiteen 
tekeminen koetaan toisinaan haltuun ottavaksi ja minäkeskeiseksi, taiteilijan oma persoona ja se-
litykset nostetaan erityisinä esille. Itse tunnen ennemmin, että olen osa maailmaa, joka ilmenee 
kauttani mm. taidetekoina. Tässä lienee yhteys harjoittamaani joogaan, jossa myös ikään kuin luo-
vutaan omasta mielensisällöstä ja annetaan maailman tapahtua. Teosteni tekijänoikeudet kuuluvat 
siis loppu viimeksi maailmalle.

Toisaalta on turha väittää, että olisin luopunut kokonaan ajattelusta ja minuuteni ilmaisusta taide-
työssäni. Mutta silti: enimmäkseen en ajattele. Juuri koskaan en tiedä. Metodina on alttius – tai lu-
mous – tai hengitys. Pidän kiinni siitä kokemuksesta, että maailma tihkuu töihini, enenevästi esiin.

Opinnäytetyön taiteellistuotannollisen osuuden muodosti Generaattorigalleriassa Porissa syys-
kuussa 2012 järjestetty näyttely. Dokumentaationa siitä julkaisen tämän kirjallisen työn ohessa 
videotallenteen ja valokuvia näyttelystä.

Ote päiväkirjasta:  
20/3 2012 Haluan, että opinnäytetyöni on kiinteästi omaa elämääni eikä mitään irrallista. 
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Epätarkan valokuvan lumo

”Tarkkuuden ja täydellisyyden tavoittelu oli kaiken pahan alku ja juuri, digi-
tointi imi elämän kaikesta, joka survottiin sen mikroskooppisen siivilän läpi. 
Elokuva oli kuollut, valokuva oli kuollut, musiikki oli kuollut. Taiteen täystu-
ho?” (Egan 2012, 36).

Näin ajattelee fiktiivinen hahmo, newyorkilainen levymoguli Bennie Jennifer 
Eganin romaanissa Aika suuri hämäys. Tähän on helppo eläytyä, teräväpiirto-
televisioiden kuvat ovat hermostuttavan teräviä. Digitaalisilla kameroilla ote-
tut luontokuvat ovat usein niin satuttavan teräviä, että ne aiheuttavat haavoja 
silmiin, ne ovat yliluonnollisia, outoja, raskaita vastaanottaa. Ei ihminen omilla 
silmillään näe maailmaa niin tarkasti. 1990-luvun puolivälissä otin enimmäk-
seen epätarkkoja valokuvia, ja nyt olen palaamassa niihin taas. Tarkkuuden 
tavoittelu on samalla älyn kainalosauvaan nojaamista, tarkkaa voi analysoida 
ja pilkkoa loputtomiin, se tuntuu ”helpommalta”, mutta epätarkka kuva ei suo 
tätä älyllisyyden suojaa vaan pakottaa kokemaan kuvan kokonaisvaltaisemmin 
myös sävyinä ja rytmeinä, kehokokemuksina, aistimuksina, muistoina.

Neulanreikäkuva: Lissabon, 
Portugali.
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Eganin romaanissa ei ole juonta perinteisessä mielessä vaan elämää tutkitaan 
nyt-hetkinä, joissa ihmiselämät risteävät, niinä merkittävinä hetkinä, joina on-
nistumiset ja tragediat syntyvät. Itselleni ne näyttäytyvät hetkinä, joina voisin 
(vastaan)ottaa valokuvan.

Kulttuuritoimittaja ja kirjallisuuskriitikko Jukka Petäjä kuvailee, että yli 400-si-
vuinen romaani versoaa orgaaniseksi kokonaisuudeksi eri suuntaan kasvavista 
juonirihmastoista, joilla on samanaikaisesti sekä oma elämänsä että elämänsä 
kaikkien osatekijöiden summana. Tämä kuulostaa lähes yhdenmukaiselta neu-
lanreikätyöskentelyni kanssa. ”Osa romaanin viehätyksestä piilee juuri siinä, 
miten juonirihmastot nousevat pintaan ja katoavat taas pinnan alle kerronnan 
maaperässä, kun aika, paikka ja henkilöt vaihtuvat luku luvulta” (Petäjä, 2012).

Epätarkka kuva on poeettinen, odottamaton. Sillä on mielestäni uneksinnan 
(la rêverie) olemus. Psykologian sanakirjan mukaan reverie on melko struktu-
roimaton ja suhteellisen tarkoitukseton mielentila, jolle luonteenomaista on 
päämäärättömät mielen polveilut ja fantasiat.  [A rather unstructured, relative-
ly purposeless mental state characterized by aimless mental meanderings and 
fantasies.] (Reber & Reber 2001, 632. Oma käännös).

Filosofi Gaston Bachelardille uneksinnan käsite oli keskeinen. Hän erottaa 
uneksinnan toisaalta yöllisestä unesta (rêve) ja toisaalta uneliaasta haaveilusta 
(rêvasserie). Uneksinta on sieluntila, jossa ihminen on levossa, mutta hänen 
tietoisuutensa on valpas (Bachelard 2003). Myös meditaatiossa tavoitellaan 
tätä samaa: olla täysin rento ja samalla valpas kuin leijona.

Sain ensimmäisen epilepsiakohtauksen 8-vuotiaana. Näkökykyni romahti, 
minusta tuli voimakkaasti likinäköinen. Epilepsia parani, mutta likitaitteisuus 
paheni. Toisinaan pitkitän aamuisin piilolasien laittamista, haluan viipyillä 
utuisessa ja pehmeässä. Teen joogaharjoitukseni yleensä näin, puolisokeana. 
Joogassa aistien sulkeminen (pratyahara) auttaa keskittymään autenttiseen 
”autuuden tilaan” eli tietoisuuteen ja päästämään irti mielihaluista, jotka ovat 
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kaiken kärsimyksen lähtökohta. Jo aikoinaan Englannissa taidekoulussa opis-
kellessani otin valokuvia ilman silmälaseja, fokuksen ulkopuolella. Epätark-
kuus toi kuvamateriaalin läsnä olevaksi. Kuvasin mm. tytärtäni kylpyammees-
sa, vesihöyryn suloisessa lämmössä ja kosteudessa. Jälkeenpäin, kun vedostin 
kuvat pimiössä, paperilaadun valinta tuntui erityisen tärkeältä.

4/9 2012 Minulle tulee yllätyksenä (Generaattorin näyttelyssä), 
että eniten näistä käsityönä vanhoilla tekniikoilla tehdyistä kuvista 
innostuvat ja antavat palautetta kolmekymppiset nuoret miehet. Ehkä 
pimiö tai filmikamera on heille jo niin vieras ja kaukainen asia, että 
se on eksoottista? Tänään eräs nuorehko mies kulki pitkään tilassa 
ja rohkaistui sitten tulemaan luokseni. Hän sanoi: ”Olen vuosikausia 
harrastanut valokuvausta ja pyrkinyt ottamaan täydellisen kuvan, joka 
on syvätarkka, sävykäs ja sommiteltu. Tiedän paljon uusien kameroitten 
tekniikoista ja tunnen kuvankäsittelyn. Näitten epätarkkojen ja naar-
muttuneiden, sävyttömien neulanreikäkuvien näkeminen on vapauttavaa. 
Tulee outo olo. Aivan kuin kurkistaisi jonkun uneen”.

On tärkeää, ettei näe heti

Saman kriisin ovat kokeneet monet muutkin valokuvataiteilijat, etenkin neu-
lanreikäkuvaajat. Äkkiä kaikki on paitsi terävää, niin myös kovin nopeaa. Juuri 
nopeus tuo suurimman eroavaisuuden verrattuna entiseen. Tapahtuman ja 
talletetun muiston välillä ei ole viivettä, ei filmin ja kuvien kehitykseen kulu-
vaa viikkojen tai päivien odotusaikaa. Älypuhelimeen voi liittää sovelluksena 
neulanreikäkameran, miksi enää mennä pimiöön.
Niin miksi mennä pimiöön, missä työskentely on raskasta, hidasta ja epäter-
veellistä? Miksi ylipäätään tehdä tähän maailmaan lisää objekteja, maailma 
on jo täynnä.
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Onko niin, että käsillään tekevä käsittää? Maa-
ilman käsittäminen ja käsitteleminen konk-
retian ja oman kehon kautta hitaasti kokien, 
esim. pimiössä, voi olla merkityksellistä.

Opinnäytetyöni ohjaaja, valokuvataiteilija Mar-
ja Pirilä kysyy tärkeän kysymyksen: ”Onko 
sinulle tärkeää, ettet näe kuvaa heti?”

Näin saattaa hyvinkin olla. Kuvanoton ja ku-
van näkyväksi valmistamisen välillä saattaa 
työskentelyssäni kulua vuosiakin. Keräilin neu-
lanreikäkameralla ottamiani 120-koon filmejä 
pimiön laatikkoon muutaman vuoden ajan en-
nen kuin kehitin ne. Kun näin kuvat, tiesin nii-
den olevan omasta elämästäni, mutta en enää 
kaikkien kuvien kohdalla tavoittanut muistoa 
kuvanottohetkestä. Ne eivät olleet äskeisiä het-
kiä, kuten digikameralla otetuissa kuvissa, joita 
katsoo välittömästi näytöltä. Niihin oli synty-

nyt etäisyys – miljoonien ajatusten ja tapahtumien välimatka. Ne olivat minun. 
Samalla ne eivät olleet. Ne olivat maailman kohinaa – ja usein niihin sisältyi 
jälkikätisyyden tuomaa kipua (tai riemua). Jälkikätisyys, Nachträglichkeit, on 
Freudin luoma käsite, jota tässä sovellan ajatukseen, että kuvan kautta suotui-
sissa olosuhteissa on mahdollista tietoisesti muistaa ja merkityksellistää asioita. 
(Siltala 2007, 383).

Ehkä viiveellä todella on tarkoituksensa, ihminen tarvinnee aikaa siirtyäkseen 
tapahtumasta muistoon? Eiväthän ne voi olla samanaikaisia?

Neulanreikäkuva: 
Arenys de Mar, 

Espanja.
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(Valo)kuvalla on usein yhteys muistamiseen, myös ruumiilliseen muistami-
seen. Psykoanalyytikko Pirkko Siltala (2007, 217) ilmaisee, että valokuva il-
mestyy valotetulle paperille kuin tyhjästä, aivan samoin kuin muistot.

Latentti kuva on kuitenkin piilevänä olemassa jo ennen kuin filmi/kuva ke-
hitetään. Samoin on ruumiissamme muistijälkiä, jotka voivat nousta pintaan 
tietoisina muistoina esim. tuoksun laukaisemina.

Neulanreikäkuva: Lissabon, Portugali.
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Generaattorigallerian näyttelyssäni intiimit muistot kohtasivat julkiset muistot. 
Myös intiimit muistot kohtasivat mahdollisesti toisia, hyvin henkilökohtaisia 
muistoja. Pieneen lasinpalaseen kiinnitetyssä mustavalkoisessa valokuvassa 
olen päivälevolla lissabonilaisen halvan hotellin seitsemännessä kerroksessa 
huoneessa, sängyllä, muistan miltä sängynpeitteen kohokuvio tuntui porkka-
naöljyltä tuoksuvan käsivarteni iholla. Teospalanen kiinnittyi generaattoriti-
lassa massiivisen ja mustanpuhuvan, öljyltä lemuavan turbiinin kylkeen. Siellä 
metelin ja metallin keskellä työmies on aikoinaan ehkä vilkaissut ulos läpi 
tomun ja naakkojen jätösten täplittämän ikkunan, jaahas taivas on pilvessä, 
vielä kahdeksan minuuttia kahvitaukoon, tekee mieli tupakkaa.

7/9 2012 ”Nämä työt ovat ikään kuin fossiloituneita, näissä on ikivan-
ha tunnelma” (Generaattorinäyttelyn näyttelyvieras John Rogers).

Maailman paljous lyö yli

Juha Itkosen romaanin Hetken hohtava valo henkilöhahmo Esa pohtii yllät-
täen näitä samoja viiveen ja muistamisen teemoja (2012, 302). Hän toteaa, että 
talletetut muistot ovat myös lopullisesti muuttuneet painottomiksi. Ne eivät 
tarvitse valokuva-albumia eivätkä ullakkokomeroa, ne eivät vie maailmasta 
enää minkäänlaista tilaa vaan ovat ”höyhenenkevyitä, imaginaarisia, pelkkiä 
nollia ja ykkösiä. Ne siirtyvät maapallon laidalta toiselle sekunnin murto-osas-
sa. Niitä on koko ajan enemmän, kukaan ei jaksa katsoa kaikkia niitä. Meidän 
muistomme ovat muuttumassa arvottomiksi. Ne merkitsevät meille vähem-
män kuin ennen. Haluamme muistaa kaiken emmekä juuri sen takia muista 
kohta enää mitään (ibid.,303)”.

Valokuvia voi verrata muistikuviin, nekin ovat haihtuvaisia, niitä kertyy iän 
myötä enemmän ja enemmän, mutta eivät ne kaikki muutu arvottomiksi. Jos-
kus jokin kuvan oton/kehittämisen aikaan täysin merkityksettömältä tuntunut 
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otos voi myöhemmin vangita otteeseensa, tulla siksi joka Roland Barthesin 
ilmaisua lainaten ”pistää minua” (1985, 48). Kuvat muuttuvat ajan saatossa 
molempiin suuntiin. Jotkut muistot jäävät ikuisesti elämään – niin kuin jotkut 
kuvatkin. Voimme kantaa hyviä muistoja sydämissämme. Ikävä kyllä muis-
tamme - tai ainakin kehomme muistaa - myös kauhistuttavat kokemukset.

13/1 2013 Kolmevuotias lapsenlapseni leikkii lattialla sunnuntai-ilta-
päivän raukeudessa. Loikoilen ruokalevolla siinä vieressä, unen rajoilla. 
Lapsen jatkuva nukkevauvalleen ”Peipi Pöölle” suunnattu puhetulva on 
absurdia ja muistuttaa John Ashberyn runoutta. Äkkiä hän tuhahtaa, 
viittaa kädellään lattialle ja sanoo lähes tuskaisesti: ”no se on vain 
yks levoton kassi”. Yhtäkkiä olen aivan hereillä ja melkein itkuinen. 
Haluaisin rauhoittaa koko maailman. Maailma on liian paljon, kerta-
kaikkisesti. Täällä on aivan liian paljon kuvia ja liikettä. Mihin pieni 
Veerani pystyy keskittymään tässä maailmassa, joka on yksi ylitsevuota-
van ”levoton kassi”? Yksi ripsetön keskipäivän silmä, joka ei koskaan 
lepää.

Piirros: Kauppahalli, Pori.
Neulanreikäkuva: Arenys de Mar, Espanja.
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En oikein jaksa tätä jatkuvien tallenteiden liikkuvaa virtaa. Minulla on vuo-
den vanha Nikonin digitaalijärjestelmäkamera. Ajaudun mielen kaaokseen, jos 
alan miettiä sillä ottamiani tapahtumakuvia, perhekuvia, dokumentaatioita, 
luontokuvia. Olenko tallentanut ne oikein, miten olen arkistoinut. Joitain ku-
via olen jakanut facebookissa, jonkun ehkä printannut konkreettisiksi muis-
toiksi. Miksi en osaa järjestää kuvia tietokoneelle niin kuin albumiin, miksi 
en selaile niitä levollisena. Miksi en tallenna tiedostoja järjestelmällisesti niin 
kuin aikaisemmin laitoin negatiiveja mukavasti rapiseviin arkistolehtiin? Mik-
si ne eivät tunnu arvokkailta? Miksi ei enää huvita kuvata? Kokeeko joku muu 
ehkä samoin?

Generaattoritila, näyttelytilani, on kuin maalaus. Tai sittenkin: se on kuin 
valokuva itsessään, se pakottaa läsnäoloon, ”on oltava läsnä kuvalle kuvan het-
kellä”, Bachelard toteaa (2003, 31).

Generaattoritila on valokuva itsessään, ja toisaalta kuin vanha kamera outoine 
mekanismeineen. Se on kuin metafora vanhalle kameralle, joka on digitaalisen 
tulemisen myötä hylätty, mutta jota silti halutaan suojella.

Tulen kateelliseksi maalareille. Maalaaminen on väistämättä hidasta, se luon-
nostaan vastustaa nopeaa kuvatulvaa. Ennen kaikkea: kehollisuus ja aistilli-
suus ovat maalaamisessa välittöminä mukana, jokaisessa siveltimenvedossa. 
Miksi en maalaa enemmän? Päätän tässä ja nyt maalata jatkossa enemmän. En 
halua kuitenkaan luopua valokuvastakaan.

Hei, minähän juuri työskentelen valokuvalla hitaasti. Ei se voi olla välineestä 
kiinni vaan asenteesta. Koen hitaita paineettomia työskentelyjaksoja. Kier-
rätän välillä samoja kuvia vuosien takaa yhä uudelleen uusissa teoksissani, 
viipyilen niissä. Unohtelen ja uneksin niitä.

Ehkä voisin asennoitua kuvavirtaan ja median paljouteen uudella tavalla kuin 
veteen, irtipäästäen. Kuvia saa tulvia ja niitä saa valua pois. Oi unohtamisen 
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autuus! Sama pätee ajatuksiin. Voin kellua painottomana ajatusten Atlantilla. 
Voin sukeltaa kuvien syvyyksiin.

Hetken koteloituminen

Olisi kiinnostavaa saada tietää, miten valokuvataiteilijat keskimäärin työsken-
televät. Ottavatko he koko ajan valtavia määriä kuvia, joista sitten ajattelupro-
sessin kautta valikoituu tietty kokoelma esim. näyttelyä varten?

Jos kuvaaja antaa vain maailman ta-
pahtua kuvissaan, harvakseltaan, ajat-
telematta sen enempää kuvauskohdetta, 
esim. neulanreikäkameralla työskennel-
len, niin miten se hetki valikoituu, jolloin 
alkaa valuttaa valoa mustan laatikon fil-
mille? Se tullee ainakin osaksi lihallisen 
kokemisen kautta. Se on ehkä eroottista 
havahtumista muistuttava sähköistymi-
nen. Onko se sittenkin pyydystämistä ja 
tähtäämistä eikä pelkkää myötätuntoista 
vastaanottamista, niin kuin olen itselleni 
uskotellut? Voisiko se olla suostumista, 
sulautumista?

Valokuvan ottamishetki on kiinnostava tarkastelun kohde. Yhtymäkohta 
meditaatioon voisi löytyä hindulaisessa ja buddhalaisessa perinteessä käyte-
tystä termistä samadhi, joka viittaa ei-dualistiseen tietoisuuden tilaan, sulau-
tumiseen. Voisiko kameran sulkimen avaushetkeä verrata tähän hallittuun 
keskittymiseen, jossa ajattelija (valokuvaaja) ei eroa ajattelun koteesta? Joogan 
filosofiaa tutkinut TKV Desikachar tulkitsee samadhin käsitettä toteamalla, 

Neulanreikäkuva: 
Kallo, Pori.
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että ”saavutettuamme tämän tilan, kaikki mikä on ilmeistä on kohde itsessään. 
Emme ole edes tietoisia, että olemme kohteesta erillisiä olentoja. Mielen toi-
mintomme integroituvat kohteeseen eivätkä mihinkään muuhun” [”When we 
reach this state, all that is evident is the object itself. We are not even aware 
that we are distinct beings separate from the object. Our mental activities 
are integrated with the object and nothing else”] (Desikachar 2010, 79. Oma 
käännös).

Juha Varto pohtii kirjassaan Tanssi maailman kanssa, että ”vakuuttavuuden 
kannalta olennaisesti ensisijainen on kokemus, jossa itse kukin tuntee elävän-
sä, olevansa elossa” (2008,13). Se on se hetki, jolloin valutan valoa filmillä 
ladattuun laatikkoon. Jostain niitä kuvia vain ilmaantuu, ja niissä on lihaa - ja 
on niissä kuitenkin vähän ajatteluakin. Tuttuuden tunne hulmahtaa ylleni, kun 
Varto kirjoittaa: ”Ilmaantuminen tarkoittaa sitä outoa hetkeä, jossa jokin, joka 
äsken ei ollut minulle (olemassa), on yhtäkkiä (olemassa)” (Ibid., 39).

Kuinka maailma ilmaantuu ja on sen jälkeen ilmeisyytenä siinä, olemassa.

Jos metodina on alttius, niin varmasti myös lumous. Partikulaari hetki koteloi-
tuu kuvanottohetkellä ja saattaa kuoriutua esiin myöhemmin toiselle ihmiselle, 
esim. näyttelyssä, mutta ei samana. ”Yksittäisen yksittäisyys korostuu koke-
muksen ainutlaatuisuudessa: jakaminen on mahdotonta siinä hetkessä, kun 
kokemus todellistuu aktina, kun annettu on valaistuna siinä, omassa ajassaan 
ja paikassaan, kohtana” (ibid. 36).

29/4 2012 Paratiisinlehto, Harjavalta. Yksinäinen kurki, ehkä 
poikamies, järjestää konsertin keskelle metsää avautuvalle peltotilkulle. 
Se huutaa kuin liekeissä vihreitten tummuuksien väliseen aukkoon, ja 
sen huuto kaikuu kaikkialle ja tunkeutuu sisälle kehooni löytäen sieltä 
alueita, joita kukaan ei ole vielä löytänyt. Tulee mieleen Miles Davisin 
ajatus, että yksi ääni riittää, jos se ääni on täydellinen. Kurjen ääni on 
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täysin auki. Sitä ääntä työntyy kehoni joka soluun. Ehkä tämän koke-
muksen vuoksi havahdun vastaanottamaan hetkeä. Näen rikinvihreän. 
Ummehtunut sammal ja vastatuore valkovuokko tuoksuvat, pysähdyn 
valottamaan neulanreikäkameran filmiä, jalusta uppoa maahan. Polveni 
työntyvät märkään kosteaan pohjakasvustoon. On kaikkineen pehmeää, 
hidasta ja sykkivää. Alan miettiä metsän viemistä Generaattoriin.

Nyt-hetkeä ei ole

Outoa, miten junamatka Harjavallasta Sastamalaan tuntuu välillä ajattoman 
pitkältä ja välillä se on yksi hopeinen välähdys. Jos ajan mittaa kellolla, se on 
35 minuuttia. Se, että minulla on aikaa, on yhtä suuri elämänvalhe kuin se, että 
minulla ei ole aikaa.

Nyt-hetket ovat tärkeitä psykoterapiassa ja samoin kuvataideterapiassa, jota 
teen Vammalan aluesairaalan psykiatriassa. Nyt-hetki on kaikessa työssäni tär-
keä käsite, mutta en saa sen määritelmistä kiinni, ne katoavat yöunien (tai yö-
junien) lailla juuri kun olen saamassa otteen, ajatus luikahtaa ulottumattomiin. 
Siis niinhän sen täytyy olla, että nyt-hetkeä ei ole, keston tasolla. Kestoton 
nykyhetki vain erottaa varhaisemman ja myöhemmän. Usein puhutaan, että 
yksi hetki on esim. silmänräpäys, mutta sekin on liikaa sanottu. Se on ei-enää, 
se on ei-vielä. ”Hetki, jolloin se tekee tilaa välimatkan paljaalle ammotukselle 
– joka se itse on” (Nancy 2010, 50).

Hetken havaitseminen vaatii muutoksen, vaikka vain hengityksen.



Piirros: Kauppahalli, Pori.



Neulanreikäkuva: Herrainpäivät, Pori.
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Ehkä päästän irti kestollisesta määritelmästä, joka nostaa ajatuksia kuolemas-
ta. Porin taidemuseolla oli joskus kauan sitten esillä teos nimeltään Everready 
for death. En muista lainkaan, minkälainen teos se oli saatikka kenen (vai 
olenko nähnyt unta). Mieleeni on iskostunut teosnimi, joka viittaa nyt-hetken 
kokemiseen.

Onnistuneessa psykoterapeuttisessa hoidossa ”tässä ja nyt” –työskentelyllä on 
valtava merkitys. Autenttiset, erityisen yhteyden ja kohtaamisen hetket poti-
laan ja terapeutin välillä muuttavat suhteen terapeuttiin ja sitä myöten myös 
potilaan suhteen itseensä. Ajattelen, että terapiatyössä tavoitteena on pysyvä 
muutos.

20/4 2012 Potilaani Sandy (nimi vaihdettu) sanoi tänään: ”haluan 
etsiä sisältäni hiljaisuutta. Mietin, minkälaisen kuvan ottaisin, jos olisi 
kamera. Silloin pääsen sisälle siihen hetkeen. Kun on kamera ja ottaa 
kuvan, on hetken siinä läsnä”.

17/7 2012 Maailma, johon kuuluu terälehti, kissanviiksi, kuluneisuus, 
kynsinauha, ihokarva, lasihelmi, pääskysenlento, silmäruoho, painepe-
surinääni, bakasana, pihlajien taipuisuus tuulessa, kimalaisen varjo, 
Eetun isoisän kameran irronnut linssi, vastavalon polttavuus, aurin-
gontuoksu iholla, Nancy´n kirjan sivun 50 ihanuus, ylipainoisen kissan 
paino säärieni päällä.

17/8 2012 Kun ajattelen, että en ota valokuvaa vaan annan sen valua 
kameraan, niin onko se ajatus samansävyinen kuin Nancy´n ajatus 
”altistetusta”?

Mikä seikkailu tämä (työ) onkaan, kaiken tietämisen ulkopuolella, olemisen 
aurinkoläikissä.
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Kun pohdin valokuvan nyt-hetkeä, sitä mikä saa minut (vastaan)ottamaan 
kuvan juuri nyt, tulee mieleen psykoanalyytikko Vesa Mannisen käsitteet ”sy-
väelämyksellinen” ja ”psykoruumiillinen” kokemus (Manninen, 2012). Koen, 
että se on seksuaalinen kokemus - ja Mannista seuraten ajattelen seksuaalisuu-
den sen arkimerkitystä huomattavasti laajemmaksi käsitteeksi, se on enemmän 
ja syvempää kuin vain sukupuolielimiin ja sukupuoliominaisuuksiin tihenty-
vät halut ja kiihotukset.

19/8 1995 Olin ehkä 4-vuotias ja vanhempieni mukana ystäväperheen 
kesämökillä, missä vieraili samaan aikaan perheen isän saksalaisia 
kollegoja, he olivat työmatkalla. Olin tavattoman ujo ja arka lapsi, 
kerta kaikkiaan. Minulla oli kullanhohtavat pitkät lainehtivat hiukset 
– aurinkosilkkiä. Illalla saunan jälkeen yksi saksalaismiehistä otti 
hiusharjan, ja alkoi harjata hiuksiani. Se tuntui suloiselta ja uudelta. 
Pystyn palauttamaan mieleeni mielihyvän väreet.

Edellä kuvattu, päiväkirjasta löytynyt tekstinpätkä on tärkeä muistuman ku-
vaus. Psykoanalyyttisessa viitekehyksessä minuuden ajatellaan usein muodos-
tuvan juuri näin, vuorovaikutuksessa, toisen toimiessa peilinä nyt-hetkessä. Us-
kon, että tämä 4-vuotiaana koettu 
hetki voi tulla transferenssin 
kaltaisena ilmiönä esiin myöhem-
missä kohtaamisissa – tai vaikka 
valokuvaushetkissä. Esimerkiksi 
näin: skannailen neulanreikäkuvia 
tietokoneelle. Joittenkin negatii-
vien kohdalla en muista, mistä 
kuvat ovat, nimeän ne mistälie_1, 
mistälie_2 jne. Äkkiä muistan, 
että mistälie_2 on Seilin saarelta, 
valokuvaterapian konferenssista.

Neulanreikäkuva: Seilin saari, Nauvo.



22

Muistan, miten seisoin siellä vastatusten pienen hetken ajan kalliolla lähes 
vieraan ihmisen kanssa, vaihdoimme muutaman kohteliaan sanan. Miehen 
nimi oli Carmine. Hiukseni liikkuivat tuulessa, mies hipaisi hiuksiani, sipaisi 
suortuvan korvani taakse. Se oli yksi häviävän pieni kosketus. Valotin heti sen 
jälkeen neulanreikäfilmiä (vrt. aiemmin sivulla 15 kuvailemani sulautumisen 
ajatus).

Puhun jatkuvasti nyt-hetkistä. Hetkistä, jolloin valotan filmiä vajoten kaikessa 
hiljaisuudessa ajattomaan tilaan, vastaanottaen myötätuntoisesti kaiken. Mutta 
jos päädyn kehittämään filmit ja katsomaan kuvat myöhemmin, ne eivät ole 
enää tässä ja nyt. Ne ovat pala mennyttä. Toisaalta katsomiskokemus on uusi 
nyt-hetki. Jokainen katsoja tekee taideteoksen uudelleen. Silti, taiteen tekijän ja 
sen katsojan välissä on ajallinen etäisyys. En voi pyrkiä olemaan mahdollisen 
yleisöni kanssa samassa tietoisuuden tilassa. Koen jatkuvaa kaipuuta välittö-
myyteen ja kehollisempaan kokemiseen.

Nykytekniikka voisi mahdollistaa täysin viiveettömän valokuvan esittämisko-
kemuksen. Voisin tehdä museoon tai galleriaan näyttelyn, johon projisoisin 
kuvia esille sitä mukaa kuin otan niitä. Sitoutuisin ottamaan kuvia omassa 
arjessani, ketjuna tunnista toiseen museon aukioloaikana. Näin katsoja olisi 
mukana kanssani (kehollisissa) kuvanottohetkissä, nyt ja nyt ja nyt ja nyt ja nyt 
ja nyt ja nyt.

Se ei olisi ehkä kuitenkaan kovin kiinnostavaa oman taiteeni kontekstissa, kos-
ka työskentelyssäni on olennaista tietty pakottamattomuus.

Kuvataiteilija Tarja Pitkänen-Walter pohtii maalauksen luonnetta suhteessa 
valokuvaan tai muuhun mediataiteeseen. Hän sanoo, että tekijä on olennaises-
ti eri tavalla läsnä oleva maalauksessa kuin valokuvassa. Maalaaminen vaatii 
keskittymistä ja aikaa, siinä prosessissa tekijän kädenjälki ja kehon eleet piirty-
vät kuvaan. ”Kun valokuvakamera tallentaa kohteensa, tekijä on tapahtumassa 
läsnä aivan toisella tavalla” (Pitkänen-Walter 2006, 42).
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Huomauttaisin tässä kohtaa, että oman kokemukseni mukaan myös valoku-
vaaminen vaatii keskittymistä ja aikaa.

Myöhemmin Pitkänen-Walter toteaa, että toki valokuvaakin katsotaan ruu-
miiseen ja mieleen tallentuneiden kokemusjälkien ”valaisemana”. ”Dokumen-
taarinen valokuva kuitenkin tallentaa kohteensa, vaikkapa maiseman, ilman 
jälkeä tekijän kehollisesta tuntemuksesta. Tekijän keho-mieli ei ilmene tekijän 
kosketuksen jälkenä valokuvassa. Manipuloidussa valokuvassa taas tekijän 
subjekti välittyy toisentyyppisen teknisen prosessoinnin kautta” (ibid, 51).

Ymmärrän tavallaan, mitä Pitkänen-Walter tarkoittaa, mutta jossain määrin 
olen toista mieltä. Valokuvauksessahan se kädenjälki piirtyy myös kuviin, tai 
koko ihminen, hänen olemassaolonsa ja käsityksensä maailmasta. Kamera on 
kädessäni, oma ihoni (ja ajatusteni välinen tauko) on kameran jatkeena. Tämä 
on minun ruumiini ja ajan autoa, ja annan samalla kameran ”laulaa” – klik 
klik klik klik. En katso etsimen läpi vaan keskityn ajamiseen, mutta samalla 
olen hyvin tietoinen tasaisesta peltomaisemasta (kaikki tasainen tekee minulle 
hyvää), ja taivaasta, joka on valon karttoja täynnä. Se on kuin meditaatiota, ku-
vista tulee epätarkkoja ja maalauksen kaltaisia. Kehoni kelluva ja liikkuva tila 
tallentuu kuviin. Liikkeessä ajattelu kulkee paineettomasti tai loppuu koko-
naan, etenkin loka-marraskuussa, jolloin värit ovat karsitut – tummanruskeaa 
unista multaa – ja harmaan kaikki vivahteet. Tällä tavoin syntyi Mielimaise-
ma-sarjani työmatkoilla 1996-2005.

13/4 2005. Kaukaisuus ei hajota mitään! Kun lapsena loikoilin 
lähirannan laiturilla Säkylässä katsellen Pyhäjärven saaretonta selkää, 
olin hyvin vapaa. Ajatuksella oli tilaa liitää. Talvella sama selkä 
jäätyi, ja kerran, kun olosuhteet sallivat, laitoin isän suuren ja ruman 
Valmet-toppatakin päälleni, luistimet jalkaan ja levitin hihat tuulelle 
siiviksi, se ei ollut kaukana lentämisestä. Siinä maisemassa loin sieluni 
syvintä kuvastoa. Suomen sana yksinäisyys mieltyy kielteiseksi, englan-
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nin sana solitude tuntuu enemmän omalta: se on innostavaa ja lempeää 
yksityisyyttä ja liittyy minulla maisemaan. Yksin järveään aistiva pieni 
lapsi on avoin herkkyyden kehittymiselle.

Edellä olevassa päiväkirjamerkinnässä on ehkä sitä ”ruumiiseen ja mieleen 
tallentuneiden kokemusjälkien” valoa, josta Pitkänen Walter puhuu.

Silti: kyllä kai sitä vähän voi kadehtia maalareita tyyliin ”ei heiltä pois, mutta 
minulle myös”: Jean-Luc Nancy sanallistaa, että ”maalaustaide on ruumiiden 

Neulanreikäkuva: Penan palatsi, Portugali. Piirros: Isolinnankatu, Pori.
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taidetta, sillä se tuntee vain ihon, se on läpikotaisin ihoa. Paikallisvärin toi-
nen nimi onkin ihonväri. Ihonväri on haaste, jonka maalaustaiteen miljoonat 
ruumiit heittävät: kyse ei ole ruumiiksitulemisesta (incarnation), jossa Henki 
puhaltaa ruumiiseen hengen, vaan yksinkertaisesta ihonväristä (carnation), 
värähtelystä, väristä, taajuudesta ja sävyistä jollakin paikalla, jossakin olemas-
saolon tapahtumassa” (2010, 37).

Katse itsessään

Valokuvaan ja piirrän, mutta kaipaan myös performanssia. Olen pitkään suun-
nitellut taidetekoa, jossa sen esittämistilaan pääsisi vain yksi ihminen kerral-
laan. Mielellään se olisi mahdollisimman korkean rakennuksen ylimmässä ker-
roksessa, pois ”tästä maailmasta” enemmän ihmisen sisäisen maailman asia. 
Näyttelyyn/tapahtumaan pitäisi varata aika samalla tavalla kuin varataan aika 
vaikka parturiin tai lääkäriin. Vuosia sitten, kun aloin opiskella kuvataidetera-
piaa, jo suunnittelin, että vain istuisin tilassa ja katsoisin tulijaa. Terapeuttinen 
katse. Olisin läsnä juuri sille henkilölle, joka tulee tilaan.

12/3 1999 Sellainen turvallinen paikka, missä kukaan ei vaadi mi-
tään. Lämmintä ja siistiä. Pelkkä katse ja potentiaalinen tila. Mitä 
tapahtuu tällä hetkellä? Oivaltaminen ei ole rationaalista vaan todellista 
tuntemista.

Rosy Martin on taiteilija ja valokuvaterapian uranuurtaja Englannista, joka 
kehitteli valokuvaterapian menetelmiä yhdessä edesmenneen taiteilija Jo Spen-
cen kanssa. Martinin kokemuksellisessa työpajassa Seilin saarella työskente-
limme pareittain ja tutkimme, mitä tarkoittaa tarjota toiselle terapeuttinen 
katse. Martin korostaa, että sekä katse itsessään, a seen gaze, että kuviteltu 
katse ovat työskentelyn instrumentteja (työpaja 13.6.2008). Katse voi olla 
voyeristinen tai kontrolloiva, mitä se ehkä usein valokuvaajalla onkin? Va-
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lokuvaaja tähtää ja haluaa. Sen sijaan terapeuttinen katse ei ota haltuun vaan 
antaa toiselle ihmiselle turvaa ja tilaa kasvaa ja ilmentää omaa autenttista mi-
nuuttaan. Parhaiten tätä katsetta kuvaili vuonna 1971 psykoanalyytikko D.W. 
Winnicott, joka totesi psykoterapian olevan ennen kaikkea peilinä toimimista: 
annetaan ihmiselle se, mitä ihminen tarvitsee. ”Psykoterapiassa ei ole vain 
kyse nokkelien ja sopivien tulkintojen tekemisestä vaan yleisesti ottaen se on 
pitkän aikavälin työskentelyä, jossa annetaan potilaalle takaisin se, mitä hän 
on terapiaan tuonut. Kyseessä on monitahoinen (kyllin hyvän äidin) kasvojen 
jäljitelmä, joka heijastaa potilaalle takaisin kaiken, mitä on ollut nähtävissä” 
[”Psychotherapy in not making clever and apt interpretations; by and large it 
is a long-term giving the patient back what the patient brings. It is a complex 
derivative of the face (of the ǵood enough mother´) that reflects what it there 
to be seen”]  (Winnicott 1985, 137. Oma käännös).

Vuonna 2010 serbialaissyntyinen performanssitaiteilija Marina Abramovic 
toteutti suuren performanssin The Artist is Present New Yorkin modernin 
taiteen museossa MoMassa, missä hän vain istui tuolilla ja häntä vastapäätä oli 
toinen tuoli, jolle ihmiset saivat tulla istumaan. Hän vain katsoi ihmisiä sil-
miin, toteutti Winnicottin perimmäisen ajatuksen peilinä toimimisesta. Hän 
istui aloillaan seitsemän ja puoli tuntia joka päivä kolmen kuukauden ajan. 
Ihmiset itkivät ja nauroivat ja rauhoittuivat.

Ajattelen, että siinä ihmiset vahvistuivat, kerta kaikkiaan. Katseiden välinen 
tila täyttyi mielikuvista ja merkityksistä.

Taiteilija todella oli läsnä! ”Tavoitteena on saattaa yleisö ja taiteilija samaan 
tietoisuuden tilaan, tässä ja nyt”, toteaa Abramovic hänestä tehdyssä lumoa-
vassa henkilödokumentissa (The Artist is Present, 2012). Vaan onko se ihan 
mahdollista? Ehkä hän puhuu ennemmin samasta tietoisen läsnäolon tilasta.
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Oma performanssini voisi olla myös toisen ihmisen kehoon sormella piirtä-
mistä. Lapsena leikimme serkkujeni kanssa selkiin piirtämistä. Toinen piirsi 
tai kirjoitti jotain, toinen arvuutteli, mitä se oli. Myöhemmin olen jatkanut tätä 
leikkiä omien lasteni ja lapsenlapseni kanssa.

Terapeuttinen kosketus, onko sellaista olemassakaan? Kosketus on aina vaa-
rallinen toisin kuin katse, joka pysyy turvallisena. Terapeuttina en yleensä 
koske potilaisiini kättelyä lukuun ottamatta. En halaile, en lohduta silittämäl-
lä. Haluan terapian rajojen olevan mahdollisimman selkeät, jotta terapiassa 
käyvällä on mahdollisimman turvallista. Kun ihmisellä ovat tunteet tukossa, 
voi turvallinen kehys sinällään kantaa aika paljon. Tietenkin hieronta tai fysio-
terapia voi olla hyvinkin terapeuttista, mutta silloin potilas on lähtökohtaisesti 
itse valinnut tulla fyysisesti kosketetuksi.

Ajatus näyttelyvieraiden selkiin piirtämisestä on houkutteleva, se olisi todella 
välitöntä ja aineetonta tuntoaistin kuvataidetta. Ajattelin sitä koko kesän 2012, 
mutta lopulta luovun sen toteuttamisesta. Voin piirtää äitini tai tyttäreni sel-
kään, mutta en sittenkään vieraan ihmisen.

10/7 2012. Elämässä kaikki on aina kesken ja hajan. Ei-
len päätin, että jätän ajanvaraukset ja selkiin piirtämiset pois 
Generaattorin näyttelystä.

Kuvan hengitys / hengittää kuvia

Mitä enemmän joogaan, sitä enemmän koen kaikessa muussakin tekemisessä 
hengittämisen kaikkein tärkeimmäksi asiaksi.
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Elokuvan hengitys voi näkyä kuvaajan hengityksen rytminä, pehmeänä liik-
keenä. Valokuvan hengitys on viitteellisempää, mutta se ilmenee silti. Väite, 
jota en pysty oikein perustelemaan. Silti se on.

Keskustelen asiasta opinnäytetyön ohjaajani Marja Pirilän kanssa. Hänen 
mielestään hengitys ilmenee pitkissä valotuksissa yleensä, ja muutenkin. Hän 
nostaa esimerkiksi Kuin valon hengittämistä –sarjansa, jossa hän on pitänyt 
kameraa sylissään pitkien valotusten ajan ja siten saanut oman hengityksensä 
liikkeen kuviin mukaan (Taiteilija Marja Pirilän www-sivusto. < http://www.
marjapirila.com/breathe_in_light.html >. 23.1.2014.)

Pirilän mukaan hengittäminen sisään ja ulos on ottamista ja antamista, sulke-
mista ja vapauttamista, rajaamista ja rajojen hajottamista, sulautumista.

Neulanreikäkuva: 
Arenys de Mar, 

Espanja.
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Filosofi Luce Irigaray on myös jogini. Hänen mielestään me olemme unohta-
neet puhua hengityksestä. ”Me puhumme perustavista tarpeista kuten tarpees-
ta syödä ja juoda, mutta emme tarpeesta hengittää. Se tarve vastaa kuitenkin 
meidän ensimmäistä ja perinpohjaisinta tarvettamme” [”We speak of elemen-
tary needs like the need to eat and to drink, but not of the need to breathe. 
That corresponds nevertheless to our first and most radical need”] (2002, 74. 
Oma käännös).

Idän kulttuureissa on yleisempää muistaa, että elämä on ekvivalentti hengittä-
misen kanssa, kaikkinensa. Irigaray´lla on viehättävä ajatus siitä, että tietoinen 
hengittämisen harjoittelu tuo ihmisen vähä vähältä kohti toista syntymää, 
ihmisen itsensä haltuun ottamaa ja itsensä haluamaa syntymää (eikä siis vain 
vanhempien).

Tulla tähän maailmaan tarkoittaa sitä, että alkaa itse hengittää, sisään ja ulos. 
Se on elävän ihmisen ensimmäinen itsenäinen ele. Irigaray pohtii, että ihmi-
nen todella syntyy ja tulee autonomiseksi vasta tietoisen hengittämisen kautta. 
”Hengittäminen tietoisena ja vapaana tekona on vastuunottamista omasta elä-
mästään, yksinäisyyden (erillisyyden) hyväksymistä napanuoran leikkaamisen 
kautta, oman ja toisten elämän kunnioittamista ja vaalimista” [”Breathing in 
a conscious and free manner is equivalent to taking charge of one ś life, to 
accepting solitude through cutting the umbilical cord, to respecting and culti-
vating life, for oneself and for others”] (ibid.,74. Oma käännös).

30/7 2012. Minusta tuntuu huikean iloiselta ajatukselta meren liike. 
Jatkuva liike, miten meri hengittää kivet sileiksi.

Aloitin astangajoogan harjoittamisen 1997. Alkuvuosina korostin usein, että 
se on minulle vain liikuntasuoritus. Jollakin lailla vierastin joogan henkistä 
ulottuvuutta, ehkä pelkäsin leimautuvani ”hörhöksi”. Suhteellisen pedanttina 
henkilönä kuitenkin tein harjoituksen kokonaisvaltaisesti: kiinnitin huomiota 
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paitsi asanoihin eli joogassa tehtäviin fyysisiin asentoihin, myös drishtiin eli 
siihen, mihin katse kussakin asennossa kohdistetaan, bandhoihin eli energi-
alukoiksi kuvailtuihin vatsan ja lantionpohjan syvien lihasten käyttämiseen 
ja ennen kaikkea ujjayi-pranayamaan eli voimakkaaseen, pehmeään hengityk-
seen. Näin alun perin fyysisestä harjoituksesta tuli ilman suurempia pyrkimyk-
siä varsin meditatiivinen ja sitä kautta henkinen harjoitus, joka todella vaikutti 
syvästi ja kokonaisvaltaisesti elämääni.

Nykyään koen, että astangaharjoitus itsessään on meditaatiota, ja mitä suurim-
massa määrin henkinen harjoitus. Siihen ei liity mitään mystifioivaa. Joogan 
tärkein sanoma minulle on Sri K. Pattabbi Joisin sanoissa: ”Harjoittele, ja 
kaikki tapahtuu” (Räisänen 2005, 18). Kärsin aikaisemmin kroonisesta väsy-
myksestä ja lievästä masennuksesta, erityisesti kaamosaikaan. Vasta nyt, kun 
harjoittelen 5-6 kertaa viikossa astangaa, olen saavuttanut vahvan energian ta-
son ja ilon, eikä edes kaamos ole lamauttanut minua viime vuosina. Eräs hyvin 
konkreettinen muutos on, etten enää kärsi unettomuudesta. Voihan olla, että 
muutkin asiat vaikuttavat, mutta kiitän tästä muutoksesta eniten juuri joogaa. 
Joogan avulla olen tullut ajoittain hyvin tietoiseksi mieleni puuhasteluista, ja 
pystyn jo toisinaan päästämään irti harmeista, en takerru niihin yhtä lailla 
kuin ennen. Elämä tulee selkeämmäksi, sillä piilotajunta tulee tavallaan näky-
väksi kehon reaktioissa: on hyvä, jos osaa lukea kehon kieltä, koska sieltä saa 
varsin suoraa informaatiota omasta voinnista ja oman elämänsä ydinasioista.

28/2 2011. Jooga on opettanut minulle epävarmuuden sietämistä ja 
elämän hyväksymistä sellaisena kuin se on. Elämässäni ei ole nykyään 
vähemmän murheita kuin ennen mutta samat asiat voivat tuntua erilai-
silta eri aikoina.

Vasta viime syksynä ja tänä talvena olen alkanut joogata aamuisin ennen psy-
kiatrian työpäiviä, vaikka näin joudun heräämään vieläkin aikaisemmin. Olen 
huomannut suuren eron aikaisempaan. Joogaharjoitus avaa ja samalla suojaa 



31

Neulanreikäkuva: Yrjönkatu, Helsinki.



Piirros: Pääkirjasto, Pori.  
Neulanreikäkuva: Lissabon, Portugali.
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kehon ja mielen. Joudun työssäni kohtaamaan itsetuhoa, psykoottisuutta, 
epätoivoa ja kauhua. Pystyn aamuharjoituksen jälkeen pitämään paremmin 
oman kehoni rajat, niin etten päästä ketään livahtamaan ”nahan alle”. Minä 
olen minä, ja he ovat he. Näin pystyn tekemään työni paremmin, olemaan ob-
jektiivisemmin peilinä potilailleni ja kulkemaan avoimena ja vakaana heidän 
rinnallaan.

Samalla tavalla kuin meditaatio (esim. joogan muodossa), myös valokuvaus voi 
auttaa oman kehon rajojen ymmärtämisessä. Valokuvaus on myös rajaamista, 
kehystämistä, sisäisen ja ulkoisen maailman välillä liikkumista. Juuri se, että 
valokuvatessa rajaa paloja maailmasta ja rakentaa sitä kautta ehkä uusia koko-
naisuuksia, voi olla todella oman minuuden rajoja rakentavaa. Työskentelin 
sairaalataiteilijana eräässä nuorisopsykiatrian yksikössä Porissa 2002. Työsken-
telyni ei siis perustunut hoitosuhteeseen vaan olin hoitoyhteisön ulkopuolelta 
tuleva vierailija, taiteilija, joka työskenteli tasavertaisesti nuorten rinnalla. Mu-
kana oli hyvin vetäytyväoireinen, psykoottinen nuori mies. Kävimme kahdes-
taan valokuvaamassa monissa eri paikoissa, esim. koirapuistossa, satamassa, 
vesitornissa, raviradalla, autoliikkeessä, ympäri Poria. Valokuvaus auttoi häntä 
selvästi ja kokonaisvaltaisesti oman itsensä hahmottamisessa. Kun mieli on 
pirstaleinen, on hyvä rajata asioita, laittaa niitä kehyksiin, se kantaa ihmis-
tä pitkälle. Aluksi pelkästään kameran käteen ottaminen oli hänelle vaikeaa, 
mutta lopuksi hän jo pohti, mitä hän haluaa kuvata, miksi hän on kuvannut 
juuri nämä otokset, missä hän seisoi juuri tuota kuvaa ottaessaan, miten nämä 
liittyvät hänen omaan elämäänsä jne. 

Joogassa ja meditaatiossa omat aistini ovat avautuneet uudella tavalla. Ha-
juaistin voimistuminen on ollut jopa kiusallista. Olen nykyään niin tietoinen 
hajuista ja tuoksuista, että välillä tuntuu ahdistavalta, kun maailma on täynnä 
keinotekoisia hajusteita. Sama pätee ääniin, olen tullut niistäkin hyvin tietoi-
seksi. Uskon, että jooga on avannut kaikki aistini uudelle herkkyystasolle.
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Valokuvaa katsoessa näköaisti on hallitseva, toki konkreettiset valokuvat myös 
tuntuvat käsissä ja toisinaan tuoksuvat, esim. kiinnitteelle. Valokuva kehottaa 
meitä katsomaan: kas tässä. Sen sijaan valokuvaa ottaessa myös äänet, tuoksut 
ja maut vaikuttavat lopputulokseen. Siinä mielessä valokuvaus on yhtä lailla 
aisteja avaava kokemus kuin meditaatiokin, että valokuvaushetkellä tulee hy-
vin tietoiseksi maailmasta kaikkinensa.

Joogan tärkein asia on hengitys. Oman hen-
gityksen kuuntelusta on monenlaista hyötyä. 
Se on aistien vetämistä pois ulkomaailmasta, 
yksinkertaisesti sisäänpäin kääntymistä, keskit-
tymistä. Hengitys kertoo mielentilastamme ja 
asenteistamme. Kun hengitys on tasainen, myös 
mieli on tasainen. Joogafilosofiassa ajatellaan, 
että uloshengityksessä päästämme pihalle myrk-
kyjä sisältämme (pelko, suuttumus, viha, kateus, 
kärsimykseen jumittuminen – toisaalta aineen-
vaihdunnan jätteet ja ympäristömyrkyt).

Joogassa hengitykseen käytetään sekä palleaa että rintakehää. Tavoitteena on 
hengittää myös kylkiin ja selän puolelle, kaikkiin ilmansuuntiin. Australialai-
nen astangajoogan opettaja Gregor Maehle kuvailee, että joogassa sydämen 
takaisen alueen tulee pysyä avoimena kuin taivas. ”Sydämen taustan sulkemi-
nen saa meidät kohdistamaan huomiomme siihen, mitä edessämme olevaa on 
valloitettava […] Sydämen takaosan avaaminen puolestaan sallii meidän näh-
dä, että olemme jo keskellä kaikkea: että kaikki vain on, eikä mitään tarvitse 
valloittaa” (Maehle 2010, 129).

Valokuvaaja hengittää maailmaa sisäänsä ottamalla kuvia, keskittymällä, tule-
malla hyvin tietoiseksi. Otettuja kuvia voi myöhemmin katsella, ne voi laittaa 

Neulanreikäkuva: 
Yyteri, Pori.
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esille esim. näyttelytilaan. Ne ovat uloshengitettyjä, irti päästettyjä, niihin on 
syntynyt jo henkinen ja fyysinen etäisyys omasta kehosta ja mielestä.

Joogan ja meditaation harjoittaminen saa parhaimmillaan ihmisen vapautu-
maan tähtäämisestä, pyrkimisestä ja suorittamisesta. Jäljelle jää vain puhtaita 
olemisen hetkiä. Minulle omat valokuvani ovat hengittäviä silloin, kun ne ei-
vät pyri johonkin tiettyyn lopputulokseen vaan kuvat vain tapahtuvat. Kuvista 
tulee osittain omahenkisiä tai omavaloisia.

Kuvia syntyy, vaikka viime vuosina elämässäni ei ole ollut paljonkaan perin-
teisessä mielessä taidetyöskentelyyn viittaavia elementtejä. Pitkiä aikoja kuluu, 
etten koskekaan kameraan. Toisinaan kuuntelen kameran ääntä klik - klik - 
klik, katsomatta etsimen läpi, mitä kuvaan. Se on kuin hengittämisen tai ra-
kastamisen kaltaista keskittynyttä olemista. Hengitys on haiku, siinä on rytmi. 
Se on omaa. Minun ruumiini hengittää itsensä julki.

Jos pitäisi valita yksi oma teos, joka on ”auennut sydämeni takana kuin tai-
vas”, niin se on Aamupala meren rannalla vuodelta 2010. Siinä ei ole mitään 
pakotettua eikä valloitettua. Siinä on meren ja hiekan hiomia lasinpalasia Her-
rainpäivien hiekkarannalta Porista, niiden kerääminen vuosien ajan on ollut 
meditaatiota sinällään. Kyseisen rannan kohdalla meri on auki Ruotsiin asti, 
saareton selkä saa aikaan suuria aaltoja, jatkuvan kohinan. Siinä äänimaailmas-
sa kävelen hiekalla keskittyen täysin löytämään hioutuneita lasinpaloja. Osa 
niistä on värimaailmansa ja rakenteensa perusteella hyvin vanhoja.

Rakensin Maja-nimiseen näyttelyyn rantamajan, jonka sisällä lasinpalaset 
olivat tarjolla lasilevyllä siten, että majaan menevä näyttelyvieras saattoi ha-
lutessaan tehdä niistä viestin tai asetelman seuraavalle tulijalle. Palasista tulee 
kirkas ääni, kun niitä ottaa runsaasti käteensä. Niiden kanssa voi oleskella/
rukoilla/meditoida ilman päämäärää.
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6/7 2010. Olen vuosien ajan perheeni kanssa käynyt aamupalalla meren 
rannalla ja kerännyt hiekkarannalta hiekan hiomia lasinpalasia. Niitä 
on nyt sellainen keskikokoinen lasipurkki täynnä. Ne ovat sinisen, 
vihreän, ruskean ja valkoisen kaikissa sävyissä. Niitten koskettaminen 
antaa aistillista mielihyvää; tuntu on sileää ja viileää ja viipyilevää. 
Muistan lapsuuden leikkejäni suuren veden rannalla. Yksin rannalla 
tyttö etsii hioutuneita lasinpalasia ja muita aarteita. Leikki, ikään 
kuin avoin maja, sijaitsee puunjuurella puronvarrella suuren veden raja-
pinnassa, ja siellä on aarteitten paikka. Leikkiin kuuluu olennaisesti 
a) arvokkaan ja kauniin etsintä b) oman tilan rakentaminen c) veden 
kaikkia aisteja kiihottava lumous.

Makaan laiturilla vatsallani ja katson kaloja

Meditaatio on kelluva tila. Se on nyt-hetken hyväksyntää sellaisena kuin se 
on. Omat kokemukseni meditaatiosta tulevat joogan kautta. Meditaatio voi 
olla uskonnollinen tai maallinen harjoitus, itselleni se on viimeksi mainittu. 
Astangajoogaharjoitus itsessään on meditaatioharjoitus. Toisaalta koen, että 
olen lapsesta asti meditoinut arjessa nimeämättä sitä mitenkään. Lepäilin 
aurinkoisina kesäpäivinä lapsuuden järveni laiturilla ja katsoin laituripuiden 
raoista kirkkaaseen veteen, missä kalat liikkuivat. Sitten käännyin selälleni ja 
havainnoin taivasta, pilvien liikkeitä. Olennaista meditaatiossa lienee nyt-het-
ken havainnointi ilman, että pyrkii muuttamaan siinä mitään. Meditaatiossa 
havainnoidaan kaikkea aivan tietyllä tavalla tietoisesti, nykyhetkessä ja hyväk-
syen, ilman analyysia tai arvottamista. Käytännön harjoittelussa voi esim. vie-
dä huomion yhä uudelleen omaan hengitykseen ja katsella sitä. Ajatuksia saa 
tulla, mutta niistä päästetään irti saman tien. Voi myös viedä huomion kahden 
peräkkäisen ajatuksen väliseen tilaan.



38

Jon Kabat-Zinn, joogan ja meditaation harjoittaja ja Massachusettsin yliopiston 
stressiklinikan perustaja sekä ennaltaehkäisevän lääketieteen tutkija, kuvailee 
meditaatiossa olevan kyse yksinkertaisesti siitä, että ihminen on oma itsensä 
ja tietää jotain siitä, mitä se tarkoittaa. Kyse on siitä, että ihminen oivaltaa 

olevansa ”tiellä”, pitipä hän siitä tai ei – nimittäin tiellä, joka on yhtä kuin 
hänen oma elämänsä (Kabat-Zinn 2004).

Pyhimykset, joogit ja zenmestarit ovat tutkineet tätä aihetta tuhansien vuosien 
ajan. Kiinnostus joogaa ja idän filosofioita kohtaan on nopeasti kasvanut länsi-
maissa, myös Suomessa viime vuosina. Ajattelen sen hyväksi asiaksi, se voi ta-
sapainottaa kulttuuriamme, joka melko yksipuolisesti pyrkii hallitsemaan elä-
mää ja alistamaan luontoa. Sen sijaan että jatkuvasti pyrimme valloittamaan tai 
suorittamaan asioita, voimme oppia päästämään irti ja hyväksymään olemassa 
oleva. Jatkuva haluaminen tekee ihmisen tyytymättömäksi ja onnettomaksi.

Mustavalkoinen valokuva: Pohjanmeri, Saksa. Mustavalkoinen valokuva: Arantilankoski, Nakkila.
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Joogapolulla puhutaan viidestä niyamasta, joka tarkoittaa asenteita itseä koh-
taan ja näiden asenteiden kärsivällistä harjoittamista. Yksi niistä on santosha. 
Petri Räisäsen mukaan se on syvää ja pitkäaikaista tai jopa jatkuvaa tyytyväi-
syyttä, onnellisuutta, elämäniloa ja ymmärrystä, joihin ulkoiset tekijät eivät 
vaikuta (Räisänen 2005, 32). Santosha tarkoittaa myös virheiden, pettymysten 
ja epätoivon näkemistä opetuksina sekä jatkuvaa tyytyväisyyden ajatuksen 
sisäistämistä.

Yksi keskeinen meditaation muoto on mantrameditaatio, jossa mantran resi-
toiminen ääneen tai lausuminen hiljaa mielessään on hengellinen tai henkinen 
harjoitus. Mantra-sana muodostuu sanoista manas, mieli, ja trayate, suojella. 
Se mikä suojelee mieltä. Ääni on turvallinen paikka, suoja, missä mielen voi 
vapauttaa.

Valokuva voi olla mantrankaltainen, suoja. Toisaalta kuva usein herättää pal-
jon ajatuksia ja täyttää ihmisen mielen pohdinnoilla sen sijaan, että tyhjen-
täisi mielen. Toisaalta taas kuvaan keskittyminen voisi olla myös sisäänpäin 
kääntymistä samassa mielessä kuin mantran lausuminen. Monet pyhät kuvat, 
kuten ikonit, eivät ole perinteisiä taide-esineitä vaan ennemmin henkisyyden 
harjoittamiseen käytettäviä esineitä.

Toivon, että oma egoni ei olisi tapahtumisen tiellä, eikä varjostaisi tapahtumista.

Neulanreikäkuva: Lissabon, 
Portugali.  
Piirros: Kauppahalli, Pori.
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10.1.1995 Valokuvateokseni ovat pilalla! Kehystäjä on kehystänyt 
triptyykkien kuvat väärään järjestykseen, eikä näitä ”sandwicheja” voi 
enää avata ja muuttaa. Mun on vain pakko hyväksyä ne nyt tällaisina, 
tyytyä tähän. (Päiväkirjamerkintä ennen Turun kirjakahvilan näyttelyn 
ripustusta).

3/5 2012 Minun on annettava itseni epäonnistua kunnolla.

Taiteen tekemisen sellaisuus

Taidemaalari Pekka Hepoluhdan maalaukset tuottavat ajatuksia meditatiivi-
suudesta, niitä katsoessani vaivun jonnekin ajattelun ja ajatuksettomuuden 
rajatilaan. Väkipakolla ei voi ajatella, ei, on vain vaivuttava hiljaisiin aatoksiin.  
Meditatiivisuus Hepoluhdan töissä ilmenee niiden sattumanvaraisuudessa ja 
läsnäolevuudessa, minulle, vaikka hän ei itse ehkä puhu sanaakaan meditatii-
visuudesta kuvaillessaan teoksiaan.

Sen sijaan hän sanallistaa työskentelyään seuraavasti: ”Usein hakiessani so-
pivaa maalauspaikkaa tietyn levottomuuden ja odotuksen vallassa huomaan 
etsiväni jotain heti kiinnostavaa kohdetta. Se saattaa helpottaa työn aloitta-
mista, mutta muuttuu taakaksi työn edetessä. Jos en etsi kohdetta vaan vietän 
rauhassa aikaa, lähes sattumanvarainen paikka voi tulla hiljalleen yhä houkut-
televammaksi ja maalaaminen on pakotonta” (Maalarin maisema. Hepoluhdan 
www-sivusto. < http://www.pekkahepoluhta.fi/artikkelit/ >. 30.12.2013).

Hän tarjoaa ymmärrystä niille, jotka etsivät täydellistä maisemaa, koska ihmi-
sillä on paljon toiveita ja myös pelkoja menettämisestä. Voi tuntua helpottaval-
ta pysäyttää kaikki muuttumattomaan tilaan. Hän haluaa maalausta katsoes-
saan aistia tekijän läsnäolon. Joskus tekijän taitavuus ja maiseman täydellisyys 
voi olla vankeutta, joka etäännyttää, eikä enää kiinnosta katsojaa. Hepoluhta 
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saattaa kokea hyvin kömpelön ja hapuilevan maalauksen yllättäen uskottavaksi 
ja koskettavaksi.

Jaha. Hän siis saattaisi kokea uskottavaksi tekemäni piirrokset, joissa ei ehkä 
ole mitään järkeä, ja joista ei aina pysty tunnistamaan kohdetta. Jotka vain ovat 
mietiskelevää hetken havainnointia.

Myös Antti Laitisen taiteen polut näyttäytyvät minulle meditatiivisina. Hän 
ei analysoi töitään vaan tekee, esim. poistaa palan metsää, kuljettaa sen teol-
lisuushalliin ja erottelee materiaalit erillisiin lokeroihin kuten työstäessään 
teosta Forest Square (1-3). Tulee ajatus, että se on enemmän olemisen kuin te-
kemisen tila, vaikka se on samalla todella rankkaa työtä. Kuvittelen teollisuus-

Piirros: Kauppahalli, Pori. 
Neulanreikäkuva: Lissabon, 
Portugali.
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halliin paloitellun metsän hajut, miltä tuoksuvat tuore mänty, pihka, multa, 
miltä se kaikki tuntuu käsissä, kun sitä lajittelee, miltä metsä maistuu suussa. 
Mitä kaikkea yllättävää voi löytää, mitä vihreän, ruskean ja harmaan eri sävyjä 
voikaan olla. Minkälainen ääni lähtee, kun neulasia tippuu neulasten päälle?

Jantso Jokelin tekee kirjallisen – ja omalla tavallaan hyvin meditatiivisen – 
matkan ei-minnekään esseekokoelmassaan ( Jokelin 2012). Ateistina hän 
kammoksuu uskontojen puhetta toisista maailmoista tai näkymättömistä ener-
giavirroista, mutta iloitsee käsitteistä sellaisuus ja alkuperäisyys, niillä hänet 
saa välittömästi vetäistyä mukaan ”kelkkaan”. Hän kuvailee esseessään Kuun-
telemisesta Zen-meditaation vähäeleisimpää muotoa, josta käytetään nimitys-
tä hiljainen valaiseminen. Se tarkoittaa pelkkää istumista ilman määriteltyjä 

 Neulanreikäkuva:  
Arenys de Mar, Espanja.
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henkisiä päämääriä. Harjoituksen tavoite ja saavuttamiskeino ovat silloin yksi 
ja sama asia – pitää vain istua, ei mitään muuta. ”Ideaalitilanteessa mietis-
kely kulkee hengitys hengitykseltä kohti ei-ajattelemista. Käsitteellinen minä 
irrottaa otteensa vapaina purjehtivista ajatuksista sitä mukaa kuin uusia lipuu 
ohi. Lopulta – näin traditio kertoo – kahtiajaot menettävät merkityksensä ja 
maailma näyttäytyy puhtaassa sellaisuudessaan. Kokemusta kuvataan ”tyhjäksi 
ja ihmeelliseksi” (Ibid., 158-159). 

Jokelinille kauneus ilmenee maailmassa puhtaana sellaisuutena. Samoin näyt-
täytyvät taide, luonto ja erotiikka.

Olen valokuvataiteilija, mutta välillä tuntuu, että kuuntelen tarkemmin kuin 
katselen. Kuuntelen, kun patteri napsahtelee John Cagen sävellyksen kaltaise-
na. Outoja kieliä voi oppia: kääntäjä Tarja Roinila osaa merleaupontya, sillä 
kääntäminen on uuden kielen opettelemista (Merleau-Ponty, 2012), minä taas 
osaan kissaa. Kuuntelen kissojani niin tarkasti, että olen oppinut kissojen 
kieltä: tiedän, milloin niillä on nälkä ja milloin taas jano. Tiedän, milloin 
ne kiittävät, milloin antavat moitteita palvelun hitaudesta. Merenrannan ja 
ylipäänsä luonnon kuuntelemisen jälkeen hienointa on kuunnella maailmaa 
junassa. Mikrokosmoksesta makrokosmokseen: oman hengityksen rytmi ja 
kertovuus, ympärillä olevat lähiäänet kuten kännyköihin rupattelevat kanssa-
matkustajat, kiroilevat ja levottomasti liikehtivät luokkaretkeläiset, lähes trans-
siin vaivuttavat junan äänet, joita on paljon muitakin kuin se kolke, ja lopulta 
maailmankaikkeuden äänet, jotka ihan sellaisuudessaan myös ovat läsnä. On 
hämmentävää huomata, että maailma koostuu pienistä äänistä, eikä hiljaisuut-
ta ole olemassakaan niin kuin ei ehkä nyt-hetkeäkään.

Mikä on valokuvan ääni? Minulle valokuva ennen muuta kohisee. Maailma ko-
hisee kuvassa. Kohina taas, se voi olla paitsi auditiivista niin myös visuaalista.
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Vai onko valokuvan ihanuus juuri sen täydellisessä äänettömyydessä? Sosio-
logi ja filosofi Jean Baudrillard on pohtinut valokuvan hiljaisuutta ja miten se 
on hänen mielestään yksi sen arvokkaimmista ominaisuuksista, toisin kuin 
elokuvassa ja televisiossa, jotka on aina vaiennettava, menestyksettä. ”Ku-
van hiljaisuus, joka ei kaipaa (jonka ei pitäisi kaivata) mitään kommentaaria” 
(Baudrillard, 1998).

Otin neulanreikäkuvia Istanbulissa syksyllä 2013. Kaupungissa, missä jokai-
sen näkymän ympärillä kuohuu. Asioita, joista voi päätellä olevansa Istanbu-
lissa: pysähtymätön liike, kaikkialla huutavat miehet, jalkaa puskevat kissat, 
kimmellys, manteli ja minttu, makeus, vapauttavan eksymisen tunne, paljous, 
värivalojen ketjut, auton töytäisy reidellä, vedenväri. Objektien ympärillä on 

Neulanreikäkuva: Istanbul, Turkki. Neulanreikäkuva: Istanbul, Turkki.



45

loppumaton häly ja mellakka. Istanbulissa ottamissani valokuvissa on ilmiö-
mäinen hiljaisuus. Baudrillardin ajatuksen mukaisesti, se (valokuva) on ainoa 
tapa kulkea kaupunkien läpi ääneti. 

23/11 2012 Junassa (matkalla Tampereelta kotiin Valokuvakeskus Nykyajan 
30-vuotistaipaleeseen liittyvästä Nykyajan raunioilla –seminaarista). Suljen silmät, 
kuuntelen. Tasainen tietokoneen näppäimistöjen naputus kuuluu edestä ja takaa. 
Äkkiä jonkun kännykän terävä pi-piip pi-piip -ääni läpäisee kelluvan mielentilani, 
syöksähtää tajuntani iltaraunioille. Olen istunut taajamajunassa välillä Pori  - Tam-
pere jo 80-luvulla. Silloin ei ollut kännykän eikä tietokoneen ääniä. Kukaan ei ollut 
kenenkään tämän junan ulkopuolisen ihmisen saavutettavissa matkan aikana. Ajatus 
on häkellyttävä kaikessa tavanomaisuudessaan! Luen Luce Irigarayn kirjaa. Olemme 
kasvotusten uudenlaisen kulttuurin kanssa, todistamme informaatiotulvan kasvua sekä 
tilassa että ajassa, sen monimuotoisuutta, ja samalla todistamme humaanin tietoisuuden 
menetystä. ”Me tiedämme enemmän asioita, mutta käännymme vähemmän omaan it-
seemme tutkiaksemme näiden kaikkien asioiden merkitystä, tullaksemme etevämmiksi 
ihmisiksi […] Ja on olemassa riski, että tiedämme tuhat asiaa, ja lopulta pelkistämme 
itsemme tiedonhankkijoiksi, mutta emme enää tiedä mitään siitä, kuka minä olen, 
kuka sinä olet, keitä me olemme. Piilee vaara, että meistä tulee tietokoneen kaltaisia 
lukuisine varastoituine ohjelmistoineen, mutta avain näitten ohjelmien luoman mahdol-
lisen kokonaisuuden määrittelemiseksi on kadoksissa, kuten on myös hämärän peitossa 
siirtyminen ohjelmasta toiseen, sekä keinot käyttää kokonaisuutta tai sen osia kom-
munikoidaksemme oman itsemme kanssa, toisten kanssa, keskenämme.”  [”We know 
more things but we return less to ourselves in order to examine the meaning of all these 
things for a more accomplished human becoming […] And the risk exists of knowing 
a thousand things, of finally reducing ourselves to an effect of acquisition of knowledge, 
but of no longer knowing anything about who I am, who you are, who we are. The risk 
exists that we are becoming computer software with a multitude of stored programs but 
for which the key for defining the possible unity of these programs is missing, as is the 
manner of passing from one program to the other, the means of using the whole or a part 
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of it in order to communicate with ourself, with the other, between us”] (Irigaray 2002, 
93-94. Oma käännös).

Filosofi Tere Vadén kysyi seminaarissa: ”Mitä on olla ihminen? Mitä elämältä 
voi odottaa?” Me hukkaamme kaikki kytkökset ja ohuet säikeet syntytietoon 
(Vadén Tampereella 23.11.2012).

Ei-tietämisestä

Terapeuttisessa työssä – samoin kuin valokuvataiteilijan työssä tai joogassa 
– tietäminen on rannatonta. Ainoa, jonka tietää varmaksi, on se, ettei tiedä 
juuri mitään. Näillä alueilla, joilla toimin, kaikki on epävarmaa, siihen epävar-
muuteen on vain pakko rohkeasti nojata ja luottaa, että se kantaa kuitenkin. 
Siitä voinee löytää todellisen levon. Inhimillisyys on ikuisesti puutteellista, 
onneksi. Täydellisyys olisi pystyynkuollut tila, jos olisin täydellinen, kuolisin 
jo tässä elämässä. Sen sijaan kaikkivoipaisuuden illuusiolla on välillä hyvinkin 
tärkeä tehtävä elämänkulussa.

Jos mietin, mikä on tehtäväni tässä elämässä, niin se voisi olla oppia sietämään 
epävarmuutta. Minun on vaikea sietää tekemiäni virheitä ja sitä, etten tiedä, 
miten asiat ovat. Tämä opinnäytetyöni sisältää virheitä. Haluan nyt ja tässä 
antaa itselleni täyden mahdollisuuden virheisiin, se on vaikeaa. Tässä tekstissä 
on yksinkertaistamisen kautta syntyviä virheitä, luultavasti. On kritiikitöntä 
lähteiden tulkintaa. Toisaalta voi olla puhtaita asiavirheitä tai myöhemmin 
virheellisiksi osoittautuvia olettamuksia.

On kiehtovaa ja erityisen vapauttavaa ajatella, miten paljon maailmassa on 
asioita, joista ei tiedetä juuri mitään. Aina joku tietää enemmän kuin minä ja 
joku tietää vähemmän. Jos googlaa käsitteen ei-tietäminen, voi päätyä sivulle, 
joka kertoo Tietämättömyyden sanakirjasta (Passig ja Scholz 2009).
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Kirjaan on luetteloitu kymmeniä toinen toistaan hämmästyttävämpiä tiedon 
mustia aukkoja, kuten ankeriaiden lisääntyminen, Havaijin synty tai millä eli-
mellä kissat kehräävät.

Kirjassa todetaan, että kissat ovat oikeastaan aivan tavallisia, monissa koris-
teellisissa väreissä ja kuoseissa tarjolla olevia luontokappaleita, joita olemme 
tarkastelleet jo monta tuhatta vuotta. Silti moni yksityiskohta on hämärän 
peitossa. Miksi ja miten kissa esimerkiksi kehrää? Kuolleita eläimiä voi leikellä 
ja tutkia tieteellisessä mielessä, mutta kuollut kissa ei kehrää, eikä kehräämistä 
voi irrottaa kissasta ja tutkia mikroskoopin avulla.

Naisen ejakulaatiostakaan ei tiedetä tarkoin. Lääketiede löysi klitoriksen vasta 
1500-luvulla – ”siis muutama sata miljoonaa vuotta sen lanseerauksen jälkeen. 
Voidaan varmaankin lähteä siitä, että jotkut kiinnostuneet maallikot olivat jo 
aiemmin huomanneet klitoriksen parikin kertaa” (ibid., 132).

12/12 2005 Tampereella 2005 pitämääni luentoa varten muistiin 
kirjoitettu tarina: Joskus kolme kesää sitten aloin kuvata mustaval-
koiselle filmille metsänpaloja, kohtia metsästä. Ensin näin metsätähdet. 
Maaginen harmonia niissä on kuin taivaan tähdistö maassa. Chickweed 

Neulanreikäkuva: Lissabon, Portugali. Piirros: Isokarhu, Pori. 
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winter green. Sitten kuvasin apilaa, paljon. Joku kysyi, onko apilaku-
vissa neliapiloita? En tiedä, vastasin. Siitä vastauksesta tuli teossarjalle 
nimi. En tiedä. Minua ei kiinnosta tietää, minä vain kuvaan. Kerran 
sattumalta osuinkin paikkaan, jossa oli useita neliapiloita ryppäinä 
kasvamassa, mutta minulla ei ollut kameraa mukanani. Kun sitten 
menin uudelleen viikon päästä kameran kanssa, niin eihän niitä nelia-
piloita enää löytynyt. Olinpa tyhmä! Luonto muuttuu ja muuttuu. No, 
se oli 28. kesäkuuta yhdeksältä aamulla, kun kyykin siinä kävelytien 
vieressä kameroineni. Vanha mies pyöräkelkan kanssa tuli kohdalleni ja 
huusi: ”Mitä haet?”. ”Neliapiloita”, vastasin. Mies pysähtyi, kääntyi 
kokonaan minuun päin ja sanoi hyvin vakavana: ”Ei saatana! Ei niitä 
etsimällä löydä. Niiden pitää tulla vastaan sattumalta”. Olin välittö-
mästi samaa mieltä miehen kanssa. Niin, asioiden pitäisi antaa vain 
tulla vastaan, omalla painollaan. Olin väärässä, kun näin suunnitel-
mallisesti etsin neliapilaa. Jatkoin kuitenkin etsimistä, ja erään metsän 
laidalta löysinkin yhden. Tuntui jotenkin epärehelliseltä kuvata se.

En tiedä, miksi kuvaan. Juuri silloin kuvaaminen tuntuu täysin omalta, kun 
en yhtään tiedä, miksi kuva pitää ottaa. ”Valokuvaajan ”toinen näkökyky” ei 
muodostu ”näkemisestä”, vaan läsnäolosta” (Barthes 1985, 53).

Valokuvaan avoimia kysymyksiä tai ajatusten aukkokohtia, kahden ajatuksen 
välissä olevaa tyhjää. Jos lamppu syttyy ja saan jonkin kuvausidean, niin yleen-
sä teen sen ajatuksissani jo valmiiksi, eikä tunnu mielekkäältä enää konkreet-
tisesti sitä toteuttaa. Apurahojen ja näyttelyiden hakeminen on siksi vaikeaa. 
Miten vakuutan asiantuntijat sanomalla, ettei ole sanoja. En tiedä, miksi ha-
luan ottaa nämä kuvat ja tehdä tämän näyttelyn, mutta valitkaa minut silti. 
Haluan jakaa kokemukseni, toivon sen riittävän, apurahahakemuksessakin.
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Potentiaalinen tila

Uskon leikkiin ja arkeen. Ajattelen leikkiä sanan laajimmassa mahdollisessa 
merkityksessä. Leikkiä on jokainen uusi lähestymistapa, maailman itsestään 
selvän tuttuuden murtaminen. Miksi reagoida samalla tavalla, jos on mahdol-
lista keksiä tuhansia variaatioita?  Voi kattaa aamupalan katolle tai puuhun 
ja kannustaa sieltä käsin postilaatikolle laahustavia naapureita, tai suukottaa 
armastaan suun sijasta nilkkaan. Konduktööri X sanoo Vammalan asemalla: 
”Tänään olen hyvällä tuulella. Tänään päästän nuo kaikki ihmiset ilmaiseksi 

Neulanreikäkuva:  
Oma puutarha, Nakkila.
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junaan”. Juuri tänään, juuri nuo ihmiset.  Lähihoitajaystäväni tekee rankkaa 
vuorotyötään vanhainkodissa kruunu päässään ilahduttaakseen paitsi mum-
muja ja pappoja myös itseään. Kolmevuotias näkee maailman suurennuslasin 
läpi ja esittää filosofisia kysymyksiä, toisinaan runomuodossa. ”Mamma, olet-
teko te vaihtaneet tolle noi?”, hän kysyy ja osoittaa kissan puhtaanvalkoisia 
tassuja. ”Kyllä rakkaani, Turussa on pienenpieni tassupuoti, sieltä saa vaihto-
tassuja kissoille”.

Sen vuoksi on kannattanut syntyä tähän elämään, että on kerran saanut olla 
pieni ja ihmettelevä ihmistaimi.

Jo aiemmin viittaamani psykoanalyytikko D.W. Winnicott toteaa kirjassaan 
Playing and Reality, että oman minuuden ytimen, selfin, etsiminen edellyttää 
tiettyjä olosuhteita (Winnicott 1985, 63). Nämä olosuhteet ovat yhteydessä 
siihen, mitä tavallisesti kutsumme luovuudeksi. Luovuus taas edellyttää aina 
leikkiä. ”Leikkien, ja vain leikkien, yksittäinen lapsi tai aikuinen on kykenevä 
luovuuteen ja käyttämään koko persoonallisuuttaan, ja vain olemalla luova 
yksittäinen ihminen voi löytää ydinminänsä” [”It is in playing and only in 
playing that the individual child or adult is able to be creative and to use the 
whole personality, and it is only in being creative that the individual discovers 
the self”] (ibid. 63. Oma käännös).

Se ei tarkoita, että kaikki kuuluisat taiteilijat olisivat löytäneet oman minuu-
tensa. Estetiikan, taitojen ja tai käsitteellisen ajattelun alueella taidetyö voi olla 
hyvin arvokas, mutta sillä ei silti ole ehkä ollut mitään tekemistä taiteilijan 
oman minuuden löytymisen kanssa. Winnicott puhuu ennemminkin luovuu-
desta ja leikistä elämässä ylipäänsä, kokonaisvaltaisesta luovuuden kokemises-
ta elämän ominaispiirteenä.

Winnicott viittaa vapaaseen assosiaatioon psykoanalyysissa. Tarvitaan tietty 
rentoutumisen tila, jotta ihminen voi kommunikoida ajatusten, impulssien, 
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aistimusten jatkumossa, päästää irti, lakata etsimästä tarkoitusta siinä hetkes-
sä ja hyväksyä kaikki sellaisenaan. Pitää olla tilaa mihinkään liittymättömille 
ajatusketjuille.

Ajattelen, että samaa rentoutta tarvitaan meditatiivisessa taidetyöskentelyssä, 
ja luottamusta siihen, että merkitykset mahdollisesti avautuvat myöhemmin. 
Koen valokuvaamiseni useimmiten vapaan assosiaation kaltaiseksi virtauksek-
si. Lisäksi uskon, että ihminen tarvitsee myös nonsensea, joutavanpäiväistä 
pötyä, joka liittyy mielen lepoon, ja jota ei tarvitse koskaan järjestää tai selittää. 
Tämän kirjallisen osuuden alkupuolella pohdin epätarkkuuden käsitettä valo-
kuvassa. Jos katsoo tosi lähelle, yksityiskohtiin, ei voi nähdä kokonaisuutta. 
Kokonaisuuden ja mahdollisen merkityksellisyyden näkee vasta jälkeenpäin, 
eikä se kaikin ajoin ole tarpeellista lainkaan.

Neulanreikäkuva:  
Otanlahti, Rauma.
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Winnicott puhuu potentiaalisesta tilasta, jossa myös psykoterapia tapahtuu. 
Se mahdollistaa sisäisen todellisuuden kehittymisen. Mitä se on käytännös-
sä? Lapsen on turvallista leikkiä, kun äiti tai isä on lähellä. Tai terapiassa: 
ihminen voi turvallisesti havainnoida itseään ja syntyy luottamus itseen, kun 
on turvallisessa vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Potentiaalinen tila on kah-
den ihmisen välissä, ja se perustuu luottamuksen kokemukseen. Tai taiteessa: 
maaginen luovuus sävyttää aina jossain määrin tätä tilaa, joka on ulkoisen ja 
sisäisen maailman välissä.

Sisäisen ja ulkoisen todellisuuden raja-alueella on leikin ja taiteen maailma. 
Pirkko Siltala toteaa, että leikkivä lapsi kerää ulkoisen todellisuuden ainek-
sia, mutta luo ne sisäisen maailmansa ehdoilla ja mahdollisuuksilla – kuvit-
telemalla sekä antamalla omia subjektiivisia merkityksiä kokemalleen. Liika 
ahdistuneisuus kuitenkin tuhoaa leikin ja mielikuvat tai niitä ei synny. Jos 
lapsi on joutunut mukautumaan liikaa ympäristön vaatimuksiin ja huolenpito 
ja kannattelu (holding) ei ole sisältänyt jatkuvuutta, luova ydin jää piiloon. 
(Siltala 2007, 180).

Ruumiini tietää valokuvauksesta

Miten ei-kielellinen on niin kutsuva? Rakastan kieltä ja kuitenkin, jos minun 
pitää valita jompikumpi, symbolisen tai semioottisen alue, lähden sumeilemat-
ta observoimaan jälkimmäistä.

Puhun tässä Julia Kristevan käsittein. Oman ymmärrykseni mukaan semioot-
tinen on tiedostamattoman tiedon ja muistin kantaja ja ilmaisija, symbolinen 
taas tietoisen tiedon ja muistin. Musta aurinko kirjan suomennoksen sanas-
to-osuudessa semioottinen kuvaillaan siksi osaksi merkityksenmuodostusta, 
jossa ruumiilliset vietit järjestyvät tai purkautuvat kieleen (Kristeva 1998). 
Semioottisen säännöstöt ilmenevät rytmien, sävyjen ja eleiden järjestyksinä. 
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Semioottista ei voi pukea sanoiksi, se on esikielellistä. Symbolinen on se osa 
merkityksenmuodostusta, joka pystyttää symbolien toimintarakenteet. Sym-
boliseen liittyvät merkit, arvot ja arvostelmat, logiikka, laki ja kielioppi.

Aivan pieni lapsi on hädissään ja äiti tai isä sanoo ”ei ole mitään hätää”. Lapsi 
rauhoittuu. Olennaisia eivät ole sanojen merkityssisällöt vaan se, että puhuja 
itse on puhuvalla ruumiillaan ja kokemuksellaan sanojen takana: eleiden ja 
äänen rytmit, puhemelodia ja sen sävyt, jopa vanhempien tuoksut kertovat, 
ettei todellakaan ole mitään hätää.

Samoin semioottisen rihmastot ujuttautuvat valokuvaan, sen näkymättömäksi, 
maanalaiseksi osaksi. Välillä tuntuu, että olen jo oppinut, ettei elämässä ole 
mitään hätää. Ruumiini tietää valokuvauksesta, voin rauhoittua. Se on hyvin 
tärkeää. En voi välittää sitä tunnetta terapia- tai taidetyössäni, jos en itse koe 
niin.

Harrastan maailmahavainnointia, such is life, tällaistakin elämä on. Olen kes-
kittyneesti hajamielinen. Havainnot eivät oikein yllä ajatuksiksi asti, niiden 
tapahtumapaikkana ei ole sana vaan kuva, valokuva, joka tulee ajattelun takaa. 
Sille suistomaalle Kristeva on lahjoittanut käsitteen semioottinen.

Mustavalkoinen valokuva: Villilä, Nakkila.
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Nancy sanoo: ”Jos hoc est enim corpus meum tarkoittaa jotakin, niin se tar-
koittaa puheen tuolla puolen. Sitä ei ole sanottu, vaan siitä on kirjoitettu ulos 
– on kirjoitettu kohti kadonnutta ruumista ja kadonneesta ruumiista lähtien. 
Suin päin” (2010, 29).

Nancy puhuu niin paljon ruumiista niin osuvin sanoin. Hänelle ”ruumis” on 
alastomaksi riisuttu ahdistuksemme. Hän julistaa: kirjoitettakoon itse ruumis, 
ei ruumiista. Ruumiit ovat olemassaolon paikkoja, eikä ole olemassaoloa ilman 
paikkaa. Ja vielä hän sanoo: Rakkaus on avoimen kosketus. Mitä hän tällä 
kaikella puheellaan ruumiista tarkoittaa? Sitä minä en tiedä. Kristeva puhuu 
semioottisen ja symbolisen välisestä jännitteestä ja usein minulle tulee tunne, 
että juuri siinä jännitteessä luen Nancy´n tekstejä. En pysty tietoisen mielen 
tasolla (symbolisen alueella) ymmärtämään kaikkea, mitä hän kirjoittaa, mutta 
koen tekstin silti koko ajan voimakkaasti ruumiillani ja aisteillani (semiootti-
sen alueella). Ymmärrän häntä semioottisen, puhuvan ruumiin tasolla rytmei-
nä, sävyinä, lämpötiloina, tila-aistimuksina, murtumina ollessani prosessissa 
matkalla kohti symbolista ymmärtämistä. Niin Nancy´n kuin Kristevankin 
lukeminen on vapauttavaa kenties juuri siksi, että se on kuin unennäköä tai 
omassa piilotajunnassa valokuvaamista, se on käsitteellisesti niin monimerki-
tyksellistä, että vaatimuksesta ymmärtää käsitteitä voi päästää kokonaan irti 
ja antautua lumouksen valtaan. Se on todella saman makuista kuin unikuvien 
katselu.

Olen vuosien ajan kirjoittanut ylös unia, skannannut univalokuvia. Niistä käy 
ilmi, että minulla on unissa toistuvia teemoja, kuten jungilaisittain ilmaistuna 
animan/animuksen, oman mies- ja naissieluni tutkimista.

30/10 2000. Olen julkisessa vessassa ja säikähdän, olenko tullut mies-
tenhuoneeseen, koska sisään astuu viiksekäs mies. Olen juuri istumassa 
vessan pytylle, kun viiksekäs mies astuu sisään. Sitten huomaankin, että 
hän on hyvin naisellinen, kaunis nainen, jolla onkin vain paksut viikset. 
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Hän kääntää minulle selkänsä ja kumartuu niin, että selkä paljastuu 
ja housujen alla oleva rusketusraja tulee esiin. Vedän huulipunalla 
viivan rusketusrajan kohdalle ja levitän väriä sormillani hänen selkään-
sä…seuraavassa unessa: minulla on keittiön alakaapissa, lavuaarin 
alla, kissa, jonka kimpussa on lohenpunainen paksu käärme. Käärme 
ei yritä vahingoittaa kissaa vaan paremminkin kiusoittelee, on vilkas 
ja leikkisä. En ilkene ottaa käärmettä käteeni, joten annan sen jatkaa 
kissan kiusaamista ja laitan oven kiinni. Selitän jollekin henkilölle, 
ettei se ole vaarallinen käärme, sillä vain mustat käärmeet unissani ovat 
vaarallisia.

23/7 1998. Näen unta kahdesta nuoresta aikuisesta, sisaruksista, ty-
töstä ja pojasta. He sanovat olevansa minun lapsiani. He elävät villeinä 
omituisessa asunnossa, jonka ovet ovat auki kaiken maailman ihmisille 
tulla ja mennä. Tytön huoneessa on monta parisänkyä ja kaikki seinät 
ovat täynnä helminauhoja.
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Kauneudesta ( jota ei tarvitse ansaita)

Haluan vaalia taiteessani kauneutta. Häpeämättömästi. Kauniiksi määrittele-
minen on varsin henkilökohtainen asia samoin kuin taiteeksi määritteleminen, 
mutta pyrin tekemään arjessani ja taiteessani asioita, jotka ovat itselleni kau-
niita. On tärkeää, että elämässäni on kauneutta, jota ei tarvitse ansaita millään 
lailla.

Neulanreikäkuva: Arenys de Mar, Espanja.
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Istanbulin biennaali 2013 esitti Angelica Mesitin (synt. 1976 Sydneyssä), nel-
jän kanavan ja neljä muusikkoa esittelevän videoinstallaation Citizens Band 
(Installaation esittely internetissä. < http://vimeo.com/55522269 > 25.10.2013).

Poliittinen taide voi olla henkilökohtaista - ja myös kaunista ja iloa tuottavaa. 
Aikuisten taidetta ja kulttuuria hallitsee tragedia, usein käy lopulta huonos-
ti. On merkityksellistä, että on olemassa taidetta, jossa kauneus tai elämän 
kantavuus ovat vallitsevia elementtejä, ja joka on jätetty hyvinkin avoimeksi 
erilaisille tulkinnoille ja tunteille, kuten juuri Mesitin teos on mielestäni.

Se on kokonaan elämään päin kääntynyt. Mesiti tarjoaa katarsiksen. Hei, ha-
luan elää ennen kuin kuolen! Tulee tunne kotiinpaluusta, tulla kotiin omaan 
ruumiiseensa, tulla omaksi itsekseen, joka on yksi psykoterapiankin tavoitteis-
ta: ihminen tulee siksi, mikä hän on. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, 
jossa tunteet ja kognitio (tajunnan sisältö, ajattelu, tieto, havaitseminen, ha-
vainto) tapahtuvat. Nämä neljä muusikkoa ja videotaiteilija Mesiti todella ovat 
tässä maailmassa. Istanbulin väkilukua ei tarkkaan tiedetä, arvio liikkuu 15-
20 miljoonaan, kun mukaan lasketaan laittoman siirtolaiset ja tilapäisasujat. 
Pariisi myös on väkirikas ja monikulttuurinen paikka, missä Mesitin teoksen 
musiikkiesitykset on tallennettu. Suurkaupungissa tulee konkreettiseksi väen 
paljous, ja samalla tulee pohdittua yksittäisten ihmisten elämiä. Miten eri ta-
valla tämän planeetan asukkaat (citizens) elävät ja ovat eri paikoissa. Jokaisessa 
ihmisessä on paitsi ulkoisesti nähtävissä olevat ominaisuudet myös kokonai-
nen sisäinen universumi: jokainen meistä kantaa muistoja sydämessään, omaa 
kulttuuriperintöään, uniikkia ilmaisuvoimaa kehossaan, henkilökohtaisia sie-
lun, mielen ja ruumiin halkeamia.

Toisin kuin elokuvassa, tarinankerronta ei tässä kontekstissa ole päätarkoitus. 
Videot tarkkoine lähikuvineen voi ennemminkin nähdä neljän muusikon in-
tiimeinä muotokuvina, jotka eivät näytä vain heidän ulkoista olemustaan vaan 
myös syvältä luotaavan heijastuksen heidän sisäisestä maailmastaan.
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Yhdessä videoista Mohammed Lamourie soittaa kosketinsoitinta ja laulaa 
Pariisin metrossa. Mesiti kuvailee youtubesta löytyvässä haastattelupät-
kässä (Taiteilija Angelica Mesitin haastattelu. < http://www.youtube.com/
watch?v=oZCESnLdr1c > 25.10.2013) sen hetken koskettavuutta, kun hän 
ensimmäistä kertaa näki Mohammedin metrossa. Hän tiesi heti haluavansa 
työskennellä tämän miehen kanssa. Mesiti halusi tehdä mahdollisimman yk-
sinkertaisen nauhoituksen ilman erityisiä tehosteita, hän vain halusi tallentaa 
sen, mitä Lamourie teki metrossa. Juuri tämä tallenteiden suoruus, nöyryys 
ja välittömyyden kirkkaus tekevät minuun suuren vaikutuksen. Mietin, miten 
Lamourie´n musiikki on uskomaton elämys, ja kuitenkaan kukaan ympärillä ei 
reagoi, tuskin vilkaisee miestä.

Pohdin aiemmin (sivulla 16) Varton ajatusta yksittäisyyden tulemisesta esiin 
ainutkertaisuuden kautta. Keskustelussa opinnäytetyöni toisen ohjaajan Harri 
Laakson kanssa esille nousee ajatus, miten yksinäisyys (tai yksittäisyys) koros-
tuu, kun ympärillä on paljon ihmisiä, kuten juuri Lamourien soittaessa Pariisin 
metrossa. Samoin vasta kahden kuvan edessä näkee, kuinka yksin kuva on, 
toteaa Laakso. 

Yhteistä neljälle Mesitin videoteoksen esitykselle - tai maailmassa olemisel-
le, sillä en koe heidän ”esittävän” mitään - on juuri tämä halu ilmaista omaa 
sisäistä maailmaansa, jakaa sitä julkisessa tilassa, ilman oletusta suosionosoi-
tuksista ja huomiosta. Itseilmaisu, joka on hengittämisen kaltaista itsestään 
selvää olemista ja elämän juhlistamista. Jos näin taitavaa ja tunteisiin vetoavaa 
musisointia kuulisi konserttisalissa, yleisö reagoisi siihen monin tavoin.

Haluan antautua ja altistua arjelle kaunosielun herkkyydellä, panna mah-
dollisimman vähän vastaan, tehdä sen mikä tulee luokse. Yhdysvaltalainen 
edesmennyt taitelija Agnes Martin luettiin minimalistiksi sekä taiteessaan että 
elämässään ylipäänsä. Häntä itseään ei kiinnostanut minimalismin mekaani-
suus, tulkitsen hänen olleen enemmän kiinnostunut tunteesta, valosta ja kau-
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neudesta. Jotkut Martinin kirjoittamat lauseet ovat jääneet mantrankaltaisina 
mieleeni, esim. ”tässä elämässä kauneus ja onni edustavat elämää” (Martin 
1990, 45). Hän toivoo ihmisten katsovan hänen taulujaan kuin merta. Menet 
vain meren rannalle, istut siihen ja katselet.

Mikä voisi olla kauneutta, jota ei tarvitse ansaita? Muistuu mieleeni yksittäinen 
arkinen hetki viime kesältä, jonka tallensin päiväkirjaani. Hajun aistimukset 
ovat ehtyviä, mutta välillä ne palautuvat mieleen tuulahduksina.

3/6 2013 Kesken opinnäytteen kirjoittamisen päätän kiivetä katolle ja 
samalla puhdistaa rännit. Sitä tekee monenmoista oheishommaa, ettei 

Neulanreikäkuva:  
Herrainpäivät, Pori.



60

tarvitsisi tehdä sitä, mitä oikeasti haluaa tehdä eli kirjoittaa. Yhdellä 
talon seinustalla kasvaa kuusama, irrotan kasvustoja katonreunasta, 
kuusaman tuoksu tulee säädyttömän lähelle. Se on eroottinen ja leimal-
lisesti iltaan kuuluva (vai johtuuko se vain siitä, että kuusama kasvaa 
makuuhuoneen ikkunan takana…) Talon toisen sivun takaa, etääm-
mältä, nousee kielontuoksu ja vielä kauempaa syreenin. Se tuo mieleen 
äidin vanhan parfyymin, muisto lapsuudesta, eiffeltorninmallinen pullo.

Rännit itsessään lemuavat ummehtuneelle ja kirpeälle samaan aikaan, jälleen 
hyvin intiimille, kauhon männynneulaspihkamutapuuroa pois ränneistä ja hei-
tän alas nurmikolle, joka erittää voimallista ruohon ja voikukan aromia. Liityn 
tähän hajujen kosmokseen, ihoni haisee lohikäärmeeltä, ukkoselta/auringolta, 
miedolta hieltä. Maailma haisee sadetta enteilevältä, mutta sormenpääni tuok-
suvat tietokoneen näppäimistöltä ja maahumalalta (puutarhahanskat).

Taiteellinen osuus Generaattorigalleriassa – havaintoja 
tilassa

Opinnäytetyön taiteellistuotannollisen osuuden muodosti Generaattorigalle-
riassa Porissa syyskuussa 2012 pidetty viikon mittainen näyttely. Teosten kuvat 
ovat noin vuosilta 1996-2012 ja ne ovat suorassa yhteydessä omaan elämääni ja 
arkeeni. Niissä on katuja, ihmisiä, eläimiä, rakennuksia, yksityiskohtia, metsää, 
merta. Niissä ei ole varsinaista teemaa, ne ovat nyt-hetkiä. Kuvat on tallen-
nettu neulanreikäkameralla tai vanhoilla filmikameroilla, ja ne ovat kaikki 
mustavalkoisia.

Miksi valitsin töideni esittämiseen juuri tämän tilan? Tulin syvästi koskete-
tuksi, kun ensimmäisen kerran näin vanhan generaattoritilan. Tiesin heti ha-
luavani tehdä teoksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa tämän tilan kanssa. En 
halunnut ottaa sitä haltuuni vaan ikään kuin hyväillä sitä pienillä teoksillani. 
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Tila itsessään on täydellinen taideteos: elämän ihmeluonne avautuu. Pienet yk-
sityiskohdat ovat suurenmoisia, kuten koneenvalmistajan majesteetillisin sini-
sen, punaisen, kullan ja valkoisen väreillä muodostettu logo AB.DE LAVALS 
ÅNGTURBIN STOCKHOLM, erityinen värimaailma. Minkälaista täällä 
on ollut työmiehen arki? Vaikuttavan tilan kanssa ei voi kilpailla huomiosta. 
Niinpä päädyin tekemään hyvin pieniä teoksia ajatuksena, että intiimi muisto 
kohtaa julkisen muiston.

3.7.2012 päiväkirjamerkintä: kysymys on löytämisestä, havahtumisesta 
ja kokemisesta. Tämä maailma tässä. Maailman kohina. 

Luonnonvalo on tilassa keskeinen vaikuttaja. Kun päivä on poutainen, tila 
täyttyy kirkkaudesta, joka on kaikki – perustava olemus. Myös hämäryys voi 
olla elävää ja ylistettävää. Hämäryys kiehtoo minua niin tilassa kuin kielessä. 
Generaattorin tilallisuudessa valoisuus on sakraalia samoin kuin hämyisyys.

Suojeltuun generaattoritilaan ripottelin ja upottelin koneiden keskelle, ikku-
nalaudoille ja mittaritaulujen päälle yleisölle löydettäviksi valokuvallisia pala-
sia. Jokaisessa palasessa oli hopeagelatiinivedos yhdistettynä melko paksuun 
lasiin. Lasit olivat muodoiltaan vaihtelevia, osaksi vinoon leikattuja, osaksi or-
gaanisen muotoisia kuin kastepisaroita. Teokset olivat siis hyvin konkreettisia 
ja materiaalisia irrotettuja palasia maailmasta. Pienimmät olivat lähes minia-
tyyrikoossa, suurimmat 17x18x17x16cm eli melko pieniä kaikki.

Teosten kuvat olivat luonnosmaisia siinä mielessä, että negatiiveista ja vedok-
sista ei ollut poistettu pölyjä tai naarmuja, eikä niitä ollut käsitelty tai viimeis-
telty. Monet olivat ali- tai ylivalottuneita ja epätarkkoja, usein melko tasahar-
maita tai ylijyrkkiä.

”Näissä teoksissa kiinnostavinta on epätäydellisyys.” (Näyttelyvieras 
Paula Karismaa 8/9 2012)
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En ollut numeroitunut teoksia. Koska valvoin itse näyttelyn, pystyin eväs-
tämään yleisöä kertomalla, mitä olen laittanut esille, esim. että suojellussa 
osassa galleriaa on 17 pientä palasta, jotka voi etsiessään löytää. Ajatuksena 
oli luoda myös teosten katsomisesta meditatiivinen tilan tutkimisen kokemus: 
kun ihmiset etsivät palasia, he tulevat havainnoineeksi samalla tilaa kaikkine 
yksityiskohtineen. Katsomisen avautuminen pienten osasten kautta oli yksi 
lähtökohta.

”Kello on pysähtynyt viis yli kahdeksaan.” (Näyttelyvieras Johanna 
Sointula 5/9 2012)

”Aurinko paistaa likaisten ikkunoitten läpi.” (Tuntematon näyttelyvie-
ras 5/9 2012)

”Teosten lasit heijastelevat tilaa ja katsojia.” (Tuntematon näyttelyvieras 
4/9 2012)

Elämässä kaikki on aina kesken. Ajattelen, että täydellisyys on pystyyn kuol-
lutta, keskeneräisyys ja epätäydellisyys edustavat tässä elämässä elämää, ne 
ovat elämään päin. Generaattorin viimeinen tila, yläkerran siniseinäinen taka-
huone, oli luonnosmainen.

Esillä oli 13 pigmenttivedosta, joissa oli neulanreikävalokuvia ja piirroksia. 
Ne ripustin kehystämättä seinälle, elokuvamaiseksi nauhaksi. Piirrokset olin 
piirtänyt lyijykynällä tai hiilellä erilaisissa arkisissa tilanteissa, usein viiva jäi 
kesken ja hajan. Esimerkiksi olin piirtänyt parturia työssään näyteikkunan 
läpi, ja tilanne oli niin hetkellinen, että parturin toinen jalka jäi piirroksesta 
uupumaan hänen vaihtaessaan asentoa. Ne eivät siis olleet alkuperäisiä piir-
roksia vaan pigmenttivedoksina valokuvapaperilla – jälkeenpäin ajattelin, että 
alkuperäisten käyttäminen olisi toiminut paremmin. Siitä tuli myös havaintoja 
näyttelyvierailta:
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”Voisiko kuitenkin olla originaalit piirrokset?” (Näyttelyvieras Henna 
Paunu 7/9 2012)

”Alkuperäiset piirrokset olisivat enemmän nyt-hetkeä.” (Näyttelyvieras 
Jenni Uusitalo 4/9 2012)

Henna Paunu kuvaili lasipalloja itsevalaiseviksi, hänestä ne olivat kuin pro-
jisointeja. Pallo muotona on elävä, orgaaninen luonnonmuoto. Paunu pohti 
teoksia parasiitteina, jotka kasvavat tilasta.

Edellä mainittu oli tärkeä kuulla, sillä se vahvisti ajatustani tilan ja teosteni 
luonnollisesta yhteiselosta. Kyse ei ollut pelkästä vuoropuhelusta vaan ennem-
min symbioottisesta olemisen hetkestä: teokseni imivät ravintonsa suoraan 
tilasta ja toisaalta synnyttivät tilassa hetkellisesti kokonaan uutta elämää.

”Lasityöt ovat välähdyksiä tilassa, ihan konkreettisesti, kun niihin osuu 
sopiva valo. Toisaalta ne ovat välähdyksiä jostain toisesta maailmasta. 
Sitä miettii, mitä se kuva oli, mitä siinä oli, ja sitten tulee uusi välähdys 
ja unohtaa sen vanhan.” (Näyttelyvieras Salli Kulmala 7/9 2012)

Myös tuoksu oli osa kokonaisvaltaista elämystä. Poltin alakerrassa tavallisia 
kynttilöitä ja yläkerrassa tuoksulampussa eteerisistä öljyistä sekoitettua tuok-
sua, joka yhdistyi koneiden ja tomun tuoksuun. Koin itse tuoksun miellyt-
tävänä ja poikkeuksellisena, kiinnostavana, mutta vain yksi näyttelyvieras 
kommentoi sitä.

”Mikä täällä tuoksuu hyvältä?” (Näyttelyvieras Sara Kärpänen 3/9 
2012)

Yksi näyttelyvieras kritisoi tilaa siivottomaksi, likaiseksi. Hän tuli siitä harmis-
tuneeksi, ja ehdotti, että seuraavalla kerralla tarttuisin rättiin ja harjanvarteen. 
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Kuvataiteilija Paavo Paunun mielestä taas tilan koskemattomuus nimenomaan 
oli hyvä asia: kuvien herkkyys levisi hänen mielestään tilaan seitteinä ja pö-
lynä. Näin kuvat olivat osa tilaa.

Useimmat vieraat ilmaisivat kokevansa kokonaisuuden rauhoittavana, mutta 
myös muunlaisia tunnelmia nousi:

”Täällä on aavemainen tunnelma, pelottava, kuin kylässä, missä yksi 
koira haukkuu ja toinen vastaa jostain kaukaa.” (Tuntematon näyttely-
vieras 7/9 2012)

Näyttelytilan alakertaan toin metsänpalasia. Ne olivat 30cm x 30cm kokoi-
sia lasilaattoja, joihin olin kiinnittänyt valokuvia metsän pohjakasvustosta ja 
sen kukista, mm. sudenmarjoja, valkovuokkoja, metsätähtiä ja tähtimöitä ja 
lauhaa. Laatat muodostivat kolme kasvustoa alakerran lattialle, joista suurin 
230cm x 180cm. Tätä suurta teoskokonaisuutta pystyi katsomaan myös ylhääl-
tä päin yläkerran lattiassa olevasta aukosta. Alakerran seinillä oli esillä vielä 
kaksi vanamokuvaa.

Moni näyttelyvieras jäi pohtimaan, minkälaista työnteko generaattoritilassa 
on ollut. Nyt työläiset ovat poissa. Tilassa on sellainen tuntu kuin sieltä olisi 
lähdetty yhtäkkiä, jaffapullokin on jäänyt pöydälle ja hanskat.

”Ovatko he sujahtaneet kuviisi?” (Näyttelyvieras Johanna Sointula 5/9 
2012)

”Jäin miettimään, onko se ulkoisen vai sisäisen maailman kohinaa. 
Kun katsoin kuviin, alkoi tuntua että käännyin kuuntelemaan omaa 
itseäni.” (Näyttelyvieras Sari Mattila 8/9 2012)
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Etukäteen ajattelin, että vietän viikon mittaisen hiljaisuuden retriitin valvoes-
sani näyttelyä. Se ei todellakaan toteutunut, onneksi, näyttelyssä kävijät olivat 
kerta kaikkiaan keskustelevia! Vieraskirjassa oli 149 nimeä, läheskään kaikki 
kävijät eivät huomanneet tai halunneet kirjoittaa nimeään kirjaan, joten kävi-
jöitä oli paljon enemmän. Aivan tuntemattomatkin ihmiset tulivat kertomaan 
minulle, mitä näkivät ja kokivat. Se oli varmasti puhuttelevan tilan ansiota. 
Kliinisessä galleria- tai museotilassa olisi todennäköisesti ollut vähemmän 
vuorovaikutusta. Useimmat ihmiset todella kiersivät pitkään tilassa kuvia 
etsiskellen ja tilaa tutkien, olivat jatkuvassa hitaassa liikkeessä. Se oli hyvin 
kaunista, olen kiitollinen, että sain kokea sen. Oli myös niitä, jotka kaipasivat 
näyttelyluetteloa ja eksaktia tietoa teoksista, nopeaa informaatiota. Puolituttu 
mies, taiteilija itsekin, juoksi raput yläkertaan ja tuli lähes saman tien takaisin 
alas. ”Löysitkö sieltä mitään”, kysyin. Hän katsoi minua hämmentyneesti, ei 
vastannut.

Kokonaisvaltaista pysähtymistä nyt-hetkeen tuki näyttelyyn liittyvä elävä 
äänimaailma, jonka tarjosivat laulaja Meri Tiitola maanantaina ja tiistaina 
sekä puhallinsoittajat Heikki Syrjänen ja Pekka Westerholm keskiviikkona ja 
torstaina. Heidän tuottamansa äänet yhdistyivät tilassa olemassa olevaan teol-
lisuushälyyn, joka tuli seinän takaa.

Meri Tiitola resitoi sanskritinkielisiä mantroja. Syrjänen ja Westerholm taas 
reflektoivat tilaa ja kuvia puupuhaltimilla improvisoiden.

Näitä ääniä voi kuunnella tämän julkaisun yhteydessä muistitikkuliitteenä ole-
valta videolta, joka löytyy myös internet-sivustona < http://www.youtube.com/
watch?v=k-V9QlEBMBc > (10.2.2014).

Laulu- ja soitto-osuuksista tuli melko paljon palautetta. Havainnoin näyt-
telyvieraita tilassa ja huomasin, että monien kohdalla laulun aikana liikkeet 
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hidastuivat ja niiden määrä väheni, koko tila hengitti ikään kuin yhtä suurta 
hengitystä.

”Kaikki valui minusta pois. En pysty nyt menemään ruokakauppaan.” 
(Näyttelyvieras Heli Vija 4/9 2012)

”Lauluääni toi tilanteeseen keskittynyttä ylevyyttä. Oli mukava kier-
rellä ja löytää aina uusia kuvia yllättävistä paikoista.” (Näyttelyvieras 
Ismo-Pekka Heikinheimo 4/9 2012)

”Olen kierrellyt näyttelytilassa nyt laulun aikana ja ennen sitä. Kiinnos-
tavaa, miten laulu muuttaa kuvankatselun kokemusta.” (Näyttelyvieras 
Minna Karru 4/9 2012)

Generaattorigalleria 6.9.2012.  
Valokuva- ja videodokumen-

taatio näyttelystä löytyvät 
tämän julkaisun liitteenä 

olevalta muistitikulta.
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Mistä maailmasta?

Porin Reposaaren rantakallio on täynnä kaiverruksia ainakin yli sadan vuoden 
ajalta. Kaiversin sinne itsekin kerran kaksi sanaa: Mistä maailmasta. Halusin 
kuvitella henkilön, joka tulee meren halki kaukaisilta mailta, astuu rantakivel-
le, löytää kysymykseni ja alkaa pohtia sitä.

Mistä maailmasta minä astuin tähän opinnäytetyöhöni, tähän tekstiin, siitä 
olen edellä kertonut. Kuvaillut toimintaa, joka ei ole ollut niin kiinnostunut 
tuloksista, mutta sitäkin enemmän havainnoista tai ajatuksen takaa tulevista 
tuntemuksista ja nyt-hetkistä. Kun jokin päättyy, tulee tilaa uudelle.

Ellei nyt niin koska?
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