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Johdanto

"To study the practice of curating is to reveal the ways in which art has been displayed,
mediated and discussed as part of our histories of exhibition making"(O'Neill 2012,1)

Opinnäytetyössäni tarkastelen kuraattorin roolin kehittymistä historiallisesti.

Ensimmäinen luku käsittelee historiallisen viitekehityksen kartoittamista ja sen

kokoamista. Taidemaailmassa on ollut eri aikoina eri nimikkeitä henkilölle, joka

työskentelee taiteen esillepanon kanssa museoissa, näyttelyissä, biennaaleissa,

gallerioissa ja taidemessuilla. Näyttelyjen järjestäjän nimike on ollut mm. impressaari ja

komissaari. Nykypäivänä kuitenkin puhutaan useimmiten kuratoinnista, kun on kyse

taidenäyttelyn kokoamisesta eri foorumeilla ja kuraattorista, kun on kyse henkilöstä,

joka suorittaa näyttelyn kokoamisen. Kuraattori-nimike on suhteellisen uusi, se

vakiintui 1980-luvalla, ja toiminta mihin se viittaa on saanut uusia sisältöjä ja

merkityksiä vuosikymmenten kuluessa ja on edelleen muuttumassa. Halusin selvittää

miten kuratointi ja kuraattorin rooli ovat kehittyneet nykymuotoonsa historian kuluessa

ja voidaanko 1900-luvun alkupuolen uusien taidesuuntausten esillepanon muodoista ja

sisällöstä löytää yhtymäkohtia nykyisenkaltaisen kuratointitoiminnan kanssa.

Huolimatta kuratoinnin ja erityisesti kuraattorin tehtävän yhä suuremmasta suosiosta ja

sen kasvaneesta roolista ja merkityksestä nykytaiteen kentässä, on aihetta tutkittu

historiallisesta näkökulmasta vain vähän. Suomenkielistä tai Suomessa tehtyä

tutkimusta tai kirjallisuutta aiheesta on ollut vaikea löytää. Olen käyttänyt

tutkielmassani erityisesti sveitsiläisen taidehistorioitsijan ja kuraattorin Hans Ulrich

Obristin tekemiä haastatteluja merkittävistä ja vaikutusvaltaisista kuraattoreista, jotka

uudistivat näyttely- ja museotoimintaa radikaalisti. 
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Tarkastelen kuraattorikysymystä erityisesti tekijyyden teeman kautta. Luvussa kaksi

keskityn tekijyyteen. Lähden liikkeelle tarkastelemalla ensin Roland Barthesin tekstiä

Tekijän kuolema (1968). Sitten pohdin Michel Foucaultin vuotta myöhemmin

kirjoittamaa tekstiä Mikä on tekijä (1969). Kysymystä tekijyydestä ei ole kuitenkaan

pohdittu näissä teksteissä suhteessa kuvataiteeseen vaan lähinnä suhteessa

kirjallisuuteen. Kuvataiteen osalta kysymystä kuraattorin ja taiteilijan roolista suhteessa

tekijyyteen on käsitelty viime vuosina joissakin artikkeleissa. Kuratoinnin uusien

tapojen kehittyessä viime aikoina on kysymys tekijyydestä joutunut uuteen valoon, kun

nykytaiteen kuratoinnista on tullut yhä enemmän kollektiivista ja yhteisöllistä. 

Pohdin tämän jälkeen luvussa kolme kuraattorin eri rooleja sekä eri tapoja olla

kuraattori. Esiin nousee myös kysymys, kuinka hallitseva kuraattorin asema on eri

rooleissa? Pohdin myös, miten kuraattori/kuratointi luo ja antaa merkitystä ja sisältöä

esillepantavalle taiteelle. Tarkastelen myös, kuinka suuri on kuraattorin määrittelyvalta

suhteessa muihin taiteen kentän vallankäyttäjiin.

Luvussa neljä pohdin haastattelumateriaalin pohjalta syntyviä näkemyksiä ja

kysymyksiä. Olen haastatellut neljää Suomen taidekentällä vaikuttavaa tekijää, jotka

ovat omalta osaltaan kytköksissä kuratointiin, ollen joko kuraattoreita tai

taidehistoriallisesti sitä katsovia. Tekemieni henkilökohtaisten haastattelujen kautta

käsittelen kuratoinnin kehitystä Suomessa. Tämä aineisto valottaa osittain myös

kuratoinnin uudempaa vaihetta kansainvälisesti. 
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Luku 1

Kuraattorin juuria etsimässä

Kuratointi-termin alkuperä on latinankielisessä sanassa curare, joka tarkoittaa

hoitamista, huolenpitämistä ja myös parantamista. Perinteisessä merkityksessä

kuratointi liittyy läheisesti museoiden arkistojen hoitamiseen. Museoiden perusta on

erilaisissa kuriositeetti-kabineteissa, joita 1500-luvulta lähtien varakkaat eurooppalaiset

yksityishenkilöt perustivat kerätessään kokoelmia mitä erilaisimmista aiheista ja

esineistä. Näitä kokoelmia varten he tarvitsivat hoitajan, kuraattorin. Kuraattori

työskenteli yleisöltä näkymättömissä, luetteloiden, järjestäen ja muulla tavoin hoitaen

kokoelmia arkistojen hämärässä. 

Ennen 1900-lukua taiteilijoiden teokset olivat pääasiassa esillä joko niissä tiloissa,

joihin ne oli tilattu, museoissa tai taidesalongeissa, jotka usein olivat taiteilijoiden

varakkaiden mesenaattien tai virallisten instituutioden ylläpitämiä. 

1920-luvulta alkaen alkoi kehittyä näyttelytoimintaa, johon tuli mukaan

vuorovaikutteisuutta yleisön, taiteen ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Tämä

näyttelytoiminnan muutos heijasteli yhteiskunnallisia muutosprosesseja, sekä

lähtöruudusta alkavaa arvokeskustelua I maailmansodan jälkeisessä arvotyhjiössä.

Kuratoriaalinen toiminta nousi kellarien kätköistä päivänvaloon, osallistuen taiteen

kentällä käytävään yhteiskuntakriittiseen, sekä taiteen itsekriittiseen keskusteluun. 

Ensimmäinen maailmansota romutti sitä edeltäneen myönteisen kehitysajattelun.

Taiteilijat ja muut yhteiskunnalliset toimijat järkyttyivät, ja kokivat suuren pettymyksen,

jonka ensimmäinen maailmansota jätti jälkeensä. Taloudellinen sekä teknologinen

kehitys, jota oli suhteellisen pitkän rauhanajan aikana tapahtunut, olikin kääntynyt

ihmisyyttä vastaan. Ihastusta herättäneet keksinnöt oli valjastettu valtataisteluiden
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välineeksi, ihmishengistä piittaamatta. Tämä tuotti suurta ahdistusta ja epäuskoa

ihmisyyteen. Syntyi uutta rajua aaltoliikehdintää nopeasti murenevassa taiteen kentässä.

Osa taidemaailmasta ryhtyi kyseenalaistamaan yhteiskuntaa ja sitä hallinnutta

porvarillista maailmankuvaa, jota taiteen maailmassa edusti muun muassa

näyttelytiloina toimivat taidesalongit. Porvarillinen maailmankuva seesteisine

hyvinvointeineen ei ollut taannut yhteiskuntarauhaa. Sodan jälkeen vanhat arvot

kyyseenalaistava uusi kulttuuri eri muodoissaan teki monessa mielessä pesäeroa sotaa

edeltäneeseen aikakauteen, jota kutsuttiin sodan jälkeen nostalgisvivahteisella

ilmauksella Belle Époque. Ennen sotaa ilmapiiri oli ollut optimistinen ja tulevaisuuden

uskoa löytyi. 

Avantgarde taiteen sisällön ja esillepanon kyseenalaistajana

Taiteen avantgarden käsitteen voidaan katsoa saaneen alkunsa 17. toukokuuta 1863

Pariisin Salon des Refusés'n (Reputettujen salonki) avajaisissa. Siinä esiteltiin niitä

taideteoksia, joita ei kelpuutettu Pariisin salongin, Taideakatemian järjestämän,

virallisesti hyväksyttyä akateemista taidetta esittelevän näyttelyn töiden joukkoon.

Tähän ryhmään kuuluivat myöhemmin esimerkiksi impressionistit.

Alkuvaiheen avantgarde oli sarja yhteenkokoontumisia ja näyttelyitä, joissa taiteilijat

toimivat omien töidensä esittelijöinä. Aikakauden uusia taiteilijoita ei tyydyttänyt

vanha, perinteinen näyttelytraditio, vaan he perustivat omia vastanäyttelyitään, kuten

esimerkiksi impressionistit Ranskassa, The New English Art Club Englannissa ja

wieniläiset Wienissä. (Obrist 2009, 7)

Uusi taidesuuntaus pyrki kumoamaan vanhat näyttelymuodot suhtautuen kriittisesti sekä

taiteen passiiviseen kokemiseen että sen näyttelytilaan. Taiteilijat alkoivat pitää

toimintansa sosiaalista, relationaalista ja tilannekohtaista kontekstia osana taideteostaan.

Taidekenttä tuli tietoiseksi omasta irrallisuudestaan suhteessa yhteiskuntaan ja siitä

kuinka porvarillinen taiteen määrittely oli irrottanut sen sosiaalisesta tehtävästään.

(O'Neill 2012, 10) Kuten O'Neill toteaa ”Moni aikalaistaiteilija ryhtyi käyttämään
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näyttelyä koneena, jonka läpi pystyi ohjamaan itsekriittisen tarkastelun taiteen

erillisyydestä, haastaen taiteen arvokkuuden ja sosiaalisen statuksen, sen ollessa vain

porvarillisen kulttuurin ulottuvilla.” (ibid)

Peter Bürger muotoilee tämän avantgarden merkityksen näin artikkelissaan The

Negation of the Autonomy of Art by the Avant-garde, että eurooppalainen avantgarde-

liikehdintä voidaan nähdä hyökkäyksenä taiteen statukselle porvarillisessa

yhteiskunnassa. Hän kuitenkin painottaa, että kun avantgardistit vaativat, että taiteen

tulisi muuttua jälleen käytännönläheisemmäksi, he eivät tarkoittaneet sitä, että taiteen

sisällön tulisi olla yhteiskunnalisesti ja sosiaalisesti merkityksellistä, vaan he halusivat

kiinnittää huomion siihen miten taide toimii yhteiskunnassa, miten se on läsnä. (Bishop

2006, 48)  

Dadaismi – avantgarden radikaali osa

Tuhoisan sodan aikana moni taiteilija (itsekin rintamalla olleena) kyynistyi ja alkoi

nähdä maailman mielettömänä, vailla järkeä olevana paikkana. Dada(ismi)-suuntaus,

joka oli avantgarden radikaalein muoto, sai alkusysäyksen Zürichissä, Sveitsissä vuonna

1916, johon moni taiteilija Euroopasta pakeni sodan jaloista. ”Dadaismi, Euroopan

radikaalein liike avantgardessa ei enää kritisoinut sitä edeltäviä koulukuntia, vaan

kritisoi taidetta instituutiona ja sitä kehityksen suuntaa, jonka se oli ottanut

porvarillisessa yhteiskunnassa.” (Bürger 1984, 22) Dadaistit vastustivat porvarillista

estetiikkaa, sekä annettuja ja vakiintuneita normeja ja moraalisääntöjä. Yhteiskunnan

älyllinen jäykkyys, joka heijastui myös taiteeseen, sekä taiteessa vallitsevat säännöt,

hylättiin. Dadaismin pyrkimys oli hävittää taiteen asema ihailtuna esteettisenä kohteena,

ja ennemminkin korvata se merkitystä vailla olevalla antitaiteella. Dadaistiset

tempaukset olivat usein hätkähdyttäviä, tahallisen järjettömiä, sattumaan ja

sattumanvaraisuuksiin nojaavia ja heittäyttyviä. Dada hylkäsi merkityksellisen taiteen ja

pyrki olemaan epäesteettinen. Dadaistit kyseenalaistivat taiteen kaanonin. 

Terry Smith lainaa Boris Groysin ajatusta nykytaiteen määritelmästä kirjassaan
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Thinking Contemporary Curating : ”Nykytaide voidaan erottaa siitä taidekäsityksen

tilasta, mikä vallitsi modernismin aikakauden aikana, juuri siinä että se sitoutuu vahvasti

radikaaliin väliaikaisuuteen; nykytaiteen käsittäessä tilanteen (ajassa) jokaisen

osatekijän täysin ja vain väliaikaisena.” (Smith 2012, 69) Voidaan ajatella, että

dadaistien toiminta ja ajatukset lähentelevät nykytaiteen kuraattorin toimintaa, sillä

nykytaiteen kuraattori on vahvasti kiinni tässä ajassa ja osallistuu väliaikaisesti eleellään

(nykytaiteen näyttelyhän on muodoltaan ja aikarakenteltaankin väliaikainen versus

pitkät, pysyvät kokoelmanäyttelyt) omistautuen hetkellisyyteen, tässä ja nyt tapahtuvaan

teosten, ajatusten, manifestien ja käsitteiden näyttämiseen, kommentoimiseen ja

osoittamiseen. 

Kohti itsenäistä näyttelyn kokoajaa

1900-luvun alun varhaisimmassa installaatiotaiteessa oli jo havaittavissa, että teos

nähtiin kokonaiseksi vasta katsojan osallistuessa siihen. Tärkeimpiä edeltäjiä

osallistavan taiteen muotoutumiseen oli 1920-luku. (Bishop 2006, 10) Dadaismin

levittyä Pariisiin, se muuntautui kantaaottavaksi, herätteleväksi, poliittiseksi, yleisönsä

mukaanottavaksi, sekä astui taiteilijapiirien suosimista Kabaree-kuppiloista julkisiin

tiloihin, suuren yleisön ulottuville. André Breton esitteli käsitteen ”Artificial hells” ,

joka selittää tämän uudenlaisen dadan ilmentymisen muodon. (ibid)

Toisesta tulokulmasta tuleva, kansalaisia osallistava Claire Bishopin mainitsema ja

tulkitsema spektaakkelimainen tapahtuma, vuonna 1920 rekonstruoitu rynnäkkö

Talvipalatsiin Pietarissa kertoo Bishopin mukaan siitä, miten toisessa ääripäässä

tällainen kulttuurimaailman yhteistyössä tehty kokemus liittää yksilöllisyyden

kokemuksen osallistavuuden propagandistisen kollektivisuuden esitykseksi. (Bishop

2006, 11) Kyseenalaistaisin kuitenkin tämän Bishopin tulkinnan Talvipalatsin

rekonstruoidusta spektaakkelista pelkkänä propagandistisena esityksenä, johon

kulttuuriväki on valjastettu mukaan. Venäjän kansalla oli aito toive muutokseen

tsaarinajan eriarvoisesta yhteiskuntarakenteesta. Näin tulkittaessa esimerkiksi suurien

urheilutapahtumien spektaakkeleita voidaan pitää samankaltaisina, ne ovat samoin
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ohjastettu ”propagandistisen kollektiivisuuden esitykseksi”. Bishop toteaa näiden eri

tulokulmista tulevien tapahtumallisten ja osallistavien tapahtumien auraavan tietä

osallistavan taiteen ilmenemismuodoille, sekä huomauttaa niiden kytköksen poliittiseen

sitoumukseen. ”Nämä kaksi lähestymistapaa nähdään jatkuvasti useissa osallistavan

taiteen esimerkeissä seuraten joko käsikirjoitettua traditiota, joka pyrkii provosoimaan

osallistujia, tai käsikirjoittamatonta jatkumoa, joka taas pyrkii pitämään sisällään

kollektiivista luomista; toinen näistä on häiriköivä ja väliintuleva, toinen on taas

rakentava ja parantava. Molemmissa esimerkeissä osallistavuus on  enenevässä määrin

erottamaton osa poliittista sitoutumista.” (Bishop 2006, 11) Toisaalta voidaan ajatella,

että julkinen teko on aina myös poliittinen. Siinä otetaan kantaa ja julkisesti seistään sen

takana (tai edessä). 

Mielestäni Amerikassa usein uudet taiteen muodot, esimerkiksi dadaistiset tempaukset

tai 1960-luvulta alkaneet happeningit näyttäytyvät enemmän muodollisina ja get-

together -henkisinä, leikkisinä tapahtumina, kun taas Ranskassa ja Euroopassa

tapahtuneet dada- tapahtumat alkaen 1920-luvulta tai situationistien kohtaamiset 1960-

luvulla pyrkivät olemaan älyllisiä, poliittishenkisiä, syvällistä debattia hakevia.

Amerikkalainen tyyli näyttäytyy shokeeraavana ja viihteellistävänä. Se helposti

lanseerataan viihdeteollisuuden käyttöön myöhemmässä vaiheessa. Eurooppalainen tai

ranskalainen tyyli on taas enemmän poliittista. On vaikea sanoa pyrkiikö

amerikkalainen taide keskusteluun ympäröivän yhteiskunnan kanssa vai enemminkin

provosoiko ja ilakoiko se vailla merkitystä tai vastuuta keskustelun yhtenä osapuolena. 

Nykykuratoinnin kehittäjiä

1900-luvun kuluessa näyttelyistä on tullut tärkein väline mitä kautta taide tulee

tunnetuksi. Bruce Althuser kutsui kuraattoreita sanalla 'creators', luojiksi. Felix Feneon

määritteli kuraattorin termillä ”passerelle”, jalankulkusillaksi taiteilijan ja maailman

välillä. Muutama vuosi tämän jälkeen oli jo ilmeistä, että suurin osa vaikuttavimmista

näyttelyistä oli taideammattilaisten pikemminkin kuin taiteilijoiden järjestämiä.
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Kuraattoripioneereja olivat mm. Alfred Barr, ensimmäinen New Yorkin Modernin

taiteen museon johtaja (MoMa) vuonna 1929 – myös Werner Hofmann, joka perusti

Wienin Museum des 20. Jahrhunderts vuonna 1962. (Obrist 2009, 7)

Hans Ulrich Obrist, sveitsiläinen taidehistorioitsija ja merkittävä tämän hetkinen

kuraattori, pyrkii hahmottamaan kuratoimisen historiallista kehitystä ja sitä miten

tiettyjen ihmisten toimet ovat toimineet peruskivinä sekä kuratoimisessa, että

nykytaiteen esittämisessä ja esillepanossa. Edeltäviltä aikakausilta hän nostaa esiin

muutaman museo- ja taidealan toimijan, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet näyttelyhin,

niiden kokoamiseen ja konseptualisointiin nykytaiteen kentällä; esimerkiksi Saksassa ja

myöhemmin Amerikassa vaikuttaneen museonjohtajan Alexander Dornerin, Felix

Feneonin, Stedjelik-museon johtaja Willem Sandbergin, Harry Graf Kesslerin, sekä

Amerikassa 1950- ja 1960-luvuilla toimineen Walter Hopps'in. He kaikki ovat

vaikuttaneet osaltaan olemassa olevien museoiden ja näyttelyiden rakenteeseen,

venyttäen niiden rajoja uuden poikkitaiteellisten näyttelyrakenteiden syntyä kohti. 

Felix Feneon on tuonut yhteen eri aloja toisiinsa 1900-luvun alkupuolelta lähtien

jatkuvasti yrittäen löytää uusia tapoja taiteen esillepanoon ja sen välittämiseen. Hän teki

projekteja päivälehtien kanssa sen tuntuessa sopivimmalta välineeltä, mutta perusti

myös omia aikakauslehtiä. 

”1960-luvun loppu erottui aiempien vuosien näyttelyiden järjestämisen tavasta,

nykytaiteen kuraattoreiden työskennellessä itsenäisesti museoiden ulkopuolelta.

Tapahtui erkanevaa liikettä pois hallitsevasta tavasta koota näyttelyitä

museoprofessionaalin tapaan, kohti itsenäisempää toimintaa, joka näkyi muuttuvassa

tavassa miten taiteen tuotanto ja sen välittäminen ymmärrettiin. Pian ilmestyivät

käsitteet Ausstellungsmacher (saksaksi) ja  faiseur d'expositions (ranskaksi), jotka

kumpikin edustivat intellektuaalia henkilöä, joka toimi vastapainona museolle,

organisoiden laajamittaisia itsenäisiä nykytaiteen näyttelyitä ja jota pidettiin henkilönä,

joka oli työskennellyt merkittävän aikaa taidemaailmassa usein ilman vakituista

laitosasemaa ja joka vaikutti yleiseen mielipiteeseen näyttelyillään. Bruce Altshuler

takautuvasti väitti, että tämä krittiinen hetki näyttelyhistoriassa oli alku ”edistyneille
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näyttelyille” ja ”sysäys kuraattorin tekijäksi muuttumiselle.” (O'Neil 2012, 14)

Obrist toteaa hänestä itsestään tehdyssä haastattelukirjassa ?Everything You Always

Wanted to Know About Curating? että on mielenkiintoista että edelleen puuttuu

kirjallisuutta kuratoinnin historiasta ja että tästä historiasta vallitsee tietynlainen

muistinmenetys.  (Lamm 2011, 129) 

”Se mikä erottaa keskustelut kuratoinnista 1960-luvun jälkeen niitä edeltävistä, on se,

että mikä tahansa taiteen ja sen instituutioden arviointi laajeni pelkän taideteoksen

kritiikin ulkopuolelle ja/tai taiteilijoiden harjoittaman autonomiaa koskevan itsekritiikin

ulkopuolelle, sisältäen uuden tyyppistä kuratooriaalista kritiikkiä, joka kohdistui

näyttelyiden järjestäjiin, galleristeihin, kriitikoihin ja kuraattoreiden toimintaan. Täten

taideinstituutiokritiikki alkoi kyseenalaistaa kuratoriaalista toimintaa ja sitä miten se

vaikutti taiteen tuottannon rajoihin, sen vastuuseen tekijyydestä ja välittämisestä.”

(O'Neil 2012, 14)

Alexander Dorner - museotoiminnan radikaali uudistaja 

Kuraattorien, näyttely- ja museotoiminnan uudistajien yksi kiinnostavimmista

pioneereista on saksalaissyntyinen Alexander Dorner (1893-1957). Dorner aloitti

Königsbergin yliopistossa ja siirtyi I maailmansodan jälkeen opiskelemaan Berliiniin.

Hän opiskeli laaja-alaisesti taidehistoriaa, arkeologiaa, historiaa ja filosofiaa ja väitteli

tohtoriksi. Opintojen jälkeen hän aloitti Hannoverin osavaltion museon kuraattorina

vuonna 1923 ja hänestä tuli 28-vuotiaana, museonjohtaja. Jo opiskeluaikoina Dorner oli

liittynyt nuorten edistyksellisten taiteilijoiden piiriin ja tutustui museonjohtajana

aloittaessaan Weimarissa perustettuun Bauhaus-liikkeeseen (Walter Gropius' foundation

of Bauhaus). 

Dorner keräsi avantgardistista taidetta keskittyen erityisesti konstruktivismiin. Hän

uudisti museotoimintaa mm. yhdistämällä näyttelyissä installaatioissaan kuvataiteen

kanssa esineitä eri aikakausilta, mikä oli täysin uusi metodi taidemuseoissa. Hän myös
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uudisti perinteistä tapaa asettaa esineitä näytteille kronologisesti järjestämällä

museoesineet huoneisiin temaattisesti. (Dictionary of Art Historians)

Dorner kutsui venäläisen avantgarde-liikkeen keskeisen edustajan El Lissitzkyn

Hannoveriin vuonna 1927 suunnittelemaan museoon näyttelytilan, jota hän kutsui

"museo liikkeessä". Itse asiassa El Lissitzkylla oli ollut jo vuonna 1925 idea

näyttelytilasta, "abstraktista kabinetista", jota hän ei kuitenkaan silloin vielä saanut

toteutettua. Se toteutui vasta Dornerin kutsuttua hänet Hannoveriin. El Lissitzky

suunnitteli moduuleista koostuvan muunneltavan huoneen, jossa yleisökin saattoi siirtää

huoneen seiniä ja jossa näyttelyteoksia asetettiin esille hyvin epäkonventionaalisesti.

Dornerin ideat tilan käyttämisestä ja museosta voimalaitoksena ja hänen kuratoraaliset

ideansa tuntuvat hyvin ajankohtaisilta vielä tänä päivänä. (Proposal for a Museum, 3)

Dorner ajautui taidepoliittisilla näkemyksillään täydelliseen konfliktiin

kansallissosialistisen puolueen kanssa, joka nousi valtaan Saksassa vuonna 1933.

Vuonna 1936 puolue tyhjensi Dornerin museon modernista taiteesta ja tuhosi

kokoelmia. Kun puolue lisäksi syytti häntä varojen väärinkäytöstä, Dorner erosi

museonjohtajan virasta vuonna 1937. Dorner jätti Saksan ja muutti ensin Ranskaan ja

sieltä Yhdysvaltoihin, jossa hän työskenteli mm. Rhode Island'in taideteollisen

korkeakoulun taidemuseon johtajana.

Toimiessaan Rhode Islandilla museonjohtajana hän uudisti museon näyttelyt kokonaan

tavoitteenaan tuoda esineiden estetiikka paremmin esille järjestäen esineistä

dramaattisia installaatioita, jotka saavuttivat suuren yleisön suosion. Dornerin vaikutus

näyttely- ja museotoiminnan uudistamiseen oli hyvin voimakas vuosikymmeniä

myöhemminkin Yhdysvalloissa. Dorner on muun muassa todennut, että

"uudentyyppinen taidelaitos ei voi olla vain samanlainen kuin taidemuseot ovat olleet

tähän saakka, uuden tyyppinen taidelaitos tulee olemaan pikemmin voimalaitos

(kraftwerk), uuden energian tuottaja.” (Museums on the Move, 2)
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Henkilökohtaisesti Dorner kärsi saksalaistaustastaan, sillä Yhdysvalloissa häneen

kohdistui alkuvuosina natsiepäilyjä, minkä vuoksi hän menetti taidemuseonjohtajan

paikkansa, mutta työskenteli sen jälkeen eri yliopistojen professorina. Dorner sai paljon

vaikutteita El Lissitzkyltä, mm. yleisön mukaanottaminen näyttelyihin innosti häntä

samoin kuin itse näyttelytilan suunnittelu. El Lissitzky tulkitsi taiteessaan tieteen ja

teknologian kehitystä ja tämä vaikutti myöhemmin monien näyttelyiden suunnitteluun .

Dorner oli myös vaikuttunut tästä tieteen ja teollisen teknologian kehityksen

esittämisestä taiteessa ja hän totesi myöhemmin, että kvanttifysiikka (Heisenberg's

Uncertainty Principle of quantum physics) tarjoaisi paremman mallin yleisön

ottamiselle mukaan näyttelyyn kuin oli tarjonnut suhteellisuusteoria 1920-luvun

alkupuolella. (Proposal for a Museum, 3) 

Pontus Hultén – pohjoismainen visionääri

Ruotsalaista Pontus Hulténia (1924-2006)  voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä

nykyaikaisen kuratoinnin kehittämisen edelläkävijöistä. Hän on kansainvälisesti

tunnetuin pohjoismainen taidevaikuttaja ja kuraattori. Hän loi toimintamalleja ja toimi

ikään kuin yhtenä kuraattorin ”prototyyppinä”. Hultén loi uusia yhteyksiä kontaktiensa

ja verkostoitumisensa ansiosta tekijöiden ja teosten välille. Hän oli keskeisessä

asemassa esitellessään toimintatavassaan osallistavan taiteen muotoa, jossa yleisö otti

osaa, muodostaen osan teoksen merkityksestä. Hän toimi positiosta, mistä hän havannoi

taiteilijan kiinnostavuuden ja hänen tuotantonsa kiinnostavuuden. Hän oli keskeinen

vaikuttaja Tukholman taide-elämässä 1950-luvulta lähtien ja oli perustamassa niin

Modernin taiteen museota (Moderna Museet) kuin myöhemmin kaupungin keskustassa

sijaitsevaa monipuolista kulttuurin eri alojen kohtaamispaikkaa kulttuuritaloa

(Kulturhuset), tukholmalaisten olohuonetta. Hän oli myös Pariisin Pompidou-

kulttuurikeskuksen (Centre National d'art et de culture Georges Pompidou)

ensimmäinen johtaja. Uransa aikana hän oli perustamassa monia muita tunnettuja

taidemuseoita ja toimi lukuisten uraa-uurtavien näyttelyiden kuraattorina. 
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Hänen aikansa taidekäsitykseen liittyi edelleen se, että taiteilijan tuotanto ymmärrettiin

jollain tavalla kiveen hakattuna muotona, eikä voinut kuvitellakaan, että kuraattori voisi

sitä muokata tai olla vuorovaikutteisesti osallisena sen muodostumiseen. Hultén

kuitenkin osaltaan oli ravistelemassa tätä ajatusta ja toimi luovasti ja

ennakkoluulottomasti. 

Hans Ulrich Obristin haastattelu Pontus Hulténista on tehty vuonna 1996 ja se ilmestyi

ensimmäisen kerran "Artforumissa" New Yorkisssa huhtikuuussa 1997 otsikolla "The

Hang of It -Museum Director Pontus Hultén”. Seuraavassa on yhteenvedonomainen

käännökseni Hulténin haastattelusta, joka on on julkaistu Hans Ulrich Obristin

haastattelukokoelmassa "A Brief History of Curating". (Obrist 2009, 32-50)

Haastattelun aluksi Obrist kysyy Hulténilta miten tästä tuli museonjohtaja, koska

esimerkiksi tunnettu nykytaiteilija Jean Tinguely, jonka kanssa Húlten oli ystävystynyt

1960-luvulla, oli todennut että Hulténista olisi oikeastaan pitänyt tulla taiteilija. Hultén

toteaa, että se on totta ja että itse asiassa hän oli tehnytkin joitakin teoksia

taiteilijaystäviensä kanssa opiskellessaan Pariisissa 1950-luvulla, mutta että oikeastaan

hän olisi halunnut tulla elokuvaohjaajaksi. Hän tekikin muutamia lyhytelokuvia, mutta

sitten hänet kutsuttiin Tukholmaan perustamaan kansallista modernin taiteen museota.

Kuratoinnin Hultén aloitti tavallaan jo 1950-luvun alussa järjestäessään näyttelyitä

pieneen galleriaan Tukholmassa. Gallerioihin samoin kuin lukuisiin taiteilijoihin hän

tutustui 1950-luvulla Pariisissa. Muutamista gallerioista tuli silloin vielä tuntemattomien

taiteilijoiden töiden näyttelypaikkoja ja samalla politiikkaan ja taiteeseen liittyvien

keskustelujen pitopaikkoja.

Hultén toi Tukholman modernin taiteen museoon siihen aikaan vielä harvinaisen

poikkitaiteellisen (interdiciplinary) otteen ja yleisön osallistumisen. Hultén kertoo

saaneensa vaikutteita monipuolisilta Marc Duchampilta ja Max Ernstiltä, jotka olivat

toimineet niin elokuvan, teatterin kuin kirjoittamisen parissa. Hän mainitsee
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innoittajanaan myös Peter Weissin, joka oli sekä elokuvantekijä, näytelmäkirjailija, että

kuvataiteilija.

Modernista museosta tehtiin kohtaamispaikka yleisölle ja museossa oli jatkuvasti eri

taiteenalojen ohjelmaa. Museosta tuli paikka, jossa ihmiset viettivät aikaa ja museo

rohkaisi yleisöä myös osallistumaan. Hultén piti tärkeänä laadun varmistamista ja

yleisön luottamuksen voittamista. Työskennellessään myöhemmin Pompidoun

kulttuurikeskuksessa Hultén aloitti näyttelyiden järjestämisen eri tahoja edustavien

tiimien kanssa ja toteaa että hänen olisi oikeastaan pitänyt patentoida tämä malli, mallin

tullessa hyvin suosituksi myöhemmin.

Hultén nautti suurta arvostusta kuraattorina ja museonjohtajana jo varhain.

Amsterdamin Stedelijk-museon johtaja Willem Sandberg halusi Hulténin seuraajakseen

jäädessään itse eläkkeelle, mutta Hultén torjui tämän sinänsä houkuttelevan tarjouksen,

koska hänen vaimonsa ei halunnut muuttaa Amsterdamiin. Muutaman vuoden kuluttua,

vuonna 1967, hänet kutsuttiin kokoamaan näyttely New Yorkin Modernin taiteen

museoon (Museum of Modern Art, MoMA). Hultén toteaa, että MoMA oli itse asiassa

suhteellisen konservatiinen ja vähemmän avoin kuin Stedelijk johtuen sen rahoituksesta

eli varakkaiden sponsorien tuesta. Stedelijk oli julkisen tuen varassa toimiva laitos ja

sen johtajalla virkamiehenä oli huomattavan vapaat kädet. Sandberg ja Hultén olivat

läheisiä ystäviä ja kollegoita. Sandberg kiinnitti suuresti huomiota näyttelyiden

katalogeihin, jotka Hulténin mukaan olivat hänen koostamiensa näyttelyiden jatkeita ja

integroitu osa näyttelyitä. Obristin mukaan Hultén vaikuttui näistä kehittäen itse

ensyklopediset näyttelykatalogit, jotka olivat taide-esineitä sinänsä.

Obrist toteaa Hulténille, että 1960-luvulla järjestämissään näyttelyissä Hultén ei

ainoastaan tuonut esille itse taideteoksia vaan myös dokumentaatio ja osallistaminen eri

muodoissaan tulivat yhtä tärkeiksi, ja kysyy että miten tähän tultiin? (Obrist 2009, 43)

15



Hultén toteaa:" Pidimme dokumentoimista hyvin jännittävänä! Se tehtiin Duchampin

laatikoiden hengessä. Aloimme ostaa kirjoja vakavassa mielessä, mukaellen Tristan

Tzaran kirjastoa. Oli myös toinen dimensio: museon työpajoista tuli tärkeä osa

taiteellista toimintaamme. Rekonstruoimme Vladimir Tatlinin "Tornin" vuonna 1968

käyttäen museon omia puuseppiä, ei ulkopuolelta tuotuja spesialisteja. Tämä

lähestymistapa näyttelyiden esillepanoon loi ilmiömäisen yhteishengen - saatoimme

pystyttää aivan uuden näyttelyn viidessä päivässä. Tällainen energia auttoi suojelemaan

meitä, kun kovat ajat koittivat 1960-luvun lopulla. Vuoden 1968 jälkeen tilanne muuttui

aika epämääräiseksi, kulttuurinen ilmasto oli surullinen sekoitus konservatisimia ja

epäilyä herättäviä vasemmistolaisia ideologioita. Museot olivat haavoittuvia, mutta me

kestimme tämän myrskyisän ajan tekemällä enemmän tutkimus-orientoituneita

projekteja. " (Obrist 2009, 44)

Hultén oli kiinnostunut työskentelemään tiiviisti ja interaktiivisesti suoraan taiteilijoiden

kanssa ja kokeilemaan myös täysin etukäteen valmistelemattomia työprosesseja, joissa

ei ollut edes ideaa tai toteuttamismuotoa etukäteen mietittynä. Haastattelussa Obrist

kysyy: "Sandberg järjesti Dylaby (Dylaby - A Dynamic Labyrinth) -näyttelyn

Amsterdamin Stedelijk-museossa vuonna 1962, ja vuonna 1966 sinä järjestit vieläkin

interaktiivisemman projektin Hon (suom. Hän) - "Hän - Katedraali" Tukholmassa -

monumentaalinen makaava Nana,  joka oli 28 meträ pitkä, 9 metriä leveä ja 6 metriä

korkea. Voisitko sanoa muutaman sanan kollektiivisesta seikkailustasi Tinguelyn, Niki

de St Phallen ja Per Olof Ultvedtin kanssa?" (Obrist 2009, 40)

Pontus Hultén: "Vuosina 1961 ja 1962 minulla oli lukuisia keskusteluja Sandbergin

kanssa tilaspesifisistä installaatioista, joiden tekemiseen osallistuisivat useat taiteilijat.

Hän hyväksyi sen ja Dylaby-näyttely avattiin Amsterdamissa vuonna 1962. Sen jälkeen

halusin tehdä jotain vielä yhteistyömäisempää, sellaista jossa useat taiteilijat

työskentelisivät  yhdessä yhden suuren työn parissa. Vuosien varrella hankkeella oli

useita nimiä: Totaalinen taide, Eläköön vapaus, ja Keisarin uudet vaatteet. Vihdoin

alkukeväästä vuonna 1966 onnistuin tuomaan Jean Tinguelyn ja Niki de St Phallen
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Tukholmaan työskentelemään ruotsalaisen taiteilijan Per Olof Ultvedtin ja minun

kanssani. Martial Raysse vetäytyi viime hetkellä, sillä hänet oli valittu Venetsian

biennaalin Ranskan paviljonkiin. Idea oli, että ei tehtäisi mitään valmisteluja,

kenelläkään ei olisi mitään hanketta mielessä. Vietimme ensimmäisen päivän

keskustellen siitä, miten laittaisimme kokoon sarjan "asemia" kuten "Ristin asemissa".

Seuraavana päivänä ryhdyimme rakentamaan asemaa "Naiset ottavat vallan". Se ei

toiminut. Olin epätoivoinen. Lounaalla ehdotin, että rakentaisimme naisen, joka makaa

selällään ja jonka sisällä olisi useita installaatioita. Sisäänkäynti olisi sen sukuelimen

kautta. Kaikki olivat tästä hyvin innostuneita.  Onnistuimme rakentamaan sen valmiiksi

sekä sisältä että ulkoa viidessä viikossa. Se oli 28 metriä pitkä ja noin yhdeksän metriä

korkea. Sisällä oikean rinnan kohdalla oli maitobaari, vasemman rinnan kohdalla oli

planetaario, jossa näkyi Linnunrata, sydämen kohdalla oli mekaaninen mies katsomassa

TV:tä, kainalossa oli elokuvateatteri, joka näytti Greta Garbo -elokuvaa, ja toisessa

sääressä oli taidegalleria, jossa oli väärennöksiä vanhojen mestarien teoksia.

Lehdistötilaisuuden aikaan olimme uupuneita, mutta seuraavana päivänä lehdistössä ei

aiheesta ollut mitään. Sitten Time-lehti kirjoitti myönteisen artikkelin ja kaikki pitivät

"Hänestä". Kuten Marshall McLuhan sanoi 'Taide on mitä tahansa, josta ei jää kiinni'.

Teos tuntui vastaavan siihen, mitä oli ilmassa, eli sen ajan paljon hehkutettuun

'seksuaaliseen vapatumiseen'.”

Hultén kertoo haastattelussa myös kahdesta näyttelyprojektista Modernissa museossa,

jotka olivat osallistavia ja samalla voimakkaasti yhteiskunnallisesti kantaa ottavia.

Toinen oli vuonna 1969 järjestetty "Poetry Must Be Made By All! Transform the World!”

Hultén kertoo: "Näyttely oli jaettu viiteen osaan. "Dada Pariisissa", "Uuden Guinean

Iatmul-heimon rituaalijuhlat", "Venäläinen taide 1917-15", "Surrealistisia Utopioita" ja

"Pariisilaista Graffittia, Toukokuu '68". 

Se oli muuttuvasta maailmasta.Se koostui pinnoitetuista alumiinipaneeleista tehdyistä

malleista ja valokuvajäljennöksistä. Käytimme tiimejä, jotka muodostuivat museossa eri

tehtävissä työskentelevistä ihmisistä. He toimivat animaattoreina ja teknikkoina.
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Olimme kuin suuri perhe, kaikki auttoivat toisiaan. Oli myös paljon vapaaehtoisia,

enimmäkseen taiteilijoita, jotka auttoivat näyttelyn pystyttämisessä." 

Toisen näyttelyn nimi oli "Utopians and Visionaries 1871-1981", joka järjestettiin

vuonna 1971. Hultén muistelee näyttelyä: "Se oli vieläkin osallistavampi kuin 'Poetry

Must Be Made By All!' Kaksi vuotta sen jälkeen järjestetty 'Utopians and Visionaries' oli

ensimmäinen ulkoilmanäyttely laatuaan. Yksi osioista esitti Pariisin kommuunin 100-

vuotisjuhlaa, jossa teos oli ryhmitelty viiteen kategoriaan - työ, raha, koulu, lehdistö ja

yhteisöelämä - heijastaen kommuunin tavoitteita. Museossa oli painokone, jolla yleisöä

kehotettiin painamaan omat julisteensa ja painotuotteensa. Puihin ripustettiin valokuvia

ja maalauksia. Suuri jazzmuusikko Don Cherry, Neneh Cherryn isä, piti musiikkikoulua.

Rakensimme yhden Buckminster Fullerin geodeesisista domeista työpajassa ja meillä

oli todella hauskaa sitä tehdessämme. Museon telexillä ihmiset saattoivat lähettää

kysymyksiä ihmisille Bombayhin, Tokioon ja New Yorkiin. Kunkin osallistujan tuli

esittää tulevaisuuden visionsa, millainen maailma olisi vuonna 1981.”

Obrist toteaa, että nämä kaksi näyttelyä 60- ja 70-lvun taitteessa olivat edelläkävijöitä,

jotka vaikuttivat myöhemmin 90-luvulla monien katsojien suoraa osallistamista

painottaneiden näyttelyiden järjestämiseen. Hän viittaa Hulténin keskeiseen rooliin

Tukholman Kulttuuritalon suunnittelussa ja toteutuksessa: "Puhuminen noista kahdesta

näyttelystä muistuttaa minua tunnetuista Kulttuuritaloon liittyvistä suunnitelmistasi.

Taloa on kuvailtu laboratorion, studion, työpajan, teatterin ja museon risteymäksi - ja

tietyssä mielessä myös siemeneksi, josta Pompidou-keskus kasvoi."

Pontus Hultén vastaa: "Tuo ei ole kaukana totuudesta. Työskentelimme vuonna 1967

Tukholman Kulttuuritalon parissa. Yleisön osallistamisesta piti tulla suorempaa,

intensiivisempää ja konkreettisempaa kuin aiemmin, toisin sanoen halusimme kehittää

työpajoja, joissa yleisö voisi osallistua suoraan, voisi keskustella esimerkiksi siitä, miten

media suhtautui johonkin uuteen asiaan - eli nämä olisivat paikkoja arkielämän
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kritisoimiseksi. Talosta oli tarkoitus tulla vallankumouksellisempi kuin Pompidou-

keskus, Pariisia paljon pienemmässä kaupungissa."

Haastattelussa viitataan myös Hulténin näkemykseen siitä, että museolla,

kulttuurikeskuksella tai vastaavalla instituutiolla pitäisi aina olla myös pysyvä kokoelma

vaihtuvien näyttelyiden ja muun toiminnan lisäksi. Hulténin mukaan instituutiolla ei

muuten ole todellista perustaa ja hän näkee pysyvän kokoelman puuttumisen syyksi

sille, että esimerkiksi Pariisin André Malraux'n perustama Kulttuuritalot -hanke

(Maisons de la Culture) epäonnistui. Hulténin mukaan pelkkä nykytaiteen esittäminen

instituutiossa voi olla aika hauraalla perustalla. Hänen mukaansa myös pysyvän

kokoelman ja tilapäisen näyttelyn vuorovaikutus on rikastava kokemus ja energian

lähde niin katsojalle kuin kuraattorille.

Hulténilla on kiistattomat ansiot nykytaiteen esille tuomisessa ja kiinnostuksen

herättämisessä  nykytaiteeseen  aiemmista esittämistavoista poikkeavilla tavoilla. Hänen

kuratoimansa lukuisat näyttelyt eivät olleet vain spektaakkeleita, vaan edeltävän 1950-

luvun konservatiivisen kulttuuri-ilmapiirin kyseenalaistamista, vanhoillisten arvojen

ravistelua, ja yhteiskunnallisesti kantaaottavia, sulkeutuneiden taidepiirien ulkopuolelle

meneviä tapahtumia, joissa yleisön vuorovaikutteinen osallistuminen ja taiteen rajojen

rikkominen ja taiteen eri alojen yhdistäminen oli keskeistä. Hänen toiminnassaan

taidekentässä heijastuu vahvasti 60-luvun yhteiskunnallisen ilmapiirin yleinen radikaali

muuttuminen arvoliberaalimpaan suuntaan. Hultén uskoi taiteen voivan saada aikaan

sosiaalisia ja poliittisia muutoksia. Myöhemmin Hulténin kehittämät taiteen esittämisen

tavat ja sisällön esille tuominen yleistyivät ja hänen performanssi-, happening- ja

taiteilijoiden yhteistyöhankkeista, monien taiteenalojen yhdistämisestä ja yleisön

osallistamisesta tuli suosittua ja yleistä museoissa ja näyttelyissä.
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Tapaus Warholin Brillo-laatikot

Myöhemmässä vaiheessa Hulténilla oli eräs kiistanalainen ja ammattieettisesti

kyseenalaistettu hanke, joka joissakin taidepiireissä vaikutti Hulténin arvostusta

vähentävästi, mutta taas toisaalla lisäsi entisestään kiinnostusta hänen näkemyksiinsä

nykytaiteen asemasta ja merkityksestä ja sen osittain kaupallistuneesta puolesta.  Aihetta

on tutkittu ja siitä on kirjoitettu, mutta totuus siitä mitä tapahtui ja mitkä olivat hänen

motiivinsa ovat jääneet epäselviksi.

Eileen Kinsella kuvaa yksityiskohtaisesti tätä tapausta artikkelissaan ARTNewsletterin

verkkojulkaistussa. (Kinsella 2009) Kinsellan mukaan Hultén teetti Malmössä

Tukholman Modernin museon näyttelyä varten vuonna 1990 kopioita Andy Warholin

"Brillo-laatikoista". Aluperäiset oli teetetty ja olleet näyttelyssä New Yorkissa vuonna

1964. Hultén myi laatikoita "alkuperäisinä" korkeaan hintaan. Niitä ostivat keräilijät

sekä museot. Laatikoiden alkuperää alettiin tutkia vasta paljon myöhemmin, Hulténin

kuoleman jälkeen. Tutkimuksissa selvisi, että Warholin laatikot olivat vanerista mutta

Hulténin laatikot pahvista. Erilaisia spekulaatioita esitettiin Kinsellan mukaan siitä

miksi Hultén teetti laatikoita, joista Warhol ei tiennyt, koska teettäminen tapahtui

Warholin kuoleman jälkeen. Esitettiin myös mahdollisuus, että Hulténilla ja Warholilla

olisi ollut suullinen sopimus tällaisesta toiminnasta, mutta siitä ei ole löytynyt viitteitä. 

Artikkelin mukaan useat taidevaikuttajat eivät pidä niinkään suurena ongelmana sitä,

että Hultén teetti laatikot, olihan Warhol myös käyttänyt erilaista materiaalia

teoksissaan, joita voidaan myös pitää kopioina ja myös asettanut teoksillaan

kysymyksen "mitä taide on". Sen sijaan kyseenalaisena pidettiin sitä, että Hultén myi

laatikoita väittäen niiden olevan alkuperäisiä. Kinsellan mukaan Hulténin motiivi tälle

toiminnalle on jäänyt arvoitukseksi. 
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The Guardian-lehden verkkojulkaisussa 21.8.2010 ilmestynyt Adrian Levyn ja Cathy

Scott-Clarkin laaja artikkeli "Warhol's box of tricks"  on vielä yksityiskohtaisempi kuin

Kinsellan, ja tuo uutta tietoa ja lisäspekulaatioita tapauksesta, joka on hämmentänyt

kansainvälistä taidemaailmaa useiden vuosien ajan. 

Levy ja Scott-Clark haastattelivat useita Warholin tuotannon asiantuntijoita,

taidekauppiaita, museoiden johtajia sekä Warholin  taideperintöä valvovaa Andy Warhol

Foundation for Visual Arts, Warholin teosten autenttisuutta auktorisoivaa lautakuntaa ja

Warholin Pittsburgissa sijaitsevan museon edustajia. Tutkimuksissa kävi ilmi, että

Hultén ei ollut pelkästään teettänyt Warholin taidenäyttelyssään New Yorkin galleriassa

käyttämien Brillo-pakkauslaatikoiden kopiota, vaan myös tilannut suoraan Brillon

tehtaalta Brooklynista New Yorkista 500 pahvista  pakkauslaatikkoa, jotka oli asettanut

näytteille ikäänkuin autenttisina Warholin laatikoina Tukholman Modernissa museossa

vuonna 1968 järjestämässään Warholin retrospektiivisessä näyttelyssä. Hulténin

päinvastaisista väitteistä poiketen monet museon työntkijät todistivat, ettei näyttelyssä

ollut lainkaan esillä puisia pakkauslaatikoita. Hultén oli toiminut näin ajan ja rahan

puutteessa, Hulténin ystävän ja myöhemmin Modernin museon johtajan Olle Granathin

haastattelun mukaan. Hultén oli sen sijaan todistettavasti teettänyt puisia Brillo-

laatikoita Ruotsissa Malmön Konsthallissa vuonna 1990, eli 22 vuotta New Yorkin

Warholin näyttelyn jälkeen ja kolme vuotta Warholin kuoleman jälkeen. Taidekauppiaat

ja keräilijät olivat ihmeissään miten Warholin teosten auttenttisuudesta vastaava

lautakunta oli kuitenkin hyväksynyt nämä laatikot aitoina, Guardianin artikkelin

mukaan. 

Miksi Hultén oli riskeerannut maineensa, kysytään Guardianin artikkelissa. Näitä puisia

pakkauslaatikoita oli esillä useissa näyttelyissä myöhemmin. Guardianin haastattelema

ruotsalainen taidekriitikko Thomas Anderberg arvioi, että aluperin Hultén oli

(kuitenkin) teettänyt puiset pakkauslaatikot poptaidenäyttelyyn Leningradin Venäläisen

taiteen museoon vuonna 1990. Anderberg oli todennut Guardianin haastattelijoille, että

Hultén ei tarvinnut rahaa, hän oli sen sijaan halunnut todennäköisesti tehdä
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taidemarkkinat ja -kauppiaat naurunalaisiksi. Hulten oli tunnettu siitä, että hän oli

suhtautunut kriittisesti rahan voimalla toimiviin  nykytaiteen markkinoihin.

Harald Szeeman – ”taikuri” ja ”näyttelyntekijä”

Sveitsiläinen taidehistorioitsija, kriitikkko ja kuraattori Harald Szeemann (1933-2005)

vaikutti keskeisesti kuraattorin roolin muotoutumiseen. Nykytaiteilija Daniel Birnbaum

totesi hänestä, että hän loi kuratoinnista uuden taiteentekemisen muodon. (Birnbaum

2005, 1) Häntä pidetään yleisesti viime vuosisadan jälkimmäisen puoliskon

merkittävimpänä nykytaiteen kuraattorina.

Aaron Schuster totesi muistokirjoituksessaan Szeemanin kuoltua vuonna 2005, että

tämä vastaa ehkä parhaiten sitä mielikuvaa, joka meillä kuraattorista yleensä on:

kuraattori taiteilijana, vaeltava freelancer näyttelyiden suunnittelija. Szeemann

luonnehti itse itseään ”henkiseksi vierastyöläiseksi”. (Serra 2005, 4). Hans Ulrich

Obrist, joka haastatteli Szeemannia vuonna 1995, totesi haastattelunsa alkusanoissa, että

Szeemann oli pikemminkin "taikuri" kuin kuraattori. (Obrist 2010, 80)  Szeemann oli

läheisessä yhteistyössä useiden aikalaistaiteilijoiden kanssa ja monet taiteilijat

arvostivat Szeemannilta saamaansa tukea sekä hänen nykytaiteen ymmärtämystään ja

tuntemustaan. (Serra, 2005, 1) 

Nuoruudessaan Szeemann työskenteli muutaman vuoden ajan  perustamassaan

kabareeteatterissa ja  hänellä oli ambitioita tulla kuvataiteilijaksi. Hän toteaa kuitenkin

Obristille haastattelussa 1995 huomanneensa 19-vuotiaana , ettei hänestä tulisi ”yhtä

hyvää taiteilijaa kuin Fernard Léger”, jonka näyttelyn hän näki Bernin Kunsthallessa.

Hän tutustui 1950-luvulla useisiin nykytaiteen näyttelyihin Sveitsissä ja ammensi niistä

vaikutteita ja oppia. Szeemann kutsuttiin 1950-luvun lopulla järjestämään muutamia

näyttelyitä sveitsiläisissä taidemuseoissa, mitä kautta hänen persoonallinen

näkemyksellisyytensä ja omalaatuisuutensa tulivat tunnetuiksi. 
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Szeemannin taidemuseonjohtajan ura alkoi vuonna 1961, jolloin hänet nimitettiin

Bernin Kunsthallen johtajaksi. Bernin taidemuseolla ei ollut pysyvää kokoelmaa, joten

Szeemann saattoi toimia kuin laboratoriossa, joskin vähillä resursseilla. Hänen

näyttelytoimintansa koettiin niin kiinnostavaksi,  että muut museot, mm. Amsterdamin

Stedelijk-museo, olivat halukkaita  yhteistyöhön ja jakamaan kustannuksia. 

Szeemannin tuotteliaisuus oli poikkeuksellista, hän järjesti 12-15 näyttelyä vuosittain

niinä kahdeksana vuotena, jotka hän toimi Bernin museon johtajana. Hän löysi nousevia

kuvataiteilijoita Euroopasta ja Amerikasta, ja näyttelyt toivat Bernin taidemuseolle

kansainvälistä huomiota. Museosta tuli yksi sen ajan dynaamisimpia kohtaamispaikkoja

nuorille taiteentekijöille. Szeemann, kuten aikoinaan Dorner Hannoverissa, joutui

antagonistiseen ristiriitaan museon johtokunnan ja kaupungin hallinnon kanssa

esteettisistä näkemyksistään. Erityisesti näyttelyt When Attitudes Become Form ja

Friends and Their Friends aiheuttivat Szeemannin mukaan skandaalin Bernissä. 

Nettijulkaisu Phaidon referoi artikkelissa 8.2.2013 ”Näyttely, joka teki Szeemannista

tähden” teoksesta Biennials and Beyoynd - Exhibitions That Made Art History 1962-

2002 , jossa on mm. kuvaus Szeemannin keväällä 1969 kuratoimasta Bernissä

skandaalin aiheuttaneesta 'Attitudes' näyttelystä: "Näyttelyllä When Attitudes Become

Form on sekä tapahtumarakenteeltaan, että käsitteellisenä mallina erityinen paikka

kuratoriaalisessa mielikuvituksessa. Se oli  näyttely, joka toi kansainvälistä tunnustusta

sodanjälkeisen ajan tärkeimmälle kuraattorille. Näyttely myös mahdollisti Szeemannille

itsensä luomisen uudelleen itsenäisenä näyttelyntekijänä, sellaisen urapolun

perustamisen, jota kuraattorien sukupolvet seuraisivat. Näyttely edusti myös sitä

romanttista käsitystä, jossa kuraattori on taiteilijan inspiroitunut kumppani, luova

toimija, joka generoi alkuperäisiä ideoita ja rakenteita, joiden välityksellä taide pureutuu

yleiseen tietoisuuteen. Szeemann oli 1960-luvulla syntyneen uuden taiteen

puolestapuhuja, taiteen, joka pohjautui 'sisäiseen asenteesen' ja nosti taiteellisen

prosessin lopputuotteen ohi. Szeemannilla oli myös haave vapautua järjestelmästä, joka

tarjosi esteettisiä kohteita vain varakkaille. Hän toi tämän asenteen ja tämän toiveensa
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esille muuttamalla näyttelypaikan Bernin Kunsthallen jättiläismäiseksi taiteilijastudioksi

ja toteutti myös Piero Gilardin idean, että näyttely olisi samalla työpaja ja

keskustelupaikka." 

Szeemann itse näki tilanteen myös poliittisena  todeten Obristin haastattelussa, että

Sveitsissä oli tuolloin jo alkanut ilmetä kritiikkiä vierastyöläisiä, gastarbeiter, kohtaan

ja koska hänen nimensä oli unkarilainen, häntä vastaan hyökättiin. Szeemann, joka toi

monia avoimen poliittisia teemoja esiin näyttelyissään ja eli vahvasti 1960-luvun

poliittisen radikalismin aikaa, erosi museonjohtajan virasta vuonna 1969 "Attitudes"

näyttelyn jälkeen ja jättäytyi oman määritelmänsä mukaan "Austellungsmacher'iksi" eli

näyttelyiden tekijäksi. 

Szeemann aloitti 1960-luvulla Obristin mukaan sen toiminnan mitä yleisesti

ymmärretään kuratoinnilla. Hän oli ammattimainen tekijä-kuraattori, autonominen ja

luova kulttuurin tuottaja. (Richter 2013, 43) Szeemannin huomattaviin kuratointeihin

Bernin kauden jälkeen kuuluu  mm. vuonna 1970 Kölnissä Happening and Fluxus, joka

oli aiempien  happening ja fluxus- hengen elvyttämistä, mutta myös uudistamista. 

Vuonna 1972 Szeemann järjesti Kasselissa Saksassa viiden vuoden välein toteutettavan

Document 5 -näyttelyn, joka sai ristiriitaisen, enimmäkseen tuomitsevan vastaanoton

kriitikoiden ja yleisön keskuudessa. Jotkut kriitikot pitivät näyttelyä kummallisena,

vulgaarina, sadistisena, kauhistuttavana ja sekavana. Vasta paljon myöhemmin näyttely

on saanut ylistystä niin kriitikoilta kuin taiteilijoilta. 

Jotkut kriitikot kuitenkin ylistivät näyttelyä, Szeemannin sanottiin näyttelyllään mm.

nousseen tärkeimmäksi käsite-taiteijaksi. Szeemann ei sisällyttänyt näyttelyyn

maalauksia tai veistoksia vaan enimmäkseen installaatioita ja dokumentaatiota

nykytaiteen senhetkisestä tilanteesa. (Phaidon 2013, 172)
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Szeemann itse toteaa Obristin haastattelussa tästä näyttelystä, että hän halusi selvittää

kuvan ja todellisuuden jäljittelyä. Häntä ei enää kiinnostanut 1960-luvun filosofinen

keskustelu marxilaisten ja hegeliläisten välillä eikä myöskään taidehistoriasta tuttu

väittely surrealismi versus dadaismi, pop versus minimalismi jne. ja niin hän keksi

uuden sanan 'yksilöllinen mytologia', joka viittaa kysymykseen asenteesta ei tyylistä.

Szeemann kutsui omien sanojensa mukaan ja myös sai paikalle "kaikki nousevat 60-

luvun lopun taiteilijat". "Näyttelyssä, jota aiemmin oli kutsuttu "100-päivän museoksi"

ja jonka Szeemann nimesi "100-päivän tapahtumaksi", oli performansseja, valtavia

installaatioita ja pieniä töitä. (Obrist 2010, 89) Documenta 5 -näyttelyä pidetään yhtenä

nykytaiteen esillepanon merkittävimmistä temaattisen suunnan näyttelyistä, joille se loi

paradigman. (ibid) 

Vuonna 1980 Szeemann suunnitteli Venetsian biennaaliin kansainvälisen nuorten

taiteilijoiden osaston  Aperto (auki). Hänet kutsuttiin kahdesti v. 1999 ja 2001 Venetsian

biennaalin visuaalisen taiteen osaston johtajaksi. Molemmat biennaalit ovat erityisen

kiinnostavia suomalaisten kannalta, sillä vuonna 1999 Eija-Liisa Ahtila sai biennaalin

palkinnon ja vuonna 2001 Szeemann kutsui biennaaliin ennätykselliset seitsemän

suomalaista taiteilijaa sekä mieskuoron Huutajat. Szeemann uudisti biennaalia sekä

rakenteeltaan että näyttelypaikkojen käytön osalta laajentaen näyttelytilaa. Hän halusi

näyttelyyn erityisesti nuoria sekä naisteilijoita ja myös taiteilijoita itä-Euroopasta, joka

oli kokenut voimakkaan poliittisen murroksen 80- ja 90-lukujen vaihteessa. 

1980-luvulla Szeemann alkoi järjestää näyttelyitä yhä erikoisimmassa paikoissa. Hän

totesi Obristille:" 1980-luvulla järjestämäni näyttelyt olivat joskus paikallisille ihmisille

ensimmäinen kontakti uuteen taiteeseen. Siitä syystä ne olivat ryhmänäyttelyjä. Samalla

etsin paikkoja, jotka olisivat seikkailuja taiteilijoille. Näissä näyttelyissä nuoret

taiteilijat pääsivät esille ensimmäistä kertaa kansainvälisesti, monet näistä olivat naisia.

Olen Beuysin kanssa samaa mieltä, että tämän vuosisadan loppu taidekentällä tulee

olemaan naisten. Monet kuraattorit ovat naisia ja samoin monet nuoret taiteilijat." 
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Szeemann jätti jälkeensä  arkiston, jota on sanottu yhdeksi maailman tärkeimmäksi

modernin ja  nykytaiteen arkistokokoelmaksi. Getty Research Institute hankki sen

omistukseensa vuonna 2011.

Esille ottamistani esimerkeistä on huomattavissa että kukin taiteen kentällä toimiva

”pioneerikuraattori” oli selkeästi uudistaja. He olivat uudistajia sekä rakenteiden että

tilojen käytön suhteen. He olivat visionäärejä taiteen sisällön ja merkityksen luojina.

Voidaan katsoa, että heidän ideointikykynsä, kyky yhdistellä asioita toisiinsa ja luova

toimintamalli muistutti taiteen tekemisen tapoja. He lähentyivät taiteilijaa. Näkisin, että

he ammensivat jo avantgarde-liikkeen tunnetuksi tekemien dadaistien jälkeen

yleisöosallisuutta, pitäen yleisön osallistumista keskiössä. Myöskin avatgardesta

pongahtanut yhteiskuntakriittisyys oli vahvasti läsnä. He olivat vahvasti tekijöitä,

tekijyydessä kiinni. 

26



Luku 2

Mikä on tekijä? 

Nykyaikana taidekäsitys on kehittynyt avoimeksi. Taiteilija ei ole liikkumaton eikä

hänen taiteensa ei ole liikkumaton monoliitti, johon ei saa koskea, ja jota ei saa

muokata, vaan se on avoin myös kuraattorisuhteessa, altis vuorovaikutukselle. Sitä

voidaan muovata ja kehittää. 

Ehkä tämän takia moni taiteilija välttää selittämästä teostaan, halutessaan jättää

tulkinnan auki ja mahdollistaa tulkinnan syntymisen katsojassa/kokijassa itsessään.

Täten taideteoksen edessä voidaankin kysyä,  kuka on tekijä? 

Michel Foucault kysyy Ranskassa Société Française de Philosophiessa vuonna 1969

pitämässään luennossa, jonka hän myöhemmin muokkasi esseeksi: mikä on tekijä?

Qu'est-ce qu'un auteur? Ymmärrän sen kysymyksenä ”Kuka on tekijä?” Hän viittaa jo

esitelmän otsikossa aiheeseen ja ottaa siihen jo siinä kantaa. Kysyessään mikä on tekijä

ilman persoonapronominia, hän ottaa tekijään etäisyyttä, ei personifioi häntä vaan

päinvastoin tekee hänestä (siitä) persoonattoman. 

Foucault käyttää kehittämäänsä termiä author-function (tekijäfunktio) vuoden 1969

esseessään. Sillä hän tarkoittaa diskurssin tekijäfunktiota. Hän pohtii tarvitseeko teksti

(nimettyä) tekijää vai määrätäänkö se sille? Hän huomauttaa, että tämä laillinen

menetelmä (tekijän nimeäminen ja sen vaatiminen) oli keskeisessä osassa tekijän

/kirjoittajan nousussa, sillä tekijyyden määritystä tarvittiin, jotta häntä voitiin rangaista

mahdollisesta lakia rikkovasta tai syntisestä lausunnosta uskonpuhdistuksen aikana.

Tekijän määrittäminen tuli pakolliseksi kirjapainojen yleistyttyä, ja reformististen

uskonnollisten tekstien levitessä laajalti kyseenalaistaen niissä katolisen kirkon valtaa.  

Kysymys siitä kuka on tekijä tai mikä on tekijä niinkuin Foucault 1969 kysyi, on

monimuotoinen ja sitä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista. Siihen liittyy
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esimerkiksi kysymyksiä vapaudesta, vastuusta, tekijänoikeuksista, korvauksista tai  sen

määrittelemisestä miten ajatukset ja ideat muokkautuvat. Onko perimmäistä vapaata

ajattelua olemassakaan? Kysymys tekijästä on tullut esille nykytaiteessa muun muassa

Warholin Brillo-laatikoiden yhteydessä ja siinä miten kuraattori Hultén niitä käytti.

Kysymys on relevantti myös kysymykseen kuraattorin roolista tekijänä suhteessa

kuratoimansa taiteilijan / taiteilijoiden teoksiin. 

Voidaanko sitten kuratoimista nähdä yhtenä taiteen tekemisen muotona? On olemassa

taiteilija-kuraattoreita, taiteilijoita, jotka kuratoivat oman tekemisensä lisäksi. Osa

taiteilijoista käyttää kuratointia mediuminaan. Mutta voiko kuraattoria itseään pitää

myös taiteilijana? Nykytaiteilija Daniel Birnbaum tekstissään When attitude becomes

form nimeää kuraattori Harald Szeemanin taiteilijankaltaiseksi. Birnbaumin mukaan

Szeeman pyrki luomaan näyttelyitä, jotka olivat kuin 'runoja tilassa'. Szeeman tällä

tavalla irrottatui ja loi pohjaa kuraattorin irrottautumiselle kvasitieteellisistä

museologisista yrityksistä luokitella ja järjestää kulttuurisia esineitä, materiaa.

Kuraattoria ei nähtäisi enää byrokraatin ja kulttuuri-impressaarin yhdistelmänkaltaisena.

(Birnbaum 2005, 1) 

Foucault toteaa esseessään, että tekijäfunktio Karl Marxin ja Sigmund Freudin

tapauksessa ylittää tekijän oman teoksen, ja antaa alkusysäyksen kokonaiselle (hamaan

tulevaisuuteen jatkuvalle) diskurssille. Siitä alkaa diskurssi tekijän käsitteistä, teksteistä,

teoksista, hypoteeseista, mahdollistaen kritiikin, eriävät näkemykset ja laajentaen

käsitteistön kautta diskurssin sisällä käytäviä pohdintoja, sen ulottuessa laajasti jopa eri

ajattelusuuntauksiin ja aiheisiin. 

"He (Freud ja Marx) ovat siinä mielessä ainutlaatusia, etteivät he ole vain omien

töidensä tekijöitä. He ovat tuottaneet muutakin: mahdollisuudet ja säännöt muiden

tekstien muotoilulle. Tässä suhteessa he ovat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi

romaanikirjailija, joka ei ole muuta kuin oman tekstinsä kirjoittaja. Freud ei esimerkiksi

ole pelkästään teosten Unien tulkinta (1899) tai Vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan (1905)

kirjoittaja, Marx ei ole pelkästään Kommunistisen manifestin (1848) tai Pääoman

(1867) kirjoittaja. He molemmat ovat luoneet loputtoman diskurssin mahdollisuuden.
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Luonnollisesti tätä on helppo vastustaa. Voidaan sanoa, ettei kirjailija ole vain oman

tekstinsä kirjoittaja; tietyssä mielessä myös kirjailija on tarjonnut jotain sellaista, jota

kautta hän saa 'tärkeyttä' ja on enemmän kuin oman tekstinsä hallitsija ja valtija."

Foucault viittaa tässä englantilaiseen 1800-luvun kirjailijaan Ann Radcliffeen, joka

teoksillaan aloitti kauhuromaanien genren. "Nämä diskurssin perustajat (käytän Marxia

ja Freudia esimerkkeinä, koska uskon heidän molempien olevan ensimmäisiä ja

tärkeimpiä tapauksia) mahdollistavat jotain aivan muuta kuin mitä romaanikirjailija

mahdollistaa." (Foucault 1998, 217)  

Foucault päättää esseensä siteeraten Samuel Beckettin kysymystä ”Mitä väliä kuka

puhuu?”

Barthes ja Tekijän kuolema

Roland Barthes lainaa esseessään runoilija Stéphane Mallarméeta, joka on sanonut, että

”se on kieli, joka puhuu”.(Barthes 1993, 112) Barthesin mukaan lukijoiden täytyy

erottaa kirjallinen teos sen luojasta vapauttaakseen tekstin sen tyrannimaisesta

tulkinnasta. Jokainen pala teosta sisältää useita kerroksia ja merkityksiä. Barthes vertaa

tekstiä tekstiiliin: teksti on lainauksien kudelma, kangas, joka koostuu lukemattomista

kulttuurien keskiöistä, sen sijaan, että se koostuisi pelkästään yhden yksilön

kokemuksesta. Tekstin merkityksen ydin on riippuvainen lukijan vaikutelmista, ei

suinkaan kirjailijan mausta tai intohimoista. Kuten Barthes toteaa, tekstin yhtenäisyys ei

muodostu sen alkuperästä, tai luojastaan, vaan sen määränpäästä, eli yleisöstään.

”Hahmona kirjailija on moderni tuote. Se syntyi englantilaisen empirisimin,

ranskalaisen rationalismin ja uskonpudistuksen tuoman henkilökohtaisen uskon myötä,

kun yhteiskuntamme keskiajan jälkeen nosti kunniaan yksilön tai kuten hienommin

sanotaan 'humaanin ihmisen'. On siis loogista, että juuri positivismi, kapitalistisen

ideologian summa ja lopputulos, on kirjallisuudessa eniten painottanut kirjailijan

"henkilöä". (Barthes 1993, 111) Avainhavainto sen ymmärtämisessä mistä teoksen

merkitys koostuu on se, että se ei ole riippuvainen tekijyyden aikomuksesta, vaan

yksittäisen ihmisen aktiivisesta vastaanotosta. Barthes kirjoittaa "Alkukantaisissa
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yhteisöissä kertomuksesta ei koskaan ole vastuussa yksityinen ihminen, vaan vastuu on

välittäjällä, shamaanilla tai laulajalla, jonka esitystä (ts. narratiivisen koodin hallintaa)

voidaan vielä ihailla, mutta ei koskaan hänen 'geniustaan' (nerouttaan).” (Barthes 1993,

111) 

"Tiedämme nyt, että teksti ei koostu joukosta peräkkäisiä sanoja, jotka ilmentävät vain

yhtä, tavallaan teologista merkitystä (joka olisi Kirjailija-Jumalan 'sanoma'). Sen sijaan

teksti ilmentää moniulotteista avaruutta, jossa moninaiset kirjoitukset yhtyvät ja

kilpailevat, eikä yksikään niistä ole alkuperäinen: teksti on kulttuurin tuhansista

kehdoista syntynyt lainausten kudos. Myös kirjailijalla on valta vain jäljitellä jotain jo

tehtyä, jotain, joka ei koskaan ole alkuperäistä. Kirjailija voi vain sekoittaa kirjoituksia,

saattaa ne keskenään ristiriitaan.” (Barthes 1993, 115)

Näin voidaan kysyä onko yleisö tai katsoja yksi tekijöistä ts. ”l'auteur” ensinnäkin

tulkitessaan teosta ja näin luodessaan lisämerkityksiä (mahdollisesti koko merkityksen

omassa subjektiivisessa kokemuksessaan) teokselle, sekä esimerkiksi katsoessaan

”nimekkään” taiteilijan teoksia itse teoksen vaikutuksesta, merkityksestä, tai syvyydestä

huolimatta, ladaten siihen merkityksiä/odotuksia pelkän tekijän nimen kautta teoksesta

riippumatta.

Barthes ja Foucault kokevat, että tekijyydelle annetaan liikaa painoarvoa. Tekijän

persoona ja elämänkokemus nähdään kiinnostavana ja he pelkäävät sen heittävän varjon

teoksen tulkinnan ja vastaanottamisen ylle. He kokevat, että se turhaan liitetään itse

teokseen tai tekstiin ja tätä kautta se myös heijastuu tulkintaan, ja tekstiä tulkitaan

ikäänkuin pelkästään tekijän sanelemana. He kokevat tekijyyden identifioitumisen

ongelmallisena, sillä se rajoittaa tekstin/teoksen äärettömiä ulottuvuuksia ja itseasiassa

sen konkretisoitumista kokonaiseksi, jopa syntymää, jos katsotaan miten Barthes sen

kokee ja eksplikoi sen olevan. ”Mutta on paikka, johon tämä monimuotoisuus

kerääntyy, eikä tämä paikka ole kirjailija, kuten tähän asti on sanottu, vaan lukija: lukija

on juuri se avaruus, johon kirjautuvat yhdenkään katoamatta kaikki sitaatit, joista

kirjoitus on tehty. Kirjailijan kuolema on lukijan syntymän väistämätön hinta."  (Barthes

1993, 117) Foucault huomauttaa, että tekijän korostaminen voidaan liittää myös

vahvasti kapitalistiseen (yhteiskunnan) jäsentymiseen. Barthes ja Foucault pitävät
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ongelmallisena sitä, että tekijä nousisi itse tekstin, substanssin yläpuolelle. 

Niin Barthes kuin Foucaultkin näyttävät olevan allergisia tekijyyden korostukselle,

ehkäpä samantapaisista syistä, kuin miksi Jacques Derrida vanhempana hänestä tehdyn

elokuvan avajaisissa totesi, että hän kokee samankaltaisuutta Guy Debordin kanssa.

Derrida on myös yksi ajattelija, joka on kritisoinut ja dekonstruoinut tekijän olemassa

oloa. Derrida totesi, että hänen teksteistään on luettavissa se miten osittain

samankaltaista hänen ajattelunsa Debordin kanssa on, joka kokee yhteiskunnan

spektaakkelina.   

2000-luvun alkuvuosista lähtien kysymys tekijyydestä on tullut esille kuratointiin

liittyvissä pohdinnoissa. Pitkän aikaa näyttelyn sosiaalinen funktio oli tiukasti

määritelty. Taiteilija teki taideteoksia ja sitten nämä teokset joko valittiin näyttelyyn

kyseisen näyttelyn kuraattorin toimesta ja ne asetettiin esille, tai sitten ne jätettiin

valitsematta, ts. ne hylättiin. Taiteilijaa pidettiin autonomisena tekijänä. Näyttelyn

kuraattori päivastoin oli henkilö, joka toimi välittäjänä tekijän ja yleisön välissä, mutta

hän itse ei ollut tekijä (author). (Groys 2006, 1) Kunkin oma rooli taiteen kentällä oli

selkeästi määritelty, taiteilija vastasi luomisesta, kun taas kuraattori valintojen

tekemisestä. Kuraattori saattoi valita teoksia vain jo tehtyjen teosten kokoelmasta. Tämä

tarkoitti sitä, että luomista pidettiin ensisijaisena ja valintaa taas toissijaisena. (ibid)

Boris Groys kirjoituksessaan ”Multiple Authorship” toteaa: ”Täten vääjäämätön ristiriita

taiteilijan ja kuraattorin välillä nähtiin ja sitä käsiteltiin ristiriitana tekijyyden ja

välittäjyyden välillä, yksilön ja instituutin välillä, ensisijaisen ja toissijaisen välillä.”

Groys katsoo, että tämä aikakausi on ohi. Hänen mukaansa taiteilijan ja kuraattorin

suhde on muuttunut perustavanlaatuisesti, vanhoja ristiriitoja tämä muutos ei kuitenkaan

ole selvittänyt, vaan ne ovat vain muuttaneet muotoaan. (ibid)

Miksi näin on käynyt on Groysin mielestä selkeää, sillä hän toteaa, että taide tänä

päivänä määritellään luomisen ja valinnan väliseksi olemukseksi. ”Aina Marcel

Duchampista alkaen taideteoksen valitseminen on ollut yhtä kuin taideteoksen

luominen.” (ibid) Hän jatkaa: ”Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki taide siitä

lähtien on muuttunut ready-made taiteeksi. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että luovasta
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teosta on tullut valinnan teko: siitä lähtien objektin tekeminen ei ole enää ollut riittävää,

jotta sen tekijän katsottaisiin olevan taiteilija. On myös valittava objekti, jonka on

tehnyt itse ja julistaa sen olevan taideteos. Näin ollen Duchampin jälkeen ei ole enää

ollut eroa objektin välillä, jonka itse tekee ja objektin välillä, jonka joku muu on tehnyt,

molemmat tulee tulla valituiksi, jotta niitä voitaisiin pitää taideteoksina. Tänä päivänä

tekijä (author) on henkilö, joka tekee valintoja, eli henkilö joka hyväksyy, (authorizes).

Duchampin jälkeen kuraattorista on tullut tekijä. Taiteilija on ensisijaisesti itsensä

kuraattori hänen valitessaan itsensä. Hän myös valitsee muita: muita objekteja ja muita

taiteilijoita. 1960-luvulta alkaen taiteilijat ovat luoneet installaatioita näyttääkseen

henkilökohtaisia valinnan toimintatapoja. Installaatiot eivät ole muuta kuin taiteilijoiden

kuratoimia esillepanoja, jossa toisten tekemät objektit voivat olla ja ovat esiteltyinä

samalla lailla  kuin taiteilijan omat objektit.” (ibid) ”Kun New Yorkin independentit

reputtivat teoksen (Suihkukaivo) vuonna 1917, sitä puolustettiin (anonyymisti mutta

todennäköisesti Duchampin itsensä toimesta) seuraavasti: 'Onko suihkukaivo herra

Muttin omin käsin tekemä vai ei, on yhdentekevää, sillä hän joka tapauksessa VALITSI

sen. Hän irrotti arkiesineen ympäristöstään ja sijoitti sen niin, että sen käyttötarkoitus

häipyi uuden nimen ja näkökulman taakse – hän keksi esineelle uuden idean.' Ready-

made-teosten merkitys 'taiteena' ei siis piile niissä esteettisissä ominaisuuksissa, joita

niissä joko voidaan nähdä tai ei, vaan esteettisissä kysymyksissä, joita ne pakottavat

katsojan pohdiskelemaan.” (Honour et al. 2001, 803)     

Eva Fotiadi käsittelee artikkelissaan "The canon of the author. On individual and shared

authorship in exhibition curating" kysymystä ammattimaisen itsenäisen kuraattorin

syntyä kyseenalaistaen aiempien pioneereina pidettyjen kuraattorien roolin tässä

suhteessa. Hän toteaa, että itse asiassa sellaisetkin merkittävät kuraattorit kuin Harald

Szeemann, Lucy Lippard tai Seth Siegelaub, joita Hans Ulrich Obrist haastattelee

kirjassaan (Obrist 2010) aloittivat uransa muista kuin kuraattorin tehtävistä: Szeemann

oli museon johtaja, kunnes joutui eroamaan ja aloitti sen jälkeen uransa "näyttelyiden

tekijänä", Lippard oli taidekriitikko ja Siegelaub taidekauppias. Fotiadi kyseenalaistaa

kuraattorin roolin sinä karismaattisena yksilö-tekijänä jona kuraattoreita tänä päivänä

usein pidetään, sillä esimerkiksi näiden tunnustettujen kuraattorienkin kaikkien

merkittävimmät näyttelyt olivat syntyneet joko tiiviissä yhteistyössä taiteilijoiden
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kanssa tai kollektiivisesti useiden pääkuraattoria avustaneiden kuraattoreiden kanssa.

Fotiada pyrkii todistamaan kuinka kuraattori-nimike ainakin osittain otettiin käyttöön

jotta näyttelyä edustaisi joku vastuulliinen taho ulospäin, kuten suhteissa toimittajiin,

poliitikkoihin, rahoittajiin, yleisöön) ja että kuraattorin nimike on näin ollen osittain

rakennettu. (Fotiadi 2013, 4) 

Pragmaattisesti kysymystä taiteilijakuraattorista lähestyy esimerkiksi Marion von Osten,

joka toimii kollektiivisesti, ja on sekä taiteilija että kuraattori. ”Taiteilija oppii jo

opiskeluvaiheessa näyttelyiden rakentamista, mikä taas ei kuulu taidehistorian

koulutukseen. Taiteilijalle teoksen julkisuus ja julkistaminen on osa praksista. Täten ei

ole niin suurta askelta laajempien näyttelyiden rakentamiseen.” (Barnes 2013, 91)   
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Luku 3

Kuraattorin roolit 

Kuraattorin historian kaaresta on nähtävissä kuinka alkukantaisesta museon kokoelmien

hoitajasta – huolenpitäjästä (caretaker), johon sana latinan kielinen curarekin viittaa,

ajan kuluessa taiteen ja yhteiskunnan muutosten myötä kuraattori, kuraattorin

tehtävänkuva tai se mitä kaikkea se on, muuttuu. Samalla kasvaa sen vaikuttavuus,

mahdollisuus vaikuttaa ja olla ja saada valtaa. Näen, että seuraava muutoksen kaari on

havaittavissa kuraattorin eksistensin evoluutiossa. Ensin on kokoelmien huolenpitäjä,

joka pitää huolta kokoelmista, luetteloi, arkistoi ja on tietoinen artefakteista, ja joka

mahdollisesti hoitaa toisten keräilijöiden keräilemiä kokoelmia, mutta jolla ei ole

varsinaisesti valtaa valita niitä, eikä hän ole tarinankertoja tai visionääri. Tästä

polveutuu esillepanija (exhibitor), joka edellisestä poiketen on hieman näkyvämmässä

roolissa, noussut mahdollisesti arkistojen uumenista, joka asettaa teokset/artefaktit

esille, mahdollistaen jonkinlaisen tarinankerronnan siemenen, sen jäädessä kuitenkin

toissijalle. 

Sitten tulee välittäjä (mediator), joka laittaa esille, toimii sekä esillepanijan roolissa, että

välittäjän roolissa. Hän on tietoinen teosten taustoista, on kykeneväinen esittämään ne

tietyssä historiallis-nykyhetki kontekstissa. Hän jättää teoksista muodostuvan koosteen,

eli näyttelyn avoimeksi. Auktoriteettiasema uupuu ja hän ei oikeastaan vaikuta taiteen

sisällön luettavuuteen muutoin kuin toimieassa sen välittäjänä. Välittäjä-kuraattorin

rooli on neutraalimpi, kuin sitä seuraavan (nyky)kuraattorin. Varsinainen kuraattori

miten sen miellän mitä se on, on aina 1980-luvulta alkaen ollut henkilö, joka on

perehtynyt taiteeseen ja joka esittää oman ajatuksensa siitä. Hänellä on kyky esittää

teoksia uudessa valossa valistuneen näkemyksensä kautta. Hän tekee valintoja, arvioi ja

asettaa teoksia rinnakkain, on vuoropuhelussa ympäröivän todellisuuden kanssa.

Alunperin tämä henkilö toimi instituutioiden ulkopuolisessa maailmassa ja oli

freelance-kuraattori, tunnettiin tosin nimellä kuraattori. Nyttemin kuraattori-sana on

otettu merkitsemään esim. myös instituutioiden sisällä toimivia amanuensseja,

intendenttejä ja erilaisissa pedagogisissa tehtävissä toimivia henkilöitä. He samaistuvat
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tehtävänkuvaltaan tämän kehityskaaren alkupäässä oleviin kuraattorirooleihin. Toki

nykypäivänä kuraattori sisältää monesti osasia näistä kaikista edellä mainitsemistani

rooleista. Kuraattorin vaikutusvalta niin valitsijana, esilletuojana, kuin sisällöntuottajana

kasvaa historian kaaren mukana.

Viime vuosina on lisääntyvässä määrin ollut trendinä, että näyttelyitä tuotetaan

kollektiiviesti ja yhteisöllisesti, tiimeinä. Taiteilijat, kuraattorit ja eri alojen edustajat,

mukaan lukien tieteenalojen edustajia, toimivat yhdessä jonkin idean kehittämiseksi ja

sen esittelemiseksi yleisölle. Tämänkaltaisessa kuratointimallissa kysymys tekijästä ei

ole enää samalla tavalla merkityksellinen kuin aiemmissa kuratointi-malleissa. 
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Luku 4

Haastattelujen yhteenveto 

Haastattelin neljää Suomessa taiteen kentällä toimivaa henkilöä. Sain inspiraation

haastatella kentällä aktiivisesti toimivia kuraattoreita/taidehistoriantutkijaa, sillä koin,

että oli tärkeää saada ensikäden informaatiota tämän kentän kokemuksista,  ja ennen

kaikkea halusin kysyä minua askaruttavista asioista ja nostaa esiin ajatuksia.

Tutkiessani aihetta olen huomannut, että aihetta on käsitelty varsin vähän Suomessa, ja

kirjallista aineistoakin on vain niukasti saatavilla suomeksi. Historiallista näkökulmaa

kuratointiin en ole Suomesta löytänyt, joten olen tutustunut kansainväliseen

keskusteluun. Hans Ulrich Obrist on tehnyt vaikuttavan työn haastateltuaan satoja

kuraattoreita ja taiteilijoita ympäri maailman. Haastattelut itse asiassa ovat keskeinen

osa hänen kuratoriaalista toimintamalliaan. Hän myös sanoi, että kun hän 1990-luvun

alussa järjesti ensimmäisiä näyttelyitään ja pian huomasi kuratoivansa,  hän halusi tietää

sen historiasta, näyttelyiden esillepanon historiasta. Tutkiessaan asiaa hän huomasi, että

nykytaiteen esillepanon dokumentoitu historia oli lähes olematon. 

Olen tutustunut useisiin Obristin kirjoihin ja pidin tärkeänä myös itse haastatella

vastaavasti täällä alan toimijoita. Kirjoitin listan kuraattoreista ja taidekentällä

toimijoista, joiden koin tai joiden olin huomannut pitävän kiinnostavia puheenvuoroja,

joko kirjallisissa julkaisuissa, nettijulkaisuissa  tai suullisesti eri foorumeilla. Otin

yhteyttä useampaan henkilöön ja onnekseni neljä hyvin avoimesti ja kriittisesti

keskustelevaa henkilöä vastasi ja lupautui haastateltavaksi.

Haastattelin heitä osin samoin kysymyksin, mutta koska olin halunnutkin, että

haastattelut olisivat Obrist-hengessä tehtyjä, avoimempia ja keskustelevampia, niin

keskustelun kuluessa reagoin ja kysyin halutessani syventää aihetta lisäkysymyksiä tai
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tarkentavia kysymyksiä. Jokainen haastattelu on ainutlaatuista materiaalia. Vastaukset

ovat paikoin polveilevia, pohtivia, kysyviä ja koin, että jokaisella oli valtavasti

sanottavaa ja että olisin voinut jatkaa haastatteluja paljon pidempäänkin.

Haastatteluista nousee esiin useita kiinnostavia näkökohtia. Useimmat haastateltavat

pohtivat kysymystä vallasta. Osan taitelijoista keskuudessa kuraattori koetaan olevan

vahvasti vallan kahvassa taiteilijan jäädessä vähäisempään rooliin. Kuitenkin

haastattelujen pohjalta tulee ilmi se, että kuraattori kokee olevansa usein pikemminkin

yhteistyökumppani ja oikeastaan toimivan instituution, rahoittajien ja taiteilijan välissä.

Kuraattori on se, joka tasapainoittelee useampaan suuntaan ja yrittää löytää useampia

osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. 

Rahoitus ja siitä aiheutuvat paineet myös nousevat esiin. On halua tehdä

kunnianhimoisesti ja ammatillisesti  korkeatasoisia, kriittisiä näyttelyitä ilman painetta

yleisömääristä tai siitä että näyttelyn tulisi muuntua spektaakkelinomaiseksi. Asioihin

perehtymistä ja laaja-alaisuutta peräänkuulutetaan. Kuraattorin koetaan käyttävän

intellektuaalista valtaa, ja hänet nähdään myös keskeiseksi tekijäksi valistuneiden

valintojen tekemisessä. Kuraattorin työ koetaan taiteilijan työn kaltaiseksi. 

Kuraattori toimii usein myös välittäjänä taiteen ja yleisön välissä kommunikoiden

nykytaiteen prosesseja yleisölle. Kuraattorin on mahdollista avata kriittisiä näkökulmia

yhteiskuntaan ja sen eri ilmiöihin. Lisääntyvän brändäämisen ja yksityisrahoituksen

ongelmista puhutaan. Muutosten ei haluta johtavan siihen, että vapaus tässä työssä

menetetään. Kollektiivinen taiteellinen toiminta ja yhteisöllisyys ovat vahvistumassa

kuratoimisen uusina toimintamalleina. 

37



Loppupäätelmiä ja pohdintoja

Kiinnostavinta tutkielmassani on ollut tutkia historian kaarta 1800-luvun lopulla

syntyneen ja 1900-luvun alkupuolella vahvistuneen uuden taidesuuntauksen

avantgarden ja sen radikaalin osan dadaismin vaikutusta nykytaiteen esillepanoon ja sen

kuratoimiseen, vaikutusta, jonka voidaan katsoa jatkuvan edelleen. Samoin kiinnostavaa

ollut tutustua useisiin taidekentän visionäärisiin uudistajiin, joiden vaikutus tuntuu

taidemaailmassa edelleen, vaikka alan nykykeskustelussa heidän roolinsa on

suhteellisen vähän esillä.

Museotoiminnan uudistajan saksalaisen Alexander Dornerin näkemykset

museoinstituution, sen näyttelytilan ja esineiden esillepanon osalta on hämmästyttävän

ajankohtaisia ja toimivia vielä tänään. Sveitsiläinen kuraattori Harald Szeemann, jota

voidaan pitää nykyisenkaltaisen itsenäisen kuraattorin esikuvana, on vaikuttanut

syvällisesti nykytaiteen esillepanoon, uusien tilaratkaisujen käyttöön ja näyttelytilan

laajentamiseen perinteisten tilojen ulkopuolelle sekä kuraattorin ja taiteilijoiden väliseen

yhteistyöhön. Hän teki taiteellista työtä, taiteen keinoin, vaikka ei ollut taiteilija

perinteisessä  mielessä. Ruotsalainen Pontus Hultén tutustui nuorena Pariisissa useisiin

sen ajan nuoriin taiteilijoihin, joiden kanssa hän ryhtyi yhteistyöhön

näyttelytoiminnassaan ja rikasti suuresti Ruotsin taidekenttää kansainvälisillä

taidemaailman kontakteillaan mm. kehittäen Tukholman Modernin taiteen museosta

yhden merkittävistä taidealan instituutioista. Häntä arvostettiin suuresti myös laajemmin

ja hän toimikin useiden eurooppalaisten taidemuseoiden johtajana järjestäen

kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia , joissa keskeistä oli mm. vuorovaikutus yleisön

kanssa.

Kysymystä tekijyydestä on pohdittu taidekentässä aika ajoin aktiivisestikin, välillä se on

ollut vähäisemmässä roolissa. Barthes'in ja Foucault'n tunnetut artikkelit ovat

herättäneet pitkällistä keskustelussa tekijyyden roolista erityisesti kirjallisuudessa, mutta
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niiden näkökulmia on käytetty myös pohdinnoissa esimerkiksi kuraattorin ja taiteilijan

roolista tekijyyteen. Kuraattoritoiminta sisältää monentyyppisiä kuraattoreita, joten

kuraattorin "taiteellinen tekijyys" ei ole kaikissa tapauksissa edes relevantti.

Tapauksissa, joissa kuraattori selvästi pyrkii tuomaan esille omia ideoitaan ja visioitaan

käyttäen materiaalina taideteoksia, ja hänen työskennellessään taiteen keinoin,

kuraattori lähenee taiteilijaa, on luova taiteentekijä. Viime aikoina suuresti yleistyneen,

avantgarde-taiteilijayhteisöjen jalan jäljissä, tapahtuvan kollektiivisen ja yhteisöllisen

näyttelyiden tekemisen muoto ei välttämättä herätä kysymystä tekijyydestä tai sitä ei

koeta kovin relevantiksi. Tutkimuksellisessa ja prosessinomaisessa kuratoinnissa, jossa

esimerkiksi taiteilijoiden ja kuraattorien ja mahdollisten muidenkin alojen edustajat

yhdessä kehittävät ideaa ja prosessoivat sitä näyttelyksi, tekijyys on jaettua.

Kuratointikoulutus on lisääntynyt voimakkaasti eri puolilla maailmaa ja toisin kuin

aiemmin, kuraattoriksi kouluttaudutaan akateemisten opintojen kautta. Myös tämä

suuntaus herättää kysymyksiä sen vaikutuksesta kuratointiin tulevaisuudessa, mm.

millainen suhde akateemisuudella mahdollisesti on taiteen sisältöjen ja merkityksen

luomisen kannalta. Kuratointiin liittyy myös elementtejä taiteen kaupallisuuden

merkityksen kasvusta tai brändäämisestä ja eri rahoitusmuodoista, joiden vaikutus

tulevaisuudessa jää nähtäväksi, mutta jotka elementit mielestäni olisi tärkeää tiedostaa

alan sisällä.
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Haastattelu Ahmed Al-Nawasin kanssa 18.2.2015 

RK: Kuka sä olet?

AAN: Tuo on vaikea kysymys, en osaa määritellä itseäni vielä. Kuka mä olen? Olen

tässä, koska olen tehnyt jotain kuratointiin liittyvää..Kuka olen? Opiskelen Cummassa,

olen Third Space Kollektiivissä mukana. Minua pyydettiin kuratoimaan Check Point

Helsingille tämän vuoden ohjelma. Olen muitakin asioita. 

RK: Miten määrittelisit kuka on kuraattori ja mitä kuraattori tekee?

AAN: Oh well! Tuo on vähän laaja kysymys. Mulla ei ole mitään konreettista vastausta

tähän. Voin sanoa sinulle mitä kohtaan tällä hetkellä kun olen tekemässä ohjelmaa

Check Point Helsingille. Ehkä niistä voi muodostaa jonkinlaisen käsityksen mitä sillä

tarkoitain, kun määrittelen kuraattorin tehtävää. Kuraattori on vähän sama mulle tällä

hetkellä ennenkuin se ohjelma on rakennettu, että mä yritän saada ne ihmiset mukaan,

struktuurin luoja, jonkunlaisen struktuurin luoja, jolla on kykyä laittaa asioita yhteen,

mutta toisaalta sillä ei ole paljon valtaa siihen mitä siitä voi syntyä. Huomaan, jos

haluaa olla reilu sekä taiteilijoille, sekä kaikille, jotka on pyydetty mukaan ja reilu sille

instituutiolle, jolla on tietynlaisia odotuksia, joka on pyytänyt kuraattorin mukaan

tekemään jotain, jos haluaa olla se henkilö, joka tasapainottaa näitä kahta tahoa, niin

kuraattorilla ei ole periaatteessa paljon valtaa siihen mihin suuntaan se lopputulos voi

mennä. Sillä on valtaa kutsua ihmisiä, tehdä ja linkittää asioita, mutta ei ole valtaa

periaatteessa johtaa, ei ole johtamisvaltaa. Tärkeintä on se, että kuraattori pystyy

ymmärtämään sen tilanteen, kontekstin, neuvotteluntilanteen, sekä instituutin että

taiteilijan kanssa, ja ymmärtää sen kontekstin, jonka ympärillä työskentelee ja myös

osaa tuoda tai linkittää nämä asiat laajempaan kontekstiin. 

Ainakin, mitä huomaan, kun mulla on mielessä kolme ohjelmaa liittyen Helsinki Check

Pointiin, fantasioin kolmea ohjelmaa ensi vuodelle. Mun tehtävä on luoda sellainen
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ympäristö, että he pääsevät yhteistyöhön. Miten voin viedä mun agendaa näille

taiteilijoille ilman, että pakotan heitä mihinkään, se tarvitsee sovittelua, sosiaalisia

taitoja. Toinen asia on, miten sovittelen instituution kanssa, koska instituutiolla on myös

omat paineet, rahoituksen kanssa mm. Instituutio ei halua mennä spektaakkelisuuntaan,

tehdä aktiviteetteja markkinatalouden mukaan. En halua tehdä sellaista, eikä Check

Point halua tehdä sitä, silti Check Pointilla on tarve tehdä jotain merkittävää, jotta

heidän rahoitus jatkuisi.

Sekin pitää ymmärtää, että taiteilijan työ on autonomista osittain, sen työtä ei kannata

sotkea instituution kanssa, mutta samaan aikaan kun sen työ on osa sitä institutuution

ohjelmaa, myös taiteilijan tulisi ymmärtää, että se on koko tämän ilmapiirin ympärillä,

se ei voi olla ihan autonominen, taiteilija on autonominen, kun se työskentelee, mutta

kun se on osa tätä ohjelmaa, niin sitten kaikkia asioita pitää välittää. Yrittää

tasapainoitella siellä ja tuolla, ei riistää keneltäkään ja luoda sellaisia neuvotteluhetkiä,

mahdollisuuksia.  

Mun positio on erilainen, oon freelancer kuraattori, jos olisin instituution oma

kuraattori, niin tilanne olisi erilainen. Kutsuttu kuraattori, joka on osittain sisäpuolella ja

osittain ulkopuolella. Itselläni on tietynlainen agenda ja positio mitä haluan ylläpitää,

nämä ovat enemmänkin struktuuriasioita, joista kerroin.

RK: Mitä haluat sanoa kaikella tekemisellä?

AAN: Se tulee minun omasta subjektiivisesta kokemuksesta ja siitä mitä mä haluan,

mitä haluan poliittisesti sanoa, nämä ovat asioita, joita minun pitää koko ajan pitää

mielessä ja pidän niitä pohjana siihen mitä mä teen. Mutta sitten, koska en ole sisällä

enkä ulkopuolella, vaan siinä välissä, koska olen freelancer-kuraattori, se on tosi

vaikeata muistaa, koska tilanteet koko ajan muuttuvat, ja sä joudut siihen väkisin siihen

uusliberalistiseen maailmaan. Sun on pakko osata myydä itsesi, mutta samaan aikaan

sun on pakko olla se kriittinen kuraattori. Mä en tiedä miten mä pystyn

tasapainottamaan tämän mun position, jotta mä en menetä, mutta samaan aikaan mä en
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sano ei heti, että mä en ole antagonistinen. Mä neuvottelen vielä asioita. Tämä on ollut

tärkeää heti kun neuvottelut alkoivat Check Point Helsingin kanssa, alusta asti heti

agenda ja positio on ollut mulla mielessä. Jo sopimuksen tekovaiheessa halusin

heijastaa omaa ajatusmailmaa sopimukseen, sisällyttää sitä siihen, mahdollisimman

paljon kuin pystyy, kuten että vain lopputuloksen voi tallentaa, kun siitä on taiteilijan

kanssa sovittu. Kiinnitin myös huomiota markkinointioikeuteen yms. ja miten ne

ilmaantuvat sopimuksessa.

R K : Mitä on se sun oma ajatus siitä, mihin sä haluat vaikuttaa tai sanoa

kuratoinnillasi?

AAN: Mä en tiennyt missä mä seison, menin tosi syvälle kriittiseen teoriaan,

kulttuuriteoriaan ja feminismiin. Samaan aikaan näen realismin missä mä elän.

Varsinkin Suomessa taidepiirit jossa kaikki tuntee toisensa, miten kaikki on toisissaan

kiinni, jos sä jotenkin otat erimielisen postition julkisuuteen, sua nostetaan teorian

tasolla, mutta sitten sulla sulkeutuu kaikki mahdollisuudet. Sua pelätään, mutta samalla

sua nostetaan, kukaan ei uskalla tehdä sun kanssa yhteistyötä, kun sä otat sen kriittisen

asian ääneen. Sitten samaan aikaan mulla oli poliittinen agenda, mä tiesin, mitä mä en

haluaisi tehdä. On alkanut hahmottua mitä mä yritän tehdä, sekään ei ole tietty asia, joka

lukitsisi mut tiettyyn kehikkoon.

Yksi cameronilainen toimittaja, jonka kanssa teen yhteistyötä, haluaa updatetata

repsresentaatiot, jotka meillä on tästä maailmasta. Haluan itsekin updatetata

repsresentaatioita; se monimutkaisuus tulisi lisätä siihen, kaikkiin missä tehdään

repsresentaatioita.

Miten voidaan katsoa tiettyjä struggles pois niistä luokitteluista, miten niitä nyt niistä

katsotaan. Haluan luoda platformeja, missä haastetaan sitä. Esimerkiksi kolonialistiset

kysymykset, saamelais-kysymys, mekanismi miten koko tietty ryhmä suljettiin pois?

Ellet hyväksy miten meillä on, jäät yhteiskunnan ulkopuolelle.
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Rerpresentaation muoto ja malli on kokonaan vanhentunut, ja sitä pitää updatetata. On

tietynlainen kuva tai ajatustapa. Siihen tiettyyn asiaan pitäisi sisällyttää muitakin

tarinoita, se ei ole vaan se mihin on totuttu. Tulisi updateta mitä paljon muuta asiat itse

asiassa voivat olla.

Yksi asia, jota tutkin tällä hetkellä on vuonna 1962 Helsingissä järjestetty Nuorison

rauhan ja kulttuurin festivaali. 

RK: Näetkö kuratooriallisen toiminnan (aina) poliittisena tai yhteiskunnallisena?

AAN: No ei, ei, ei se ole...riippuu mikä on politiikkaa?

RK: Sä saat vastata tähän.

AAN: Periaatteessa kaikki on politiikkaa ja se on ihan klisheinen vastaus.  Jos on a-

poliittinen, se on myös poliittinen. ”Poliittinen” kuvataan aina sellaisena, että on

kriittinen vallitsevalle muodolle, mutta olla olematta kriittinen vallitsevalle muodolle on

vaan jatkumo sille vallitsevalle muodolle, eli sekin on poliittista.

RK: Ajatteletko, että se on sidonnaista tai ottaa kantaa vallitsevaan yhteiskuntaan?

 AAN: Mä en erota ”ottaa kantaa” ja ”tapaa tehdä” toisistaan. Jos ei ota kantaa, mutta

tekee sen asian sillä lailla että sen teon kautta se struktuuri mitä käyttää on muodoltaan

hyvin poliittinen tai siis kriittinen siihen valitsevaan muotoon, ja jos yhtäkkiä aletaan

toimia ihan eri tavalla ja sillä toiminnalla rikotaan vaikka meidän suhdetta toisiin,

meidän työmuotoon, meidän järjestäytymisen muotoon. Se muotokin voi olla hyvin

poliittinen, se kanta ei välttämättä tarvitse olla, sekin on poliittista. Välillä se voi olla

hyvinkin kantaaottavaa, mutta sitten kun katsot miten se on toteutettu, se kokonaan

riistää monelta. Monet asiat on tehty ilman palkkoja, ilman korvauksia. On yritetty koko

ajan ottaa kantaa oli sen hinta mikä tahansa, se on poliittista, mutta silloin en näe sitä

(tekemistä) kriittiseksi. Se on vain kuori ja sen alla on vielä ne samat asiat. Tarviiko

kuratoriaalinen työ olla aina poliittinen? Se on minusta aina poliittinen, mutta se pitää

määritellä mikä se politiikka on, onko se sellainen afformoitava tapa , eli vahvistaa mitä
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on olemasssa, sekin on poliittinen teko, vai onko se dekonstruoiva ja lähtee aaltoja

vastaan, sekin on poliittinen. Eli periaatteessa kuratoriaalinen työ on aina poliittista. 

RK: Itse mietin tätä, minulle esittettiin tämä kysymys, onko kuratointi aina poliittista?

Ei se aina ole, koska voi kuratoida eri lähtökohdista. Mutta jos lähtee filosofisesti

kysymään, että onko aina julkinen teko, tavallaan jos julkisesti teet jotain, onko se aina

poliittista? Se on aina poliittista, se on aina poliittinen suhteessa, se on joku näkyvä

teko julkisesti, se aina ottaa osaa, se aina liittyy jotenkin siihen tilanteeseen, oli se

sitten tarkoituksellista tai ei. Ikäänkuin, voi myös kuratoida muotokeskeisesti jotain,

mutta silti jos se on julkinen teko, näen jos lähtee näin ajattelemaan, niin se on joka

tapauksessa poliittinen. Se on yhteiskunnassa tehty teko ja se näkyvä teko voidaan aina

katsoa poliittiseksi. Kriittisyys on sitten toinen kysymys. 

AAN: Mä kokoajan mietin kuratoinnista, että se on julkinen teko, liitän sen omaan

kontekstiin missä mä olen tällä hetkellä, mitä olen tekemässä. Se on julkinen tapahtuma.

RK: Onko se väistämättä poliittinen? 

AAN: Väistämättä se on poliittinen. Se erottelu mikä on julkista ja mikä on yksityistä,

sekin on mennyt sekasin, se on vaikeata erottaa. Tällaisessa yhteiskunnassa olemme

kaikki kytkettyinä moniin julkisiin systeemeihin. Monessa asiassa se raja koko ajan

heiluu että mikä on yksityinen ja mikä on julkinen. Onko enää yksityistä? En tiedä. On

varmaan ihan tällaisia pieniä tilanteita, mutta jos sitten niihin alkaa tuomaan taidetta,

niin onko se enää yksityistä?

RK: Nykytaiteessa tai tässä ajassa tehtävässä taiteessa, tarvitaanko siihen kuraattoria

katsojan ja teoksen väliin?

AAN: Tuo on kysymys, joka on tullut tosi paljon vastaan. Mä koen, että kuratoriaalinen

työ on taiteellista työtä. Puhun nyt subjektiivisesta näkökulmasta. Ehkä se miten
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kuratoriaalinen työ eroaa taiteellisesta työstä, en ole sanomassa, että taiteilija ei pysty

tekemään kuratoriaalista työtä, vaan kuratoriaalinen työ ei ole ammattina vaan

työskentelymallina, se on jotain, joka antaa mahdollisuuden moniäänisyydelle ja

demokraattiseen toimintaan, eli periaatteessa ei ole tarvetta välttämättä tällaiselle

välittämiselle, suhdetta katsojaan ja välittämistä, mutta yksi muoto siihen taiteelliseen

työskentelyyn on kuratoriaalinen interventio siihen. Sama on kysyä, tarvitseeko

kirjailija kustannustoimittajan, jos kirjailija itse kirjoittaa kirjan? Ei välttämättä, se on

vain yksi malli joka on olemassa.

RK: Vaikuttaako kuraattori joskus taiteen sisältöön? Millä tavalla?

AAN: Kyllä vaikuttaa paljonkin, samalla tavalla kuin se paikka, missä taidetta

esitetään vaikuttaa siihen taiteeseen. Kuraattori tekee valintoja ja sillä on valtaa. Se on

erilaista valtaa. Luulin, että kuraattorilla olisi paljon valtaa, mutta se ei ole

absoluuttista valtaa. Sillä on jonkunlaista valtaa ja mahdollisuus päättää mihin

suuntaan asioita viedään. Mun kaltaisessa tapauksessa, freelancerin tapauksessa,

instituutiolla on oma valtansa, itse yritän olla heikommassa asemassa olevan henkilön

puolella neuvottelutilanteissa, eli tässä vaiheessa taiteilijan puolella. Samalla

ymmärrän instituution tarvetta. Kuraattorilla on myös valtaa tinkiä näissä asioissa.

Loppujen lopuksi katsojalla on tosi paljon enemmän valtaa, katsoja ei ole vaan

passiivinen katsoja, joka tulee paikalle. Sillä on valinnanvaraa ja tulkinnanvaraa; hän

voi esimerkiksi kokonaan hylätä viestin, jota näyttely haluaa sanoa, tulkitessaan sen eri

tavalla. Kuraattorin työ ei saisi olla ainoastaan kuraattorin käsissä. Se on yksi taiteen

tekemisen muoto. Kuratoriaalinen työ on taiteellista työtä, jossa on mukana paljon

toimintoja, jotka liittyvät demokratiamalliin. Ehkä enemmän tarkoitan sitä, että

kuratoriaalinen työ ei ole samanlaista kun tieteellisen tutkimuksen työ. Se ei saisi olla

sellaista, että minä kuraattorina – tutkijana yritän olla kauhean neutraali tässä suhteessa

ja tutkin jotain tiettyä konseptia ja yritän tuoda ne eri näkökulmat siiheen, en viittaa

siihen, viittaan enemmänkin siihen, että siihen on situated knowledge, mulla

tietynlainen positio (lähtökohta), mutta yritän tätä lähtökohtaa lähestyä eri diskurssien

kautta. 
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Haastattelu Marita Muukkosen kanssa 26.2.2015

RK: Kuka on kuraattori? Ja miten kuraattoriksi päädytään?

MM: Mä mietin itse, että on hirveän monta polkua päätyä kuraattoriksi. Mulle se polku

ei ollut koulutuksen kautta, vaan oman intressin kautta. Olen aina lähtenyt tekemään

töitä, mä teen vieläkin niin, teen intressien mukaan prosesseja, en vain näyttelyitä. En

sen mukaan mikä on ehkä se institutioonalinen konteksti, vaan enemmänkin etsin ne

instituutionaaliset kontekstit sille tekemiselle. Ehkäpä siis toisinpäin kuin esimerkiksi

museossa toimiva kuraattori. Mä en ikinä ole ollut töissä vakituisesti missään museossa,

mä olen kuratoinut freenä tai kuratoinut instituutioiden kautta museo-konteksteihin. En

ole koskaan toiminut yhdessä tietyssä museotilassa. Ylipäätänsäkin mietin, että mulle on

mielekkäämpää ankkuroida ne prosessit semmoisiin paikkoihin, tiloihin tai

konteksteihin, johon ne prossessit sopii, kuin toisin päin. Tietyllä tavalla lähden siitä

päin liikenteeseen omassa toimimisessa.

Jos mä ajattelen miten mä itseasiassa oon päätynyt kuraattoriksi niin, mun koulutus on

yhteiskuntatieteissä; olen opiskellut sosiologiaa, poliittista filosofiaa, valtio-oppia,

viestintää, niin edespäin. Toimin Kalevassa kulttuuriosastolla kolumnistina ja seurasin

taide- ja kulttuurikenttää, mutta en koskaan miettinyt, että päätyisin sinne töihin. Aloin

tekemään töitä monikulttuurisuutta käsittelevien teemojen kautta alunperin siis

yhdeskytluvun loppupuolella. Se osittain liittyi siihen mitä tein tutkimuksessa itse

aikoinani, yksi asia johti toiseen. Diversiteettikeskustelu oli silloin meillä vielä aika

lapsenkengissä yhdeskytluvun lopulla Suomen kontekstissa taide- ja kulttuuripiireissä.

Sitä kautta päädyin myöskin tekemään nykytaiteen saralle töitä. Olin ekaksi taiteen

keskustoimikunnassa töissä, ja sieltä minut pyydettiin Pohjoismaiseen nykytaiteen

instituuttiin Suomenlinnaan nimenomaan kehittämään diversiteettiin liittyviä hankkeita,

joka taas liittyi siihen taustaan, joka minulla oli ollut tutkijana. Olin tehnyt

monikulttuurisuuteen liittyviä ensimmäisiä hommia mm. Raivoisien Ruusujen

Kassandra-hankkeessa, kartoitin ensimmäisiä naiskirjoittajia täällä, jotka kirjoittivat

toisilla kielillä ja muuta, toisin sanoen tämän tietyn tematiikan kautta päädyin
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Pohjoismaisen nykytaiteen instituuttiin kehittämään tämäntyyppistä hanketta ja kartoitin

Pohjoismaissa taiteilijat ja kuraattorit, joilla oli tausta jostain muualta, tai diversi tausta.

Sitä kautta lähdin kehtittämään sen suuntaisia hankkeita ja sitten yksi asia johti toiseen.

Luonteeltaan tämä tematiikka oli sellaista, että siihen tultiin myöskin monelta eri

suunnalta. Siinä oli mukana filosofeja, sosiologeja, taiteilijoita ja muita. Mun oman

koulutuksen takia on luontaista, että olen tehnyt hirveän paljon enemmän temaattisia

prosesseja. Mä teen hirveän mielelläni, olen alusti asti tehnyt näin, ehkä enemmän se

mun kuratoinnin malli on hyvin kommunikatiivinen, ja sellainen vertaismalli. Hirveän

usein kehitän taiteilijoiden kanssa hankkeita ja toimin enemmän kollektiivisesti. Mä oon

opiskellut myöskin antropologisia menetelmiä ja muuta.

RK: Sä hyödynnät sitä siihen käytännöllisesti?

MM: Niin ja se oikeastaan toimii aika luontaisesti ja sen takia tykkään tehdä

residenssikontekstissa töitä. Ja siksi olen viimeiset viisitoista vuotta tavalla tai toisella

tehnyt täällä Suomenlinnan piirissä, mikä tahansa se instituutio on ollutkin, hankkeita,

koska se mahdollistaa nimenomaan sen, että sä pystyt pidemmällä tähtäimellä

kehittämään asioita ihmisten kanssa. Mä mietin esimerkiksi nyt viimeisen kuukauden

aikana mitä mä olen tehnyt. Vasil Tserebandja Kiovasta oli täällä kuukauden ja meillä

lähti kehittymään hyvin luontevasti hanke, joka me tullaan ankkuroimaan Kiovan

biennaaliin. Siis sitä ei ollut suunniteltu, mutta kun on aikaa kommunikoida ja miettiä,

ihmisillä on yleensä yhteisiä positioita ja yhteisiä intressejä, niistä yleensä syntyy

orgaanisesti juttuja. Minulla on ehkä kommunikatiivinen ja tutkimuksellinen ote,

prosessinomainen ote kehittää asioita, ne syntyy lumipallomaisesti.

Mun on hirveän  vaikea vastata kysymykseen kuka on kuraattori, jokainen varmaan itse

määrittää kuraattoriutensa. Itse en esimerkiksi pitkään käyttänyt nimikettä kuraattori,

sillä 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa elettiin vielä ns. tähtikuraattoriuden aikaa ja

minun tekemisen tapa oli sellainen että en kokenut olevani kuraattori, en laittanut edes

kutsukortteihin omaa nimeäni, kun työskentelin NIFKAssa, minusta ne oli enemmän
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NIFKAn hankkeita. Käytin projektikoordinaattorin nimikettä. En määrittänyt alussa

itseäni kuraattoriksi, se alkoi määrittymään subjektiivisesti, mitä se tarkoittaa. Kasvoin

itse siihen mukaan ja määritin itseni kuraattorina, kuraattorin roolin. Koen sen enemmän

sitä kautta että ihmiset määrittää oman roolinsa kuraattorina. Täällä kuraattorius

määrittyi aika pitkälti taidehistorian opiskelun kautta, mutta minun tulokulma oli aika

erilainen. Mutta kansainvälisesti kuraattorien taustat ovat hyvinkin erilaisia, esimerkiksi

nykyinen Venetsian biennaalin kuraattori Okwui Enwezor on myös runoilija. 90-luvulla

varsinkin kuraattoriksi tultiin hyvinkin erilaisilla taustoilla. Kuraattorin ammatti tai

mikä tahansa tämäntyyppinen ammatti on sellainen, että sähän luet valtavasti koko ajan,

töitä tehdessä hankitaan jatkuvasti uutta tietoa, mäkin tietysti olen opiskellut

taidehistoriani ilman mitään kursseja. Töitä tehdessä sähän perehdyt niihin juttuihin

mitä sä teet. Minulle kuraattoriuus on enemmän tutkimuksellista, yritän kasvattaa

pitempikestoisia kansainvälisiä hankkeita. Näin taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden

kuraattorien kanssa syntyy pitempiaikaisia suhteita ja asiat linkittyvät toisiinsa. 

Diversiteettikysymykset ovat olleet sellaisia, että edelleenkin palaan Malmön

kontekstiin näin kymmenen vuoden jälkeen. Meillä on alkanut Moderna Museetissä

Perpetuum Mobile, jonka kautta mä teen tällä hetkellä töitä. Käytämme termiä

Pluriculturalism, se on uusi termi, joka me ollaan kehitetty monikulttuurisuuden tilalle,

sen jälkeen kun Angela Merkel ja kumppanit antoivat tuomion siitä että

monikulttuurisuus ei toimi. Hirveän usein asiat jatkuu. Tein silloin Malmössä (NIFKAN

aikana 2000-luvun alussa) diversiteettihanketta ja me aloitimme syksyllä pidemmän,

monivuotisen hankkeen ja kehitämme sitä. Tällä alalla töiden tekeminen varsinkin, jos

ei toimi museon kaltaisessa instituutiossa, niin sehän menee sen mukaan, että sulla on

ne tietyt yhteistyöverkostot, jotka tietystikin muuttuu, mutta sulla on ne tietyt

henkilöverkostot ja yhteistyöverkostot, joiden kautta sun hankkeet kehittyy, syntyy ja

ankkuroituu. Tunnen esimerkiksi Moderna Museetin Malmön johtajan, Peter Nilssonin

NIFKAN ajalta. Tietää, että jakaa samantyyppisiä intressejä ja asiat menee niin

eteenpäin. Tosiaan, en pysty ulkopuolelta määrittämään mitä kuraattoriuus oikeastaan

on. Pystyn määrittämään vain oman roolini ja miten se on minulla kehittynyt ja sen mun

mielestä on vapauttavaa, että kuraattoriuuksia ei ole vaan yhtä, vaan niitä on monta eri

tapaa kuratoida. Mun mielestä niitä pitääkin olla, en voi sanoa, että on yksti tapa
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kuratoida tai yksi oikea tausta tulla kuraattoriksi. Mä toimin toisten kuraattoreiden

kanssa, jotka voivat määrittää kuraattoriuuden erilailla, mutta meillä tietyt asiat ja

tekemisen tavat ja arvot ja intressit kohtaa kaikin puolin. Se on sellainen asia, jonka

ihminen itse määrittelee, ellei instituutio määrittele sitä sinulle, että mitä se tarkoittaa,

että olet kuraattori tässä paikassa. 

RK: Kuka tai ketkä ovat vaikuttanut kuratoimiseesi? Onko sinulle jotain merkittäviä

taidevaikuttajia, prosessientekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet? Inspiroijia?

MM: Eri vaiheissa on ollut eri ihmisiä, sehän on ihan selkeetä, varsinkin jos toimii

dialogissa ihmisten kanssa. Mä tein alkuaikoina, NIFKA-aikoina töitä esimerkiksi

Charles Eschen kanssa, se oli 2000-luvun alussa, hän inspiroi varmasti siihen mitä teki.

Myöskin 2000-luvun alussa me puhuttiin paljon eri asioista, ja meidän intressit

kohtasivat Simon Sheikhin kanssa, joka on nykyään Goldsmithin kuratoinnin

professorina. Me tehtiin yhteistyötä silloin Simonin kanssa niinä aikoina. Suomen

kentällä Maaretta Jaukkuri on ollut sellainen, joka tuki paljon alkuaikoina, vaikka

meidän positiot on erilaisia, silti löysimme paljon yhteistä, kävimme syvällisiä ja pitkiä

keskusteluja. Nyt kun HIAP aukesi uudestaan, niin kuratoimme yhdessä HIAPIN

ensimmäisen kesänäyttelyn Jaukkurin kanssa. Se oli hieno prosessi, koska me NIFKAN

aikaan tehtiin paljon yhteistyötä. Oli hienoa, että se aukesi se Suomenlinna tosiaan tällä,

tämmöisenä yhteistyönä. 

Tekstien perusteella Okwui Enwezor on yksi sellainen kuraattori, jolla on ollut

vaikutusta, ja joka on mielestäni mielenkiintoinen tekijä. Odotan innolla sitä mitä nyt

Venetsiassa Okwui tulee tekemään. Muistan kun näin Okwuin kuratoiman Documentan,

sen jälkeen ei ole tullut sellaista Documentaa, joka olisi minulle merkinnyt, se oli hyvin

kansainvälinen, jos miettii, että mäkin lähdin tästä diversiteettitematiikasta ja muusta

liikenteeseen, se oli moniääninen. Okwuihan myöskin kuratoi hirveän usein

kollektiivisesti ja hänen Dokumentan kuratoimismalli oli se, että hän kutsui Sarat

Majarajan ja useamman muun. Hän teki sen kollektiivisesti ja se ankkuroi eri

paikkoihin. Sen tyyppinen tekemisen tapa on selkeästi ollut semmoinen, joka on lähellä

sydäntä. Sitten tein NIFKAN aikoihin paljon sellaisen verkoston kanssa yhteistyötä,
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jonka nimi silloin oli Republic Art, joka nykyään on nimeltänsä European Institute for

Progressive Cultural Politics. Siellä oli sellainen filosofi kuin Gerald Raunig ja hän on

vieläkin. En itse ole deleuzeläinen, kuten Gerald, mutta me tehtiin konferensseja,

seminaareja, kesäkouluja yhdessä, jotka toi ihmisiä, filosofeja, museokuraattoreita,

taiteilijoita, eri asioita temaattisesti pohtimaan yhteen. Geraldin kanssa olen tehnyt

yhteistyötä pitkään, vaikka meilläkin on eri positiot, mutta kuitenkin hän on siinä

mielessä inspiroinut erilaisia asioita. Viimeksi mitä olemme tehneet yhdessä oli 2007

seminaari Kiasmassa Critique of Creative Industries, kun täällä oli silloin suuri

kulttuuriteollisuusbuumi. Se oli silloin 2000-luvun alkupuolella sellainen verkosto,

jossa oli paljon muitakin ihmisiä mukana. Perpetuum Mobile, jonka aloitimme 2007

tutkija Ivor Stodolskyn kanssa, joka oli Venäjä-tutkija, hän tutki venäläistä

taidemaailmaa, intelligentsijaa, dissidenttejä, tehtiin hänen kanssaan ensimmäinen

yhteisnäyttely Kiasmaan vuonna 2008 ja tehdään edelleen paljon yhteistyötä. Eri

vaiheissa on ollut eri ihmisiä, joiden kanssa on tehnyt eri juttuja, tuossa oli noita

alkuvaiheen ihmisiä, jotka ovat inspiroineet ja vaikuttaneet.

Ei tarkoita, että tarvitsee olla sama positio,  joskus eri positiot provosoivat ja inspiroivat

erityyppiseen ajatteluun, puolin ja toisin. 

RK:Mikä on kuratoinnin rooli nykytaiteessa tai nykytaiteen välittäjänä?

MM:  Sitä voi miettiä monelta eri kantilta. Kuratoinnin rooli ja mahdollisuudet vaihtelee

aika pitkälle kulttuurikontekstista toiseen, edelleenkin. Suomessahan ollaan aika

alkuvaiheessa tässä kuratoinnissa, kuraattorin rooli on usein aika haasteellinen

verrattuna moniin muihin konteksteihin. Sen sijaan että koettaisiin, että kuraattori

fasilitoi tai tuo lisäarvoa joskus se koetaan uhkana, tai siihen liittyy ennakkoluuloja

kaikin puolin. Tämä on yksi aspekti tässä. Nykytaiteessa ollaan menty yhä enemmän

konseptuaaliseen suuntaan. Yleisölle näkyy vain jäävuoren huippu taiteen prosesseista,

diskursiivisista tai tutkimuksellisista tai konseptuaalisista prosesseista. Mietin usein

miten näitä prosesseja pystyy avaamaan ihmisille, se  on yksi haaste. Ajattelen niin, ettei

ole riittävää,  että kommunikoidaan ihmisille, jotka on lukenu ne samat Deleuzen kirjat.

50



Yksi nykytaiteen haaste tai kriisi liittyy nimenomaan siihen miten asiat voidaan välittää

ja kommunikoida,  ja myös käyttää taiteen keinoja,koska taidehan on tosi voimakas, se

vetoaa visuaaliseen ymmärrykseen ja erilaisiin emootioihin. Nykytaiteen prosessien tai

teosten pitäisi pystyä kommunikoimaan ne asiat ihmisille riippumatta siitä, tunteeko sen

98 prosenttia, joka ei näy. Kuraattori toimii siinä välissä, jos miettii suhdetta yleisöön. 

Tietysti, jos toimii pitkään taiteilijan kanssa, niin sä tunnet ne prosessit, sä pystyt

kommunikoimaan niitä ja myös tietysti keskustelet taiteilijan kanssa siitä mikä se

lopputulema siinä prosessissa itse asiassa on. Nyt mä puhun siitä, jos sä teet

taiteilijoiden kanssa uusia teoksia. Se on taas eri asia, jos sä kuratoit sellaisia teoksia,

jotka sä valitset, jotka ovat jo olemassa. Silloin se prosessi siinä on hirveän erilainen,

koska silloin sä voit tehdä sen näyttelykokonaisuuden niin että se kommunikoi. Se voi

kommunikoida tiettyjä viestejä, se perustuu silloin kuraattorin valintoihin, että

onnistuuko se kokonaisuus kommunikoimaan ne asiat vai ei. Jos taas se teos ei ole vielä

valmistunut niin silloin se prosessi on taas kaikin puolin erilainen. Kuraattorilla on

hirveän monia erilaisia rooleja, varsinkin jos sä teet taiteilijoiden kanssa töitä niiden

ideoiden alkuvaiheesta asti, koska kuraattorihan usein tuottaa, on tuottajana, hän

kirjoittaa pressitiedotteet taiteilijoiden kanssa, kuraattori on se joka etsii niitä

konteksteja varsinkin jos tehdään vieraissa paikoissa, minne ne teokset sijoitetaan,

puhuu taiteilijoiden kanssa,  ja  kaikki nämä asiathan liittyy siihen, miten niitä asioita

kommunikoidaan eri yleisölle, pressille. Se minne sitten ne teokset sijoitetaan, sillähän

on hirveän tärkeä merkitys miten ne merkityksellistetään ja missä ne vastaantotetaan.

Jalkautetaanko ne teokset vaikka luonnonhistorialliseen museoon tai julkiseen tilaan tai

radioon, vai onko se näyttely museossa tai missä se on. 

Kuraattorilla ei ole missään mielessä yhtä roolia, vaan niitä rooleja on aika paljon. Siinä

on se ero, että jos toimii isossa instituutiossa, siellä on myöskin eriytetty enemmän näitä

tehtäviä. Jos toimii pienien toimijoitten kautta tai vapaana kuraattorina, silloin se

tarkoittaa sitä, että  sinulla on nämä kaikki mahdolliset eri hatut itse asiassa  päällä.

Tulee mieleen, että siinä vaiheessa kun mä esimerkiksi aloin tehdä töitä tällä kentällä,

niin näitä roolejahan ei oltu eriytetty. Koko tämä manageri- ja tuottajapolvihan on tullut

sen jälkeen. Mä teen enemmän holistisesti kaikkea, ja mä teen mieluummiin niin, koska

51



koen välillä, että näiden tehtävien eriyttäminen on hankalaa. Jos kirjoittaa

rahoitusanomusta, jos ei tunne sitä prosessia ja sisältöä selkeästi, niin sitä on paljon

vaikeampi myöskään konkretisoida rahotusanomukseksi tai miksikään muuksi. Luulen,

että aika monet kuraattorit tekevät edelleenkin näin töitä sen takia. Tämäkin on uusi

ilmiö, että on managereita ja tuottajia ja asioita on eriytetty enemmän. Minulla on

sellainen olo, että kuraattorit tekivät aikaisemmin enemmän kaikkea. Nyt se on

enemmänkin niin, että kuraattori on se ulkoistettu tapaus ja tuottajat, managerit ja muut

ovat niitä, jotka on ja pysyy. Se on kanssa yksi sellainen muutos, joka on jotenkin

tapahtunut, jota en itse välttämättä ehkä ymmärrä että minkä takia.

RK: Miten kuraattoreista tuli tähtikuraattoreita? Miten suhtaudut tähtikuraattoreihin?

Minulle se näyttäytyy niin, että jossakin vaiheessa kuraattori nousi keskiöön

taidekentällä, siitä tuli hyvinkin näkyvä, määrittelevä tekijä. Puhutaanko edelleen

tähtikuraattoreista, vai onko tämä muuttunut? 

MM: Kyllä mun mielestä se on olemassa edelleenkin, mutta kuten jo totesin, niitä

kuraattoriuuksia on tullut enemmän siihen rinnalle ja niitä on monenlaisia. Kyllä niitä

oli silloinkin, mutta se oli vaan sellainen asia, joka nostettiin taas uutena ilmiönä. Se saa

erilaiset kasvot nyt, koska taiteen rahoituksen muodot muuttuvat tällä hetkellä entistä

enemmän kohti yksityistä- ja sponsorirahoitusta. Mä luulen, että brändääminen ja kaikki

muut tulevat itse asiassa myöskin ulottumaan enemmän kuraattoreihin, ei pelkästään

taiteilijoihin. Se on ihan selkeätä, kun yritykset ovat mukana; esimerkiksi  H&M on Jeff

Koonsin hommassa ja kaikessa muussa mukana. Se tulee varmasti olemaan yksi

seuraava käänne kuraattoriuuden puolella. Tähtikuraattoriuuden aikana brändäys ei

vielä näkynyt, eikä se vieläkään suoranaisesti näy. Tämä tulee olemaan vääjämättä se

muutos, koska ollaan menossa kohti yksityistä rahoitusta. Mä toivon, että se ei tule

olemaan niin, mutta mä luulen, että se tulee olemaan näin, valitettavasti. 

Tähtikuratoimisessa oli enemmän kysymys siitä, että silloin kuratoitiin paljon enemmän

temaattisesti tiettyjä konsepteja käyttäen. Mä teen itse samansuuntaisesti töitä, mutta

näen että ero on siinä miten ne teemat ja prosessit määritetään. Sitähän voi työstää niitä
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teemoja ja asioita yhteistyössä taiteilijajoukkojen kanssa kollektiivisesti. On eri asia

onko se yksi ihminen, joka määrittää ne, vai syntyykö se niistä praksiksista jotka on

meneillään, niiden kartoittamisesta, niiden tendenssien kartottamisesta, koska

yleensähän taiteen kentällä tapahtuu samantyyppisiä asioita myös globaalisti

samanaikaisesti. Esimerkiksi nelivuotinen hanke "Realigned Art" on nimenomaan

kartoittanut mitä nyt on tapahtunut eri puolilla poliittisten liikkeiden ja

vallankumouksien myötä ja millaisia  taiteen strategioia taiteilijat ovat valinneet. Koko

tämä termi on kehittynyt työpaja- ja seminaaripohjaisesti. Alussa käytettiin eri

terminologiaa, mutta taiteilijoiden responssin ja ja muiden praksisten responssien takia

termi kehittyi näin. Mietin nyt, että tarvitaan myös kieltä puhumaan niistä asioista, joita

ei enää postmodernin kielellä pystytä määrittämään, koska kaikki ei ole enää

relativistista. Ihmiset ja taiteilijat tekee paljon enemmän arvovalintoja nyt. On kuitenkin

eri asia, määritetäänkö ne ylhäältä päin ja taiteilijat ja praksiksen edustajat liimaa siihen,

vai meneekö se prosessi enemmän orgaanisesti. Tähtikuraattoriusajattelu liittyi

enemmän siihen, että ok, kuraattori on se, joka määrittää  tietyn diskurssin ja teeman ja

kutsuu sitten taiteilijat siihen mukaan. Näen näiden asioiden ja temaattisen määrittelyn

enemmän orgaanisena prosessina, ne syntyy ja kehittyy tutkimuksellisesti, asioita

kartoittamalla.

RK: Koetko, että jos taiteilija pääsee jonkun tähtikuraattorin kuratoimaan näyttelyyn,

niin se automaattisesti takaa että taiteilijan merkitys ja arvostus nousee tietyissä

piireissä? Onko haluttua päästä tästä syystä tietyn erityisen kuraattorin kuratoimaksi?

MM: Tietyt kuraattorit tekee yhteistyötä tiettyjen taiteijoiden kanssa pidemmällä

tähtäimellä. Jos on kuraattori jolla on paljon kysyntää, on tietysti enemmän

mahdollisuuksia. Toisaalta samaan aikaan etsitään myös jotakin uutta. Nykytaiteen

maailmakin on aika kilpaileva ja sykli on aika nopea, miten asiat vaihtuu.

Tähtikuraattoriuus liittyi myös aika lailla biennaalien syntymiseen,  biennaalit ovat

olleet niitä paikkoja joissa on näytetty uusia juttuja ja tendenssejä. Tietysti jos taiteilija

pääsee kansainvälisiin biennaaleihin hän, saa näkyvyyttä ja merkintöjä cv:hen, joka

tietysti auttaa urapolulla.
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RK: Miten kuraattorin rooli muuttuu suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin ja arvojen

muutoksiin?

MM: Ideaalisesti näkisin että taiteilijan tai kuraattorin pitäisi aina olla askel edellä siinä

mitä tapahtuu. Minulle nykytaide ja taide yleensä on aina ollut osa yhteiskuntaa, mitä

tahansa aikakautta eletään. Taide on aina osa yhteiskunnallista todellisuutta tavalla tai

toisella. Toinen asia sitten on onko se eturivissä vai reaktiivinen. Mutta jos ajatellaan

vaikka viimeaikaisia mielenosoitusliikkeitä ja vallankumouksia, taiteilijat ja taiteen

kentän toimijat ovat aina olleet niissä aktiivisesti mukana, myös eturintamassa.

RK: Brändäämisestä ja tähtikuratoinnista vielä. 1980-luvulta lähtien individualistinen

tapa olla on ollut noussussa yhteiskunnassa. On toki aina ollut erilaisia tapoja

kuratoida, mutta tuntuu että tietynlaista kuratoimista silloin alettiin nostamaan. Tänä

päivänä esimerkiksi eri instituutiot brändäävät itseään, vaikka niillä ei ole mitään

tekemistä kaupallisuuden kanssa, mutta ne toimivat samoilla ehdoilla tai samalla

kuvastolla. Vaikuttaako tämä kuratointiin? Koetko, että esimerkiksi kuratoinnissa olisi

nähtävissä vastareaktio, eräänlainen yhteisöllisyyden aalto, esimerkiksi niin että

halutaan tehdä yhteisöllistä kuratointia?

MM:  Kuten sanoit on menossa yksilöllistymisen ja brändäyksen aalto, mutta samalla

on tullut myös "collective body", se nousee mutta aktivoitumisen aallon jälkeen se myös

hajoaa kun se yhdistävä tekijä hajoaa. On paljon yhteisöllistä tekemistä, mutta en

sanoisi että se on vielä valtavirtaa.

RK: Onko yhteisöllisyys siis tulossa vastavoimana individualismille ja brändäykselle?

Vai onko brändäys vahvempi voima?

MM: Näkisin, että yhteisölliset ja oikeasti itseorganisoituvat toimijat syntyvät tilanteissa

joissa yhteiskunnassa on pakko organisoitua niin, jos edustaa jotakin muuta, esimerkiksi

maissa joissa on tiukka valtion kontrolli ja oligarkit. Silloin kollektiivit on tapa tehdä
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jotakin muuta, koska muuta resurssia ei ole. Esimerkiksi Venäjällä on kollektiivi "Media

Impact" ja on muita erilaisia kollektiiveja, joihin ihmiset kerääntyy kun se on se ainoa

vaihtoehto jäljellä, koska ei haluta tehdä korruptoituneiden oligarkkkien instituutioissa

töitä, ja valtiolliset instituutiot eivät ole ideologisista syistä mahdollisia. Ja yksilöinä

ollaan aika yksin. Silloin lähdetään muodostamaan kollektiivisia toimijoita, koska  siitä

huolimatta ollaan väkivaltakoneiston armoilla, vaikka on kollektiivi. Ihmiset yhteisönä

kerääntyvät samojen arvojen ja intressien äärelle. Näin on syntynyt myös instituutioita

esimerkiksi Ukrainassa. Yhteiskunnallinen tilanne määrittää organisoitumisen muotoja

ihan selkeästi. Se ei ole vain pelkkä trendi, vaan ihan selkeä tilanne.

RK: Näkyykö siis yhteiskunnallinen tilanne ja siinä tapahtuvat arvoaailman muutokset

kuratoinnin toimintamahdollisuuksissa ja toimintatavoissa? 

MM: Kyllä, ja on mietittävä millä tavoin pystytään yleensä toimimaan tuollaisissa

tilanteissa. Jos taas entistä enemmän yksityinen raha ja kaupalliset voimat on taustalla,

niin kuin se on jo taiteilijoiden kohdalla, kuten käytin esimerkkinä Jeff Koonsin ja

H&M:n yhteistyötä, myös kuraattoreille tulee yhä enemmän paineita sentyyppisiin

diileihin ja yhteistyökuvioihin. Se on sitten aikamoinen arvovalinta että lähteekö sille

tielle. Itselleni olisi aika kova kynnys lähteä toteuttamaan tällaista yhteistyöprojektia.

R K : Haluaisin sitten kysyä vallasta. Kuinka paljon kuraattorilla on valtaa, onko

kuraattori vallankahvassa taidemaailmassa?

MM: Niin, onhan kuraattori selkeästi siinä asemassa että se valitsee ne

yhteistyökumppaninsa suhteessa taiteilijoihin. Kuraattori, olkoonpa itsenäinen tai

toimiessaan insituution sisällä, on se joka neuvottelee että taiteilijat saavat sopimukset,

että taiteilijoille maksetaan, että he saavat tuotantorahat jne. Kuraattori joutuu tekemään

tämän myös instituution sisällä, suhteessa omaan johtoonsa. Kuraattori määrittelee omat

intressien kohteensa ja valitsee taiteilijat, siis käyttää valtaa siinä mielessä, omaa

kulttuurista pääomaansa. Toisaalta kuraattoria kohtaan käyttää valtaa se instituutio, joka
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komissioi tai se jolle hän  työskentelee. Kuraattori on usein tietyllä tavalla puun ja

kuoren välissä. Ei siis ole kyse kuraattorin yksioikoisesta vallasta suhteessa

taiteilijoihin. Taiteilijalla on omat intressinsä, taiteilija asettaa omat ehtonsa ja

kuraattorin on neuvoteltava taiteilijan kanssa. Kysymys on myös tekeekö taiteilija

yhteistyötä tietyn kuraattorin kanssa, esimerkiksi jos ei usko tämän konseptiin.

Yhteistyö on kahden kauppa, siitä on neuvoteltava ja sovittava. Diskursiiviset prosessit

on sellaisia, että taiteilijat kyselee ja haluaa tietää hankkeesta ja määrittää  oman

positionsa, ja että haluaako hän olla siinä mukana. 

Tietysti kuraattori käyttää valtaa siinä että ottaa ylipäänsä yhteyttä tiettyyn taiteilijaan ja

osoittaa intressinsä. Vastaavasti kun hän tekee töitä sen instituution kanssa joka on

komissoinut, kuraattori neuvottelee sen instituution puolesta. Kuraattori hakee

rahoitusta, neuvottelee että taiteilijoille maksetaan jne. Jos asiat ei onnistu,instituutio

syyttää kuraattoria ja taiteilija syyttää kuraattoria.  Jos taas onnistuu, se  on instituution

kunnia.  

Kuraattori on siinä välikädessä. Taiteilijat tarvitsevat myös yhteistyökumppaneita ja

näyttelyitä ja kuraattori on siinä tärkeä linkki – mutta myös suhteessa kuraattoreihin

käytetään valtaa. Jos asiat menee hyvin, instituutio haluaa unohtaa kuraattorit, mutta jos

ei mene hyvin, se on kuraattorin vika, se on aika kompleksinen rooli. Pitää olla paloa,

intressiä ja uskoa, varsinkin jos se ei ole palkkatyö. Tekemisen pitää motivoida että

pärjää kaikissa välikäsissä, se ei ole helppo rooli. Välillä joutuu hautaamaan juttuja,

koska ei voi joustaa kaikissa asioissa, eikä saada sopimusta aikaan esimerkiksi

instituution ja taiteilijan välillä. Itse en halua että taiteilija joutuu joustamaan

perusprinsiipeistä ja arvoista, silloin mieluummin voin tulla instituution kanssa siihen

johtopäätökseen että tiettyä prosessia ei  ole mahdollista toteuttaa. Tässä työssä joutuu

joskus tilanteisiin, jotka ei ole helppoja!
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Haastattelu Hanna Johanssonin kanssa 28.3.2015

RK: Esittelisitkö itsesi!

HJ: Olen taidehistorioitsija, ja tehnyt nykytaiteen tutkimusta, myös jonkin verran

vanhemman taiteen tutkimusta, nykytaiteessa erityisesti taiteen uusiin muotoihin liittyen

ja taiteen ja ympäristön väliset kysymykset kiinnostavat.Olen työskennellyt myös mm.

Kuvataideakatemiassa tutkijana, opettajana ja ohjaajana jatkotutkinto-osastolla, nyt

toimin kiinteämmin yliopiston yhteydessä. Olen toiminut myös IHME-festivaalissa

mukana alusta alkaen ja myös IHME-säätiössä, siis Pro Arte Finland Foundation, sen

hallituksessa ja olen osallistunut IHME-kuraattorityöhön, se on ryhmätyötä.Toimin

aikoinaan myös Framework-lehden toimituskunnassa, lehteä tehtiin pari kertaa

vuodessa, hyvin kunnianhimoisesti sisällön puolesta ja se oli kansainvälisesti hyvin

arvostettu.

RK: Haluaisin ensin kysyä, että mikä on suhteesi  kuratointiin?

HJ: Minulla on ajatus, että haluaisin kuratoida, mutta nyt ei ole aikaa, työ on vienyt

muualle. Tykkään näyttelyistä, joissa on vahvasti ja selkeästi joku näkökulma. Ehkä

tutkijapositioni myös määrittelee minulle ihannenäyttelyä, jossa tehdään pitkälle

taustatyötä ja jossa sen tematiikan erityisasiantuntijat tekee sen näyttelyn. Kun itse tulee

tutkimuksen puolelta, ymmärtää että sitä haluaa tehdä vähän kunnianhimoisempia

näyttelyitä, joissa avataan jotain teemaa. Se vaatii valtavasti omaksuttua tietoa.

Nykytaiteen näyttelyt ovat usein ehkä liikaa oma ylärakenteensa, joissa ei oteta

tarpeeksi huomioon kaikkia senhetkisiä intellektuaalisessa ja akateemisessa maailmassa

liikkuvia keskeisiä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia keskusteluja. Toisaalta kun ajattelee

meganäyttelyjä, esimerkiksi viime Kasselin Documentaa, sehän oli pitkälle tehty

tutkimuksellisella otteella, mutta siinä oli valtava kuraattorijoukko, se oli hieno näyttely,

tykkäsin siitä.
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RK: Onko Suomessa joku näyttely joka on jäänyt  sinulle mieleen?

HJ: On useitakin, on tietenkin paljon hyviä näyttelyjä, monet liittyvät tähän minun

ympäristönäkökulmaan. Esimerkiksi  tutkimukselliset Porin taidemuseon näyttelyt, joita

Marketta Seppälä teki ja joissa Yrjö Haila oli taustalla. Oli esimerkiksi Ultima Thule ja

Animal, Anima, Animus 1990-luvun puolivälissä, ne käsittelivät posthumanistisia

eläinteemoja. 

Ars-95 oli todella hieno, olin itse siellä oppaana ja kirjoitin, ja myös Ars-83. Sen jälkeen

ei oikestaan ole ollut minulle niin merkityksellisiä isoja näyttelyjä.

RK: Miten kuraattorius syntyy?

HJ: Se on tietenkin kiinnostava kysymys, kai se syntyy sen työn kautta.  Toki voidaan

kouluttautua kuraattoriksi, mutta se ei yksin riitä, siinä täytyy toimia pidemmälle,

taidehistorioitsijaksikaan ei tulla vain opiskelemalla. Eikä taiteilijaksi tulla välttämättä

käymällä taidekoulu läpi, siihen tarvitaan myös omaa kontribuutiota. Kuraattorin täytyy

olla jonkinlainen taiteen ajattelija, kun hänen pitää jäsentää ja hahmottaa mitä hän

yrittää niillä teoksilla todentaa tai väittää tai näyttää. Sehän on sellainen positio jonka

ottaa joskus.

Kuraattori on nykyään muodikas ammatti, kuraattori on vähän kuin taiteilija, se on aika

vapaa ammatti. Kuraattoriksi voi tulla aika helposti kun ottaa sen aseman, kun lähtee

tekemään näyttelyitä, kuraattoriuteen liittyy että voi ottaa sen position ja toimia sen

mukaan. Siis erona siihen, että meritoituu johonkin ammattiin. Se tulee sen käytännön

tekemisen kautta. Nuoret kuraattorit ehkä ajattelee nyt toisella tavalla, tämä on mun

perspektiivi tähän. 

1990-luvun käytiin Taidelehdessä keskustelua kuratoinnista, esimerkiksi Leena-Maija

Rossi ja Paavo Koskinen kirjoitti siitä. Puhuttiin kuratoimisesta ja ”kuraamisesta”.

Pyöriteltiin näitä sanoja, siis jopa pilkallisestikin siitä tittelistä.
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RK: Joidenkin taiteilijoiden näkökulmasta on esitetty että kuraattori on haaste, se tulee

siihen taiteilijan tontille häiritsemään. Tai sitten jos on hyvää pataa esimerkiksi agentin

kanssa, niin ovet avautuu näyttelyihin.

HJ: Se  on yksi keskustelu koko kuraattorikeskustelussa. Se liittyy  myös brändäämiseen

ja siihen kuka on missäkin asemassa. Samoja taiteilijoita kierrätetään, se liittyy

kuitenkin merkitykselliseksi tekemiseen. Tosi suositut taiteilijat ovat tietysti aika hyviä,

ei huonona taiteilijana voi pysyä kauhean pitkään isoissa näyttelyissä jos on niinku

epäkiinnostava. Kaikki hyvät taiteilijat ei sinne välttämättä valikoidu, mutta isoissa

biennaaleissa tai triennaaleissa, ei siellä tietenkään huonoja taiteilijoita kauheasti ole. Se

on tietyti eri asia miten hyvä ja huono määritellään, mutta että tekee jollakin tavalla

merkityksellistä.

RK: Näen myös kuraattorin ammatin muodikkaana,  mistä se tulee että kuraattorin

ammatti on niin muodikasta?

HJ: Minusta se liittyy siihen, että  taide ja varsinkin nykytaide tietyissä piireissä tulee

lähelle muodin tai trendien tekemisen kulttuuria, vaikka se on jotain ihan muutakin.

Sitä kautta kuraattori pääsee liikkumaan,  ja se on jotenkin merkittävä henkilö ja käyttää

valtaa taidemaailmassa, ja jos se pääsee ns. 'Tähtikuraattoriksi' tai jollain tavalla

arvostetuksi, sillä on sitä kautta rahaa ja sitä kautta valtaa.

Samaan aikaan kuraattori ei ole mikään insinööri, jota kukaan ei oikeasti arvosta, vaikka

sillä olisi jotain valtaa, kuraattorilla on myös intellektuaalista valtaa,  se oikeasti  tekee

jotain ja nimenomaan intellektuaalista. Se ei ole vain jonkun asian tai tavaran

markkinointia, siinä oikeasti tuotetaan uusia ajatuksia ja uusia tapoja nähdä maailmaa ja

tietyllä tavalla myös luovuus liittyy siihen keskeisesti. Esimerkiksi Jenna Sutela edustaa

nuorta taiteilijan ja kuraattorin roolin yhdistämistä, se on yksi uudempi malli. Toisaalta

on joitakin vanhempiakin esimerkkejä joissa taiteilija on kuraattorina, mutta ero on siinä

että esimerkiksi Jenna Sutela tuntuu tekevän tällaisia yhteisöllisiä juttuja. Siinä tekijyys

on myös pohdinnan alainen asia. Ei niin että tämä on minun teos ja tämä sinun, ja minä

kuratoin nämä tähän näyttelyyn, vaan siinä tehdään  jotain yhdessä. 
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RK: Onko se tavallaan koko ajan roolissa, niin että hän kokoaa yhteen tekijöitä kun

tuotetaan yhdessä?

HJ: Joo, ehkä organisaattori, tai niitä on erilaisia nimityksiä tämäntyyppiselle

kuratointityölle, siinä toimii jonain generoijana tai näin.

R K : Kun olet taiteen tutkija, kysyisin monimutkaisen ja maailman suurimman

kysymyksen, mitä on taide ja mitä on nykytaide? Onko aikalaistaide nykytaidetta?

HJ: En nyt tiedä onko ne edes kauhean mielenkiintoisia kysymyksiä. IHME-päivillä

Riiko Sakkinen kovaan ääneen sanoi, että ”taiteilijalla on erityisasema, taiteilijan ei

tarvitse perustella tekemisiään” siis taiteessa, että taiteilija voi tehdä ja väittää mitä vaan

ja seuraavana päivänä väittää vastakohtaa. 

RK: ...siis vapaa ja vastuuton?

HJ: Juuri niin siis niissä argumenteissaan, ei ole sitoutunut niihin, ehkä tämä on

kuitenkin vähän vanhanaikainen tapa ajatella taidetta. 

Taide ei yleensä eikä varsinkaan nykytaide erityisesti nyt, ole kuitenkaan irti

yhteiskunnasta ja muista aloista, mutta se on sillä tavalla vapaa vyöhyke, tavallaan

jonkinlainen laboratorio tai testipaikka, missä voi väittää ja toteuttaa ja pistää toimeen.

Mutta se ei ole kuitenkaan ihan totta, siis on totta, ja ei oo totta. Tiedetään monia

esimerkkejä mistä ei voi sanoa että taide ei olisi totta. Sen puitteissa voidaan esittää

näkökulmia joita ei voida esittää muualla, sillä se on sillä tavalla jossain määrin

fiktiivisyyden alue. Ei tietysti ihan kirjaimellisesti fiktiivistä, jos toimitaan oikeiden

ihmisten ja oikeiden eläinten ja muiden kanssa, silloinhan ne ei ole fyysisesti fiktiivisiä.

Siinä mielessä se liittyy ajatteluun tai filosofiaan. Filosofi voi ajatella jotain asiaa vaikka

kuinka pitkälle, katsoa mihin ajatus vie, samalla tavalla taiteilija voi katsoa mihin idea

vie, kuinka pitkälle sitä voi käsitellä. Tulee tietysti kaiken maailman rajoja vastaan

kuten taloudelliset ja ajalliset.

Mitä tulee nykytaiteeseen, sitä voi tietenkin ajatella monella tavalla, se on taidetta
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vuoden 1960-jälkeen, kuten se on kansallisgalleriassa määritelty suurin piirtein, tai sitä

voi ajatella että se on eräällä tavalla sellaista joka juuri nyt tuottaa jotain uutta, uusia

näkökulmia. Kaikki aikalaistaide ei välttämättä ole nykytaidetta, ehkä se jossain määrin

liittyy pitkään avantgarde-perintöön, jossa tuotetaan jotain uutta, se on ehkä taiteen

kanonisointiin liittyvä kysymys. Puhun mielellään nykytaiteen historiasta, tarkoittaen

sillä yleensä 60-70-80-luvun taidetta nykyisin. Nykytaide on kuitenkin paradigman

muutos suhteessa moderniin taiteeseen.

RK: Siis jos modernia taidetta tehdään 2010-luvulla, niin se on modernia taidetta?

HJ: Niin, siis voidaan kommentoida modernia taidetta 2010-luvulla.  

RK: Voiko tänä aikana tehdä muuta kuin nykytaidetta?

HJ: No moderni taide ei varmaan asetu kiinnostavaksi, se ei  tule merkitykselliseksi

tässä ajassa.

RK: Minua kiinnostaa onko nykytaiteeseen jotain määreitä? Ruotsinkielessä puhutaan

aikalaistaiteesta, suomenkielessä nykytaiteesta.

HJ: Ruotsinkielessä on samtidskunst ja nytidskunst. Minulla ei ole teoreettista suoraa

vastausta tähän. Aikalaistaide on sitä mitä tehdään juuri nyt, tai jonain toisena aikana, se

viittaa aina tiettyyn yhteen aikakauteen. Nykytaide viittaa taiteessa tapahtuneeseen

paradigman muutokseen, jonka voi ajoittaa sinne 60-luvun vuosiin. Aikalaistaide voi

olla myös nykytaidetta. Nykytaide voi taas olla enemmänkin kuin aikalaistaidetta.

Esimerkiksi Jeremy Dellerin 24 Hour Rockshow on aikalaistaidetta ja nykytaidetta,

mutta siis taas Robert Smithsonin taide ei ole aikalaistaidetta mutta se on nykytaidetta.

RK: Mutta  voi myös ajatella, että ennen 60-lukua, 20- ja 30-luvuilla on jo ollut viitteitä

nykytaiteesta?
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HJ: Totta, siis dadaismi, tai ikäänkuin avantgarde-liikkeessä, ilman muuta, se on yksi

tapa tietenkin  laajentaa,  ja sitten on tietenkin taide vuoden 1945 jälkeen, mutta joitakin

yhteisiä käsitteitä pitää olla, jotta voidaan puhua asioista. Avantgarde-liikkeillä oli

omanlaisensa asema modernissa taidekentässä, ne oli ehkä enemmän tällaisia

manifestinomaisia, ne liittyivät vahvasti modernin taiteen manifestimaisuuteen  jota taas

nykytaiteeseen ei liity niinkään. 60-luvun jälkeen ei oikeasti enää ole modernistisia

manifesteja.  Dadalla oli ja surrealistisia manifesteja oli.

Totta kai sitten taas fluxus-liike on perua dadasta. Se tulee selkeästi nykytaiteen kentälle

ja jatkuu edelleen, se ei ole vain aikaan sidottu. Sitten on näitä niinkuin yliajallisia ja

samalla  myös aikakauteen liittyviä, kuten surrealismi, joka oli moderni-liike 1900-

luvun alussa, André Bretonin ympärille kehittynyt muine tunnettuine tyyppeineen ja

niiden manifesteineen. Samalla myös meidän aikalaistaiteessa on  paljon surrealismia,

se ei ole pelkästään aikaan liittyvä, vaan se on myös lähestymistapa tai näkökulma

asioihin.

Taiteentutkimukseen ja ehkä myös kuratointiin ja näyttelyihin liittyvä seikka on, että

ehkä noin 10 vuotta on ollut muotia yliajalliset näyttelyt, joissa lähdetään jopa

renessanssiin tai barokkiin. Oikeastaan kaikki re-enactmentit ovat tällaisia, esimerkiksi

Bill Viola on tehnyt kuuluisista maalauksista  omalla nykyaikaisella videotekniikallaan

hitaasti liikkuvia toisintoja, eli se rikkoo silloin suoraan sen jaottelun.

RK: Onko tiettyjä henkilöitä ,jotka ovat vaikuttaneet sinuun,  tai ajattelijoita jotka ovat

sinulle merkittäviä, joita pidät kiinnostavina ja jotka ovat innoittaneet sinua?

H J : Joo, on varmaan. On monia tutkijoita, ja esimerkiksi filosofi Derrida, hieno

ajattelija myös mitä tulee taiteeseen. Hän on tehnyt esimerkiksi näyttelyn Sokean

muistelmat, joka oli Pompidou-keskuksessa ollut piirustusnäyttely. Hän oli jossain

määrin jopa valinnut teokset. Derrida on kirjoittanut siitä hienon kirjan, joka on ehkä

eniten luettu Derridan teos ainakin taidepiireissä. Se käsittelee piirtämistä ja Raamatun

tarinoita,  kauhean monitasoinen ja valtavan hieno teos. 

On niitä paljon muitakin, jotka liittyyvät jollakin tavalla kuratointiin tai
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näyttelyntekemiseen. Onhan sitten Peter Weibel ja Bruno Latour jotka ovat aikoinaan

tehneet minuun vaikutuksen. Heidän  tällaiset isot näyttely- ja kirjakokonaisuudet. He

tulevat taiteen ulkopuolelta ja tekevät ryhmätyönä teemallisia näyttelyitä, ja siihen

yhteyteen vielä julkaisut, jotka on paljon  enemmän kuin vain näyttelykatalogeja.

RK: Miten sitten näet kuraattorin, kriitikon ja taidehistorioitsijan suhteen?

HJ: Useinhan sama ihminen toimii kaikissa kolmessa roolissa, ainakin jos ajatellaan

Suomen kontekstia. Kansainvälisesti se ei toimi ihan niin, mutta aika monet

taidehistorioitsijat toimii ammattikuraattoreina. Museokuraattorit on usein saaneet

taidehistorioitsijan koulutuksen, ainakin Suomessa ja toimivat myös kriitikkoina

jossakin vaiheessa, raja on kauhea liukuva näiden kolmen roolin välissä, ehkä turhankin

liukuva. 

Mutta näen myös että tutkija voi toimia hyvin kuraattorina,  mielenkiintoisinta on silloin

että tutkija tekee näyttelyn juuri omasta erikoisalastaan, nimenomaan teemallisempia

näkökulmia esiin tuoden, ei niinkään jostakin aikakaudesta.

Ehkä kriitikko on sitten niin hankala ammatti, niitähän on  aika vähän. Esimerkiksi

Timo Valjakka Suomessa on kuitenkin pitkään toiminut jossain määrin näillä kolmella

alalla, kirjoittanut myös paljon kirjoja taidehistoriasta. Välillä aina ihmettelee miten

näissä kaikissa rooleissa pystyy toimimaan sama henkilö. Eettisesti on haastavaa

yhdistää näitä, eihän sitä voi omaa näyttelyään kritisoida. 

RK: Historiallisesti voidaan ajatella että kuraattorista  on alettu puhua varsinaisesti

ehkä 60-luvun jälkeen, aikaisemmin kuratoineet olivat ehkä taidemuseoiden johtajia.

HJ: Harald Szeemann esimerkiksi teki aikoinaan isoja näyttelyitä, joista puhutaan,

esimerkiksi When Attitudes Become Form, viime kesänä Venetsian biennaaliin se tehtiin

uudestaan. 
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RK: Suomessa intendentit ja amanuenssit tekee näyttelyitä... 

HJ: On hyväkin, että Suomessa amanuenssit ja intendentit tekee näyttelyitä,

Kiasmassakin on näin. 

R K : Olen ollut aika paljon Liettuassa, siellä neljäkymppiset puhuvat vielä

komissaareista, kolmekymppiset kuitenkin pitävät itseään kuraattoreina. 

HJ: Suomessa ei enää kukaan puhu nykyisin komissaareista. Tuula Arkio varmaan

käsittelee näitä uudessa muistelmakirjassaan.

RK: Nimikkeet osoittaa ehkä hierarkiaa, ei ehkä niinkään tehtävänkuvaa?

HJ: Totta, niihin liittyy hierarkiaa titteleiden kautta. Suomessakin ainakin vielä 60-70-

luvuilla puhuttiin komissaareista, jos katsoo vaikka Ars-näyttelyluetteloita. 80-luvulla

alettiin jo puhua kuraattoreista. Ideologisesti ja mentaalisesti tilanne muuttui, ehkä

jotain jäänteitä komissaari-nimityksestä oli vielä 80-luvullakin.

RK: Komissaari on siis tehnyt vastaavaa kuin kuraattori nykyään?

HJ: Mielestäni näin oli, en usko että kaikilla näyttelyillä oli komissaari, komissaarihann

oli hyvin merkittävä henkilö, vain isommilla näyttelyillä oli. Tuula Arkio osaisi varmaan

vastata tähän, hän on  seurannut tätä koko ajan Valtion taidemuseossa.

RK:  Näetkö että kuraattori vaikuttaa  joskus teoksen sisältöön?

HJ: Varmaan vaikuttaa, joissakin tapauksissa voi vaikuttaa paljonkin. Jos on kyse

uudesta teoksesta. Nykyäänhän on aika yleistä että taiteilijalta tilataan uusi teos,

varsinkin julkisissa teoksissa. Taiteilijalla on idea, sitten käytännön toteutus ja

yksityiskohdat käydään sitten läpi. Lopputulemaan voi vaikuttaa, se ei tarkoita sitä että

taiteilijaa välttämättä manipuloidaan, vaan taiteilija tekee ehdotuksia ja hioo sitä
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ideaansa.

Sitten on toisenlaisiakin tapauksia, esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa,

jossa oli abstrakti-ekspressionismin kultakausi. Siellä kriitikkona toimi Clement

Greenberg,  hän oli hyvin vaikutusvaltainen koko tämän taidesuuntauksen synnyssä ja

kehityksessä, hän kävi paljon taiteilijoiden työhuoneilla, ja hänellä oli vaikutusvaltaa

siihen minkälaisia teoksia tehtiin.  Hän oli ennen kaikkea kriitikko ja kirjoitti paljon

aikalaistaiteesta, varmaan vastaavia tapauksia on paljon muitakin.

Eikä se ole välttämättä huono, eihän taiteilija ole mikään vakuumissa toimiva yksilö,

subjekti joka toimisi autonomisena. Tavallaanhan se on vuoropuhelua, mutta äkkiä

siihen tulee ne valtasuhteet, just vaikutusvalta. Valtaa voidaa käyttää väärin tai ei.

Sitten on tämä kysymys taiteilija kuraattorina, sitä kautta on tullut ihan toisentyyppisiä

näyttelyprojekteja, aika kiinnostavia projekteja. Esimerkiksi   Matts Leiderstam, joka on

jatkumo  instituutiokriittisestä taiteesta 60-luvulta, jossa Matts kävi läpi jonkun museon

kokoelmia joita ei ollut esillä,  teki tutkimuksellista työtä ja sitten se päättyi näyttelyyn.

Näin museon kokoelmat tulee uudella tavalla esitellyksi nykytaiteilijan työn kautta.

Suomessa on esimerkkinä Maaria Virkkala, joka voitti ensimmäisen Ars Fennica-

palkinnon 1991.  Hän kävi läpi niiden  museoiden vinttejä joissa ne näyttelyt sitten oli

ja kaivoi teoksia jotka eivät olleet olleet pitkään aikaan esillä. Sitten on Jeremy Deller,

joka uudessa Oxfordin näyttelyssä rinnasti Andy Warholin ja William Morrisin,  ja esitti

sellaisen argumentin että he olivat samanlaisia taiteilijoita, mutta ihan eri aikana, Morris

oli 1900-luvun alussa art and craft-tyyppi Englannissa. Deller teki valtavan

installaation, jossa on kummankin teoksia ja erilaisia käsitteellisiä lähestymistapoja

siihen argumenttiin että he ovat samanlaisia taiteilijoita. Tämä  on ihan uudenlainen

näyttelykonsepti. Siinä kysymys sitten on että onko Jeremy Deller taiteilija vai

kuraattori.

RK: Tarvitaanko sinun mielestäsi kuraattoria teoksen ja katsojan väliin nykytaiteessa

selittäjänä tai teoksen avaajana?

HJ: Ei välttämättä, se riippuu tapauksesta, totta kai taiteilijat myös tekee itse näyttelyitä
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ilman kuraattoreita ja se toimii vallan mainiosti monta kertaa. Mutta toivoisi että

kuraattori toisi siihen jonkin sellaisen näkökulman, joka toimisi jonkinlaisena avaajana.

Varsinkin näin jos on kyse ryhmänäyttelyistä joissa on useampia taiteilijoita, ettei

näyttely jäisi liian kryptiseksi ja hankalasti ymmärrettäväksi tai avautuvaksi, niin kuin

aika usein näkee, jolloin sekä teokset että kokonaisuus jää ikäänkuin arvoitukseksi.

Parhaimmassa tapauksessa kuraattori toimii jonkinlaisena, jos ei pedagogina niin

kääntäjänä, niin kääntäjähän se voisi olla - translator!

On tietenkin monenlaisia kuraattoreita, aihe on haasteellinen, ja sitten on kysymys

kuraattorin ja tuottajan välisestä roolista, se  ei ole aina selvä. Hyvän kuraattorin  täytyy

tuntea kauhean laajasti taidetta, tuntea ja tietää, tajuta sitä taidetta, ja  parhaimmillaan

nykytaiteen historiaa ja ymmärtää miksi asiat menee näin. Ammattikuraattorien täytyy

tuntea taidetta laajasti, sitähän parhaat kuraattorit tekevätkin. Kuraattorilta vaaditaan

taiteen lähituntemusta, ja se on joskus haasteellista. On kuraattoreita jotka tulevat

joltakin muulta alalta, esimerkiksi ovat lukeneet valtio-oppia, niiden ajatus taiteesta on

todennäköisesti toisenlainen kuin jos on opiskellut taidetta tai taidehistoriaa, ja

nykytaiteessahan niitä on.

66



Haastattelu Jussi Koitelan kanssa 17.4.2015

RK: Kuka olet?

JK: Olen opiskellut kuvataiteilijaksi ja toiminut kuvataiteilijana ja nyt viimeiset vuodet

keskittynyt kuratointiin ja alkanut kutsua itseäni kuraattoriksi jossakin vaiheeessa, mutta

en tiedä oikein miksi. Ehkä siksi että se on sellainen ammatti-identiteettipeli, tai sillä

kentällä on helpompi toimia jos tekee jotain ja kutsuu itseään joksikin. Olen tehnyt

hyvin erilaisia näyttelyiden, työpajojen, julkaisujen ja tapahtumien sekottavia muotoja

kuratoinnin puitteissa.

En tavallaan ymmärrä terminä mikä kuraattori on, tai ymmärrän sen ammattikentän

positiona. Siinä on tiettyjä historiallisia kehityskulkuja, ja siitä on tullut vähän

samanlainen prekaari taidetyöläinen kuten taiteilijasta, freelancer-pohjalta toimiva niin

kuin taiteilijakin. Sillä on erilainen suhde instituutioihin kuin taiteilijalla mutta rooli on

samankaltainen. Näen että taidekentällä kuratointi on taidetta, se liittyy minun

taidekäsitykseen. Se on sinne kokemusten ja tiedon tuottamista, se on tavallaan

itsessään taidetta. Totta kai se voi tapahtua erilaisten välineiden ja ajattelun kautta,

mutta pääasiallinen muoto on jonkinlaisen tiedon ja kokemuksen tuottaminen sinne

kentälle. Ajattelisin tavallaan, että kuraattori on ammattipositio, mutta en oikein aina

ymmärrä mitä se kuratointi on, verbinä. Se koostuu monista asioista mitä myös se

taiteilija tekee taidekentällä, se on erilaisten ajallisten ja diskursiivisten asioiden

tuomista näkyväksi, ja siihen liittyy tuotannollisia seikkoja, tekstiin liittyviä juttuja,

kontaktointiin liittyviä juttuja, ja  johonkin teoriaan ja ajatuksiin liittyvää liikettä.

RK: Näetkö että kuraattori on taiteilijan kaltainen?

JK: Ajattelen, että jossain määrin, mutta niissä on painoeroja, minkäläinen suhde on

erilaisiin instituutioihin tai ns. teokseen tai kritiikkiin, sitä suhdetta voi käyttää eri

tavoin, mutta perusta on hyvin samankaltainen. Mutta jos ajatellaan että se taideteos on

muuta kuin se fyysinen objekti, että se on koko se konteksti, jonkinlainen rituaali joka

sen ympärillä on. Tietysti jos ajattelee taideteosta jonkinlaisena objektina, omana
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itsenään, autonomisena merkityksenä, ei ehkä pysty ajattelemaan niin kuin minä

ajattelen. Se kuratointi on kyllä niin hämärä, tuntuu että se on jonkinlainen taidekentän

mikrobisness, tuotetaan niitä kirjoja ja tekstejä ja on paljon ihmisiä, jotka haluaa ostaa

niitä kirjoja ja lukea. Kuratoinnissa luodaan ammattiosaamista itselle asiasta, joka

koostuu erilaisista paloista tekemistä, niin kuin tuottamista tai tiedottamista. En

tavallaan tiedä mitä se on niinkun verbinä tai praktiikkana. Kuratoinnissa mulla ei ole

mitään yhtä tapaa toimia, se liittyy aina siihen kontekstiin, niihin toisiin ihmisiin tai

teoksiin ja muuttuu sen mukaan. Ei ole mitään kuratoinnin teoreettista viitekehystä,

jonka mukaan toimisin. 

RK: Voisitko nähdä että kuraattorina oleminen ja työskenteleminen eroaa tuottamisesta

tai agentista ja voisi tuoda uusia näkökulmia,tai tuottaa jotain uutta,  mitä välttämättä

taiteilija ei itse... että kuraattori toisi jotain älyllistä, tai  lisäarvoa tai valistunutta...

JK: Ehkä se on sen taiteilijan kanssa yhteistyössä jotain uuden tuomista. Mutta valistus

on vähän arka sana, se on yhtä pelottava sana kuin sivistys. Yksi taso millä kuratointi

tapahtuu ja kokonaan se taidekentälllä olo minulle itselle on sitä, että jollakin tavalla

yritän artikuloida itselleni sen yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja sosiaalisen position,

joka on muotoutumassa siinä prosessissa, mitä tapahtuu ja jota tekee. Mikä se on se

asema tai näkökulma, jonka muotoutumista tapahtuu, kun teen jotain, se on se

jonkinlainen metataso, jolla yrittää operoida. Sitä kautta siinä yrittää  löytää jonkinlaisen

uudenlaisen aseman.

 Ehkä viime aikoina liittyen tähän Taidepoliittisen käsikirjan tekemiseen, kun on jutellut

ihmisten kanssa, ajatellut ja lukenut tekstejä, on tajunnut esimerkiksi, että

edustuksellisen demokratian ulkopuolella on demokraattisten keinojen taso ja on

ymmärtänyt että ne prosessit liittyy taidekenttään  ja taidekentän politiikkaan samalla

tavalla kuin  puoluepolitiikka, siis  se demokratia  minkä sisällä ajatellaan että  julkinen

ja edustuksellinen demokratia toimii.  On tajunnut miten nämä linkittyy tapaan tehdä

taidetta tai ajatella taiteesta.

Kirjoitin juuri kolumnin Taiteilija-nettilehteen edustuksellisuudesta  ja representaatiosta.

Siitä on tarkoitus tulla kirjoitussarja ja yhden jutun on tarkoitus käsitellä näitä juttuja
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myös taideteoksen tasolla. Ehkä se kuratointi on minulle myös sitä, että pystyn tuomaan

ajattelua ei pelkästään teoksen tasolta vaan myös rakenteitten tasolta ja vielä myös

laajemmalta tasolta, ehkä myös globaalilta tasolta siihen teoksen tai taiteen rinnalle,  ja

myös ihan henkilökohtaiselta tasolta, ehkä se on myös se intellektuaalinen taso tai

valistus että pystyy sekottamaan  tasot ja luomaan yhteyksiä  niiden välillä.

RK: Näkisitkö että kuraattori voisi toimia ihanteellisesti niin?

JK: Olen paljon miettinyt sitä että kun sanotaan että  nyt kun tämä  kuratointi on

kehittymässä - milloin voitaisiin sanoa että nyt kun tämä on kehittynyt! 

RK: Siis Suomessa? Ehkä sitten kun on kolme neljä vuosikertaa valmistunut Praxis-

koulutuksesta!

JK: On pelottavaa kun tuntuu että museot ja instituutiot on täysin saavuttamattomissa

vaikka on Praxis-koulutusta. Nyt kun kuratointi ja varsinkin freelance-toiminta on

muotoutumassa Suomessa, on käynnissä sellainen valtakamppailu, ja

määrittelykampanja, joka liittyy poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. On

kiinnostavaa että kuratointi samaistetaan helposti kaupallisen ja uramenestyksen

diskurssiin, varsinkin  ihmiset jotka operoi agentti-tyyppisinä kuraattoreina. Siinä on

aika vahvasti sellainen menestysdiskurssi, että se liittyy jotenkin Suomen taideviennin

mahdollisuuksiin, että se tuottaa jotain ihmeellistä menestystä kuvataiteelle. Huomaa,

että taiteilijakuvasta on myös hävinnyt sellainen julkinen intellektuellihahmo, voisiko

kuraattori olla sellainen? Kiinnostavaa on havaita että siinä on sellainen valtakamppailu,

tavallaan tiedostamaton. Toisaalta Suomi on konsensuksen kenttä, niin että yleensä ei

kyseenalaisteta toisen henkilöön menevää toimintaa.

RK: Onko galleristi kuraattori? Itse mietin  että kuraattori on, tosi yksinkertaisesti,

ikäänkuin kapellimestari, jollakin tapaa, esimerkiksi jos hän kuratoi näyttelyä, siinä on

monia tekijöitä, jotka kuraattori liittää  yhteen, ettei ne  ole vaan kakofonisesti yhdessä,
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tai sitten kuin DJ joka soittaa kappaleita peräjälkeen,  siitä tulee kokonaisuus ja ne

linkittyy toisiinsa,  ja ne tukee toisiaan, ne kappaleet on valittu ja ne yhdistelmänä voi

tuottaa jotain uutta ja erilaista, uutta näkökulmaa. 

JK: Varmaan molemmissa metaforissa tulee myös valtakysymys vahvasti esiin. Jos itse

mietin miten toimisin, niin DJ-metaforaa en ehkä haluaisi monen taiteilijan kanssa

käyttää - ei olisi niin helppo toimia heidän kanssaan sen jälkeen, mutta se tietysti

riippuu taiteilijasta.

Olen nähnyt Berliinissä sijaitsevassa Haus der Kulturen der Welt'ssä pari  kiinnostavaa

näyttelyä taiteen ja tutkimuksen prosesseista.Projekteissa on paljon eri alojen ihmisiä.

Ne on olleet tosi kiehtovia näyttelyitä, esimerkiksi yksi oli teemaltaan Forensic

Architecture. Siinä on kyse taiteen käyttämisestä todisteiden keräämiseen ihmisoikeus-,

ympäristö- ja sotarikoksiin. Esimerkiksi siinä oli hieno kohta, yksi Cezannen maalaus,

aika pieni, se oli arkisesti laitettu seinäpaneeliin, ja sitten oli tekstejä ja kuvastoja. Se

liittyi yhteen väriin, joka oli siinä teoksessa, ja sen värin sisältämään metalliin, joka oli

peräisin Afrikassa sijaitsevasta kaivoksesta. Eli se liittyi kaivosteollisuuteen ja siihen

ympäristötuhoon, mitä se kaivos on aiheuttanut Afrikassa.

Olen itse toiminut tavallaan kuraattorina Suomen Taidepoliittisessa käsikirjassa, joka

liittyy Baltic Circlen järjestämään taidepoliittiseen huippukokoukseen ja

taidepoliittiseen tapahtumaan syksyllä 2014, tämä on sen projektin viimeinen osa.  Siinä

on taiteilijoiden, tutkijoiden, poliitikkojen ja toimittajien näkemyksiä taidepolitiikasta.

Kuratoinnista puhutaan myös  että sen etymologia liittyy cure-sanaan eli parantamiseen,

eli että teos on jotenkin rikki tai sairas,  ja se parannetaan sen kuratoinnin kautta - tämä

voi olla yksi mielikuva minkä siitä saa. Itse mietin jossain vaiheessa, että se on jotenkin

agressiivisempi, että se on niin kuin pelastustoimi tai poliisi se kuraattorin metafora,

että siinä taidekentässä on laajemmin jotain rikki, tai siinä on joku kriisitilanne,

kuraattorilla on ehkä siinä sitten  intellektuellin rooli, se puuttuu siihen, ja yrittää korjata

sitä  ja luoda  siihen prosesseja, jotka tekee sen  jotenkin näkyväksi.

Minulle kysymys kuratoinnista on laajempi, eli  kuraattori on suhteessa taidekenttään  ja

yhteiskuntaan sen ympärillä ja ottaa myös selkeästi poliittisia positioita ja

yhteiskunnallisia positioita.
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Tässä kirjassa on ollut yritys saada eri tapoja ja tasoja puhua taidepolitiikasta samassa

julkaisussa. Totta kai siitä pystyy ainakin toimittajana lukemaan poliittisen position

mutta sitä ei ole haluttu tuoda siihen pintatasolle.

RK: Miksi sinä olet ryhtynyt kuratoimaan ja mitä haluat sillä sanoa?

JK: Ehkä kun tajusi, että kun tekee teoksia ja toimii taiteilijana, ne kontekstit ja yhteydet

ei riittäneet itselle, missä oli mahdollisuus esittää niitä, ainakaan Suomessa, oli

jonkinlainen umpikuja. Minua kuitenkin kiinnostaa tehdä taiteellista työtä, mutta ei

kiinnosta esittää sitä missään yhteydessä täällä, koska ne yhteydet on niin

epäkiinnostavia. Taiteilijalähtöisessä kentässä on omat ongelmansa ja  museoinstituutiot

on niin populistisen yleisön tavoittelun vallassa. Kuratoinnissa on osittain samoja

ongelmia, mutta tuntuu että siinä on enemmän mahdollisuuksia. Tämä on ehkä se

konkreettinen, raadollinen syy. Jos esitän työni jossakin, yleisö ja keskustelu siihen

liittyen on täysin epäkiinnostavaa, parempi itse yrittää järjestää sitä keskustelua ja

konteksteja ja yhteyksiä. Olen itse saanut tosi paljon joiltakin ihmisiltä, jotka on samalla

alalla, joiden kanssa olen keskustellut ja haluan nyt tukea heitä, en tarkoita nyt

konkreettisesti joitakin esille tuomisen mahdollisuuksia, vaan tuomalla esille asioita,

jotka epäsuorasti tukee  heitä siinä kentällä.

RK: Koetko esimerkiksi, että kuratointi on yksi taiteen tekemisen medium sinulle?

JK: No ei, en halua ajatella sitä sillä tavalla. Se on erilaista. Siirryin erilaiseen tapaan

tehdä asioita, mutta niissä on samoja yhteyksiä ja ajattelu on aika samanlaista siinä.

Jollakin tasolla minua kiinnostaa samat kysymykset, kuten kieli ja miten ihmiset

osallistuu johonkin yhteisölliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen, jossa on joitakin käsitteitä

läsnä ja miten se muokkaa laajemmin sitä sosiaalista tai yhteiskunnallista kontekstia.

Tavallaan on samoista asioista kysymys, mutta toiminnan tavat ovat erilaisia.
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RK: Näetkö että se voi kuitenkin joillekin olla?

JK: No joo, tässä on iso kysymys etiikasta, enemmän on kysymys siitä mitä ne eri

muodot tuottaa,  minkälaisia merkityksiä ne tuottaa,  sen sijaan että suoraan tuomitaan

tai katsotaan epäeettiseksi jonkintyyppinen toiminta. Kyse on mitä merkityksellistä sillä

halutaan. Siinä prosessissa on tärkeitä asioita, esimerkiksi luoda ihmisille järkeviä

työskentelyolosuhteita, että kaikille mukanaoleville maksetaan, ja kommunikoidaan

oikein, ei voi ajatella että tarkoitus pyhittää keinot. Kuratointi omana taiteellisena

työskentelynä ei ole eettisen tason kysymys, vaan mitä siinä tehdään ja miten ihmisiä

kohdellaan siinä prosessissa, se on enemmänkin eettisen tason kysymys.

RK: Mihin näet Suomen kuratoinnin olevan menossa, miten se on muotoutumassa, mitä

se on tulevaisuudessa?

JK: Pelkään tai luulen, että taloudellisin tai kestävin tapa on toimia, rumasti sanottuna,

taulukauppiaana tai managerikuraattorina, joka luo jollain tavalla kaupallisia yhteyksiä,

vähän kyynisesti sanottuna, ainakin määrällisesti ja näkyvä kuratoriaalinen toiminta.

RK: Mihin toivoisit että  se ideaalisesti voisi mennä?

JK: Ehkä toivoisin että olisi sellaisia institutionaalisia toimia, jotka voisivat vahvistaa

pitkäjänteisiä kriittisiä yhteistöitä Euroopassa ja globaalisti, joihin suomalaiset ihmiset

ja instituutiot pystyisivät liittymään ja vaihtamaan näkemyksiä sitä kautta ja joissa

taiteilijat pystyisivät liikkumaan. 

On tietenkin yksittäisiä pieniä rahoituksia ja pieniä hankkeita, mutta en koe että mikään

institutioaalinen rahoittajataho tai muu tukemisen taho rakentaisia tällaisia. Sen takia

tuntuu kivalta päästä välillä vähän jonnekin muualle!
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