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1. JOHDANTO
Heitän vesille verkon, jonka nyörit on punottu tanssista eri lajeineen ja liikelaatuineen, ku-
vasta erilaisine tekniikoineen, sanoista kirjoista tekstistä. Verkon nyörit on kieputettu taiteen 
ja elämän voimalla, solmukohdissa performanssia ja rituaalia. Verkon silmät välitiloina, 
joista virtaa vesi; hukkuu kaikenlaista ja tulee uutta.  Heitän verkon vesille; toivon että 
siihen levänä kasvaa artikulaatio, joka selittäisi verkon, ja että saaliksi jäisi kaloja paloja 
omasta roolistani kuvataidekasvattajana taiteellisen prosessin ymmärryksen kautta. Että 
mukaan eksyisi muutama viehe, jotka heittää tulevaisuuteen.

Tämä työ on lavea, ei lineaarinen. Se on kerälle kiertyvä rönsy, jossa puran kehollisen ja 
kuvallisen taiteellisen työskentelyn yhteyttä lihan, rituaalin, karnevaalin ja eleen käsit-
teiden kautta.  Akateemisesti tyylikkäämpää olisi ehkä ollut tehdä tarkkarajaisempi työ, 
mutta vuosien pohdinnan jälkeenkin kaikki aidat tuntuivat keinotekoisilta, ja jonkin 
olennaisen pois sulkevilta. Kun luin karnevaalista, törmäsin rituaaliin ja päinvastoin. 
Koen, että omalle tulevalle työlleni taidekasvattajana ja taitelijana näiden laajempien 
kuvien hahmottaminen oli lopulta tärkeämpää kuin pohjamutien seulominen. Jätän sen 
filosofeille ja tutkijoille.

Opinnäytetyössäni paneudun kehollisen ja kuvallisen taiteellisen tekemisen yhtymä-
kohtiin. Aineistonani on oma taiteellinen työskentelyni, erityisesti Limbo-näyttelyyn 
valmistuneet työt, sekä lihaa, tanssia, performanssia, rituaalia ja karnevaalia käsittelevä 
kirjallisuus. Koen oman taiteellisen prosessini ymmärtämisen auttavan myös mui-
den taiteellisten prosessien hahmottamisessa taidekasvattajana toimiessani. Olen aina 
työskennellyt taiteen parissa monialaisesti, ja näen eri tekemisen tavat limittäisiksi, en 
erillisiksi. Koenkin tärkeäksi paneutua näkökulmiin, joita monitaiteinen työskentely on 
minulle avannut.

Työn arvioitavana taiteellisena osiona on Galleria Huudossa 30.5. -14.6.2015 esillä 
ollut yksityisnäyttelyni, joka koostui akvarelleista ja installaatiosta. Aiempi työskentelyni 
kuvan parissa, tanssini tai performanssini eivät ole arvioitavana osana lopputyötäni, 
mutta koen perustelluksi mainita ne seikkoina, jotka ovat vaikuttaneet sekä arvioitavaan 
taiteelliseen työhöni (Limbo-näyttelyyn) sekä ajatteluuni tutkimusaiheesta. Jokainen 
tekniikka on paljastanut kädenjäljestäni uuden puolen, ruokkinut ja muovannut sitä. 
Käteni ei ajattele ainoastaan kevyen siveltimen läpi, vaan piirtokaarta siveltimellä hakeva 
lihas on ottanut vauhtia litografiakiven hionnasta.

Teoreettinen aineisto on näkökulma oman taiteellisen työskentelyni ulkopuolelta. 
Tärkeimmät ajattelijat opinnäytetyölleni ovat kirjallisuudentutkija Mihail Bahtin, jonka 
kirjoituksia keskiajan ja renessanssin karnevaalikulttuurista olen hyödyntänyt laajasti 
tässä kirjallisessa osiossa sekä Juha Varto, jonka kirjoitukset ja luennot lihasta ja taide-
kasvatuksesta ovat vaikuttaneet vahvasti ajatusmaailmaani. Tanssitaiteen tohtori Kirsi 
Heimosen väitöskirja Sukellus liikkeeseen - liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittami-
sen lähteenä sekä filosofi Jaana Parviaisen kirjoitukset auttoivat minua artikuloimaan 
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ajatuksiani liikkeestä ja erityisesti liikkeen ja tutkimisen suhteesta. Antropologi Viktor 
Turnerin avulla taustoitin rituaalia ja taiteen tohtori Teemu Mäen väitöskirja Näkyvä 
pimeys - esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta auttoi minua jäsentämään rituaalin 
käsitteistön nykytaiteen maailmaan. Helena Erkkilän taidehistorian väitöskirja Ruu-
miinkuvia! Suomalainen performanssi- ja kehotaide 1980- ja 1990-luvulla psykoanalyysin 
valossa oli tärkeä lähde tarkastellessani tutkimusongelmaani performanssin kautta.

Opinnäytetyöni kirjallinen osio jakautuu neljään päälukuun, joissa pohdin kehollisen 
ja kuvallisen taiteellisen työskentelyn yhteyttä eri käsitteiden kautta. Ensimmäinen on 
liha, jota avaan erityisesti performanssin kautta. Toinen on liike, jonka yhteydessä pää-
osaan nousee tanssi. Kolmantena on pinta sekä ihona että kaksiulotteisena taiteellisena 
työskentelynä. Kyseiseen lukuun olisin voinut liittää myös teoskuvat, jotka ovat sekä osa 
aineistoa että tutkimuksen tulosta ja arvioitavaa osiota. Ne esitellään kuitenkin oma-
na osionaan johdannon lopuksi. Lukijan kannalta lienee selkeintä nähdä heti alkuun 
teokset, joihin palataan pitkin tekstiä. Neljäs varsinainen luku tarkastelee aihepiiriäni 
taidekasvatuksen kannalta. 

Kaikkien lukujen läpi kulkevat karnevaalin, rituaalin ja eleen käsitteet. Kun kirjoitan 
karnevaalista tai karnevalistisesta, tarkoitan määrättyjen kansanjuhlien lisäksi karne-
valistista asennetta, joka suhtautuu myötämielisesti utooppisiin mahdollisuuksiin, 
liioitteluun, ylettömään ilonpitoon ja maanpäällisten riemujen arvostamiseen tunnus-
taen olemisen irrationaalisuuden ja ambivalenssin. Karnevalistinen asenne on valmis 
kääntämään oletukset nurin ja palaamaan lihaan. Tutustuessani tarkemmin filosofiaan 
karnevaalin takana koin, että karnevalistinen ajattelu voisi toimia myös pedagogisena 
näkökulmana tai työkaluna.

Taiteentekijänä taide on minulle samaan aikaan käsitteellinen ja konkreettinen tapa 
käsitellä maailmaa. Taide on tapa olla maailmassa, yrittää ymmärtää sitä sekä luoda sitä. 
Tekeminen on dialogia materian ja maailman kanssa; teos laajempi keskustelu maail-
man, tekijäsubjektin ja kokijasubjektin välillä. Lihassa tietäminen on mielestäni sekä 
keholla toteutettavan taiteen, kuten performanssin ja tanssin, ytimessä mutta linkittyy 
erottamattomasti myös kuvalliseen tekemiseen1. Liha on ytimessä myös karnevaalis-
sa. Kehollisen ja kuvallisen työskentelyn prosessit ovat samankaltaisia mutta toimivat 
ristiin; kuva synnyttää liikettä ja tekoja, sekä päinvastoin. Liha on myös sanan takana 
mutta erityisesti se näkyy, kun operoidaan sanattoman ajattelun alueella.

Karnevaali on yksi rituaali monien joukossa. Yleensä rituaalit liitetään uskontoon, 
mutta maallisina rituaaleina voidaan nähdä myös esimerkiksi nollaaminen juhlimisella, 
rauhoittavat metsäkävelyt tai taiteen äärellä oleminen. Rituaaleja voidaan pitää eräänlai-
sina fyysisinä, psykologisesti latautuneina toimina, joiden monitaiteinen ja ruumiillinen 
luonne tarjoavat tilaisuuden pohtia erityisesti ongelmia, jotka eivät avaudu kielellä2.Ri-
tuaalien merkitystä avatessaan antropologi Victor Turner mainitsee lapset, jotka puolus-
tautuvat pelkoa vastaan identifioitumalla pelon kohteisiin, kuten hirviöihin ja eläimiin 
3. Ottamalla haltuun pelottavan hahmon ominaisuudet saadaan hallintaan myös pelon 
kohde – käytetään ikään kuin sen omaa asetta sitä itseään vastaan. Karnevaalissa otetaan 
haltuun yhteiskunnan normit, ja käännetään ne toisin päin. Taiteen mahdollistama 
toisin tekeminen voidaan mielestäni nähdä samankaltaisena haltuunottona.

2. Mäki 2000, 439

3. Turner 2007, 201

1. ja musiikkiin, mutta siihen en 
puutu tässä.
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Taiteella on nähdäkseni nykyään samankaltainen utooppinen voima ja varaventtii-
lin rooli yhteiskunnassamme kuin aiemmin karnevaalilla ja rituaaleilla. Taide tarjoaa 
minulle tekijänä vaihtoehtoisia tarinoita ja mahdollisuuksia. Voin projisoida taiteeseen 
sitä tehdessäni asioita, tunteita ja toimintoja, joita en ehkä halua, uskalla tai voi oikeassa 
elämässäni toteuttaa, mutta joiden todellistaminen tuntuu tärkeältä. Myös taidetta 
kokiessani voin liikuttua jonkun muun tekemästä teosta tai teoksesta ja kokea kathar-
siksen antautuessani tunnemyrskyn vietäväksi sille pedatussa paikassa - ajattelussa ja 
tuntemisessa tapahtuu liike. Koen, että vaikka taiteeni on lähtöisin lihastani, ei taiteeni 
ja elämäni välille voi vetää yhtäläisyysmerkkiä. Taide on aina jotain enemmän ja vähem-
män; se on erillistä, lisäiltyä, mutta samalla se konkreettisesti luo uutta. Ajattelen usein 
esimerkiksi siirtäväni kärsimystäni ja epävarmuuttani taiteeseeni. Taide toimii karnevaa-
lin lailla toisin tekemisen paikkana pyrkien paljastamiseen ja vapauttamiseen.

Ele on tärkeä osa kaikkea taidetta ja kommunikaatiota. Jokainen liike, joka on jonkinlai-
nen vastus tai vastaus maailmaa, ympäristöä tai toista kohtaan, sisältää eleen. Eleen liike 
asuu lihassa jo ajatuksen tasolla, jo tiedossa ennen ajatusta. Ele on merkitsevä osa niin 
tanssissa, performanssissa kuin kuvassakin.

Sekä taiteeseen että kasvatukseen liittyy elimellisesti suhde Toiseen. Toinen ja toiseus 
ovatkin käsitteet, jotka lukijan on hyvä ottaa huomioon, vaikkeivat ne ole tämän opin-
näytetyön keskiössä. Muun muassa fenomenologi Julia Kristeva on kirjoittanut runsaasti 
toiseudesta. Toinen on sekä toinen ihminen, että toinen, jokin vieras ja tuntematon 
minussa itsessäni. Toiseus on samalla saavuttamaton sekä itsessä ja toisissa, että alituisesti 
läsnä.

Sekä ruumiissa että kuvissa ilmenevä taide on syntyisin lihasta ja liikkeestä. Se painuu 
paperiin tai verkkokalvolle, jää kuviksi. Kuvasta jää jälki lihaan. Taide koetaan ja jaetaan 
ritualistisissa hetkissä. Eleitä tarjotaan ja koetetaan tulkita. Liha on täynnä liikettä poh-
jana ajatukselle. Lihan juhla, karnevalistinen asenne, on uudelleen ajattelun mahdolli-
suus. Ja taide tarjoaa sille mahdollisen tapahtumapaikan.
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2. METODIT JA 
    AINEISTO
”Me tiedämme asioita, joita emme osaa sanoa, ja joskus se 

vetää meidät hieman hiljaisiksi.” 1

2.1. Metodit ja aineisto

Vaikka opinnäytetyöni taiteellinen osio koostuu akvarelleista ja installaatiosta, tukeutuu 
kirjallinen osio lähinnä performanssin ja tanssin teoriaan, antropologisiin tutkimuksiin 
rituaaleista sekä karnevaalien filosofiaan. Kuvallisen työskentelyni rinnalla olen jatku-
vasti tehnyt performanssia yksin ja ryhmässä sekä omistautuneena amatöörinä harras-
tanut nykytanssia ja afrokuubalaisia ja -brasilialaisia tansseja. Kehollisella ja kuvallisella 
tekemiselläni on vankka yhteys. Ne ruokkivat toisiaan, ja niiden tavat toimia ja ajatella 
minussa risteävät jatkuvasti. Tässä opinnäytetyössäni kirjoitan Limbo-näyttelyni teoksis-
ta kehollisen tekemisen teorian kautta.

Opinnäytteessäni metodeiksi ovat valikoituneet taiteellinen tutkimus ja narratiivinen 
autoetnografia. Taiteellinen työskentelyni on sekä aineistoa, tutkimusta itsessään ja 
osa arvioitavaa tulosta. Olen kirjannut asioita ylös sitä mukaa, kun ne ovat asettuneet 
sanalliseen muotoon, mutta mielestäni taiteessa on myös osia, jotka eivät antaudu 
kirjoitukselle. Teokset ovat siis elimellinen osa opinnäytetyötä. Tekstissä avaan kerto-
musmuotoisesti kokemusfragmentteja, jotka ovat vaikuttaneet taiteellisen työskentelyni 
muotoutumiseen. Tärkeässä osassa on myös fenomenologia niin kirjallisuuden kuin 
tutkimusasenteen kautta.

Taiteellinen tutkimus oli itsestään selvä valinta metodiksi tätä opinnäytetyötä varten 
sen määrittelyn vaikeudesta huolimatta – tai juuri sen tähden. Koko opinnäytetyön 
prosessin ajan olen halunnut keskittyä taiteelliseen työhön, ja tehnytkin niin. Selkeät 
tutkimuskysymykset ovat lymyilleet piiloissaan, mutta samalla olen tuntenut kiertäväni 
kehää aiheen äärellä. Jokainen uusi suunta on linkittynyt toiseen, ja olen kokenut ris-
teileväni enemmänkin verkossa kuin janalla, joka veisi maaliin. Toivon verkon kierty-
vän hermeneuttiselle kehälle, joka lopulta vie minua lähemmäs vastauksia lukemisen, 
kirjoittamisen ja taiteen tekemisen risteileviä polkuja pitkin. Juha Suoranta kirjoittaa 
kirjoittamisen oleva yhtä aikaa ajattelua ja toimintaa, havainnointia ja luomista2. Näh-
däkseni taiteen tekemisessä tila on sama: tekeminen on jatkuvaa analysointia ja samalla 
muuttamista.

Historialliset rakenteet ja painotukset määrittävät aina sen, mitkä teoriat nousevat 
normeiksi ja mikä on taiteen asema yhteiskunnassa3.Toisaalta kaikkia tiedon järjestelmiä 

1. Tuomi 2003, 29

2. Suoranta 2003, 35

3. Siukonen 2002, 18
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voidaan pitää sovittuina ja joihinkin oletuksiin perustuvina. Aika ja trendit vaikuttavat 
siihen, mikä nähdään taiteen ja tieteen suhteeksi.  Nyt arvostetaan kovia tieteitä, ja 
esimerkiksi Hannah Arendt on esittänyt huolensa tieteen muuttumisesta vaihtoehdos-
ta todellisuudeksi, vallaten tilan muilta tietämisen tavoilta1.Taiteen tieteistyminen on 
mielestäni osa samaa ilmiötä. Muotoilukasvattaja ja muotoilun filosofian tutkija Matti 
Vilkka vertaa mielenkiintoisesti tutkijan ja taiteilijan roolia suhteessa tieteen tekemiseen. 
Vilkan mukaan tieteellinen menetelmä erottaa tutkijan maailmasta, jota hän tutkii uni-
versaaliin tietoon pyrkien. Taiteilijan tiedon subjektiivisuus taas myönnetään, ja samalla 
myönnetään hänen lihansa yhteys maailman lihaan.2 Tutkijakaan ei koskaan yllä täyteen 
objektiivisuuteen, ei taiteessa eikä tieteessä – myös häntä määrittää kokemus, yhteiskun-
ta, oletukset – eletty liha3.

Taiteellinen tutkimus tuskin koskaan voi edes ehdottaa itseään neutraaliksi tieteeksi, 
ollessaan aina sidottu tekijänsä taitoihin ja taiteellisiin käytäntöihin4. Taiteellisen tutki-
muksen määritelmät ovat jatkuvasi liikkeessä. Taiteellisen tutkimuksen luontoon kuuluu 
jatkuva liikkeellä olo, kokeilu ja pako määrittelyiltä5. Teatterikorkeakoulussa professo-
rina toimiva Soili Hämäläinen lainaa Inkeri Savan näkemystä siitä, että taiteen keinoin 
tietäminen on ”tietämistä aistisuuden, havainnon, kognition, tunteen ja toiminnan 
persoonallisessa merkityskokonaisuudessa”6.

Kuvataiteen ja tutkimuksen suhteeseen ja historiaan perehtyneen Jyrki Siukosen 
mukaan taiteilijoiden tieto on selkeää, mutta epätarkkaa7. Toisaalta: onko taiteen tieto 
epätarkkaa sinänsä, vai ainoastaan suhteessa sanoihin? Vaikkei Siukonen koe analyysia 
tarpeeksi mairittelevana, on se minusta kiinnostava. Taiteessa on paljon asioita oikeilla 
paikoillaan, ilman että taiteilija tai katsoja kumpikaan kykenee tarkasti erottelemaan, 
mitä. Sanaton massa, joka pitää teoksen, akvarellin tai tanssin koossa, on tärkeä. Sen 
tähden on oleellista, että myös taiteellinen tutkimus voi rakentua useista aineistoista, 
joiden rajat ovat liukuvia tekemisen, kokemisen ja lukemisen maastossa, ja kohdentua 
lopulta selkeäksi, joko taiteellisen työn tai siihen liittyvän tekstin kautta. Taiteellinen 
tutkimus on suhteellista ja subjektiivista, vailla tarkkoja rajoja, useiden medioiden avul-
la. Se operoi alueella, jolla kaikkea ei ole vielä merkitty ja rajattu. Sillä on kyky muuntua 
ja luoda uutta.

Taiteen usein sisältämää fiktiivistä ainesta voidaan David Novitzin mukaan pitää opetta-
vaisena. Se mahdollistaa uusien näkökulmien ottamisen ja vaikeiden asioiden käsittelyn 
vaihtoehtoisella tavalla.8 Fiktio voi luoda taitamista, ymmärryksen lisääntymistä. Taiteel-
linen tutkimus nostaa usein esiin myös hiljaisen tiedon, jota meistä jokainen jatkuvasti 
kerää, kantaa ja tuottaa. Taiteen ja intuition koetaan toimivan hiljaisen tiedon välittä-
jinä, mutta sen elämyksellisyyteen liittyvä olemus pakenee määrittelyjä9. Intuitiolla on 
epämääräinen maine, ja se liitetään milloin mihinkin10. Mutta intuitio lienee kuitenkin 
lähde, joka tulee ottaa huomioon, kun puhutaan taiteellisesta työskentelystä. Tehdessäni 
taidetta en mieti jokaista siveltimenvetoa perustellusti ja järjellä, vaan usein tuntuu, että 
tekevä käteni toimii ennen ajatusta. Samaan tapaan kuin juoksu lähtee liitämään ”kuin 
itsestään”, intuitio on osa ”sitä jotakin”, joka punoutuu rivien väliin.  Ehkä taiteeseen 
usein liitetty intuitiivisuus11 on samaa juurta lihaan palaamisen kanssa?
Siukonen lainaa Wittgensteinin ajatusta tapahtumaketjusta, jossa työskentelyn aikana 
tapahtuu sanatonta ajattelua, joka sanallisesti tulkitaan jälkikäteen12. Samantyyppi-
seen toimintaan pyritään, kun raportoidaan taiteellista työskentelyä tutkimuksellisesti 

1. Arendt 2002, 324–326

2. Vilkka 2003, 42

3. Varto 2008, 18

4. Vadén 2003, 85

5. Hämäläinen 2003, 63

6. Hämäläinen 2003, 62

7. Siukonen 2002, 32

8. Siukonen 2002, 65

9. Siukonen 2002, 82
10. Siukonen 2002, 88

11. Siukonen 2002, 39

12. Siukonen 2002, 74
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esimerkiksi opinnäytetyötä varten. Hämäläinen ja Siukonen nostavat molemmat esille 
taiteellisessa tutkimuksessa toisinaan esiin nousevan ongelman, jossa prosessia yritetään 
väkisin, tieteen vaatimusten mukaan merkityksellistää kirjallisesti, vaikka siitä ei olisi 
mitään sen kummempaa sanottavaa1. Koen, että myös taiteelliset työt muodostavat 
jo itsessään reflektioketjun ja kumuloivat ymmärrystä. Teos on tutkimus, joka saattaa 
muuttua tulokseksi ja toimia jälleen myöhemmin aineistona, ja tämä ketju jatkuu loput-
tomiin. Filosofian tutkija Tere Vadén ehdottaa, että ainutkertaisuus voidaan tuoda esiin 
ainoastaan ainutkertaisilla keinoilla ja ainutkertaisella kielellä2. Tämä voidaan tulkita 
puolustukseksi taiteelliselle tutkimukselle, taiteen keinoin.  

Oma taiteellinen työskentelyni on siis olennainen osa tätä opinnäytetyötä. Muiden 
teoksista puhuessani kyse on aina tulkinnoista, mutta omista teoksistani kertoessani 
minulla on käytössä enemmän tietoa niiden syntyhistoriasta. Limbo-näyttelyn teokset 
ovat arvosteltava taiteellinen osio lopputyöstäni, mutta samalla ne ovat osa ajattelua; 
prosessin se osa, joka ei pukeudu sanoiksi, vaan asettuu jonnekin vaillinaisten lauseiden 
ja tärkeimpien kiteytysten väliin. Tämä lopputyö ei liity ainoastaan Limbo-näyttelyssä 
esillä olleisiin teoksiin. Ne ovat otanta, joka sopi Galleria Huutoon, jotka olivat valmiina 
ja tuoreina kyseisenä ajankohtana ja jotka ovat selkeä arvostelukelpoinen kokonaisuus. 
Limbo-näyttelyn teokset ovat kuitenkin samaa ajatusjatkumoa vanhempien taiteellisten 
teoksieni ja tekojeni kanssa. Varhaisempi tuotantoni on mielestäni osa aineistoa ja tätä 
prosessia, vaikka en ole kirjoittanut niitä yksilöityinä sisään opinnäytetyöhöni. Mainit-
semattomat teokset vuotavat osaksi kokonaisuutta sekä Limbo- näyttelyn teosten kautta 
että lähdemateriaalin tulkinnan kautta.

Taiteellinen työskentely on itsessään ajattelua tekstin ulkopuolella. Se operoi eri sym-
bolijärjestelmissä ja eri välineillä. Sen avulla voin sisällyttää tekemällä ajattelun opin-
näytetyöhöni. Heimosen mukaan lihalla, joka minulle merkitsee niin lihaa liikkeessä 
kuin lihan kautta tullutta, ei ole tutkimisessa tarkkaa paikkaa, ”koska sen luonne estää 
haltuunoton”3. Liha on säikeinä kaiken pohjalla. Tässä opinnäytetyössäni yritän kuiten-
kin lihan kautta saada otetta aiheestani. Samalla kun lihan pakeneva, alati läsnä oleva 
– ehkä liian lähellä oleva – luonne estää sen täyden haltuunoton ja auki kirjoittamisen, 
koen sen myös tarjoavan tietoa ja reittejä kohti oivalluksia, joita kirjainten reitit eivät 
olisi tarjonneet. Heimonen ottaa esille termin aukollinen asiantuntijuus4 kirjoittaessaan 
tiedosta, joka on meissä, mutta ei aukea tekstiarkeille. Aukollisuus tarkoittaa tiedon 
puuttumisen lisäksi myös reittejä muualle, toiseen tietoon.

Fenomenologisessa tiedonkuvassa saadaan ottaa huomioon eläjään kerääntynyt tieto 
validina materiaalina. Koska kehollinen taiteellinen ilmaisu on (sekä tiedostamaton että) 
tiedostettu osa taiteellista työskentelyä, on sillä vääjäämätön vaikutus niin abstraktiin, 
kielelliseen kuin kuvalliseenkin ajatteluuni. Heimonen kirjoittaa liikkeen tuomasta 
informaatiosta, lihan ilmenemisestä, jota ei voi kuitenkaan kokonaan kirjata ylös5. Lihan 
tieto ilmenee eri muodoissa, pakenee sanoja päätyen ehkä kuviin ja liikkeisiin, tai yksin-
kertaisesti piiloutuu lihaan ja selkärankaan. Kokemista ei voi irrottaa ajattelusta.  Hei-
mosen mukaan aistisuus ja liikekokemus juurtuvat ruumiiseen – ja juurtumisesta versoo 
ajattelu6. Koen myös itse, että koko aiempi harjaantuneisuuteni kehollisessa taiteessa on 
läsnä tavassani työstää kuvaa.

”Tanssimisen ja järkeilyn tiet ja aikakäsitykset ovat erilaiset 7.”

1. Hämäläinen 2003, 66 ja 
Siukonen 2002, 147

2. Siukonen 2001, 77

3. Heimonen 2009, 299

4. Heimonen 2009, 35

5. Heimonen 2009, 38

6. Heimonen 2009, 67

7. Heimonen 2009, 116
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2.2.  Näyttely Galleria Huudossa – pysäytyskuva kehollisuuden 
näyttämöltä

Löysin akvarellimaalauksen Senja Vellosen akvarellikurssilla alkukesästä 2013.  Vaikka 
tie Limbo-näyttelyyn ja sen osallisuuteen opinnäytetyössäni oli pitkä ja polveileva, oli 
minun rakkauteni akvarelliin välitön. Lupa työskennellä hetki kerrallaan, odotuksineen, 
ohuin kerroksin, sattumaan luottaen, ilman mahdollisuutta paluuseen sopii minulle.

Sain näyttelyajan galleria Huutoon loppukevääksi 2015 ja aloin valmistella näyttelyä. 
Halusin maalata isoja akvarelleja. Näyttelyn teema ja nimi muotoutuivat vähitellen. En 
halunnut päättää niitä liian aikaisin välttääkseni tilanteen, jossa minun pitäisi täyttää 
tyhjä nimi. Halusin töiden syntyvän vapaasti ja määräävän kokonaisuuden suunnan 
pakottomasti.  Suurimmaksi osaksi teokset olivat keväältä 2015, mutta joukossa oli 
muutamia teoksia vuosilta 2014 ja 2013.

Kerron maalatessani itselleni tarinoita ja kuuntelen musiikkia. Useimpien töiden työstä-
miseen on kulunut useita päiviä, ja välissä on saattanut olla päiviä, jolloin en ole käynyt 
työhuoneellani lainkaan. Tällöin minä ja elämäntilanteeni, fyysinen olotilani tai Suomen 
poliittinen tilanne on saattanut muuttua, ja kerron uutta tarinaa. Niinpä useimmilla 
teoksillani on erialaisia tarinoita. Teoksilleni ei ole ainoita oikeita lukuohjeita. Toivon 
teosteni pysyvän avoimina alustoina kunkin omille tarinoille omieni ohella.

Koen näyttelyn teokset selkeästi fyysisiksi teoksiksi. Osa teoksista on suuria 
(110x135cm), jolloin jo niiden käsittely aina paperin pingottamisesta maalaamiseen 
on kehon hallintaa vaativa prosessi. Lisäksi monissa teoksissa liha, ja erityisesti ihmisen 
liha, on näkyvä aihe. En määritellyt sitä teemaksi ennen työskentelyn aloittamista, vaan 
se muodostui yhdistäväksi tekijäksi työskentelyn edetessä. Minua kiinnosti epätarkka, 
sisältäpäin katsottu anatomia. Vaikka osassa teoksista käytin kuvia tai peiliin katsomista 
apuna, oli tärkein metodi kuvissa näkyvien asentojen ottaminen ja pohtiminen. Ko-
keilin, missä vääntö tai paino kussakin asennossa tuntuu, mihin niissä keskityin. Olen 
pyrkinyt kuvaamaan liikkeen ja liikkeen tunnun. 

Paljaissa ihmisissä on paljon ihoa. Teoksissani ihmisellä on suuri rooli, mutta hän 
näyttäytyy irrationaalisena, oudosti toimivana. Paljastuu se ihminen ja minä, jota en 
ymmärrä, tai en halua tai osaa ymmärtää. Toiseus ja vieraus ovat niissä läsnä. Akvarelli 
mediana haastaa anatomisia kuvia. Luonnokseni olivat suurpiirteisiä, ja koska vesiväreil-
lä jo tehtyä voi peruuttaa vain hyvin rajallisen määrän ja väri asettuu helposti muualle 
kuin suunnitellulle paikalle, jouduin usein sopeutumaan jo tehtyyn, jatkuvan uudelleen 
etsimisen sijasta.

Näyttelyn nimiteos on installaatio Limbo (s. 27). Olen aina rakastanut limboamista. 
Kun keksin, että haluan rakentaa limbon näyttelyyni, ryhdyin ottamaan selvää, mitä 
kaikkea limbo tarkoittaakaan. Muistelin kuulleeni käytettävän sanontaa ”jonkun 
jäämisestä limboon”, kun tarkoitettiin, että henkilö oli jäänyt jonkinlaiseen huonojen 
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ratkaisujen tai onnettoman tuurin jatkumoon. Se oli mielestäni kiinnostava kontrasti 
hauskalle leikille. En löytänyt vahvistusta kyseiselle sanonnalle, mutta sen sijaan Wikipe-
dia paljasti limbon olevan alun perin ritualistinen tanssi Karibian mereltä sekä katolisen 
teologian kuoleman ja iäisyyden välitila, limbus. Olin ehkä ounastellut asiaa, koska olin 
suunnitellut limbostani jonkinlaista pyhää leikkiä, kepeää rituaalia. Alun perin limbo 
symbolisoi elämän ja kuoleman rajaa ja sitä tanssittiin erityisesti hautajaisissa. 1960-lu-
vulla se valloitti maailman turistiviihteenä. Näyttelyssäni se on installaatio, joka kutsuu 
lihan liikkeeseen.
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2.3. Teoskuvat

Peli, leikki ja perkele 
110x135cm
Akvarelli, 2014
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Ne jotka lähtee, jotka jää
110x135cm
Akvarelli, 2015
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Väärät juhlat
110x135cm
Akvarelli, 2015
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Lovesong
30x30cm
Akvarelli, 2013
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Kevätuhri
110x80cm
Akvarelli, 2015
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Faunin iltapäivä
30x30cm
Akvarelli, 2015
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Valikoiva kuulo
30x30cm
Akvarelli, 2014
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Poliittinen eläin
110x80cm
Akvarelli, 2015



20

Ele tai oire
110x80cm
Akvarelli, 2015
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Äärettömyys ei aukea
110x80cm
Akvarelli, 2015
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Taistelun objektiivinen laki
110x135cm
Akvarelli, 2015
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Vaikenemisen kulta
30x30cm
Akvarelli, 2013
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Kohta
110x135cm
Akvarelli, 2015
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Aivomelu
30x30cm
Akvarelli, 2013
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Viimeinen kuva jossa kaikki kanit karkaa
110x135cm
Akvarelli, 2015
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Limbo
Installaatio, 2015
Tuolit, lyöntimetalli, kultapigmentti,
messinkiputki, rautalanka  ja multa
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3. LIHA

3.1. Tieto tekstin ulkopuolella

Kaikki alkaa lihasta. Lihasta ihminen syntyy ja tulee lihaksi. Maailma on myös omaa li-
haansa; multaa, kiveä ja lehtivihreää. Kokevan subjektin liha on jatkuvasti kosketuksissa 
ympäröivän maailman olemisen lihaan, vaikka aikanaan dualismiin eksyneen filosofian 
oppineena toisinaan muuta yrittääkin väittää1. Oleminen on ensisijaisesti lihaisaa ja 
lihassa tapahtuvaa. Ajattelu ja sanallinen ilmaisu ovat vasta seuraava vaihe. Esipredika-
tiivinen aletaan vihdoin (jälleen) ymmärtää tärkeäksi tekijäksi puhutun ja kirjoitetun 
kielen ylivallan jälkeen2. Taide tekee näkyväksi tätä olemisesta itsestään lähtevää tietoa. 
Heimosen mukaan ruumiillisuus rakentaa pohjan ymmärtämiselle ja merkityksille. 
Sanat kasvavat koetun päälle.3 Ruumiissa on aina myös mahdollisuus johonkin, joka ei 
avaudu tekstille, vaan väistää sen. Heimonen kirjoittaa ruumiista ei-tekstinä.4 Lihalla on 
aina jotakin tietoa, joka ei antaudu sanoiksi puettavaksi. Ja miksi kaiken pitäisi kääntyä 
tekstin kielelle? Kuvalla ja liikkeellä on omat artikulaationsa, jotka ilmaisevat ja voivat 
tulla ymmärretyksi suoraan lihassa.
    
Länsimainen kulttuurimme on hyvin kielikeskeinen, ja Heimonen huomioi, että ”usein 
ei-teksti sivuutetaan, koska se ei antaudu kontrolliin ja hallintaan”5. Toisaalta kieli on 
vain murto-osa tavoista ilmaista ja ajatella. Taito, sana jolla useimmiten arvotetaan 
kuvallista ja liikkeellistä lahjakkuutta, viittaa myös tietämiseen. Kuvan maalaaminen ja 
liikkeen tekeminen on ajattelua ennen ajatuksia, tajuamista ennen sen jonkin sanoiksi 
pukemista – ja siksi taiteesta onkin ehkä joskus vaikea puhua tai kirjoittaa. Usein kuva 
tai teko, teko kuvana, on ensin, ja analyysi tai teoria vasta sen jälkeen. Piirrän hirviön 
ennen kuin osaan eritellä pelkääväni.

Muussa kuin kielellisessä ilmaisussa pääsee esille jotakin, minkä liha jo tajuaa, mutta 
jota ei vielä – jos koskaan – voida pukea sanoiksi. Eroa liikkeellisen ja kuvallisen tekemi-
sen välillä ei nähdäkseni juurikaan ole. Ne operoivat mielestäni samankaltaisesti, saman 
asian eri puolina. Se, mitä ei osaa pukea sanoiksi, saattaa tulla selkeästi ulos jonakin 
muuna: kuvana, eleenä.  Kirjoittamattomat mutta kuitenkin vahvasti olemassa olevat 
asiat pyrkivät helpommin ulos muussa kuin verbaalisessa muodossa.6

Sekä iho että kangas, ja miksei siis paperikin, avaavat näkyvän ja koettavan kohtauspai-
kan lihalle ja maailmalle7. Taide koetaan kehossa, lihassa, kaikkeudessa lajista riip-
pumatta. Tanssi kipeyttää lihakset, saa hien tippumaan lattialle ja jyskyttää tanssijan 
lihaa maailman lihaan, esimerkiksi lattiaan. Musiikki virtaa suoraan lihan läpi; eikä ole 
tavatonta, että abstrakti instrumentaalimusiikki saa kuulijan itkemään. Myös kuvalla on 
voima astua suoraan katsojan varpaille, ja tehdä älyllisestä katseellaan tutkijasta, analyy-
sin kirjoittajasta vapaa tai tahaton kokija.

1. Varto 2008, 17

2. Heimonen 2009, 282

3. Heimonen 2009, 273
4. Heimonen 2009, 284

5. Heimonen 2009, 288

6. Sava 2009, 169

7. Kupiainen 2009, 192
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3.2. Ajattelu lihassa

Kehollisesta puhuttaessa käytetään sanoja ruumis, keho ja liha. Ruumis viittaa hen-
gen vastakohtaan, arkikielessä myös kuolleeseen, minkä vuoksi en ole valinnut sitä 
termikseni. Keho on uudissana vuodelta 1945, ja sisältää sekä ruumiin että hengen1. 
Itselleni keho kuitenkin viittaa vahvasti ”kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin” ja hyvin 
tiedostettuun olemiseen ja kehon kuvaan. Käytänkin monessa kohtaa sanaa liha2. Liha 
kietoutuu vahvemmin maailmaan ja sen tuntemattomaan. ”Lihaan liittyy ei-tietäminen 
ja pimeys”, liha on läsnä ja outoa3. Heimosen mukaan lihaa voi kuvata Heideggerin 
termillä unheimlich, joka sisältää sekä sanan koti, heim, ja tuntemattomaan vastakoh-
taan viittaavaan etuliitteen. Oma liha on koti, mutta samalla se sisältää paljon vierasta.4 
Liha sisältää koko valtavan potentiaalin liikkeeseen, ajatteluun ja toimintaan, mutta 
myös omat heikkoutensa. Heimonen huomaa, että sekä Levinasilla että Cunninghamil-
la, samoin kuin Heimosen omilla oppilailla, on aavistus ihmisen sisältämästä jostakin 
hallitsemattomasta ja käsittämättömästä5 – toisesta itsessä. Lihaan liittyy artikuloimatto-
man tiedon ja erottamattoman toiseuden myöntäminen. Liha on myös yksinkertaisesti 
eletty liha, kaikilla tässä ja nyt, kaiken olemisen pohjana6.

Parviaisen mukaan liha ei ole alisteista tietoisuudelle, vaan päinvastoin mahdollistaa 
sen7. Oleminen itsessään paikantuu lihaan. Ajattelua ei voi irrottaa ruumiista, vaan se 
asuu lihassa ja liha on minua8. Ajattelemiseenkin identifioituvan henkilön tulee syödä ja 
käydä vessassa, jotta ajattelu voi jatkua. Vaikka abstrakti ajattelu on saanut kulttuuris-
samme paljon tilaa, on sitä tuottava keho kuitenkin ensisijaisesti lihaa, joka suuntautuu 
alkuperäisellä tavallaan liikkeen avulla maailmaan9. Lihaa ja henkeä ei voi erottaa. Liha 
osallistuu kirjoittamiseen, sanojen muodostamiseen ja luomiseen; ja varsinainen paperil-
le tai näytölle kirjoittaminen on Heimosen mukaan tulkintaa ja ymmärtämistä10. Silloin 
lihassa syntynyt ajatus editoidaan jo johonkin muotoon, jossa se tarjoillaan muille. 
Tanssissa lihassa oleva tunne ja ajatus artikuloidaan liikkeeksi. Kuvan reitti on saman-
kaltainen; lihassa koettu ja ymmärretty siirretään käden kautta paperille maalatessa ja 
piirrettäessä.

Keho on jatkuvassa dialogissa maailman kanssa kartuttaen tietoa ja kokemusta. Lihan 
kuuntelu tarjoaa mahdollisuuden tarkasti määrittelemättömän mutta tapahtumisen 
luonnetta paljastavan huomioimisen11. Tanssityöpajassaan Dances to Beat Kati Koro-
suo12 sanoi liikkeen olevan aina abstraktia mutta lihan konkreettista. Tarjoaako liha 
meille silloin oivallisen reitin abstraktin ilmaisun tulkintaan, oli se sitten kuvaa, tekstiä 
tai liikettä? Heimosen mukaan Cunningham on julistanut, ettei abstraktia tanssia ole, 
koska tanssi muodostuu ihmisen liikkeistä, eikä ihminen ole abstrakti13. Ehkä molem-
mat näkökulmat kuitenkin tähtäävät samaan; liha paljastaa abstraktin merkitsevän 
olemuksen. Lihalla on liikkeelleen tarina, päämäärä ja tarkoitus. Eletty tieto kertyy 
lihaan ja aktivoituu ennakoimattomissa tilanteissa14. Kokemista ei voi irrottaa ajattelus-
ta.  Heimosen mukaan aistisuus, liikekokemus juurtuu ruumiiseen – ja juurtumisesta 
versoo ajattelu.15

Parviainen näkee ajattelun ihmisen ”läpäisevänä toimintana”, mutta ei subjektin tah-
donalaisena ilmauksena ”minä ajattelen” vaan ”minussa ajatellaan”-muodossa16. Näin 
painotetaan lihan vääjäämätöntä ja tiedostamattoman, jopa hallitsemattoman, roolia 
niin älyllisissä, sosiaalisissa ja pedagogissa tilanteissa kuin taiteellisissakin prosesseissa. 

1. Erkkilä 2008, 89

3. Heimonen 2009, 22

4. Heimonen 2009, 153

5. Heimonen 2009, 158

6. Varto 2008, 18

7. Parviainen 1994, 24
8. Nancy 1992, 64

9. Parviainen 1994, 24

10. Heimonen 2009, 16

11. Heimonen 2009, 14

13. Heimonen 2009, 267

14. Heimonen 2009, 149

15. Heimonen 2009, 67

16. Parviainen 1994, 25

12. 8.6.2015

2. Latinaksi carne
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Nähdäkseni nimenomaan taiteellinen toiminta, niin kuvallinen kuin kehollinenkin, on 
se kohta, jossa ”minussa ajatellaan” tapahtuu selkeästi ja toivotusti. Taiteessa ratkaisuja 
askeleista tanssilattialla tai siveltimen vedoista paperilla tapahtuu ennen tietoista ajat-
teluprosessia ja päätöksentekoa. Usein aloitan maalaamisen hyvin hataran luonnoksen 
pohjalta, ja annan kuvan muotoutua tapahtumisen tahtiin.

3.3. Performanssi – groteski kuva

Paneuduin kandidaatin tutkielmassani Ensimmäinen, toinen ja kolmas yritys – kenelle 
esiinnyn tehdessäni performanssia julkisessa tilassa? kehollisen taiteen tekemiseen ja sen 
kokijasuhteeseen. Sen jälkeen olen toteuttanut sooloperformanssin Sailing – vihainen 
valssi suvulle1 sekä useita performansseja performanssiryhmä Nussivien Pääskysten 
kanssa. Nussivat Pääskyset on aktiivinen ryhmä, joka koostuu sekä kuvataiteen että 
teatterin ammattilaisista. Se onkin ollut oivallinen oppimisalusta niin ryhmätyöstä kuin 
performanssin mahdollisuuksista. Nussivien Pääskysten tarkoituksena on ollut tehdä 
performanssia ajankohtaisista aiheista feministisellä ja karnevalistisella otteella. Koska 
ryhmämme on moniääninen, voin antaa ainoastaan yhden näkökulman performansseis-
tamme ja toiminnastamme, en objektiivista kuvaa. En avaa performanssejani yksityis-
kohtaisina teosanalyyseina, mutta koen tärkeäksi opinnäytetyöni avautumisen kannalta 
ilmaista, että performanssi on yksi tekemisen medioistani.

Olennaista ja kiinnostavaa performanssissa on sen ambivalenttius suhteessa sisältöön ja 
mediaan. Paljon performanssista kirjoittanut Rosie Lee Goldberg on maininnut yhdeksi 
performanssin tärkeimmäksi piirteeksi sen voivan olla mitä tahansa2. Performanssin 
sisällä vaikuttaa monenlaisia alalajeja, ja termin sisältö tuntuu muokkautuvan jatku-
vasti sisältä päin. Performanssia tutkinut Helena Erkkilä arvelee tämän johtuvan muun 
muassa siitä, että performanssit sitoutuvat vahvasti tekijäänsä; väliä ei ole ainoastaan 
sillä, mitä tehdään, vaan kuka tekee3. Performanssi on kehittynyt monien eri taiteen-
lajien reuna-alueilla, ja ammentanut siis monista eri lähteistä. Performanssi muuttaa 
muotoaan, ja kategorisesti pakenee määrittelyjä, kun uudet tekijät keksivät sen aina 
uudelleen.

Performanssi sanana viittaa esittämiseen4 ja on vakiintunut tarkoittamaan vaikeasti 
määriteltäviä taiteeksi tarkoitettujen tekojen tekemistä avustavien materiaalien kanssa 
tai ilman5. Performanssi tuntuu olevan terminä tällä hetkellä yleisin, mutta osittain 
rinnakkain ja päällekkäin käytetään termiä esitystaide, joka viittaa erityisesti teatterin 
puolelta syntyvään taiteeseen. Toisaalta genret ovat nuoria ja rajat liikkuvia, tekijöitä 
tulee jatkuvasti sekä kuvataiteen, teatterin että musiikin kentiltä. Paljon tuntuu olevan 
merkitystä sillä, miten tekijä itse itsensä ja tekonsa määrittelee.6 Performanssin ytimessä 
on aina teko: toteutettu fyysinen toimi, josta performanssi lähtee ja johon se palaa7.

Performanssin alkuna ja juurina on poikkitaiteellisia kokeiluja kaikilta taiteen osa-alu-
eilta, mm. Yves Klein (1928-1962) kuvataiteen ja John Cage ( 1912-1992) musiikin8 
saralla 1960-luvulla. Kuvataiteen suuntauksista mm. dadaismilla ja futurismilla on ollut 
selkeä vaikutus performanssitaiteeseen. Suomessa performanssi yleistyi sekä terminä 
että toimintana 1980-luvulla muun muassa vastuksena kaupalliselle ”esinetaiteelle”. 

1. La-bás biennale 2014

3. Erkkilä 2008, 14

5. Erkkilä 2008, 14

6. Carson 1996, 13 ja 163

8. Carson 1996, 147

7. luentomuistiinpanot, 
Porkola, 3.5.2012

4. englanniksi perform

2. Pilvi Porkola luennolla 
3.5.2012
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Performanssin uranuurtajina Suomessa voidaan pitää esimerkiksi Roi Vaaraa ja Irma 
Optimistia kuvataiteen suunnalta sekä tanssitaiteen suunnalle profiloitunutta Reijo 
Kelaa. Performanssin nykyisiäkin identifiointiongelmia kuvaa se, että termit ovat eläneet 
jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi Fluxus-ryhmä, joka teki happening- toimintaa, luetaan 
osaksi performanssin historiaa. Happeningin monet määreet, määräytymätön pituus, re-
aaliajassa tapahtuminen, ympäristösuhde, ainutkertaisuus ja jousto1, sopivat kuvaamaan 
myös monia performansseja. 1970-luvulla käytettiin paljon termiä kehotaide, joka taas 
nykyään koetaan performanssin alalajiksi. Suomessa 1980-luvulla toiminut Jack Helen 
Brut katsoi itse tekevänsä tapahtumataidetta, eläviä installaatioita ja niin edelleen, kun 
taas kriitikot niputtivat heidät performanssitaiteeksi.2 Vaikka performanssia on yritetty 
määritellä viimeaikoina ahkerasti sekä performanssitaiteilijoiden että akateemisen maa-
ilman suunnalta, on vapaus ja anarkia määritelmiä kohtaan performanssitaiteen rikkaus, 
mitä termiä siitä ikinä käytetäänkään.

Performanssin esiinmarssin aikoihin 1980-luvulla alkoi heiketä myös miesten do-
minanssi taiteen kentällä sekä kansainvälisesti että Suomessa. Naiset alkoivat saada 
enemmän tilaa perinteisen kuvallisen nykytaiteen areenoilla, mutta näkyvyyttä sai myös 
selkeän feministinen performanssi. Tähän asti naiset olivat olleet lähinnä nimettömiä 
statisteja jo 1960- luvulla työskennelleitä Yoko Onoa ja Carolee Schneemania lukuun 
ottamatta. Esimerkiksi Yves Klein käytti teoksissaan Anthropometries of the Blue Period 
(1960) alastomia nuoria naisia ihmissiveltiminä. Teokset tehtiin esityksenomaisesti 
orkesterin soittaessa, yleisön edessä. Klein sai tapahtumasta ja teoksistaan paljon kiitosta. 
Kun naistaitelijat ovat itse tekijäsubjekteina tuoneet oman kehonsa esille, on heitä 
syytetty narsismista.3 

Koska performanssi on ollut perinteisen kuvataiteen ja teatterin kenttää vapaampi 
miesten hallitsemista rakenteista, se on tarjonnut tilan uudenlaisen naisruumiin ja nais-
tekijän esittämiselle4. Silti tuntuu, että ulkopuolinen katse asettaa naisen esille asetetun 
ruumiin enemmän objektiksi kuin subjektiksi, ja arvioi sitä sellaisena, vaikka kyse olisi 
selkeästä teon hetkestä.4 Itse koen, että tuodessani oman kehoni esille performanssissa 
tai osana maalausta, pyrkimykseni on rikkoa odotettua kuvaa ja ylittää häpeän kynnys, 
joka jostain syystä tuntuu olevan edessä naisen käyttäessä omaa lihaansa taiteessa näky-
västi. Koen performanssin, niin tekijänä kuin katsojana, kouluttaneen silmääni ja sitä, 
millaista ruuminkuvaa haluan katsoa tai näyttää.

Liha on performanssin keskeinen tekijä. Se ei kuitenkaan ole performanssissa esillä ai-
noastaan objektina, vaan määräävänä subjektina. Samalla performanssi korostaa liikettä 
ja toimintaa. Kun kuva näytetään performanssissa, korostuu tekijän, taitelijan aktiivinen 
rooli. Vaikka maalaus vaatii syntyäkseen samanlaisen toiminnan aktin, on erona tapa, 
miten tekijä ja kokija kohtaavat. Esseessään ”Taidoton esittää itseään – narsismi esitykse-
nä ja naistaiteilija katseen kohteena” Nora Rinne esittää Amelia Jonesin ajatusten pohjal-
ta, ettei oman kehon estradille tuominen ole oman subjektiuden korottamista, vaan sen 
tarkoituksena on ”osoittaa subjekti–objekti-positioiden samanaikaisuus ja riippuvuus 
toisistaan”5. Performanssissa esiintyjä on estradilla, mutta inhimillisenä, ja naamioi-
tunakin roolitta. Performanssi ei korosta niinkään esiintyjän aktia tai esiintyjää esillä 
olevana, vaan vuorovaikutusta tekijän ja kokijan välillä. Performanssi ei ole niinkään 
teko itsessään vaan tapahtuma esiintyjän ja katsojan välissä6, kahden samaan maailmaan 
kytköksissä olevan olevaisen lihassa ja muodostamassa välitilassa. Maalauksessa välitila 
on laajempi.

1. Hannula 2010, 91

2. Erkkilä 2008, 17, 18, 65

4. Erkkilä 2008, 190

5. Rinne 2009. 36

6. Kausalainen 2009, 68

3. esimerkiksi Carolee Schnee-
mannin varhaiset teokset
Erkkilä 2008, 186, 190
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Nussivien Pääskysten performansseissa sanomamme on rakkaus ja tekomme karne-
valistisia, mutta aina mukana on myös kyseenalainen elementti tai häiritsevä teema. 
Haemme ristiriitaa, joka puhkaisee aukon nähdä teon tai kuvan taakse. Tiedostamme 
seksuaalisuutemme, jopa nuoren kauneutemme, mutta näytämme sen groteskiudessaan. 
Eikö liha yleensä aina ole groteskia1, jos se on toiminnassa ja elävää eikä kuvaksi kaunis-
tuttamaan plaseerattua? Elämä sinänsä on groteskia tarjoillessaan odottamattomia tapah-
tumia ja tilanteita, joita on joskus hankalaa yhdistää. Groteski on pikemminkin jotakin, 
joka tulisi hyväksyä ja ottaa vastaan ihannekuvan sijaan. Performanssissa feminismillä on 
pitkät perinteet, ja performanssi on jo 1960-luvulta asti ollut paikka oletetun ruumiin-
kuvan haastamiselle ja oletuksien karnevalisoinnille. Esimerkiksi Homo S-ryhmä, johon 
tutustuin vasta kirjoitusprosessin kuluessa, toimi yllättävän samankaltaisella agendalla 
1980-luvulla kuin Nussivat Pääskyset nyt, tiedostamatta omaa jatkumoaan performans-
sin historiassa. Homo S haastoi ruumiin esittämistä ja pyrki demokraattiseen ryhmä-
työskentelyyn2.

Performanssi tiivistää henkilökohtaisen maailman kokemisen3. Koska oleminen ja kom-
munikaatio operoivat muullakin kuin kielellisellä alueella, on myös ajattelua ja ilmaisua 
muilla olemisen osa-alueilla. Omat performanssini ovat yleensä syntyneet eleistä, joilla 
on ollut suuri merkitys ja paljon kerrottavaa – mutta ei sanoja. Sellaisena ne ovat mieles-
täni ajatusten erittelyä ja artikuloivaa irrottamista lihasta.

Porissa La-bás -> T.E.H.D.A.S -tapahtumassa4 Visa Knuutilan performanssi toi minul-
le mieleen Heikki Marilan5 maalaukset. Performanssissa mustavalkoisen neutraalisti 
pukeutunut Knuutila kietoi päähänsä kankaita ja erivärisiä aineita, vaahtoja ja nesteitä. 
Hän liikkui vehreän luonnon keskellä rujon esteettisesti. Luonnonääniin sekoittui 
performanssia varten tehty äänimaailma. Performanssi oli lihallistunut ekspressiivinen 
maalaus, joka kompuroi edessämme. Omissa performansseissani ja kuvallisissa teoksis-
sani on selvästi samankaltainen esteettinen maailma. Jossakin määrin mielessäni niiden 
värikartta on yhteneväinen – hillitty, vaaleahko – ja voima ilmenee pikemminkin jän-
nitteenä suurtekojen sijaan. Niissä toistuvat myös samat elementit: liha, liikkeet, eleet ja 
toimijan ladatut asennot. On myös lihasta erillisiä elementtejä, jotka toistuvat tekniikas-
ta riippumatta: naamiot, tuolit, ämpärit. Tuolit ovat usein ”toisen” roolissa, ämpärit ja 
naamiot toimivat piiloina ja kätköinä.

Performanssi on teon ja kohtaamisen lisäksi lihasta tulevan kuva, tai sarja kuvia. Kat-
sojalle toiminta hahmottuu kokonaiskuvina – lihana tilassa, tekemässä ja kokemassa. 
Toiminta ja tekeminen voivat palaa kiinni silmien verkkokalvoille ja muistin syöverei-
hin. Teoista tulee kuvia.

3.4. Karnevaali – lihan juhlaa ja ymmärrystä absurdille

Pride-kulkueen jälkeisenä yönä mainitsemattomaan aikaan tanssiessani lähivuosien 
hittejä eräässä entisessä teollisuustilassa (gallerian eteisessä) väkijoukon kanssa oivalsin 
erään kiteytyksen mielessäni vellovaan tutkimusongelmaan: tanssimisella, karnevaalilla 

1. ((groteski (ransk. Grotes-
que < ital. [pittura]grottesca = 
luolamaalaus <  grotto=luola) 
Antiikin Rooman aiheiden 
pohjalta renessanssiaikana luotu 
koristelutapa, jossa pinta täyt-
tyy kiemurtelevista kasviaiheis-
ta, joihin liittyy (usein toisiinsa 
sulautuneita) ihmis- ja eläin-
hahmoja, hirviöitä ja naamioita. 
Erilaisten aiheiden vapaan 
yhteen liittämisen vuoksi alkoi 
vähitellen merkitä myös outoa, 
epäluonnollista ja liioiteltua 
(Konttinen ja Laajoki 2005, 
sivu?). Esimerkiksi City-lehden 
Urbaaninsanakirjan (verkossa) 
mukaan groteski tarkoittaa 
liioittelun tähden naurettavaa, 
irvokasta, rujoa ja rumasti 
epämuodostunutta. (kertoo-
ko sanan kehityskulku jotain 
oudon sietämisen heikkoudes-
ta?) Lisäksi groteski tarkoittaa 
päätteetöntä kirjaisintyyppiä.))

2. Erkkilä 2008, 204
3. Erkkilä 2008, 20
4. 15.5.2015

5. Omakuva lyötynä 2007
wannabemesenaatti.blogspot.fi
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ja taiteella tuntuu olevan hyvin samanlainen asema suhteessa olemiseeni ja tarpeisiini. 
Ne kaikki toimivat venttiilinä oletetun ihmisyyden paineelle. Mihail Bahtin kirjoittaa 
keskiajan oppineiden puolustelleen karnevaalia samalla argumentilla1. Karnevaalin 
kääntyneet lait, kieli ja arvoasteikko vapauttavat hetkeksi yhteiskunnan ikeestä tarjoten 
tilalle hetkellisen utopian ja nyt olevaan keskittymisen2. Vaikka keskiaikainen karnevaali 
lopulta pönkitti olemassa olevaa valtarakennetta tarjoamalla vain hengähdystauon siitä, 
on karnevaalilla kuitenkin uutta luova voima (kuten ehkä myös katujuhlaksi kasvaneella 
pride-kulkueella)3. Karnevaali luo uuden järjestyksen ja maailman, jossa liha ja rakkaus 
saavat toteutua. Brasiliassa karnevaalin sallivuus on aiemmin suonut näyttämön sorretun 
kansanosan afrobrasilialaisille uskonnollisille rituaaleille (joiden harjoittaminen oli 
virallisesti kielletty) naamioidussa muodossa. Näinä päivinä uskontojen harjoittaminen 
on sallittua, mutta karnevaaliin on jäänyt elementtejä menneestä: tansseja, pukuja, 
rituaaleja. Karnevaali on myös kirjaimellisesti lihan juhlaa4. Lihaa ilmaistaan alastomuu-
della ja tanssilla, syömisellä, juomisella ja seksuaalisuudella. Vuorokausirytmin sekoami-
nen, hyväntuulinen naamioituminen ja ristiin pukeutuminen sekä seksuaalinen vapaus 
kuuluvat karnevaaliin yhä. Vaikka karnevaali osaltaan tukisi vallitsevaa valtarakennetta, 
väitän, että esimerkiksi Brasiliassa, jossa karnevaaleilla on suuri rooli kansallisena juhla-
na, on jotain sen vapaudesta tarttunut yhteiskuntaan yleensä.

Karnevaalit ovat poikkeus- ja välitiloja, joissa yhteisön normit määritellään hetkeksi 
toisin. Käytän sanoja karnevaali ja karnevalistinen laveasti niiden laajan taustan tähden. 
Karnevaalit periytyvät antiikin saturnaalioista5, ja me tunnemme ne ehkä parhaiten Rio 
de Janeiron karnevaalien kliseisten kuvien tähden. Nyt vallitsevan näkemyksen mukaan 
karnevaaleja vietetään paastoon laskeutumiseksi, ja ideana on yletön syöminen ja juh-
liminen ennen paastoa. Suomalainen karnevaali on siis tässä merkityksessä laskiainen. 
Se tosin ei sisällä monia karnevalistisia elementtejä paaston alkamista lukuun ottamatta. 
Karnevaaleja, kansanjuhlia, joista monia tapoja on periytynyt nyt tunnettuihin kar-
nevaaleihin, vietettiin jo antiikin Roomassa. Karnevaalit ovat sulauttaneet itseensä ja 
saaneet vaikutteita6 monista eri kansanjuhlista. Myös karnevaalit ovat muuttuneet ajan 
kuluessa, mutta säilyttäneet tärkeimpiä ominaisuuksiaan: kansanjuhlan, yhteiskunnallis-
ten normien kääntämisen ja spontaaniuden7. Karnevaaleilla on omia paikallisia piirtei-
tään, ja niitä vietetään eri aikoihin. Monipuolisen taustansa ja lavean luonteensa tähden 
karnevaalin voidaan katsoa olevan rituaali, joka nousee elämästä ja sen absurdiudesta 
itsestään, ja myös asenne, eikä yksi tarkasti määritelty toimintatapa.

Mihail Bahtin kirjoittaa lähinnä eurooppalaisesta keskiajan ja renessanssin karnevaalis-
ta. Itselläni on omakohtaista kokemusta Rio de Janeiron karnevaalista. Suomalaisista 
juhlista käytännössä vappu lienee lähinnä karnevaalia, ja myös Bahtin mainitsee vapun 
ja juhannuksen kirjoittaessaan karnevalistisista kansanjuhlista8. Bahtin lainaa Goethen 
näkemyksiä Rooman karnevaaleilta 1788 valottaakseen karnevaalin perusluonnetta: 
Karnevaali on juhla, jota ei anneta kansalle, vaan jonka kansa ottaa haltuunsa. Karnevaa-
li on juhla, jolta puuttuu virallisten juhlien hartauden ja kunnioituksen kohde. Karne-
vaali ei ole pakollinen tai luvanvarainen, ja sen fokus on hauskanpidossa ja vapaudessa. 
Karnevaali vapauttaa kansan arvonimistä ja titteleistä ja säädyttömyydestä tulee sallittua. 
Karnevaaleille kuuluu juhlinta kaduilla, pelit, leikit, näytelmät ja tanssit. Karnevaaleilla 
leikitellään elämän ja kuoleman symboleilla, ja jatkuvuuden ja uuden syntymän tema-
tiikka on vahvasti läsnä.9 Sekä Goethe että Bahtin tulkitsevat, että karnevaali sisältää 
kollektiivisen ymmärryksen elämän luonteesta ja olevan ambivalenssista – jos ei tietoisen 

1. Bahtin 1995, 74

2. Bahtin 1995, 82

3. Bahtin 1995, 365

5. Bahtin 1995, 40

7. Bahtin 1995, 194

8. Bahtin 1995, 230

9. Bahtin 1995, 219-221

6. tapoja, leikkejä, tansseja, 
naamioita

4. carne = liha, val=ilman
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niin ainakin tunnistettavan. Se on täynnä vastakohtien yhteensulautumista. Karnevaa-
lien kansanjuhlan luonne, jossa jokainen on isäntä, sitoo karnevaalin juhlijat maallisen 
kuolemattomuuden jatkumoon ja uudistumiseen.1

Karnevaaliin kuuluvat karnevaalilait ja vapaudet, jotka ovat usein käänteisiä yhteis-
kunnan muutoin noudattamille. Karnevaali on juhla sen itsensä ja elämän vuoksi. 
Karnevaaliin kuuluu täydellinen vapautuminen vakavuudesta, tasa-arvon, vapauden ja 
tuttavallisuuden ilmapiiri, säädyttömyyksien maailmankatsomuksellisuus, ruumiin au-
kot ja eritteet, narrimaiset kruunaukset ja kruunun riisto, parodiset väittelyt, puukotuk-
sen yhdistäminen synnytykseen, positiiviset kiroukset ynnä muut.2 Karnevaaliin kuuluu 
täydellinen avoimuus ja pyrkimys katsoa asioita eri puolilta; nähdä, mitä niiden takana 
on3. Vaikka karnevaali on perinteisesti yhteiskunnan sopima poikkeustila, on karneva-
listinen asenne ja elementit otettu käyttöön usein myös aktivismin ja taiteen parissa. 
Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa Pussy Riot, klovnien mielenosoitukset ja 
performanssitaide.

Bahtin kirjoitaa keskiajan ja renessanssin naurukulttuurista groteskin realismin käsit-
teen kautta. Groteski perustuu karnevalistiseen maailmantuntemukseen, joka vapauttaa 
ehdottomuudesta kohti luovuutta. Bahtinin mukaan suuria vallankumouksia edeltää 
niitä valmisteleva tietoisuuden karnevalisaatio4. Hänen mukaansa groteskilla realismilla 
on positiivinen materiaalis-ruumiillinen spontaanius. Se ei ole egoistista vaan yhteydessä 
kaikkiin elämän sfääreihin. Groteski realismi kietoutuu maailmaan universaalisti ja yleis-
kansallisesti, eikä eristy abstraktiin idealismiin. Ruumiit eivät ole täysin yksilöityneitä, 
vaan osa maailman juhlivaa lihaa. Karnevaali on siis tila, joka myöntää elämän groteskin 
luonteen sovinnaisten ideaalien alta. Samalla karnevaali on säilönyt kollektiivista tietoa 
maailman yhtenäisyydestä myös dualistisen harhan aikana.5 Tosin viimeiset vuosikym-
menet ovat alkaneet myöntää jälleen ruumiin ja hengen ykseyttä niin filosofiassa kuin 
arjessakin. Uudet havainnot esimerkiksi bakteerien vaikutuksesta persoonaan ja suolis-
ton yhteydestä aivoihin murskaavat erottelua.

Termiä groteski on käytetty ensimmäisiä kertoja renessanssin aikaan, ja sillä tarkoitettiin 
outoja, peitossa olevia seinämaalauksia. Roomalaisen kylpylän kaivauksista löydettiin6 
maalauksia, joissa on kasvien, eläinten ja ihmisten jatkuva, metamorfoosinen liike. Ne 
syntyvät toisistaan ja muuttuvat toisikseen. Ornamentissa näkyy Bahtinin mukaan ole-
misen jatkuva iloinen muutos ja jatkumo.7 Groteskin kuvan tyyppiä voidaan pitää hyvin 
vanhana. Sitä esiintyy kaikkien kansojen mytologiassa ja arkaaisessa taiteessa. Klassisena 
aikana se oli virallisen alueen ulkopuolella, mutta pysyi hengissä. Keskiajalla groteski 
nousi uudelleen estetiikan valtavirtaan, ja sen vaikutus näkyy selvästi vielä renessanssitai-
teessa muun muassa Boschin, Dürerin ja Holbeinin teoksissa8. Esimerkiksi Hieronymus 
Boschin maalaukset avautuvat maailmoihin, jotka ovat täynnä kipua, nautintoa, elämää, 
kuolemaa, metamorfisia hahmoja jne.

Groteskin tärkeä piirre on sen ambivalenttius. Se on vanha nainen raskaana ja lajien 
välinen metamorfoosi. Muutoksen molemmat navat, alku ja loppu ovat siinä läsnä.9 
Groteski ruumis ei ole sulkeutunut omaan itseensä, vaan osa jatkumoa, sukua ja maa-
ilman lihaa. Se korostaa lihaa ja lihan, elämän ja ajan piirteitä ja eritteitä. Groteskia ei 
kuitenkaan määritä inho vaan myöntäminen ja nauru, hyväksyminen ja elämän ilo.10 
Groteski näkee länsimaisen kulttuurin likaiseksi ja alhaiseksi tuomitsemat eritteet, suo-

1. Bahtin 1995, 222

2. Bahtin 1995, 224, 226

3. Bahtin 1995, 242

4. Bahtin 1995, 87

5. Bahtin 1995, 20

7. Bahtin 1995, 31

8. Bahtin 1995, 31, 47,48

9. Bahtin 1995, 25

10. Bahtin 1995, 26

6. grotta = luola
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len, sukupuolielimet ja mahan myös elämän lähteenä ja mahdollistajana, ja sen tähden 
arvokkaana1. Bahtinin mukaan groteskin kuvan taiteellinen logiikka ohittaa ruumiin 
pinnan (kulttuurisen ja toivotun kuvan) ja keskittyy sen äärirajoihin, aukkoihin ja ulok-
keisiin. Groteski sulattaa yhteen ulkoisen ja sisäisen, samaan kuvaan. ”Groteski ruumis 
on kosminen ja universaali”.2 Karnevalistinen kuvasto ja karnevaalit ylipäätään ovat aina 
muistuttaneet ihmisiä elämän materiaalis–lihallisesta ulottuvuudesta, oli aikakauden 
diskurssi kuinka henkistä hyvänsä3. Näen yhtäläisyyksiä groteskin lihasuhteessa siihen, 
miten performanssi toteaa ihmisen ja lihan esillä ja maailmassa olon eritteineen kaikki-
neen. Samankaltaista toteavuutta suhteessa lihaan on nähtävissä myös esimerkiksi Jenny 
Savillen maalauksissa. Ehkä olemme valistuksen, humanismin ja dualismin jälkeen pa-
laamassa kohti maailman yhteisen lihan tunnustamista yhä avoimemmin, sekä tieteessä, 
taiteessa että pian myös arkipuheessa?

Vaikka karnevaalin ensimmäinen kuva meille lienee pidäkkeetön ilo, sisältää se aina 
myös ajatuksen kuolemasta, jättämättä kuolemalle viimeistä sanaa4.
Karnevaalissa on läsnä samanaikaisesti elämä ja kuolema. Se on usein täynnä kuoleman 
symboleita (kuten asut tai huudot) mutta niitä käytetään elämään ja iloon. Bahtin näkee 
karnevaalin eräänlaisena kansan sisäsyntyisenä jatkuvuuden ja elämän voiton tietoisuu-
tena5. Karnevaali pitää siis sisällään uudistavaa murrosvoimaa, joka kyseenalaistaa vallas-
sa olevan ja ehdottaa muuta, nojaten kokonaisvaltaiseen, yhden lihan maailmankuvaan.

Karnevaali on luovaa voimaa, joka ei palvele ketään eikä kenenkään hyötypäämääriä. 
Bahtin näkee aidon juhlan käytännöllisen ja pragmaattisen toiminnan vastakohtana, 
osana olemassaolon suurempaa kokemusta, dynaamista ja ääretöntä, ilman käytännön 
rajoitteita. ”Suureen kokonaisuuteen” liittyy myös sukupolvien, solujen, bakteerien ja 
universumin yhtenäinen muisti ja tieto elämän luonteesta, jatkuvasta uusiutumisesta.6 
Karnevaalissa kansa ja maailma ovat yhtä, ja siksi pelottomia sekä sorron yläpuolella7.

Mitä sitten ovat meidän karnevaalimme, ja mikä on niiden suhde taiteeseen? Vaikka 
karnevaalikulttuuri olisi surkastunut, on meillä yhä juhlamme, diskomme ja festivaa-
limme hengähdystiloina arjesta ja usein samalla myös (ainakin osittain) normeista. 
Koen, että myös taiteesta on tullut ”paikka”, jossa karnevaalivapaudet ovat voimissaan. 
Taide, oli se sitten performanssia tai kaksiulotteista kuvaa, voidaan nähdä eräänlaisena 
henkilökohtaisena karnevaalina, ja se voi tarjota saman poikkeustilan myös katsojalle/
osallistujalle. Performanssissa yhteys lienee selkeämpi sen ollessa usein lihallista, toimin-
nallista tai osallistavaa (sekä karnevalistisia elementtejä usein hyödyntävää). Karneva-
listinen asenne näkyy omassa taiteellisessa työskentelyssäni Nussivissa Pääskysissä, jossa 
se on yksi johtavia ideologioitamme. Olemme käyttäneet elementtejä, jotka viittaavat 
karnevaaliin ja pyrkineet luomaan juhlaa, johon paikalla olijat pääsisivät osallistumaan. 
Mielestäni karnevalistisuus voi olla läsnä myös katsoen kohdattavassa taiteessa, kuvissa, 
installaatioissa ja niin edelleen. Maalatessani luon ympärilleni eräänlaisen utooppisen 
vapaan tilan, jossa voin toteuttaa pelkojani ja fantasioitani niin, että kontekstin suoja 
pitää ne erillään aktuaalisesta elämästäni. Taiteen tekeminen on eräänlainen päänsi-
säinen karnevaali. Myös katsoja/kokija on kutsuttu osallistumaan ja karnevalisoimaan 
ajattelunsa.

Samalla kun haluan erottaa elämäni ja taiteeni erillisiksi8, on fakta, että sellaisen luo-
minen, joka ei kumpua omasta elämästä, on mahdotonta. Niinpä taiteelliset prosessit 

1. Bahtin 1995, 145

2. Bahtin 1995, 282

3. Bahtin 1995, 208

4. Bahtin 1995, 426

5. Bahtin 1995, 222

6. Bahtin 1995, 427
7. Bahtin 1995, 228

8. taustalla on kokemus, että 
muuten elämästä tulisi liian 
raskasta tai taiteesta tylsää
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mahdollistavat tilanteiden uudelleen tulkinnan ja tekemisen karnevalistisella otteella, 
taiteen kontekstin suojissa. Limbo-näyttelyn teokset voidaan siis lukea tarinoinniksi 
elämästäni, tai siitä, mitä tiedän elämästä, mutta karnevalisoidun ajattelun, jossittelun 
kautta, ei dokumentaarisina.

Vaikka Bahtin kokee porvarillisen kulttuurin kaventaneen kansanjuhlan ilmentymiä 
ja muotoja, on se hänen mielestään kuolematon: ”Juhla on inhimillisen kulttuurin 
primaari ja häviämätön kategoria.” Vaikka porvarillinen yksityinen juhla on menettänyt 
paljon karnevaalin elementeistä, on se säilönyt sen luonnetta”. Juhlissa on usein tilaa 
myös kutsumattomille vieraille, juhlan aikana on runsaasti ruokaa, koristeita, juomaa 
yms., toivotetaan onnea ja menestystä, pelataan, leikitään ja tanssitaan, iloitaan. Juhlissa 
ei ole mitään hyödyllistä tai käytännöllistä, mutta se on eräänlainen utopian hetkellinen 
ilmentymä. Juhla on ruumiillista iloista elämää, joka on suorassa yhteydessä kosmok-
seen, esimerkiksi kun sanotaan sään olevan juhlava ja auringon leikkivän taivaalla.1 Itse 
pidin ukkosta pienenä syntymäpäivävieraanani.

Juhlat ovat olleet mielestäni aina olleet mielenkiintoinen saareke rutiinien täyttämässä 
elossa, jossa koti voidaan avata ja muuttaa toiseksi, jossa tanssi ja seurustelu ovat tärkein-
tä toimintaa. Juhlat muuttavat olemisen sinällään lähes pyhäksi toimeksi. Ne voivat olla 
kotikutoinen versio karnevaalista. Taide ja juhla tuntuvat molemmat häilyvän jatkuvasti 
jossakin arjen ja rituaalin, sinällään olevan ja tarkoituksellisen estetiikan välimaastoissa.  
Väärät juhlat -teoksen (s. 14) hahmo on naamioitunut, mutta taustalla olevilla kurjilla 
on aivan omat puuhansa. Hahmo ei ole oikeissa juhlissa, tai tuntee muuten vain ulko-
puolisuuden tunnetta. Koen teoksen alakuloisena, mutta silti runsaasti karnevalistisia 
elementtejä sisältävänä. Bahtin tulkitsee Goethen näkemyksen luonnosta karnevalisti-
seksi kaikessa vapaudessaan ja jatkuvuudessaan2, ja tässä maalauksessa luonto ja jatku-
vuus, elämisen epäreiluus ja arvaamattomuus, ovat läsnä.

3.5. Henkilökohtainen karnevaali

Vaikka karnevaali ensisijaisesti merkitsee suurta kansanjuhlaa, voi karnevaali laajemmin 
käsitettynä olla myös pienenryhmän tai yhden elollisen yksityinen kokemus. Jos kat-
somme karnevaalia ideana ja rakenteena, näyttäytyy se olemisen leikkauspisteenä, jossa 
oleminen yksilön lihassa ja maailman lihassa näyttäytyy. Se voi olla yksilön hekuma tai 
murtuma, jossa maailman toiseus ja oman lihan yhteys maailman lihan kokonaisuuteen 
paljastuu.

Taiteellinen toiminta, olipa se musiikkia, tanssia, performanssia tai kuvaa, on nähdäkse-
ni oivallinen paikka karnevalistisen asenteen heräämiselle. Taiteen tekemisessä on samaa 
hyödyttömyyttä ja pakottomuutta – ja samalla täysin itsestään selvästi elämään kuuluvaa 
– kuin juhlassa. Ihmisen oleminen on toki omaan yksittäiseen lihaansa kiinnittynyttä3, 
mutta se muuttuu merkitykselliseksi ollessaan yhteydessä toisiin ja maailmaan. Vaikka 
kaikki palautuu omaan perspektiiviin, on taide mahdollisuus merkitysten vaihdolle ja 
jaetun ymmärryksen hetkille, ja sellaisena tärkeä4.

1. Bahtin 1995, 246-247

2. Bahtin 1995, 226

3. Varto 2008, 116

4. Anttila 2003, 146



37

Minulle taide on pyrkimystä kommunikaatioon, ensin itseni kanssa: taiteen, konkreetti-
sen tekemisen avulla pääsen käsiksi myös siihen, mikä ensin tuntuu käsittämättömältä, 
johon en saa otetta sanoin. Toisaalta taide avautuu suoraan kohti toista. Se voi olla 
yhdessä tehtävää tanssia tai ”katso, tältä nyt tuntuu/tapahtuu -tanssia”, performanssia, 
joka kyseenalaistaa tekijän ja kokijan rajan, tai teos, joka kutsuu katsojan mukaan kom-
munikaatioon antautuen tulkittavaksi. Taide voi myös pyrkiä karnevalisoimaan laajem-
pien väkijoukkojen ajattelua heittäytyessään poliittiseksi, julkiseksi tai yhteisölliseksi. 
Karnevaali avautuu ulospäin. Se sisältää ajatuksen sallivasta maailmasta, johon mahtuu 
kaikki kuviteltavissa oleva, kaikki oleva.

Limbo-näyttely on minulta kutsu toiselle lihan hillittyyn karnevaaliin. Se ei käske huu-
tamaan tai tanssimaan, ei pakota osallistumaan. Mutta minun lihani ja paperin, värin 
sekä siveltimen dialogin kautta se koettaa kutsua kuuntelemaan lihaa. Katsomaan lihaa. 
Olemaan lihaa. Ehdotan sen kautta leikkiä, limboa, toimintaa ja liikettä, pyrin muistut-
tamaan kuoleman rajasta ja elämän raikkaasta kuulaudesta, hauraudesta. Näyttelyn yksi 
intentio on sysätä pohtimaan ihoa rajana olevan, toisen ja maailman välillä, ehdottaen 
sen kipeää häilyvyyttä.

Suhde toiseen on jatkuvaa rajankäyntiä, hakemista, rajojen siirtelyä. Rituaaleilla voimme 
yrittää määrittää ja selventää oman kohtamme rajoja, mutta antamalla karnevaalille tilaa 
voimme pyrkiä kohti yhteistä juhlaa, jaettua.

Keväällä 2014 valmistunut Peli, leikki ja perkele (s. 12) oli ensimmäinen teos, jos-
ta tiesin varmasti, että se tulisi osaksi näyttelyä. Voisin sanoa, että se näytti minulle 
kokonaisuuden suunnan. Peli, leikki ja perkeleen tilanne on outo. Se on samaan aikaan 
arkinen ja mystinen kohtaus, joka voi viitata seksuaalisuuteen tai väkivaltaan. Itselläni 
se herättää kysymyksen luvastani katsoa intiimiä tunnelmaa, kun se samalla on asetettu 
taideteoksena katseen alaiseksi. Teos syntyi helposti, poikkesi selkeästi luonnoksista ja 
tuntui välittömästi vahvalta. Se on yhtä aikaa aineeton, kevyt akvarelli sekä täynnä lihaa 
ja liikettä. Teoksen taustalla oli inspiroituminen Hieronymus Boschin maalauksesta 
Maallisten ilojen puutarha1 (1500 luvun alku) Pradon taidemuseossa. Boschin teoksessa 
tunnistettavat asiat karnevalisoituvat joksikin oudoksi, nautinnon ja inhon sekamels-
kaksi. Triptyykki tuntuu olevan täynnä mystisiä ritualistisia kohtauksia. Keskiajan ja 
renessanssin karnevaalien henki huokuu Boschin taiteessa. Teos yhdistää keskiaikaista 
maailmankuvaa renessanssin kuvalliseen ilmaisuun. Se on outo ja kutsuva. Toiseus on 
sekä luotaantyöntävää, että tutusti puoleensa vetävää.   

1. www.museodelprado.es

Yksityiskohta teoksesta 
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4. LIIKE

4.1. Merkityksellinen liike

Liikun jatkuvasti. Vaikka oletan olevani urheilullisesti keskinkertainen ja arkiselta 
liikkeeltäni verkkainen, olen kuitenkin jatkuvasti liikkeessä. Elämän itsensä laatu on olla 
liikkeessä1. Liike on yhtä elävän lihan kanssa ja edeltää ajattelua2. Olemisemme on aina 
sekä suhteessa menneeseen että tulevaan. Pienenä rakastin Lambada-kappaletta ja lihani 
tärisyttelyä. Myöhemmin olen päätynyt jazz-tanssin ja capoeiran kautta nykytanssin ja 
afrokuubalaisten lajien pariin. Tanssijana olen mahdollisesti herkempi oman ja muiden 
liikkeen aistimiselle suhteessa toisiin ja suhteessa tilaan, mistä on hyötyä opetustilanteis-
sa.

Omat tanssituntini Guillermo Sarduyn opetuksessa vuodesta 2012 lähtien ovat olleet 
hyvä esimerkki siitä, miten määrittely antaa sisällölle uuden arvon. Opettaja tarjo-
si ryhmälle asenteen, että olemme tunneilla tekemässä taidetta emmekä ainoastaan 
toistamassa kuntoa ja koordinaatiota kehittäviä sarjoja. Asenne liittyy kirjaimellisesti 
fyysiseen asentoomme, eleeseemme, jolla kohtaamme jonkin asian. Asenne merkityk-
sellisti tilanteet ja sytytti tuntisarjat elämään. Heimonen huomioi tanssillisen liikkeen 
merkityksellistyvän toisten läsnäolosta3. Tilanne ja liike syttyvät niille annetun aseman ja 
vastaanoton kautta. Konteksti vaikuttaa aina myös kuvan tulkintaan. 

Kävelemään oppiminen ei ole ainoastaan kehon tasapainon löytämistä vaan tasapainon 
hakemista kehon ja maailman suhteen4. Ihminen ei ole maailmassa muulla tavalla kuin 
kiinnittyneenä sen lihaan. Kasvan maailman lihasta ja se myös kasvattaa ajatteluani. 
Maailma liikkuu ja liikuttaa ajatuksiani. Liikun sen mukana. Ehkä voin omalla liikkeel-
läni koettaa tavoittaa maailman liikettä myös tiedollisella tasolla?5

Heimosen mukaan tanssissa voidaan kokea eräänlainen inkarnaatio, kun tanssiva, 
tekevä, kokeva ruumis liikkuu uuteen tilaan, uuteen tajuntaan olemisestaan6. Kokemus 
muuttuu lihaksi ja liha kokemukseksi. Liike mahdollistaa kanssaelämisen oman lihan 
kautta, liike-empatian; tältä tämä asento tuntuu. Liike muuttaa liikkujan paikan, lihan 
tuntemuksen, lihan itsessään. Liike ei ole ainoastaan lihan opettamista vaan keskustelua 
oman ja maailman lihan kanssa ja niiltä oppimista. Liha konkretisoi asioita, pintoja, 
liikettä ja eleitä.

Liike taiteena ei ole irrallinen arkisesta alkuperästään. Heimosen mukaan Cunningham 
on pitänyt tanssia kävelyn laajennuksena7.  Monet tanssit pohjautuvat joko seksin tai 
sodan liikkeiden imitoinnille. Arkinen liike tunnistettavuudessaan tarjoaa laajemman 
pinnan liike-empatialle. Arkinen liike muodostuu erityiseksi, kun se asetetaan huomion 
kohteeksi8. Samaan tapaan performanssin teot muuttuvat taiteeksi tekijän ja katsoja 
sopimuksesta. Konteksti määrää, miten luemme liikkeitä. Mikä tahansa liike voidaan 

1. Parviainen 1994, 29

4. Parviainen 1994, 29

5. Parviainen 1994, 26

6. Heimonen 2009, 264

7. Heimonen 2009, 86

8. Heimonen 2009, 172

2. Varto 2008, 68

3. Heimonen 2009, 170
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nähdä tanssina1. Arjen ja pyhän sekoittuminen2 tapahtuu niin nykytanssissa kuin afro-
kuubalaisissa ja -brasilialaisissa tansseissa. Samaan tapaan arkinen toiminta voi muuttua 
rituaaliksi tekijän asettaessa sen ritualistiseen asemaan. Merkityksiä luodaan, ja niitä 
luodaan aina uudelleen.

En voi väittää, että suhteeni tanssiin näkyy suoraan teoksissani, muutoin kuin oletuk-
sena, että tanssiminen on kehittänyt motoriikkaani ja kykyäni hahmottaa kehoni sitä 
kuunnellen ja visuaalisena kuvana kuvitellen3. Mutta se, miten lihani osallistuu sosiaali-
seen elämääni, olemiseen, maailman ja liikkeen tutkimiseen, välittyy välittömästi myös 
käteni jälkeen. Parviaisen mukaan tanssi operoi ihmisten esiobjektiivisella alueella, eli 
sanattomalla mutta kuitenkin koskettavalla taajuudella4. Taide ei synny tyhjiössä, vaan 
suhteestani maailmaan5. Elämismaailmani vaikuttaa siis saumattomasti taiteelliseen 
työskentelyyni.

Tanssi on minulle lihani tutkimista. Tanssiessani keskityn hahmottamaan sekä ruumiini 
kykyjä ja ulottuvuuksia sekä sitä, miltä se tuntuu. Myös kuvan tekeminen on tunnuste-
lua ja hahmottelua, hakemista. Sekä käden liike että siveltimen veto voivat pyrkiä tuo-
maan ilmi sen, miten koen nyt käsillä olevan. Ellen Thesleff pyrki maalaamaan liikettä 
ja yritti vangita mallinsa pysähtymättömyyden kuvaksi. Kun tanssin tai maalaan, yritän 
ehkä saada esille ja tarkasteltavaksi jonkin pakenevan osan minuuttani, ihmisyyttä.

Ellen Thesleffille (1869–1954) kehollisuus ja liike näkyvät teoksissa asentotutkielmina, 
jotka pyrkivät paljastamaan sekä asennon että liikkeen, eivät ainoastaan pysäytyskuvaa. 
Liikkeessä ei ole ainoastaan ihminen, vaan myös maisemat ja värit ovat jatkuvassa liik-
keessä. Thesleffiä kiinnosti arkiliike ja tanssi. Hän oli Schrenkin mukaan ilmeisen inspi-
roitunut vapaan tanssin uranuurtajasta, Isadora Duncanista (1877–1927) ja tutustunut 
hänen taiteeseensa ja ajatteluunsa. Thesleffin teoksissa korostuva feminiininen, pehmeä 
liike, ja paljaat, näkyvät jalkaterät sekä viittaukset Chopinin valsseihin osoittavat Dun-
caniin.6 Omat teokseni, niin performanssit kuin maalauksetkin, pyrkivät esittämään 
ihmisen lihan, usein naisen, toiminnallisena ja toisinaan vahvana, toisinaan heikkona. 
Kyse on pyrkimyksestä paljastaa jotakin enemmän kuin ihanne. Esimerkiksi teoksessa 
Poliittinen eläin (s. 19) on roolistaan karannut hahmo, joka alastomana heristää kuvain-
nollista nyrkkiä maailmalle ja on hermostuksissaan levottomassa liikkeessä. Hahmo on 
miltei karkaamassa kuvasta ja näyttää sopimattomia käsimerkkejä. Maalauksessa oleva 
hahmo voi edustaa toimintaa siinä missä performanssissa tai tanssissa esiintyväkin. Ja 
toiminta on osa itsemääräämisoikeutta.

Thesleffin tanssivat ja arkipuuhissaan liikkuvat naiset ovat ensisijaisesti minulle tekijöitä, 
vaikka ovatkin kuvattuina katsojan silmin. Mielestäni liikkuvat hahmot edustavat samaa 
pehmeää naisen kehon emansipaatiota, jota Duncan vapaalla ja luonnollisuuteen pyr-
kivällä tanssillaan julisti. Naisen keho ei ole niissä korsetilla sopivaan asentoon asetettu 
koriste vaan toiminnan lähde. Schrenkin mielestä modernin tanssin historian voidaan 
katsoa liittyvän naisten emansipaation historiaan7. Seuraava selkeä aalto tuntuu pyyh-
käisseen seksuaalisen vallankumouksen aikoihin ja sen jälkimainingeissa - performanssin 
tuodessa lihallisen naissubjektin yhä voimakkaammin esille.

1. esimerkiksi Zodiakin tuotan-
noissa nykytanssilla on vahvoja 
esitystaiteellisia vivahteita. mm. 
Masi Tiitan, Jarkko Partasen ja 
Elina Pirisen teoksissa
2. Heimonen 2009, 159

4. Parviainen 1994, 5
5. Parviainen 1994, 13

6. Schrenk 2008, 88

7. Schrenk 2008, 86

3. oman peilikuvan tuijot-
taminen asentoa korjaten ja 
muiden liikkumisen tark-
kailu ovat varmasti tehneet 
tehtävänsä
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4.2. Tanssista ja emansipaatiosta

Tanssi voi johdattaa emansipoitumiseen niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnalli-
sellakin tasolla. Ollessani vaihto-opiskelijana Brasiliassa (2008) kaipasin vapautumista 
capoeiran säännöistä sekä tanssin vapautta. Osasin suhteellisen sujuvasti jo juhlatilantei-
siin sopivan samban ja forrón, mutta eräänä sunnuntaina maracatú1-kulkue vei minut 
mukanaan, ja aloin perehtyä maracatúun, cocoon2, orixá - tansseihin sekä tambor de 
crioúlaan3 paikallisten opettajien johdolla. Olen ollut kyseisten tanssien parissa mah-
dollisuuksien mukaan myös Suomessa, mutta päätynyt täällä harjoittelemaan erityisesti 
afrokuubalaisia tansseja. Afrokuubalaisten tanssien alle niputetaan suuri joukko erilaisia 
liikemateriaaleja, rytmejä ja musiikkityylejä4. Niistä monilla on yhtymäkohtia afrobrasi-
lialaisiin tansseihin ja rytmeihin. Sekä Brasiliassa että Kuubassa musiikilla ja tanssilla on 
ollut tärkeä rooli mustan kulttuurin kunnianpalautukselle. Molempien maiden rytmilli-
nen ja liikkeellinen kirjo on kehittynyt erityisesti yoruba-heimojen perinteiden pohjalta. 
Niinpä sekä paikallisissa uskonnoissa ja tansseissa että uskonnollisissa tansseissa on 
paljon yhtymäkohtia keskenään, samoin suhteessa esimerkiksi nykyisen Beninin alueen 
voodoo-kulttuuriin.

Afrokuubalaisessa ja -brasilialaisessa perinteessä musiikki, tanssi, visuaalisuus, hengelli-
syys ja sosiaalisuus muodostavat yhtenäisen kulttuurisen rakenteen, jonka osia ei ajatella 
erityisen erillisinä.  Tanssiva ihminen on osa rytmiä, osa sosiaalista tai hengellistä tapah-
tumaa, ja sen myötä yhteiskuntaa. Filosofian Tohtori Jaana Parviainen on tutkinut tans-
sin filosofiaa ja kirjoittaa, ettei sakraalien tanssien pyhä elementti ole niinkään askelissa 
tai liikkeissä vaan kokonaistilanteessa. Sakraalit tanssit luovat yhteyden sekä jumaliin 
että läsnäolijoiden välille.5 Monitaiteinen toiminta on elimellinen osa yhteiskuntaa, eikä 
erityinen mauste. Tanssit esitystoimintana tuntuvat myös melko uudelta (länsimaisen 
esiintymistradition mukanaan tuomalta) ilmiöltä, samoin kun ylipäätään tanssin eriyttä-
minen musiikista kielellisesti tai toiminnallisesti monessa maailman kolkassa6. Afrokuu-
balaiset ja afrobrasilialaiset tanssit vaikuttavat havaintojeni mukaan olevan luonteeltaan 
joko uskonnollisiin tai sosiaalisiin ritualistisiin tilanteisiin käytettyjä7. Monet tansseista 
ovat jo pitkään olleet myös osa molempia, kuten maracatú, joka on ollut sekä katoli-
laisvaikutteisiin kätketty tapa harjoittaa heimouskontoja että karnevaalitanssi. Latina-
lainen Amerikka on täynnä erilaisia afrikkalaisten, Amerikan alkuperäisasukkaiden ja 
eurooppalaisten tanssien, rytmien ja uskontojen fuusioita. Rajanveto uskonnollisten ja 
sosiaalisten ”kulttuurihetkien” välillä on liukuva ja häilyvä, enkä koe sen olevan oleellista 
tämän opinnäytetyön puitteissa. Opinnäytteeni kannalta tärkeää on huomata tanssien 
monitaiteisuus ja ritualistisuus sekä linkittyminen karnevaaliin.

Karnevaali on ritualistinen kansanjuhla, joka on saanut ihmiset liikkeelle; kaduille ja 
tanssimaan. Karnevaali liikuttaa myös rajoja olemisen odotuksista ja rakenteellisista 
säännöistä. Toisinaan paikallaan pysyvä ajattelu ajautuu umpikujaan ja täytyy palata 
olemisen tapojen alkulähteille. Jo syntyminen sysää ihmisen eräänlaiseen toiminnan 
pakkoon8. Tärkeitä oivalluksia voi syntyä pitkienkin pysähtyneiden aikojen jälkeen 
esimerkiksi aamuyöllä tanssilattialla tai lenkkeilyn liikuttaessa ajatusta.

Viime vuosina olen tehnyt onnellisen paluun nykytanssin pariin. Koen kaivanneeni sitä 
koko lihassani.9 Varsinkin aluksi nykytanssitunnit saivat minut jopa itkemään ja tunsin 
stressikuonan poistumisen kehosta. Nykytanssi eroaa monista muista tanssimistani 
lajeista sallivuudellaan. Vaikka afrokuubalaiset ja afrobrasilialaiset tanssit antavat tilaa 

1. koillisbrasilialainen 
karnevaalitanssi
2. koillisbrasilialainen sosiaali-
nen tanssi
3. tanssi Maranhaõn osavaltiosta
4. mm. oricha-tanssit, rumba, 
makuta, kongo

5. Parviainen 1994, 48

8. Varto 2008, 30

9. Tätä kirjoittaessani meinasin 
lipsauttaa ensin ilmoille sanon-
nan ”koko sieluni ja ruumiini” 
kunnes tajusin tukevani sillä 
länsimaisen valistuksen meihin 
hyvin iskostamaa oppia, jota 
en halua pönkittää. Virhe asuu 
vielä kielessä!

6. Parviainen 1994, 10-12

7. Uskonnollisia ovat mm. 
oricha-tanssit (orixá Brasiliassa 
ja oricha Kuubassa), ja esi-isiltä 
mm. sotaonnea hakevat con-
go-tanssit, sosiaalisia erilaiset 
piirissä tapahtuvat kuten coco ja 
tambor de crioúla, sekä paritans-
sit, mm.salsa ja forró.
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improvisaatiolle, ovat ne myös täynnä sääntöjä. Koska tarkastelen laajaan kulttuuriseen 
kontekstiin kuuluvia lajeja pintapuolisesti toisesta kulttuurista käsin, olen arempi ky-
seenalaistamaan oppimiani sääntöjä. Nykytanssia olen vapaampi kritisoimaan tai keksi-
mään uudelleen. Se voi olla liikemateriaaliltaan mitä vain, tekijän ja opettajan traditiosta 
riippuen, joten sen merkityksiä ja juonia voi punoa moneen suuntaan. Henkilökoh-
taisesti olen kokenut tanssitunnit jopa taideterapeuttisina, mutta yleisesti voisin sanoa 
niillä rakennettavan parhaimmillaan jonkinlaista hetken rituaalia: mieltä ja kehoa, lihaa 
kehittävää toimintaa yhteisessä hetkessä. Tanssitunnilla voi saavuttaa myös flow-tilan, 
joka sivuaa tässä opinnäytetyössä ehdottamaani henkilökohtaisen karnevaalin käsitettä 
ja on mielestäni samankaltainen kuin maalaukseen uppoamisen tarjoama meditatiivi-
nen tai maaninen tila. Yhtenä oleellisena erona näen flow-tilan individualistisuuden 
karnevaalin suuntautuessa vahvemmin kohti toista. Länsimainen tanssitraditio tarjoaa 
perinteisesti hyvin teknisiä tapoja lähestyä tanssin maailmaa1. Olen onnekseni päätynyt 
tanssimaan nykytanssiryhmään, jossa tanssi on enemmän kuin liikkeiden opettelua ja 
ruumiin harjoittamista.

Parviainen lainaa Francis Sparshottin vähimmäisrajausta tanssille, jonka mukaan se on 
”tietoisesti muotoutunutta liikkumista” ja määräytyy institutionaalisen kontekstinsa 
mukaan2. Tanssiminen on nähdäkseni pohjimmiltaan monitaiteista toimintaa perus-
tuessaan rytmiin ja melodiaan eikä ainoastaan liikkeeseen sinänsä vaan myös liikkeen 
harkittuun estetiikkaan. Rytminä voi toimia esimerkiksi hengitys. Tanssiminen musiikin 
tai muun sille annetun äänen tahdissa on minulle pelkistetty kokemus olemassaolon 
merkityksellisyydestä, tanssilajista riippumatta.

Parviaisen mukaan tanssi on osa ihmisen perustavanlaatuista olemista, koska tans-
si on syntynyt monenlaisista impulsseista3 ja kehittynyt niin moneen eri suuntaan. 
Samasta syystä tansseja ei voida järjestää minkään kronologian mukaan4. Parviainen 
näkee tanssin tutkimisen ulkoapäin, katseltavana taiteena hyvin länsimaisena ilmiönä, 
joka unohtaa tanssin sosiaalisen ja tanssijan lihassa operoivan luonteen, tanssin kyvyn 
päästää näkyvän taakse5. Nähdäkseni tanssi tarjoaa tien tutustumaan tietämisen sellaisiin 
kerroksiin, joihin teoreettinen pohdinta ei yllä. Tanssi operoi eri kielellä, ja puhuttelee 
lihaa.  Koettu keho on aina kaiken tanssin lähtökohtana kulttuurisista ja historiallisista 
konteksteista huolimatta. Tanssi muokkaa ihmisen kokemusta maailmasta merkityksiä 
luoden6. Ehkä tanssin voi nähdä toimivan tulkkina lihan kielelle? Jonkin sanattoman 
taakse tunnutaan pääsevän arkikokemukseni mukaan ainakin vähemmän tutkitun, 
vapaan ja vapautuneen diskotanssin parissa, joka voi parhaimmillaan olla hetkellinen 
yksityinen tai yhteinen karnevaali. Taiteellinen tutkimus ja maailman tutkiminen esi-
merkiksi maalauksen keinoin mahdollistavat samankaltaisen ennakoimattoman äärelle 
pääsemisen, ei ennakoitavin siirroin.

Tanssi on vapaan liikkeen emansipaatio hyödyllisestä liikkeestä, kuten karnevaali on 
irtiotto oletetusta arjesta. Se on liikettä elämän itsensä vuoksi. Tanssi voi johdattaa 
löytämään uusia lihaksia tai uusia teitä ajatuksille. Tanssi säilöö kulttuuria ja muokkaa 
sitä. Tanssi on visuaalinen viesti katsojalle suoraan tanssijan lihasta, ehkä hieman hiellä 
maustettuna.

1. Parviainen 1994, 38-39. 45

2. Parviainen 1994, 8

3. sota, seremonia, viihde, 
soidinmeno
4. Parviainen 1994, 32

5. Parviainen 1994, 16-17

6. Parviainen 1994, 18
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4.3.  Ele

Ele on minulle kaiken kommunikaation lähtökohta. Se on läsnä sekä kuvassa että kehol-
lisessa ilmaisussa. Ele on kommunikatiivisessa olemisessa subjektin ja subjektin samoin 
kuin subjektin ja maailman välillä. Kommunikoimme erilaisilla eleillä keskenämme 
tiedostaen ja tiedostamattamme. Reagoimme jatkuvasti myös erilaisiin objektimaailman, 
ympäristön ja taiteen meille antamiin ärsykkeisiin erilaisilla eleillä. Voimme kohauttaa 
hartioitamme, osoittaa huolenpitoa tai pahoinvointia, ärsykkeestä riippuen. Ele on ruu-
miilla esiin tuodun taiteen väline mutta läsnä myös kaikessa ruumiilla tehdyssä taiteessa. 
Tanssin sarjat muodostuvat eleistä, jotka on laitettu tarkoituksenmukaisesti peräkkäin. 
Performanssi koostuu eleistä. Ele siirtyy maalatessani siveltimen jälkeen ja saattaa olla 
myös kuvan aiheena. Ennen kaikkea ele on pienin fyysinen tekijä, joka viittaa kommu-
nikaatioon.

Fenomenologi Maurice Merleau-Ponty lainaa kirjoituksessaan Epäsuora kieli ja hiljaisuu-
den äänet André Malrauxin huomiota siitä, ettei ajatus maalauksesta luovana ilmaisuna 
ole uusi taiteilijoille, vaan korkeintaan yleisölle. Maalaukset eivät ainoastaan esitä, vaan 
ne sisältävät ilmaisun1. Teos ei siis ole ainoastaan kuva jostakin vaan jotakin itsessään. 
Teosta tehdessä siihen syntyy aina jotakin lisää taiteilijan intention, ympäristön ja 
kokemusmaailmoiden yhdistyessä. Teos saa myös lisää kerroksia törmätessään kokijaan. 
”Lopullinen teos ei ole jotain sinänsä olevaa, vaan jotain, joka tavoittaa katsojan kutsuen 
tämän mukaan teoksen eleisiin”2. Teos on eleiden kommunikaatiota tekijän ja kokijan 
välillä. Ele siirtyy molempiin suuntiin. Se voi olla kuvan aiheena ja osana tekemisen 
prosessia, mutta kuvaan voi myös vastata eleellä; se voi synnyttää kokijassa eleen. Ele 
on tehty ja harkittu - kutsu. Mutta ele on myös se virheliike, joka tahattomasti paljastaa 
aikeemme.

Ele on mietityttänyt minua jo lukiossa tehdessäni tanssidiplomin koreografiasta Andre 
Sumeliuksen kappaleeseen Gesture. Teoksessa oli kyse kommunikaatiosta ja sen rakoi-
lusta (ja teoksessa oli mukana tuoli). Todenteolla ymmärsin eleen merkityksellisyyden 
ollessani vaihdossa Rio de Janeirossa 2008. Vajaalla kielitaidolla kommunikointi nosti 
fyysisen kielen yhä selkeämmin esille. Opin paikalliset tanssit ennen portugalin kieltä, 
joten musiikki- ja tanssipainotteisissa vapaa-ajan riennoissa solahdin sujuvasti osaksi 
sosiaalista ympäristöäni. Hieman myöhemmin opittuani paremmin paikallista kieltä ja 
äidinkielen sanojen jo unohtuessa monet tunteet ja ajatukset, joille en osannut äkkisel-
tään, kielten väliseen välitilaan pudonneena, keksiä sanoja, nousivatkin esiin eleinä. Ky-
seisen kokemuksen jälkeen olen yrittänyt säilyttää yhteyden kehon kieleen, joka selvästi 
nousi sananvallan väistyessä. Kehon kielelläkin lienee erilaisia kehityslinjoja nyrkkien 
lisäksi sanojen loppumisen jälkeen.

Vaikka koen, että ele on jossakin määrin kaikkien teosteni takana, näkyy se muutamissa 
alleviivattuna. Teokseni Ele tai oire (s. 20) on hiljainen antautumisen ele. Se oli ensin 
liike, ele, joka pyöri mielessäni, johon käteni hakeutuivat hapuillen erilaisissa tilanteis-
sa: tanssitunnilla, kotona, työhuoneella. Ajattelin eleen ”ottamista” myös kaupungilla. 
Koen eleen mielenkiintoiseksi niin lihassa kuin visuaalisesti. Oikeastaan kiinnostuin 
vain kyseisestä eleestä ja koetin erotella tuntojani siitä vasta tämän kirjallisen prosessin 
aikana. Maalaus valmistui hitaasti, tutkien, samankaltaisella hitaalla jännitteellä, jolla 

1. Merlau–Ponty, 1960/2012, 
277

2. Merlau–Ponty, 1960/2012, 
283
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kyseisen eleen voi fyysisesti suorittaa. Puutuvat sormet, ilmeen epävarmuus, olemisen 
epävarmuus; mille tässä antaudutaan? Antautumisen voi lukea positiiviseksi uuteen 
suuntaan heittäytymiseksi tai alistumiseksi. Muutama minua Huudossa satunnaisesti 
jututtanut katsoja koki teoksen myös putoamisena - seikka, johon myös ripustus arva-
tenkin vaikutti.

Poliittinen eläin (s.19) on maalaus naisesta, joka liikkuu epämääräisesti etuviistoon. 
Hiukset heilahtavat kasvojen eteen ja ruumis on ahdettu paperille. Naisen liha on vere-
vä, vatsamakkarat ja rinnat olen pyrkinyt maalaamaan kauniiksi Jalat vääntyvät hieman 
liikkeestä tai tulevasta kaatumisesta. Kädet ovat uhmakkaasti keskisormet pystyssä, 
mutta eivät katsojalle, vaan jonnekin alaviistoon. Kuvan tunnelma on minusta lähinnä 
passiivis–agressiivinen. Kuvan muotoutuminen lähti hetkellisestä henkilökohtaisesta 
tunteesta ja sen herättämästä asennosta ja muuttui maalausprosessin aikana poliittiseksi 
sisäiseksi polemiikiksi. Lopullinen teos on poiminut eleitä kaikista vaiheista ja muotou-
tunut omaksi tarinakseen.

Kolmas teos, jossa ele on pääosassa, on Äärettömyys ei aukea (s.21). Siinä nuori nainen 
istuu tuolilla ja koettaa tehdä äärettömyyden merkkiä sormillaan. Asento on lysähtänyt, 
mutta ilme uhmakkaan kiukutteleva. Äärettömyyden ja tulevaisuuden ahdistus lytistää 
ehkä vain hetkellisesti. Tämä teos on saanut suoraan vaikutteita symbolisti Beda Stjern-
schanzilta. Löytäessäni hänen teoksensa Aforismi 1 (1895) Amos Anderssonin näyttelyn 
yhteydessä vuonna 2014 rakastuin siihen välittömästi. En alkuun ymmärtänyt, mitä 
teoksessa tapahtuu, mutta se pakotti minut vastaamaan katseeseensa. Heimonen kirjoit-
taa eleiden vaikuttavasta voimasta2, joka kutsuu ja miltei pakottaa kommunikaatioon. 
Teoksen pojassa, joka tuijottaa hiljaa ja varmasti katsojaan tehden samalla sormillaan 
äärettömyyden merkkiä, on jotakin lumoavaa. Siinä on samaa hiljaista voimaa, toimin-
nan ja vahvuuden potentiaalia kuin Thesleffin varhaisemmissa töissä, joissa henkilöt ovat 
vielä enimmäkseen paikallaan. Poika poseeraa, mutta hillitysti jännittyneissä sormissa 
on koko nuoruuden voima ja tahto. Vahva kuva ja sen tunteen siirtyminen katsojan 
fysiikkaan ei vaadi väkivaltaa ja räiskähtelyä vaan pienen eleen.

Sara Heinämaan mukaan Merlau–Ponty vastustaa kielitieteen perinteisempää näkemystä 
lauseen ja uskomuksen tai asiantilan suhteesta pitäen olennaisempana sanotun ja eleen 
sekä ilmaisun suhdetta3. Myös kohdatessamme sanat kirjallisessa muodossa liitämme 
niihin aiemman tiedon lihastamme ja teemme tulkintamme sen mukaan. Liha on mu-
kana eleen ja kielen tuottamisessa, ja samalla läsnä vastaanottamassa ja ymmärtämässä. 
Merlau–Ponty väittää, että kielellinen ilmaus ei koskaan ole täysin käännettävissä toiseen 
kieleen4. Heinämaa ja Merleau–Ponty eivät kuitenkaan ole toivottomia kommunikaa-
tion ja kääntämisen edessä; kyse on enemmänkin siitä, että sen ehdot pitää ymmärtää5. 
Liha kuuluu kieleen, toinen kieli on kasvanut omassa kulttuurissaan, ja jokainen omassa 
lihassaan. Sanakirjat eivät ratkaise kaikkea. Jokainen kieli on osa kulttuuriaan, eleitään. 
Erojen aistiminen ei vaadi vieraaseen kieleen astumista, sillä toisen kieli riittää. Jo eri 
paikkakunta tai sosiaalinen ryhmä muuttaa nyansseja kielessä ja eleissä – sekä niiden 
merkityksissä.

Ajattelun kulttuurimme nojaa pitkälti tekstiin, mutta koen, että ajattelusta ja oivalluk-
sistamme paljon tapahtuu jo lihassa, ennen kuin osaamme pukea sen sanoiksi. Mer-
leau–Pontyn mukaan ”merkitys on puheen kokonaisliikettä” ja ”ajattelumme kuljeksii 

2. Heimonen 2009, 102

1. amosanderson.fi

3. Heinämaa 1996, 98

4. Heinämaa 1996, 98
5. Heinämaa 1996, 102
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kielessä”. Hän vertaa ajattelua eleeseen, joka kertoo enemmän kuin liikeratansa1. Heinä-
maan mukaan Merlau–Pontyn tarjoama kommunikaatio on enemmänkin paritanssia tai 
nyrkkeilyä kuin ongelman ratkaisua; kuulija ei saa puhujan ajatuksia mieleensä sellai-
senaan vaan seuraa ja tallentaa toisen kielen kulkua omilla liikkeillään ja ymmärryksen 
ehdoillaan – ja tutkii sekä tulkitsee ennen kaikkea toisen puheen rytmiä ja melodiaa2. 
Ajattelu tapahtuu liikkeessä, on liikkeessä ja liikettä. Kommunikaation ydin on pienissä 
fyysisissä merkeissä, eleissä.

Vaikka itselleni eleen merkitys paljastui selkeimmin ollessani kielellisessä katveessa, on 
kielellä ja eleellä myös selkeä yhteinen nimittäjä: metafora. Metaforat ovat yleinen tapa 
kirjoa ja syventää kielellisestä ilmaisua. Artikkelissaan Art and methaphor, body and 
mind Michael Parsons kirjoittaa metaforan juurien olevan olemisen fyysisissä perusko-
kemuksissa ja näköhavaintoon perustuvissa kokemuksissa.3 Aluksi jonkin käsiin saami-
nen ja niissä pitäminen on täysin fyysinen toiminto, mutta viittaa selkeästi myös ajatuk-
sesta kiinni saamiseen.4 Liha on siis se, joka opettaa (myös abstraktia) ajattelua. Parsons 
ehdottaa metaforien olevan vähintään sidos ruumiin ja mielen välillä, tai ruumiillistu-
neita ajatuksia5. Eikö juuri metaforinen kieli paljastakin ajattelun ja olemisen pohjan, 
vaikka se samaan aikaan värittäisikin sanomaa? Metaforien kautta abstrakti voidaan 
tehdä ymmärrettävämmäksi. Metafora ei näin ollen ainoastaan koristele ajattelua vaan 
on sen perusta. Miltei huomaamaton ele voi olla linkki abstraktin kokemuksen käsitteel-
listämiseen. Filosofi Sara Heinämaa lainaa Merlau-Pontya: ”Käsityksemme ihmisestä jää 
pinnalliseksi ellemme palaa alkuperään; ellemme etsi sanojen hälyn takaa alkuperäistä 
hiljaisuutta ja kuvaa sitä elettä, joka rikkoo tämän hiljaisuuden”6.

Myös Varto on sekä luennoillaan että teksteissään tuonut esille käsittämisen ja käsillä 
tekemisen, taidon, yhteyden. Nähdäkseni kyse on samansuuntaisesta ajatuspolusta, jossa 
ajattelun myönnetään lähtevän lihasta ja olevan siinä kiinni.

4.4. Välitila

Olen aina rakastanut asemia ja moninaisissa kulkuvälineissä oloa. Silloin läsnä on 
rajaton tapahtumien ja paikkojen mahdollisuus. Mitä vain voi tapahtua. Välitila on 
vapauttanut minut aktuaalisen elämän painosta ja päästänyt minut tutkailemaan 
kaikkea hieman etäämmältä. Työskennellessäni hektisessä Cafe Engelissä tarjoilijana 
vuosina 2007 - 2010 pidin henkilökunnan vessaa mainiona välitilana. Se toimi samaan 
aikaan varastona, eli se oli enemmän kuin vessa tai varasto, ja vähemmän molempia. 
Tila sijaitsi käytävän varrella niin, että ravintolan häly sekä asiakastiloista että keittiöstä 
kantautui sinne – mutta ei suoraan, vaan paksujen seinien läpi. Onneksi ainakaan niissä 
ravintoiloissa, joissa olen ollut töissä, vessassa käyntejä ei ole otettu huomioon työaikaa 
laskettaessa. Kiireisessä työssä moiseen ei kyllä kuitenkaan jää paljoa aikaa. Kuitenkin 
aina ehtiessäni vessaan pidin tilaa erityisenä. Se oli eimitään-aikaa jotenkin epäviral-
lisen tuntuisessa tilassa – kuin olisi kadonnut yksinään seinän väliin kesken hektisen 
sosiaalisen työn. Myös ravintolassa oleminen joko ennen tai jälkeen sen aukioloaikojen 
aiheuttaa samankaltaisen välitilan tunteen.

1. Merlau–Ponty 1960/2012, 
265

2. Heinämaa 1996, 104

3. Parsons 2007, 533

4. Parsons 2007, 534

5. Parsons 2007, 534

6. Heinämaa 1996, 97
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Välitila on henkinen ja/tai fyysinen tila, jonka olemus ja konteksti ovat epäselviä tai 
muuntuvia. Välitila on olemisen kohta määritelmien välissä. Välitila on liikkeen välissä 
ja samalla jo liikkeessä – lähdössä ja tulossa. Itselleni monet välitilat ovat olleet henki-
sesti positiivisia, mutta sanalla on myös potentiaalinen negatiivinen kaiku. Välitila voi 
olla tyhjä, merkityksetön, eikä arvatenkaan tila, johon haluaisi eksyä pidemmäksi aikaa. 
Jos esimerkiksi väärät elämän valinnat saavat arjen tuntumaan välitilalta, eimissään 
-paikalta, lienee parempi muuttaa suuntaa. Juna-asemia, odotushalleja ja matkalla oloja 
voidaan pitää välitiloina, mutta käsite on melko abstrakti, venyvä ja subjektiivinen. 
Välitilaan liittyy rajankäynti: siirtyminen toisten rajojen sisältä toisten rajojen sisään. 
Välitilaan siirtyminen vaatii aina rajanylityksen ja luo ympärilleen uudet rajat1. Mutta 
välitilassa rajat saattavat olla liikkeessä – niitä voi siirtää tai ne saattavat yllättää siirty-
mällä.

Välitilana näyttäytyvät myös murtumat arjessa: kun asiat eivät mene suunnitelmien mu-
kaan, kun ollaan henkisesti tai fyysisesti väärässä paikassa väärään aikaan. Tilan muuttu-
minen välitilaksi herättää näkemään uudesta näkökulmasta, tai lähempää ja kauempaa. 
Se antaa mahdollisuuden nähdä yli suorittamisen ja roolien paljastaen toiseuden itsessä 
ja muissa. Voiko itseään tuntea? Epämieluisat ja yllättävät tilanteet voivat paljastaa 
itsestä yllättäviä piirteitä: pihiyttä, pelkuruutta, pikkumaisuutta. Onko vain helppoa 
puolustelua typeryydelle, jos yrittää syyttää toiseutta, toista itsessään?

Sara Heinämaa lainaa Luce Irigarayn näkemystä rakkaudesta rakastavaisten väliin 
muodostuvana välitilana, joka muokkautuu heidän liikkeidensä ja suhteensa muka-
na. Rakkaus välitilana on itsetarkoituksellinen, ilman päämäärää henkisen tai fyysisen 
lapsen siittämiseksi (vaikka se voikin olla lopputulos). Hedelmällinen rakkaus, väli-
tila rakastavaisten rajoilla, on itsessään kuolemattomuuden ja uudistumisen voima.2 
Näyttelyteoksessani Kohta (s. 24) keskeistä on kahden ihon yhteisten rajojen etsiminen, 
yhteisen välitilan määrittäminen ja täyttäminen. Akvarelli antaa tekniikan yhdistyneen 
tilan maalaamisen vetisen värin avulla, mitä olen hyödyntänyt. Lisäksi olen piirtänyt si-
veltimellä myös ihon ääriviivan rajaamaan hahmoja, tekemään selväksi, että kyseessä on 
ennemminkin yhdessä kaksi kuin yksi. Teoksen nimi Kohta viittaa niin ajan kuin paikan 
hakemiseen, jonkin vielä tulevan odottamiseen. Läheisyys ja alastomuus ovat ilmiselviä. 
Toisinaan henkilöt sulautuvat yhteen, joissakin kohdin punaiset rajat ovat paksuja ja 
haavaumien kirjomia. Mikä kuvan tunnelma lopulta on? Tarinoita voi olla monia. Kohta 
viittaa sekä paikkaan että fyysiseen kohtaan tai ajalliseen määreeseen lähitulevaisuudes-
sa. Kohta on myös ihmisen paikka maailmassa, aina ainutkertainen. Kohta on jaettu 
välitila, elävä ja merkityksellinen sellaisenaan, siinä kohdassa, ja samaan aikaan tulevai-
suudelle odotuksia lataavana. Teos pyrkii samaan aikaan kuvaamaan sekä lempeyttä että 
lempeyden haurautta. Kuvassa käydään lihan rajaa. Kuva on helppo lukea eroottisena. 
Teoksessa Tanssi maailman kanssa Varto lainaa Camille Paglian ajatusta seksistä ihmisen 
ja luonnon leikkauskohtana ja kohtaamispisteenä3. Seksissä liha ilmenee ja rajat järjestel-
lään uudelleen: tapahtuu sama kuin karnevaalissa.

Antropologiassa henkisestä välitilasta käytetään termiä liminaalitila, joka viittaa myös 
rajatilaan. Victor Turner käyttää esimerkkinä muun muassa tilannetta, jossa joku on 

1. Saarnivaara 2003, 12

2. Heinämaa 2000, 11, 12

3. Varto 2008, 85
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rituaalisesti riisuttu statuksestaan eikä häntä vielä ole siirretty uuteen statustilaan1. 
Kyseessä on siis hetki, jolloin ihminen on kahden eri tilan, henkisen tai fyysisen rajalla, 
pysyvämpien määritelmien välissä. Liminaaliset olennot seisovat Turnerin mukaan ikään 
kuin jonkin kynnyksellä ollessaan kohdussa ennen syntymää, haudassa elämän ja tuon-
puoleisen välissä, tai biseksuaaleina heteronormatiivisten oletusten välissä2.

Tunnistan liminaalitilaksi sosiaalisista statuksista vapaan asemani Brasiliassa, jossa 
vierailin sekä köyhimmissä kodeissa, joissa olen koskaan ollut vieraana, että rikkaimmis-
sa asunnoissa, joita olen nähnyt. Yhtä suuret harppaukset sosioekonomisten luokkien 
välillä tuskin olisivat olleet yhtä sujuvia paikallisille. Minulle elämä vaihto-oppilaan 
kategoriassa, joka oli paikallisen yhteiskuntajärjestelmän vapaa liikkuja, tarjosi tilaisuu-
den tarkastella uudesta näkökulmasta sekä paikallista kulttuuria että omaa elämääni ja 
sen rooleja. Olinhan samalla ottanut sekä fyysisesti että henkisesti välimatkan kaikkiin 
itseeni ja elämääni kohdistuneisiin odotuksiin. Brasiliassa olin myös seuraamassa kar-
nevaalia, joka aiheutti poikkeustilan suurkaupunkiin kokonaiseksi viikoksi valtaamalla 
kadut autoilta ihmisille, kääntämällä vuorokausirytmin minne sattuu ja tuomalla lähiöi-
den asukit tähdiksi. Karnevaali sulki virastot – kaiken virallisen – ja toi kansan kaduille 
juhlimaan mielikuvituksellisissa, groteskeissa, roolit ja sopivuuden haastavissa asuissa. 
Karnevaali on juhlalle pyhitetty välitila.

Turner näkee myös taiteilijat ja profeetat liminaalisina ja marginaalisina hahmoina, 
reuna-alueiden asukkeina, jotka pyrkivät eroon statuksista ja rooleista tähdäten vilpittö-
mään kanssaolemiseen joko tosielämässä tai mielikuvituksessaan. ”Heidän tuotantonsa 
tarjoaa meille välähdyksiä siitä ihmiskunnan hyödyntämättömästä kehityspotentiaalista, 
jota ei vielä ole ilmaistu ja vakiinnutettu rakenteen piiriin”.3 On toki hämmentävää tulla 
taiteilijana niputetuksi profeettoihin, vaikka samalla tunnistan myös profeetalliset hah-
mot ja muistan taidemuseoita kutsutun sekulaarien ihmisten kirkoiksi. Taide ja taiteili-
jat tuntuvat usein pyrkivän välitilaan nähdäkseen selkeämmin, paljastaakseen myös sen, 
mikä on kulttuurin normin takana. Turnerin mukaan liminaalivaiheen kokelaat, narrit, 
pienet kansakunnat, kerjäläiset ja (tässä lisään sen itse) taiteilijat putoavat yhteiskuntara-
kenteen halkeamiin ja repeämiin, sijaitsevat sen reuna-alueilla tai kuuluvat sen alimmille 
askelmille4. Taiteilijoiden asema esimerkiksi Suomessa sopii kuvaukseen: sosiaalisesti 
usein korkealla mutta ekonomisesti pohjalla. Poikkeuksiakin tietysti on, mutta taitelijat 
ovat yksi ammattikunta, joka perinteisesti länsimaissa on sekoittanut sosioekonomista 
pakkaa ja pyrkinyt taiteellaan ja toiminnallaan normien karnevalisoivaan käsittelyyn.

Myös opettajat ovat ryhmä, joka operoi liminaalitilassa, ja on osa sitä. Kuvataidekas-
vattajat työskentelevät lähinnä teinien kanssa, ja teini-ikä voidaan kokonaisuudessaan 
nähdä väli-tai liminaalitilana. Jo suomenkielen sana murrosikä vihjaa vaiheesta, jossa 
siirrytään ryhmästä toiseen (lapsista aikuisiin). Pia Parjanen-Aaltonen ottaa opinnäyte-
työssään re - de -construction esille opettajan puolijulkisen roolin5. Opettaja on yksityis-
henkilö mutta toimii silti ikään kuin estradilla ja tulee kohdelluksi sen mukaan. Vaikka 
siis opettajan ihmisyys ja sitä kautta identiteetin ja persoonan henkilökohtaisuus tun-
nustetaan, voi opettajuuden käsittää roolina, joka on limittäin yksilön oman intiimin 
itsen kanssa ja jonka kautta henkilön toimintaa arvioidaan, arvotetaan ja arvostellaan.6

Löysin vanhoista muistiinpanoistani Varton luennoilta huomion siitä, että esteettiset 
kokemukset ovat usein toiseuden kokemuksia, eli hetkiä jolloin näemme jotakin toisin, 
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6. Antikainen ym. 2009, 29-30, 
208
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oivallamme. Varton mukaan toiseuden jäljistä voi syntyä dialogi ihmisten välille.1 Taide 
voidaan nähdä kokevan subjektin mahdollisuutena saada ote maailmasta; nähdä sen 
repeämään. Repeämän kautta taas voimme nähdä toisen ja toisin. Filosofi ja kasvatus-
tieteilijä Reijo Kupiainen pitää toista näkökulmien moneuden paljastajana: me näemme 
vain rajallisesti maailmaa, mutta tietoisuutemme toisesta ja siitä, mitä toinen näkee, 
tai voi nähdä, siirtää havainnot yleisempään horisonttiin ja avaa maailmaa.2 Taide avaa 
portin välitilaan, jossa voimme nähdä toiseuden.

Alun perin suunnittelin tekeväni galleriatilassa maalausten lisäksi performanssin. Ajatte-
lin sen sinetöivän lopputyöni aiheen kehollisen ja kuvallisen suhteesta. Sitten ajatus al-
koi tuntua vieraalta. Kuvat olivat vahvoja ja vaativia. Niissä oli lihaa ja liikettä, ja ajatus 
performanssista niiden keskellä tuntui kakulta kakun päälle. Tila vaati kuitenkin jotakin 
muuta kuin seinillä roikkuvaa paperia, ja talven kuluessa keksin Limbon, joka tuntui 
nivovan yhteen monia polkuja viitaten muun muassa rituaaliin, tanssiin ja osallistumi-
sen mahdollisuuteen.

Limbo koostuu kahdesta huonokuntoisesta tuolista. Toisen yksi jalka on hajalla eikä 
ulotu maahan. Molemmista puuttuu istuimet. Tuolit on kullattu epätasaisesti ja ne ovat 
selin toisiinsa. Tuolien selkänojien väliin on laskettu kahdesta metalliputkesta koottu 
kullan värinen rima. Kulta on esteettinen valinta, joka kantaa mukanaan runsaasti 
symboliikkaa. Se viittaa kalleutensa tähden arvoon. Kultaa on käytetty runsaasti ympäri 
maailmaa kuninkaallisten ja pyhien tilojen koristeluissa. Sen symboliikka voi johtaa 
myös taivaalliseen, yliluonnolliseen, jumalaiseen – toiseen todellisuuteen. Riman voi 
nähdä myös suitsukkeena, joka palaa molemmista päistä kunnes putoaa telineeltään. 
Molempien tuolien alla on pienet multakasat, jotka voivat viitata sekä ulosteeseen, tuh-
kaan että multaan – siihen, mitä meistä jää.

Limbossa on monia elementtejä, joita olen käyttänyt useissa teoksissani. Tuolit ovat 
olleet monissa kuvissani sekä installaatioissa Olkaa hyvä istukaa (2008), Kutina (2010) 
ja A distancia – Etäisyys (2013) että performanssissa Sailing -vihainen valssi suvulle 
(2014) perheenä ja muina ”osallistujina”. Tuolit ovat minulle sekä (länsimaisen) ihmisen 
istumapaikka3 että symboli ihmiselle. Olen voinut niillä osoittaa kokijakatsojan paikan 
osallistumista ehdottaneissa installaatioissani. Ne ovat hahmoja sellaisinaan. Niihin voi 
peilata: tuossa olisin jos olisin. Tuollainen olisin: istuisin vinossa, lamaantuneena. Mi-
nulle tuoli on hieman melankolinen, jähmettynyt mutta kuitenkin konkreettisesti oleva 
symboli ihmisestä.

Limbossa on multaa, jota olemme käyttäneet performanssiryhmä Nussivien pääskysten 
esityksissä ja poikkitaiteellisessa A distancia – Etäisyys -installaatiossa. Multa on saman-
aikaisesti materiaa, jota on kaikkialla, joka sotkee, kulkeutuu kengissä sisälle. Kaikki 
kasvaa mullasta, ja mullaksi meidän julistetaan jälleen tulevan. Multa on siis eräänlai-
nen alusta elämän ja kuoleman väliselle, limbolle, tai se itsessään. Multakasojen koko 
ja sijainti saa ne vertautumaan myös ulosteeseen. Uloste on myös nähty yhdistävänä 
linkkinä maan ja ruumiin välillä sekä elämän ja kuoleman yhdistävänä materiana. Se 
on hajoavaa ja maatuvaa mutta samalla lannoittavaa4. Tulkittiin multa siis maaksi tai 
ulosteeksi, toistaa se silti samalla limbon symboliikkaa elämän ja kuoleman syklisessä 
leikissä.

1. Luentosarja kasvatuksen his-
torialliset ja filosofiset perusteet, 
Varto, Taideteollinen korkea-
koulu, 2006–2007

2. Kupiainen 2009, 195

4. Bahtin 1995, 155, 156

3. ns. länsimaiden ulkopuolella 
ei juurikaan suosita tuolilla 
istumista
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Taiteen Tohtori Teemu Mäen mukaan voodoo-alttarit voidaan nähdä esinekollaaseina, 
joissa arkiset esineet saavat yhdistettynä uuden tehtävän ja merkityksen. Ne ovat siis 
ilmiönä paralleeleja länsimaisen nykytaiteen installaatioille. Molemmissa arkiset esineet 
puhuttelevat meitä assosiaatiomme kautta, eikä tälle vertailulle ole niinkään tärkeää, 
tapahtuuko se magian vai psykologian kautta1. Limbo-installaatio yhdistää sattumalta tai 
intuitiolla leikin, ritualistiset tanssit, välitilan ajatuksen ja haluni toteuttaa galleriatilaan 
installaatio, joka sisältäisi linkin performanssiin. Limbo on toiminnan sana. Vaikka se 
on esteettinen esinekokoelma gallerian lattialla, on se samalla olemassa liikettä varten. 
Sen olemassaolo pitää sisällään sen käytön. Limbon rima piirtää galleriatilaan yhden 
vaihtoehtoisen rajan, jonka voi alittaa, tai edes tutkia. Antaudunko liikkeen eleeseen, 
olemisen välitilaan? Onko minulla edes mahdollisuutta olla osallistumatta leikkiin?

4.5. Arkeen piiloutuvat rituaalit

Vaikka rituaalit liitetään usein uskontoon ja juhlaan, viralliselle alueelle, voi rituaa-
leja muotoutua myös arkeen ja vapaamuotoisempaan yksityiseen eloon. Esimerkiksi 
peseytyminen määrätyllä tavalla voi muodostua rituaaliksi, joka vaikuttaa illan tai 
päivän kulkuun. Syömiseen liittyy usein rituaaleja, joita kutsumme toisinaan myös 
pöytätavoiksi. Rituaalin, riitin ja rutiinin raja voi olla liukuva, mutta toisinaan hyvinkin 
arkinen ja mitättömältä vaikuttava toiminta voi saada ritualistista voimaa, mikäli se sille 
annetaan. Jotain hyvin kiteyttävää on Elina Pirisen nykytanssiteoksen Personal sympho-
nic moment2 nimessä; henkilökohtainen, jopa yksityinen teko, jonka merkitys ja voima 
nostavat sen sinfonisiin, ritualistisiin mittoihin. Teoksessa pyjamoihin pukeutuneet 
naiset tekevät lavalla asioita värjätyllä piimällä, vaahtokarkeilla, jäällä ynnä muulla sen 
sellaisella. Henkilökohtainen ja tavallaan pieni on samalla suurinta ja tärkeintä, kaikkeu-
teen vaikuttavaa. Arkiset materiaalit muuttuvat ritualistiseksi tarpeistoksi, mikäli niitä 
käytetään rituaaliin.

Eräs kariutunut ihmissuhde sai minut nauttimaan punajuuren syönnistä eräänlaisena 
kostotoimenpiteenä. Pidin itsenäni aina suurena punajuurikostajana aina, kun puna-
juuri värjäsi minut ja keittiön punaiseksi. Tästä tuskin oli milloinkaan haittaa toimieni 
kohteelle, mutta itselleni punajuuren käsittelyn ritualisointi toimi jossain määrin tera-
peuttisena. Käytin punajuurikostajan ideaa myöhemmin myös performanssissa Sailing 
– vihainen valssi suvulle. Olen myös ystäväni kanssa nimennyt kiviä välillämme olleiden 
ikävien asioiden mukaan, minkä jälkeen heittelimme kivet mereen. Rituaali toimi ja 
puhdisti ilmaa.

Koen, että jos antaa arkisille toimille silloin tällöin ritualistista voimaa, voi vapauttaa 
itsensä, ehkä muutkin, näkemään asioita hieman toisesta kulmasta. Oli kyse sitten per-
formanssista, lautasten rikkomisesta seinään tai ritualistisesta kävelystä puiston halki, voi 
teko antaa mahdollisuuden asioiden uudelleen nimeämiseen tai kokemiseen. Jos ikään 
kuin onnistuu karnevalisoimaan ajattelunsa ja pukemaan toiveensa tai muut ajatuksensa 
teon muotoon, ja tekemään teosta siirtymäriitin, voi vapauttaa uusia tapoja katsoa tai 
oivaltaa.

1. Mäki 2000, 419

2. ensi-ilta 17.11.2013, Zodiak
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Absurdius ja maailman käsittämättömyys synnyttävät rituaalin tarpeen. Rituaaleina voi 
olla käsien peseminen1, taide tai karnevaali. Esimerkiksi Jenny Suhosen performanssi-
projektissa Ihmissilppuri katsoja/kokija/osallistujat halutaan vapauttaa taakoista. Taiteili-
jalle tuodaan esine, joka symboloi taakkaa, ja hän tuhoaa sen. Monet siivoavat työviikon 
jälkeen ennen viikonlopun vapautta. Pienet ja arkisetkin rituaalit tähtäävät hetkelliseen 
vapautumiseen, toisin näkemiseen ja puhdistumiseen.

Limbo-näyttelyn teoksista moni pohjautuu erilaisten pienten ritualististen hetkien 
pohdintaan ja avaamisen. Ne ovat saattaneet toimia vapauttavana prosessina minulle, 
tekijälle, tai ne saattavat toimia fiktiivisinä mahdollisen ritualistisen toiminnan tapoina. 
Maalauksissa on eleitä, jotka viittaavat ritualistiseen välitilaan tai arkiseen rituaaliin, ja 
toisaalta toiveeseen tai pyrkimykseen siirtyä eteenpäin. Teoksissa on yksittäisiä hetkiä, 
joilla pyrin paljastamaan arkisen absurdiuden ja samalla pyhyyden. Elämä on hallitse-
maton, mutta ainoa keino ottaa se haltuun on myöntää se. Teosten henkilöt kohtaavat 
maailman moninaisuuden ja pyrkivät pienillä tai suurilla ritualistisiksi katsomillani 
eleillä tulemaan sinuiksi sen kanssa.

4.6. Taide rituaalina

Monissa muissa kulttuureissa liikkeellä, musiikilla ja kuvalla on paljon vahvempi yhteys 
toisiinsa sekä rooli kulttuurin tai yhteisön ylläpitäjänä ja rakentajana kuin nykyisessä 
Suomessa. Itselläni on omakohtaisia kokemuksia lähinnä brasilialaisesta ja kuubalaises-
ta kulttuuriympäristöstä. Näissä kulttuureissa ei eroteta tanssia musiikista eikä pukuja 
karnevaaleista. Taide, juhla ja rituaali ovat yhtä. Huvittelu- tai rituaalitilanteessa tanssi, 
soitto ja visuaalinen ilme muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikki osat kommunikoivat 
keskenään ja ovat onttoja ilman tosiaan. Osat tekevät toisensa tarkoituksellisiksi. Ehkä 
tämä näkökulma herkistää minut tulkitsemaan myös länsimaista taidetta ritualistisena. 
Ehdotankin nykytaidetta katsottavaksi subjektin sisäisenä karnevaalina; välitilana, mah-
dollisuutena ajatella ja tehdä toisin, kokeilla toisia rooleja ja taiteen esittämistä tämän 
mahdollisuuden jakamisena.

Yhteiskuntamme on sekularisoitumisen myötä hylännyt useita rituaalejaan, ja yleensä 
sanat rituaali ja riitti liitetään uskonnollisiin tapahtumiin. Erilaiset rituaalit ovat kuiten-
kin yhä mukana elämänkaareen ja arjen hallinnassa. Nimenanto lapselle on initaatio-
rituaali, kasteella tai ilman. Täysi-ikäistyminen, fuksiaiset ja parisuhteen julkistaminen 
ovat myös ritualistisia toimintoja, toteutettiin ne uskonnollisessa tai sekulaarissa viiteke-
hyksessä. Juhlat ovat itsessään rituaaleja, joissa hoidetaan sosiaalisia suhteita, ja ne kät-
kevät sisäänsä monia yksityiskohtaisempia rituaaleja. Riitit ja rituaalit ovat toimia, joilla 
henkilö autetaan astumaan välitilan yli, osasta toiseen. Vaikka yksikään Limbo-näyttelyn 
teos ei ole nimetty minkään tietyn riitin mukaan, voi niissä nähdä viittauksia erilaisiin 
juhlatilanteisiin tai muilla tavoin merkittäviin sosiaalisiin siirtymähetkiin.

Näen taiteen tekemisen työn lisäksi henkilökohtaisena ritualistisena toimintana. Kuvan 
tekemisen tilanne tai hetki vaatii määrätyn tilan ja metodin, jolla kuva tehdään. Minulta 
se vaatii oman aikansa; tilanteeseen laskeutumisen. Työhuoneella katselen hetken ympä-

1. Nussivat Pääskyset tekevät sen 
myös kuohuviinillä
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rilleni – otan tilannetta ja tilaa haltuun. Palaan keskeneräisen kuvan ääreen, muistelen 
tekstejä, musiikkia tai ajatuksia, joita se mielestäni sisältää. Koetan laskeutua hetkeen, 
jotta työ sujuu. Työn aloittaminen ja siihen uppoutuminen on toisinaan jopa medita-
tiivinen kokemus. Avajaisjuhlallisuudet taasen ovat selkeä ritualistinen hetki, jolloin 
yksityinen muuttuu jaetuksi. Töiden ollessa esillä ne ovat alttiita toisten kokemuksille ja 
näkemyksille, ja toimivat toivottavasti parhaimmillaan katsomuksellisina katalysaattorei-
na.

Victor Turner lainaa Godfrey Wilsonin näkemystä rituaalien kyvystä paljastaa yh-
teiskunnan arvojen syvimmät olemukset. Turnerin mukaan Wilson näkee rituaalien 
tutkimuksen avaimena yhteiskuntien perusolemuksen ymmärtämiseen.1 Mitkä ovat 
ne rituaalit, joiden avulla oma yhteiskuntamme parhaiten paljastuu? Turnerin mukaan 
ndembujen kulttuurissa yhteiskunnalliset ristiriitatilanteet liittyvät läheisesti rituaaleihin 
kylien ja kylärykelmien tasoilla, ja mitä useampia ristiriitatilanteita kylissä puhkeaa, 
sitä useammin niissä järjestetään rituaaleja.2 Psykologi Risto Valjakan mukaan ihmiset 
tekevät stressaantuneina enemmän rituaaleja. Esimerkkinä hän mainitsee siivouksen 
rituaalina, jolla yritetään parantaa tai luoda elämänhallintaa.3 Onko rituaalien tarve 
jossain määrin vakio? Luommeko uusia unohtamiamme tilalle?

Rituaalien tarkoitus on tehdä näkyväksi, paljastaa. Näkyvillä olevaa voidaan parantaa, 
muuttaa ja tutkia. Kätketty on vaarallista.4 Rituaali tekee asioista näkyviä ja tarjoaa 
mahdollisuuden niiden uudelleen nimeämiselle. Jos hämmentävä asianlaita nostetaan 
ritualistisen toiminnan avulla esiin, sitä voidaan kommentoida ja mahdollisesti muut-
taa. Kun outo asia nimetään ja tuodaan käsitteiden piiriin, voidaan sitä myös käsitellä. 
Turnerin mukaan ndembujen ajattelu rituaalien voimasta lähentyy tavallaan modernia 
psykoanalyysia: asioiden saadessa muodon, jossa niitä voidaan ajatella, käsitellä, voidaan 
niitä lopulta myös hallita.5 Taiteen voidaan nähdä toisinaan toimivan samalla logiikalla 
– tuovan asioita esiin, antamalla niitä muutokselle ja mahdollistamalla niiden uudelleen 
määrittelyn.

Rituaaleissa sivuutetaan usein normioloissa päteviä häveliäisyyssääntöjä6. Turner kertoo 
esimerkkiä yhteisöstä, jossa kaksoset synnyttänyt äiti kiertää kylästä kylään niukasti 
pukeutuneena, tanssien tanssia, jossa aina välillä paljastetaan häpy. Äiti kerää ruoka-, 
vaate-, yms. lahjoituksia. Karnevaali on yksi laajalle levinnyt ja eri muodoissa säilynyt 
rituaali, joka samaan tapaan kääntää yhteiskunnallisen järjestyksen päälaelleen ja sallii 
moraalisen poikkeustilan. Myös taiteessa sallitaan usein vapauksia kulttuurissa normaa-
listi pätevistä häveliäisyys- ja sovinnaisuusolettamuksista. Taide muodostaa ikään kuin 
välitilan kulttuurin sisälle tarjoten paikan ja ajan rituaaleille.

Teemu Mäki kirjoittaa väitöskirjassaan Näkyvä pimeys- esseitä taiteesta, filosofiasta ja 
politiikasta voodoon ja taiteen suhteesta Villa Karon residenssin kokemusten pohjal-
ta. Voodoo on uskonto, joka ainakin Mäen esimerkeissä näkyy meille nimenomaan 
rituaaleina ja riitteinä. Hän näkee voodoon ja taiteen rinnastamisen hieman väkinäisenä, 
mutta myös hedelmällisenä. Vaikka voodoo ja nykytaide eivät ole ilmiöinä suhtees-
sa tosiinsa, vaan rinnakkaisina, toisistaan riippumattomina olemassa olevina, niillä 
näyttäisi olevan sama tarkoitus: luoda vertauskuvallisia esityksiä ja kokemuksia, joiden 
avulla ihmiset muodostavat käsityksiään maailmankuvasta ja arvoistaan.7 Kuten jo aiem-
min mainitsin, mielestäni taide on metsän lisäksi ottanut kulttuurissamme paikkansa 

1. Turner 2007, 23

2. Turner 2007, 28

4. Turner 2007, 46

5. Turner 2007, 46

6. Turner 2007, 61

7. Mäki 2000, 417

3. HS 25.6.2015, C9
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liminaalitilojen tarjoajana. Taidekokemus voi olla herättävä tai meditatiivinen – samoja 
kokemuksia haemme uskonnoilta.

Mäki pohtii, pitäisikö voodoota verrata klubikulttuuriin ja populaarikulttuuriin tai 
muihin taideharrastuksiin vaiko nykytaiteeseen, ja päätyy jälkimmäiseen kokiessaan 
ensimmäisen suuntautuvan vähemmän jumalaan ja enemmän viihteeseen. Voodoo ja 
taide sen sijaan pyrkivät kohtaamaan vaikeat ja vakavat asiat, eivät pakenemaan niitä.1 
Itse taivun kuitenkin näkemään molemmat vertailut huomioonotettavina. Taide ja 
viihdetapahtumat korostavat rituaalien erilaisia puolia. Populaarikulttuurin tapahtumat, 
kuten massahurmoksellinen konsertti tai tanssiklubi, ovat karnevaalin tyyppisiä koko 
kansan yhteisöllisiä rituaaleja2. Osallistujat ovat osa rituaalia. Taidetapahtumissa, kuten 
performanssissa tai näyttelyssä, kokija voi säädellä omaa osallisuuttaan paljon tarkem-
min tekijän suorittaessa rituaalin joka tapauksessa.

Monien kulttuurien rituaalitanssit ovat muuntuneet osaksi populaarikulttuuria, ja 
pyhän tai maallisen tilanteen rajanveto on usein joko epäselvä tai mahdoton3. Samoin 
länsimainen tanssiminen ”klubilla” voi olla vain kivaa, mutta se ei ole ehto. Tanssiminen 
voi olla myös tunne-energian, negatiivisen tai positiivisen purkamista. Itse olen har-
joittanut raivon tamppaamista pois juhlatilanteessa (toimii) ja tällä hetkellä Helsingissä 
toimii Diskorituaali-niminen projekti4, joka paneutuu diskon ja rituaalin suhteeseen 
ja diskoon rituaalina. Myös Turner näkee rokin, huumeet, diskovalot, järjestelmällisen 
aistien sekoittamisen ja populaarikulttuurin liturgiset elementit länsimaisen nuorison 
yrityksinä saavuttaa rituaalisesti yhteys olemiseen5.

Heimosen esiin nostama vapaa-ajan tanssi, jossa tanssitaan itse unohduksiin, osaksi 
sosiaalista massaa tai vellovaa musiikkia, ilman sen suurempia taiteellisia tai tieteellisiä 
päämääriä6 lukeutuu mielestäni kuvauksen puolesta rituaaliseksi; tanssilla on kuitenkin 
päämäärä, jossa olemisen rajat muuttuvat. Ehkä tarve liittyy yhteiskuntaan, joka eriyttää 
ihmisiä yhä enemmän yksilöpärjääjiksi laumaluonteesta huolimatta. Ihmisillä on tarve 
olla osa ryhmää. Erkkilä lainaa Elizabeth Groszin ilmausta ”biologisesti sosiaalinen”, 
joka kuvaa ihmisen avutonta riippuvuutta muista syntyessään7. Turnerin mukaan 
heimoyhteisöjen rituaaleissa ja hippien happeningeissä tavoitellaan samantyyppistä 
communitasia, yhteisöllistä muutosvoimaista kokemusta, joka pyrkii löytämään kunkin 
osallistujasielun syövereistä jotakin yhteistä ja jaettua. Sanoilla eksistenssi ja ekstaasi on 
etymologinen yhteys8 ja ne viittaavat toisiinsa. Pyrimme rituaaleilla, olivat ne juhlien, 
taiteen tai uskonnollisen seremonian muodossa, luomaan yhteistä käsitystä ja kokemus-
ta olemisesta jopa ekstaattisen jaetun kokemuksen kautta. Turner lainaa Martin Buberia, 
joka näkee yhteisön joukkona, jossa ihmiset eivät ainoastaan ole samassa lokaatiossa, 
vaan jotka kanssaolevat; virtaavat minusta sinuun.  Yhteisö ei ole, vaan tapahtuu.9 

Mäki kirjoittaa esseessään Fela Kutin musiikista ja sen tarjoamasta mahdollisuudesta 
tanssia yli omien rajojensa10.  Fela Kutin musiikki kumpuaa funkin lisäksi voodoo-mu-
siikista, ja sillä on selkeitä poliittisia päämääriä, kuten mustien emansipaatio. Keinoina 
on fyysinen rasitus, kipu ja nautinto – eli samat kokemukset kuin monissa tanssiin pe-
rustuvissa rituaaleissa. Voodoo pyrkii olemassaolokokemuksen muuttamiseen; pelkojen 
ja ihanteiden kohtaamiseen11. Sekä taide että voodoo ovat areena vilpittömälle, holtit-
tomalle, omia rajoja kokeilevalle toiminnalle. Lihaan jää jälki12, joka vaikuttaa myös 
ajatteluumme. Sanotaan, että liha tottelee kuria, mutta lihan rituaalit ovat ymmärtäneet 
lihan muovaavan ajatusten tuottamaa kuria.

1. Mäki 2000, 423

2. kukin valmistautuu etkoillaan 
yhtyäkseen lopullisen kliimaksin 
tarjoavaan joukkokohtaukseen

3. kuubalainen rumba, brasilia-
lainen maracatú, myös massiivis-
sa gospel-konserteissa uskonnol-
linen, maallinen ja sosiaalinen 
hurmos sekoittuvat
4. Eric Barco, Tatu Nenonen, 
Joel Neves, Ilmari Paananen, 
Justus Pienmunne, Sofia Simola, 
Lotta Suomi, Sanna Uuttu ja 
Tuomas Vaahtoluoto
5. Turner 2007, 159
6. Heimonen 2009, 126

7. Erkkilä 2008, 101

8. Turner 2007, 160

9. Turner 2007, 145

10. Mäki 2000, 437

11. Mäki 2000, 429

12. Mäki 2000, 437
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Taiteessa yhden selkeimmän linkin rituaaliin tarjoaa performanssi. Performanssi rinnas-
tuu ritualistiseen toimintaan usein suoraan jo muotonsa ja keinojensa tähden. Perfor-
manssi voidaankin nähdä länsimaisena rituaalina, oli se sitten performoijan yksityinen 
tai yhteisötaiteellinen toiminta. Rituaalien tavoin performanssissa on usein henkilö tai 
henkilöitä, jotka suorittavat tekoja symbolisessa mielessä. Vaikka performanssi koostuisi 
arkisin objektein tehdyistä arkisista teoista, luetaan se taiteena asioiden ja tekojen ollessa 
ennen muuta symbolisia tai metaforisia hyödyn tuottamisen sijaan1. Teatterista perfor-
manssi eroaa todellisen teon linjauksen tähden. Se, että performanssi sisältää ajatuksen 
teon tekemisestä oikeasti, tuo sen lähemmäs rituaalia.

Teemu Mäki suhtautuu performanssiin enemmän ruumiillisten ideoiden kuin ruumiil-
lisen läsnäolon taiteena2. Performanssi on hetken taidetta, joka ei ole loputtuaan, mutta 
jota toisaalta dokumentoidaan kirjallisesti ja kuvallisesti, valo- ja videokuvaten. Mäki 
kirjoittaa nähneensä ”livenä” vain muutamia mieleenpainuvia performansseja, mutta 
tekstien ja tallenteiden välityksellä vaikuttuneensa monista. Itselläni on samansuuntaisia 
kokemuksia; koettu on saattanut jättää kylmäksi ja kuultu hiipiä ihon alle. Mäen mu-
kaan performanssin voi ”kokea” tallenteiden ja kertomisen kautta teatteria paremmin, 
koska oleellista on se mitä tehdään eikä miten tehdään3. Performanssin voi siis nähdä 
ruumiillistettujen ideoiden taiteena4. ”Performanssi ei ole taiteen vertauskuvallisen luon-
teen vähentämistä vaan fyysisten kappaleiden ja suoritusten vertauskuvallisen luonteen 
korostamista5”. Oleellista on tietoisuus lihasta.

Olennaista ei siis ole, että performoitu teko tapahtuu silmiemme edessä, vaan että 
tiedämme sen tapahtuvan lihassa oikeasti, jossakin. Performanssi ei tarjoa huojennusta, 
vaan tarjoilee kivun kipuna. Vaikka esimerkiksi akvarellimaalaus esitetään etäänny-
tettynä tapahtumisesta - kankaalla, paperilla - on se hengeltään lähellä performanssia 
ja todellista tapahtumista. Banaalina esimerkkinä teokseni Kevätuhri (s. 16), joka sai 
monet säälimään eläinparkaa, vaikkei missään ollut määritelty sitä, kuka on uhri ja mikä 
tapahtumien kulku. Kuvalla on suuri narratiivinen voima. Tekojen ja eleiden symboliik-
ka tunnistetaan lihassa ja otetaan todeksi.

Taide, sekä tekeminen että kokeminen, voidaan mielestäni nähdä nykyihmisen rituaali-
na. Performanssissa voidaan käyttää tavallisesti hyvinkin arkista kuvastoa, lokaatiota ja 
materiaalia, joka nyrjäytetään johonkin yllättävään tai alleviivaavaan suuntaan. Maala-
uksen äärellä hiljennytään ja peilataan omaa tapahtumahorisonttia kuvan tarjoamaan. 
Taiteen äärellä eletään suuria tunteita, koetellaan rajoja, organisoidaan ajatuksia olemi-
sesta. Kuten rituaali järjestää elämää, on taide luonteeltaan hahmottelua ja järjestelyä, 
yritystä ymmärrykseen ja kommunikaatioon. Taide on paikka ja tilaisuus ritualistiselle 
toiminnalle – karnevaalivapauksilla.

1. Mäki 2000, 213

2. Mäki 2000, 367

3. Mäki 2000, 368
4. Mäki 2000, 369

5. Mäki 2000, 372
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5. PINTA

5.1. Ihon rajat

Oma kehon kuva luodaan niin oman kokemuksen kuin toisten kuviteltujen katseiden ja 
peilin avulla. Usein kehonkuva tuntuu oman kokemukseni (itsestäni ja muista) mukaan 
olevan vääristynyt. Keho on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Silti saatamme jäädä 
kiinni yksittäisiin hetkiin ja kuviin, joissa kehomme ei ole miellyttänyt meitä tilantee-
seen sopivalla tavalla.  Kuvanveistäjä Auguste Rodin (1840-1917) on Merlau–Pontyn 
mukaan pohtinut kehon kuvaamista todeten pysäytyskuvan mahdottomaksi ja jopa val-
heelliseksi1.  Liike jatkuu taukoamatta. Siksi jokaisessa asennossa on sekä asentoa, jossa 
liha oli hetki sitten, että tulevaa asentoa, koska liha on jo jatkuvasti matkalla kohti sitä2. 
Tästä havainnosta olen koettanut käytännössä hyötyä eräässä elämän vaiheessa, jossa 
en ollut tyytyväinen lantioni malliin. Virhe ei ollut katastrofaalinen, mutta mielestäni 
kiusallinen. Ratkaisin asian liikuttamalla lantiotani niin nopeasti, ettei virheellinen malli 
rekisteröityisi mielenkiintoisen liikkeen takaa. Pyrkimyksenäni oli siis tehdä lantioni 
ääriviivoista niin vaihtelevat, ettei kukaan ehtisi määrittää niitä.

Visuaalinen kuva kehosta on epätarkka tai valheellinen. Liha on jatkuvassa muutoksessa 
suhteessa ympäristöön, ja sen kuvaaminen pysähtyneeseen tilaan vaatii aina valintoja, 
joissa jotakin jää pois. Kuvamme fyysisestä olomuodostamme on altis omille mielialoil-
lemme ja muilta saatavalle palautteelle3. Jaana Parviainen lainaa Max Schelerin jakoa 
objektikehoon ja elettyyn kehoon. Objektikeho on kehomme luuna, lihaksina, painona 
ja mittana4. Arjessa emme kuitenkaan havainnoi kehoamme anatomisella tarkkuudella 
vaan tuntemusten kautta, jolloin voidaan puhua eletystä kehosta. Eletty keho tunte-
muksineen voi olla ristiriitainen objektikehon kanssa, mutta enemmän tosi. Taiteessa 
minua kiinnostaa erityisesti eletty keho ja tietävä liha. Niiden viivat ja mitat eivät seuraa 
anatomian oppikirjan ohjeita vaan kulkevat hajoamien, leviämien ja epäselvien kohtien 
kautta.

Pidän ihon maalaamisesta - sekä pehmeänä ja lihallisena että alleviivaavana, jopa väki-
valtaisena rajana henkilöiden välillä. Ihon viivalla voi korostaa kohtia, joissa maailma 
ja lihat pusertuvat yhteen, rajat murtuvat ja sekoittuvat tai jähmettyvät yhä paksum-
miksi. Vesiväri mahdollistaa erilaisten ihollisten purskahdusten näyttämisen. Teoksessa 
Taistelun objektiivinen laki (s. 22) herrat nujakoivat puvut päällä – yhtälö, joka yleensä 
yllättää. Kuvasta voi löytää jopa selkeää toisen rajan kaltoin kohtelua. Samalla jokaisen 
yksittäisen toimijan omakin raja murtuu osaksi lihaisaa kasaa.

Iho voidaan nähdä rajana, joka erottaa oman lihani maailman ja muiden lihasta. Iho 
suojaa; iho on kalvo maailman ja ihmisen välissä ollen eräänlainen kolmiulotteinen ääri-
viiva. Iho on ihmisen suurin elin. Antropologi Ashley Montagu pitää ihoa aistien äitinä 
ja ensimmäisenä kommunikaation välineenä5. Iho on se raja, jonka pistämme vasten 
toista rajaa; vasten ilmaa, vettä, seinää, asfalttia, toista ihoa. Raja on osin keinotekoinen, 

1. Merlau-Ponty 2012, 308
2. Merlau-Ponty 2012, 308

3. Erkkilä 1994, 99

4. Parviainen 1994, 40

5. Heimonen 2009, 200
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sillä vaihto maailman ja minun lihani välillä on käynnissä jatkuvasti. Silti oma liha on 
jotenkuten hallussa ja siihen on suora tuntoyhteys. Jos törmään asfalttiin, havainnoin 
kivun omassa lihassani, mutta en asfaltin lihassa. Kokemukseni mukaan kyseisessä tilan-
teessa iho yleensä hajoaa, hankautuu vereslihalle ja aukeaa päästäen asfaltin sisälleen ja 
veren ulos. Kuvassa valot ja varjot saavat ihmisen pinnan, ihon, näyttäytymään toisinaan 
viivamaisena rajana, joka erottaa ihmisen taustasta. Sellaiseksi me yleensä myös miel-
lämme ihon – rajaksi, jota ei tule loukata tai ylittää ilman asianmukaista lupaa (kyse on 
liitosta tai väkivallasta). Kun minulla ja maailmalla on ristiriita, on iho se, joka ottaa 
iskut vastaan – kun kaadun, se haavoittuu ja menee mustelmille; kun stressaannun, saan 
ihottumaa.

Eräs ystäväni totesi kerran akvarelleistani, että niissä on näennäisen kepeissä tilanteissa 
ihmisiä hieman vereslihalla. Kuvailu osuu mielestäni melko oikeaan. Teoksissani on har-
voin suurta draamaa. Kyse on enemmän pienistä nyrjähdyksistä. Iho on ensimmäinen 
ja viimeinen vaate. Se, jota ei riisuta, joka pitää paketin kasassa. Oma puku, mittatilaus-
työnä. Iho kertoo usein varsin paljon syntyperästämme, elintavoistamme tai olosuhteista 
ja kokemuksista, mutta se on silti vapaa vaatteiden aikaan ja paikkaan sitovista merki-
tyksistä. Ihollakin on muotinsa: pohjoisessa trendikäs iho ruskettuu ja etelässä pysyy val-
keana, mutta vaikutusmahdollisuudet siihen ovat rajalliset. Se linkittyy elämänkulkuun 
itseensä, lihaan, maailmaan, kaikkeen. Iho, ääriraja on tärkeä. Punertava, arka, aristava, 
silloin tällöin holtittomasti leviävä, mutta kuitenkin siinä, vääjäämättömästi. Teoksissani 
iho on esillä hapuillen rajojaan ja suuntiaan.

5.2.  Akvarelli-iho

Toisinaan toiseutan oman ruumiini erilliseksi lihastani – minästäni – vaikka kannatan 
kokonaisvaltaista kehonkuvaa. Kärsin atooppisesta ihosta, ja aina silloin tällöin ihoni 
ärtyy pahemmaksi. Silloin tapahtuu jakautuminen; syyllistän ihoani pahasta olosta, ero-
tan itseni kurittomasta lihastani. Ihosta tulee paha; toinen tottelematon, joka julmasti 
käyttäytyy vasten tahtoani, ja rupeutuu muuriksi minun ja maailman väliin.

Ihoaan ei pääse pakoon. Se on kaikkialla minun ja maailman välissä ollen samalla 
minua. Toisinaan elin erheellisesti, tai toisinaan harhaisen kokemuspohjaisesti irrotetaan 
itsestä. Silloin se muuttuu muuriksi, välitilaksi ja rajaksi. Iho on linkki minuuden ja 
maailman välissä. Iho on jatkuvassa kosketuksessa molempiin - näkyvä ja tunteva osa 
molempia. 

Akvarellilla on nautinnollista maalata ihoa. Voin etsiä erilaisia punaisia, jotka risteilevät 
paperilla veden mukana uomiaan etsien ja jälkiään jättäen. Akvarellin rikkaat reaktiot 
veden kanssa aiheuttavat erialisia haavoja, rupia, nirhaumia, painanteita tai silkinpeh-
meitä liukuvärejä, joilla korostaa ihon pehmeyttä. Ihon maalaaminen kiinnostaa minua 
ehkä erityisesti oman ihosuhteeni tähden. 

Fyysinen mielihyvä aukeaa kohti maailmaa, mutta kipu kääntyy sisäänpäin, aukeaa ruu-
miin sisätiloihin. Heimonen lainaa Elaine Scurrya, joka rinnastaa kivun ja kuvittelun, 
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koska kivulta puuttuu objekti, ja kuvittelu on itse itsensä objekti1. Kipu tulee vahvasti 
itseen.  Toisaalta tunnistan omissa kivun kokemuksissani selkeän toiseuden. Kivusta tu-
lee toinen, ja minä ja kivulias liha muodostamme me-yksikön, jolla on sisäinen ristiriita. 
Myös Heimonen mainitsee esimerkkejä, joissa kivusta tulee oman itsen toinen2. Kipu 
samanaikaisesti konkretisoi itsen ruumiillisuuden ja paljastaa oman toiseuden. Kipu on 
eräänlainen nylkijä, joka kääntää jotakin omaan lihaan kuuluvaa ulkopuolelle, ja tekee 
uuden rajan eletyn kehon kokemushorisonttiin.

Toisinaan sietämätön itsessä tulee näkyväksi. Samaan tapaan kuin läheinen ihmissuhde 
saa joskus omat huonot puolet esille paljastaen itsestä luonteenpiirteitä, joiden olemassa-
oloa on vaikea myöntää. Voiko itseään tuntea? Epämieluisat ja yllättävät tilanteet voivat 
paljastaa itsestä yllättäviä piirteitä; pihiyttä, pelkuruutta, pikkumaisuutta. Liha on mys-
teeri, vaikutuksille altis, eikä lainkaan aina sanojen ja käskyjen piirissä. Lihalla on myös 
omat totuutensa; päänsärkynsä ja perhoset vatsanpohjassa. Teoksissani olen pyrkinyt 
maalaamaan esille myös olemisen ristiriitaisuudet. Kukkien keskeltä purskahtaa aktiivi-
sen kyllästymisen ele teoksessa Valikoiva kuulo (s. 18). Teokset voivat sekä visuaalisilla 
elementeillä että kuvan ja nimen yhteispelillä tarjota ristiriitaisia lukutapoja.

Varto kritisoi nykyisen pullamössösukupolven kehosuhdetta, jossa ongelmaton liha on 
ehkä liiankin helppo erottaa maailmasta3. Toisaalta kokemukseni mukaan juuri vastuk-
sen antava iho saa minut suhtautumaan ruumiiseeni objektina, toisena, koska toista 
on helpompi syyttää kuin omaa lihaansa. Maalauksissani selkeä ihon viiva sekä irrottaa 
hahmot ympäristöstä, maailman yhteisestä lihasta, että liittää heidät toisiinsa, satunnai-
siin väriläntteihin ja toivottavasti joihinkin uusiin ajatus- ja assosiaatioketjuihin.

Teoksessani Ne jotka lähtee, jotka jää (s.13) pääosaan nousee helposti maisema. Se on 
saanut maalauksessa eniten väriä, pinta-alaa ja sivellintyöstöä. Kolme hahmoa maiseman 
keskiössä ovat kuitenkin enemmän kuin mittatikkuja. Heidät on maalattu punaisella 
viivalla, eikä yksityiskohtia ole, mutta ihon viiva huutaa ja hohtaa suhteessa maisemaan. 
Punainen väri yhdistää ihmishahmot toisiinsa, vaikka heillä kullakin on omat suuntansa. 
Ihojen viiva osaksi sulautuu maisemaan ja päästää maiseman hahmojen sisään, toisaalla 
taas aggressiivisesti valtaa ja peittää maisemaa. Iho on heidän yhteinen nimittäjänsä ja 
jatkuva napanuoransa ympäröivään.

5.3. Toinen heijastuspintana

Ihminen oppii itsestään myös katsomalla muita. Monet motoriset taidot, kuten kengän-
nauhojen solminta ja tanssiminen, opitaan katsomalla ensin, miten joku muu tekee, ja 
kokeilemalla perässä. ”Katsellessaan toista hän tunnistaa liikettä itsessään, oma kokemus 
vaikuttaa näkemiseen lihassa”4. Koen käyttäväni maalatessani samankaltaista metodia: 
katson muita ja itseäni peilistä, kokeilen liikettä tai asentoa, kuvittelen, palautan sen 
mieleeni ikään kuin näkisin sen ulkoapäin ja haastan käteni motoriikkaa saadakseni sen 
siirretyksi paperille. Ihminen ei luonnostaan näe itseään kovin hyvin eikä peilinkään 
kautta joka kulmasta. Mutta katsomalla muita kuvittelemme kokonaisuuden myös itses-
tämme. Toisten ruumiiden rajojen kautta hahmotamme myös omamme5.

1. Heimonen 2009, 210

2. Heimonen 2009, 210

3. Varto 2003, 117

4. Heimonen 2009, 102

5. Erkkilä 2008, 101
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Heimosen mukaan ”oma itse paikantuu suhteessa toiseen”1. Luomme mielikuvaa 
itsestämme ja otamme paikkamme maailmassa tai tanssisalissa suhteessa siihen, miten 
muut ovat asettuneet ja miten muut ovat. Schilderin mukaan lapsi matkii läheisiltään 
asenteensa omaa ruumiinkuvaansa kohtaan. Muilta lainataan myös asentoja ja eleitä. 
Muokkaamme omaa olemistamme ja lihaamme jatkuvasti suhteessa toisiin: odotuksiin, 
emootioihin, asenteisiin ja niin edelleen.2 Kyse on siis jatkuvasta pelistä ja peilaamisesta. 
Nähdäkseni sama jatkuu maalatessa, mutta mielikuvitus ottaa peilin aseman, ja paperis-
ta tulee enemmän tahdonalainen heijastuspinta. Voin maalata esiin toiveeni ja pelkoni; 
sen uuden jota olen oppinut katsomaan. Mutta mukaan tulee aina myös jotakin tiedos-
tamatonta, jotakin, mikä on peräisin lihastani, tahdoin tai en.

Samalla kun luomme ja taas uudelleen luomme omaa kuvaamme suhteessa toisiin, 
tulemme myös jaetulle alueelle, jossa oman itsen raja ylittyy lomittuen maailmaan ja 
toisiin. Heimosen mukaan Levinas painottaa ihmisen aistisuutta, joka liittyy ruumiilli-
suuteen. Siinä oman itsen käsittäminen ylittyy ihmisen kiinnittyessä toisiin ennen itseä.3 
Tämä aistisuus, lihallinen oleminen, oleminen kaikkiaan, asettaa meidät yhteyteen 
toisten kanssa. Koska ihmisen iho, raja, on toisinaan auki ja häilyväinen, ei oleminen ole 
ainoastaan hallittua ja tiedettyä vaan jatkuvaa vaihdon aluetta. Oleminen itsessään sisäl-
tää sen vieraan, joka pitäisi tunnistaa ja tunnustaa itsestään, jotta voisi kohdata toisen4.

Koulumaailma ja kasvatus ovat jatkuvaa toiseuden kohtaamista. Käsittämättömät toiset 
ovat jatkuvalla törmäyskurssilla, ja olisi utooppista kyetä ymmärtämään kaikkia. Toisen 
katsominen opettaa ja Toista katsomalla voi kuitenkin oppia myös asioita, joita oma liha 
ei opeta. Myös taide voi toimia porttina toiseuteen.

5.4. Välissä liha

Taide syntyy aina lihan välityksellä. Ihminen on kokonaisuus, joka kostuu soluista, 
hermoista, bakteereista ja muista mikro-organismeista. Maalaus ei ole pyhä prosessi, 
jossa ylimaallinen idea siirtyy puhtaana paperille, vaan liha on jatkuvasti läsnä. Ajatus 
asuu lihassa ja liha konkreettisesti kohtaa toisen materian, paperin, teoksen syntyessä. 
Käsi, joka liikuttaa sivellintä on yhtälailla osallinen teoksen syntyyn kuin ajatus. Kuvaa 
tehdessä lopputulokseen vaikuttaa lihan syövereissä syntynyt ajatus, mieliala, fyysinen 
kunto, motoriikka ja kaiken tämän yhteistyö. Teos syntyy lihasta.

Teos, joka esitetään ruumiilla, muodostuu lihan liikkeinä, impulsseina ja eleinä. Samoil-
la aineksilla tehdään teos, jossa hyödynnetään väriä ja paperia. Polku ja lopputulos ovat 
samat; minun lihani toimii ja tekee, pyrkien näyttämään, tekemään näkyväksi ja lihal-
listamaan jotakin jollekulle toiselle. Kommunikaation näkökulmasta on yhdentekevää, 
onko kuva tai ele lihallistunut paperille, videolle, valokuvaan vai tekoon. Yhtä kaikki, 
tekijänä on liha.

Heimosen mukaan oleminen paikantuu lihaan ja oleminen luo tilat: ”He ovat paikkaa, 
jossa he ovat”5. Ihminen on aistinen kokonaisuus, joka muodostuu myöntäessään sekä 
oman itsensä että maailman lihan. Eläminen ja taide tapahtuvat jatkuvassa, katkeamat-

1. Heimonen 2009, 59

2. Erkkilä 2008, 92, 93

3. Heimonen 2009, 114

4. Heimonen 2009, 161

5. Heimonen 2009, 59
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tomassa yhteydessä maailmaan. Tyhjiötä ei ole. On vain erilaisia tiloja, joihin kontakti 
syntyy. Kukin paikka ja hetki saavat merkityksensä ja muotonsa sen mukaan, miten liha 
niissä yhdistyy.

Kun puhutaan vahvasti fyysisestä taiteesta, lienee stereotyyppinen ensimmäinen mieli-
kuva ainakin taidemaailman ulkopuolisessa arjessa Jackson Pollock ja action painting tai 
lihaan konkreettisesti kiinni käyvä kehotaide. Sekä fyysinen että vahva ovat kuitenkin 
täynnä nyansseja. Fyysinen kuvataide ei ensimmäisenä yhdisty herkkänä ja eteerisenä, 
historiallisesti naisille sopivana, pidettyyn akvarelliin. Voiko herkkä akvarelli samaan 
aikaan olla selkeän fyysistä? Koen omat teokseni fyysisinä niin tekoprosessin kuin aihei-
densa suhteen. Fyysisyys ei ole niissä alleviivaavaa vaan pikemmin kosketuksen dialogia. 
Mutta pitääkö fyysisyyden aina merkitä raakaa voimaa tai väkivaltaa vai voiko se olla 
myös hellää ja tunnustelevaa menettämättä silti yhteyttään lihaan?

Koen tärkeäksi vaikuttaa käsitteisiin ja mielikuviin sisältäpäin. Jos akvarelli koetaan etee-
riseksi, haluan maalata sillä lihaa. Vesivärit ovat stereotyyppisen pikkusievän maineensa 
katveessa, vaikka on maalareita, jotka tekevät niillä vahvaa kuvaa. Esimerkiksi Hanna 
Saarikosken1 ilmaisuvoimaiset, usein myös suurikokoiset, akvarellit kertovat minulle 
olemisesta usein juuri eleiden ja ilmeiden maalattujen kuvien kautta. Niissä näkyvät 
siveltimenvedot ja vahvat värit yhdistyvät herkkiin kuuntelemisen hetkiin veden ja 
paperin kohtaamisissa. Marlene Dumas2 käyttää maalia ja mustetta, mutta reipas veden 
käyttö tekee teoksista toisinaan akvarellin omaisia. Dumas maalaa raadollista elävää 
lihaa. Toisaalta oma missioni ei ole maalata kauneutta vastaan silloin kun kauneus asuu 
aiheessa ja lisäksi myönnän olevani miellyttämishaluinen ja sen näkyvän kuvissani. Mut-
ta mielestäni mielenkiintoista on värinä, joka syntyy kuvan kauneuden ja häiritsevän 
elementin ristiriidasta. Shokeeraamisen sijaan minua kiinnostaa ravistelu rivien väleistä.

Akvarelli, grafiikka ja performanssi ovat kaikki vaihtoehtoisia medioita, joiden avulla 
voin sanoa jotakin. Liha paperilla tai liha paperina, vaikuttaa siihen, miten ja missä 
teosta voi törmäyttää yleisöön, mutta ei sinänsä teoksen aina sisältämään tekijäsubjektiin 
ja olemassaoloon objektina. Performanssissa olen aktuaalisesti samassa tilassa teoksen 
kokijan kanssa, alttiina lihallisesti. Silloin kinesfäärini liittyy suhteeseeni toisiin: kuinka 
lähelle päästän, koska tunnen oman fyysisen tilani uhatuksi ja niin edelleen3.  Rudolf 
Labanin mukaan kinesfääri on fyysinen tila, johon ulottuu raajoillaan siirtämättä paino-
pistettään, se on oma fyysinen tilani, jonka koko riippuu liikkujasta ja jota voi muokata 
liikkeillään4. Lihan ollessa paperilla on neuvottelu kinesfääristä käyty jo – paperin kans-
sa, sivellin aseena. Silloin olen määrittänyt henkisen kinesfäärini etukäteen ja kokija käy 
oman rajanvetonsa sen jälkeen, teosta katsoessaan. Jossakin välissä olen kuitenkin tehnyt 
tekijäsubjektin valinnat, ja sekä performanssissa että maalauksessa teko tai teos on myös 
toisten valintojen armoilla.

Olen maalatessani kokeillut kuvien asentoja ja tunnustellut niitä: missä paino on, mihin 
suuntaan mikin piste kääntyy, missä tunnen kierron, missä tuntuu vaikealta. Vaikka 
olen joissakin kohdin turvautunut peiliin tai luonnoksiin, on töideni liike enemmän 
subjektin kuin objektin liikettä. Heimonen sanoo tanssijoiden voivan rakentaa liikettä 
myös sisältäpäin5. Silloin ensisijaisena päämääränä ei ole se, miltä liike näyttää, vaan 
miltä se tuntuu. Samaan tapaan voin maalatessani hahmolle rajoja etsiä muotoa tunnun 
kautta.

3. Heimonen 2009, 54

4. Heimonen 2009, 54

5. Heimonen 2009, 90

1. Ukkonen 2013
loviisacontemporary.weebly.com

2. Hello Goodbye 1998
drawingroom.org.uk
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Akvarellin ilmaisussa on voimansa ja fyysisyytensä. En hae sitä välttämättä värin lisää-
misen, paksuntamisen, nopeuden tai paperin repimisen kautta. Hento voi olla vahvaa 
tahdossaan ja paljastamisessaan. Akvarelli päästää valon läpi, ottaen sen haltuunsa. Se 
näyttää maalaamisen kerrokset, yritykset ja ajan. Akvarelli reagoi herkästi: se ottaa tosis-
saan itseensä pienetkin määrät väriä. Kuten performanssi muuttaa arkisen teon taiteeksi, 
voi akvarelli paljastaa hennonkin kosketuksen latautuneen voiman. Valo toimii paperin 
ja värin rajalla, ja abstrakti jokin muuttuu kuvaksi.

En kuvaa lähtökohtaisesti itseäni persoonana. Teoksissa on vain muutama, joita voin 
pitää omakuvina. Aiheenani on tila, ele tai ajatus, jota pyrin selventämään hahmon 
kautta. Akvarellisti Petri Hytönen on aikanaan sanonut piirustuksen ja maalauksen pe-
ruskurssilla, että jokainen kuvaa aina itseään, vaikka käyttäisi mallinaan jotakuta muuta. 
Kaikista töistäni on siis löydettävissä minua; samaan tapaan kuin performanssi kulkee 
kehoni kautta aiheesta huolimatta, syntyy myös maalaukseni aina lihani suodattamana. 
Pelko siirtyy ruumiiseen, ruumis kuviin ja performanssi on ruumis kuvana. Tiedosta-
maton tieto tulee teoksiin liikkeiden ja kehon tunnelman mukaan. Henkilökohtainen 
pirskahtelee esiin eleiden kautta siirtyen teoksiin. Maalaan, jotta löydän uusille poluille, 
jotta saan päästettyä irti. Maalaukseni ja performanssini ovat taiteen muotoon puettuja 
rituaaleja ja sijaistoimintoja. Ne ovat hillittyjä karnevalistisia hetkiä ja rituaaleja. 

5.5. Kasvot pinnalla

Ellen Thesleffin Omakuva 1 vuosilta 1894–95 on ensimmäisiä teoksia, jonka muistan 
sykähdyttäneen minua vahvasti. Teos oli minulla postikorttiversiona seinällä vuosia. Sii-
nä on vahva imu. Teos vaatii vastaamaan katseeseen. Piirros on tarkka ja esittävä, mutta 
samalla se on jäljittämätön määrä piirrettyjä poispyyhittyjä ja taas piirrettyjä viivoja. 
Innostun teoksesta aina uudelleen törmätessäni siihen. Thesleff palasi työhön useita 
kertoja ja jatkoi sen työstämistä näyttelyiden välillä2. Samoin olen löytänyt Thesleffin 
aina uudelleen, sattumalta – kiinnostuessani väreistä ja sitten viitteellisemmästä esittä-
västä esittämisestä tai tutustuessani eri kuvanteon tekniikoihin. Thesleffin Marionetteja 
3 (1907) on yksinkertaisuudessaan upeimpia puupiirroksia, joita tiedän. Sen viivassa 
ja on keveyttä ja liikkuvuutta, jonka näkisin myös akvarellilla toteutettuna. Thesleffin 
teoksissa ei sykähdyttävää ole niinkään tekninen taituruus kuin se jokin: tunne ja hakeva 
mutta päättäväinen viiva.

Ehkä minua puhuttelee myös Thesleffin tekninen levottomuus. Hän on tunnettu niin 
maalauksistaan, grafiikastaan kuin piirroksistaan. Thesleff on maalannut siveltimellä 
kankaalle, veistänyt puuta grafiikkaa varten kaivertimilla ja maalannut palettiveitsillä 
kankaalle. Taiteilija Kukka Paavilainen kirjoittaa tekniikan vaihtamisesta luovuutta 
ruokkivana tekijänä kuvaillessaan Thesleffin tapaa tehdä grafiikkaa ja sitä, miten Thesleff 
myöhemmin maalasi veitsillä4. Toivon oman sivupolkujen kautta kulkemiseni rikastavan 
kutakin käsilläni olevaa tekniikkaa samaan tapaan. 

Teoksessa Lovesong (s. 15) olen yrittänyt yhdistää kepeää ja surkeaa tunnelmaa, mär-
kää ja vallatonta värin käsittelyä sekä hallittua viivaa. Kuvassa on paperista vilkuilevat 

2. Schreck 2008, 20

4. Paavilainen 2008, 101

1. kokoelmat.fng.fi

3. kokoelmat.fng.fi
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kasvot jotka nähdäkseni toivovat ja vaativat. Teoksissani ihmisellä on suuri rooli, mutta 
he näyttäytyvät irrationaalisina, oudosti toimivina. Paljastuu se ihminen ja minä, jota 
en ymmärrä, tai en halua tai osaa ymmärtää. Toiseus ja vieraus ovat niissä läsnä. Kasvot 
on yleensä kätketty, tai sitten ne ovat esillä kuvan ainoana kohteena.  Kasvot ovat niin 
vahva ilmaisija, että niille on annettava kaikki, tai ne ottavat kaiken. Ehkä hahmoni ovat 
paljaampia ilman kasvoja, ilman mitään naamioita? Kasvoja pidetään sielun peilinä, 
mutta myös liha reflektoi maailmaa jatkuvasti. Teoksessani Vaikenemisen kulta (s. 23)
kasvot ovat osittain pois pyyhityt, osittain uudelleen rajatut. Ne hahmottuvat, mutta 
jäävät arvoitukseksi, vaikenevat todellisista päälauseistaan.

5.6. Naamionkääntötemppu

Teoksessani Faunin iltapäivä (s. 17) on tumma naamio turkoosilla taustalla. Kuvassa 
on mielestäni hilpeästä nimestä huolimatta jotakin mykkää ja jyrkkää. Naamiot ovat 
kiinnostaneet minua jo pitkään, ja olen sekä käyttänyt niitä kuvissa että rakentanut niitä 
erilaisista materiaaleista. Naamiot liittyvät juhlinnan ja karnevaalien lisäksi piiloutu-
miseen ja kätkemiseen – ja toisaalta käänteisesti kätketyn paljastamiseen. Naamioilla 
voidaan esimerkiksi juhlan kontekstissa näyttää sellaisia puolia itsestä, jotka yleensä pyri-
tään kätkemään. Havaintoni lukuisissa juhlatilanteissa on, että naamiot ja naamiaisasut 
saavat ihmiset käyttäytymään joko naamion roolin mukaan tai ylipäätään avoimemmin. 
Naamioilla on voimaa, vaikka tietäisimme niiden takana olevan henkilön henkilöllisyy-
den. Yksi esimerkki on äitini joskus matkoiltaan tuoma kauhistuttava vihaisen miehen 
naamio, joka saa oloni aina epämukavaksi. Toinen on tilaisuus, jossa brasilialainen 
tanssiopettajani tanssi ochun-orichan1 -tanssia asussa, jossa helmiverho peitti kasvot. 
Vaikka hän oli muuten täysin tunnistettavissa, aiheutti kasvojen peittäminen jollakin 
tapaa uuden hahmon ilmentymisen muuttaen tutun toiseksi. Kasvojen vaihtaminen tai 
peittäminen on hyvin vahva toimi niinkin kasvo-orientoituneelle lajille kuin ihminen.

Naamio tuo kantajalleen voimaa ja suojaa. Se turvaa arkisen persoonan yksityisyyttä ja 
antaa tarpeen tullen hahmonsa erityisvoimia. Naamioitumisen funktiona on yleensä 
statuksen kääntäminen ja muuttaminen. Rooman karnevaaleilla 1788 on käytetty co-
media del arte -naamioita2, ja naamioiden pitäjät ottivat käyttöönsä naamion hahmoille 
oletettuja ominaisuuksia. Turnerin esimerkkinä on Amerikkalainen Halloween, jolloin 
lapset, yhteiskunnan hyväksytyt heikoimmat, pukeutuvat yhteiskunnan ja magiamaail-
man hylkiöiksi3 ja vaativat kepposten uhalla palkintoja talojen omistajilta. Anonyymeik-
si pukeutuneet lapset purkavat aggressiota, ja heillä on pukeutumisensa kautta maantie-
rosvojen, intiaanien ja yliluonnollisten tai muiden olentojen voimat.4 Naamioituminen 
siis muuttaa henkilön roolin ja statuksen. Sama ilmiö toistuu karnevaaleilla ja monissa 
ritualistisissa tansseissa. Statuksenkääntämisrituaaleja esiintyy useissa kulttuureissa. Ne 
toistuvat useimmiten säännöllisesti samaan aikaan vuodesta5, mutta myös vaaran uhates-
sa yhteisöä.6

Oma kokemukseni on, että naamiot ja naamioituminen auttavat vapautumaan totutuis-
ta sosiaalisista rooleista, ja siksi naamioituminen kuuluu myös karnevaaliin. Kiinnitin 
huomiota tähän naamioiden vapauttavaan voimaan eräissä alter ego -teemaisissa juhlissa 

1. oricha = afrobrasilialainen 
jumaluus

2. Bahtin 1995, 220

4. Turner 2007, 199

6. Turner 2007, 204

5. esim. karnevaalit, Intian 
holi-festivaali

3. noidiksi, peikoiksi, kuolleiksi, 
alkuperäisasukkaiksi
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syksyllä 2008. Tunnelma oli riehakas ja vapautunut, ja kontaktia tuntemattomiin 
otettiin selvästi hanakammin kuin kokemissani juhlissa yleensä. Usein toiminta tapahtui 
nimenomaan alter ego -hahmon tapaan ja varjolla. Teema ja sen huomioon ottaminen 
olivat saaneet vieraiden sensorit uudelle taajuudelle. Naamio luo aina ympärilleen eri-
tyisen ilmapiirin, ja erottuu muista olioista1. Naamio ei edusta ainoastaan toista tai toi-
seutta, vaan se merkitsee aina kahta päällekkäistä totuutta tai vaihtoehtoa. Naamioituja 
saa naamionsa esikuvan voimat, esittää Turner viitaten Amazonasin kansojen tulimyyt-
tien jaguaarihahmoihin. Naamiointi paljastaa ja verhoaa samanaikaisesti.2 Naamio voi 
vahvistaa henkilön kätkeytyneitä ominaisuuksia ja samalla piilottaa arkisen persoonan. 
Naamio voi myös mahdollistaa uusien piirteiden ja tapojen luomisen.

Naamio liittyi keskiajan ja renessanssin kuvastossa muutokseen, siirtymään, metamor-
foosiin, elämän monimuotoisuuteen ja luonnollisten rajojen siirtymiseen. Naamiot 
ruumiillistavat elämän leikkisän ulottuvuuden sekä todellisuuden ja kuvan keskinäisen 
suhteen muinaisissa ritualistisissa näytelmämuodoissa. Keskiajan ja renessanssin naamiot 
paljastavat maailman groteskin olemuksen. Toisaalta myöhemmässä romanttisessa gro-
teskissa naamio on irrotettu karnevalistisesta, elämään ja sen monimuotoisuuteen viit-
taavasta tarkoituksesta. Romantiikka täytti naamion uusilla merkityksillä, kuten salailu, 
peittäminen ja tyhjyys.3 Samaksi ilmiöksi Bahtin näkee ambivalentin kaiken yhdessä 
nauramisen muuttumisen ironiseksi nauruksi, jossa nauraja ei naura toisten kanssa vaan 
ryhmän ulkopuolelta4.

Brasilialainen karnevaali on säilyttänyt osia keskiaikaisen karnevaalin filosofiasta sekä 
imenyt vaikutteita romantiikan käsityksestä naamiosta kammottavan tyhjyyden kät-
kijänä. Se on myös ottanut myöhemmin vaikutteita sekä alueen alkuperäisasukkaiden 
että Afrikan mantereelta saapuneiden naamioinneista. Yoruba-kulttuureissa naamioilla 
on uskonnollisia ja symbolisia rooleja, ja toisinaan ne edustavat tiettyjä hahmoja, joiksi 
naamioiden kantajat saattavat jopa inkarnoitua. Rio de Janeiron karnevaaleilla samba-
kulkueilla on omat teemojensa mukaiset asut, ja kaupunki on täynnä erilaisia kulkueita, 
joihin pukeudutaan kulloisenkin teeman mukaan. Karnevaalikansalla on myös yleensä 
omat karnevalistiset alter egonsa tai asunsa, jotka he valitsevat ja rakentavat vapaasti. 
Nykyisten karnevaalien naamiot toimivat sekä toiseuden paljastajina että peittäjinä – 
mutta yhtäkaikki – ne toimivat tilanteen kääntäjinä ja virittäjinä.

Vaikka naamiot yleensä liitetään erityisiin hetkiin, kuten esiintymisiin, karnevaaleihin 
tai ryöstöihin, onko meillä juurikaan hetkiä ilman naamioita? Itse tunnistan muuttavani 
käytöstäni tai olemisen tapaani, joskus hienovaraisemmin ja joskus selvemmin, suhteessa 
tilanteeseen ja seuraan. Performanssitaiteilijana ja kuvataidekasvattajana olemisessa voi 
varmasti havaita ”ammattiroolin” vaatimia eroja. Eikö tällainen hienovarainen itsestään 
annettavan kuvan säätely voida katsoa naamioitumiseksi? Opinnäytetyössään Pia Parja-
nen-Aaltonen punnitsee erinomaisesti opettajuutta roolina, sen vaatimuksia5 ja erilaisia 
naamiovaihtoehtoja. Opettajan työ nähdään usein puolijulkisena työnä, ja opettajan 
oletetaan yleensä täyttävän tiettyjä ehtoja olemisessaan myös työajan ulkopuolella. Vaati-
mukset ovat ikään kuin sisäänkirjoitettuina opettajan representaation historialliseen jat-
kumoon6. Opettajalle annetaan siis täytettäväksi esimerkillisen henkilön rooli ulkoapäin. 
Parjanen-Aaltonen tiivistää opettajuuden olevan sekoitus kunkin intiimiä olemista sekä 
oletettua opettajuuden roolia ja ehdottaakin opettajan pitävän puolinaamiota koko-
naamion sijasta. Puolinaamio mahdollistaa oman persoonan osittaisen paljastamisen ja 

1. Bahtin 1995, 38

2. Turner 2007, 200

3. Bahtin 1995, 38

4. Bahtin 1995, 38

5. sosiaaliset normit

6. Kamila 2012, 85-86, 159
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henkilökohtaisen kontaktin oppilaisiin antaen kuitenkin ammatti-identiteetin suojan ja 
auktoriteetin. Kyse on tasapainosta aitojen roolien välillä.1 Näen myös taiteen eräänlaise-
na karnevalistisena kenttänä, jossa voin kokeilla erilaisia naamioita. Voin projisoida tai-
teeseeni erilaisia puolia ja näkemyksiä itsestäni tai toisista, ja vaihtaa naamiota huoletta.

1. Parjanen-Aaltonen 2015, 
35,44
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6.1. Monet suunnat

Vaikka monialainen työskentely saattaa hidastaa yksittäisen tekniikan mestarillista 
hallintaa, näen sen myös tekemistä rikastuttavana tekijänä. Työskennellessäni toisel-
la välineellä opin jotakin uutta, jota voin hyödyntää toisella tapaa jälleen palatessani 
tutumman tekniikan pariin. Kukka Paavilainen kirjoittaa artikkelissaan Thesleffin veitset 
Thesleffistä maalarina ja puupiirtäjänä, ja pohtii ensin siveltimen vaikutusta veitsien 
käyttöön ja myöhemmin veitsien vaikutusta myöhempään maalausjälkeen. Paavilaisen 
näkemys on, että Thesleff saa uudenlaisen vapauden maalaamiseensa puupiirroksen 
avulla1. Toivon, että oma uskottomuuteni eri medioita kohtaan näkyisi töissäni etene-
misenä. Ehkä eri taiteenlajien tai tekniikoiden välillä sukkulointia voisi pitää ikään kuin 
venyttelynä, joka pitää virkeänä ja kunnossa? Monitaiteisuus mahdollistaa avautumisen 
erilaiselle ja uudistumisen. 

Monialaisuus on positiivista ja jopa välttämätöntä taidekasvatuksen suhteen. Suu-
rimmassa osassa opetustöitä tarvitaan edes jonkinlaisia tietoja ja taitoja useammista 
medioista, eikä ainoastaan mestarillista hallintaa jostakin. Monialaisuus on suorastaan 
vaatimus. Kuvataiteen kenttä on jatkuvassa laajentumisen tilassa sen medioiden kehit-
tyessä ja vaihtoehtojen lisääntyessä. Analogisten menetelmien ja kädentaitojen rinnalle, 
ei tilalle, on noussut joukko digitaalisia vaihtoehtoja. Opettajalta odotetaan valmiuksia 
niihin kaikkiin. Myös globalisaatio on tehnyt yhä suuremmasta määrästä historiallisia ja 
teoreettisia näkökulmia relevantteja. Maailman ja välimatkojen pienentyessä hallittavan 
aineksen määrä suurenee. Se on haaste, joka rikastaa niin oppilaita kuin opettajiakin. 
Tottumus katsoa moneen eri suuntaan ja yhdistellä asioita ennakkoluulottomasti auttaa 
haasteen saavuttamisessa. Tekeminen kasvattaa taitoa.

Vaikka sekä kuvallinen että kehollinen työskentely syntyvät lihasta2 ne toimivat eri 
reiteillä antaen vihjeitä ja virikkeitä toisilleen. Tanssimisen voi avata uusia sanoja ja 
yhteyksiä3, miksei siis myös uusia kulmia kuvan tekoon. Oli välineeni mikä tahansa, 
kertovat syntyneet tai verkkokalvoille heijastuneet kuvat lihallisuudesta ja palauttavat 
siihen, mistä on kyse: jatkuvasta liikkeestä, muuntumisesta4. Liha on siis liikettä, ja liike 
elämän uutta luova muutosvoima, joka mahdollistaa karnevalistisen utopian syntymisen 
ja toisinaan myös toteutumisen. 

Monitaiteinen työskentely voi avata uusia reittejä. Se voi usuttaa uusille urille ja kat-
somaan tutumpiakin tekniikoita uudesta kulmasta. Kun ottan haltuun uutta asiaa ja 
liikuttan uusia lihaksia, voin löytää uuden suunnan, josta lähestyä omaa työskentelyäni 
tai taidekasvatusmetodeitani. Monet suunnat ovat rikkaus ja haaste.

1. Paavilainen 2008, 98

2. Parviainen 1994, 25

3. Heimonen 2009, 275

4. Heimonen 2009, 18
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6.2. Luova liha luokassa

Ruumiin taide ei ole keskiössä oletetussa monenlaisiin kuvateknisiin valmiuksiin 
ohjaavassa kuvataidekasvatuksessa. Toisaalta liha on kaiken takana ja mahdollistajana1. 
Oletan, että lihan vahva suuntautuminen maailmaan ja olemiseen avaa niin kuvallista 
hahmottamista ja työskentelyä kuin ryhmässä olemista ja toimimista. Parviaisen mukaan 
koettu tila tai avaruus ja aika ovat ihmisen elämismaailmaa kannattelevia perushori-
sontteja, joita tanssi tai tanssin omainen toiminta voi muuttaa tai avata2. Liikkeellinen 
toiminta ja sen ymmärtäminen auttavat subjektiivista tilan hahmotusta sekä suhteessa 
fyysiseen että sosiaaliseen tilaan.

Koulu on paikka, jolla on omat rakennetut rajansa ja tarkat sääntönsä. Se on myös sosi-
aalinen tila, jossa ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Siksi erityisesti opetustilanteessa 
pitäisi tiedostaa olemisen herkkyys ja jatkuva muotoutuvuus ärsykkeiden mukana. Hei-
mosen mukaan toisen aistiminen vahvistaa oman olemisen kokemusta3. Oman kokemi-
sen vahvistuminen herättää myös toisen ja toiseuden huomaamiseen. Luokkatilanteessa 
tulisikin olla tietoinen mahdollisista erilaisista tarpeista tilan ja olemisen tavan suhteen. 
Pia Parjanen–Aaltonen yhdistää ajatuksen kontakti-improvisaatiosta ja luokkatilantees-
ta, joissa molemmissa ollaan jatkuvasti muuttuvassa yhteydessä toisiin ja tilaan. Kun on 
tietoisesti harjoittanut tietoisuuttaan lihallisesta olemisestaan sekä omista että muiden 
ruumiin rajoista, on oletettavasti herkempi aistimaan tilat ja tilanteet.4

Kehomuisti sisältää lihamme oppimaa tietoa maailmasta. Osaamme reagoida fyysisesti 
moniin tilanteisiin ajattelematta. Pyrimme esimerkiksi väistämään kohti lentäviä esineitä 
ennen kuin ajattelemme tekevämme niin5. Lihamme oppii aistimaan tilanteita ja lähet-
tää fyysisiä signaaleja mielipiteestämme ennen kuin osaamme artikuloida sitä. Lihamme 
auttaa meitä sosiaalisten tilanteiden tulkinnassa. Sekä tanssiminen että maalaaminen 
tapahtuvat lihassa ja vahvasti lihan tietoon nojaten. Koen, että molempien harjoittami-
nen on herkistänyt minua kuulemaan lihaani, ja sitä kautta toivottavasti olemaan läsnä 
ja kuulolla myös toisten kehojen lähettämille signaaleille.

Kehotietoisuuden lisäksi performanssi ja tanssilajit, jotka sisältävät improvisaatioita, 
kouluttavat sietämään epävarmuutta ja kokeilemaan silti. Performanssi elää usein tilan-
teen ja muiden läsnäolijoiden mukaan ja pakottaa mukautumaan tilanteisiin. Ensim-
mäinen improvisoitu tanssi muiden katsoessa on jännittävää, ja jännitys saattaa jopa 
halvaannuttaa liikkeellisen luovuuden. Toisaalta mitä useammin heittäytyy, sitä suurem-
malla rentoudella improvisointi muiden katsoessa sujuu. Opetustilanne on usein täynnä 
epävarmoja hetkiä, jolloin kaikki ei mene kuten odottaisi. Silloin on eduksi, jos on 
tottunut improvisoimaan muiden katseiden alla6. Vaikka maalaamiseni tapahtuu yleensä 
yksityisesti, suojassa muiden katseilta, on itse maalaamisen tapahtumisessa paljon samaa 
kuin improvisaatiossa – ainakin, kun kyseessä on akvarelli. Akvarellissa voin ennakoi-
da värin käyttäytymistä paperilla suhteessa veden määrään, kuten voin jossain määrin 

1. Parviainen 1994, 25

2. Parviainen 1994, 27

3. Heimonen 2009, 182

4. Parjanen-Aaltonen 2015, 78

5. Parviainen 1994, 52-53

6. Parjanen-Aaltonen 2015, 76
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tuntea oman liikkeellisen kapasiteettini. En kuitenkaan voi olla varma onnistumisesta, 
en liikkeessä enkä vesivärien hallinnassa. Niin liike kuin vesivärillä jo tehty jäävät myös 
molemmat enemmän tai vähemmän peruuttamattomiksi – virheitä ei voi peittää, niihin 
täytyy mukautua. Paperille syntyvä kuva sisältää siis aina sattumaa ja improvisaatiota. 
Kun teokset ovat esillä näyttelyssä, katsojat näkevät osittain suunniteltuja, osaksi impro-
visoituja dialogeja paperin ja minun välillä.

Improvisaatio on aina uuden luomista ja luovuutta kehittävää toimintaa. Vaikka sitä 
pohjustettaisiin taidon, näppäryyden, voiman, ketteryyden tai värisilmän kehittämisellä, 
on improvisaatiossa aina kyse ennen kokemattomasta toistamisen sijaan. Kari Uusikylä 
esittää huolensa luovuuden säilymisestä kouluympäristössä, joka keskittyy mittaamiseen 
ja arviointiin1, luovuuden ollessa osa tervettä kypsää persoonallisuutta2. Improvisaatiolle 
ja toisintekemiselle on nykyisessä koulussa vielä rutkasti tilaa. Ehkä juuri taideaineet 
ovat paikka, jossa sitä voitaisiin erityisesti harjoittaa?

6.3. Kohti karnevalistista?

Taide on hartautta – rituaali olemista kohtaan. Rehellinen ilmaisulle ja universumille 
pyhitetty liike on hartautta maailmankaikkeutta ja lihaa kohtaan. Karnevaali on hartaut-
ta lihaa ja juhlaa kohtaan. Kuvataide on hartautta olemisen muotoa ja estetiikkaa koh-
taan. Taiteella ja hartaudella on sama ritualistinen olemisen tapa, joka hakee suhdetta ja 
tasapainoa maailman kanssa. Heimosen mukaan ihminen on paljas ja alaston hartaudes-
sa, ja voi kokea maailman ja oman olemisensa rajat ruumiillisuutena. Hartauden erityi-
nen piirre on sen tapa päästää maailma läsnäolon läpi.3 Taidekasvatuksen harjoittaminen 
voidaan nähdä hartauden harjoittelemisena, maailmasuhteen harjoittamisena.

Yhteiskunta on enemmän prosessi kuin asia. Se koostuu rakenteesta ja yhteisöistä, ja 
rituaalien tarjoamien symbolisten sekä liminaalisten mahdollisuuksien kautta ihminen 
pyrkii olemaan osallinen molemmista.4 Koulu on rakenne, joka on täynnä rituaaleja ja 
sääntöjä, jotka toisinaan vaikuttavat sekä mystisiltä että uudelleen miettimistä kaipaa-
vilta. Yksi esimerkki on lihalle hallaa tekevä alituinen, jähmettävä istuminen. Toinen on 
ihmisten herkästi muodostamat nokkimisjärjestykset. Koulu vaikuttaa joskus jumiu-
tuneelta mutta on parhaimmillaan jatkuvasti liikkeessä sisältämiensä yhteisöjen avulla. 
Voisiko sen sisälle mahtua yhtään karnevaalia? Voisiko kuvataidekasvatus edes taidetta 
Troijan hevosena käyttäen saada karnevalistista ajattelua ujutettua koulun sisään?

Taidekasvatuksen yksi tärkeä merkitys on taiteen mahdollisuus osoittaa reaalinen: liha, 
maailma ja sen raskaus5. Taide ja karnevaali voivat molemmat laittaa samaan pakettiin 
ylhäisen ja alhaisen - tiedon ja lihan. ”Raja mysteerin ja typeryyden välillä on näky-
mätön”6. Oleminen on jatkuvaa paikan hakemista suhteessa maailmaan ja toisiin. Peli, 
leikki ja perkele -teoksessa on meneillään eroottinen peli tai eläimellinen taistelu, tai 
pelkästään tutustuminen, jossa haetaan rajoja omalle tilalle ja olemiselle. Teoksessa 
toistuu myös karnevalistinen aikuinen leikkimässä, sekä pyhä tunnelma ja toisaalta 
teoksen nimessä oleva kirous – groteski ristiriita. Taidekuva ammentaa todellisuudesta 

1. Uusikylä 2003, 77
2. Uusikylä 2003, 70

3. Heimonen 2009, 259

4. Turner 2007, 236

5. Kupiainen 2009, 187

6. Heimonen 2009, 151
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mutta on osiensa summa: maailman, tekijän, ajan, tilanteen, välineen. Kuva ei koskaan 
täysin palaa siihen, mistä se on lähtenyt. Siitä jää aina ylijäämää.1 Kupiainen esittää, että 
taideteos ei ikinä palaa alkuperäänsä, vaan tarjoaa ja synnyttää aina jotakin lisää. Se ei 
ole ainoastaan maailman toisto, vaan luo repeämiä maailmaan, avaa ja rakentaa sitä.2 
Ylijäämä on improvisoitua uutta tietoa ja luovuutta.

Taide suuntaa aina kohti kommunikaatiota, ulospäin. Usein taide antaa myös mahdol-
lisuuden kyseenalaistaa poliittista tai yhteiskunnallista tilannetta – tai olemista ylipää-
tänsä. Taiteen äärellä voi turvallisesti kohdata niin ristiriitoja kuin pyhyyttä. Taide omaa 
siis karnevalistisen asenteen. Voisiko taidekasvatus hyödyntää karnevalistista asennetta 
herättelijänä ja metodina, reittinä kohti kyseenalaistavaa ajattelua ja luovuutta? Karne-
vaali sisältää samalla kertaa sekä groteskin todellisuuden, ristiriidan että utopian ajatuk-
sen, ja suuntautuu yksilöstä kohti yhteisöä. Uskaltaisinko yhä enemmän ja useammin 
ajatella itseni ja toimeni uudelleen? Voisiko henkilökohtainen karnevaali olla se rituaali, 
jolla muotoon ja toisteisuuteen jumittunut taiteentekijä, oppilas tai ammattilainen, voisi 
pyrkiä kohti uutta?

1. Kupiainen 2009, 188

2. Kupiainen 2009, 188
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7. PÄÄTELMÄT

Koen oman taiteellisen työskentelyni parhaimmillaan kaikki keinot yhdistäväksi, lihasta 
lähteväksi hillityksi karnevaaliksi. Erityisesti teoksessa Viimeinen kuva, jossa kaikki kanit 
karkaa (s. 26) on jotakin hyvin karnevalistista. Teos lähti muotoutumaan osasista ja 
muistoista. En missään vaiheessa prosessia, en edes valmiin työn äärellä, osannut kertoa, 
miksi siitä tuli sellainen kuin siitä tuli. Minulla oli visuaalisia ja tunnelmallisia fragment-
teja, jotka halusin kuvaan, mutta kokonaisuudesta tuntui vastaavan intuitio. Teos on 
kuin outo rituaali tai näytelmä, joka sekoittaa muistoja, unta ja fyysistä olotilaa. Kuvassa 
on rusakoita, joita olen nähnyt viimeaikoina enenevissä määrin. Mielestäni rusakot ovat 
sympaattisia. Yksi kaneista vaikuttaa tavalliselta citypupulta. Kaksi pienintä kania, mus-
ta ja valkoinen, ovat edesmenneitä lemmikkikanejani, joiden kohtalosta ja viimeisistä 
vuosista kannan yhä huonoa omaatuntoa. 

Kuvassa olevan toisen, sen, jolta kanit karkaavat, henkilön asento syntyi kokeilemisen 
kautta. Asennossa on jotakin luovuttanutta ja jännittynyttä, vaikeaa. Takana oleva hah-
mo, joka nostaa suurta sinistä hametta paljastaen häpynsä, on itselleni teoksen suurin 
yllättäjä – elementti jonka halusin sinne vailla perusteluja. Kokonaisuudessa hänellä 
on valtaa, ja värit tekevät hänestä jopa raamatullisen. Hameen nostamisen ele on tosin 
röyhkeä ja viittaa Raamattua enemmän performanssin tai karnevaalin kuvastoon1. Vasta 
tutustuessani opinnäytetyöni teoreettiseen materiaaliin törmäsin moniin tarinoihin ja 
uskomuksiin naisen väestä ja sen voimasta. Bahtin kirjoittaa gallialaisesta perinteestä, 
jossa nainen nostaa hameen helman näyttäen manalan, paikan, johon kaikki päättyy 
ja josta kaikki alkaa2. Myös Suomessa on tunnettu naisen voimakas väki, ja karhuja on 
pidetty pois karjan kimpusta väkensä paljastaneen, eli pellonreunassa häpynsä näyttäen 
pyllistävän, naisen avulla. Teos koostuu ajatusfragmenteista, jotka kokonaisuutena 
muodostavat jotakin uutta. Se uusi on muodostunut kerääntymällä, ei harkitun luon-
noksen pohjalta. Opinnäytetyöni kirjallisen osan koostamisessa on ollut paljon samaa; 
useita näkökulmia, jotka ovat mielestäni vaatineet käsittelyä rinnakkain, muodostaen 
yhdenlaisen kuvan kehollisen ja kuvallisen taiteellisen työskentelyn yhteydestä. Viimei-
nen kuva tuntuu nyt työltä, joka vaivihkaa kokosi itseensä kaikki prosessin elementit. 
Samalla se tuntuu portilta tulevaan, uuden vaiheen avautumiselta.

Olen tutkimusosiossa avannut sekä rituaalin että karnevaalin käsitettä. Molemmissa uu-
delleen märitellään tai ylitetään rajoja. Rituaali pyrkii säilyttämään ja tasapainottamaan, 
kun taas karnevaali haastaa ja kääntää. Voidaankin katsoa joidenkin rituaalien käyttävän 
karnevalistisia keinoja rituaalin tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka karnevaalia on 
käytetty rituaalina, jolla kansa on voinut purkaa haaveitaan ja energiaansa (ja hallinto on 
pysynyt ennallaan), sisältää se myös voimaa ja utopiaa. Karnevaali pitää itsessään toivon 
ja mahdollisuuden muutokseen, sekä tiedon muusta; lihasta ja groteskista. Rituaali on 
teko, jolla pyritään hallintaan, ja karnevaali on haltuunotto. Karnevaali on rituaali, joka 
voi teoriassa puhkaista itsensä. Toisinaan karnevaalin voima siirtää rajaa pysyvästi tai 
paljastaa ennen näkemättömän puolen jostakin asiasta ja muuttaa havainnoijan iäksi. 
Jänikset karkaavat ja jättävät jälkensä.

1. tai siihen tapaan, miten 
hametta ei saa nostaa 
yoruba-tansseissa

2. Bahtin 1995, 214
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Tämä opinnäytetyöprosessi on vahvistanut käsitystäni eri medioiden rinnakaisuudesta, 
lomittaisuudesta ja päällekkäisyydestä. Eri tekemisen tavat etsivät kukin tietoa omilla 
tavoillaan, liikkuvat alueelta toiselle jättäen jälkeensä ideoita ja tietoa. Eri mediat ovat 
ikäänkuin eri murteita. Taide kaiken kaikkiaan tapahtuu lihassa ja yhteydessä ympäris-
töön, itseen ja toiseen. Kuten karnevaali, taide on minulle antautumista olemiselle ja sen 
olemukselle.

Milloin rituaali muuttuu karnevaaliksi ja koska niin edes pitäisi käydä? Sekä taide että 
taidekasvatus ovat täynnä rituaaleja ja riittejä, joiden mukaan toisteisesti toimitaan ja 
joihin pyritään - ja jotka vahvistavat olemassa olevia rakenteita. Taiteen sisällä on malleja 
ja konventioita siitä, millaista mikin taide on, miten taiteen äärellä toimitaan. Saatetaan 
olettaa määrättyjen merkkipaalujen saavuttamista ennen seuraaviin vaiheisiin siirtymis-
tä. Sen sijaan ite-taitelijoilla on nähdäkseni lähtökohtaisesti karnevalistinen ote, jossa 
ei haeta hyväksyntää instituutioilta. Samaa asennetta toivoisin myös oman taiteellisen 
työskentelyni tueksi. Parhaat työt eivät tunnu syntyvän laskelmoinnin vaan heittäytymi-
sen kautta. Silloin töihin vuotaa eniten lihan ensisijaista, rehellistä olemista.

Lihaa ei tule unohtaa. Jos unohdamme kehon kokonaisuuden ja lihan, sen tiedon ja 
ajattelun, mitä tapahtuu? Jos sivuutamme karnevaalit ja muut lihan rituaalit, keksim-
mekö tarpeeksi korvaavia toimintoja? Vai onko meillä ne jo? Onko ihmisessä aina tarve, 
meidän kulttuureissamme melko marginaaleihin työnnetty, myös lihan ilmaisulle? Syn-
tyykö aina uusia juhlan ja taiteen muotoja ja rituaaleja, jotka pitävät yllä lihan tietoa? 
Toivon, että vähitellen toisin tietäminen saa enemmän tilaa ja arvostusta myös taiteen 
ja taidekasvatuksen kentän ulkopuolella. Mielestäni taidekasvatuksen yksi tehtävä on 
pitää yllä tietoisuutta lihan tiedon itseisarvosta. Ehkä se voi jopa antaa välineitä tuon 
tiedon ymmärrykseen ja hallintaan, kuten karnevaali on säilönyt ymmärrystä maailman 
yhtenäisestä lihasta, jatkuvuudesta ja toisin tietämisestä.

Näen kuvallisen ja kehollisen taiteen suurimpana erona suhteen kokija–katsojaan. 
Kehollisessa tekemisessä tekijä ja kokija ovat suorassa kontaktissa. Kuva syntyy tekijän ja 
materiaalin kommunikaatiosta, ja kokija kohtaa sen erikseen. Toisaalta molemmissa ta-
pauksissa taiteen aktiivinen osa, se jossa liike tai väri paperilla merkityksellistyy taiteeksi, 
tapahtuu kommunikaation ja kohtaamisen kautta. Kohtaamisen tila on välitila tekijän ja 
kokijan lihan välissä, esitetyn liikkeen tai pinnan toimiessa eräänlaisena kulminaatiopis-
teenä. Pohjimmiltaan prosessi on siis samankaltainen.

Kehollinen ja kuvallinen taiteellinen työskentelyni kulkevat käsi kädessä jo alun pitäen, 
lihan kautta. Näen ne saman asian eri puolina. Olemiseni ja ajatteluni ovat kiinni lihassa 
ja kaikki toteutus kulkee lihan kautta. Se, onko mediana performanssi, tanssi, kuva 
vai jokin niiden risteymä, on ainoastaan harjaantumisen ja valinnan kysymys. Kaikki 
tuntuu sitoutuvan eleeseen. Ele lähtee lihasta ilmentyen yhtälailla liikkeessä kuin pin-
nassakin. Rituaali on ele maailmaa ja sen järjestystä kohtaan. Karnevaalia voidaan pitää 
eleiden ilotulituksena. Ele on teon metafora. Se on kohti Toista, kommunikaatiota. 

Taiteellisessa työskentelyssäni on hienovaraisia metamorfooseja. Teoksieni ideat ja aiheet 
liukuvat tanssin, performanssin ja kuvallisen ilmaisun väleissä poimien palan sieltä ja 
toisen täältä. Aiheena kaikissa ovat elämän suuret tai pienet käännekohdat, joissa toinen 
ja vieras pulpahtavat pintaan olemisen murtumakohdista. Sosiaalisena olentona ihminen 
on rakentanut ympärilleen runsaasti riittejä ja rituaaleja, joilla hallitsee olemistaan ja 
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säätelee siirtymiään elämän vaiheista toisiin. Karnevaali on kiinnostava, groteskiudessaan 
itsensä kumoava rituaali. Siinä yhdistyvät maailman myöntäminen, juhla, irrationaali-
nen ja utopia. Karnevaali on mahdollisuus. Taiteen tekeminen on minulle aina hen-
kilökohtaista karnevaalia, tai ainakin pyrkimystä karnevalistisuuteen, vaikka toisinaan 
hillittyyn sellaiseen.

Lopuksi

Lopputyöprosessini viimeisillä viikoilla performanssitaiteilija ja kuvataidekasvattaja 
Helinä Hukkataipaleella oli galleria Jangvassa retrospektiivinen näyttely Rituaalin ja 
karnevaalin rajamailla, ja loppusyksystä saman otsikon alla ilmestyy myös kirja. Ajatus 
rituaalin, karnevaalin ja performanssin, tai taiteen yleensä, yhteydestä lienee siis yhä 
ajankohtainen. Heidi Kilpeläinen piti kesällä Galleria Huudossa Pahoinvointidiskoa, 
jossa manattiin tanssien pahan olon tilalle hyvää. Kiasmassa avautui syyskuun alussa Jani 
Leinosen tottelemattomuuskoulu, joka vaikuttaa suoralta kutsulta toisin näkemiseen 
ja tekemiseen, arjen ja ajattelun karnevalisointiin. Näyttelyn pääväite viittaa ajatukseen 
suurista ongelmista tottelevaisuuden, ei tottelemattomuuden, seurauksena. Koska ylei-
sen taustalla on aina yksityinen, on suurten yhteiskunnallisten muutosten taustalla myös 
henkilökohtaisen olemisen karnevalisointi ja uudelleen määrittely. Minulle taiteeni on 
lihan hillittyä karnevaalia, ajatuksen uudistamista lihan kautta. Voisiko se onnistua? 
Voisiko muutos tapahtua minussa, meissä, maailmassa?

Kierrän yhä kehällä. Keho tuo minut kuvan äärelle. Kuva inspiroi liikkeeseen. Näyttelys-
tä on jo kulunut useampi kuukausi. Voin palata kuviin ja tunnelmiin asentojen kautta. 
Jostain syystä muistan ne monia muita maalausten elementtejä paremmin. Kuvissa liha 
on liikkeellä, milloin mihinkin rooliin naamioituna. Limbo-installaatio oli näyttelyn 
ainoa teos, jossa ihmistä ei ole maalattu kuvaan, vaan ihminen oletetaan mukaan toimi-
vana subjektina. Yritän yhä palata
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