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Taiteen maisterin opinnäytetyöni aihe on camera obscura ja siinä piilevät yhteisölliset mahdollisuudet. Tarkas-

telen camera obscuraa periaatteena, joka on sovellettavissa eri käyttötarkoituksiin erilaisin teknisin ja sosiaali-

sin menetelmin. Pyrin hahmottamaan, mitä ominaisuuksia camera obscura sisältää tutkimuksellisena välineenä,
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liittyvien teemojen moniulotteisena julkaisuna suurikokoisena valokuvakamera. Elävässä prosessissa keksin

elävän solarigrafia –menetelmän, jota pidän maisterivaiheessa tehdyn työn konkreettisimpana uutta luovana
löydöksenä. Osana Potentials in the dark -näyttelyä järjestin Mahdollisen valokuvauksen työpajan (Ouvroir de

Photographie Potentielle), joka oli jatkoa aikaisemmin pitämieni osallistavien taideprojektien sarjalle.
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Liite: USB –muistitikku, joka sisältää dokumenttikuvia ja videon esittelemistäni tapauksista.

Avainsanat Camera obscura, neulanreikävalokuvaus, hidas aika, kestollisuus, työpaja, tee-se-itse, yhteisötaide, verkosto, rajoite, Oulipo, elävä solarigrafia, elävä julkaisu

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi
Master of Arts thesis abstract

Author Kristian Jalava
Title of thesis The Principle of Camera obscura – in the light of spatial and temporal restrictions
Department Arts Department
Degree programme Visual Culture & Contemporary Art (ViCCA)
Year 2018

Number of pages 60

Language Finnish

Abstract
The subject of my Master's Thesis is the camera obscura and it´s potentials in the socially engaged art. I examine
the camera obscura as a principle that can be applied in different circumstances with various technical and social methods. I'm examining what kind of features the camera obscura has as a research tool, and what kind of
thinking the use of the ancient technique is producing today.

The Thesis is part of a long-lasting process in which I have worked with a principle of the camera obscura. In
four cases I open up my experiences in pinhole-camera workshops and camera obscura –based artworks.

Through the experiences I present the features of the camera obscura which I find relevant from communal
point of view (lively, magical, applicable, inverse/reversal and slow).

I examine spatial and temporal constraints that are found in different environments, and ask how these con-

straints could be utilized in the context of communal art. I present a structure of workshop-network which aims
to make connections between different institutional time-spaces.

My Thesis consists of an artistic and a literary part. The artistic part is Potentials in the dark exhibition which I

held in the Oksasenkatu 11 gallery in April 2018. In this case the gallery space acted as a multi-functional exposition of themes related to the camera obscura, and also as a large(-format) camera. As the most concrete out-

come of this stage of work, I regard a live solarography –technique which I discovered in a lively process. During

the exhibition, I organized The Workshop of Potential Photography (Ouvroir de Photographie Potentielle), which
was a continuation for the previous participative projects I have had.

Potentials in the dark exhibition is documented in the written part of the Thesis.

Attachement: USB memory-stick including documentary photos and a video of the cases.
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0. ALKUUN
Opinnäytetyöni aihe on camera obscura ja siinä piilevät yhteisölliset mahdollisuudet. Tarkastelen
camera obscuraa periaatteena, joka on sovellettavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin, erilaisin teknisin ja sosiaalisin menetelmin. Camera obscuralla on opinnäytetyössäni kahtalainen rooli sekä

tutkimisen kohteena että menetelmänä. Pyrin hahmottamaan, millaisia ominaisuuksia camera

obscura sisältää tutkimuksellisena välineenä, ja millaista ajattelua tämän historiallisen tekniikan
käyttäminen tuottaa nykyaikana.

Poimin tä mä n maisterityö n nimen alkuosan taidehistorioitsija Jonathan Craryn esseestä ”Vera Lut-

ter: Spectres of negation”, jossa hä n kä yttä ä ilmausta camera obscuran periaate (tai prinsiippi,

engl. principle) kirjoittaessaan saksalais-amerikkalaisen valokuvaajan Vera Lutterin kä yttä mistä

valokuvauksellisista keinoista.1 Kuten Lutter, joka kä yttä ä suuria tiloja kameroina, myö s minä sovellan työ ssä ni valon kä yttä ytymiseen liittyvä ä periaatetta erilaisin tavoin. Vaikka camera obscura

esitetä ä n monessa yhteydessä erityisenä valokuvakameraa edeltä vä nä historiallisena tekniikkana,
Craryn mukaan ei ole olemassa selvää mä ä rittelyä , mikä camera obscura pohjimmiltaan on. Peri-

aatteessa camera obscura on asia, joka toimii sen ymmä rryksen pohjalta, että valon kulkiessa pie-

nestä reiä stä pimeä ä n sisä tilaan kuva ulkoisesta kohteesta muodostuu reiä n vastakkaiselle

seinä lle.

Keskeinen työssäni käyttämä menetelmä on camera obscuran sosiaalis-tekninen sovellus: neulan-

reikäkamera-työpaja. Se sisältää käytännönläheisen ja monivaiheisen valokuvallisen prosessin,

jonka teemat ja metodit vaihtelevat ympäristöstä ja kohderyhmästä riippuen. Opinnäytetyöni ai-

neistoon kuuluu omakohtaisia kokemuksia vuosina 2007-2017 järjestetyistä työpajoista sekä

niissä syntynyttä visuaalista ja kirjallista materiaalia. Tässä opinnäytetyössä otan työpajoista kerätyn aineiston tarkasteluun tilallisten ja ajallisten rajoitteiden valossa, ja pohdin yhteisötaiteen
kontekstissa, miten näitä rajoitteita voi käyttää hyödyksi.

Tekstissäni palaan ajassa taakse päin sekä omiin kokemuksiini camera obscuran parissa että laa-

jemmin ajateltuna valokuvatekniikkaa edeltävään aikaan. Pyrin tuomaan nykyhetkeen niitä ca-

mera obscuraan liittyviä teknisiä ja sosiaalisia löydöksiä, joilla näen merkitystä ajassamme. Vertaan camera obscuran esimodernia metaforaa nykyaikana vaikuttavaan verkoston metaforaan,

jonka kautta avaan näkymän työpajatoiminnan mahdollisesta tulevaisuuden suunnasta. Suunnitteluvaiheessa oleva verkostomainen työpajamalli on ohjannut ajatteluani maisteriopintojeni ai-

1 Crary 2011 (2004), 169.
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kana, mutta toteutuakseen se vaatii resursseja sekä laajan pohjatyön, jota tutkielmani osaltaan te-

kee. Kuljetan ajatusta verkostomaisesta rakenteesta osana työhön liittyvää keskustelua, sillä näen
sen toiminnan jatkamisen kannalta kiinnostavana yhteistyön muotona.

Kokonaisuudessaan tämän opinnäytetyön voi ajatella olevan prosessikuvaus camera obscuran ää-

rellä tapahtuneesta pitkäkestoisesta työstä, jonka ympärille on kietoutunut ajan saatossa monia

erilaisia, rinnakkaisia teemoja. Opinnäytteeni taiteellisena osana pidin huhtikuussa 2018 Oksasenkatu 11 –galleriassa Potentials in the dark –näyttelyn. Se toimi opinnäytetyöhön liittyvien teemojen

ekspositiona eli tutkimuksellisen aineiston moniulotteisena julkaisuna.2 Elävässä julkaisumuodossa toiminnallinen, dialoginen, materiaalinen ja aistimellinen ulottuvuus nivoutuivat yhteen ja

mahdollistivat aiheen kokonaisvaltaisen käsittelyn taiteellisen tutkimuksen hengessä. Osana näyttelyä järjestin Mahdollisen valokuvauksen työpajan, joka oli jatkoa sille yhteisöllisten projektien

sarjalle, jonka esittelen tässä tekstissä neljän tapauksen kautta. Opinnäytteen kirjallisen osan liitteenä on muistitikku, jossa esitän käsittelemiini tapauksiin liittyviä dokumentteja.

Neljän viimeisen vuoden aikana olen tehnyt kahta taiteen maisterin tutkintoa samanaikaisesti
sekä Aalto-yliopiston ViCCA –linjalla, että Kuvataideakatemian tila-aikataiteen koulutusohjel-

massa. Molemmissa maisteritöissäni olen käsitellyt ajan erilaisia olomuotoja pitkäkestoisissa ja
hitaasti kehittyvissä valokuvallisissa prosesseissa. Kuvataideakatemian maisterityöni käsitteli elävää julkaisuformaattia, jonka vaikutus on osittain nähtävissä myös tämän työn sisällössä.3 Kuva-

taideakatemian maisterityön keskiössä oli henkilökohtainen valokuvallinen prosessi, kun taas nyt
käsittelemääni aiheeseen liittyy yhteisöllinen näkökulma. Molemmissa töissä esiintyy eläviä prosesseja, jotka tuottavat uudenlaista ajattelua valmiin ja keskeneräisen muodon rajalla.

Tämän opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa esittelen camera obscuran omien kokemusteni

kautta. Toisessa luvussa käyn läpi niitä camera obscuran ominaisuuksia, joihin liitän erityistä yhteisöllistä potentiaalia. Kolmannessa luvussa avaan camera obscuran kulttuurihistoriallista taustaa, ja nostan esiin verkoston metaforan. Neljännessä luvussa pohdin rajoitteiden käyttöä taiteessa

ja tarkastelen camera obscuraa tilallisten ja ajallisten rajoitteiden valossa. Viidennessä luvussa
esittelen yhteisötaiteen näkökulman ja kuudennessa luvussa esittelen Potentials in the dark –näyttelyn.

2 Ekspositio on taiteellisessa tutkimuksessa käytetty termi, joka viittaa tutkimuksellisen aineiston taiteelli-

siin julkaisutapoihin. Esimerkiksi internetjulkaisu JAR (Journal for Artistic Research) esittää sivuillaan ekspositioita, joissa on käytetty ääntä, kuvaa ja tekstiä. www.jar-online.net
3 Maaliskuussa 2017 järjestin helsinkiläisessä Project Room –galleriassa Spring Reception –näyttelyn, joka
oli taiteellinen osa Kuvataideakatemialle tekemääni maisterityötä. Maisteriopintojeni aikana pitämäni yksityisnäyttelyt ovat toistensa sisartöitä, vaikka käsittelen niitä eri konteksteissa. Kuvataideakatemian opinnäytteeni kirjallinen osa löytyy osoitteesta uniarts.finna.fi.
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1. VARHAISIA KOKEMUKSIA JA NELJÄ ESIMERKKITAPAUSTA
Ensimmä inen muistikuvani camera obscura –ilmiö n kokemisesta ajoittuu tammikuuhun vuodelle

2000, jolloin olin suorittamassa varusmiespalvelustani Korppoon saarella. Tämän opinnäytetyön
kontekstissa tuntuu osuvalle sattumalle, että luonnon valoilmiö yllätti minut ensi kerran ollessani
instituution sisällä.

Kylmänä talvipäivänä viikon mittaisen alokasleirin lähestyessä loppuaan olin täyteen ahdetun

miehistö nkuljetusajoneuvon kyydissä matkalla takaisin kasarmille. Kaikki muut leirin uuvuttamat
miehet olivat nukahtaneet, ja vain minä pysyin hereillä. Pienestä reiä stä pressukankaassa pääsi

kirkasta päivänvaloa pimeään vaunuun ja talvimaisema projisoitui sisälle. Väärinpäin kääntyneessä kuvassa näin metsän lumiset puut, tienposket ja peltoaukeat. Unen ja valveen rajamailla
liukunut nä kymä hämmästytti minua ja piirtyi elä vä nä mieleeni.

Viisi vuotta myö hemmin, kun opiskelin valokuvausta Turun Taideakatemialla, kiinnostukseni camera obscuraa ja etenkin neulanreikä kameratekniikkaa kohtaan alkoi herätä. Osallistuin lyhyelle
neulanreikä kamerakurssille, jossa opin pelkistetyn valokuvatekniikan alkeet. Tekniikassa minua
viehätti ensisijaisesti siihen liittyvä tee-se-itse –asenne, jonka kautta toiminta tuntui ottavan hal-

tuun kuvausprosessin perustavalla tavalla. Käsillä tekeminen yhtyi kiinnostavalla tavalla valokuvaamisen tilallisten, ajallisten ja materiaalisten premissien kanssa. Oli mullistavaa ajatella, että

mikä tahansa pimeä tila voisi toimia valokuvakamerana.

Ensimmä isistä kokeiluista on parhaiten mieleeni jä ä nyt omassa suussani valottamani kuva. Laitoin

valokuvapaperia suuhuni, menin ulos raottamaan nopeasti huuliani ja palasin pimiöön kehittämään kuvan. Jouduin kuitenkin pettymään, koska harmaaksi jääneessä lopputuloksessa ei erottunut muuta kuin etäisesti kuolaa muistuttanut epämääräinen jälki. Leikkisä teko jäi tuolloin yksit-

täiseksi kokeiluksi, mutta se oli kuitenkin kuvaava esimerkki neulanreikätekniikan käynnistämästä ajatusprosessista ja sen fyysisistä ulottuvuuksista.

Jä lkeenpä in ajateltuna suu-kameralla kuvaaminen sisälsi kiinnostavan kehollisen aspektin, jonka
mahdollisuuksia en tuolloin vielä osannut nähdä.4 Ylipäätään kiinnostukseni neulanreikätekniikan
4 Eric Renner käy kattavassa neulanreikävalokuvauksen perusteoksessa Pinhole photography läpi useita

valokuvaajia, jotka ovat käyttäneet omaa kehoa valokuvakamerana. Esimerkiksi saksalainen Thomas Bachler on käyttänyt suutaan, ja italialainen Paolo Gioli nyrkkiään kamerana. (Renner 2009, 46) Nykyvalokuvaajista australialainen Lindsay Seers on käyttänyt omaa kehoaan kamerana.
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käyttämiseen oman taiteen tekemisen välineenä on herännyt hyvin hitaasti, ja se on pysynyt työs-

säni muiden valokuvatekniikoiden taustalla. Jo ennen kuin aloin tehdä omia kokeilujani, alkoi pel-

kistetty tekniikka ohjata minua kohti yhteisöllistä toimintaa. Se, että camera obscuran ja neulanreikätekniikan rooli omassa työssäni kallistui heti alkujaan yhteisöllistä työskentelyä kohti, kertoo
mielestäni oman taiteellisen prosessini lisäksi näiden menetelmien sosiaalisesta luonteesta.

Esittelen seuraavaksi neljä tapausta, joissa olen käyttänyt camera obscuraa ja sen sovelluksia erilaisissa yhteisöllisissä konteksteissa. Esittelemäni tapaukset toimivat esimerkkeinä erilaisista

kohderyhmistä ja toimintamuodoista. Tapaukset edustavat myös erilaisia kausia pitkäkestoisessa
työskentelyssäni, ja ilmentävät oman taiteilijan roolini hidasta muutosta camera obscuran äärellä

toimiessani. Pyrin näiden kokemusten kautta esittämään käytännönläheisen näkemyksen camera
obscuraan liittyvästä yhteisöllisestä potentiaalista.

Erilaisissa yhteisöissä työskenneltyäni hypoteesini on, että camera obscuran periaate sopii monenlaisen ja tasoisen työskentelyn rungoksi, ja ajan myötä juuri tämä moninaisuus on alkanut tun-

tua camera obscuran keskeiselle potentiaalille. Teen samalla huomioita näissä ympäristöissä vallitsevista tilallisista ja ajallisista puitteista, joiden havaitseminen nousee yhdeksi opinnäytetyön
keskeiseksi aiheeksi.

Käsittelemiini tapauksiin kuuluu Luolavuoren yläaste vuosina (2006-2007), B-galleria (20122013), Osaamispolku – kohtaamisia vanhustyössä -hanke (2012- 2013) ja A Flat - Intermedia instal-

lation (2015). Viidentenä tapauksena esitän tämän tekstin seitsemännessä luvussa Potentials in

the dark –näyttelyn (2018), joka on jatkoa pitkäkestoiselle camera obscuran äärellä tapahtuneelle
toiminnalleni.

Tapaus 1 : Luolavuoren yläaste

Suoritin Turun Taideakatemian työ harjoittelujaksoni Luolavuoren ylä asteen teknisen työ n tun-

nilla pidetyn neulanreikä kamera -työ pajan ohjaajana. Opittuani neulanreikätekniikan alkeet ker-

roin yksinkertaisesta menetelmä stä teknisen työn opettajana toimivalle ystävälleni, joka innostui

ottamaan kurssin osaksi hä nen opetussuunnitelmaansa. Toteutimme yhteistyönä syyslukukauden

mittaisen opintokokonaisuuden, jossa rakennettiin camera obscura -huone, tehtiin kameroita
omista laatikoista, sekä valotettiin ja kehitettiin mustavalkokuvia. Lukuvuoden 2006-2007 lopulla

jä rjestimme valokuvanä yttelyn Turun pä ä kirjaston lastenosastolla, jossa oli esillä oppilaiden laatikkokameroita, mustavalkokuvia ja heidä n kirjoittamiaan lyhyitä tekstejä kuva-aiheista. Monivai-

heinen kokonaisuus sai hyvä n vastaanoton sekä oppilaiden että opettajien taholta, ja koulun pyynnöstä järjestimme vastaavan kurssin myö s seuraavana vuonna.
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Peruskoulussa kohtaamani lukujä rjestys on konkreettinen esimerkki rakenteesta, jonka mukaan

yhteisö jä rjestyy. Laatikkomaisessa lukujä rjestyksessä opeteltavat asiat hajotetaan toisistaan ir-

rallisiksi osiksi, jotka yhdessä muodostavat peruskoulun opetussuunnitelman. Mielikuvani oppiaineiden jyrkistä eroista on osin vanhentunut, sillä omien peruskouluaikojeni jä lkeen oppiaineja-

koisesta koulukulttuurista ollaan siirrytty kohti ilmiö pohjaista opetusta. Jä lkikä teen ajateltuna pe-

ruskoulussa pitä mieni valokuvatyö pajojen muotoa voidaan pitä ä hyvä nä esimerkkinä monialai-

sesta opetuksesta, jossa oppiainerajat ylittyvä t. Valoilmiö n ä ä rellä tapahtuvassa työ pajassa yhdistyy monta perinteistä oppiainetta: tekninen työ , kä sityö , ä idinkieli, matematiikka, fysiikka, kemia,

kuvaamataito, historia ja yhteiskuntaoppi - ainakin kahdeksan ainetta yhdessä laatikossa. Luki-

ossa tä hä n listaan tulisi mukaan myö s filosofia ja psykologia.
Tapaus 2 : B-galleria

Kevä ä llä 2012 jä rjestin yhteistyö ssä turkulaisen B-gallerian kanssa kaikille avoimen kahden vii-

konlopun mittaisen Kaupunki-obscura –työ pajan, jonka teema oli neulanreikä kuvaamiseen kuuluva hitaus. Gallerian viipyilevä ssä tunnelmassa rakensimme erilaisia kameroita, teimme pitkiä

valotuksia kevä tauringon loisteessa ja kehitimme mustavalkokuvia punaisten suojavalojen alla.

Työpajan tuotokset päätyivät yhteisnäyttelyyn, jossa asetimme esille kuvat, kamerat, kuviin liittyvä t tekniset merkinnä t sekä valotusten aikana kirjoitetut tekstit. Spontaanisti syntynyt ja ilmava

nä yttelykokonaisuus kertoi kä yttä mä mme menetelmä n yhteisö llisestä ja yhdistävästä voimasta -

yksinkertaisen ja tasa-arvoistavan tekniikan ympärille muodostui aktiivista toimintakulttuuria.
Vaikka itse toimin työ pajassa ohjaajan roolissa, tunsin itseni ryhmä n tasa-arvoiseksi jä seneksi tekemällä omia kuvallisia kokeiluja ja opin samalla myös ryhmän muilta jäseniltä.

Myöhemmin kesällä jatkoimme alkanutta yhteistyö tä viemällä hitauden teeman monitaiteiselle Il-

miö -festivaalille. Latasimme sata sä ilykepurkkiin tehtyä tölkkikameraa ja jaoimme niitä festivaalivieraille valotusohjeiden kera. Kodakilta lainatun ja vä hä n muokatun sloganin sanoin ”Sinä avaat
lä pä n – me teemme loput”. Valokuvallinen ohjelmanumero oli tehty mahdollisimman helposti
lä hestyttä vä ksi, ja se tarjosikin ihmisille vain purkillisen valotusaikaa. Syntyi pysähtyneitä hetkiä

ja pino tavallisuudesta poikkeavia festivaali-kuvia; mm. omakuvia, joissa ihmiset seisovat liikkumatta useiden minuuttien ajan festivaalialueen keskellä.

B-galleria toimii esimerkkinä taiteen “vapaasta” rakenteesta, jossa ei ole selkeitä toiminnan rajoja,
ja jossa työskentely voi edetä yllättäviin suuntiin. Erilaiset yhteistyökuviot jatkuivat B-gallerian

työpajoissa tapaamieni ihmisten kanssa monitaiteisessa Hoitola -projektissa, joka otti turkulaisen

kauneussalongin haltuun yhden päivän ajaksi alkukesästä 2013, ja myöhemmin kesällä vapaata

kulttuuria tavoitelleessa anarkistisessa Taideslummissa. Näissä yhteistöissä toiminta alkoi laajentua myös esitystaiteen suuntaan. Hankin 1,5 x 1,5 x 2,0m -kokoisen pimennettävän teltan, jota käy-

timme näyttelijöiden (Jaakko Lilja ja Nanna Mäkinen) kanssa suurena taikalyhtynä eli camera obs14
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curan käänteisversiona.5 Taikalyhdyssä teltan sisäpuolinen kirkas tila projisoituu pimeään ulkoti-

laan, jossa yleisö näkee kuvapinnalta teltan sisäpuolen tapahtumat. Esitimme kohtauksia, joissa

näyttelijöiden liike näkyi erilaisten peilien ja linssien kautta erilaisilta kuvapinnoilta – esimerkiksi
läpikuultavilta kalvoilta ja valkoisesta nesteestä.

Kesä n 2012 aikana camera obscuraan liittyvä ajatteluni kääntyi ympäri tilallisesti, mutta se mul-

listui myös määrällisesti. Ilmiö-festivaalin jä lkeen kä ytö ssä ni oli sata tö lkkikameraa, ja niiden

avulla neulanreikäkameroilla kuvaaminen helpottui. Pystyin pitä mä ä n mukanani kerralla useita

kymmeniä tölkkikameroita, mikä teki kuvaamisesta paljon tuotteliaampaa. Aloin hallita paremmin

valottamisen nyansseja ja tunsin saavuttavani kiinnostavampia lopputuloksia. Pidensin valotusaikoja ja huomasin, miten valotusajan venyminen useiden tuntien mittaiseksi muutti kuvaamisen
luonnetta ”radikaalilla” tavalla ja teki samalla kuvista sä vykkä ä mpiä . Onnistuneiden kokeilujen

myö tä aloin miettiä tapoja, joilla hitauden teeman voisi tuoda osaksi erilaisten yhteisö jen arkea.

Työ skenneltyä ni siihen asti vain nuorten kanssa halusin lähestyä iäkkäitä ihmisiä, joiden suhde
aikaan olisi pitkän elämänkokemuksen myötä erilainen kuin nuorten.
Tapaus 3 : Osaamispolku

Vapaalla taidevyöhykkeellä toimimisen jälkeen suuntani oli (takaisin) yhteiskunnallisen instituution sisälle. Osallistuin vuosina 2012-2013 jä rjestettyyn Osaamispolku - kohtaamisia vanhustyö ssä – hankkeeseen. Taidepalveluita vanhustyö hö n kehittä nyt Turun kulttuuripääkaupunkivuo-

den jatkohanke toimi minulle askeleena kohti soveltavan taiteen kenttä ä . Apurahalla tuettuun

työ skentelyyn kuului vanhustyö n koulutus sekä työ skentelyjakso hoitolaitoksessa. Taiteilijoiden
tekemät palvelutuotteet olivat pysyviä teoksia tai toiminnallisia tuokioita musiikin, sanataiteen,

tanssin, teatterin ja kuvataiteen keinoin. Omassa projektissani kevät-talvella 2013 kä ytin kuuden

viikon ajan taidelä htö istä menetelmä ä ni kahdessa eri kohteessa Turussa: Kutomokoti-hoitokodissa ja Lehmusvalkaman palvelutalossa. Kutomokoti on ympä rivuorokautinen hoitokoti, jossa

jä rjestetä ä n tehostettua palveluasumista. Siellä liikuntarajoitteiset ja muistisairaat ihmiset asuvat
kahdessa erillisessä kerroksessa lukittujen ovien takana. Lehmusvalkama on puolestaan omatoi-

misille elä kelä isille tarkoitettu eloisa asuintaloyhteisö , joka tarjoaa asukkailleen monipuolisia hy-

vinvointi- ja harrastepalveluita.

Kutomokotiin päädyin koulutukseen kuuluvassa mentoroinnissa tapaamani pä ivä toiminnanohjaaja Marjut Nummen kautta. Pää timme toteuttaa projektin tiiviissä yhteistyö ssä , ja jä rjestin oman

työ pajani hä nen työ vuorojensa aikataulun mukaan. Yhteistyö osoittautui ensiarvoisen tä rkeä ksi
asiaksi sekä kä ytä nnö n jä rjestelyiden että keskustelevan ja kepeä n tunnelman luomisen suhteen.
5 Taikalyhty (magic lantern) on historiallinen esitystaiteen keino – eräänlainen diaprojektorin esiaste. Tai-

kalyhdyn sisällä voi olla näyttelijöitä, tai muita liikkuvia elementtejä, jotka projisoituvat pimeässä tilassa
koettavaksi illusorikseksi kuvaksi.
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Saimme kä yttö ö mme taloyhtiö n ylimmä n kerroksen virkistystilan, ja nä in asukkaiden arki muut-

tui viikoittaisen tapaamisen ajaksi asteen liikkuvampaan suuntaan. Ryhmä koostui sekä liikuntarajoitteisista että muistisairaista vanhuksista, joiden omatoimisuuden aste oli terveydellisistä

syistä alhainen. Kaiken toiminnan piti tapahtua yhdessä tilassa mahdollisimman yksinkertaisesti.

Päätimme olla rakentamatta omia kameroita, vaan jokainen osallistuja sai valita mieleisensä val-

miiksi tehdyn kameralaatikon: suuren tai pienen, pahvisen tai metallisen, kukkakuvioisen, raidallisen tai sydä menmuotoisen. Arkisen jutustelun lomassa kuvasimme erilaisilla laatikoilla henkilö kuvia, esineitä ja nä kymiä ikkunoista. Kehitin kuvat valmiiksi seuraaville tapaamiskerroille,

jolloin pystyimme katsomaan tuotoksia, ja keskustelemaan niistä.

Työ pajan edetessä yritin venyttää sitä tilallista ja ajallista lokeroa, joka oli varattu viikoittaisen

toimintatuokion järjestämiseen. Annoin työpajojen päätteeksi halukkaille mukaan ladattuja kameralaatikoita, joilla he voisivat valottaa kuvia viikon aikana omissa huoneissa tai yhteisissä tiloissa.

Aluksi vanhuksia ei autettu työ pajan ulkopuolelle venyneessä kuvaamisessa ja valottamassa olleet

kamerat siivottiin pois. Neuvoteltuani asiasta henkilö kunnan kanssa tilanne muuttui ja osa van-

huksista onnistui henkilö kunnan avustuksella valottamaan onnistuneita kuvia myö s omissa huoneissaan. Hankkeen minulle asettama tavoite oli toteuttaa toiminnallisia

taidehetkiä , mutta taiteilijan roolissa tunsin vetoa annettujen rajojen koettelemiseen.
Lehmusvalkaman palvelutalossa haasteeni olivat erilaiset kuin Kutomokodissa. Vapaamuotoisessa ympä ristö ssä tapahtuneen työ pajan osallistujamä ä rä jä i alhaiseksi. Työ pajaan osallistui ai-

noastaan yksi vanhempi naishenkilö , joka oli kuitenkin hyvin kiinnostunut camera obscurasta ja
hitaan kuvaamisen menetelmä stä . Hä nen kiinnostuksensa aiheeseen juontui lapsuuteen, jolloin

hän näki halkovajan sisään avaimenreiä stä langenneen valoilmiö n. Latasimme useita kameroita,

ja työ pajakertojen vä lisinä pä ivinä hä n valotti herkkiä asetelmakuvia ylä kerran asunnossaan yli

tunnin mittaisilla valotusajoilla. Pitkin viikkoa tapahtuneen, rauhallisen kuvaamisen myö tä hänen
valotuksensa onnistuivat ja toiminta tuntui palkitsevalle.

Projektin lopuksi jä rjestettiin Kutomokodin ja Lehmusvalkaman asukkaiden yhteisnä yttely ”Ko-

tona – huoneentauluja ja camera obscura -kuvia”, jonka avajaispuheen piti Turun kaupungin pal-

velujohtaja Seija Arve. ”Taide- ja kulttuuritoiminta rikastaa vanhuksen elämää ja samalla vahvistaa

yhteisöllisyyttä hoitolaitoksissa”, hän kiteytti puheessaan. Yhteisnäyttelyn pitäminen oli osoitus,
että työpajatoiminta täytti sekä hankkeen että vanhustalojen projektille asettamat tavoitteet. Pit-

källä tähtäimellä hankkeen tavoitteena oli kestävän taidepalvelukulttuurin luominen, minkä edistämiseksi tehtiin ”Tilaa taiteilija taloosi!” –julkaisu. Hankkeeseen osallistuneiden taiteilijoiden taidepalvelut eivä t kuitenkaan saaneet jatkotilauksia. Tämän yksittäisen kokemuksen perusteella

koin lyhyen kulttuurihankkeen saavan aikaan myö nteisiä , mutta vain hetkellisiä vaikutuksia; han-

kerahoituksen loppuessa toimintakin loppui.
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Jatkuvuuden haastetta peilaten pidimme pä ivä toiminnanohjaajan kanssa alkanutta yhteistyö tä mme käynnissä omatoimisesti vielä vä hä n aikaa, ja muotoilimme palvelutuotteen uudella ta-

valla. Oma roolini oli tehdä valmiiksi neulanreikä kameroita, joita pä ivä toiminnanohjaaja kä ytti
työ kaluina järjestämässään toiminnassa. Tässä toimintamallissa palveluni oli työ pajan jä rjestä mi-

sen sijasta ainoastaan neulanreikä kameroiden lataaminen ja toimitus, mikä tuntui energiatehokkuudessaan pitkäjänteisemmältä tavalta pitä ä toimintaa kä ynnissä kuin intensiivisten työ pajojen

jä rjestä minen. Intensiiviset työpajat voivat olla osa yhteisöllistä toimintaa, mutta pitkäjänteisyyttä
rakennettaessa koen, että toiminnan pitää tähdätä ensisijaisesti arjen tasolle. Laitosolosuhteissa

tapahtuvassa työskentelyssä koen henkilökunnan ja taiteilijan välisen yhteistyön mielekkäänä ja
kestollisuuden kannalta ensisijaisen tärkeänä asiana.

Tapaus 4 : A Flat - Intermedia installation

Viimeinen esittämäni tapaus on yhteistyössä äänisuunnittelija Jani Hietasen kanssa tehty valo- ja

ääni-installaatio A Flat.6 Se on esimerkki maisteriopintojen aikana tekemistä yhteistöistä, joissa

olen soveltanut taikalyhdyn ajatusta osana monitaiteellista teosta. Aiemmissa esitystaiteellisissa

valoilmiöön perustuvissa töissäni näyttelijät olivat tehneet kuvaan eloa, mutta installaatiossa toteutimme liikkeen motorisoidusti. Käytimme liikkuvina elementteinä värikkäitä kuminauhoja,
jotka värähtelivät muodostaen paikallaan pysyvän aallon. Liikkeen tuotti 25 hertsin taajuudella eli
25 kertaa sekunnissa värähdellyt kaiutinelementti, johon kuminauhojen päät oli kiinnitetty. Ylei-

söllä oli mahdollisuus osallistua teokseen ja muuttaa projisoidun kuvan tarkennuspistettä liikuttamalla kuvapintaa.

2 CAMERA OBSCURAN OMINAISUUDET
Käyn tässä luvussa tarkemmin läpi niitä camera obscuran ominaisuuksia, joihin liitän erityistä yhteisöllistä potentiaalia.
2.1 Elävä kuva

Esimerkkitapauksina esittämieni työpajojen lähtökohta on usein ollut rakennuksen sisälle tehty

camera obscura –huone, jolla demonstroin valon käyttäytymisen periaatetta. Aluksi huoneen ikkunat peitetään kankailla tai levyillä. Kun huone on täysin pimeä, tehdään levyyn pieni reikä, jonka

läpi huoneeseen virtaa valoa, ja ulkoinen näkymä alkaa erottua huoneen seinällä. Huoneen sisälle

6 Esitetty osana A Flat – Intermedia installation –näyttelyä Vapaan taiteen tilassa Helsingissä 10.13.12.2015. Kirjallisen osan liitteenä olevalla muistitikulla on dokumentaatio A – Flat - installaatiosta. Video
on taltioitu 25fps (25 frames per second), minkä takia aalto näyttää värähtävän kerran sekunnissa.
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piirtyvä ulkomaailman kuva on elävä ja ylösalaisin kääntynyt. Jos kuvasta halutaan saada mahdol-

lisimman teräväpiirteinen, niin reikään asetetaan kupera linssi, jonka optinen taittokyky riippuu

huoneen koosta. Johannes Kepler havaitsi jo 1600-luvulla, että kahdella linssillä kuva voidaan
kääntää myös oikein päin, jolloin kuvasta tulee kuitenkin pehmeämpi kuin yhdellä linssillä.7

Staattinen rajaus tekee näkymästä valokuvankaltaisen, mutta kuvassa esiintyvien kohteiden liike
saa aikaan ”suoran lähetyksen” vaikutelman. Pimeän huoneen sisällä koettava valoilmiö on poh-

jimmiltaan yhteisöllinen tapahtuma, jossa elävä näkymä voidaan kokea yhdessä. Katsomiskokemuksessa on paljon samaa kuin elokuvan kokemisessa pimeässä salissa, mutta pimeässä huo-

neessa kokemus on suorassa suhteessa todellisuuteen, johon voi vaikuttaa muuttamalla kuvapinnan sekä ulko-ja sisätilojen suhteita.

Camera obscuraan perinteisesti liittyvä näkemisen malli vertautuu vakautta edustavaan arkkiteh-

tuuriin, jonka tehtävänä on sisä- ja ulkotilojen erottaminen toisistaan. Camera obscuran muodostaman kuvan elävyys tulee esiin vakaiden arkkitehtuuristen rakenteiden suojissa, jossa ulkomaa-

ilmaa voidaan tarkkailla. Camera obscurassa on kyse rakenteiden ja elävyyden suhteesta. Arkkitehti Mark Wigley kirjoittaa esseessä ”Towards Turbulence” arkkitehtuurin vakaasta olemuksesta
epävakaassa maailmassa.

”Rakennusten nähdään tasapainottavan, turvaavan ja tuovan järjestyksen tun-

netta kaoottiseen maailmaan. Arkkitehtuurinen diskurssi lähtee liikkeelle siitä,
että ensimmäiset rakennukset pitivät luonnon voimat ulkona. Tarkemmin ajateltuna arkkitehtuuri on se, joka luo ulkopuolen. Arkkitehtuuri keksii ulkopuolen, ku-

rittoman alueen, joka rauhoitetaan rakentamalla turvapaikka. Kyse ei ole niinkään
turvallisen sisäpuolen luomisesta kuin levottoman ulkopuolen, joka työntää ra-

kennusta, muttei saa sitä liikkumaan. Arkkitehtuuri näyttää kaaoksen, joka antaa

tilaa järjestykselle, kontrollille, turvallisuudelle ja vakaudelle. Arkkitehtuuri rajaa

levottomuuden, se hidastaa ja rauhoittaa. Se antaa liikkeen näkyä pysymällä paikoillaan. Arkkitehtuuri on yksinkertaisesti se, mikä nousee esiin levottomuuden
vastustamisesta. Arkkitehti vetää viivan siihen, missä huojuminen lakkaa.”8

Pysyvät arkkitehtuuriset rakenteet luovat turvallisuuden tunnetta ainaisen muutoksen keskellä.

Staattiset rakenteet luovat myös tilalliset olosuhteet, joissa kuva voidaan kokea elävänä. Tuleeko
elävästä ja liikkuvasta maisemasta kuva, kun se koetaan staattisesta näkökulmasta? Voiko kuva
ylipäätään olla elävä?

7 Hammond 1981, 24.
8 Mark Wigleyn kirjoitus Towards Turbulence, c-lab.columbia.edu -sivustolla 10.5.2018 (oma suomennos)
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2.2 Ihmeellinen kuva
Camera obscuran tuottaman valoilmiö n kokeminen tuntuu useista ihmisistä ihmeelliselle. Yksin-

kertainen luonnonilmiö on teknisesti kehittyneenä nykyaikana säilyttänyt alkuperäisen voimansa,
eivätkä ihmiset lakkaa tuntemasta viehätystä sitä kohtaan. Pidä n tä llaisen alkukantaisen ihmeen
tuntua camera obscuran perimmä isenä ja pysyvä nä ulottuvuutena. Ihmeellisyyden aspekti virittä ä

ihmisen arkisesta poikkeavalla tavalla ja herättää katsojassa perimmäisiä kysymyksiä ja ihmetyksen tunnetta, mitä koettiin jo muinoin saman valoilmiön äärellä.

Analogisessa valokuvatekniikassa kuvan muodostumisen ihme voidaan kokea myös toisella tavalla. Pimiötyöskentelyn maaginen hetki on se, kun kuva ilmestyy kehitealtaassa paperille kuin

tyhjästä. Järjestämissäni työpajoissa nämä kaksi erilaista ihmeellisyyden aspektia kietoutuvat yhteen ja muodostavat kokonaisuuden. Kuvan perimmäinen ihmeellisyys tuntuu liittyvän kuvan elävyyteen ja niihin materiaalisiin keinoihin, joilla elävä kuva saadaan taiottua esiin.
2.3 Sovellettava periaate

Camera obscuran periaatetta voidaan soveltaa erilaisilla teknisillä, sosiaalisilla ja filosofisilla ta-

voilla. Kiinnostukseni camera obscuraa kohtaan pohjaa neulanreikätekniikan avaamaan näkymään, jossa kameralaite palautuu kaikkein perustavimman laatuisiin osiinsa. Periaatteen tasolla
kuvan ilmestymiseen tarvitaan ainoastaan valoa, pimeyttä ja pieni reikä, ja kuvan tallentamiseen
valoherkkää materiaalia tyhjässä (tai ontossa) tilassa. Voidaankin kysyä, että kumpi tekee kamerasta toimivan - sen materiaali vai tyhjä tila sen sisällä? Vapaasti ajateltuna kameralaite voi olla

minkä tahansa muotoinen, joustava ja elävä tila, jolloin sen tuottamien kuvienkaan ei täydy olla

totutun kaltaisia nelikulmaisia ikkunoita todellisuuteen vaan ne voivat lähestyä luonnonmuotoja.

Käsitteellisellä tasolla camera obscuran soveltaminen tarkoittaa minulle kameran toimintaperi-

aatteen purkamista osiin, niin että kuvan muodostumisen premissit voidaan järjestää uudenlaisiksi sommitelmiksi.

Työpaja on sosiaalinen alusta, jota käsittelen työssäni camera obscuran sosiaalis-teknisenä sovel-

luksena. Omatoimisuutta korostavaan prosessiin sisältyy tee-se-itse –asennetta, jolla pyritään ottamaan kuvan tuottamisen prosessi haltuun. Kuvaamista lähestytään erilaisista näkökulmista,
mikä tekee kuvasta vain yhden osan kokonaisuutta. Työpajoissa tehdään kameroita ja kirjoitetaan,
ajatellaan tilallisesti, visuaalisesti, runollisesti, teknisesti, ajallisesti, minkä yhdistelmästä syntyy
camera obscuran kieli. Tähän kieleen liittyy ymmä rrys valon käyttäytymisestä ja hitaista keinoista,
jolla valoilmiötä voidaan tallentaa.

"Thinking out of the box" on metafora, joka kuvastaa ajattelun suuntaamista vakiintuneen ajatte-

lutavan ulkopuolelle uutta luovalla tavalla. Se liittyy kiinnostavalla tavalla neulanreikätekniikkaan,
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jossa tulee vastaan konkreettisesti laatikon muodon ylittämisen kysymys.9 Laatikko on käytännöl-

lisin muoto, jonka ihminen on koskaan keksinyt, ja se esiintyy kulttuurissamme sekä suurina että
pieninä, pysyvinä ja väliaikaisina rakenteina. Ihminen asuu laatikon sisällä ja pakkaa tavaransa

laatikoihin, hän järjestää arkensa ja täyttää kalenterinsa laatikoiden mukaisesti. Erilaiset laatikot
ovat käytännönläheisessä työpajatoiminnassa toiminnan lähtökohta. Oman laatikon tuominen
työpajaan käynnistää tilallisen hahmottamisen prosessin, jossa tuttu esine muutetaan valokuva-

kameraksi. Koska laatikon valinta on osa taiteellista kokonaisuutta, voidaan pohtia myös, että minkälainen laatikko kuvastaa parhaiten kuvaajaa ja ympäristöä, jossa toimitaan. Minkälaisia laatikoita voidaan löytää työpajan lähiympäristöstä? Entä mitä muita muotoja voidaan löytää?

Filosofisesti ajateltuna laatikoiden käyttäminen kameroina on leikkiä valmiiksi ohjelmoituja appa-

raatteja vastaan. Media-filosofi Vilém Flusserin ajattelussa apparaatteja vastaan leikkiminen tar-

koittaa vapautta.10 Flusser kirjoittaa mustista laatikoista (black box), joilla hän tarkoittaa apparaat-

teja, joiden käyttöliittymä on valmiiksi ohjelmoitu.11 Tehdasvalmisteisen kameran voi ajatella ole-

van valmiiksi ohjelmoitu apparaatti - musta laatikko, jolla voidaan ottaa valmiiksi ohjelmoituja kuvia.

2.4 Käänteinen kuva
Camera obscuran yksi perusominaisuus on kuvan ylösalaisin kääntyminen, jonka aiheuttaa suo-

raan liikkuvat valonsäteet kulkiessaan pienen reiän läpi. Ehdotan tässä yhteydessä muitakin käänteisyyksiä, jotka liittyvät omassa kokemuksessani camera obscuraan ja sen sovelluksiin. Kaikki
nämä käänteisyyden muodot kuvastavat camera obscuran kulttuurista vastavoimaisuutta.
-Ylösalaisin kääntynyt kuva: tilallinen kääntyminen

-Sisäisesti käänteinen kuva (taikalyhty): toimintalogiikan kääntyminen
-Negatiivisesti käänteinen kuva (vrt.positiivikuva): visuaalinen kääntyminen
-Analoginen (vrt.digitaalinen kuva): kulttuurinen käännös
Analogisen ja digitaalisen kuvan käänteinen suhde on tulkinnanvarainen asia. Haluan tällä vertauksella korostaa digitaalisuuden vahvaa asemaa nykykulttuurissa. Analogisuus viittaa teknolo-

gisiin laitteisiin, joissa mekaaniset ja fysikaaliset prosessit toimivat analogioina suhteessa teknologian tuottamaan lopputulokseen. Analogiseen teknologiaan kontrastina on digitaalinen teknologia, jossa data on varastoitu binäärisinä koodeina.

9 Alkujaan ”thinking out of the box” -metaforalla viitattiin Henry Dudeneyn luomaan yhdeksän pisteen pala-

peliin, jonka ratkaisemiseen tarvitaan laatikon rajat ylittävää ajattelua.
10 Flusser 2000 (1983), 80.
11 Mt, 25.
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koina erilaisia merkityksiä ja kä yttö tapoja. Camera obscura-valoilmiön alkuperä inen – suoraan ko-

ettava olemus ei tule kuitenkaan hä viä mä ä n, vaikka sen tekniset ja filosofiset sovellukset muuttuisivat tai katoaisivat ympä riltä .

Camera obscuran tekniset sovellukset tarjoavat lisää hitauteen liittyviä ajallisia ulottuvuuksia.
Neulanreikätekniikka sisältää pitkien valotusaikojen tuoman hitauden elementin. Pitkillä valotus-

ajoilla kuvatessa aika tiivistyy yhteen kuvaan. Hitaudesta tulee kokemuksellista ja ajasta jää tavallisuudesta poikkeavasti kerrostunut jälki. Pitkällä valotusajalla valokuvan indeksinen suhde todel-

lisuuteen mutkistuu, kun nousee esiin asioita, joita emme voi havaita silmällä. Nopea liike pyyh-

kiytyy kuvasta kokonaan pois ja jäljelle jää ainoastaan kiinteitä rakenteita. Pitkä valotusaika pyyhkii pois kaiken elävän aivan kuten braudelilainen ajan pitkä kesto. Pitkillä valotusajoilla ihmisen

katoavaisuus nousee esiin ohittamattomasti, ja ihmisistä tulee kuvissa haamuja. Valokuvatekniikan voisi ajatella vaikuttaneen historian saatossa siihen mielikuvaan, miltä haamut näyttävät.
3 CAMERA OBSCURAN JA VERKOSTON METAFORAT
Olen lähestynyt camera obscuraa toistaiseksi käytännönläheisesti erilaisten valoilmiöön liittyvien
omakohtaisten havaintojen kautta. On hyvä selkeästi erottaa toisistaan fysiikan lakeihin perustuva

kuvan muodostumisen fakta ja se, millainen historian tuote camera obscura on. Camera obscuran
olemusta ja sen erilaisia ominaisuuksia pohdittaessa on tä rkeä ä hahmottaa tämän historiallisen
menetelmän eri aikakausina vaihteleva rooli sekä kulttuurisissa kä ytä nnö issä että tietoteoreetti-

sessa diskurssissa. Vaikka nykyaikana camera obscura vaikuttaa neutraalilta ja hyvin alkeelliselta
kuvan tuottamisen tekniikalta, on se saanut erilaisia rooleja eri aikoina.

Tässä luvussa esittelen camera obscuran historiallisena konstruktiona, jonka merkitys muuttuu
eri aikakausina. Nostan camera obscuran rinnalle myös verkoston metaforan, jonka koen eräänlaiseksi vastapariksi camera obscuran staattiselle ja hierarkiselle näkemisen mallille.
3.1 Camera obscuran metafora

Camera obscuran voi ajatella syntyvän fysikaalisena ilmiönä, sekä tiedollisena metaforana suurten

vastavoimien - valon ja pimeän puristuksessa. Antiikin ajoista lä htien monet toisilleen kaukaiset
ajattelijat kuten Eukleides, Aristoteles, Robert Bacon, Leonardo da Vinci ja Johannes Kepler ovat

huomioineet pimeä ssä tilassa tapahtuvan valoilmiö n ja spekuloineet monin tavoin camera obscu-

ran yksinkertaisen toimintaperiaatteen ja ihmisen nä kö kyvyn analogialla.16 Läpi ihmiskunnan his-

16 Crary 1992, 27.
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torian tällä valonkäyttäytymisen periaatteella on ollut erityinen asema ihmisen näköaistia ja tietoisuutta ilmentävänä tekniikkana ja vertauskuvana. Camera obscuran voi ajatella olevan epistemologinen kone, tekniikka, jolla on syvällistä tietoteoreettista merkitystä.17

1600- ja 1700-luvuilla camera obscura oli lä nsimaisen kulttuurin piirissä laajasti kä ytetty nä kemi-

sen malli, joka havainnollisti nä kijä n ja tä tä ympä rö ivä n ulkoisen maailman suhdetta. Kahdensadan vuoden ajan camera obscura oli tä rkeä filosofinen metafora, tieteellinen malli ja tekninen ap-

paraatti, jota kä ytettiin erilaisissa kulttuurisissa aktiviteeteissa. Valistusaikana camera obscura vakiintui rationaalisen ja empiirisen ajattelun malliksi, jonka koettiin edustavan totuudenmukaista

maailmankuvaa. Tä hä n vaikutti erityisesti René Descartesin ja John Locken ihmisen tietä mystä ja

ymmä rrystä kä sittelevä t tekstit, joissa camera obscuraa kä ytettiin selkeä nä mallina havainnoivalle
subjektille ja tiedon tuotannon prosessille.18

1800-luvulla tapahtuneessa modernin ajan murroksessa camera obscuran tiedollinen status

kä ä ntyi kuitenkin pä ä laelleen. Karl Marxin, Henri Bergsonin, Sigmund Freudin ja monen muun kirjoittajan teksteissä vielä sata vuotta aiemmin totuutta symboloinut metafora edusti voimia, jotka

kä tkivä t, vä ä rensivä t ja mystifioivat totuutta.19 Asetelman kä ä ntymiseen vaikutti camera obscuran
jä ykkyys nä kemisen mallina, joka muuttui joustamattomaksi nopeasti muuttuville kulttuurisille ja
poliittisille vaatimuksille.20

Camera obscuran näkemisen mallissa esiintyy vahva keskeisperspektiivi, joka avaa staattisen näkökulman maailmaan. Teoksessa Installation Art taideteoreetikko Claire Bishop kirjoittaa instal-

laatio-taiteen suhteesta keskeisperspektiiviin, jonka keskittynyttä ja rationaalista maailmankuvaa

vastaan installaatio-taiteilijat asettuivat 1960-luvulla.21 Bishopin teoriaa vasten camera obscuraan
liittyvän keskeisperspektiivin voi nähdä ilmentävän hierarkkista ja maskuliinista näkemisen ta-

paa. Camera obscuran esimodernissa näkemisen mallissa (kuten renessanssi-maalauksessa) katsoja asetetaan yhden keskittyneen kuvakulman äärelle, mitä on 1900-luvun taideteoriassa, eritoten 1960-luvun jälki-strukturalistisessa ajattelussa kritisoitu.22

Jälki-strukturalismia seuranneessa feministisessä teoriassa hierakkinen keskeisperspektiivi on lii-

tetty konservatiiviseen ja maskuliiniseen maailmankuvaan, joten teoriassa myös feminiinisyyden
ja maskuliinisuuden voi ajatella muodostavan yhden camera obscuran rakenteessa esiin nouse-

vista erinapaisuuksista. Jos keskeisperspektiivin luoma maailmankuva ajatellaan maskuliiniseksi,
17 Ihde & Selinger 2004, 361.
18 Ihde & Selinger 2004, 363.
19 Crary 2011 (2004), 170.
20 Crary 1988, 42.
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21 Bishop 2006, 11.
22 Mt, 13.

niin syntyäkseen se tarvitsee kuitenkin symbolisesti feminiinisen reiän, joka on ollut arkkityyppi-

nen syntymää ja siirtymää edustava kuva-aihio läpi ihmiskunnan historian, kuten Renner havainnoi.23 Camera obscuran voi nähdä maskuliinisten ja feminiinisten voimien yhteensulautumana.

1800-luvulta lähtien camera obscuran merkitys epistemologisena koneena on vähentynyt, ja sen

edustama jäykkä maailmankuva on käynyt modernille ihmiselle tunnistamattomaksi. Camera obscuran arvo ei ole nykyaikana tilallisen vertauskuvan tasolla, vaan se ilmentää mielestäni hitautta
ja yksinkertaisuuta teknisesti kehittyneessä ajassa.

Instituutioon ja rakenteisiin liittyvän camera obscuran metaforan jäädessä ajattelussani teorian
tasolle olen havainnut, että toisenlainen metafora on kasvanut hitaasti osaksi työtäni. Verkoston
metafora tuo työhön mukaan merkityksiä, jotka vaikuttavat tässä ajassa.
3.2 Verkoston metafora

Eri paikoissa pitämieni työpajojen myötä olen alkanut pohtia yhteisöllistä rakennetta, jonka kautta
samaa ”camera obscuran kieltä” puhuvat työpajat voisivat kommunikoida keskenään. Ajatus ver-

kostosta vastaa kysymykseen, millä logiikalla katkonainen toiminta voisi saada jatkuvuutta. Verkosto myös yhdistäisi erillisiä tiloja toisiinsa. Verkostomainen malli on se motivaattori, jonka takia
olen valinnut opinnäytetyöni aiheeksi camera obscuran yhteisölliset mahdollisuudet. Ilman ver-

koston luomaa laajentunutta näkymää en luultavimmin olisi alkanut purkaa erillisiä työpajakokemuksiani.

Teoksessa “Maailma ilman ulkopuolta” Kai Eriksson esittää, miten maailma näyttää avautuvan nykyaikana verkostomaisena.24 Erikssonin mukaan kiinnitämme enemmän huomiota kiinteiden ra-

kenteiden ja instituutioiden sijasta yhteyksien muodostamiseen ja siihen suhteiden kenttään, jossa

nämä rakenteet saavat ilmaisunsa.25 Jos camera obscura on näkemisen mallina hierarkkinen, ku-

ten aiemmassa kappaleessa esitin, niin verkostot kuvaavat inhimillisen toiminnan organisointia

vastakohtana hierarkkiselle järjestelmälle, kuten Eriksson huomioi.26 Camera obscuraan verrat-

tuna verkosto on kiinnostavalla tavalla sekä toiminnan organisoimisen malli että metafora; se liittyy kieleen ja sanastoon, jossa organisatoriset verkostomallit asettuvat ajateltaviksi ja jossa niitä

voidaan kehittää, arvioida ja vertailla.27 Erikssonin mukaan juuri metaforana verkosto on voimak-

kaasti luonut näkemystä verkostoituneesta sosiaalisesta todellisuudesta. Metaforan yleistyminen

23 Renner 2009, 2.

24 Eriksson 2009, 9.
25 Mt, 11.
26 Mt, 10.
27 Mt, 11.
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ei kuitenkaan koskaan ole sattuman kauppaa, vaan vastaa johonkin ajassa liikkuvaan: ihmiset tunnistavat siinä jotain ajalle ominaista.28 Verkosto on vastaus erillisyyden kokemukseen. Onkin kiin-

nostavaa pohtia, mitä verkostomainen yhteisötaideteos voisi tehdä suljettujen laitosten välillä.

				
Työpajaverkoston malli 2

Voisiko hitaasti kehittyvä laitosten välinen teos tehdä yhteiskunnallisia rakenteita huokoisiksi, ja
avata yhteyksiä jäykkien rakenteiden välille?

”Verkosto ikään kuin käärii auki sellaisen
horisontin, jonka avaamassa tilassa yh				
teiskunta nykyään näyttäytyy ja jossa se saa käsitteellisen muodon. Siten verkosto
on paitsi käsitteellinen väline monimutkaisten yhteiskunnallisten suhteiden ajattelemiselle, myös ja ennen kaikkea yleinen yhteiskuntakokemusta jäsentävä kehys ja

tärkeä yhteiskuntaa koskevan kuvauksen muoto. (..) Se tuottaa aktiivisesti kohdet-

taan ja luo teknologioiden, instituutioiden ja puhetapojen keskenäisyhteyttä. Mikä
tärkeintä, se luo myös kielellisiä merkitysrakenteita, jonka pohjalta tämä keskinäisyhteys tulee ajateltavaksi. Tässä mielessä ”verkostot ovat aikamme kieli”.29

Verkosto vastaa pitkälti Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin ajatusta rihmastosta; hierarkkista järjestystä vastustavasta kulttuurisesta mallista. Tuntuukin osittain paradoksaaliselle yrittää raken-

taa verkostomallia, joka pohjimmiltaan vastustaa organisoitua järjestystä. Tässä opinnäytetyössä
verkosto saa jäädä toiminnan taustalle ilman, että sen tarvitsisi konkretisoitua. Verkoston meta-

fora kuitenkin luo muodon, jota vasten camera obscuraan perustuvat työpajatoiminnan mahdollisuudet voivat näyttäytyä uudella tavalla.
26

28 Eriksson 2009, 11.
29 Mt, 9.

4 TILALLISET JA AJALLISET RAJOITTEET
Hyvinvointivaltio on laaja rakenne, jonka sisällä toimin taiteilijana, ja jota vasten voin pohtia vapauden ja rajoitteiden kysymyksiä. Hyvinvointivaltion systeemissä taideinstituutio edustaa

nä kyvä sti niitä vapauden arvoja, joista hyvinvointivaltion eetoksessa on kyse. Taiteen vapauksiin
kuuluu liikkumisen vapaus eri toimialojen, aiheiden ja ilmaisumuotojen vä lillä ; omantunnon va-

paus, joka antaa taiteelle mahdollisuuden kyseenalaistaa esteettisiä , eettisiä ja poliittisia normeja;
ja vapaus olla myös sisä isesti ristiriitainen.30 Taiteen tärkeäksi tehtä vä ksi voidaan ajatella erilaisten liikkumavapauksien yllä pitä mistä rajoihin ja sä ä ntö ihin perustuvan yhteiskunnan keskellä.

Nostan yhteiskunnalliset rajoitteet esille, jotta voisin pohtia niiden luovaa käyttöä taiteen tekemi-

sen metodina. Vapaamuotoisella taiteen kentällä keinotekoisesti luotujen rajoitteiden käytöllä on

tärkeä tehtävä osana luovaa prosessia, ja haluan kysyä, voisiko yhteiskunnallisia rajoitteita käyttää
taiteen tekemisen menetelmänä. Voisiko verkostomaista yhteisötaideteosta lähestyä erilaisissa

ympäristöissä vallitsevien rajoitteiden kautta? Miten tilallisia ja ajallisia rajoitteita voisi käyttää

työpajoissa toimintametodina? Vai onko parempi toimia annetuissa puitteissa, ja antaa toiminnan
paljastaa vallitsevat rajoitteet?
4.1 Toiminnan rajat

Ajatus rajoitteiden käyttämisestä yhteisötaiteellisena metodina juontuu maisteriopintojeni alkuun, jolloin olin yhteydessä Sörnäisten vankilaan. Kuulin heidän kiinnostuksestaan taiteellisia
työpajoja kohtaan ja ehdotin neulanreikäkamera -työpajan pitämistä vangeille. Minulle vastattiin,

että lähtökohtaiseksi ongelmaksi tulee se, että suljetussa vankilassa ei saa valokuvata tai antaa
vankien käyttöön tallentavia välineitä kuin poikkeustapauksissa. En jatkanut neuvottelua aiheesta,

mutta jälkeenpäin ajateltuna neuvottelun aspekti tekisi työpajan pitämisestä erityisen kiinnostavan. Millaisen valokuvan käyttöön perustuvan työpajan voisi pitää vankilassa? Olisiko huoneen

(sellin) pimentäminen ja valoilmiön esittäminen ongelmallista. Voisiko selliä käyttää suurena ka-

merana? Voitaisiko vankilassa käytettävistä laatikoista tehdä kameroita? Mikä olisi neulanreikäkameroilla tehdyissä kuvissa ongelmallista, jos kuvan indeksinen suhde todellisuuteen hämärtyisi
pitkien valotusaikojen myötä? Voitaisiinko sopia jokin tietty valotusaika, jonka jälkeen ihmiset oli-

sivat riittävän tunnistamattomia? Millaisia valotusaikoja vankilaympäristö ehdottaisi? Kuitenkin

tärkeimpänä kysymyksenä olisi, että voisivatko vangit osallistua verkostomaiseen työpajaan,
jonka muut osallistujat olisivat toisissa laitoksissa?

30 Kreuger 2015, 25.
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4.2 Rajoitteiden hyödyntäminen taiteessa
Rajoitteiden käyttö taiteen tekemisen menetelmänä liittyy kokeellisen kirjallisuuden perintee-

seen. Kokeellinen eli proseduraalinen kirjallisuus on pitkälle kehittynyt ja tarkasti jä sennelty esi-

merkki tietoisten rajoitteiden kä ytö stä taiteen tekemisen metodina. Spontaaniin ja vapaaseen (tai

sellaiseksi ajateltuun) kirjoittamiseen verrattuna proseduraalinen eli menetelmäperustainen kir-

joittaminen sisältää aina jonkinlaisen keinotekoisen tai teknisen ulottuvuuden.31 Keskeisessä asemassa kokeellisen kirjoittamisen perinteessä on Ranskassa 1960-luvulla perustettu Oulipo

(Ouvroir de Littérature Potentielle). Oulipo on esteettisesti ja ideologisesti surrealismin vastaliike;
kaavojen ja algoritmien avulla oulipolaiset sanoutuivat irti ajatuksen vapaasta liikkeestä taiteen
perustana, alitajunnan ja sattuman korostamisesta, ja ylipäätään luovuuden samaistamisesta vapauteen. 32

"Oulipolaisen kirjoittamisen keskeinen termi on rajoite, pakote (ranskaksi cont-

rainte). Se merkitsee kirjoittajan tietoisesti valitsemaa, luovaa prosessia pusku-

roivaa sä ä ntö ä , jolla nimenomaan rajoittavuudessaan on produktiivinen vaikutus.
Rajoite on ”tä smä llinen ja selkeä sti mä ä riteltä vissä oleva sä ä ntö , menetelmä , pro-

seduuri tai rakenne, joka on synnyttä nyt jokaisen teoksen, jota voidaan kutsua oulipolaiseksi."33

Oulipolaista asennetta voidaan soveltaa muihinkin taiteenlajeihin kuin kirjoittamiseen, ja sen seu-

rauksena on syntynyt useita erilaisia Ouvroir de X potentielle -ryhmiä. Esimerkkinä tästä on vuonna

1995 perustettu Ou-pho-po (Ouvroir de Photographie Potentielle), jonka kiinnostuksen kohteena

on valokuvaamiseen liittyvien rajoitteiden menetelmällinen käyttö. Ou-pho-po erittelee valoku-

vaukseen liittyviä ajan ja tilan olomuotoja, ja esittää ne listan muodossa. Seuraavassa kaksi esi-

merkkiä Ou-pho-pon esittämistä ajan valokuvallisista ilmenemismuodoista, jotka liittyvät omaan
aiheeseeni.

Suoraan koettava aika (Real time)
- Camera obscuran kiinnittämätön kuva (unfixed image)
Tiivistynyt aika (Condensation)
- 8 tunnin valotusaika (Niépce)
- 15 minuutin valotusaika (Daguerre) 34

31 Joensuu 2012, 1.
32 Mt, 15.

33 Joensuu 2012, 13.
34 Mathews & Brotchie 2005, 330.
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Tässä työssä käsittelen camera obscuran suoraan koettavaa aikaa (Real time) ja neulanreikätek-

niikan ilmentämää tiivistynyttä aikaa (Condensation). Näillä ajoilla on nähdäkseni toisiaan täyden-

täviä yhteisöllisiä potentiaaleja, jotka tulevat esiin työpajoissani. Kamerateknisesti ajateltuna
nämä kaksi erilaista ajan ilmenemismuotoa suoraan koettava ja tiivistynyt aika eroavat toisistaan

tilallisten vaatimusten suhteen. Suoran valoilmiön kokeminen vaatii ison tilan, varsinkin jos kokijan on tarkoitus olla tilan sisällä. Camera obscura – eli pimeä huone ajatellaan yleensä suuressa
mittakaavassa eli huoneen luonnollisessa koossa. Tiivistynyt aika taas vaatii ilmetäkseen valoherk-

kää materiaalia, ja käytännön syistä valokuvakamerat tehdään yleensä pieniksi ja mahdollisimman
helposti käytettäviksi. Kuvan tekemisen prosessissa alkuperäisestä negatiivikuvasta tai digitaalisesta tiedostosta pystytään jälkikäteen tekemään suurennoksia, eikä kameralaitteen tarvitse itses-

sään olla suurikokoinen. Näin ajateltuna suoraan koettava aika tarvitsee ison tilan ja tiivistynyt aika
sopii paremmin pieneen tilaan.

Jos kuvaamisen tilallisia lähtökohtia kuitenkin muutetaan ja isosta tilasta tehdään monumentaalinen kamera, muuttuu myös kuvan sisältö - tai oikeastaan sen sisältö kääntyy täysin päinvas-

taiseksi. Tämä käy ilmi valokuvaaja Vera Lutterin töissä. Lutterin tausta kuvanveistäjänä johdatti
hänet yhdistämään valokuvauksen ja tilallisen ajattelun. Hän alkoi käyttää erilaisia rakennuksia

kameroina; aluksi omaa asuntoaan, sitten hylättyjä rakennuksia ja muita isoja tiloja. Lutter kuvaa

suurelle rullapaperille, jonka hän kehittää heti kuvaamisen jälkeen valokuvapimiöksi muutettavan
kameran sisällä.35 Näin syntyy suuri negatiivikuva, joka pienemmässä mittakaavassa tehtynä jäisi
helposti pelkäksi prosessin välivaiheeksi. Monumentaalinen kameran koko tekee tästä välivai-

heesta kuitenkin lopullisen kuvan, jonka käänteiset merkitykset tulevat näkyviin suuren ja pysäyttävän kuvakoon myötä. Pienessä koossa negatiivikuva näyttäytyy välivaiheena, mutta suuressa
koossa kuvan negatiivisuus nousee kuvan lukemisen tavaksi, ja kuvan maailma näyttäytyy negatiivisena.36

Negatiivikuvassa on valon piirtämä alkuperäinen jälki, jota ei ole käännetty välivaiheiden kautta

positiivikuvaksi. Negatiivikuvassa näkyy indeksinen suhde todellisuuteen positiivikuvaa suorem-

min. Jonathan Craryn mielestä Lutterin suuret negatiivikuvat edustavat totuutta juuri siinä käänteisyydessä, missä Marx ja Freud näkivät valheellista vääristymää.37 Crary tekee siis suoran ver-

tauksen camera obscurassa tapahtuvan kuvan tilallisen väärinpäin kääntymisen ja negatiivikuvan
valokuvateknisen käänteisyyden kanssa, vaikka ne ovat teknisesti eri asioita. On kiinnostavaa ha-

vaita, että Craryn ajattelussa erilaiset kuvan kääntymisen tavat limittyvät näinkin suoralla tavalla
toisiinsa.

35 Schmidtt-Wulffen, 2004, www.veralutter.net
36 Theodor Adorno on kirjoittanut negatiivisesta maailmasta. (Crary 2011 (2004), 170.)
37 Crary 2011 (2004), 170.
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Vastaavuuksien löytyminen erilaisista käänteisyyksistä johdattaa minut takaisin Ou-pho-pon
käyttämään terminologiaan - ja metonymian käsitteeseen, joka voidaan liittää myös tilallisten vastaavuuksien hahmottamiseen.

Metonymia (metonymy)
- Esineiden muuttaminen camera obscuraksi (Gila) 38

Metonymia on kielitieteessä käytetty metaforan kaltainen ilmaisu, jossa esinettä tai ideaa kuvaava

sana korvataan, joko konkreettisesti tai abstraktisti sukua olevalla sanalla. Metonymia toimii siis
samalla todellisuuden tai merkityksen tasolla, kun taas metafora toimii tasolta toiselle.39 Näin ollen

huoneella ja kameralla on metonyminen (tai analoginen) suhde. Metonymia yhdistää asioita, ja
löytää vastaavuuksia, kun taas metafora korvaa asian toisella.40

Edellisessä kappaleessa huomioimani Craryn tapa yhdistää camera obscuran käänteisyyksiä on
ymmärtääkseni metonyminen. Camera obscuran kielessä esineillä on vastaavuuksia, kuten Ou-

pho-po esittää - mutta myös camera obscuran käänteisyyksillä on vastaavuuksia, kuten Jonathan
Crary tuntuu väittävän.

4.3 Rajoitteiden hyödyntäminen neulanreikä-valokuvakuvauksessa
Yleinen tapa lähestyä valokuvan ottamista on pyrkimys ”oikeaan valotukseen” kameran aukon ja

valotusajan sopivalla yhdistelmällä, valaistusolosuhteiden mukaisesti. Neulanreikäkamerassa on
kiinteä aukon koko, joten muuttujana on ainoastaan valotusaika, jolla säädellään valon määrää

ympäristössä vallitsevan valon mukaan. Valotusaikaan vaikuttaa myös valoherkän materiaalin
herkkyys, joka on neulanreikätekniikalla kuvattaessa hitaasti valottuvan mustavalkopaperin herkkyys.41

Pohtiessani neulanreikäkuvaamista rajoitteiden valossa, kuvaamiseen liittyvät tila-ajan lähtökoh-

dat kääntyvät mielenkiintoisella tavalla päälaelleen. Neulanreikäkuvauksessa lähtökohtana on
yleensä tietyn kokoinen laatikko, jolle pyritään löytämään sopiva valotusaika vallitsevasta valon

määrästä riippuen. Tämä asetelma voidaan käätää ympäri, jos kuvaamisen lähtökohdaksi otetaankin jokin tietty aika. Näin ollen tulee laatikon koko tehdä valittuun aikaan ja valonmäärään sopivaksi,

38 Mathews & Brotchie 2005, 330.
39 Fiske 2005, 98.
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40 Mt, 99.
41 Esim. ISO 6 paperi valottuu n.30 kertaa hitaammin kuin ISO 200 filmi.
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Esimerkkejä aikaan perustuvasta säännöstä:
Käytä 45 minuutin valotusaikaa.
Käytä 24 tunnin valotusaikaa.
Käytä 24/7 valotusaikaa.42
Esimerkkejä tilaan perustuvasta säännöstä:
Käytä kamerana vankiselliä.
.

Käytä kamerana äitiyspakkausta.
Käytä kamerana purettavaa rakennusta.
Käytä kamerana rakenteilla olevaa taloa.

5 SOVELTAVASTA TAITEESTA YHTEISÖTAITEESEEN
Olen valinnut opinnäytetyöhöni yhteisöllisen näkökulman, jonka kautta pyrin avaamaan camera
obscuran ominaisuuksia ja sen merkitystä nykyaikana. Käyn tässä luvussa läpi yhteisötaiteen moniulotteista kenttää suunnasta, joka liittyy mielestäni parhaiten camera obscuraan ja sen ehdottamaan hitaaseen työskentelyyn.

Vuosina 2007-2017 olen pitänyt työpajoja sekä vakiintuneissa instituutioissa, että niiden ulkopuo-

lella; neljässä koulussa, kahdella festivaalilla, kahdessa työväenopistossa, hoitolaitoksessa, palvelutalossa, toimintakeskuksessa, taiteilijatalossa, kaupungintalolla, kirjastossa, taidegalleriassa ja

taideslummissa. Koen päätyneeni näihin erilaisiin tilaisuuksiin ja myös yhteisötaiteen pariin käyttämäni camera obscura –menetelmän avaamaa reittiä. Kokemukseni mukaan camera obscura sisältää monia piirteitä, joilla on yhteisöllistä potentiaalia; yksinkertaisuus, sovellettavuus, ihmeel-

lisyys, hitaus, elävyys, analogisuus. Liikkeeni kohti yhteisötaidetta voidaan liittää myös nykyaikana

tapahtuvaan laajempaan taidekentän ilmiöön; taiteilijoiden ammatti-identiteetin hybridisoitumiseen. Tutkija Sari Karttunen kirjoittaa tästä murroksesta;

”Taiteen hybridisoituminen kuuluu taiteensosiologisessa tutkimuksessa keskeisiin käsitteisiin,
joilla viitataan taiteilijan ammatin ja roolin viimeaikaiseen muutokseen. Monet hybridisoitu-
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Mikä on digitaalisen teknologian ja 24/7 –ajan suhde?

miseksi lasketut piirteet näyttävät sopivan yhteisötaiteeseen, kuten taiteilijan roolin tavanomais-

tuminen, toiminta taideinstituutioiden ulkopuolella ja muidenkin kuin taiteen sisäisten tavoitteiden palveleminen”.43

Taiteen kentän pirstaloituminen johtaa myös erilaisissa yhteyksissä käytettävien käsitteiden epä-

määräistymiseen, ja erityisesti yhteisötaide voidaan ymmärtää hyvin monenlaisena yhteiskunnal-

lisena toimintana. Yhteisötaide ei tarkoita ainoastaan taideinstituution ulkopuolelle sijoittuvaa toimintaa, minkä kuvan edellinen Karttusen lainaus antaa, vaan se on myös nykytaiteen alueella ylei-

sesti esiintyvä käsite, joka ”viittaa monenlaiseen taiteeseen, jonka materiaalina, välineenä tai toimintakenttänä ovat ihmisten väliset suhteet”.44

Kutsun tässä tekstissä taideinstituution ulkopuolella tekemääni yhteisöllistä taidetta soveltavaksi
taiteeksi ja samankaltaista, mutta nykytaiteen diskurssin huomioon ottavaa taidetta yhteisötaiteeksi.45 Teen tämän eron, etteivät nämä eritasoiset alueet sekoittuisi keskenään. Tekemäni jako

on taiteenhistorian suunnasta ongelmallinen, sillä yhteisötaiteen perimä on syvällä avantgardetaiteessa, jonka keskeisenä päämääränä on ollut taiteen liittäminen elämän käytäntöön, taiteen ja

elämän välisen vastakkaisuuden poistaminen.46 Tällainen taideinstituution ohittava yhteiskunnallinen toimiminen, ja taiteen yhtyminen muun elämänpiiriin kanssa on tavallaan tapahtunut juuri
soveltavassa taiteessa, jota on kuitenkin vaikea ajatella merkkinä avantgarden agendan onnistumisesta.

Yhteisötaiteen juuret ulottuvat 1960-luvulle, jolloin taiteilijat ja kuraattorit alkoivat kyseenalaistaa taiteellista vapautta ja yhteiskunnan taiteelle suomaa esteettistä autonomiaa – joka kulminoitui modernistisessa estetiikassa.47 Yhteisötaide on kuitenkin ongelmallinen käsite, koska ei ole it-

sestään selvää, mitä yhteisöllä tarkoitetaan tai millaista yhteisöllisyyttä taiteella halutaan edis-

tää.48 Kun halutaan viitata taideteoreettisiin keskusteluihin ja tiettyjen taideteoreetikkojen käsi-

tyksiin yhteisöllisen taiteen tuottamasta kokemuksesta, puhutaankin erilaisista estetiikoista; esimerkiksi dialogisesta, relationaalisesta tai sosiaalisesta estetiikasta.49

43 Sari Karttusen kirjoitus Laajentuva taiteilijuus – yhteisötaiteilijoiden toiminta ja identiteetti hybridisaa-

tio-käsitteen valossa, Tahiti –verkkojulkaisussa (viitattu 10.5.2018)
44 Kantonen 2010, 75.

45 Soveltavalla taiteella ei ole englannin kielessä vakiintunutta käsitettä. Soveltavasta kuvataiteesta voidaan
puhua nimellä community art tai applied visual art, taiteellisista interventioista artistic interventions, palveluista art as service, hyötysuuntautuneesta yhteisöllisestä taiteesta benefit orientated socially engaged art.
(lähde: prostt.fi / Maria Huhmarniemi: Soveltavan taiteen laaja määritelmä)
46 Bürger 2004 (1974), 77-78.
47 Paul O´Neillin kirjoitus Three stages in the art of public participation eurozine.com –sivustolla (viitattu

9.5.2018)

48 Kantonen 2010, 75.
49 Esseessä Three stages in the art of public participation Paul O`Neill tekee jaon kolmeen osallistumisen ta-

paan julkisessa taiteessa: relationaaliseen, sosiaaliseen ja kestolliseen. Jaotteluja on siis erilaisia – näissä
jaotteluissa dialogisuus ja kestollisuus liittyvät kuitenkin toisiinsa.
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Yhteisötaiteen teoreettinen alue on tullut vastaani työn edettyä jo pitkälle, ja kokemukseni yhtei-

söjen parissa työskentelystä ovat hankittuja soveltavan taiteen alueella. Koen silti rakentavaksi
avata opinnnäytetyössäni myös yhteisötaiteen näkökulmaa, vaikka taideteoreettiselle alueelle as-

tuminen saa soveltavassa taiteessa käyttämäni toimintamenetelmät näyttämään osin epämääräisille ja päämäärätiedottomille. Yhteisötaiteen näkökulman ottaminen tuntuu kuitenkin tärkeälle
työssä piilevien kestollisten potentiaalien esiin nostamisessa.

Tässä opinnäytetyössä koen palaavani historiallisen camera obscuran tekniikan ja siihen liittyvien
omien kokemusteni pariin. Tältä aikamatkalta nykyhetkeen tuomani keskeiset löydöt ovat yhteisöllisyys ja hidas aika. Erilaisista yhteisötaiteen estetiikoista peilaan tekemistäni yhdysvaltalaisen

taidehistorioitsija Grant Kesterin kirjoituksissa esiintyvään dialogiseen estetiikkaan, koska siihen
liittyy olennaisella tavalla yhteistyöprosessien pitkäkestoisuus.50 Dialogisessa estetiikassa hitauden teema ja yhteisöllisyys limittyvät rakenteellisella tavalla.
5.1 Dialoginen estetiikka

Grant Kester nostaa taideteoreettisissa kirjoituksissaan esiin taiteilijoita, jotka tekevät yhteistyötä
erilaisten yleisöryhmien kanssa pitkäkestoisissa projekteissa. Hän kutsuu dialogiseksi estetiikaksi
taiteen tekemistä, jossa taiteilija ottaa yhteistyökumppaninsa mukaan merkityksenannon prosessiin määrittelemättä etukäteen lopputulosta. Dialogisessa prosessissa työskentelyn tavoitteet

määritellään yhdessä, ja opettamisen sijasta kuuntelemisella on tärkeä rooli taiteilijan työssä. Vuorovaikutteinen prosessi voi olla käsitteellisesti ja taiteellisesti kekseliäs, jos se tuo yhteen odottamattomia ihmisryhmiä tai kehittää luovia vuorovaikutuksen tiloja ja keinoja.51

Tässä tekstissä esittämäni työpajaverkoston taiteellinen arvo on vuorovaikutteisen tilan luomisen

prosessissa. Visiossani odottamattomat ihmisryhmät kohtaavat toisensa kestollisen ja dialogisen

työskentelyn kautta, ja ryhmien välille voi muodostua vuorovaikutusta. Tilallisesti ja ajallisesti ra-

jattujen yhteisöjen väliin syntyy hitaan menetelmän johdosta elävä kohtaamispaikka - elävä julkaisu52, jonka toiminta on säännöllistä. Tämä rakenteellinen visio verkostomaisesta yhteisötaideteoksesta toimii synteesinä maisterityössä käsittelemistäni aiheista. Koen, että verkosto-metafo-

raa on tärkeää pitää esillä neuvoteltaessa tulevista yhteistöistä, jotta yhteisöt innostuisivat olemaan mukana aikaa vievässä projektissa.

50 Kantonen 2010, 73.
51 Mt, 76.

52 Kuvataideakatemian maisterityössä käsittelin elävää julkaisuformaattia. Tutkin työssäni taiteilijakirjojen
aluetta, jolta löysin sarjallisten julkaisujen vyöhykkeen. Sarjallisuus on kirjataiteessa ajallista säännöllisyyttä, kun taas valokuvassa kuvasarja koetaan tilallisesti. Aikaan liittyvässä sarjallisuudessa lupaus tulevasta numerosta mahdollistaa dialogin tekijän ja lukijan välillä.
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2.5 Kestävä ja hidas menetelmä
Nykyisessä kulttuurissamme voimme tarkastella camera obscuraa vain digitaalisuuden

lä vistä mä stä visuaalisesta kulttuurista kä sin. Kuten muinakin aikakausina myös nykyään camera

obscuran merkitys mä ä rä ytyy omana aikanamme vallitsevan teknologian kautta. Vanhat kuvan

tuottamisen menetelmä t ovat harvinaisia ja alisteisia uusille kuvan tuottamisen ja levittä misen

keinoille, mutta ihmisten kiinnostus niihin ei silti lakkaa. Nopeiden teknologioiden ja tehokkuutta

vaativan kulttuurin keskellä vanhoissa tekniikoissa piilee kulttuurista vastavoimaa hitaiden prosessien myötä.

Valtavirrasta eroava kuvan tuottamisen tapa tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden hidastamiseen ja pysähtymiseen, mikä näyttäytyy nykyteknologioiden keskellä vastavoimana nopeuden ee-

tokselle. Hitaan toiminnan voi ajatella liittyvän aktivismiin, joka alkoi Italiassa 1980-luvulla. Perinteistä ruokakulttuuria korostanut slow-food -ajattelu syntyi vastaliikkeenä kasvavalle fast-food

-pikaruokakulttuurille.12 Myöhemmin tämä hitauden liike on kasvanut maailmanlaajuiseksi slow-

movementiksi, jonka päämäärä on tehdä asioita niiden oikealla rytmillä; laadukkaasti ja huolella.
Tässä ajattelussa hitaus itsessään ei ole tavoiteltava päämäärä, vaan asioiden luonnolliseen rytmiin pyrkiminen.13 Hitaus onkin monessa mielessä suhteellista.

Vaikka valoilmiö n tekniset sovellukset ovat ajan mittaan monimutkaistuneet ovat valon kä yttä yty-

miseen liittyvä t fysiikan lait sä ilyneet tekniikan ytimessä muuttumattomina. Camera obscuran voi-

kin ajatella edustavan kahdenlaista ja hyvin erityyppistä aikaa; suoraan koettavaa nykyhetkeä, ja
historiallisen menetelmän kantamaa hidasta aikaa. Camera obscuran hitaasti muuntuva tekninen
taso on verrattavissa historioitsija Fernand Braudelin esittämään pitkään kestoon (la longue

durée), joka on ihmisen ajan ylittävä jähmettyneen hitaasti muuttuva ajan kerros.14 Menetelmänä

camera obscura kestää todistettavasti aikaa, ja se tulee pysymään tulevaisuudessakin ihmisten
käytössä.

Kirjassa "Anti-hauras – asioita, jotka hyö tyvä t epä jä rjestyksestä " tutkija Nassim Taleb huomioi,

että vanhojen ja edelleen kä ytö ssä olevien tekniikoiden ennuste sä ilyä tulevaisuudessakin ihmis-

ten kä ytö ssä on parempi kuin uusien tekniikoiden.15 Näin ajateltuna esimerkiksi tuoli ja lautanen
tulevat sä ilymä ä n varmemmin ihmisten kä ytö ssä kuin uudemmat keksinnö t, kuten ompelukone

tai muistitikku. Vaikka camera obscura ei ole varsinaisesti keksintö , vaan pikemminkin periaate

tai luonnonilmiö keksintöjen taustalla sen voi nähdä anti-hauraana menetelmä nä , joka saa eri ai-

12 Reed Glennin kirjoitus Slow Architecture, alpinemodern –sivustolla 10.5.2018
13 Mt.
14 Lee 2004, 299.

36

15 Taleb 2012, 816.

Neuvotteleminen ja kuunteleminen kuuluvat olennaisena osana dialogisen estetiikan menetel-

miin, ja koen, että pitkäjänteistä projektia suunniteltaessa tästä näkökulmasta olisi paljon apua

myös itselleni. Esimerkkinä dialogisesta estetiikasta käytän Singaporelaissyntyistä yhteisötaiteilija Jay Koh´ia, jonka kirjoittaman Art-led participative processes teoksen esipuheessa Grant Kester
määrittelee dialogisten projektien neljä keskeistä parametria:
1) Projektin fyysinen sijainti
2) Tarkkaan määritelty ryhmä, jonka kanssa taiteilija työskentelee yhteistyössä
3) Tietty ongelma tai jännite, jonka ympärille projekti rakentuu
4) Aika-sidonnaisuus53
Koh´n työtä ymmärtääksemme on välttämätöntä vaihtaa itseilmaisuun perustuva taidekäsitys
etiikkaan perustuvaan taidekäsitykseen.54 Taiteessaan Jay Koh on kehittänyt Kesterin estetiikkaa

ja mukauttanut sitä jälkikolonialististen yhteiskuntien taiteeseen rakentamalla kansallisuusrajoja
ylittäviä verkostoja taiteilijoiden, kirjoittajien ja aktivistien välille.55 Koh aloittaa ”kuuntelemisen

estetiikkaa” noudattavat projektinsa kohteissa vaikuttavien olosuhteiden huolellisella kartoituk-

sella. Ennen taiteen tuottamaa ilmaisua, ennen tilan ja materiaalin haltuunottoa ja muokkaamista
tarvitaan aikaa avoimuudelle, tekemättömyydelle, oppimiselle ja kuuntelulle. 56 Koh tarkastelee

vallitsevia valtasuhteita, normeja ja ilmaisunvapauden rajoitteita huomioiden samalla, miten hä-

nen oma läsnäolonsa voi vaikuttaa ympäristöön. Hän työskentelee herkässä vuorovaikutuksessa

paikallisten ryhmien kanssa useiden kuukausien, tai joskus vuosienkin mittaisissa dialogisissa
suhteissa, tiettyjen ongelmakohtien parissa. Tällaisen työn vaikutus voi jäädä lopulta pienen kat-

soja-kokija ryhmän sisälle, mutta hyvin tarkoituksenmukaisella tavalla.57 Kirjallisuudentutkija Mi-

hail Bahtinin kehittämällä vastattavuuden käsitteellä (engl. answerability) Kester näkee vallankumouksellisen merkityksen nykytaiteessa. Itseilmaisuun perustuva luovuuden paradigma murtuu,
kun ajattelemme katsojan, osallistujan tai yhteistyökumppanin luovana toimijana, joka voi vastata
takaisin ja antaa oman panoksensa tekeillä olevaan työhön.58 Dialoginen työ on siis monen toimijan välillä tapahtuva elävä prosessi. Kester kirjoittaa:

”Dialogisessa estetiikassa korostuvat vuorovaikutteiset projektit, jotka rakentuvat

avantgarde-taiteen tradition varaan, mutta käsittävät taideteoksen ja katsojan suhteen eri tavoin; eivät pelkästään esidiskursiivisena, oivaltavana välähdyksenä vaan
sen sijaan keskipakoisena, itsestä (ja itsekkyydestä) ulospäin johtavana liikkeenä,
53 Kester 2015, 3.
54 Kester 2010, 59.

55 Kantonen 2010, 77.
56 Kester 2010, 59.
57 Kester 2015, 5.
58 Kester 2015, 2.
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joka tapahtuu pitkäkestoisen dialogin aikana. Dialoginen estetiikka jatkaa avantgarden perinnettä siinä, että se tarjoaa katsojalle kriittisen ja osallistuvan asenteen.

Katsoja joutuu kyseenalaistamaan aikaisempia havaintojaan ja käsityksiään ja ottamaan kantaa taideteosten aiheisiin, mutta kyseenalaistus ei tapahdu äkillisesti tai

väkivaltaisesti kuten avantgarde-taiteessa, vaan pitkäkestoisen dialogin tuloksena.”59

Toinen Grant Kesterin esittämä esimerkki taiteilijoista, jotka toteuttavat dialogisia yhteistyöpro-

jekteja on englantilainen Stephen Willats. 1970-luvulta lähtien Willats on toteuttanut lukuisia pitkäaikaisia projekteja yhteistyössä valtion ja kunnan kerrostaloalueiden asukkaiden kanssa Englannissa, Saksassa, Suomessa ja muualla Euroopassa. Monissa tapauksissa hän on palannut samoi-

hin paikkoihin työskentelemään samojen ihmisten kanssa uudelleen. Willats on kiinnostunut sosiaalisesta ja ruumiillisesta kokemuksesta, jonka asuminen valtion tai kunnan rahoittamilla ker-

rostaloalueilla tuottaa. Hän kannustaa kerrostaloalueiden asukkaita kehittämään ja ilmaisemaan
vastarintaa ja kriittisyyttä. Willatsin töissä tärkeintä ei ole taideobjektien välittämä taiteilijan fe-

nomenologinen kokemus vaan hänen yhteistyökumppaniensa fenomenologinen kokemus arkipäivän tiloista ja rutiineista. Prosessin ydin on menetelmä, jota Willats kutsuu ”kysymiseksi”: Willats

muotoilee yhdessä projektiin osallistuvan yleisön kanssa väittämän, joka esitetään kysymyksen
muodossa. Tätä kysymystä käytetään kriittisen pohdinnan lähtökohtana.60

Olisivatko tilalliset ja ajalliset rajoitteet se keskeinen kysymisen kohde, jonka ympärille työpaja-

toiminta erilaisissa yhteisöissä rakentuisi? Miten muotoilisin kysymyksen, joka liittyy vallitseviin

rajoihin? Tarvitsisiko kysymystä esittää ääneen, vai voisinko luottaa siihen, että toiminta alkaisi
paljastaa itsessään rajoitteita? Olisiko tarkoitus venyttää rajoja ja tehdä niitä huokoisiksi, vai edetä

niiden mukaisesti? Intuitiivisesti ajattelen, että pelkästään toimiminen erilaissa puitteissa, ja niissä

esiintyvien tilallisten ja ajallisten olosuhteiden asettaminen osaksi samaa julkaisusarjaa voisi olla
kiinnostava lähtökohta yhteisölliselle teokselle. Koska työpajoille ominainen dialogi tapahtuu pääasiassa tekemisen kautta, alan miettiä jos Willatsin käyttämä kysymisen metodi voisi olla sanatonta.

Oma lähtökohtani yhteisöjen kanssa työskentelyyn ei ole Koh´in ja Willatsin tapaan minkään tietyn
ongelman ratkaiseminen, vaan pikemmin vuorovaikutteisen tilan luominen, joka on kytköksissä

käyttämäni menetelmän ominaisuuksiin. Pohjimmiltaan minua kiinnostaa selvittää, mitä camera
obscuran erilaiset ominaisuudet voivat tarjota yhteisölliselle projektille.61
59 Kantonen 2010, 77.
60 Kester 2010, 49.

61 Esseessä The (Tape Runs out) Paul O´Neill kirjoittaa jälkiosallistavasta taiteesta (oma käännös, engl. postparticipatory art). Käsite kuvaa osallistavaa taidetta, jonka ei tarvitse olla tiukkojen kategorioiden määrittämää, kuten Kesterin tapauksessa. Ajatus yhteisöllisestä taiteesta, jossa osallistumisen laatu ei ole ennalta
määriteltyä tuntuu sopivan omiin vapaamuotoisiin prosesseihini.
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5.2 Kestollisuuden ideologia
Esseessä The Ideology of duration in the dematerialised monument David Beech tarjoaa kriittisen
näkökulman kestollisiin julkisen taiteen projekteihin. Kun taiteen luomat sosiaaliset suhteet nousevat työskentelyn määränpääksi, projekteilta vaaditaan sopeutumiskykyä ja kestävyyttä, jotta
taideteos voisi koetella omaa hypoteesiaan. Kestollisuudesta tulee näissä projekteissa eettinen

arvo, joka alleviivaa sitoutumista esiin nousemassa olevaan kulttuuriin. Beechin mukaan nykytai-

teen sosiaalisissa projekteissa kestollisuus on kuitenkin vaarassa ideologisoitua, jos se abstrahoituu joksikin itsessään arvokkaaksi.62 Beech käyttää esimerkkinä kestollisuuden ideologisoitumisesta Michelle Kwonin huomiota, että:

”Monelle taiteilijalle ja toimijalle, jotka ovat sitoutuneet pitkäkestoisiin yhteisölli-

siin käytäntöihin 1960-luvulta alkaen (..) intensiivinen sitoutuminen ihmisiin, mikä
sisältää suoran kommunikaation ja vuorovaikutuksen pitkän ajan kuluessa, on ollut
perustavanlaatuinen dogmi sosiaalisesti vastuullisessa ja eettisesti puhtaassa julkisessa taiteessa.”63

Mielenkiintoinen yhteys camera obscuran metaforan ja kestollisuuden välille löytyy, kun Beech

esittää, että nykyinen trendi puhua intensiivisestä ja pitkäkestoisesta sitoutumisesta vastaa marxilaista ideologian konseptia. Beechin mukaan avain marxilaisen ideologian käsitteen ymmärtämiseen löytyy siitä, miten se erottaa ideat – samoin toden kuin valheen – sosiaalisesta todellisuudesta, jossa on useita muuttujia. Ideologian tehtävä on siis yksinkertaistaa monimutkainen todel-

lisuus yksinkertaiseksi ja konkreettiseksi malliksi. Kestollisuuden oikeaksi vakuuttaminen sosiaalisen nykytaiteen keinona on siis ideologista, vaikka samalla kestollisuuden voidaan nähdä tarjoa-

van myös monenlaisia sosiaalisia, taiteellisia ja eettisiä hyötyjä.64 Kestollisuuden ideologiaan kohdistuvan kritiikin tarkoitus ei ole kiistää sen arvoja tai näyttää sitä vahingollisena. Pikemminkin
kestollisuuden ideologia voidaan kääntää ympäri – ei siis vastustamalla sitä periaatteena – vaan

yhdistämällä se konkreettisiin keskusteluihin, käytäntöihin ja instituutioihin, joista se alkujaan
juontuu.65

Beechin näkemys marxilaisesta ideologiasta on paljon neutraalimpi kuin monen muun kirjoittajan.
Esimerkiksi Vilém Flusser näki Karl Marxin vaikuttaneen teksteillään hyvin vahvasti siihen, että

62 Beech, 2010, 319.
63 Kwon 2004, 81-82.
64 Beech 2010, 315.
65 Mt, 315.
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ideologian nähdään sisältävän valheellisen maailmankuvan, joka on tietyn ryhmän etujen sävyt-

tämä.66 Valokuvakamera edustaa Flusserille ideologian kuolemaa, ja toimii anti-ideologisena ap-

paraattina. Kamera syventää Flusserin mukaan totuutta vaihtuvien kuvakulmien johdosta, kun
paikallaan pysyessään sen viesti tulee väärinymmärretyksi.67

“If in all ideology men and their circumstances appear upside-down as in a camera
obscura, this phenomenon arises just as much from their historical life-process as
the inversion of objects on the retina does from the physical life-process.”68 69

66 Weibel 2015, 220.
67 Mt, 220.

68 Marx 1846. 14.
69 W.J.T. Mitchell analysoi kirjassa Iconology Karl Marxin camera obscura -metaforaa, jota Mitchell pitää re-

torisesti ontuvana ja lähinnä nuoren Marxin hairahduksena. (Mitchell 1986, 169.)
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6 POTENTIALS IN THE DARK (Tapaus 5)
Huone on kamera,
joka valottaa hitaasti ulkomaisemaa.
Huone on tilaan ja aikaan sidottu julkaisu.

Potentials in the dark -näyttelyssä Oksasenkadun galleria toimi camera obscurana, valokuvakamerana, sekä avoimena työpajana, jossa rakennettiin neulanreikäkameroita, tehtiin valotuksia lä-

hiympäristössä ja kehitettiin mustavalkokuvia pimiössä. Galleriatilassa koettava suora valoilmiö
limittyi kamerateknologian kulttuurihistoriallista taustaa avaavaan aineistoon.

Opinnäytetyön kontekstissa voin reflektoida näyttelyn kautta omaa taiteellista prosessiani ja
osoittaa, mitkä tässä tekstissä käsittelemistäni aiheista nousivat konkreettisesti esille, ja mitkä

esittämistäni mahdollisuuksista jäivät toteutumatta, kun työ kohtasi yleisön. Näyttely osoitti myös
millaisia yllättäviä suuntia elävä prosessi sai, kun erilaiset tilat kietoutuivat yhteen samassa näyttelykokonaisuudessa.

Näyttelyn rakenteessa pyrin ottamaan huomioon gallerian tilallisia ja ajallisia rajoitteita, joiden

puitteissa näyttelyn tuli tapahtua. Näyttelysopimuksessa sitouduin noudattamaan tilan käyttöä rajoittavia ja velvoittavia sääntöjä, kuten ehdotonta hiljaisuutta klo 22:00 - 07:00 välisenä aikana.

Halusin korostaa tätä tarkkaan sääntöön perustuvaa ajallista raamia Potentials in the dark -näyttelyn aukioloajoissa ja pidin galleriaa auki porrasteisesti alkuviikon aikaisista aamuista loppuvii-

kon myöhäisempiin aikoihin. Eri vuorokauden aikoihin perustuneen systeemin tarkoitus oli sääntöjen tarkastelun lisäksi mahdollistaa näyttelyvieraalle erilaisten valaistusolosuhteiden kokeminen tilassa. Näyttelyssä järjestyssääntöjen sanelema aikataulu yhtyi syklisen luonnonkierron
kanssa.

Seuraavaksi puran näyttelyn niiden ominaisuuksien kautta, joita olen aiemmin tässä tekstissä liit-

tänyt camera obscuraan: elävyys, ihmeellisyys, sovellettavuus, käänteisyys ja hitaus. Jokainen
näistä ominaisuuksista tuli mielestäni esille tilaan ja aikaan sidotussa julkaisumuodossa.
6.1 Käänteinen näyttelykokemus

Tilallinen ja temaattinen lähtökohtani Potentials in the dark -näyttelykokonaisuuden rakentamisessa oli gallerian pimentäminen. Oksasenkadun galleria sopi hyvin pimeyteen perustuvan koke-

muksen luomiseen, sillä sokkelomaisessa tilassa oli vain yksi ikkuna. Peitin julkisivun puoleisen

ikkunan vanerilevyllä, johon asetin kaksi erilaista linssiä camera obscuraa varten. Tein levyyn
myös 2 mm kokoisen neulanreiän, jolla valotin näyttelyn ripustuksen aikana suurikokoisen 42:sta

41

osasta koostuvan mustavalkoisen negatiivikuvan, jonka kiinnitin gallerian ”näyteikkunaan” osoittamaan kadulle. Ylösalaisin käännetty negatiivikuva toimi introna näyttelyssä esiintyvään käänteisyyden teemaan.

Halusin pitää gallerian pimennettynä koko näyttelyn ajan, joten päädyin käyttämään kulkureittinä
pihan puolella sijaitsevaa gallerian takaovea. Tämä käytännön syistä johtunut kulkusuunnan kään-

tyminen muutti galleriakokemuksen jännitteiseksi. Tavallisuudesta poikkeava kulkureitti vaati
yleisöltä aktiivisuutta ja rohkeutta, jotta he löysivät tiensä galleriatilaan.

Virittyminen pimeään tilaan alkoi laskeutumisella vanhan talon kellariin, jonka pohjakerroksessa
valaistus muuttui punaiseksi. Talon uumenista kuulunut inisevä ääni korosti jännitteistä tunnelmaa. Alhaalla kellarissa oli niin pimeää, että valoisasta ulkotilasta sisään tullut vieras ei nähnyt
aluksi eteensä. Hänen liikkeensä hidastui, ja hänen oli varottava askeliaan. Vähitellen näyttelyvieraan silmät tottuivat vähitellen pimeään, ja hän alkoi nähdä asioita ympärillään. Pimiön ohi kuljet-

tuaan vieras saapui portaille, joiden yläpäässä hän kohtasi punaiseksi valaistun työpisteen, jonka
kautta hän pääsi lopulta camera obscura –huoneeseen.

Paikkasidonnainen näyttelykokonaisuus perustui käänteiseen tilan käyttöön, mitä gallerian erityinen arkkitehtuurinen rakenne ehdotti. Toimin niissä tilallisilla puitteissa (tai rajoitteissa), joita mi-

nulla oli käytössä tässä ympäristössä. Arkinen katu oli ensimmäinen tila, johon vieras saapui, ja
jossa hänen piti aktivoitua. Toinen tila oli epämääräisen oven takaa avautunut käytävä, joka kulki
alas kellariin. Kolmas tila oli pimeä kellari, jossa näyttelyvieraan silmät tottuivat pimeään. Neljäs

tila oli portaiden yläpään työtila, jonne katsoja löysi kuljettuaan valoa kohden. Viides tila oli camera obscura, jossa näkyi väärinpäin kääntynyt näkymä kadulta, josta vieras lähti liikkeelle.

Jälkeenpäin aloin miettiä, että näyttelyn ajallisen rakenteen olisi voinut myös kääntää niin, että
avajaisten sijasta (tai lisäksi) olisi pidetty näyttelyn päättäjäiset. Prosessiluontoisessa näyttelyssä
käänteinen ajallinen järjestys voisi toimia hyvin, koska tällöin prosessissa syntyneet työpajojen
tuotokset ja elävän installaation osat tulisivat myös ”suuren yleisön” nähtäville.
6.2 Elävä solarografia

Oksasenkatu 11 -gallerian julkisivu osoittaa lounaan ja lännen väliseen suuntaan. Huhtikuisina aamupäivinä galleriasta avautuva näkymä oli myötävalossa, ja se piirtyi selkeänä camera obscuran

seinille. Päivän kääntyessä illaksi maisema jäi varjoon, ja aurinko piirtyi linssin läpi valopisteenä

huoneen sisälle. Aloin seurata valopisteen liikerataa, joka ulottui huoneen etunurkasta lattiaa pitkin toiselle puolelle huonetta, jossa aurinko jäi vastakkaisen kerrostalon taakse varjoon. Myöhem-

min illalla aurinko tuli esiin talon takaa, ja sen pistemäinen kuva kiipesi loivasti ylös seinää pitkin
auringon laskiessa. Seuraavana päivänä auringon piirtämä linja siirtyi lattiatasossa noin viiden
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sentin verran etelään päin.

Pimiön ja camera obscuran rinnakkaisuus samassa näyttelyssä johti minut soveltamaan valoilmiötä uudella tavalla. Kameran sisällä oleminen herkisti minut elävälle prosessille, ja aloin ottaa

valkopapereita ulos suojamuoveistaan. Aluksi asetin valoherkkiä mustavalkopapereita hämärään

näyttelytilaan, jossa ne saivat hitaasti tummentua. Suoraan paketista otettu valokuvapaperi symboloi minulle elävää prosessia, joka oli hitaassa muutoksessa.

Vietettyäni aikaa huoneessa iltaauringon ollessa taivaalla, aloin ymmärtää asetelman varsinaisen
potentiaalin. Yhdistin auringon piirtämän linjan ja valokuvapaperit. Asetin aurinkotäplän alle mustavalkopaperin, ja huomasin, miten kirkas valo piirsi siihen sinertävän violetin jäljen. Ymmärsin
tekeväni aurinkopiirustusta (solarografiaa) suuressa koossa. Näyttelytilassa hitaasti tapahtuvaa

aurinkopiirustusta pystyi seuraamaan sen syntyessä. Tässä elävässä kuvassa pystyi näkemään
kaksi päällekkäistä kuvaa; sekä camera obscuran piirtämän positiivin, että paperiin tarttuvan ne-

gatiivin. Molemmat kuvat olivat omilla tavoillaan eläviä. Auringon piirtäessä hitaasti jälkeään pa-

periin, siinä näkyivät myös taivaan pilvet ja tuulessa huojuvat puiden oksat, jotka alkoivat olla jo

kevään silmuilla. Kuukautta myöhemmin sama maisema olisi puiden lehtien peittämä. Raekuuron
jälkeinen paperilla kiiltelevä näkymä oli dramaattinen, ja tunsin tavoittaneeni camera obscuran
ihmeen uudella tavalla. Liukuvien sävyjen rinnalla Oksasenkadun mustavalkoruudullinen lattia alkoi näyttää digitaaliselle – syntyi paikkasidonnainen ja elävä Analoginen kuva digitaalisella lattialla.

6.3 Mahdollisen valokuvauksen työpaja
Yhteisöllisyyden teema tuli näyttelyssä esiin kaikkein konkreettisimmin järjestämäni Mahdollisen
valokuvauksen työpajan kautta. Työpaja oli taidenäyttelykontekstiin räätälöity osallistava projekti,
jonka tarkoitus oli koetella tilallisten ja ajallisten rajoitteiden käyttöä neulanreikäkuvauksen metodina, sekä avata verkostomaista työpajatoimintaa. Näiden teemojen esittely jäi kuitenkin toiminnan taka-alalle, ja työpaja eteni samalla kaavalla kuin monesti ennenkin – toiminnan ja kokeilun
kautta.

Mahdollisen valokuvauksen työpajan satunnaiset osallistujat valmistivat kameroita, ja tekivät yh-

den - viidentoista minuutin valotuksia gallerian lähiympäristössä sekä kehittivät kuvat punaisten

valojen alla. Temaattisen näkökulman tuominen työskentelyyn olisi vaatinut toisenlaisen strategian työpajan järjestämiselle. Avoin työpajamalli, jossa ihmiset osallistuivat toimintaan oman aikataulunsa mukaisesti teki työskentelystä hajanaista ja katkonaista. Se sopi tämän näyttelyn yhteydessä järjestetyn työpajan toimintamalliksi, muttei tuonut kestollisuuden aspekteja esiin kuin

lyhyiden kuvaustapahtumien yhteydessä. Toisaalta ajan viettäminen galleriatilassa tavallista pi-

dempään oli itsessään jo ajallisuuteen liittyvä kokemus. Jälkeenpäin ajateltuna työpajan järjestäminen näyttelyn yhteydessä oli toimintaa hankaloittava seikka, joka jätti yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden alisteiseen asemaan installaation keskellä.
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Käytin pimiö –installaatiossa paikanpäältä löytämiäni huonekaluja, ja asetin kehitealtaat lattianta-

sossa olleen oven päälle. Toiminta oli tavallista pimiötyöskentelyä hankalampaa. Näyttelytila oli
epäkäytännöllinen toimipiste, eikä se mahdollistanut kuin pikaisia kokeiluja. Installaation tun-

nelma oli lopulta käytännöllisyyttä vahvempi. Ihmisten kumartuminen polvillaan kehitealtaan
eteen kiinnittyi mieleeni lähes pyhänä kuvana.

Työpaja oli osa kansainvälistä neulanreikäkuvauspäivää (Worldwide pinholeday), joka on järjes-

tetty huhtikuun viimeisenä sunnuntaina vuodesta 2004 lähtien.70 Tämä vakiintunut, mutta hyvin
löyhä verkosto toimi tämän näyttelyn yhteydessä työpajan kehyksenä, enkä yrittänyt tuoda esiin

ajatusta erilaisten instituutioiden välisestä neulanreikäkamera –toiminnasta, jossa taidegalleria

voisi olla yksi erityinen solmukohta. Säännöllisen toiminnan järjestäminen taidekontekstissa tuntuu haastavalle, koska “vapaina elävät” ihmiset ovat lähtökohtaisesti liikkuvia ja kiireisiä, ja heidät
pitää houkutella paikalle erikseen. Taiteen piirissä kiinnostavin yhteisötaiteen aspekti olisi yhteisön muodostaminen – edes hetkellisesti, kuten tapahtui aiemmin esittämässäni B-gallerian tapauksessa. Silloin mainontakin tähtäsi intensiiviseen työpajaan, johon osallistujien piti ilmoittautua etukäteen. Potentials in the dark –näyttelyssä elävä installaatio söi osan toiminnallisuudesta.

Mahdollisen valokuvauksen työpajassa tein yhteistyötä kuvataiteilija Lasse Vairion kanssa. Käytimme työpajassa myrkytöntä kahvikehitettä71, minkä käyttäminen tuntuu kiinnostavalle suun-

nalle nykyajan analogisessa pimiötyössä. Uudenlainen tietoisuus käytettyjen kemikaalien ominaisuuksista tekee toiminnasta ympäristöystävällisempää, ja vaikuttaa myös työpajojen sisältöihin.
Kehitteiden valmistus edustaa hyvin sitä tee-se-itse –eetosta, joka liittyy neulanreikäkuvaukseen.

Kahvikehitteen mukaan ottaminen toi pajatoimintaan kiinnostavan, ja itselleni uudenlaisen yhteisöllisen sävyn. Lisäksi kahvin tuoksuinen pimiö oli miellyttävä moniaistinen kokemus.

Pohtiessani Mahdollisen valokuvauksen työpajan viemistä vankilaympäristöön alan nähdä myrkyttömän kahvikehitteen käytön myös toimintaa ohjaavana metodina. Kiinniteaine on ainoa kuvien
tekemiseen tarvittava kemikaali, jossa on ympäristölle haitallisia ainesosia. Jos lähdettäisiin liik-

keelle siitä, ettei työpajassa käytettäisi myrkyttömiä kemikaaleja, kuvia ei myöskään saisi kiinnitettyä. Ajan myötä kuvat alkaisivat kadota – sekä niihin liittyvä todistusarvo. Näin ympäristöystävällisten valokuvakemioiden käyttäminen voisi tuoda yllättävällä tavalla ratkaisun vankilaympäristössä järjestettävän työpajan tietoturvallisuuskysymykseen.

70 www.pinholeday.org
71 Käyttämässämme kahvikehitteessä (Caffenol C Developer) litraan 20 –asteista hanavettä sekotettiin en-
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sin 54g kidesoodaa, sitten 16g C- vitamiinia (askorbiinihappo) ja lopuksi 40g murukahvia. Jokaisen ainesosan lisäämisen jälkeen kehite piti sekoittaa hyvin. Kahvikehite toimi hyvin ja teki kuvista hieman ruskeansävyisiä. Myrkyttömistä aineista tehdyn kehitteen epäkäytännöllinen puoli oli kuitenkin se, että liuoksen
teho (happamuus) hävisi nopeasti. (http://www.caffenol.org/recipes/)

Worldwide Pinhole Photography Day Oksasenkatu 11 - gallerialla 29.4.2018
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6.4 Valkoinen banaanilaatikko
Alkuperäinen suunnitelmani oli esittää tämä opinnäytetyö kompaktissa muodossa laatikon sisällä

- eräänlaisena kolmiulotteisena, tutkimuksellisena julkaisuna. Loppuvuodesta 2017 sain kuulla

Oksasenkatu 11 -gallerian vuoden 2018 teemasta valo, ja päätin hakea näyttelyaikaa. Siinä vai6.4 Valkoinen
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Pidän kiinnostavana ajatuksena, että toimintaympäristö voisi jättää jälkensä elävään julkaisuun.

Näen laatikkoteoksen myös ekspositionaalisena strategiana, jolla taiteellisen työskentelyn tutkimuksellisia puolia voitaisiin nostaa esiin taiteellisen tutkimuksen julkaisukonteksteissa.73

72 Teoksessa Inside The White Cube Brian O`Doherty kirjoittaa valkoisesta kuutiosta.
73 Esseessä Between the White Cube and the White Box: Brian O´Doherty´s Aspen 5+6, An Early Exposition

Lucy Cotter kirjoittaa Brian O´Dohertyn kuratoimasta Aspen 5+6 –julkaisusta (1967), jonka Cotter mieltää
varhaiseksi ekspositioksi.
72 Teoksessa Inside The White Cube Brian O`Doherty kirjoittaa valkoisesta kuutiosta.
73 Esseessä Between the White Cube and the White Box: Brian O´Doherty´s Aspen 5+6, An Early Exposition

Lucy Cotter kirjoittaa Brian O´Dohertyn kuratoimasta Aspen 5+6 –julkaisusta (1967), jonka Cotter mieltää
varhaiseksi ekspositioksi.
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raan. Opinnäytteessäni olen pyrkinyt avaamaan camera obscuran mahdollisuuksia etenkin yhteisöllisestä näkökulmasta, mutta olen käsitellyt myös muita elävän prosessin ehdottamia teemoja.

Nyt, kun opinnäytetyölle annetut ajalliset rajat alkavat tulla vastaan voin pohtia, minkälaisia tuloksia työn tämä vaihe on tuottanut.
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piirtämä kuva saada jäämään valokuvapaperille vaihtoehtoisia kehitysprosesseja hyödyntämällä. InElävään
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Yleisesti ajatellaan, että solarografia –menetelmällä valotettu kuva voidaan ”saada talteen” vain skan-

naamalla. Normaali kehitysprosessi tekee kuvan mustaksi, kun taas kehittämätön kuva häviää kiinniteliuoksessa kokonaan. Seuraavia projekteja ajatellen minua kiinnostaa selvittää voidaanko auringon

piirtämä kuva saada jäämään valokuvapaperille vaihtoehtoisia kehitysprosesseja hyödyntämällä. In-

ternetistä löytyvä solarografian kehittämiseen ja kiinnittämiseen liittyvä tieto on ristiriitaista ja vaatii

omia kokeiluja.74 Jos auringon piirtämä kuva voitaisiin kiinnittää, niin samalla solarografia-kuvalla olisi

kaksi erilaista esitysmuotoa – elävä ja kiinnitetty.

74 Yhden löytämäni lähteen mukaan kuva voidaan kehittää laimealla soodaliuoksella (60ml vettä, 1.3g kidesoodaa ja 4g leivontasoodaa) ja saada se jäämään näkyväksi kiinnityksen jälkeen (tietylle valokuvapaperille) https://www.photrio.com/forum/resources/how-to-fix-a-solargraph.72/

74 Yhden löytämäni lähteen mukaan kuva voidaan kehittää laimealla soodaliuoksella (60ml vettä, 1.3g kidesoodaa ja 4g leivontasoodaa) ja saada se jäämään näkyväksi kiinnityksen jälkeen (tietylle valokuvapaperille) https://www.photrio.com/forum/resources/how-to-fix-a-solargraph.72/

Huoneen ikkuna peitetty M. F. Marionin Wonders of Optics (1870) -kirjan sivuilla
Analoginen kuva digitaalisella lattialla (2. päivä)
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