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Taiteen maisterin kirjallinen opinnäyte Ajatusviiva – Skenografisia havaintoja horisontista tutkii horisontin ilmiöön ja käsitteeseen 

liittyvää latautuneisuutta ja manifestoitumista taiteessa. Työ näkee horisonttiin liitettävän muun muassa yhteenliittymien, kehän, 

etäisyyden, rajan ja ei-inhimillisen anomalian olemuksia.

   Työ tarkentuu havainnoimaan neljää taideteosta: tekijän maisterin opinnäytteen taiteellista osaa – Paratiisi -näyttämöteosta, 

joka sai ensi-iltansa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuonna 2016, sen taustalla vaikuttanutta Dante Alighierin Jumalainen 

näytelmä -runoelman Paratiisi -osiota vuodelta 1321, Eino Leinon Danten Paratiisista vuonna 1914 ilmestynyttä suomennosta sekä 

venäläisen kuvataiteilijan Kazimir Malevitshin vuonna 1915 maalaamaa suprematistista Musta neliö -öljyvärimaalausta. Horisontin 

tematiikan lisäksi työ asettaa teokset näytille subliimia maisemaa, Jumalan kuvaa ja ihmisen asemaa maailmanjärjestyksessä 

kommentoivina töinä. Neronleiman tavoittelu ja hybris nousevat pohdintaan taiteilijan työskentelyä mahdollisesti määrittävinä, 

mutta ääneenlausumattomina impulsseina. Modernin subjektin absoluuttien rinnalle tuodaan työn loppupuolella 

posthumanistisesti virittynyt väliaikaisten absoluuttien käsite.

   Tämä kirjallinen opinnäytetyö avaa näkymän horisonttiin ja tilaan paitsi tekijän ammatillisen mielenkiinnon, myös maapallon 

tilasta ekokatastrofin aikakaudella kasvaneen huolen vuoksi. Skenografinen, tilaan ja sen kuunteluun orientoitunut havainnointi 

on työssä valjastettu keinoksi etsiä vastauksia siihen, kuinka tulisimme kysyneeksi, mitä tila tarvitsee?
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Aluksi

Katse horisonttiin

Horisontti on äärimmäinen raja. Puistonpenkillä merelle tuijotellessaan, 

kuin vahingossa, tulee taivaanrantaan projisoineeksi dikotomioita, joissa 

kohtaavat maa ja taivas, mennyt ja tuleva, elämä ja kuolema, muoto ja 

tyhjyys, toivo ja toivottomuus. 

Pujahdetaan horisonttiin aluksi vaikka näin:

Geometria on tietoa ikuisesti olevasta. Niinpä se pystyy 

vetämään sielua kohti totuutta ja saamaan aikaan 

filosofisen luonteenlaadun. (Platon, 527 B.) 

Suhteessa opinnäytteeni aiheeseen, horisonttiin, Platonin lausahdus avaa 

näkökulman horisontin olemukseen matemaattisten lainalaisuuksien 

maailmassa. Horisontin etäisyyden katsojasta voi laskea matemaattisella 

kaavalla ja laskutoimituksen voi mallintaa kaksiulotteisena kuvana. 

Kolmiulotteisuuden vaikutelmaan tähtäävän perspektiivikuvauksen 

lainalaisuuksien mukaan horisonttiin asettuvat geometrisesti määritellyn 

lineaariperspektiivin pakopisteet. (Jokinen 2015, 17.)

Seuraava näkemys horisontista on venäläisen kuvataiteilijan, Kazimir 

Malevitshin.

Olen tuhonnut horinontin renkaan ja päässyt pois 

esineiden kehästä, horisontin renkaasta, joka kahlitsee 

taiteilijan ja luonnon muodot. Muodot liikkuvat ja syntyvät, 

ja me teemme yhä uusia löytöjä. Sitä, mitä me paljastamme 

ei voi enää piilottaa. Ja on järjetöntä yrittää pakottaa 

meidän aikaamme menneen ajan vanhoihin muotoihin.

(Malevitsh ks. Kinmonth 2016, Yle Areena.) 

En tiedä viittaako Malevitsh horisontin renkaalla kuvataiteen toisteiseen 

ja perinteiseen aiheeseen taivaanrantaan, joka hehkuu pastellinsävyissä, 

tummanmyrskyisänä tai kesäisen kuulaana. Vai puhuuko hän horisontin 

renkaasta geometrian yhteydessä, ja edelleen osana perspektiiviteoriaa? 

Vallankumouksen myötä Malevitshin aikaisella Venäjällä alkoi tulla 

ajankohtaiseksi sosialistisen realismin luonnonmukaisuuden vaatimus 

ideologian palveluksessa, jonka voisi toisaalta ajatella taitelijaa 

ahdistavana ja vangitsevana horisontin renkaana. 

Malevitshin mennyt aika ja menneet muodot eivät kuitenkaan ehkä 

viittaa Platoniin. Nimittäin Malevitshin maalaustaiteen uusi löytö, 

suprematismi, oli käytännössä geometriaa. 

Ja nyt näen mielessäni horisontin renkaan, jolla Platon ja Malevitsh 

kulkevat perääntyen toisistaan tullakseen törmänneeksi toisiinsa 

uudelleen. Olen tainnut tehdä kehäpäätelmän.

Horisontti on ympäristömme äärimmäisyys. Se on elämänpiirimme 

geometriaa rajaten näkökenttäämme ja sitä myöten kontrolliamme. Se on 

näköpiiriimme viimeisenä piirtyvä vyöhyke – ja samalla ensimmäinen 

asia, jonka voimme nähdä sen takaisesta. Horisontti on raja.
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Tässä kirjallisessa opinnäytetyössäni tarkastelen taiteellista 

opinnäytetyötäni, Paratiisi -näyttämöteosta, jossa työskentelin 

skenografina. Teos sai ensi-iltansa Taideyliopiston 

Teatterikorkeakoulussa tammikuussa 2016. Näyttämöteoksen kannalta 

merkittävä horisonttireferenssi on Dante Alighierin Jumalaisen 

näytelmän Paratiisissa.

Kuin tanhuajat piiritanssin, yltyin

ilosta ynnä hurmiosta, liikkuu

vireemmin sekä laulaa äänekkäämmin,

niin pyynnön pyhän, innokkaan tuon soiden

uus ilo täytty piirit taivahiset,

min ilmi toi he tanhuin, ihmelauluin. 

(Dante 1924, 96.)

Tekstinäytteen taivaalliset piirit ovat Danten myöhäiskeskiaikaisen 

runoteoksen arkkitehtoonista rakennetta ja teoksen toistuva muototeema. 

Runoilija ilottelee kautta kolmiosaisen Jumalaisen näytelmän 

horisonteilla, jotka kiertyvät spiraalille. Merkityksellisiä ovat kehien 

lukumäärät ja ryhmittelyt. Danten asenne on vapautunut ja leikkisä, 

runokieli hersyvä ja rikas.

Filosofinen mielenlaatu on tässä teoksessa tyystin toinen kuin kuusisataa 

vuotta myöhemmin Malevitshilla. Tuntuu perustellulta miettiä, 

puhummeko nyt samasta horisontista? Onko horisontti vain suppea 

subjektiviteetti? Tuleeko horisontista puhuessaan kertoneeksi vain 

henkilökohtaisen perspektiivinsä sekä asennoitumisensa rajoihin ja 

rajoituksiin?

Puhekielisenä metaforana horisontti on usein vertauskuvallinen näkymä, 

kokoava maisema, jonkinlainen ajatustentilan hahmotelma. Horisontissa 

nähdään tulevaisuuden utopioita ja dystopioita. Historialliseen 

horisonttiin katsotaan, kun analysoidaan mennyttä. Horisontti on 

lainalaisuus ja maisema, jonka äärellä kontemploivat kaikki pallomme 

olevaiset – edesmenneet, nykyiset ja tulevat.

Tässä opinnäyteyössä tutkin horisontin olemusta subliimiin, ylevään, 

laatuun kytkeytyneiden taideteoksien kautta. Ne ovat Danten 1300-luvun 

alun Divina Commedia -runoteoksen Paratiisi -osio, sen suomennos 

Eino Leinon alunperin vuonna 1914 ilmestyneenä käännöksenä, Kazimir 

Malevitshin Musta neliö -öljyvärimaalaus vuodelta 1915 sekä vuonna 

2016 ensi-iltansa saanut taiteellinen opinnäytetyöni Paratiisi 

-näyttämöteos. Teosten lisäksi asetan tarkasteluun niiden tekijät sekä 

ilmapiirin, jonka vallitessa ne ovat saaneet syntynsä.

Rajan ja ääriviivan olemus ovat kiinnostaneet minua pitkään. 

Kandidaatin työni Rajalla – Ajatuksia näyttämön maantieteestä vuodelta 

2014 oli tutkielma muun muassa ritualistisesta rajankäynnistä, teatterista 

rajat ylittävänä tekona, sekä neoimpressionistisesta äärien sirottumisesta 

maalauksen täplikkääksi kuvapinnaksi. Horisontin maine eräänlaisena 

absoluuttisena ääriviivana on ollut uteliaisuuteni herättäjä ja tämän 

maisterin kirjallisen opinnäytetyöni tematiikan synnyttäjä. Pyrin 

suhtautumaan tutkimaani maastoon avoimesti ja sallimaan itselleni 

kirjoittajana taivaanrantojenkin maalailun. Paitsi horisontti, minua 
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kiinnostaa tila, eikä vain ammattini puolesta, vaan maapallon asukkaana 

ekokatastrofin aikakaudella. Ääriviivat, rajat ja muurit vapisevat 

konkreettisesti ja ymmärryksen tasolla. Ja silti, on vielä paljon ihmisiä, 

jotka kieltäytyvät uskomasta ilmastonmuutokseen, saati arvioimaan 

uudelleen omaa toimijuuttaan.

Kysymyksen esittäminen: mitä tila tarvitsee? on luopumista 

inhimillisestä etuajo-oikeudesta. Horisontin tuijottelun, kuuntelun ja 

aistimisen voisi ajatella vaikkapa ensimmäisiksi askeleiksi kohti 

myötätuntoista kohtaamista ei-inhimillisen kanssa.

Työn rakenne

Ensimmäisessä luvussa esittelen taiteellisen opinnäytetyöni, 

näyttämöteoksen Paratiisi. Jäsentelen työryhmämme työskentelyä ja 

tekemieni skenografisten ratkaisujen olemusta ja taustoja. Luvun 

alkupuolella tarkastelen myös subliimin käsitettä estetiikan professori 

Yrjö Hirnin hahmottelemana. Ensimmäisen luvun kuvat ovat Paratiisi-

näyttämöteoksen ja sen prosessin dokumentaatiota.

Toisessa luvussa siirryn Paratiisi-näyttämöteoksesta poispäin. Pohdin 

näyttämöllä sijainneen saunan tarjoamaa yhdessäolon tapaa, jossa voin 

aistia vierustovereitteni ihon vasten omaani ja samanaikaisesti 

läsnäolevan herkän tilan annon. Ihon ääriltä kohdennan kysymyksen 

horisontista Kazimir Malevitshin Mustaan neliöön. Tästä “paljaasta 

ikonista” puuttuu Jumalaa representoiva ihmisfiguuri ja Malevitshin 

mukaan myös horisontti. Pohdin ei-inhimillisen alisteisen aseman 

purkamisen mahdollisuuksia keskustellen posthumanistisesti virittyneen 

Esa Kirkkopellon esseemuotoisen artikkelin Tilapäiset absoluutit: 

Yleistetyn antropomorfismin toinen manifesti kanssa. Toisen luvun kuvat 

ovat Sandro Botticellin piirroksia Danten Paratiisista 1400-luvulta.

Kolmannessa luvussa rinnastan horisontin monimerkityksellisenä 

rajapinnan olemuksena ritualistiseen anomaliaan. Posthumanistisen 

ajatuskulun johdannaisena pohdin skenografian merkityksellisyyttä 

ekokatastrofin aikakaudella tilaan ja sen kuunteluun orientoituneena 

taiteenlajina. Lopuksi katson vielä horisonttiin. Kolmannen luvun kuvat 

ovat Gustave Dorén Danten Paratiisin kuvituksia 1800-luvulta.
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Paratiisi

Muinaispersian ́paradayadaḿ ja heti sen jälkeen 

ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua avestan 

ṕaradaidá tai ́pairidaezá ovat muodostelma sanoista pairi 

(ympäröidä, sulkea muurilla) ja daeza (johdannainen 

indoeurooppalaisesta sanasta dheigh, joka tarkoittaa 

muotoutumista tai hahmottumista). Sanapari on kulkeutunut 

synnystään saakka kulttuurista toiseen juurtuen ja kulkuaan 

jatkaen. Kulttuureissa, jotka termin ovat omaksuneet, näkyvät 

sen vaikutukset muuntumina liikkeen, paikan ja kodin 

käsityksissä. Lähemmin tarkasteltuna sanapari näyttää 

säilyttäneen alkuperäistä merkitystään yllättävän paljon.

(Ramsey-Kurz 2011, viii.)

Tein taiteellisen opinnäytetyöni Paratiisin Taideyliopiston 

Teatterikorkeakouluun talvella 2016. Esitys pohjautui Danten Jumalaisen 

näytelmän kolmanteen osaan Paratiisi. Alkuperäisteos on firenzeläisen 

Dante Alighierin myöhäiskeskiajalla, 1300-luvun alussa kirjoittama 

runoteos. Aineistonamme oli Eino Leinon suomennos teoksesta vuodelta 

1914.

Paratiisi -näyttämöteos oli lisäkseni opinnäytetyö ohjaaja Janne Pelliselle 

sekä äänisuunnittelija Roy Boswellille. Työryhmässä olivat mukana 

myös esiintyjät Ella Lahdenmäki ja Verneri Lilja sekä valosuunnittelija 

Lauri Lundahl. Esitys sai ensi-iltansa Taideyliopiston 

Teatterikorkeakoulun teatterisalissa tammikuussa 2016.

Danten Paratiisi on Jumalaisen näytelmän osioista vähiten draamallinen 

ja kenties sen vuoksi myös vähiten näyttämöllistetty. Ohjaaja oli jo 

aiemmin sovittanut näyttämölle Jumalaisen näytelmän kaksi ensimmäistä 

osaa Helvetin ja Kiirastulen. Meille muille Paratiisi oli itsenäinen 

taideteos, siinä missä Pelliselle se merkitsi kenties trilogian 

täydentymistä.

Paratiisi -osiosta puuttuu kitkainen tarinallisuus. Leinon Paratiisi on 

helkkyvä, klassista kauneutta ja autuutta tavoitteleva runoteos. Leinon 

vanha kieli toimi itselleni vieraannuttavasti. Huomasin lukevani tekstiä 

ääneen havainnoiden tekstin rytmiä ja foneettista maisemaa. Tekstin 

ohessa on Gustave Dorén 1800-luvun lopun kuvitus. Doré oli Leinon 

tavoin kuvannut Danten maailmaa klassisten ihanteiden kautta. Klassiset 

ihanteet näkyvät hahmoissa, jotka asettuvat kuva-alaan harmoonisina 

potretteina. Piirrosten tilallisilla viittauksilla haetaan taivaallisuutta, jota 

Doré kuvaa valonsätein ja pilvihattaroin. Kuva-alasta merkittävä osa on 

kuitenkin jätetty usein vähälle työstölle. Paperin läsnäolo sekä piirrosten 

värittömyys sitoivat kokemuksessani kuvituksen kirjan elimelliseksi 

osaksi, vain vaivoin kirjoitetuista sivuista erottuvaksi. Dorén kuvituksen 

ohella tutustuimme Botticellin Paratiisi kuvituksiin 1400-luvulta.
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Kuva 1. Paratiisi -näyttämöteos



Sekä Dorén että Botticellin kuvituksissa on hahmoteltu tekstissä 

toistuvasti mainittuja kehämäisiä muotoja. Botticellin kuvapinnoilla 

esiintyy pelkkänä viivana piirrettyjä kehiä. Molemmat ovat asetelleet 

enkelijoukkoja kaareutuviin muodostelmiin. Danten Paratiisin 

rakenteellisuus on otettu kuvitustenkin rakenteeksi. Kirjallisuuden tutkija 

Johanna Mälkin mukaan kehillä ja niiden lukumäärällä katsotaan olevan 

merkityksellinen sijansa Danten ajattelun arkkitehtuurissa: 

Helvetin suppilossa on yhdeksän syvenevää piiriä. Sen 

pohjassa, ikuisessa jäässä, louskuttaa kolmikasvoinen 

paholainen Lucifer, pyhän kolminaisuuden irvokas 

vastakohta, leuoissaan ihmiskunnan pahimmat petturit, 

Juudas, Brutus ja Cassius. Seitsemästä kuolemansynnistä 

puhdistavan kiirastulivuoren spiraalina kiertyvän 

katumustien noustuaan runoilija pääsee Paratiisiin, jossa 

pyhiinvaellus etenee läpi taivaan yhdeksän valopiirin kohti 

kymmenennen taivaan täyttymystä, pyhien yhteyttä ja 

maailmankaikkeuden ydintä. (Mälkki 2009, 35-36.)

Pois rajautuneita tutkimuskohteitamme olivat muun muassa Danten 

matemaattiseen ajatteluun syvempi tutustuminen sekä alkukielinen 

runoteos. Taustalla oli kielimuuri, ajanpuute, ja tehdyt tietoiset valinnat 

ja painotukset. Tutustuimme Danteen toisen käden tulkintojen kautta. 

Tapasimme muun muassa Dantea tutkineen kirjailija Jari Ehrnroothin.

Leinon suomennos korostui mielestäni vahvimpana referenssinämme.

Ylevä tavoite

Sanoitimme työryhmässä lähestyvämme Paratiisia subliimina 

maisemana. Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden professori Yrjö Hirn 

on määritellyt subliimia teoksessaan Esteettinen elämä (1924). Hän 

lähestyy subliimin määritelmää varoittaen ensin sotkemasta kauniin, eli 

ihanne-esteettisen vaikutelmaa yleviin vaikutelmiin. Hän tekee 

katsauksen ylevän estetiikkaan estääkseen sekaannuksia. (Hirn 1924, 

170.)

Ylevä siinä laajassa merkityksessä, jossa tätä käsitettä 

käytetään nykyaikaisessa kirjallisuuudesssa, on vasta 

18:nnen vuosisadan keskipaikoilta lähtien alkanut 

kiinnittää estetiikan tutkijain huomiota. Itse nimitystä 

ylevä, sublim, käytetään sitä vastoin jo vanhan ajan 

kirjallisuudessa. (em. 172.)

Sublim on Hirnin mukaan esiintynyt jo Augustuksen hallituskaudelta 

peräisin olevan tutkielman nimessä, joka vuoden 1674 Boileaun 

ranskannoksena on tullut merkittäväksi vaikuttajaksi klassisen tyyli-

ihanteen muodostumisessa. Hirn kuitenkin esittää kritiikkinsä: 

kirjoituksesta puuttuu ylevän olemuksen pohdinta suhteessa muihin 

esteettisiin käsiteluokkiin. (em. 172.)
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Kuva 2. Paratiisi -näyttämöteos



Aivan toisin on laita erään pienen kirjoituksen An Essay on 

the Sublime and Beautiful (Tutkimus ylevästä ja kauniista), 

jonka v. 1756 julkaisi tuo sittemmin Englannin historiassa niin 

mainehikas valtiomies Edmund Burke. Niinkuin jo nimikin 

osoittaa, käsitellään tässä ylevää erossa kauniista. (Hirn 1924, 

173.)

Hirnin mukaan Burke asettaa ylevän ja kauniin suorastaan toistensa 

vastakohdiksi niiden katsojassa herättämien vastakkaisten sieluntilojen 

vuoksi. Burken ajattelussa kauneuden tarjoama nautinto perustuu 

mielihyvän tunteeseen. Ylevän pohjana hän näkee Hirnin mukaan 

mielipahan tunteen. Ylevän sieluntilan vallassa ihminen ei kykene 

järkensä avulla saamaan selkeyttä vaikutelmasta. Pelko, ilmeinen tai 

salattu, on läsnä vallitsevana aineksena ylevän vaikutelmassa. Hirn 

esittelee Burken nimeämistä pelonsekaisia tunteita synnyttävistä ja 

ylevän laadulle edullisista ilmiöistä esimerkiksi meren ja runoudessa 

esiintyvän muodon hämäryyden. Hirn jatkaa esittelemällä Burken termin 

the delight, joka nivoo yhteen sitä, miksi mielipahan tunteita karttamisen 

sijaan usein etsitään ja tahallisesti synnytetään runoudessa ja taiteessa. 

(em. 175.)

”The delight”, sanoo Burke, on tunne, joka syntyy silloin, 

kun me vapaudumme tuskasta ja vaarasta. Tätä tunnetta ei 

saa millään ehdolla sekoitttaa mielihyvään. Mutta se 

saattaa mielihyvän tavoin olla meille tervetullut, jos se 

kaikella siihen liittyvällä pelollaan ja levottomuudellaan 

katkaisee ikävystyttävän toimettomuuden. Niin on laita 

silloin, kun se esiintyy ylevissä vaikutelmissa miellyttävänä 

kauhuna, peloittavana levollisuutena. (em. 175.)

Burken muotoilut ovat Hirnin mukaan vaikuttaneet filosofi Immanuel 

Kantin luonnehdintoihin ylevän synnyttämistä mielenliikkeistä. Kant 

näkee ylevän ilmiön tai asian saavan katsojassa ensin aikaan ahdistuksen, 

mutta jota seuraa kohottava tunne, joka liittyy tietoisuuteen järjestä, jolla 

voimme luoda mielikuvia vielä mahtavammista ilmiöistä. Hirn kuvaa 

Kantin hahmotuksen suhtautumisestamme ylevään muistuttavan taistelua 

ylivoimaista vaikutelmaa vastaan. (em. 176.)

Ylevään liittyvä rajattomuus ja tyhjentymättömyys, tai äärettömyyden 

aines, ovat olleet Hirnin mukaan keskeistä sanastoa Kantin jälkeen 

ylevän määritelmiä pohtineille filosofeille (em. 176).

Schillerin mukaan ovat niin muodoin ne esineet yleviä, joita 

katsellessamme me tunnemme itsekin muuttuvamme 

äärettömiksi suureiksi. Schellingin mielestä merkitsee ylevä 

“äärettömän sisältymystä äärelliseen”. Hegel taas näkee 

tässä kauneuslajissa “aatteen yrityksen ilmaista koko 

äärettömyyttään”, s. o. tavata ilmiömaailmassa sellainen 

esine, joka osoittautuisi suhteellisesti sopivaksi sellaiseen 

ilmaisemiseen. Vischer vihdoin selittää ylevän sellaiseksi 

kauniin muodoksi, missä aate on kielteisessä, kamppailevassa 

suhteessa ilmiöön, s. o. missä se ei sulaudu tähän niinkuin 

“yksinkertaisesti kauniissa”, vaan kasvaa sen yli. (em. 177.)
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Kuva 3. Paratiisi -näyttämöteos



Koen paratiisin kantavan jo etymologiansa kautta päällekkäistä 

rajattuun muotoon ja samanaikaiseen muodonmuutokseen viittaavaa 

ainesta. Nämä vaikutelmat kertautuvat myös niissä mielikuvissa, 

joita olen havainnut liitettävän paratiisiin. Samalla, kun paratiisi on 

autuuden ja sopusoinnun tyyssija, se tarjoaa esimerkiksi loistavat 

metsästysmaat. Vaikka ihminen ei ole enää paratiisissa himojensa 

orjuuttama, paratiisi on yltäkylläinen. Paratiisi sallii kaiken 

vapauden, mutta sitä ympäröi muuri. Ikään kuin ihminen olisi 

pesiytynyt paratiisiin sisustaen ymmärryksensä ylittävää maisemaa 

kotoisilla elementeillä.

Danten, Leinon, Botticellin ja Dorén paratiisiversioissa on ehkäpä 

keskimääräistä vähemmän siloiteltu subliimin äärettömyyttä. Ne 

eivät herätä minussa kotoisuuden tuntemuksia. Sen sijaan 

näyttämöteoksessa Paratiisi kotoisuus tai tunnistettavan ihanan 

kesäpäivän ideaali olivat ohjaajan toimesta alunperin teoksen 

sunnittelua suuntaavia mielikuvia. Niiden allekirjoittaminen ei 

tuntunut vaikealta. Ehkä tarkkaan määritellyn subliimin 

näkökulmasta rajaus ei ollut tarkoituksenmukaisin, mutta sen 

helposti lähestyttävyys veti paradoksaalisesti puoleensa.

Mökkimaisema

Ohjaaja ilmaisii siis jo prosessin alkumetreillä miettineensä paratiisin 

konseptia oman kokemusmaailmansa kautta. Hän kertoi olleensa 

lähimpänä paratiisia perheensä mökillä Itä-Suomessa. Ohjaaja ehdotti 

työryhmällemme mökkeilyä autuuden ilmenemismuotojen yhteisenä 

tutkimusympäristönä. 

Syksyllä 2015, prosessin alkuvaiheilla, matkustimme koko työryhmä 

Hämeeseen erään työryhmäläisemme perheen mökille. Kahden 

vuorokauden mittainen matka oli ryhmäämme yhteen hitsaava. 

Etääntyminen koululaitoksen tiloista synnytti vapauden tunnetta. 

Kauppareissu paikalliseen ruokamarkettiin tuntui ryhmätyön oppitunnilta 

hajaantuessamme etsimään erilaisia elintarvikkeita. Pohdimme yhdessä 

esimerkiksi sitä, kuinka suuressa osassa mökkeilyämme herkuttelu voi 

olla. Etsimme yhteistä mökkeilyn tapaa, kenties keskitietä, joka 

mahdollistaisi mahdollisimman monelle autuuden kokemuksen 

tavoittamisen.

Mökkiympäristö oli suhteellisen askeettinen, jo talviteloille laitettu viileä 

ja tunnelmallinen mummonmökki 1900-luvun alkupuolelta. 

Yksinkertaiset tehtävät mökin ja saunan lämmittämisineen, ruuan 

valmistuksineen ja pesuvesien sekoittamisineen pitivät meidät 
puuhakkaina. Käytännön askareitten lisäksi kokeilimme taloksi 

asetuttuamme muutamia harjoitteita syksyisessä luonnossa ja saunomisen 

yhteydessä. 
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Kuvat 4,5,6,7,8,9, Mökkimaisema Hämeessä



Muistan, kuinka lähdimme kesken löylyttelyn metsään. Kuljimme 

alastomina jonossa hämärässä metsässä. Ohjaaja kulki edellämme. Hän 

valitsi sopivan paikan ja hiljaisuuden vallitessa me laskeuduimme 

makaamaan selällemme kosteaan maahan. Katsoimme syksyistä tummaa 

taivasta. Suljimme silmämme.

Lisäksi muistan harjoitteen, jonka toteutumiseen olin vaikuttanut 

kertomalla henkilökohtaisesta tutkimuskohteestani horisontista.

Horisonttiharjoitteessamme me etsimme mökin ympäristöstä itseämme 

puhuttelevan horisontin, asetuimme sen äärelle ja aistimme. 

Havainnoinnin kohteena oli suhde horisonttiin, oman olemuksen 

asettuminen maisemaan ja kysymys siitä, voiko horisonttiin imeytyä.

Egosentrismi paratiisina

Elomme vaelluksen keskitiessä

ma harhaelin synkkää metsämaata

polulta oikealta poikenneena

(Dante 1924, Helvetti, 7).

Danten Jumalaisen näytelmän päähenkilö on Dante itse. Elonsa taipaleen 

keskitiessä, keski-iässä, hän harhailee sanojensa mukaan poikenneena 

oikealta polulta. Analogia esitykseemme on ilmeinen. Meillä prosessin ja 

näyttämöteoksen keskiöön asettui ohjaaja, keski-ikäinen mies. Alun 

ryhmä- ja aihelähtöinen työskentely kääntyi malliin, jossa ohjaaja toimi 

työnjohtajanamme, esitysdramaturgian luojana, esityksen päähenkilönä 

ja aiheena. Analogiaa horjuttaa, että oikealta polulta poikkeaminen 

taiteen kontekstissa on nykypäivänä haasteellista. Dikotomiat oikeasta ja 

väärästä tai hyvästä ja huonosta ovat pirstaloituneet. Kaikki on 

suhteellista, subjektiivista ja periaatteessa sallittua, postmoderni raivasi 

tien.

Ohjaajakeskeisyys esityksemme lävistävänä olemuksena oli ohjaajan 

valinta. Hän pystyi perustelemaan valintansa meille Danten sisällöistä 

käsin ja myös sillä, että hän koki olevansa teoksen viimekätinen 

taiteellinen vastuuhenkilö, jolla on oikeus tehdä esitys itseään 

henkilökohtaisesti eniten kiinnostavasta näkökulmasta.

Tein surutyötä itseäni kiinnostaneiden teemojen kanssa. Paratiisin 

olemus muunlaisena kuin se ohjaajalle näyttäytyi, ei ollut enää esityksen
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Kuva 10. Paratiisi -näyttämöteos



 kannalta relevanttia. Hupeneva ja intensiivinen työskentelyperiodi sekä 

aikataululliset haasteet eivät jättäneet kuitenkaan sijaa protestoinnille. 

Olin huolissani työskentelyni ajautumisesta kapealle sektorille ottaen 

huomioon, että Paratiisi oli myös taiteellinen maisterin opinnäytetyöni.

Muistan, kuinka ohjaaja kertoi minulle, että oikeastaan minun ei kuuluisi 

tehdä näyttämölle mitään muuta kuin täydellinen kopio hänen Itä-

Suomen mökistään. Olin hämmentynyt, sillä vaatimus ei sisältänyt 

ironiaa, se oli vilpitön. Itä-Suomen mökki, sen ranta, riippukeinu ja 

horisontti edustivat ohjaajalle hänen sielunmaisemaansa, ja täsmälleen 

sen hän halusi jakaa myös yleisölle. Selitin, että se ei ole mahdollista. 

Kerroin, että olisin tällaisessa tavoitetteessa tuomittu vain 

epäonnistumaan skenografina. Ja jos tämä “todellisuuden” ja sitä 

alisteisesti ja vaillinaisesti jäljittelemään asetetun skenografian suhde ei 

tulisi millään tavalla käsitellyksi esityksen sisältönä tai kiinnostuksen 

kohteena, ei ratkaisu olisi mielestäni loppuun asti ajateltu. Kerroin 

voivani tehdä hänen maisemastaan parhaimmillanikin tulkinnan tai 

representaation. 

Keskustelun jälkeen suunnittelutyö alkoi etenemään vauhdikkaammin ja 

lopputulemana oli pelkistetty ja ilmava, mökkimaiseman fragmenteista 

syntynyt tilaratkaisu. Tilasuunnitelma löi lukkoon suuren tilan 

massoittelun ja skenografian siluetin. Sitten keskityin toteutukseen. 

Surutyö tuli uudelleen ajankohtaiseksi esityksen ensi-illan jälkeen, 

jolloin kuulin useammalta katsojalta palautetta esityksestä. Suurin osa 

arvioi kokemustaan sitä kautta, oliko pystyneet elämään 

ohjaajanpersoonaakeskeisyyden kanssa – jotenkin näkemään sen ohi 

katsojina. Moni ei ollut. Ne, jotka olivat kyenneet, tulivat kiittämään 

minua näyttämölle rakentamani saunan hyvistä löylyistä tai designista. 

Nämä kiitokset tuntuivat jotenkin kitkeriltä. Olin kuvitellut voivani 

osallistua katsojien puhutteluun taiteellisessa opinnäytetyössäni 

muillakin teemoilla kuin timpurin taidoillani.

Löylyjen lisäksi myös tarjotut letut ja esityksen huumori lämmittivät 

yleisöä. On vaikeaa olla pitämättä Janne Pellisestä ja hänen tarinastaan.

Mutta tämä tarina on kerrottu jo monta kertaa. Valkoinen, keski-ikäinen, 

etuoikeutettu mies käyttää valtaansa ja asettuu työryhmän sekä teoksen 

keskiöön. Paratiisi tulee merkinneeksi paikkaa ja tilaisuutta puhua itsestä. 

Jos kyse on provokaatioista, jää sanoma silti oudoksi, kun kysymys on 

etuoikeutetusta henkilöstä. Pellinen elää paratiisissa päivittäin. Jollekin 

toiselle paratiisi kuulluksi ja nähdyksi tulemisen mahdollistavana 

paikkana olisi uskottavampi ja perustellumpi vertauskuva.

Ajattelen, että taiteen mahdollisuus tai oikeastaan tehtävä on nostaa esiin 

asioita ja näkökulmia, jotka eivät muuten tulisi itsestään selvästi 

huomatuiksi. Lisäksi vahva hierarkia vähentää työryhmässä taiteilijoiden 

omistajuuden tunnetta teokseen. Vallan keskittymisen seurauksena voin 

tässä kirjallisessa opinnäytetyössäni arvailla Paratiisi-näyttämöteoksen 

keskeisiltä tuntuvien ratkaisujen perusteita ja epäröin joka kerta, kun olen 

kirjoittamaisillani meidän teoksestamme. 
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Kuva 11. Paratiisi -näyttämöteos



Esityksen tiivistelmä

Teoksen ensimmäinen osio, luentomainen esitelmä, tapahtui 

Teatterikorkeakoulun sisääntuloaukiolla. Ohjaaja esitelmöi Dantesta ja 

Jumalaisesta näytelmästä korokkeella puhujanpöntössä. Yleisö istui 

korokkeen edustalle muodostetussa katsomossa. Puhujanpöntän takana 

oli valkokangas, jolle heijastettiin kuvia Dantesta ja jumalaisen 

näytelmän kuvituksista. 

Noin tunnin mittaisen ensimmäisen osion jälkeen oli lyhyt tauko, jonka 

jälkeen yleisö ohjattiin astumaan sisään aukion päädyssä sijaitsevaan 

teatterisaliin. Sisäänkäynti oli valaistu voimakkaastti oven karmien 

ympäristöön ripustetuilla valonheittimillä.

Astuessaan sisään teatterisalin katsoja näki oikealla puolellaan 

pitkänomaisena parinkymmenen metrin päähän jatkuvan esitystilan. 

Lattiatasolla kulkivat kaksi viistoittain asemoitua leveälankkuista 

laiturielementtiä ja niiden taustalla oli matalareunaisessa vesialtaassa 

harkkojaloilla seisova kuutiomainen saunarakennus. Koko tilan levyisenä 

ja korkuisena taustafondina hulmusi suuri valkoinen silkkikangas. Sitä 

vasten piirtyivät paitsi edellämainitut elementit myös muutaman 

tyylitellyn pilven ja kuusipuun silhuetit. Valkoisen silkkikankaan 

tasopinnassa, oikeassa alakulmassa oli valkoinen ovi karmeineen.

Edessään katsoja näki tikkataulun ja vasemmalla puolellaan 

katkoviivoilla lattiaan piirretyn kehän, jonka takana ja reunamilla nousi 

korokkeista ja tyynyistä rakennettu katsomoalue.

Myöhemmin katkoviivakehän yläpuolelle laskeutui katosta kehän 

muotoinen esinemobile. Lisäksi tilassa oli katsojan katseen 

ulottumattomissa yksinkertaiset pukeutumissopet saunomista varten sekä 

pari penkkiä. Tilassa oli myös lojumassa siellä täällä muutamia 

satunnaisia mökkeilyyn liittyviä esineitä kuten punaiset kumisaappaat, 

emalimukeja ja sinkkiämpäri.

Kolmivaiheisen teoksen toisesta osiosta puhuimme esitysosana. Siinä 

yleisöllä oli kiinteä paikkansa tilan toisen päädyn katsomossa. Katsomon 

edustan katkoviivakehä toimi rajattuna etunäyttämönä, johon esiintyjät 

Lahdenmäki ja Lilja asettuivat kohtauksissa, joissa he olivat läsnä 

jutustelevasti ja yleisöön kontaktia ottaen. Kehälle asettuneella 

katsomolla tavoiteltiin yleisön keskinäisen vuorovaikutteisuuden 

mahdollisuutta kuin leirinuotiolla. Katsomon tyynyt tarjosivat 

mahdollisuuden epäformaalimpaan olemiseen, löhöilyyn.

Tilan monikymmenmetrinen syvyys mahdollisti kohtauksia, joissa 

esiintyjät toistuvasti käyttivät aikaa yleisön lähestymiseen ja yleisöstä 

erkaantumiseen. Samoin etäisyydessä valkoista silkkiä vasten piirtyvät 

staattiset kuvat olivat teatterisalin tarjoama esityksellinen ominaislaatu ja 

lahja teokselle. Ikuisen kesäpäivän tunnelma oli läsnä valo- ja 

äänimaailmassa. Maisemassa tapahtuvat kohtaukset olivat viipyileviä. 

Takanäyttämön sauna lämpeni esitysosion kuluessa. Osion loppupuolella 

esiintyjät menivät löylyihin. Tarkkakorvaisimmat saattoivat kuulla 

kiukaalle heitetyn löylyveden sihinän. Esiintyjät tulivat vilvoittelemaan 

saunasta vesialtaaseen ja palasivat jälleen löylyihin.
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Kuva 12. Paratiisi -näyttämöteos



Saunomisen jälkeen he tulivat yleisön lähelle saunatakeissaan, jättivät 

hyvästit, ja poistuivat näyttämöltä silkkiseinän oikean alakulman ovesta.

Tässä vaiheessa yleisölle kerrottiin, että esityksellinen osa on päättynyt, 

mutta he ovat tervetulleita tutustumaan maisemaan, oleilemaan ja 

viipyilemään tilassa. Saunan kerrottiin olevan heidän käytössään, samoin 

pukeutumissoppien, joista löytyisi pyyhkeitä. Pian paistaisimme lettuja, 

tikkaa saisi heittää, näyttämön seinustoilla olisi penkkejä ja 

mökkilukemistoa. Tilasta saattoi löytää myös pieniä kesäisiä 

äänimaisemia.
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Kuva 13. Paratiisi -näyttämöteos



Japanilainen puutarha
 – skenografin pako ohjaajan pään sisältä

Näyttämöteoksen kolmas, installaatio-osio, kalibroi tilasuunnittelua 

oleellisesti. Katsojan täytyi olla rohkea ja rohkaistu hylätessään 

passiivisen positionsa katsomossa, astellessaan maaperälle, joka vielä 

hetkeä aiemmin oli ollut näyttelijöiden tanner, näyttämö. Tavoittelin 

japanilaisen puutarhan arkkitehtuurin mukaelmalla, julkisen tilan 

konseptilla, katsojalle matalampaa kynnystä astua teokseen. Pistin uskoni 

myös siihen, että vuosisatainen puutarha-arkkitehtuuri kantaisi sisällään 

viisautta olemisen tavasta, joka ikään kuin tarttuisi tilassa katsojaamme. 

Kirjoitin aiemmin egosentrismiä käsitellessäni ohjaajan toiveesta saada 

näyttämölle täydellinen kopio Itä-Suomen mökistään. Japanilainen 

puutarha valikoitui nopeasti ja intuitiivisesti vastavetonani tähän 

toiveeseen. Selitin ohjaajalle ja muulle työryhmälle olevani varma 

jaetumman tai “yleisemmän” maiseman tarpeellisuudesta ohjaajan 

edetessä esityskäsikirjoituksen sisällöissä aina vain 

yksityiskohtaisempiin henkilökohtaisuuksiin. 

Täytyi olla esityksen sisäinen horisontti tai horisontteja, jotka 

avautuisivat muihinkin suuntiin kuin ohjaajan pään sisälle. Oli syntynyt 

tarve hakeutua ulos ja kauemmas, tuulettaa ajattelua, jottei happi 

loppuisi. Sitä kautta löytyi japanilainen puutarha. Skenografiset elementit 

olivat kyllä fragmentteja suomalaisesta mökkimaisemasta, jotkin esineet 

jopa ohjaajan mökiltään tuomia, kuten vanhat Aku-Ankka-lehdet. Mutta 

järjestys tai arkkitehtuuri, tilallisfilosofinen jäsennys, kuinka sen 

nimeäisikään, oli sen sijaan vaikutelma jostain muualta. Japanilainen 

puutarha oli minulle lähestyttävämpi ja saavutettavampi, vaikkakin 

maantieteellisesti kauempaa haettu. Siinä oli enemmän tilaa 

olemukselleni ja ajattelulleni, ja vedin johtopäätöksen, että 

todennäköisesti myös katsojakokijalle.
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Kuva 14. Paratiisi -näyttämöteos



Kontemplatiivinen tila

Muodon ja tyhjän tilan välinen suhde on tärkeää 

epäsymmetrisessä harmoniassa. Kuten japanilaisessa 

mustemaalauksessa, “valkoiset” eli tyhjät alueet jätetään 

tasapainottamaan puutarhaa ja antamaan tilaa katselijan 

mielikuvituksen vaeltelulle.

...

“Parittomat” ryhmät ovat niin ikään tärkeitä: kun ei ole 

mitään tasajaollista, ei puutarhassa tule tunnetta, että se 

on liian valmis.”(Paalo & Jetsonen 2006, 61.)

Japanilainen puutarha vaikutti Paratiisi-näyttämöteoksessa tilallisena 

impressiona, lähes ensivaikutelmasta johdettuna tilasuunnittelun 

logiikkana. Jälkikäteen paremmin tutustumalla onkin onnekasta ja 

inspiroivaa huomata tukeutuneensa intuitiivisesti syvään tilan 

ajattelemisen ja kokemisen traditioon. 

Olin kiinnostunut skenografian materiaalisuudessa ja järjestyksessä 

laadusta, joka antaisi katsojan mielelle ja hengitykselle vapautta – ja 

läpäisisi ajatuksia. Keveyden tunne, jonkinlainen vapaa horisontti oli 

sisäinen suuntimeni. Aistin keveyden hulmuavassa silkkiseinässä, saunan 

lattianraosta solisevassa vedessä, kiukaalta saunan läpinäkyvään kattoon 

muodostuvissa höyrypilvissä, vinottaisuudessa ja epäsymmetriassa. Jätin 

kaikki lavastuksen puupinnat pintakäsittelemättä – saunan koivuvaneriset 

ulkopinnat ja laitureiden tuppeensahatut lankut tuntuivat 

puhuttelemavammilta paljaina ja puhtaina.

Materiaalien, muotokielen ja järjestyksen etsiminen oli vuoropuhelua 

tilan ja jumaluuden kanssa.

 Muinaisten japanilaisten tilakäsityksen pohjana oli ehkä 

heidän pyrkimyksensä antaa näkyvä ja muodollinen hahmo 

niille jumaluuksille (kami), joiden uskottiin täyttävän 

kosmos.

...

Jumaluuksien esiintymistä ajatellen pyhitetyt paikat, 

useimmiten tyhjät tilat, merkittiin milloin neljällä 

pylväällä, milloin pelkällä köydellä, ja kamin odotettiin 

sitten laskeutuvan niihin. (Isozaki 2001, 12-13.)

Ajatus subliimin maiseman lavastamisesta jumaluuden fasilitoimisena 

tuntui oikealta. Se antoi välineitä päätöksentekoon: Voisiko jumaluus 

laskeutua tällaisille saunan portaille? Voisiko se löytää tällaiselle 

laiturille?

Näyttämömestarina oli Teatterikorkeakoulusta Selmeri Saukkonen, joka 

ymmärsi ja pystyi osallistumaan vuorovaikutukseen. Tila rakentui 

käsityönämme prosessissa. Materiaalien tunnustelu ja vaeltelu tilassa 

ohjasivat ratkaisuja, joihin vaikuttivat myös tarkentuvan 

esityskäsikirjoituksen tarpeet. 
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Kuva 15. Paratiisi -näyttämöteoksen rakentamista



Näyttämöteoksen tilaratkaisu ei siis kiertynyt kerälle kuten perinteiset 

Dante-kuvitukset. Kehän geometria tuntui kuitenkin tärkeältä tuoda 

näkyväksi Danten ajattelua ja maailmaa jäsentävänä muotona. Kaikista 

muodoista juuri kehän Dante on valinnut vastauksekseen. 

Oliko hänkin pohtinut paikkaa, johon jumaluus voisi laskeutua? 

Halusin tehdä kehän ihmettelystä ja spekuloinnista kollektiivista, sekä 

tarkkailla, kutsuuko se muotona jonkinlaista subliimia puoleensa. Piirsin 

teipillä lattiaan kehän ääret. Käytin katkoviivaa. Viivan katkominen oli 

olennaista – muodon tekeminen huokoiseksi, ajattelua läpäiseviksi.

Japanilaisen puutarhan kiinalaista perua on nykyään fengshuina tunnettu 

käsite, jonka piirissä on elämänvoimaa merkitsevä käsite ki:

Ennen rakentamista tulisi tietää, kuinka ki liikkuu 

rakennelmien ympärillä. Ihmisen luomat rakenteet voivat 

estää kin luonnollisen kulun ja pakottaa sen liikkumaan 

luonnottomasti. Este voi olla mikä tahansa rakennelma, 

kuten seinä, aita tai pensasaita. Niihin tarvitaan portteja ja 

aukkoja, joista ki pääsee vapaasti kulkemaan. (Paalo & 

Jetsonen 2006, 24.)

Katkoessani kehän ääriviivaa en tiennyt tekeväni kille kulkuaukkoja. 

Jälkikäteen teon voisi nimetä esityksen elämänvoiman, kin, luonnollisen 

kulun mahdollistamiseksi. Se, minkä täytyi antaa kulkea vapaana tilassa, 

oli minulle vailla nimeä – yhtä hyvin ki kuin jumaluus, ajatus ja mieli.

Minulle Paratiisi avautui virtaavuuden tilana, jossa saattoi seurata hetkeä, 

jolloin jumaluus laskeutuu sille pyhitettyihin paikkoihin. Merkittävää 

maisemassa ja maisemana olivat myös ihmiset, jotka liikkeellään saivat 

Paratiisin virtaamaan.
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Kuva 16. Paratiisin sauna



Toinen luku 
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Ihmisen ääret

  31



Saunassa

Olen huomannut, että länsimaisessa tilan aistimista ja poeettisuutta 

käsittelevässä kirjallisuudessa välittyy ehkäpä ranskalaiselta filosofilta 

Gaston Bachelardilta polveutuva tausta-ajatus, että tilan kokemisemme 

taustalla häilyy perimmäisenä jonkin alkuperäisen kodin kaipuu. Kodin 

lämmössä on paikka hyvälle olemiselle ja ruumillisuudelle – turvallinen 

huoma on kuin kohtu. Yhdistän alkuperäisen kodin kaipuun myös 

kristilliseen ajatukseen tuonpuoleisesta taivaan kodista, jossa on paikka 

jo odottamassa maallisten kahleiden katkettua. Jumalan poika on antanut 

ruuminsa ja vuodattanut verensä, jotta niillä, jotka häneen uskovat olisi 

iankaikkinen elämä taivaankodissa. 

Buddhalaisuudessa “taivaan” avautuminen ei vaadi kuolemista. 

Kontemplatiivinen harjoitus on yksilön elinaikaista työskentelyä, 

etenemistä polulla, jonka uskotaan johtavan valaistumiseen, ykseyteen. 

Ihminen tulee käsitelleeksi äärellisyyttään ja olemustaan maailmassa 

huomioidessaan vaikkapa hengitystään. 

Harjoittamalla tietoista hengitystä voimme tutkia sisäistä 

avaruttamme. Voimme havaita, että sen rajat ovat eräällä 

tavalla hämärät. Kun kehon ja mielen dualismi alkaa 

murtua, alkavat samalla myös minun ja maailman selkeät 

rajat hämärtyä. (Klemola 2004, 154.)

Skenografinen ajatteluni rakentui ajatukselle Paratiisista tilana, jossa 

ihmiset eivät vetäydy yksin kohdunomaisiin tilakokemuksiinsa, omiin 

mehuihinsa, vaan säilyttävät levossakin kykynsä kohdata ja 

vuorovaikuttaa tuntemattomien ihmisten ja ympäristönsä kanssa. 

Kollektiivisuuden kautta näyttämöteos on aina kannanotto, ehdotus 

muodosta, kuinka olla yhdessä – suhteessa toisiimme ja muuhun 

maailmaan. 

Rakensin tilaan saunan. Se kuuluu mökkimaisemaan ja on tunnistettava 

suomalaisen subliimin pyhäkkö. Jälkikäteen pidän Paratiisin saunan 

olemuksessa viehättävimpänä ja kiinnostavimpana saunomiseen 

sisältyvää tilan ja tilanteen tajua. Sauna on paikka, jossa osaamme toimia 

yhdessä, kiinnittää huomiomme tilaan ja tarjota hienotunteisesti 

alastomille ja aseettomille ruumiille yksityisyyden, tarvittaessa 

yksinäisyyden. Saunassa on luontevaa puhua löylyistä, ja vaieta 

viimeistään, kun kiukaan kuuma höyry pakottaa painamaan päätä 

hartioiden väliin.

Paratiisin saunassa saunottiin porukalla. Siellä likistyttiin lauteilla iho 

ihoa vasten ja katseltiin, kun höyrypilvet ilmestyivät ja hävisivät 

läpinäkyvään kattoon. Höyrymuodostelmista saattoi lukea saunojien 

jälkeensä jättämiä sormin taiteiltuja viestejä ja jatkokertomuksia. Iloitsin 

ihmisten oivaltavasta vuorovaikutuksesta ja aktivismista Paratiisissa.
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Kuva 17. Kuuhun saapuminen



Horisontti ja etäisyys

Viehätys etäisyyteen edustaa paratiisia, katoavaista kuin 

optinen harha, kunhan antaudumme sinne vieteltäviksi 

(Schopenhauer ks. Ramsey-Kurz 2011, vii).

Horisontti ja paratiisi rinnastuvat synonyymin kaltaisesti etäisyyden 

kautta tarkasteltuina. Ne sijaitsevat jossain itsen ulkopuolella, jossain 

riittävän kaukana. Etäisyys mahdollistaa kaipauksen. Paratiisia voi 

ajatella katsoessaan horisonttiin. On luontevaa sijoittaa kuvitelma 

Paratiisista sinne jonnekin – kauas.

Kuinka suuria etäisyyksiä sitten tarvitaan, että paratiisia voi alkaa 

ajattelemaan? Tutkimusmatkaajat, uudisraivaajat ja Ruotsiin muuttajat 

ovat tähyilleet kauemmas kuin silmä kantaa ja lähteneet merten taakse. 

Välimatka tutun ja tuntemattoman välillä on tullut matkaajalle 

konkreettiseksi matkan keston ja vaivan kautta. Välimatka ja siirtymä 

ovat kenties olleet jännitystä ja toivoa täynnä.

Paratiisin saunassa ihmisten välillä oli senttimetrejä, millimetrejä ja 

välillä vain hikistä ihoa, ja silti, juuri siellä tuntui kuin tavoittaisi jotain 

oleellista Paratiisista ja horisontista. Ehkä saunassa ylipäätään etäisyyden 

mittauspisteet muuttuvat – ihon pinnan sijaan välimatkaa mitataan 

omasta keskustasta käsin, keskustasta, jonka voi saunassa aistia 

voimakkaammin kuin muissa tiloissa? Tai ehkä saunasta ihmisineen 

tulee yksi olio, joka aistii välimatkaa ympäröivään? Tai ehkä saunassa 

koko etäisyyden tarpeellisuus tulee kyseenalaistetuksi ja horisontti 

paikallistuu lauteille? 

Paratiisin sauna sijaitsi teatteritilan sisällä. Se seisoi kuudella jalalla 

vesialtaassa. Saunaan päästäkseen ihminen kulki pienen sillan yli. Hän 

istui lauteilla höyrypilvet yläpuolellaan ja soliseva vesi ja allas 

alapuolellaan. Saunojan keho sisäkkäisyyksien sisällä. Osana joukkoa, 

takapuolien rivistöä.

Olen alkanut ajatella, että paratiisi tai horisontti piirtyvät joka hetki 

jonnekin ympäristöömme. Se, mihin ne kulloinkin paikantuvat riippuu 

maisemasta ja tilanteesta: ihojen välille, maan ja taivaan 

kohtaamispinnalle, peiliin, maalauksen sävyjen sulamisalueelle. 

Kirjoitin alussa Malevitshista, joka sanoi tuhonneensa horisontin 

renkaan. Yksi Malevitshin kuuluisimpia teoksia on Musta neliö, jossa 

koko kuva-ala on kontrastittomasti maalattu mustaksi. Eikö mustassa 

neliössä ole horisonttia?
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Kuva 18. Danten ja Beatricen nousemus



Jumalan kuvan representoinnista

Ikuisuus ja äärettömyys muun muassa ovat Jumalaan liitettäviä 

attribuutteja ja määreitä, jotka koettelevat ymmärrystä. Kuvataiteilija 

Kalle Lampelan mukaan Kazimir Malevitsh ja Marc Rothko ovat 

taiteilijoita, joiden on katsottu olleen taiteessaan tietoisia “orfisen kielen 

kyvystä ylittää temporaalisuuden olemassaolo” (Lampela 2015, 68).

Kenties kysymys on orfisesta kielestä, kun taide artikuloi sitä, mitä ei 

pysty artikuloimaan tai ymmärtämään. Jo pelkästään halu yrittää piirtää 

esiin äärettömyyttä on itselleni taiteen vahvinta viehätysvoimaa. 

Reprentaatiota hylkivä aihe on paradoksissaan usein suoranainen kutsu 

tekemään taidetta. Jumalan olemus lukeutuu nähdäkseni tähän 

aihepiiriin.

Länsimaisessa taiteen ja uskonnon yhteisessä historiassa Jumalan 

kuvaamisen yhteydessä kirkko on sanellut aika-ajoin tarkkoja kuvan 

tekemistä määrittäviä kriteerejä. On myös ollut aikoja, jolloin Jumalan 

kuvien tekeminen on kokonaan kielletty, ja jo tehtyjä taideteoksia on 

tuhottu. Puhuttaessa kuvakiellosta termillä ikonoklasmi, “kuvainraasto” 

(Vakkari 2015, 84) korostuu kuvakiellon tuhoava aspekti – kreikan sanat 

eikon ja klastes merkitsevät yhteenliitettyinä kuvan tuhoajaa. (Lampela 

2015, 15.)

Kuvakiellolla on vanhatestamentillinen juuri.

Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, 

älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on 

alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan 

alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, 

sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja 

neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä 

pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.

(2. Moos. 20:4-6.)

Mooseksen lain toista käskyä nimitetään tavallisesti 

vanhatestamentilliseksi kuvakielloksi. Mooses on Raamatussa juutalaisen 

kansan Egyptistä pois johdattanut Israelin uskonnollinen ja poliittinen 

johtaja, profeetta ja lainantaja. Käskyn, jonka mukaan jumalan kuvia ei 

tule tehdä, Mooses sai Vanhan Testamentin mukaan Jumalalta. (Lampela 

2015, 15.)

Ikonoklasmin historia on jaettu kolmeen vaiheeseen Alain Besançon 

kirjassa The Forbidden Image – An Intellectual History of Iconoclasm. 

Ensimmäinen vaihe sijoittuu ajalle, joka alkaa antiikin Kreikasta ja 

päättyy vuoteen 843. Tuolloin saatiin päätökseen 700-luvulla alkanut 

bysanttilainen kuvariita ja ikonit saivat teologisen oikeutuksensa. Toinen 

vaihe sijoittuu ajalle, joka alkaa uuden ajan alusta ja päättyy 1800-luvun 

lopulla. Tämän vaiheen ikonoklastisiksi kulmakiviksi Besançon laskee 

protestanttisen uskonpuhdistuksen ja Ranskan vallankumouksen 

teologisine kiistoineen ja kuvantuhoaaltoineen. Kolmas vaihe on 

abstraktitaide, joka syntyi keskellä mystistä ja uskonnollista liikehdintää. 

(Lampela 2015, 15-16.)
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Kuva 19. Kuun taivas



Jumalan kuvien tekemiseen on puututtu myös ehdotonta kieltoa 

lievemmin tyylillisin vaatimuksin ja rajoittein. Myöhäisantiikin aikana 

naturalistisen taiteen todellisuusilluusio törmäsi pintaa syvemmältä 

piileviä merkityksiä etsineiden taiteen katsojien näkemyksiin. Illuusio oli 

ongelma uskonnollisen totuuden etsijöille.

Kirkkoisät kuten Epifanios Salamislainen (n.315-402) ja 

Augustinus syyttivät taidetta ja taiteilijoita valehtelusta ja 

totuuden vastaisuudesta. Augustinus katsoi, että taide oli 

perusluonteeltaan harhaanjohtavaa. (Vakkari 2015, 83.)

Myöhäsiantiikin taiteen muuttuminen “abstraktiksi” ja “kaavamaiseksi” 

on katsottu johtuneen illuusion vastaisen taiteen katsojajoukon 

vaatimuksesta (em. 83).

Toisaalta Jumalan kuva on saanut muuntua ja monipuolistua 

tyydyttämään laajentunutta loogista ymmärrystä. Tuhat vuotta 

myöhemmin 1200-luvulla, myöhäiskeskiajalla, jolla Dante Alighierikin 

eli, tieteellinen, etenkin optiikan kehitys, avarsi länsimaisen teologian 

käsityksiä universumista. Äärettömyys ja maakeskisen (geosentrisen) 

maailmankuvan järkkyminen saivat filosofit määrittämään uudelleen 

Jumalan olemusta kaikkivaltiaana. (em. 126.) 

Myös Canterburyn arkkipiispa Thomas Bradwardine (s. 

1290-1296, k. 1349) esitti, että ennen maailman luomista 

oli oltava jonkinlainen äärettömyys, josta käsin 

luomistoiminta oli mahdollista. Näiden näkemysten 

perusteella matematiikka oli Jumalasta lähtöisin oleva 

totuus. Tätä ajattelua kuvastaa osuvasti tunnetun 1200-

luvulta peräisin olevan kuvaraamatun (Bible moralisée) 

aloituskuva: Jumala on siinä kuvattu matemaatikoksi tai 

arkkitehdiksi, joka harppia apunaan käyttäen luo 

kosmoksen. (em. 127.)
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Kuva 20. Dante ja Beatrice kiintotähtien taivaassa



 Muodonmuutos – tapaus Musta neliö

Voin melkein nähdä mielessäni Danten, joka katselee 1200-luvulla 

kuvaraamattua, jonka kannessa on matemaatikkoarkkitehti-Jumala harppi 

kädessään. Samoin voin aavistaa idolinsa löytäneen Danten silmiin 

syttyvän innostuksen. Dante on Jumalaisessa näytelmässä innovatiivinen 

paitsi renkaineen, alistaessaan Jumalan ja pyhimykset osaksi tarinaansa, 

myös siksi, että hän asettelee aikalaisiaan helvettin ja kiirastulen kehille 

kärsimään mitä mielikuviteksellisimpia rangaistuksia. Rangaistukset ovat 

seurauksia vääryyksistä, joita Dante nimeää. Tämä viimeinen seikka ja 

siitä välittyvä uhmakas asenne lienevät selitys sille, miksi Firenzen 

politiikassa aktiivisesti vaikuttanut Dante joutui lopulta maanpakoon.

Danten Jumalaisen näytelmän maailmassa punoutuu yhteen muun 

muassa teologiaa, filosofiaa, runoutta, kuvataidetta, arkkitehtuuria ja 

tiedettä. Danten mukaan teosta voi tulkita kirjaimellisesta, allegorisesta, 

moraalisesta tai anagogisesta (Mälkki 2009, 44). Ainesten ja 

näkökulmien runsaus on linjassa kenties sen kanssa, että keskiaikaisessa 

kosmologiassa tieteet eivät olleet vielä eriytyneet. Kosmologiassa oli 

kysymys eräänlaisesta tieteenfilosofiasta. Danten poikkitieteellis-

uskonnollis-taiteellinen ajattelu ei ollut siis aikakautenaan 

poikkeuksellista, jos vaikka se näyttäytyy omasta ajastamme käsin 

hengästyttävänä sekamelskana. Myöhäiskeskiajalla kehittyvät tieteet 

raottivat näkymää yhä laajenevaan horisonttiin. Renessanssi 

keksintöineen oli jo ovella. Ilmassa täytyi olla optimismin ja 

matematiikkahurmoksen tuntua.

Aikakautensa kautta ymmärrettynä Danten huikentelevat näkymät 

Paratiisiin ovat loogisia. Jumala, jolla on harppi kädessään kannustaa 

myös ihmistä oivaltamaan ja keksimään.

Kerroin aiemmin, kuinka Paratiisi-näyttämöteosta tehdessäni tein 

skenografian osalta taiteellisen valinnan, jossa irtauduin ohjaajan 

olemassa olevan mökkimaiseman siirtämisyrityksestä näyttämölle. Siinä 

missä ohjaajan fokus oli ehkä painottunut Danten jumalaisen 

päähenkilön olemuksen korvaamiseen ohjaajan omalla figuurilla, oma 

kiintopisteeni hakeutui muualle kuin inhimillistettyyn jumaluuteen. 

Koen, ettei illuusion vastaista tai illuusioon purkavasti suhtautuvaa 

ratkaisuani tai ajattelua sen taustalla voisi olla olemassakaan, jollei 

myöhäiskeskiajan ja nykyhetken välissä olisi kehittynyt abstraktia 

taidetta. Kazimir Malevitsh väisti kuvan tuottamalla kuvattoman ikonin. 

Siinä astuttiin näkymättömyyden vyöhykkeelle. Siispä eheän aikajanan 

piirtäminen tässä kirjallisessa opinnäytteessä Danten Paratiisista 

näyttämöteokseen Paratiisi pysähtymättä abstraktiin taiteeseen, ja 

nimenomaan Malevitshin Mustaan neliöön, olisi näyttämöteoksen 

tilallisuuden juurien sivuuttamista. 

Malevitshin Musta neliö on öljyvärimaalaus vuodelta 1915. Se oli 

ensimmäisen kerran esillä pietarilaisessa näyttelytilassa nurkassa, 

paikassa, joka on ortodoksikodissa varattu ikonille.
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Kuva 21. Musta neliö



Verrattuna Danten jumalaiseen maisemaan Musta neliö on jumaluuden 

kuvana kuin stopmerkki tai etenemisen pysäyttävä seinä. Läsnä on 

uudenlainen kriittisyys.

Musta neliö sijoittuu aiemmin mainitsemallani Besançon aikajanalla 

ikonoklasmin historian kolmanteen, eli abstraktin taiteen vaiheeseen, 

joka on modernismin yksi suuntaus.

Jos Musta neliö teoksena väistää kuvan ja tietyllä tavalla vaikenee, se 

tuntuu tarjoavan senkin edestä vaihtoehtoisia tulkinnan mahdollisuuksia 

ja selityksiä teoksen katsojalle. Olen löytänyt myös Mustan neliön 

synnystä kirjavia ja toisistaan poikkeavia tarinoita, joissa karkeasti 

jakaen toisinaan painotetaan taiteilijan henkistä kirkastumista työnsä 

äärellä ja toisinaan nostetaan esiin kyynisempi skenaario taiteilijan 

julkisuushakuisesta yrityksestä tuottaa teoksellaan jotakin tuoretta 

kilpaillulle taidekentälle.

Malevitsh aikalaisineen 1900-luvun alun Venäjällä oli kertoman mukaan 

kiinnostunut muun Euroopan tavoin henkisyydestä, mystiikasta ja 

esoteerisuudesta. Uskontojen tarjoamat ainekset olivat tulleet 

ajankohtaisiksi inspiraation lähteiksi muun muassa ranskalaisen filosofi 

Arthur Schopenhauerin ajattelun sekä 1800-luvun lopun taiteilijaryhmä 

Les Nabis:n (Profeetat) työskentelyn kautta. Les Nobis:n maalaukset 

ilmensivät uskonnon harjoittamisesta inspiraationsa saanutta asennetta, 

jossa korostui mietiskelyn ja intuition merkitys. Teoksissa oli sekä 

itämaisia että länsimaisia uskonnollisia symboleja ja geometrisia 

merkkejä. Näkymättömättömään ja yliluonnolliseen maailmaan 

viitanneessa, sisällöltään abstraktissa Les Nobis:n symbolistisessa 

taiteessa on nähty omanlaistaan pohjaa muodoltaan abstraktin taiteen 

syntymiselle. (Pasanen 2006, 24.)

Yhdysvaltalainen taidekriitikko ja modernismin formalistinen tulkitsija 

Clement Greenberg hahmottaa esseessään Modernist Painting vuodelta 

1961 modernismin taustavoimaksi filosofi Immanuel Kantilta omaksutun 

itsekritiikin.

Koska Kant ensimmäisenä kritisoi itse kritiikin välineitä, 

hän on minulle ensimmäinen tosi modernisti.

Modernin olemus on minun nähdäkseni siinä, että 

tieteenalalle ominaisia menetelmiä käytetään tieteenalan 

itsensä kritisoimiseksi – ei sen kumoamiseksi, vaan sen 

lujittamiseksi sen omalla toimialueella. (Greenberg 1989, 

133.)

Kuvataitelija Kalle Lampela näkee Malevitshin taiteellisessa 

työskentelyssä Greenbergin määrittelemää modernismin tavoitetta 

radikaalimman suunnan.

Malevitshin projekti oli osa taidemaalarien julistamaa 

maalauksen kuolemaa, “taiteen itsemurhaa”, jonka Peter 

Weibel henkilöi Van Goghiin, Malevitsiin ja Marcel 

Duchampiin, mainitussa järjestyksessä. Van Gogh 

itsenäisti värit kohteita jäljittelevien paikallisvärien 

ylivallasta ja puhui tulevaisuuden maalareista ennen 

näkemättöminä koloristeina. Esitystapojen analyysista tuli 

esittämisen kohde ja representaation kriisistä ja kritiikistä
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 tuli modernin taiteen keskeisin esitystapa. Autonomisen 

pinnan rakentaminen puhtaasti värien keinoin korvasi 

maailman jäljentämisen. (Lampela 2015, 77.)

Greenberg näkee modernismin taiteen alojen “puhdistautumisena” 

kaikesta pyydetystä, tyrkytetystä tai muilta taiteen aloilta lainatusta. 

Itsekritiikin harjoittaminen ja oman erityislaadun korostaminen on 

Greenbergin mukaan taiteen pelastautumista uhkaavalta 

tasapäistymiseltä ja latistumiselta. 

Osoittautui, että jokaisen taidemuodon oli näytettävä tämä 

seikka toteen itse omasta puolestaan. Oli saatava esiin ja 

tehtävä eksplisiittiseksi se, mikä oli ainutkertaista ja 

palauttamatonta ei vain taiteessa yleensä, vaan myös 

kussakin taidemuodossa erikseen. Jokaisen taiteen oli sille 

luonteenomaisten operaatioiden avulla määriteltävä , 

mitkä ovat sille luonteenomaiset vaikutukset. Näin 

tekemällä kukin taidemuoto kylläkin supistaisi omaa 

pätevyysaluettaan, mutta samalla turvaisi tuon alueen 

alueen sitäkin varmemmin omaan hallintaansa. (Greenberg 

1989, 134.)

Erottautuminen ja eriytyminen ovat kyllä tunnistettavissa Malevitshin 

taiteelliselta agendalta. Ne ovat läsnä suoranaisena uhmakkuutena hänen 

julistuksessaan horisontin renkaan tuhoamisesta. Jos Danten 1300-luvun 

myöhäiskeskiaikaisen eriytymättömien tieteiden systeemin kuvittelisi 

jonkinlaiseksi kiinteäksi olemukseksi, jota pitää kasassa horisontin 

rengas, vaikuttaisi siltä, että Malevitshin aikakaudella 1900-luvun alussa 

se pyrittiin viimeistään hajottamaan atomeiksi.

Modernistinen autonomian tavoittelu ei ollut Malevitshilla läsnä vain 

kaksiulotteisessa kuvapinnassa. Kuten monet maanmiehensä tuolloin, oli 

hän kiinnostunut aitovenäläisestä taidemuodosta, joka erottautuisi 

läntisistä vaikutteista. Tämä nationalistinen pohjavire on 

mielenkiintoinen ja hieman ristiriitaiseltakin vaikuttava seikka 

puolalaissyntyisen taitelijan vaikuttimena. Malevitshin kehittämä 

suuntaus, suprematismi, käänsi katseensa itään ja inspiroitui 

ikonitaiteesta, idän filosofioista, mystiikasta ja uskonnoista. 

Kuvataiteilija Kalle Lampela kuvaa Malevitshin Mustan neliön olevan 

taidehistoriallisesti merkityksellinen ikoni, alkukuvaton alkukuva, johon 

mitkä tahansa piirretyt, maalatut, tai muutoin tuotetut mustat neliöt tai 

suorakaiteet palautuvat. Siinä kulminoituvat suprematistisen ohjelman 

ideaalit. (Lampela 2015, 52.)

Musta neliö oli piste tai piikki suprematistisen ohjelman 

ytimessä. Tämän ohjelman piti hävittää ihmismielen 

taipumus nähdä kuvia ja hahmoja luonnossa ja siellä, 

missä niitä ei ole. Puhtaan luomistyön tuli tapahtua 

tyhjästä. Taide kehittyi rinta rinnan vallankumouksen 

kanssa kohti äärettömyyttä. (Lampela 2015, 52.)

Tunnistan Paratiisi-näyttämöteoksen skenografian muotokielessä ja 

tilallisessa olemuksessa Mustan neliön henkeä, mutta Kalle Lampelan 

toteamus Mustan neliön voimasta teoksena, johon palautuvat mitkä 

tahansa muut tuotetut mustat neliöt ja suorakaiteet, tuntuu ehkä 

liioitellulta. En osaa ajatella, että esimerkiksi teatterin musta laatikko, 

43



johon Paratiisi-näyttämöteoskin rakentui, olisi aina vääjäämätön viittaus 

Kazimir Malevitshin Mustaan neliöön. Omat kiitokseni Malevitshille 

kohdentaisin ennen kaikkea hänen äärettömyyden äärellä osoittamaansa 

pioneerihenkeen.
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Kuva 22. Neitsyt Maria ja Enkeli Gabriel



Reviirit ja rajanvedot

Eino Leinon Jumalaisen näytelmän suomennos ilmestyi vuonna 1914, 

Malevitshin Musta neliö vuonna 1915. Kiinnostavasti nämä kaksi 

toisiaan ajallisesti ja maantieteellisesti lähellä elänyttä taiteilijaa tuntuvat 

työskennelleen taiteellisesti melko etäällä toisistaan, vaikka 

yhtäläisyyksiäkin on. Havaitsen tällaista esimerkiksi heidän taiteeseen 

liittämissään poliittisissa ulottuvuuksissa, nationalistisävytteisissä 

pyrkimyksissä.

Vuonna 1914 syttyi Ensimmäinen maailmansota. Suomi oli vielä 

Venäjän vallan alla. Lähellä olivat vuoden 1917 Venäjän helmikuun 

tsaarinvallan kaatanut vallankumous ja lokakuun väliaikaisen hallituksen 

kukistanut vallankumous, sekä Suomen itsenäistyminen joulukuussa.

Eino Leino on muistellut Danten runoelman suomennostyön alkuvaiheita 

Otto Mannisen Homeroksen Iliaksen suomennoksesta kirjoittamansa 

arvostelun yhteydessä vuonna 1919 (Mälkki, s. 76).

Se oli – – noin parikymmentä vuotta sitten. Meitä istui 

koolla eräs nuorekas iltaseura toivorikkaita suomalaisia 

runoilijoita, – – Keskusteltiin isänmaan kohtalosta, joka 

äkkiä helmikuun kuuluisan manifestin [15.2.1899] jälkeen 

näytti synkkääkin synkemmäksi pimentyneen. – – 

Tunnettiin syvästi raa'an ja ylivoimaisen väkivallan uhka, 

jota vastaan meillä ei ollut muuta asetettavana kuin oma 

passiivinen vastarintamme ja kansamme korkeampi 

sivistystaso. Mutta jos se olikin korkeampi, oliko se silti sen 

syvempi? 

...

Mekin tahdoimme tehdä jotakin suomalaisen kulttuurin 

hyväksi. Mekin näimme siinä syviä puutteita, mekin 

innostuimme tuossa iltaseurassa, mekin lupasimme – en 

luule, että vannoimme juuri – takoa tuon innostuksemme 

tosityöksi ja toiminnaksi. Oma vaatimaton lyriikkamme 

tuntui siihen aivan liian vähäpätöiseltä. Katseemme 

kääntyi klassiseen käännöskirjallisuuteen. Senhän, jos 

minkään, piti olla omiaan suomalaista sivistystä 

syventämään ja laajentamaan sekä samalla rakentamaan 

sitä henkistä suojamuuria, jota nyt vielä enenmmän kuin 

ennen tarvittiin itäänpäin.” (Leino ks. Mälkki 2009, 76.)

Leinon sanoin “henkisen suojamuurin rakentaminen itäänpäin” kuvastaa 

kuin peilikuvana, kuinka Venäjällä samaan aikaan Malevitsh rakensi 

taiteellaan muuria länteenpäin. Sekä Leino että Malevitsh olivat 

nationalismin hengessä vahvistamassa ja syventämässä maidensa 

kulttuurista identiteettiä rajan takaisia uhkia vastaan. Kuinka laajasti ja 

monitasoisesti 1900-luvun alkupuolen taiteen luovana impulssina voi 

ajatella olleen reviirin rajaaminen? Ja kuinka dominoivana onkaan 

vaikuttanut taiteilijan halu vahvistaa henkilökohtaista reviiriään?
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Kuva 23. Dante ja Beatrice Merkuriuksessa



Neronleima

Taiteilijasta tulee 1700- ja 1800-luvun vaihteessa lähes 

kaiken taidetta koskevan filosofisen reflektion lähtökohta. 

Modernin murroksessa taiteilijan yksilöllisyys 

ymmärretään oikeastaan kaiken luomisen ja luovuuden 

lähtökohtana. Vapauden lisääntyvä merkitys ihmiskuvassa 

heijastuu voimakkaasti käsitykseen taiteesta. Samalla 

luomisesta ja luomisen työstä tulee paradigmaattinen 

itsensä määrittelemisen muoto. Tästä filosofisesta 

aukeamisesta johtuen taiteilija on nähty laajemmassa 

kontekstissa kulttuurisena näkijänä, tietynlaisena 

herooisena elämää valaisevana hahmona. Tämä on 

johtunut taiteilijalle esitetystä luovuuden vaatimuksesta, 

mutta sama seikka on myös johtanut siihen, että taidetta ei 

enää määritellä kuvailuksi tai jäljittelyksi vaan uuden 

luomiseksi. (Taylor ks. Galenius 2009, 22.) 

On mahdotonta ja ehkä myös epärelevanttia pyrkiä aukottomasti 

arviomaan taiteilijan päällekkäisten motiivien valtasuhteiden vaikutusta 

taideteokseen. Spekulaatio lienee silti perusteltua, eikä vähiten sen 

vuoksi, että sekä Malevitsh että Leino ovat ilmaisseet työskentelynsä 

alulle panevan impulssin syntyneen kiinnostuksesta yleisiin ja yhteisiin 

intresseihin. Ääneen on jätetty lausumatta omat ambitiot, muun muassa 

mahdollinen henkilökohtaisen tunnustuksen tarve. Heitä ei voi liioin 

soimata – en minäkään kehtaa tai halua puhua julkisesti omasta 

tunnustuksen tarpeestani. Näin ollen en tiedä, onko todenmukaista 

väittää, että tämä tarve olisi leimallista nimenomaan modernille 

subjektille. Ehkä kysymys on inhimillisestä ja aikakaudet ylittävästä 

ominaispiirteestä? 

Kenties kyynistä, mutta on hyvä muistaa, että määritellessään 

tavoitteellisen horisonttinsa epäitsekkäästi omia ääriviivojaan 

etäämmälle, tulee mahdollistaneeksi potentiaalisesti kehittyvän sankarin 

tai neron maineen lankeamisen harteilleen. Sankarithan ovat pyytettömiä. 

Havaitsen Leinon ja Malevitsin yhteisen nimittäjän liittyvän poliittisen 

tai nationalistisen osallistuvuuden lisäksi juurikin sankarin maineeseen.

Kääntäjän subjektiviteetti taiteilijana on ristiriitaisempi kuin 

kuvataiteilijan tai runoilijan, jotka työstävät alkuperäiseksi, autenttiseksi 

miellettyä teosta. Kääntäjän valinnat peilautuvat aina suhteessa 

käännettävän teoksen olemukseen ja valintoihin. Leinon ratkaisu 

Jumalaisen näytelmän kääntäjänä haastoi tätä asetelmaa. Hän valitsi 

käännösstrategian, jossa ei häivyttänyt omaa runoilijuuttaan, 

taiteilijuuttaan. 
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Kuva 24. Venuksen taivas



Leino asettui taiteilijana, runoilijana Danten rinnalle – ei 

hybriksen nostamana vaan kollegiaalisesti ja 

nuoremmuuttaan. Hän piti Danten metafysiikkaa aikansa 

lapsen omaisuutena. Leinon mielestä nerokas ja hieno 

Dante oli tässä suhteessa häneen itseensä verrattuna 

huono-osaisempi. Hän ei korosta tätä näkökulmaa, mutta 

se näkyy. Kirjallisuuden käännösteorioissa on eri 

konteksteissa korostettu, että runouden kääntämiseen 

tarvitaan runoilija – Commedian ensimmäinen suomentaja 

täytti tämän kriteerin ponnekkaasti, osuuttaan 

piilottelematta. (Mälkki 2009, 116.)

Leino käytti instrumenttiaan itsevarmasti helkytellen. Sankaruuden 

saavuttamisen näkökulmasta valinta kannatti. Hänen maineensa 

ilmiömäisenä lyyrisenä lahjakkuutena vahvistui kirjallisuuspiireissä ja 

lukijakunnan keskuudessa. Leinon tulkinnan ansiokkuutta on korostettu 

vähäisin soraäänin aina oman aikamme kynnykselle saakka (Mälkki 

2009, 263).

Leinon sankaruus syntyi yhteiskunnassa, jossa kansallisen 

korkeakulttuurin historia oli vielä kovin nuori ja suurvaltojen hallinnan 

varjostama. Sekä Leinolle itselleen että sen aikaiselle suomalaiselle 

kulttuurieliitille Dante on varmaankin edustanut 1900-luvun alussa 

varteenotettavaa ja riittävää haastettavaa auktoriteettia. Samaan aikaan 

Venäjällä Malevitsh korotti panoksia. 

Malevitsh haastoi horisontin ja Jumalan. Suprematistisen taiteen 

huipennuksessaan hän lausui jo alussa siteeramani lauseet.

Olen tuhonnut horisontin renkaan ja päässyt pois esineiden 

kehästä, horisontin renkaasta, joka kahlitsee taiteilijan ja 

luonnon muodot. Muodot liikkuvat ja syntyvät, ja me 

teemme yhä uusia löytöjä. Sitä, mitä me paljastamme ei voi 

enää piilottaa. Ja on järjetönt¬ yrittää pakottaa meidän 

aikaamme menneen ajan vanhoihin muotoihin. (Malevitsh 

ks. Kinmonth 2016, Yle Areena) 

Toisin kuin Leino, Malevitsh näki menneen ajan muodot vanhentuneina. 

Horisontin rengas saa Malevitshilta osakseen kahleen symbolin, jonka 

hän sanoo tuhonneensa. Uhmakkuuden voimassa sekä haastettavan 

auktoriteetin mittakaavassa ja metafyysisyydessä Malevitshin Musta 

neliö vaikuttaisikin olevan äkkiseltään vahvemmassa 

sukulaisuussuhteessa Danten Jumalaiseen näytelmään kuin Leinon siitä 

tekemä suomennos. Sekä Dante että Malevitsh mestaroivat maisemaa 

taivutellen todellisuuden lainalaisuuksia mieleisikseen. Leinon 

kohtaaminen auktoriteettinsa kanssa on enemmänkin edesmenneen 

mestarin saappaiden sovittelua haastajan omiin jalkoihin.

Kuten aiemmassa siteerauksessani Mälkiltä käy ilmi, hän ei koe Eino 

Leinon olleen suomennoksensa kanssa asialla hybriksen nostamana,vaan 

kollegiaalisesti ja nuoremmuuttaan. 
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Kuva 25. Dante ja Beatrice



Hybriksellä tarkoitetaan uhmakasta ylimielisyyttä, kuten antiikin 

kreikkalaiset ajattelivat.

...hybris merkitsi ihmisen pyrkimystä jumalten veroiseksi 

tai jopa heidän yläpuolelleen, mistä vääjäämättä seurasi 

jumaltenkosto (“Hybris”, Tieteen termipankki).

Jumalten koston pelkääminen ei liene ollut kenenkään heistä, Danten, 

Malevitsin tai Leinon mielessä todellisena uhkana. Sankaruuden 

saavuttamisen näkökulmasta taiteilijalle relevantti pelko voisi kai liittyä 

ennemminkin yhdentekeväksi ja huomaamattomaksi jäämiseen. Jumalten 

koston uhmaamisessa on riskin oton tuntua ja tarun hohtoa, jonka voi 

valjastaa osaksi teoksen ja oman taiteilijafiguurin säteilyä. 

Mietin, onko auktoriteetin tai glorifioidun hahmon haastaminen taiteessa 

laskettavissa ajattomaksi ja universaaliksi itsenäistymisriitiksi? 

Nykypäivän taiteilijuuteen kypsymisessä suoranainen Jumalan kuvaan 

kajoaminen on kenties menettänyt toimivinta teräänsä, vaikka aika ajoin 

aihe ylittää populaarimmissa yhteyksissä kansainvälisen uutiskynnyksen. 

Jumalten kosto on tällöin lainattu jumalten puolesta ärsyyntyneiden 

ihmisten raivolle.

Vuonna 2005 uutisoitiin Tanskan suurimman päivälehden Jyllands-

Postenin Muhammad-pilapiirrosjupakasta, joka johti ostoboikotteihin, 

diplomaattisiin ristiriitoihin, tappo- ja pommiuhkauksiin ja 

väkivaltaisuuksiin. 

Vuonna 2008 Vatikaani ilmoitti olevansa valmis antamaan anteeksi John 

Lennonille, joka lausui Beatlesin olevan kuuluisampi kuin Jeesus 

amerikkalaisessa nuorisolehdessä vuonna 1966. Vatikaanin virallista 

linjaa edustava Osservatore Romano lehti leimasi John Lennonin 

ulostulon, kuin Mälkki Leinon suomennoksen, nuoren miehen uhoksi. 

(“Vatikaani antamassa vihdoin anteeksi Lennonille” 2008, Etelä-Suomen 

Sanomat.) Virallinen anteeksianto ilmoitettiin annetuksi samassa 

lehdessä vuonna 2010 (Vatikaani armahti Beatlesin 2010, Yle Uutiset).

Dante, Leino tai Malevitsh eivät ole ylittäneet uutiskynnystä Jumalan 

kuviin kajoamisillaan pahennusta aiheuttaen, päinvastoin he ovat 

kääntäneet uransa niiden avulla kenties uudelle tasolle. Onko 

toisinajattelu ja Jumalan kuvien koettelu siis sallitumpaa 

marginaalisemmin asemoituvissa taidemuodoissa kuin populaarimmissa 

ilmaisuissa? Kenties. On loogista, että yleisömäärien kasvaessa 

potentiaaliset vastalauseetkin tulevat todennäköisemmiksi. Logiikkaa 

tosin rikkoo mainittujen taiteilijoiden laaja tunnettuus. Ehkä yleisön 

reaktion ratkaiseekin se, kuinka ylimpiä autoriteetteja luonnostellaan 

uudelleen? Ehkä taideteoksesta välittyvä subliimi, ylevöitynyt laatu ja 

estetiikka, assosioituvat suuren yleisön tunnustamiin jumaluuden 

attribuutteihin? Luomalla tunnistettavan subliimin maiseman, taiteilija 

tulee jo lunastaneeksi mandaattinsa jumaluuden käsittelyyn, ja se, mitä 

sen jälkeen tapahtuu tulee harvemmin enää kyseenalaistetuksi?
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Kuva 26. Dante ja Beatrice



Tyhjyydestä

Malevitshin tarina taiteilijana olisi voinut hyvin päättyä Mustaan neliöön 

tai sen jälkeiseen Valkoista valkoisella -maalaukseen. Hän oli 

saavuttanut taiteessaan suprematistisen huipennuksen, josta muodostui 

eräänlainen maalaustaiteen itsensä tarpeettomaksi tekevä kulminaatio, 

itsemurha. Mutta Malevitsh itse ei ollut valmis kuolemaan taitelijana. 

Suunta kääntyikin jälleen esittävämpään ilmaisuun.

Malevitshin sankaritarina kolhiintuu myös hänen uransa loppuvaiheen 

tapahtumilla. Malevitsh ryhtyi täydentämään ja muokkaamaan 

elämäntyötään runsaammaksi ja eheämmäksi kokonaisuudeksi. Hän teki 

uusia töitä, joissa jäljitteli varhaisemman tuotantonsa tyyliä. Nämä 

maalaukset hän merkitsi tehdyiksi uransa varhaisempina vuosina.

Muutos on suuri siitä taiteilijasta, joka kerran uhosi tuhonneensa 

horisontin renkaan. Hän vaikuttaa epävarmalta ja päätyy itsetuntoaan 

paikkaillessaan suorastaan nöyryyttämään itseään.

Kirjallisuuden tutkija Jouni Teittinen on avannut artikkelissaan Mitä 

ihmiselle kuuluu. Humanismi, kysymys eläimestä ja kärsivien piiri 

Sigmund Freudin (1856 – 1939) luonnostelemaa nöyryytysten sarjaa, 

joka Freudin mukaan on johtanut horjuttamaan ihmisen mielikuvaa 

essentiaalisesta asemastaan. 

Humanismin ympärillä käydyssä keskustelussa on usein 

viitattu Sigmund Freudin ajatukseen ihmistä modernilla 

ajalla kohdanneista kolmesta nöyryytyksestä tai 

traumaattisesta haavasta. Ensimmäinen näistä on 

kopernikaaninen ymmärrys siitä, ettei ihminen asuta 

maailmankaikkeuden keskipistettä vaan yhtä planeetoista, 

jotka kiertävät suhteellisen nuorta aurinkoa hieman 

syrjäisessä aurinkokunnassamme. Toinen nöyryytys on 

Darwinin opetus, jonka mukaan ihmislaji ei ole valmiiina 

luotu luomakunnan kruunu eikä luonnon päämäärä, vaan 

evoluution algoritmien kehimä eläin muiden joukossa. 

Kolmannen nöyryytyksen Freud katsoo välittävänsä itse, 

sillä alitajunnan keskeisyyden hyväksyttyämme emme voi 

pitää ihmistä edes itsensä keskipisteenä.” (Teittinen 2016, 

155.)

Tyhjyys ja äärettömyys eivät tulleet Mustan neliön myötä pysyvinä 

määrittämään Malevitshin elämää ja tuotantoa. Ehkä ne olivat 

mahdottomia asuttaa – liian absoluuttisia ja yksinäisiä? Sen sijaan 

huolestunut Malevitsh päätyi vahvistamaan ääriviivojaan taiteilijana ja 

turvaamaan mainettaan jopa valheellisuuteen saakka. 

Onko ei-esittävä, ihmisen kasvoja uupuva Jumala liian suuri nöyryytys 

siedettäväksi? Vai ehkä ajatuksena liian kaoottinen?

Esa Kirkkopelto analysoi esseemuotoisessa kirjoituksessaan Tilapäiset 

absoluutit: Yleistetyn antropomorfismin toinen manifesti modernin 

porvarillisen subjektin kehittäneen kaoottisessa maailmassa yhä tänä 

päivänä elossa olevan fantasian. Siinä metafyysisten sfäärien 

vastakkaisuus kumoutuu ihmisessä synteesin kaltaisesti. 
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Kuva 27. Kultaiset tikkaat



Tämä on Esa Kirkkopellon mukaan jo paikkansapitämättömäksi 

paljastunut harhakuvitelma. (Kirkkopelto 2016, 310.)

Myöhemmät tapahtumat, koko moderni vallankumousten 

jälkeinen historia, todistavat, ettei mitään synteesiä ole 

kuitenkaan koskaan tapahtunut. Tosiasiassa moderni 

rationaalinen ihminen on vuoroin yhtä, vuoroin toista: 

vuoroin itsensä kieltävä askeetti, vuoroin himoilleen 

antautuva demoni; vuoroin ikävystymistään valittava 

kuluttaja, vuoroin maailmantilanteesta paniikin valtaan 

joutunut voimaton kansalainen; vuoroin maailmanvaltaa 

hamuava valloittaja, vuoroin ulkopuolisen terrorin viaton 

uhri. (em. 310.)

Järjen kritiikin kritiikkiin loppuun viemiseen tähtäävässä manifestissaan 

Kirkkopelto pohtii tilapäisten absoluuttien mahdollisuuksia laajemman 

planetaarisen ja suppeamman globaalin maailmanjärjestyksen 

ristiriidassa pähkäilevän subjektin purkamiseksi (em. 325.) Järki edustaa 

Kirkkopellolle porvarillisen subjektin ja globaalin maailmanjärjestyksen 

toisiinsa liittävää perustaa, inhimillisen kokemuksen perustavaa hahmoa. 

Tästä perustasta Kirkkopelto sanoo irtisanoutuvansa. Irtisanoutuminen 

on Kirkkopellolle kritisoitavan muodon saattamista muuntumaan ei-

inhimilliseksi. Tilapäiset absoluutit ovat Kirkkopellolle fiktio; keino ja 

päämäärä, jonka järki luo omasta ei-inhimillistyvästä 

muodonmuutoksestaan. (em. 310.)

Modernina aikana järjen äänellä korvattiin ihmisen ulkopuolisen Jumalan 

ääni. Tämä ilmensi ihmiselle hänen omaa jumalaksi tulemistaan ja 

jumalan inhimillistymistä. Muutos ei kuitenkaan tehnyt kaaoksesta 

loppua. (em. 312.)

 Järjen ehdottomat vaatimukset osoittautuivat liian äärettömiksi, 

liian absoluuttisiksi, sokeiksi ja vihamielisiksi ihmisiä itseään 

kohtaan (em. 312).

Kirkkopelto kuvailee Järjen kritiikin kritiikin syntyneen modernin 

ihmisen yrityksestä vapautua pessimismiä aiheuttavasta, fatalistiselta ja 

vankilanomaiselta vaikuttavasta järjestä, tarpeesta kohdata ei-

inhimillisen Järjen mahdollisuus(em. 312). Ei-inhimillinen Järki johtaa 

Kirkkopellon mukaan planetaariseen ruumillisuuteen, jonka tyhjyyden 

olemus Kirkkopellon kuvailussa tuo minulle mieleen jälleen japanilaisen 

puutarhan. Puhutaan äärellisyydestä, joka on avointa ja altista täyttymään 

yhä uudelleen.

Kaikki näyttäytyy sille järkevänä, sen itsensä muotoisena, 

samaan aikaan kun se itse muuttaa koko ajan muotoaan. 

Jotta absoluutti voisi muuttaa muotoaan ja jotta se lakkaisi 

olemasta kaikkien kaikkeuksien kaikkeus, on sen itsensä 

oltava tyhjä tietyllä tavalla. Sillä ei ole muuta sisältöä kuin 

oman tyhjyytensä muoto, se erityinen tapa jolla se ottaa 

vastaan olioiden moninaisuuden ja jonka mukaan ne 

täyttävät sen. Jokainen tilapäinen absoluutti avaa rajatun 

ja määrätyn mutta loputtoman perspektiivin, horisontin 

suhteessa siihen mikä sitä ympäröi. (em. 321.)
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Kuva 28. Kultaiset tikkaat



Kirkkopellon kuvailema tilapäinen absoluutti on armollinen ajatus. 

Olisiko se voinut rauhoittaa myös uhittelevan, levottoman ja lopulta 

omaa olemustaan paikkailemaan päätyneen Malevitshin? Tilapäisessä 

absoluutissa ei ole enää kysymys subjektin individualistisesta 

erottumisesta, kuolemattomien lauseiden tai viimeisen sanan 

sanomisesta. Kirkkopellon mukaan kysymys on uskomisesta toisiin, joita 

ei jaeta enää inhimillisiin ja ei-inhimillisiin.

Kun kohtaamme toisen olennon tilapäisen absoluutin 

välityksellä, kohtaamme sen toisena tilapäisenä 

absoluuttina, kaltaisenamme kaaoksen asukkaana. 

Tilapäinen absoluutti kohtaa ja ymmärtää toiset asiat 

itsensä kautta ja itsensä toisten asioiden kautta. Sillä ei ole 

muuta sisältöä kuin kohtaamansa. Siksi tilapäisiin 

absoluutteihin uskominen on perustavinta uskoa: uskoa 

toisiiin. Se on tapa kohdata kivi, kasvi, eläin, 

alkeishiukkanen ja tähtigalaksi jonakin kaltaisenamme ja 

neuvotella niiden kanssa palauttamatta niitä tapaamme 

inhimillistää kaikki. Se on tapa perustaa olioiden välille 

radikaali kaltaisuus, kaiken identiteetin ja representaation 

tuolle puolen. (em. 324.)

Kirkkopellon manifestin sävy on uutta luova ja inspiroiva. Hän kirjoittaa 

auki sitä, minkä äärellä tunnistan kontemploivani horisontin äärellä. 

Humanistisesta lähtökohdasta irrottautumaan pyrkivä kuuntelu ja 

kohtaaminen ei-inhimillisen kanssa johtaa tarinoihin, joiden välttämätön 

päähenkilö ei ole herooinen, usein maskuliininen ihminen.

Tällainen tarinankerronta purkaa ajatusta pysyvistä hierarkioista ja niiden 

rakenteisiin jähmettyneistä hahmoista. Post-humanistisesti virittyneen 

kirjallisuuden parissa ihmisen ominaislaaduksi luetaan proteettisuus, 

joka viittaa olemuksemme korvattavuuteen, lisättävyyteen ja 

muunnettavuuteen (Lummaa & Rojola 2016, 14).

Posthumanistisen ajattelun lähtökohtana on ajatus 

ihmisestä, joka ei määrity vastakohtaisessa (ja usein myös 

väkivaltaisessa) suhteessa ei-inhimilliseen. Ihmistä ei siis 

pidetä älyllisiltä, fyysisiltä, psyykkisiltä tai sosiaalisilta 

ominaisuuksiltaan ylivertaisena ei-inhimillisiin 

organismeihin tai koneisiin verrattuna. Ihminen ei ole enää 

kaiken mitta. (em. 14.)
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Kuva 29. Enkelit



Kolmas luku
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Mitä tila tarvitsee?
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Anomalia

Subliimi on laatu, joka herättää meissä ymmärryksen tilanteen 

vaatimasta hartaudesta ja ehkä kunnioituksestakin. Vuosisatoja meitä on 

ohjattu ja opetettu lähestymään oikealla tavalla Jumalaa – 

vanhatestamentillisin laein suorastaan peloteltu. Muunlainen subliimi 

odottaa monin paikoin vielä konkreettista tunnistamistaan. Voisivatko 

kunnioitus ja vastuuntunto asuttamaamme planeettaa ja sen olevaisten 

moninaisuutta kohtaan kehittyä, jos taide osaltaan ottaisi projektikseen 

subliimin liittämisen näihin hahmoihin? Päähenkilöyden varioutuminen, 

keskeisyyden luovuttaminen välillä sille jollekin, joka ei asuta kuvitellun 

absoluutin ydintä, suuntaisi huomiomme rajapintoihin ja ajattelumme 

ääriin. Rajoilla on elämää ja liikettä, joka rikkoo kategorioita ja 

kyseenalaistaa kivettyneitä hierarkioitamme.

Vaara, jota rajoja ylittäessä uhmataan, on voimaa. 

Kosmoksen voimat tulevat ilmi marginaalien 

haavoittuvuudessa sekä voimissa, jotka uhkaavat tuhota 

järjestyksen. Rituaalit, joilla nämä voimat voidaan 

valjastaa hyvän palvelukseen, ovat todellista voimien 

hallintaa. (Douglas 2000, 239.)

Edellinen lainaus on kulttuuriantropologi Mary Douglasilta. Teoksessaan 

Puhtaus ja vaara – Ritualistisen rajanvedon analyysi, hän hahmottaa 

rituaalisen toiminnan kautta näkyväksi ja koetelluksi tulevia ihmisen 

havaintomaailman jaotteluja ja rajalinjoja. Näiltä rajamailta on Douglasin 

mukaan havaittavissa, anomalioita, jotka jäsentyvät yhtäaikaisesti 

useampiin kategorioihin tai tuntuvat kuuluvan johonkin tuntemattomaan 

muodottomaan joukkoon. Ne kantavat olemuksissaan moninaisia ja 

ristiriitaisia ominaisuuksia. Anomalioissa on kategorioita uhmaavaa 

voimaa, joka tekee niistä ritualistisesti merkityksellisiä, jopa 

taianomaisia.

Mary Douglas on kohdistanut antropologisessa kenttätutkimuksessaan 

huomionsa afrikkalaisen lele-heimon keskeisimpään uskonnolliseen 

symboliin, muurahaiskäpyyn (Douglas 2000, 15).

Muurahaiskävyllä on erityinen symbolinen asema, koska 

sillä on ominaisuuksia, jotka ovat tunnusomaisempia 

ihmiselle kuin eläimille. Muurahaiskäpy sijoittuu ikään 

kuin ihmisen ja eläimen kategorioiden välimaastoon, Se on 

ensinnäkin suomuinen kuin kala mutta kiipeilee puissa. Sen 

ruumis muistuttaa enemmän liskoa kuin nisäkästä, mutta se 

tuottaa jälkeläisiä kuin nisäkäs. Ihmisen lailla se synnyttää 

vain yhden poikasen kerrallaan. Lisäksi se ei pakene 

metsästäjää kuten eläimet yleensä, vaan kääriytyy rullalle 

ja odottaa rauhallisesti kohtaloaan. (em.15.)

Valitettavasti ihminen ei lopulta kohtaa muurahaiskäpyä 

rauhanomaisesti, vaan kuten suurin osa rituaalin keskiöön otetuista 

anomalioista, tulee muurhaiskäpykin tuhotuksi. Initioitavat lelet syövät 

muurahaiskävyn lihaa uskoen sen tuottavan hedelmällisyyttä. (em. 248.)
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Kuva 30. Jupiterin taivas



Väkivallaton horisontti

Horisontin voi nähdä anomaliana, johon projisoituvat 

monimerkitykselliset ja ristiriitaisetkin sisällöt. Taivaan ja maan 

yhtymäkohdassa on juhlallista absoluuttien törmäyksen tuntua – ehkä sen 

vuoksi siihen kohdistuvat operaatiotkin, kuten Malevitshin Musta neliö, 

uhkuvat mahtipontisuutta. Rituaalin keskiöön otetut anomaliat joutuvat 

herkästi, ja niin myöss horisontti, valloituksen halun ja tuhovimman 

kohteeksi.

Olen tässä opinnäytetyössä ajautunut pohtimaan ja sitä kautta etsimään 

ymmärtämystä siitä taiteilijuuden ja ihmisyyden puolesta, joka priorisoi 

inhimillistä ääriviivaa muita ääriviivoja hylkien. Olen tätä kaikkea 

kirjoittaessani pyrkinyt hahmottamaan, miksi me olemme edelleen niin 

välinpitämättömiä sille, mitä tila tarvitsee, vaikka todistettavasti olemme 

toimillamme turmelemassa tämän planeetan. En usko, että Malevitsh 

tuhosi horisonttia. Sen sijaan uskon, ja on myös todistettu, että 

tuhoamme nopeammin itsemme, kuin saamme horisontin, planetaarisen 

lainalaisuuden katoamaan.

Milloin porvarillinen individualismi ja reviiritietoisuus on ihanteena 

loppuun kaluttu? Milloin puheet muurien rakentamisen tärkeydestä 

lakkaavat? Tuleeko koskaan aikaa, joka suuntaa huomiomme jaettavaksi 

tarkoitettuun tilaan? Milloin minun rajani mahtuvat maapallon rajoihin? 

Milloin minun tarpeeni eivät aja tilan tarpeiden yli?

On paljon kysymyksiä ja huolta. Jotta ne eivät sokaisisi ja 

lamaannuttaisi, tuntuu mielekkäältä rajata tarkasteltavaa aluetta oman 

elämänpiirin kokoiseksi. Miten skenografialla voi vaikuttaa tapoihin ja 

asenteisiin? 

Näyttämöteos on, kuten jo alussa kirjoitin, mielestäni kollektiivisuutensa 

kautta aina kannanotto, ehdotus muodosta, kuinka olla yhdessä – 

suhteessa toisiimme ja muuhun maailmaan. Aistin tällaisessa 

yhdessäolossa ritualistisen juuren. Myös näyttämöteos voi fasilitoida 

yhteistä neuvottelua, jossa totutuille rakenteille etsitään kouriintuntuvia 

muotoja, jossa niitä arvioidaan ja jäsennetään uudelleen. 

Näyttämöteoksen ei pidä väistää tätä mahdollisuuttaan.

Jos taiteilijalla on ymmärrys ja kyky ilmaista jotain subliimin luonteesta 

ja tavoittaa jotain sen voimasta, seuraa valinta; mihin haluamme liittää 

jumalaisia attribuutteja? Millaisia konventioita ja hierarkioita haluamme 

vahvistaa tai kyseenalaistaa? Esa Kirkkopelto kirjoittaa väliaikaisista 

absoluuteista. Ajatus on mielestäni vapauttava, tyhjyyden kammoa 

vähentävä ja toimimaan kannustava. Mitkään taiteelliset ratkaisumme tai 

löytämämme muodot eivät tällä logiikalla ole kivettyneitä totuuksia. 

Meidän ei tarvitse esittää julistavamme sellaisia. On ohikiitäviä 

väliaikaisuuksia, jotka korvaantuvat toisilla. 

Skenografia on ollut kreikankielessä varhainen termi perspektiiville. 

Katoamispistettä koskevat teoriat ja perspektiivinen esitystapa ovat 

vaikuttaneet ratkaisevasti teatterilavastemaalauksen luomiseen, 

esimerkiksi uusplatonikko Prokloksen (412-487) geometrisen optiikan 

vaikutuksesta. (Jokinen 2015, 19.)
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Kuva 31. Auringon taivaan toinen kehä



Ehkä perspektiivinen ymmärrys on skenografian ydintä? Perspektiivin 

voi antaa laajentua, aivan kuten horisontinkin, ulottumaan maalatun 

kulissin kaksiulotteisesta pinnasta aina planetaariseen tilaan, aikaan ja 

olemiseen saakka. Osallistuakseni kollegiaaliseen pohdintaan; voisiko 

tätä kutsua laajentuneeksi skenografiaksi? Näen skenografian tilaan 

orientoituneena ja tilan kuuntelemiseen virittyneenä taiteenlajina 

ekokatastrofin olemassaoloon heränneessä ilmapiirissä uudella tavalla 

merkityksellisenä. Kysymys siitä, mitä tila tarvitsee, voi avautua vain, 

jos osoitamme kykyä nähdä, kuulla ja aistia omia tarpeitamme 

pidemmälle.
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Iloa käsittämättömässä maisemassa

Minulla on monta tarinaa subliimista maisemasta ja käsittämättömistä 

horisonteista, joita olen mielessäni sommittellut tähän loppuun. Kaikki 

yritykseni pukea kokemukseni sanoiksi näyttävät pateettisilta. En osaa 

kuvata hetkiä sortumatta latteuksiin.

Voin kertoa, että on muuan horisontti nelostien ja taivaan 

yhtymäkohdassa, eräs toinen pellon takana metsän reunassa, 

puhumattakaan horisontin renkaasta Saaristomerellä. Olen katsonut 

horisontteihin vellovan pahan olon, liikutuksen ja häkeltyneen ilon 

vallassa.

Sen ilon haluaisin jättää tähän viimeiseksi havainnokseni horisontista.
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