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Suuri kiitos  lopputyöni ohjaajalle Riikka Pelolle sanoista ja 

tutkimuksellisista säännöistä sekä Noora Niinikoskelle rikki-

näisestä vinyylilevystä ja muista sattumista. Kiitos  myös 

Laura Gröndahl, Petri Hagner, Samuli Hurri, Miia Rinne 

ja Anne Saarikalle, jotka annoitte kallisarvoista palautetta 

lopputyöni eri vaiheissa. 



Ulkona alkoi sataa lunta. Pientä hiukkasta, joka lentelee sikin sokin ilmassa. 

Välillä ottaen pyrähdyksiä, välillä hidastaen kuin odottaisi jotain tapahtu-

vaksi. Jos pitäisi laskea kaikki hiutaleet ja eritellä muotojen mukaan, seuraisi 

luonnontieteellinen mahdottomuus. Koska kaikki hiutaleet ovat erimuotoisia, 

luokittelu tuhoutuisi tai häviäisi omaan mahdottomuuteensa. Luokkia olisi 

yhtä monta kuin lumihiutaleita. Aina löytyisi uusi peruste tehdä yhä hienova-

raisempi tai tarkempi luokitus. Analyyttinen, osiin jakamisen tutkimus ajau-

tuisi äärettömyydessään äärettömään. Nyt hiutaleet suurenivat ja niiden 

vauhti maahan nopeutui, vai johtuiko se vain siitä, että kohdistin katseen 

ihan ikkunan viereen. Kun istuu tuolilla, joka on noin 50 cm maasta, tieto-

koneen ruutu täyttää pienen alaosan ikkunasta, joka on noin 1,2 m x 1,5 m 

kokoinen. Samalla lumisade melkein loppui, pieniä hiukkasia leijailee enää 

hitaasti maahan. Ääretön leijuminen. Yhden hiutaleen seuraaminen rajoittuu 

pieneen hetkeen, ja sen jälkeen sitä ei saa enää takaisin. Nyt hiutaleiden las-

keutuminen muuttui vinoksi, oikealta vasemmalle. Niiden muoto hukkuu ko-

konaisuuden vinoliikkeeksi, hiutaleet alkavat muodostaa vinoa viivaa, joka 

väreilee maahan päin. Tummaa taustaa vasten on helpompi seurata hiutalei-

den liikkeitä, vaaleaa vastaan kokonaisuus näyttää enemmänkin värinältä ja 

suhinalta. (joulukuu 2010) 

	

"Kaikilla ilmiöillä on keskenään jotakin yhteistä, mutta kaikkien ilmiöiden 

välillä vallitsee myös joitakin eroja. Ainoastaan alkeishiukkaset kuten elektro-

nit ovat keskenään täysin identtisiä. Mutta heti, kun hiukkasia on koolla sel-

lainen määrä, että kokonaisuus sisältyy aistihavaintojemme piiriin, kohtaam-

me yksityiskohtien äärettömän moninaisuuden ja vaihtelun."1

1 Haila 2004, 55.

Cortazár 
2001, 123–124.





JOHDANTO

	

"Hajanaisuus on suositeltavampaa kuin vääristävä järjestys."2

Pää tekee jonkin lopullisen. Käsi puntaroi ja ihmettelee. Antaa proses-

sin jatkua, hyväksyä väliaikaisuuden ja keskeneräisyyden. Käsittelemi-

nen antaa luvan palata, korjata, hipelöidä, käsitellä sinne päin tai 

suoraan kohti. Päätteleminen on lopullista, haavoittuvaa virheajatte-

lulle. (syyskuu 2010)

 Aloitin lopputyöni tekemisen kirjoittamalla. Sen si-

jaan, että olisin alkanut luonnostella pukusuunnitelmia tai 

muuta visuaalista maailmaa, päätin kirjoittaa kaksi kuu-

kautta ja katsoa, mihin teksti minut johdattaa. Päätin myös, 

että tuotan tekstiä samalla tavalla kuin suunnittelen ja teen 

taiteellista työskentelyä: keräämällä kiinnostavia kuvia, ide-

oimalla ja yhdistelemällä niiden kautta, synnyttämällä pa-

lasia, jotka alkavat pikku hiljaa kumuloitua ja varioida itse 

itseään.

 En määritellyt lopputyöaihettani, vaan aloitin tekstien 

ja ajatusten keräämisen lukemalla intuitiivisesti sellaista, 

mikä tuli lähelle. Luetut kirjat sekä kirjoittamisen kautta 

auenneet aiheet alkoivat ehdottaa toisia kirjoja. Aiheen tar-

koituksellinen auki jättäminen vaati vastapainoksi selkeitä 

rajauksia ja sääntöjä koskien työskentelyaikoja ja -tapoja. 

Sen lisäksi, että luin, asetin itselleni tehtävän: kirjoita joka 

päivä 2 x 30 min. tajunnanvirtaa. Automaatiotekstini olivat 

mielen mielivaltaisia katkelmia, sanoiksi puristuneita aavis-

2 Barthes 1995, 93. Suom. Päivi Kosonen 2000, 30.

10



tuksia, aukollisia, hyppäyksellisiä ja hahmoa hakevia alku-

sanoja. Ne ruokkivat ja paljastivat ajatuksia sekä auttoivat 

löytämään aihioita jatkotyöstämistä varten. Mutta eritoten 

automaatiokirjoittaminen oli tapa päästä sisälle omaan 

ajatteluun ja pitää yllä kirjoitettua keskustelua itseni kans-

sa. 

 Aika pian aloin myös  kerätä lukemiani, merkityk-

selliseltä tuntuvia ajatuksia ja tajunnanvirtakirjoittamisen 

palasia erilaisten aiheiden ympärille. Yhdistelin ja kirjoitin 

lisää. Aiheet syntyivät jotakuinkin itsestään. Yksi asia seu-

rasi toista. Kirjoittaminen alkoi elää ja rakentaa sitä, mikä 

näyttäytyi merkityksellisenä. Jatkoin näin kaksi kuukautta 

sanojen parissa, luin ja kirjoitin sekä tajunnanvirtaa että 

"normaalikirjoitusta".

 Tein näin, koska jonkin sellaisen rajaaminen, jota ei 

vielä ollut, oli mahdotonta. Sen syntyminen tai esille tule-

minen vaati, että aloitin jostakin. Keräsin hajanaisia siruja, 

kunnes tekeminen alkoi paljastaa itse itseään, kietoutua tii-

viimmin tiettyjen palasten ympärille. Lopputyössäni lähdin 

etsimään järjestystä minulle "tosien" hajanaisten sirujen 

kautta, koska taiteellinen työskentelyni on lähtökohdaltaan 

hajanaista. 

 Tämä intensiivinen ja intuitiivinen lukemis- ja kirjoit-

tamisjakso johdatti minut pohtimaan erilaisia tapoja tehdä 

taiteellista työtä. Ehkä juuri vastapainona intuitiiviselle pa-

lojen poimimiselleni kiinnostuin työskentelytavoista, joita 

määrittivät säännöt ja rajoitteet. Niissä taiteelliselle työs-

kentelyprosessille asetetaan reunaehtoja, luodaan sääntöjä, 

pelataan ja leikitään niiden ohjaamina. Tutustuin kolmeen 

taiteen ilmiöön, dadaan, surrealismiin ja kokeelliseen kir-
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jallisuusryhmään OuLiPoon, joista jokainen omalla moni-

naisella tavallaan avasi ajatuksia erilaisiin taiteen tekemisen 

menetelmiin. Aloin muokata näiden ilmiöiden ideoita suh-

teessa omaan työskentelyyni.

 Hahmottelin  produktio-osaani, jossa halusin lainata ja 

testata näin syntyneitä "uusia" taiteellisen tekemisen tapoja 

ja tekniikoita. Rakensin produktio-osani laboratorioksi, jos-

sa päätin tehdä kuvallisia ja sanallisia kokeita määrit-

tämilläni säännöillä. Loin leikkikentän, jossa antauduin da-

dan, surrealismin ja OuLiPon innoittamiin peleihin. Labo-

ratoriollani en tarkoita kontrolloitua ja kaavamaista tieteel-

listä työskentelyä, vaan ”laboratorio” on metafora järjeste-

tyille taiteellisen tekemisen kokeille.

  Samaan aikaan, kun kehittelin lopputyöni produktio-

osaa vuoden 2011 alussa, sain luettavaksi seuraavan puku-

suunnittelutyöni oopperalibreton. Päätin kokeilla koelabo-

ratorioajatustani käsillä olevaan projektiin. Produktio-osani 

lähtökohtana on Juha-Pekka Hotisen La Fenice -libretto ja 

sen henkilöhahmot. Luonnostelin libreton hahmot käyt-

täen sääntöjä ja tekniikoita sekä yhdistelemällä ja keksi-

mällä omia variaatioita dadan, surrealismin ja OuLiPon 

hengessä. Kuvallisten kokeilujen tuloksena syntyi kollaa-

siluonnoksia  La Fenice -oopperan  hahmoista. 

 Jokaisen säännön ja sen mukaan toteutetun luonnok-

sen jälkeen kirjoitin ylös  työskentelyni synnyttämiä huomi-

oita. Nämä koelaboratorioni tuottamat ajatukset käyvät 

keskustelua ensimmäisen lukemis- ja kirjoittamisjakson 

tekstieni kanssa. Tästä muodostuu lopputyöni kirjallinen 

osa, tekstikollaasi, johon olen kerännyt rinnakkain kulke-
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neen sanallisen ja kuvallisen prosessin synnyttämiä ajatuk-

sia.

 Päätin että lopputyöni aihe(et), teemat ja rakenne sai-

sivat syntyä vasta prosessin edetessä, taiteellisen työskente-

lyn kautta. Tämän voisi ajatella todelliseksi sisällölliseksi so-

keudeksi, itselleen tuntemattomien sääntöjen orjuudeksi tai 

suorastaan pelkuruudeksi, mutta jokin tuntemisen esi-aste 

pakotti minut kuitenkin valitsemaan tämän tien. Lopputyö-

ni aiheeksi muodostui lopulta taiteellisen prosessin välineis-

tö ja lopputyöni tavoitteeksi tämän välineistön laajentami-

nen. Mitä syntyy, kun tutkin asioita yhtä aikaa sekä kielelli-

sesti että kuvallisesti? Avaavatko sanat, tekstit ja kirjoittami-

nen kuvalliseen työskentelyyn uusia ulottuvuuksia? Toisaal-

ta, vahvasti intuitioon luottavana tekjänä, halusin kokeilla 

uusia, sääntöjen ja pelien määrittämiä työskentelytapoja.

 Lukemis- ja kirjoittamisjakso sekä laboratoriotyösken-

telyni synnyttivät kaksi teemaa ylitse muiden. Ensimmäi-

nen on "sääntö/sattuma". Miten säännöt tai säännönmu-

kaisuus  ovat olleet läsnä taiteellisessa työskentelyssäni en-

nen laboratoriokokeiluani, entä miten ne ovat läsnä labora-

toriossani? Miten säännöt vaikuttavat kuviin ja tekemisen 

prosessiin? Miten sattuma on ollut olemassa taiteellisessa 

työskentelyssäni ennen laboratoriokokeilua, entä miten  

sattuma on olemassa laboratoriossani? Millaisia tavoitteita 

OuLiPolaisilla ja surrealisteilla oli suhteessa sääntöihin ja 

sattumiin? Miten ne eroavat omista työskentelytavoistani? 

Mitä samankaltaisuuksia niistä löytyy suhteessa omaan 

työskentelyyni? Toinen teema on sirujen keräileminen ja 

näpistely. Mitä ja miten keräilen, lainailen – ehkä varaste-

lenkin – ennen laboratoriota ja sen aikana? 
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I. LOPPUTYÖNI RAKENTEESTA

I. 1. SIRU

Koska harvoin, luultavasti emme koskaan, havaitse asioita kokonai-

suudessaan vaan havainnoimme ympäristöämme osittaisesti nähden 

jotain ja sulkien suurimman osan pois.3

 Olen valinnut lopputyöni sekä kirjallisen että produk-

tio-osan työkaluiksi muotoja ja tekniikoita, jotka korostavat 

siruisuutta, fragmentaarisuutta. Aloitin kirjoittamisen ta-

junnanvirtatekniikalla, mielen mielivaltaisilla katkelmilla. 

Produktio-osan huomiot ovat myös  tekstin palasia, joissa 

aiheet risteilevät rakentamatta vielä johdonmukaista koko-

naisuutta. Oopperan hahmoluonnoksenikin rakentuivat 

leikatuista ja hajotetuista kuvasirpaleista. 

 Millaista fragmentaarisuutta, sen erilaisia merkityksiä, 

lopputyöni siruinen tekeminen sisältää? Etymologisesti lati-

nan sana fragmen, fragmentum viittaa murtamiseen, rikkomi-

seen, särkemiseen ja palasiksi panemiseen.4  Ajatus hajon-

neesta, jostakin irronneesta ja katkenneesta sopi produktio-

osan kollaasiluonnoksiini. Palasiksi leikellyt ja hajotetut ku-

vat rakentuivat uusiksi, paikaltaan nyrjähtäneiksi kuviksi. 

Sen sijaan tekstin tuottamisen tapaani tämä "pala särky-

neestä tai hajonneesta" -ajatus  sopi huonosti. Kun kirjoitin, 

minulle ei ollut olemassa sen enempää ehjää kuin koko-

naistakaan, joka olisi voinut särkyä ja mennä palasiksi. Kir-

joittamisessani oli enemmänkin kyse fragmentaarisuudesta 

3 Alain Robbe-Grillet'n teoksen Un régicide lainaus teoksessa Kosonen 2000, 53.
4 Kosonen 2000, 172.
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irrallisuutena, ajatuksista, jotka jäivät ilmaan lentelemään 

ja odottamaan törmäystä. Kirjoittaessani en siis  pyrkinyt 

hajottamaan merkityksiä, ainakaan itsetarkoituksellisesti, 

vaan sirut syntyivät luonnostaan yrittäessäni päästä sisälle 

tekemiseni luonteeseen ja työskentelyn johdattamiin kysy-

myksiin. 

 Kirjallisuudessa Jenan romantikot näkivät fragmentin 

ripoteltuna, orgaanisena ja keskeneräisenä, jonakin, josta 

oli tarkoitus  kasvaa jotain.5 Tavassani rakentaa lopputyöni 

palasista kokonaisuudeksi voi nähdä jenalaista ajatusta. 

Tekstifragmenttini olivat materiaalia, luonnoksia lopputyö-

ni kirjalliseen osioon. Samoin kollaasiluonnokseni ovat sa-

nanmukaisesti visuaalisia ajatuksia ja kehitelmiä oopperan 

hahmoista. Mutta romantikot eivät varmastikaan tarkoitta-

neet tämänkaltaista käsityksillään fragmentaarisuudesta. 

Fragmentit eivät olleet heille luonnoksia vaan teoksia tai 

sen osia, jotka antoivat lukijalle tilaa kasvattaa ne uusiin ja 

merkityksellisiin sfääreihin. Keskeneräisyys  on tässä ajatte-

lussa mahdollisuus, ei vaje. 

 Fragmentin voi nähdä synnyttämässä epäjatkuvuutta, 

mutta sitä voi tarkastella myös  jatkuvuuden kannalta; frag-

mentti osana jotakin, etsimässä paikkaansa kokonaisuudes-

sa.6  Yksittäisen hiuksen sijaan kampaus  – jotain tällaista 

olen tavoitellut lopputyössäni. En ole kuitenkaan pyrkinyt 

rakentamaan ja korjaamaan siruista yhtä ainutta eheää, 

vaan seuraamaan yhtä reittiä, yhtä mahdollisuutta monis-

ta. Tämä sulkee pois  toiset reitit ja luo yhdenlaisen tarinan. 

5 Kosonen 2000, 172–173.
6 Kosonen 2000, 173.
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Frgamentaarisuus  tarkoittaa, että kaikkea ei voi saada sa-

malla eikä koskaan. 

...ajatusten ja ideoiden häviäminen ja uudelleen ilmestyminen uudessa 

tai ennakoimattomassa muodossa on tyypillistä taiteellisessa työskente-

lyssäni. Kaikkia ideoita ei voi työstää yhtä aikaa, jolloin luonnollisesti 

osa ideoista unohtuu. Monesti kuitenkin alun hahmottomia ajatuksia 

alkaa tihkua sekaan ja ne saavat konkreettisia muotoja silloin, kun si-

tä vähiten odottaa. Tätä tihkumista ei voi pakottaa. Sitä tihkuu, kun 

sitä huvittaa. (toukokuu 2011)

...sitä alkaa kerätä asioita jonkin "ei minkään" ympärille. Se laajenee 

suureksi palloksi rutiinien, tavoitteiden, funktioiden, mieltymysten ja 

kokemusten yllyttämänä ... olla tilassa, jossa ei ole mitään ja samalla 

tietää, että siinä on kaikki. Leikkii, odottaa, antaa ajan kulua ja tila 

alkaa täyttyä. Se kasvaa tiettyyn pisteeseen, kunnes tulee taas "ei mi-

tään". (toukokuu 2011)  

 Lopputyöni tekemisen yksi johtava lähtökohta oli an-

taa ajatusten ja tuntemusten elää siruina ja katkoksina työs-

kentelyni virrassa. Antaa tilaa epäjatkuvuudelle, joka on 

kuitenkin yhtä paljon elämää ja taiteellista tekemistä kuin 

jatkuvuus. Olla pakottamatta tekemistä aukottomaksi tari-

naksi. Elää tietämättömyydessä ja epävarmuudessa. Tästä 

syystä olen käyttänyt työskentelyssäni hyväksi fragmentaa-

risia muotoja ja tekniikoita. Mutta itse kirjallinen raportti-

ni ei ole fragmentaarinen. Olen pyrkinyt kirjoittamaan ra-

portin, jossa syiden ja seurausten yhdistäminen luovat ta-

pahtumien jatkumon ja sitä kautta jonkin merkityksellisen 

olemassaolon. Toisin sanoen olen koonnut ja aukikirjoitta-
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nut lopputyöprosessini synnyttämät fragmentit, jotta pystyn 

jakamaan lopputyöprosessin lukijan kanssa. 

Lopputyöni teksti on koottu palasista, jotka on noukittu erilaisista läh-

teistä. Osa niistä tulee järjestelmällisestä kirjoittamisestani. Osa on 

peräisin muun muassa Borgesin, Calvinon, Perecin ja zenin toistuvas-

ta lukemisesta. Osa on peräisin satunnaisista lukukokemuksista. Osa 

on peräisin keskusteluista ystävien kanssa. Ja osa omasta elämästä. 

(marraskuu 2011) 

 Lopputyöni tekstin syntymisen ja synnyttämisen taus-

talla on kahdenlaista lainailua. Ensimmäinen tapa on sa-

ma, jota valtaosassa tutkimuksellista tekstiä käytetään, eli 

jonkin faktan tai ajatuksen selkeää lainausta. Toinen lainai-

lun tapani perustuu muiden teksteille, joiden inspiroimana 

olen kirjoittanut oman tekstini. Syntynyt uusi tekstini on 

tiiviissä yhteydessä alkuperäistekstiin, mutta sen sijaan, että 

lainaan selkeän ajatuksen, lainaan esimerkiksi tekstin ra-

kenteen, sanakuvan tai abstraktimman tunnelman. Otan 

lainatun omaan käyttööni ja vertautan sen omiin tarpeisii-

ni. 

 Olen käyttänyt näissä toisistaan poikkeavissa kahdessa 

lainailun tavassani erilaisia menetelmiä merkitä viite. En-

simmäisen, konventionaalisemman tavan lainat olen mer-

kinnyt alaviitteinä. Toisen tavan, inspiraatioon perustuvien 

lainailujen, merkitsemisessä olen käyttänyt esikuvana Ro-

land Barthesin kirjaa Rakastuneen kielellä (1977), jossa viitteet 

ilmestyvät tekstin marginaaliin kuin mieleen palautetut 

muistot. Rakastuneen kielellä perustuu, vähän samalla tapaa 

kuin toisen tavan lainailuni, sanallisille lainausleikeille mui-
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den tekstien kanssa. Rakastuneen kielellä -kirjassa tämä syn-

nyttää toisiinsa loputtomasti kietoutuvia merkityksiä, rik-

kaan viittausten verkoston, jossa Barthesin teksti käy vuoro-

puhelua muiden olemassa olevien tekstien kanssa.
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II. 2. KIRJALLISEN RAPORTIN RAKENNE

Kirjallinen raporttini jakaantuu viiteen osaan: Lopputyöni 

rakenteesta, Lähtökohtia laboratoriolle, Laboratorio, Huo-

mioita Laboratoriosta ja Johtopäätökset. 

 Lopputyöni rakenteesta -osassa käsittelen fragmentaa-

risuutta ja sen erilaisia ilmenemismuotoja sekä merkityksiä 

lopputyössäni. Tämän lisäksi teen yhteenvedon kirjallisen 

raporttini rakenteesta.

 Lähtökohtia laboratoriolle -osassa esittelen kolme tai-

teen ilmiötä, OuLiPon, surrealismin ja dadan, koska näissä 

kaikissa tunnistin jotain samaa kuin omassa taiteellisessa 

työskentelyssänikin. Ja toisaalta, samaan aikaan, edellä 

mainitut taiteen suuntaukset provosoivat laajentamaan 

työskentelytapaani ja synnyttivät periaatteita, joita lähdin 

toteuttamaan laboratoriossani.

 Aloitan käsittelemällä OuLiPolaisia ajatuksia taiteen 

tekemisestä, sillä kahden kuukauden lukemis- ja kirjoitta-

misjakso, jolla aloitin lopputyöni tekemisen, johdatti minut 

ensimmäisenä OuLiPolaisten seuraan. Kuten jo mainitsin 

johdannossa, intuitiivinen, melkeinpä vaistonvarainen ke-

räily ja tekstin tuottamisen tapa alkoi lukemis- ja kirjoitta-

misprosessin edetessä huutaa vastapainoksi järjestystä ja 

sääntöjä. Sitä tarjosi OuLiPo: säännön määrittämiä teke-

misen prosesseja. 

 Tutustuminen OuLiPoon johdatti minut surrealismiin, 

sillä OuLiPo syntyi eräänlaisena pesäerona surrealistien 

ajatuksille ja heidän taiteen tuottamisen tekniikoilleen. 7  

7 Brotchie ja Mathews 1998, 40.

19



Surrealismiin liittyy tiiviisti dada, sillä nämä taiteen ilmiöt 

elivät osittain rinnakkain 1920-luvun Euroopassa saaden 

vaikutteita toisiltaan. Jotkut tutkijat painottavat, että dada 

ja surrealismi syntyivät toisistaan riippumatta, toinen Zü-

richissä ja toinen Pariisissa, mutta joidenkin mielestä surre-

alismi oli ennen kaikkea dadan lapsi, sen luonnollinen jat-

ke. Niin tai näin, suuntauksilla oli paljon yhteistä. Monet 

henkilöt vaikuttivat molemmissa liikkeissä, ja molempien 

taustalla oli ensimmäisen maailmansodan kauhea hulluus.8 

Dadasta nostan esille kaksi taiteilijaa, Hannah Höchin ja 

Kurt Schwittersin, sekä kaksi taiteellisen tekemisen tekniik-

kaa, cut upin ja kollaasin, joiden kaikkien koen linkittyvän 

olennaisesti lopputyöni tekemisen tapaan.

 Nämä kolme edellä mainittua ilmiötä, OuLiPo, sur-

realismi ja dada, muodostavat jokainen oman lukunsa Läh-

tökohtia laboratoriolle -osan sisällä. Ne purkavat auki läh-

tökohtia lopputyöni kuvallis-sanalliselle laboratoriolle ja 

esittelevät taustaa prosessille kohti sääntöjen luomista. 

 Laboratorio-osassa esittelen aluksi lyhyesti La Fenice -

oopperan ja sen hahmot. Toisessa luvussa kerron omien 

sääntöjeni rakentamisesta ja prosessista, jossa säännöt al-

kavat synnyttää kuvia. Kolmannessa luvussa esittelen valit-

semiani sääntöjä ja niistä syntyneitä kuvallisia hahmoluon-

noksia. Olen poiminut jokaisesta oopperan hahmosta yh-

den säännön ja siitä syntyneen luonnoskuvan tai -kuvia 

 Huomioita laboratoriossa -osassa pohdin ensin, miten 

sääntö ja sattuma näyttäytyvät omassa työskentelyssäni. 

8 Kaitaro 2001, 20–27.
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Sen jälkeen tarkastelen taiteellista tekemistäni sirujen keräi-

lijänä ja näpistelijänä.

 Johtopäätöksissä palaan johdantoni kysymyksiin. Laa-

jeniko taiteellisen tekemisen välineistö säännöillä ja leikeil-

lä, entä kuvan ja sanan rinnakkaiselolla? Sanallisten  johto-

päätösten lisäksi lopputyöni sisältää kuvallisen johtopäätök-

sen, tai pikemminkin seuraavan kuvallisen tilan, animaati-

on Kosmos.
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II. LÄHTÖKOHTIA LABORATORIOLLE

On erilaisia kukkatarhoja. Ranskalainen kukkatarha on geometrinen. 

Pensaat ja kukkapenkit muodostavat eksakteja linjoja. Jos istutuksista 

puuttuu yksi, näkyy se heti kokonaisuudessa virheenä, epäjärjestykse-

nä. Kuvio särkyy. Ranskalainen puutarha antaa vaikutelman abso-

luuttisesta ja täydellisestä. Englantilainen puutarha sen sijaan on rön-

syilevä, sattumallinen. Istutetut yksittäiset kukat ja muut kasvit sekoit-

tuvat ja lainehtivat muodostaen rehevän maaseutumaisen tunnelman. 

Englantilaisessa puutarhassa yhden kukan poissaolo ei näy kokonai-

suudessa. (syyskuu 2010) 

 Tässä luvussa käsittelen omaa työskentelytapaani suh-

teessa OuLiPoon, surrealismiin ja dadaan. Mitä asioita 

tunnistan omassa tekemisessäni OuLiPolaiseksi? Mitkä te-

kemiseni tavat ovat lähellä surrealistien ja dada-taiteilijoi-

den työskentelymenetelmiä? Tämän tunnistamisen lisäksi 

nostan esille edellä mainituista suuntauksista lähtökohtia, 

jotka olivat tärkeitä rakentaessani produktio-osani labora-

toriota. Periaatteita, jotka vievät minua kohti kuvallis-sa-

nallisia luonnoskokeilujani. 
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II. 1. OULIPO

Välttelen lopullisuutta, sillä sen vaatimus invalidisoi. Käytän teknii-

koita, joissa voin jättää oven hieman raolleen, muutoksille mennä ja 

tulla. Tuotan paljon materiaalia, josta voin valita, yhdistellä ja pois-

taa. Rönsyilevyys ja ideoiden kietoutuminen toisiinsa saa minut viihty-

mään kuvieni parissa. Puutteet ja epäonnistuneet yksilöt on helppo 

työstää uudelleen tai korvata uusilla. Vältän absoluuttista. (syyskuu 

2010)

 Syksyllä 2010 kuvailin taiteellista työskentelyäni rön-

syileväksi ja sattumallisuutta korostavaksi. Samaan aikaan 

synnytin intuitiivisia tekstisirpaleita automaatiotekniikalla. 

Aika ajoin tajunnanvirta kuitenkin jumittui "oikeiden" sa-

nojen etsimiseen. Tässä tilanteessa löysin kirjallisuusryhmä 

OuLiPon, vastavoimana, tarjoamassa varsin toisenlaista ta-

paa synnyttää tekstiä. OuLiPo (Ouvroir de littérature po-

tentielle, kokeellisen ja potentiaalisen kirjallisuuden työpa-

ja) on runoilija Raymond Queneaun ja matemaatikko 

Francois Le Lionnaisin vuonna 1960 perustama kirjallinen 

suuntaus, joka syntyi eräänlaisena pesäerona surrealistien 

ajatuksille ja heidän taiteen tuottamisen tekniikoilleen. Kun 

surrealistit halusivat vapauttaa ajattelun ja taiteellisen teke-

misen kaivautumalla Freudin hengessä tiedostamattomaan, 

tai pikemminkin tiedostamattoman ja tiedostetun rajapin-

taan, OuLiPolaiset uskoivat pääsevänsä lähemmäs vapaut-

ta rajoitteiden ja sääntöjen kautta. ”Kirjailija, joka seuraa 

tietoisesti sääntöä, on vapaampi kuin runoilija, joka kirjoit-

taa, mitä mieleen tulee, sillä runoilijaa orjuuttavat säännöt, 

joita hän ei tiedä”, korostaa OuLiPo-isä Queneau. Hän ja 
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Lionnais lähtivät aluksi kokeilemaan matemaattisten sään-

töjen yhdistämistä kirjoittamiseen, mutta pian OuLiPolai-

set laajensivat kielellisiä kokeilujaan ja alkoivat käyttää mi-

tä erilaisimpia sääntöjä luovan työskentelyn välineenä, jotta 

mahdollistaisivat uuden syntymisen.9 Kirjallisuudesta alka-

nut ilmiö levisi muillekin taiteen ja elämän alueille, myös 

kuvataiteisiin.

 Tutustuin OuLiPon visuaaliseen haaraan OuPein-

Poon10, sillä se tuntui luontevalta pukusuunnittelijalle, jon-

ka työ pääosin on visuaalista ilmaisua. Lähdin kuitenkin 

lopputyössäni seuraamaan kirjallista OuLiPo-linjaa, sillä 

koin sen kiinnostavammaksi kuin kuvallisen haaran. 

 OuLiPolaisten sääntöihin perustuvan luovan prosessin 

ajatus  tuntui vastakkaisena tekemisen tapana aluksi oivalta-

van uudelta, mutta samaan aikaan jollakin tapaa tutulta. 

Aloittaessani lopputyötäni olin itsekin asettanut eräänlaisen 

kirjoittamissäännön. (Vaikka toistuvaa automaatiokirjoitta-

mista ei varsinaisesti voikaan pitää rajoitteena sanan OuLi-

Polaisessa merkityksessä.) Ja toisaalta minua oli jo pitkään 

kiinnostanut se, miten päätös  työskentelytavasta vaikuttaa 

ja näkyy lopputuloksessa. Prosessin suhde tuotokseen. 

Työskentelyprosessin määrittäminen niin, että sisältö ja työ 

syntyvät itsestään, ehdottavat ja vaativat tulla esille. Mää-

rittäessään tekemisen tavan tekijä oikeastaan luo itselleen 

sääntöjä, joiden puitteissa alkaa pelata ja rakentaa teke-

mistä. OuLiPolaiset menevät vain asiassa astetta pidem-

mälle etsien tekemisen tapaa matemaattisista säännöistä ja 

muista järjestelmistä. Kiinnostukseni OuLiPoon kasvoi siis 

9 Brotchie ja Mathews 1998, 123 ja 201.
10 Foulc 1998, 273.
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huomioistani, jotka koskivat taiteellista tekemistäni. Toi-

saalta OuLiPolaisuus  toimi vasta-ajatuksena ja toisaalta su-

kulaisajatuksena, ja se voisi auttaa minua porautumaan sy-

vemmälle työskentelytapoihini. 

"Milloinkaan emme tule täysin käsittämään itseämme, mutta meistä 

tulee ja me osaamme paljon enemmän  kuin mitä käsitämme." 11

Olen yllätys itselleni. Siinä on yksi taiteellisen tekemisen motiivi. Löy-

tää itsestä asioita, joita ei tiedä olevan tai pysty kuvittelemaan, rajat-

tomuuden ja äärettömän idea. (marraskuu 2010)

 Syksyllä 2010 kirjoitan siitä, miten epämääräisyys  liit-

tyy olennaisesti taiteellisen tekemiseni prosessin luontee-

seen, ja miten tämä moninaisten mahdollisuuksien kaaos 

velloo ympärillä vaatien tulla järjestäytyneeksi muodoksi, 

kiteytyä prosessin edetessä kuviksi tai muuksi visuaalisuu-

deksi. 

Edessä näyttäytyy niin monia mahdollisuuksia, mahdollisuuksien yh-

distelmiä ja niiden potensseja, olemassaolon vivahteita. Se kaikki levit-

täytyy niin laajalle, että siitä kiinni saaminen on hankalaa. Se on jo-

tain samaa kuin olemassaolon mielivaltaisuus. Miten sitä voi alkaa 

järjestää? Miten siitä voi ottaa osansa ja puristaa sen jonkinmoiseen 

konkretiaan? (lokakuu 2010)

 Tähän äärettömien mahdollisuuksien synnyttämään 

epämääräisyyteen tai "mielivaltaan" OuLiPolainen poten-

11 Novalis 1984, 32.
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tiaalisuuden ajatus  antoi toisenlaisen näkökulman. Säännöt 

ohjaavat ja rajaavat prosessia sulkematta kuitenkaan pois 

taiteellista vapautta. Itse asiassa vapaus  suhteessa rajoittee-

seen tuottaa tilan, mahdollisuuden "uudelle syntyä". 

 Kun tutustuin tarkemmin OuLiPo-ryhmään, tuntui 

kummalliselta huomata, että monet kirjailijat, joiden teok-

sista olin viehättynyt, kuuluivat tähän kirjalliseen suuntauk-

seen. Tietämättä siis  OuLiPolaisen ryhmän olemassaolosta 

olin valinnut kirjoja, joissa kiehtoi ja yhdistyi jokin, jota en 

osannut pukea sanoiksi. Se oli tunnelma, häivähdys, mu-

siikin kaltainen, joka soi taustalla. Sitä ei saanut kiinni, 

mutta sen olemassaolon tiesi. Nyt ymmärrän, että minuun 

vedonneiden tekstien takana oli sääntö tai järjestelmä, 

jonka logiikalla teksti muodostui. Tästä hyvä esimerkki on 

Georges  Perecin kirja Elämä Käyttöohje. Romaaneja  (1978). En 

viehättynyt kirjassa siitä, että olisin löytänyt Perecin piilot-

taman pienen yksityiskohdan12  tai keksinyt matemaattisen 

kaavan, johon kirjan rakenne pohjautuu. Tällaisia yksityis-

kohtia en tietenkään hahmottanut lukiessani Perecin kirjaa 

ensimmäistä kertaa, vaan kiinnostuin vireestä, ominais-

laadusta, joka oli tulosta tarkkojen sääntöjen määrittämästä 

kirjoittamisprosessista. 

 Potentiaalisuus  ilmenee OuLiPolaisessa ajattelussa li-

säksi toisella tavalla. Jokainen teksti, joka on toteutettu Ou-

LiPolaisilla menetelmillä, ehdottaa samalla uusia tekstejä. 

Tämä tarkoittaa potentiaalisuuden ajatuksen mukaan kaik-

12 Perec on muun muassa piilottanut kirjaansa sanoja, jotka hahmottuvat luetta-
essa tekstiä toisella tavalla kuin normaali lukusuunta ohjaa. Kirjan yksi päähenki-
lö, Valène, listaa aiheita, jotka hän sisällyttää maalaukseensa kerrostalosta, jossa 
hän myös itse asuu. Tästä aiheiden hakemistosta muodostuu ranskankielisessä al-
kuperäisteoksessa diagonaalisesti sana âme (sielu). 
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kia niitä muita tekstejä, joita sillä on mahdollisuus synnyt-

tää.13 OuLiPolaiset korostavatkin ajatusta luomuksesta, jo-

ka luo, rakenteista, jotka mahdollistavat luomuksia. Vintillä 

on mahdollisuuksien mahdollisuudet, ne jotka koskaan ei-

vät ole olleet olemassa ja ne jotka eivät koskaan tule ole-

maan, mutta jotka olisivat voineet olla olemassa. 

13 Joensuu 2010, 3.
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II. 2. SURREALISMI

Annan tilaa virheille ja horjahduksille, sillä monesti ne johtavat uuden 

suunnan löytämiseen. Nämä sivusiirrot ovat tapahtuneet vahingossa, 

tiedostamatta ja ovat vasta jälkikäteen paljastuneet löydöiksi... Aikai-

semmin nähty näyttää lonksahtavan paikoilleen, mutta ennen näkemä-

tön hinkkaa, sopii kolhosti ja kömpelösti muottiin. Se jää vaivaamaan, 

sillä siinä on jotain kiinnostavaa, se provosoi merkityksiin. Joskus tu-

los näyttää oudolta, eikä itse osaa oikein suhtautua tuotokseen ja miet-

tii, mitä ihmettä tuli tehtyä. Silloin, kuin puolivahingossa, epäonnis-

tumisen tunteen hetkellä, onnistuu. (lokakuu 2010)

Persoonallisuus, joka ei ole tietoinen itsestään toteuttaa itseään täy-

simmin.14

 Työskentelytavoissani on jo pitkään ollut vahva surrea-

lismin henki. Tein työparini kanssa kymmenen vuotta vaat-

teita lähtökohtana sattumallinen ensimmäinen tapaami-

semme ja siinä käyty keskustelu: Halusimme tehdä vaattei-

ta, joiden tunnelma olisi kuin rikkinäinen vinyyli levysoitti-

messa. Jotakin ennakoimatonta, yllätyksellistä ja odotettua 

muotoa pakenevaa. Tavoite on läheinen Charles Baude-

lairen kauneuden ajatuksen kanssa. Hänen mukaansa kau-

neuteen kuuluu oleellisesti säännöttömyys, hämmästyttävä 

ja odottamaton, sillä ilman aavistuksen verran epämuotois-

ta kohde tuntuu yhdentekevältä.15 Myös  surrealistit pyrki-

vät tällaisiin odottamattomiin lopputulemiin kohtauttamal-

la ristiriitaisia, varsinkin vastakkaisia ja etäällä olevia asioi-

14 Lispector 2008, 76.
15 Baudelaire 1984, 21.
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ta toisiinsa. Tästä klassinen esimerkki on Bretonin ja Sou-

paltin vuodelta 1920 oleva runollinen näytelmäsketsi Unoh-

datte minut (Vous m'oublierez), joka oli Sateenvarjon, Aamuta-

kin ja Ompelukoneen dialogi.16

 Jos  aluksi lähtökohtamme vaatteiden tekemisessä oli 

sattumallinen ja odottamaton lopputuotos, kiinnostuimme 

hyvin pian itse tekemisen prosessista. Miten sattumallisuut-

ta voisi käyttää hyväksi työskentelyprosessissa? Millaisia sat-

tumallisia työskentelytapoja parityöskentely mahdollisti? 

Työskentelimme usein niin, että toinen aloitti työstämällä 

tekstiilimateriaalia, esimerkiksi kuvioimalla kangasta appli-

koimalla, ja toinen jatkoi materiaalin vaatteeksi. Myös  etsi-

essämme kuviomaailmaa työstimme töitä ristiin niin, että 

usein oli mahdotonta sanoa, kumman luonnostelmasta kul-

loinkin oli kyse. Halusimme häivyttää yksittäisen tekijän ja 

samalla minimoida yksittäisen tekijän kontrollin. Kahden 

tekijän sijaan provosoimme esiin jotakin kolmatta, ennakoi-

matonta ja sattumille avointa tilaa, joka syntyisi välillem-

me.

 Työskentelymme oli läheistä sukua surrealistien työs-

kentelytavoille: tavoitteena oli provosoida esiin sattumia ja 

yllättäviä löytöjä, vähentää tekijän kontrollia toisen ihmisen 

ennakoimattomalla panoksella. Tunnetussa surrealistisessa 

seuraleikissä ihana raato paperi taitetaan kolmeen osaan, en-

simmäinen leikkijä piirtää pään, toinen keskivartalon ja 

kolmas  alavartalon niin, että kukaan ei näe toisen piirus-

tusta. Kysymys ja vastaus -pelissä taas  toinen pelaaja kirjoit-

taa kysymyksen ja toinen vastauksen, tietämättä kysymystä. 

16 Kaitaro 2001, 25.
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Ihana raato -piirustus  tai kysymys ja vastaus -pelin virkepari on 

sattumien määrittämä, odottamattomien assosiaatioiden 

yhdistelmä.17 Vaikka emme piilotelleet tekemisiämme toi-

siltamme vaan työskentelimme samassa työhuoneessa kym-

menen vuotta, yksi tärkeä tekemistämme motivoiva lähtö-

kohta oli luoda tila, jossa sattumilla oli mahdollisuus syntyä 

ja viedä eteenpäin tekemisen prosessia. 

Eilen illalla, kun olin nukahtamassa, näppäilin jotain sanaa tai aja-

tusta ilmaan. Kirjainten paikat tulivat selkärangasta. En muista, mi-

tä olin kirjoittamassa. (joulukuu 2010)

Edessäni on tuttu, niin monesti nähty maisema, kirjoittamisen tyhjä 

tila, joka odottaa täyttymistä tai vihjettä. Linnut tuovat sen usein. 

Naakat, jotka kuulemma viettävät yöt siltojen alla ja päivisin suun-

taavat kaupungin läheiselle kaatopaikalle. (lokakuu 2010)

 Tunnistan surrealismin hengen myös  sillon, kun olen 

työskennellyt yksin. Automatismin ajatus  tuntuu tutulta. 

Aloitan kuvallisen työstämisen jostakin yksittäisestä yksityis-

kohdasta. Jatkan intuitiivisesti siitä, mihin edellinen teko 

minut jättää, yksi askel seuraavaa johdattaen. Aloittaessani 

en näe edessäni lopputulosta vaan kuljen kohti intuitiota. 

Automaatiotekniikalla aloitin myös  lopputyöni kirjoittami-

sen. Se tuntui tutulta tavalta kuvan tekemisen kautta, ja ha-

lusin varmistaa, että tekstiä syntyy enkä ala sensuroida 

omia ajatuksiani ja tekstejäni. Yritin paradoksaalisesti olla 

yrittämättä. Pyrin pääsemään kontrolloivan minän taakse, 

17 Kaitaro 2001, 79 ja 100–101.
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johonkin merkitykselliseen. Etsin minää, joka oli mahdolli-

sesti piilossa toisen minän alla tai välissä. Aloittaessani kir-

joittamista en tutkinut surrealistien ajatuksia, vaikka valit-

sinkin heille ominaisen tekniikan.

 Surrealismin juurien katsotaan olevan automatismissa, 

André Bretonin ja Philippe Soupaultin automaatiokirjoi-

tuksiin perustuvassa kirjassa Magneettikentät (Les champs mag-

nétiques, 1920). Sen lähtökohdat ovat Sigmund Freudin teo-

rioissa ja Bretonin kokemuksissa Saint-Dizierin sairaalan 

neuropsykiatriselta osastolta ensimmäisen maailmansodan 

aikana. Breton lääketieteen opiskelijana ihastui mielisairai-

den kielellisten assosiaatioiden yllätykselliseen runollisuu-

teen, ja jotain samaa  hän havaitsi mieleen tulevissa lauseis-

sa unen ja valveen rajalla, juuri ennen nukahtamista. Hän 

päätti yrittää, voisiko tällaista synnyttävään tilaan päästä 

tahdonalaisesti, ja kysyi Soupaltia mukaan yritykseen. Ko-

keilujen tuloksena syntyi Magneettikentät, joka koostuu eri 

nopeuksilla kirjoitetuista automaatiokirjoituksista.18

 En ole niinkään varma, synnyttivätkö omat automaa-

tiokirjoitukseni sen kummempaa merkityksellisyyttä, löysin-

kö jonkun toisen minän. Mutta ainakin automaatiokirjoit-

tamisen prosessi synnytti uuden keskusteluyhteyden. Tajun-

nanvirtani ja lukemani tekstit alkoivat puhella keskenään 

rakentaen uusia tekstejä ja merkityksiä.

 Sekä OuLiPolaisessa että surrealistien ajattelussa tai-

teellinen tekeminen nähdään erilaisina kokeiluina, joissa 

kokeilun tavat ja välineet nousevat merkittäviksi, yhtä tär-

keiksi tai jopa tärkeimmmiksi kuin itse lopputulos. Tätä 

18 Kaitaro 2001, 14–15.
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ajatusta seuraten kiinnostuin dadasta, 1900-luvun alun tai-

teellisesta ilmiöstä, joukkiosta provosoivia taiteilijoita, joi-

den tekemistä leimasi kokeilu ja olemassa olevien työsken-

telytapojen sekä arvojen kyseenalaistaminen.
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II. 3. DADA

 Dadassa minua kiinnostaa ilmapiiri, dadan henki (joka 

löytyi myös surrealisteilta); halu uudistaa taidetta, sen väli-

neitä ja ylipäätään tapaa nähdä ja olla maailmassa. Dada 

syntyi Zürichissä vuoden 1916 tienoilla, kun sota oli pakot-

tanut kaupunkiin joukon ulkomaalaisia, muun muassa 

Hans  Arpin, Hugo Ballin, Emmy Henningsin ja Tristan 

Tzaran. Varieteeteatteri Cabaret Voltairessa pidettiin mete-

liä, luettiin manifestejä, esitettiin foneettisia runoja, vastus-

tettiin kaikkea (myös dadaa itseään), järjestettiin provokaa-

tioita ja provosoitiin. Se oli ensimmäisen maailmansodan 

jälkeistä kapinaa koko länsimaista arvomaailmaa, kulttuu-

ria ja taidetta kohtaan sekä samalla spontaaniuden ja luo-

vuuden ylistystä. Liike levisi ympäri Eurooppaa ja myös 

Pariisiin 1920-luvun alussa ja eli rinnakkaiseloa surrealis-

min kanssa.19 

 Saksalainen Hannah Höch, syntymänimeltään Joanne 

Höch, tuli tunnetuksi Berliinin dadaistina ja feministinä. 

Höch kehitteli kollaasejaan osittain yhdessä toisen Berliini-

dadaistin, Raoul Hausmannin, kanssa ja oli yksi fotomon-

taasin nimellä tunnetun taidesuuntauksen pioneerejä. 

Höchin paperikollaasit, etenkin vääntyneet ja kimurantit 

naishahmot, ovat kiehtoneet minua jo kauan. Ne ovat vah-

va visuaalinen lähtökohta omille kollaaseilleni. 

  Toinen minua kiinnostava dada-taiteilija on Höchin 

ystävä Kurt Schwitters. Schwitters  alkoi rakentaa kotiinsa 

Hannoveriin tilateosta vuoden 1927 alussa, jolloin kukaan 

19 Kaitaro 2001, 20.
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taidemaailmassa ei vielä tuntenut käsitettä installaatio. Tä-

mä Schwittersin Merzbau käsitti vuonna 1937 kahdeksan 

huoneen tilallisen kollaasin. Tällöin Schwitters  joutui jättä-

mään Hannoverin ja lähtemään sotapakolaiseksi Osloon. 

1943 brittien ilmatulitus  hävitti Hannoverin Merzbaun, 

mutta Schwitters  alkoi rakentaa myös  Oslon-kotiinsa vas-

taavanlaista tilallista teosta.20 Merzbauta on vaikea kuvailla. 

Jonkin käsityksen saa, kun katsoo kuvia, jotka on otettu 

vuonna 1933 Hannoverin Merzbausta. Tila täyttyy kulmik-

kailla muodoilla, rönsyilee ja muodostaa säännötöntä geo-

metriaa. Se on kokonaistaideteos, jonka voisi kokea vain 

astumalla tilaan. Teos  on kokonaisvaltainen ja ehdoton. 

Schwitters eli Merzbaussaan ja Merzbausta. 

 Produktio-osaa miettiessäni suunnittelin rakentavani 

omaa pientä Merzbauta, konkreettista huonetta, joka kasvai-

si tilalliseksi teokseksi. Kollaasikotia, joka olisi laajentunut 

tekemisen edistyessä, ja jossa olisin elänyt tekemiseni kes-

kellä. Tämä konkreettinen, kolmiulotteinen huone-ajatus 

sai väistyä, mutta luulen, että Schwittersin perintö säilyi 

henkisenä kotitilana tai kokeilun huoneena, kokeellisena la-

boratoriona, jossa on tilaa syntyä ja synnyttää. Mainitsen 

Schwittersin innoittajakseni ensimmäisessä lopputyösuun-

nitelmassani alkusyksyllä 2010, ja hänen tilallinen henken-

sä tihkui lopputyöni työnimeen Kollaasikoti. 

 Laboratorio-sanan alkuperä on sanassa työ (lat. labor). 

Keskiajalla laboratorio alkoi takoittaa ensisijaisesti kemistin 

tai alkemistin työhuonetta. Näissä huoneissa yhdistyi teoria 

ja käytäntö. Jokin sisäinen pakko ajoi uteliaita ja intohimoi-

20 Orchard 2007.
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sia miehiä (ja naisia?) alkuaineiden äärelle. Laboratorio-kä-

site viittasi siis  sekä luonnontieteellisiin, mitattavissa, tois-

tettavissa ja raportoitavissa oleviin prosesseihin että keitin-

pajoihin, joissa tieteellisyys  yhdistyi esoteerisiin ja okkult-

tisiin ilmiöihin, viisauden ja ikuisen elämän etsimiseen.21 

Materiaalinen taso, konkretia, yhdistyi näissä molemmissa 

kokeilun tavan huoneissa henkisen, luovan olemisen kans-

sa. Synnyttämäni oma laboratorio on alkemistinen Merz-

bau-tila, henkinen huone, jossa keittelen sanojen ja kuvien 

liemiä. (Myös  nimi OuLiPo, Ouvroir de littérature poten-

tielle, viittaa kokeelliseen työtilaan.) 

Cut up ja kollaasi

 Cut up -tekniikka syntyi tekstien ja sanojen parissa ja 

tarkoittaa menetelmää, jossa teksti leikataan sanojen tai sa-

naryhmien palasiksi. Tämän jälkeen palaset yhdistetään 

sattumallisesti uudelleen, jolloin syntyy uusi teksti. Dada-

taiteilija Tristan Tzaraa pidetään yleisesti cut up -tekniikan 

isänä. Hän esitti surrealistisessä iltamassa 1920-luvun Parii-

sisssa dada-runon vetämällä sanoja summittaisesti hatusta. 

Dada-piireissä tehtiin cut up -kokeiluja muillakin taiteen 

alueilla. Muun muassa ääntä manipuloitiin leikkaamalla ja 

uudelleen yhdistelemällä ääninauhoja ja kehittelemällä eri-

laisia ääninauhaluuppeja. Tzaran ajoista tähän päivään lu-

kemattomat taiteilijat kaikilla taiteen ja kulttuurin alueilla 

21 Joensuu 2010, 2–4.
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ovat käyttäneet erilaisia cut up -tekniikoita ja sen kehitel-

miä etsiessään jo olemassa olevasta uutta.22

 Aloittaessani lopputyötäni kirjoittamalla ja lukemalla 

hajanaisia siruja toteutin eräänlaista mielen cut upia. Ta-

junnanvirtasiruissani yhdistyivät omat kokemukseni ja tun-

temukseni sekä lukemisesta mieleeni jääneet irralliset aja-

tukset. Nämä kaikki leikkautuivat toisiinsa jollakin tiedosta-

mattomalla logiikalla ja muodostivat mielen copy & paiste -

tekstiä. Jo paljon ennen lopputyöni aloittamista olen kui-

tenkin harrastanut kuvallista cut upia, leikellyt erilaisista 

kuvista osia ja yhdistänyt niitä synnyttäen uusia kuvia. Al-

kuaikojen cut up -pioneerien töissä olennaista oli se, että ir-

ralliset osat yhdistyivät kokonaisuudeksi sattumallisen jär-

jestyksen kautta. Tzaran runon sanojen järjestyksen mää-

ritti se, missä järjestyksessä paperilaput osuivat runoilijan 

käteen. Oma kuvallinen cut upini oli ollut siinä suhteessa 

väljempää, että palojen yhdistämistä ei määrittänyt ennalta 

sovittu sääntö tai järjestys, vaan omat esteettiset valintani. 

Kun lähdin kehittelemään produktio-osaani, halusin to-

teuttaa cut up -tekniikkaa ja luoda sattumalle selkeät rajat 

ja säännöt, jossa se oikeasti voi elää ja tuottaa uudenlaisia 

ratkaisuja.

 Miettiessäni, miten muutan produktio-osassani libre-

ton tekstiä kuvaksi, päätin yhtenä tapana käyttää Goo-

22 Dada-taiteilijoiden cut up -kokeilut vaikuttivat muun muassa lettristi, kuvaru-
nojen tekijä Gil Wolmaniin (1926–1995) sekä kuvataiteilija Brion Gysiniin (1916–
1986), joka leikkeli sanomalehtiartikkeli-fragmentteja asetelmiksi ja proosaksi. 
William S. Burroughs on kuitenkin ehkä tunnetuin cut up -tekniikan käyttäjä, ai-
nakin kirjallisuudessa. Hänen teoksensa Alaston lounas (1959) on tämän metodin 
klassikko. (Mäkijärvi 2009, 7-8.)
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glen23  kuvahakua. Loppujen lopuksi tulin käyttäneeksi 

Google-hakua useimmissa säännöissäni tavalla tai toisella. 

Googlen idea on käyttää hyväksi internetin linkkejä, joita 

voi helposti luoda ja yhdistää toiseen sivustoon. Hakukone 

järjestää dokumentit niihin johtavien linkkien määrän ja 

laadun mukaan oman Google-algoritmin määrittämänä. 

Google tarjosi minulle sääntöjä rakentaessani käytännöl-

lisen työkalun, jolla muuttaa libreton tekstiä kuviksi. Sen li-

säksi Google oli luonnollinen kaveri, sillä koko hakukoneen 

toimintaperiaate perustui samalle ajatukselle, joka oli yksi 

lopputyöni keskeisiä kiinnostuksen kohteita: miten sattu-

mallinen materiaali järjestäytyy, ottaa muodon määrätyn 

säännön mukaan. 

 Tätä samaa problematiikkaa käyttää hyväksi sekä cut 

up -tekniikalle että surrealismillekin läheinen ilmiö Google-

runous. Tämä kirjallinen ilmaisu alkoi internetkäyttäjien 

absurdina leikkinä ja kehittyi siitä omaksi taiteelliseksi 

muodoksi. Google-runoudessa hakukone määrittää sanat, 

ja runo syntyy toisiaan seuraavien Google-hakujen tuloksis-

ta.24  Breton ja kumppanit olisivat mitä ilmeisimmin olleet 

haltioissaan hakukoneen tai yleensä netin tarjoamista sur-

reaalisista mahdollisuuksista toteuttaa automatismia.

 Cut up ja sen nettisovellus Google-runous ovat läheisiä 

tekniikoita kollaasille. Sana kollaasi (ranskaksi coller,  liimata) 

syntyi 1900-luvun alussa kubistien parissa tarkoittamaan 

23 Google alkoi Stanfordin yliopiston tohtoriopiskelijoiden Larry Pagen ja Sergei 
Brinin tutkimusprojektina 1996. Heidän ideansa oli parantaa Internetin hakutu-
loksia analysoimalla verkkosivustojen välisiä suhteita. Google-nimi tulee lukusa-
nasta googol (10 potenssiin 100, numeroa 1 seuraa sata nollaa), joka englannin kie-
lessä äänetään kuin google. (Vise 2005, 17 ja 20.)
24 Hämäläinen 2009.
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tekniikkaa, jossa erilaisia materiaaleja yhdistetään samaan 

teokseen. Taiteen arkipäiväistäminen sekä representaation 

ja illuusion problematiikka saivat kubistit kokeilemaan töis-

sään mitä erilaisimpia materiaaleja. Pablo Picasso käytti te-

oksessaan Asetelma ja tuolinjalat öljykankaan palasia, leikkeitä 

sanomalehdestä sekä köydenpätkää ja Georges  Braque He-

delmäastia ja lasi -työssään tapettipaperia ja sanomalehden 

palasia.25  Kollaasi-termin syntyajoista sana on kuitenkin 

saanut laajemman merkityksen, ja tänä päivänä se ymmär-

retään tekemisen tavaksi, jossa yhdistellään yhteismitatto-

mia elementtejä, asioita, joita ei yhdistä mikään ennalta 

määrätty.26 

 Ajatuksena produktio-osassani oli rakentaa luonnos-

kollaaseja sekalaisesta ja ennakoimattomasta kuvamateri-

aalista. Surrealististen tekniikoiden kautta syntyneitä kuva-

aihioita ei yhdistä ennakkoon muu kuin itse tekniikka, joka 

jo luonteeltaan on sellainen, että lopputulosta ei voi enna-

koida. Sama pätee kuvamateriaaliin, joka valikoituu Goo-

glen kautta. Yhdistettäviä kuvasiruja ei yhdistä mikään 

muu kuin Google, joka itsessään perustuu sattumien järjes-

täytymiseen. Lisäksi Google-kuvat ovat arkisia, kaikkien va-

paasti ja helposti käyttämiä sekä tuottamia. Tällainen ole-

massaolevien asioiden ready made -yhdistely on myös  tyy-

pillistä kollaasiajattelussa. 

 Lähtökohtia laboratoriolle -osiossa olen hahmotellut 

työskentelytapaani suhteessa kolmeen taiteen ilmiöön, Ou-

LiPoon, surrealismiin ja dadaan sekä samalla nostanut esil-

le lähtökohtia, jotka ovat merkittäviä prouktio-osani labo-

25 Greenberg 1959.
26 Kosonen 2000, 162–163.
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ratorion rakentumisessa. Seuraavassa luvussa kerron, miten  

testasin käytännössä edellä mainittujen taiteellisten suun-

tausten tekemisen tapoja ja tekniikoita. Miten rakensin 

säännöille ja leikeille perustuvan laboratorioni? Miten siellä 

pelasin, ja mitä siitä syntyi?
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III. LABORATORIO

III. 1. LA FENICE

 Valitsin lopputyöni produktio-osan lähtökohdaksi Ju-

ha-Pekka Hotisen kirjoittaman oopperalibreton La Fenice. 

Se saa kantaesityksensä Savonlinnan Oopperajuhlilla kesäl-

lä 2012. Suunnittelen oopperaan puvut. Muu työryhmä on 

säveltäjä Kimmo Hakola, ohjaaja Vilppu Kiljunen, lavasta-

ja Kimmo Viskari ja valosuunnittelija Ilkka Paloniemi. 

Oopperan työstäminen yhdessä työryhmän kanssa alkoi 

kesäkuussa 2011. Tein omat kollaasiluonnokseni ennen 

työryhmän kanssa alkanutta prosessia. Rajasin lopputyöni 

käsittämään vain oman kuvallisen ja sanallisen laboratorio-

ni. Jätin rajauksen ulkopuolelle yhteistyön työryhmän kans-

sa. 

 La Fenice kertoo todellisesta tapahtumasta, vuonna 

1996 sattuneesta tulipalosta, jossa paloi Venetsian kulttuu-

rihistoriallinen oopperatalo La Fenice. Nimensä talo on 

saanut tuhkasta nousevasta Feeniks-linnusta, ja se onkin 

ehtinyt palaa joitakin kertoja sen yli parisataavuotisen his-

toriansa aikana. 1996 paloon liittyi paljon huhuja, erilaisia 

teorioita palon syttymisestä, skandaaleita ja poliittista käh-

mintää, kunnes joitakin vuosia palon syttymisestä teosta 

vangittiin kaksi venetsialaista sähkömiestä. Palon alkaessa 

oopperatalossa oli käynnissä loppusuoralla olevat korjaus-

työt. Kyseiset sähkömiehet yrittivät pienellä, hallitulla pa-

lolla viivyttää korjaustöitä saadakseen lisää aikaa alihankin-

tayritykselleen, jonka työt olivat myöhässä. Tuli roihahti 

kuitenkin vauhdilla tuhoten oopperatalon täysin ja uhaten 
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lisäksi koko Venetsian kaupunkia. Hotisen kertomus mu-

kailee väljästi tositapahtumia opera buffan, koomisen oop-

peran keinoin. Kertomukseen kietoutuu monia teemoja, 

muun muassa tuhkasta nouseva rakkaustarina sekä taiteen 

arvojen pohdintaa. 

 Libretto sisältää 11 henkilöhahmoa, 90 hengen kuoron 

ja avustajia. Libreton päähenkilö on Mamma, noin 60-

vuotias venetsialainen, suuri taiteen ja oopperan ystävä. 

Hänen poikansa on Ettore, 30-vuotias  sähköteknikko. Yh-

dessä nuoret miehet Ettore ja hänen serkkunsa Michel-

angelo, majakka ja perävaunu, omistavat pienen sähköfir-

man, joka on palkattu töihin Fenicen korjaustyömaalle. 

Mamman ystävä on iäkäs viuluntekijä Sergio Paternella. 

Venetsialaisen harjoituspianisti Filippo Fiasconaron ja itä-

valtalaisen taidekonservaattori Katharina von Wittgens-

teinin välillä leimahtaa rakkaus. Näiden lisäksi tarinassa on 

venetsialaisia (kulttuuri)vaikuttajia kuten kaupungin vasem-

mistolainen pormestari Marco, nikotinisti ooperanjohtaja 

Luigi, miljönäärileski Victoria Stone, palopäällikkö Alvaro 

Velli ja naiskomisario Giovanna.

 Libretto alkaa oopperan lämpiöstä, jossa valmistaudu-

taan kauden lopettajaisnäytökseen ja viimeiseen esitykseen 

ennen remontin alkua. Mamma on suostutellut serkkupojat 

oopperaan. Kun esitys, moderni tanssiteos  Talon sielu on 

käynnissä, pojat alkavat häiritä esitystä sillä seurauksella, 

että tapahtuma päättyy kaaokseen. Muutamia päiviä myö-

hemmin remonttimiehet työskentelevät työmaallaan oop-

perassa, sähkömiehet Ettore ja Michelangelo muiden jou-

kossa. Katharina ja Filippo tapaavat. Heidän suhteensa ke-

hittyy simultaanisesti rinnan serkuspoikien sähkökaappi-
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kohtauksen kanssa, jossa he sytyttävät kohtalokkaan tuli-

palon. Seitsemän kuukautta myöhemmin komisario tulee 

pidättämään serkuksia ja saa kiinni Michelangelon ahmi-

massa Mamman pastaa. Ettore pakenee Etelä-Amerik-

kaan, Michelangelo joutuu vankilaan. Seuraavaksi hypä-

tään ajassa seitsemän vuotta eteenpäin. Michelangelo lojuu 

sellissään, Ettore rantatuolissa meren äärellä. Rinnan kul-

kee toinen tilanne, jossa Katharina vaeltelee veistospuistos-

sa kanelipuiden katveessa ja Filippo pianon ääressä uusitus-

sa oopperatalossa Venetsiassa. Kohtauksen päätteeksi Ka-

tharina ja Filippo saavat toisensa ja Ettore pidätetään. Vii-

meinen kohtaus tapahtuu vankilan portilla, jolla serkukset 

tapaavat. Michelangelo pääsee vapaaksi, ja Ettorea vie-

dään telkien taakse. 
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III. 2. LIBRETOSTA SÄÄNNÖIKSI JA KUVIKSI

Säännöiksi

 Kun aloitin laboratoriotyöskentelyni, kuljetin jokaisen 

oopperan hahmon läpi libreton. Poimin kohtaukset, joissa 

henkilö esiintyy. Tein suunnitelman, kuinka monta erilaista 

asukokonaisuutta henkilö vaatii koko oopperassa. Tämä 

hahmotelma perustui perinteiseen tapaan ajatella vaate sel-

laisena, että se tukee tarinan ymmärrettävyyttä. Esimerkik-

si Mammalla on eri vaatetus  alun oopperanäytöksessä kuin 

muutamia päiviä myöhemmin työmaakeittiön pitäjänä. Jo-

kaisen henkilön asukokonaisuuksien määrä määritti sen, 

kuinka monta sääntöä kehittelin lähtökohdaksi henkilön 

hahmoluonnoksille. Esimerkiksi Mamma tarvitsi neljä asu-

kokonaisuutta, eli kehittelin myös neljä sääntöä, joiden pe-

rusteella luonnostelin mamman hahmoa neljään kohtauk-

seen. Yhteensä sääntöjä kertyi 29.27

 Alusta asti oli selvää, että rakentaisin sääntöjä, joita 

seuraamalla synnytän oopperan henkilöiden hahmoluon-

noksia, ja että käytän sääntöjeni muodostamisessa apuna ja 

inspiraationa OuLiPolaisten, surrealistien ja dada-taitelijoi-

den menetelmiä. OuLiPolaisten sääntöjen rakentamisessa 

oli suuri apu vuonna 1998 ilmestyneestä Oulipo Compendium 

-kirjasta, johon on koottu aakkoselliseen järjestykseen Ou-

LiPolaisia käsitteitä, ihmisiä ja sääntöjä. Melkein samojen 

27 Mammasta on neljä sääntöä. Ettoresta ja Michelangelosta yhdessä on neljä 
sääntöä. Jokaisesta muusta hahmosta on kaksi sääntöä. Kuorolle rakentui viisi 
sääntöä.
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ihmisten toimittama kirja A Book of Surrealist Games (1995) 

antoi taasen lähtökohtia surrealististen sääntöjen rakenta-

misessa.

 Kaikkien sääntöjeni haasteena oli librettotekstin muut-

taminen kuvalliseksi materiaaliksi, jota voi jatkotyöstää. 

Tämä korostui entisestään OuLiPo-lähtökohtaisissa sään-

nöissäni, sillä OuLiPolaiset kirjailijat kehittivät sääntönsä 

uusien tekstien synnyttämiseen. Vain muutamassa säännös-

säni onnistuin soveltamaan OuLiPolaista, olemassa olevaa 

sääntöä konkreettisen kuvan tasolla. Useimmat OuLiPo-

laisten säännöt muuttivat siis  vain libreton tekstiä, minkä 

vuoksi kehittelin näille säännöille omia, uusia jatkosääntöjä 

synnyttämään kuvamateriaalia. 

 29:stä säännöstäni ainoastaan yhden säännön seuraa-

minen ei tuottanut yhtään luonnoskuvaa. OuLiPolaisilla on 

oma sana, clinamen, kuvaamaan poikkeumaa. Oma poik-

keumani ei kuitenkaan ollut OuLiPolainen, sillä se syntyi 

säännön seuraamisesta. OuLiPolaisten clinamen on poikkea-

mista säännöstä. Ja toiseksi oma poikkeumani tapahtui pa-

kon edessä. OuLiPolaiset saavat käyttää poikkeumaa vain, 

jos  he kykenisivät seuraamaan myös alkuperäistä sääntöä. 

Toisin sanoen clinamen on itsetarkoituksellinen virhe, sään-

nön tarkoituksellista tottelemattomuutta esteettisestä syystä, 

silloin kun se ei ole välttämätöntä.28 Kollaaseja tehdessäni 

pyrin noudattamaan tunnollisesti määrittämiäni sääntöjä ja 

28 Clinamen on Lucretiuksen käyttämä termi atomien määräytyneiden liikeratojen 
poikkemille. Koska atomit putoavat muutoin suoraan, ilman näitä poikkeamia 
atomit eivät koskaan koskettaisi toisiaan, eikä maailma kaikkine kappaleineen 
syntyisi. (Brotchie ja Mathews1998, 126.)
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välttämään niistä poikkeamista, sillä se olisi tuntunut vesit-

tävän koko säännön idean.

 Surrealistien säännöt muuttivat tekstiä luontevammin 

kuvaksi. Surrealistikuvataiteilijat ovat kehittäneet erilaisia 

automaatioon perustuvia tekniikoita, joiden tavoitteena on 

vähentää tekijän kontrollia ja näin lisätä tiedostamattomien 

asioiden mahdollisuutta syntyä. Tekniikoita, jotka hyödyn-

tävät toisen ihmisen ennakoimatonta panosta, ovat muun 

muassa ihana raato -piirustukset sekä ja kysymys ja vastaus -

seurapeli. Koska leikin sääntöjeni kanssa yksin, keksin eri-

laisia tapoja korvata toinen fyysinen ihminen. Pelasin 

muun mussa kysymys ja vastaus -leikkiä pormestarin ensim-

mäisessä säännössä niin, että kysymykset esitti Google 

määrittämilläni säännöillä ja vastaukset antoi oopperan ve-

netsialainen filosofipormestari. Pelin pelaajat olivat siis  mi-

nä (eräänlaisena metapelaajana, pelin synnyttäjänä ja mää-

rittäjänä), Google ja libretto. 

 Frottage, fumage, coulage ja decalcomania ovat surrealistisia 

tekniikoita, joiden lähtökohta on materiaalin autonomia 

muokkautua itsestään, tekijästä riippumatta. Frottage perus-

tuu ilmiöön, jossa epätasaisilla pinnoilla voi havaita kaiken-

laisia hahmoja. Yksi tapa tehdä frottageja on asettaa paperi 

puupinnan päälle ja raaputtaa paperia lyijykynällä niin, et-

tä puun kuviot kopioituvat paperille. Fumagessa paperia tai 

muuta materiaalia liikutellaan tulen päällä niin, että se syn-

nyttää erilaisia kuvioita. Coulagessa sulatetaan esimerkiksi ti-

naa ja kaadetaan se kylmään veteen, jolloin muodostuu ar-

vaamattomia muotoja. Decalcomaniassa guassia, mustetta tai 

öljyväriä levitetään ohuelti paperille tai lasille, jonka jäl-

keen päälle painetaan toinen paperi, kangas  tai muu pinta. 
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Kun pinnat erotetaan, syntyy ennakoimattomia kuvioita. 

Decalcomaniaan liitetään usein myös psykologien käyttämä 

Rohrschachin testi, jossa musteläiskäpaperi taitetaan kah-

tia, jolloin syntyy symmetrisiä kuvioita. Decalcomanian ja 

Rohrschachin testin yhdistelmä on  surrealistien Ghost of my 

friend -leikki, jossa leikkijät kirjoittavat oman nimikirjoituk-

sensa musteella paperille. Kun muste on vielä märkää, pa-

peri taitetaan kahtia. Syntyneistä kuvioista tulkitaan paljas-

tuksia nimenkirjoittajasta.29

 Kehittelin myös  sääntöjä, joissa yhdistyi sekä OiLiPo-

laisuus  että surrealismi. Lisäksi käytin säännöissäni yleisiä 

sattumakonventioita, esimerkiksi puhelinluettelosta nimen 

antaminen tai tekstistä joka toisen rivin lukeminen. Proses-

sin loppuvaiheilla syntyi kaksi sääntöä, kun törmäsin 

Höchin teokseen Bouquet of eyes (1930). Sen innoittamana 

rakentamani säännöt ovat ainoita, joiden lähtökohta on vi-

suaalinen mielikuva. Toisin sanoen loin säännön kulkeakse-

ni kohti tietynlaista tuotosta. Tämä on kaukana OuLiPo-

laisten ja surrealistien yllätyksiä mahdollistavista menetel-

mistä, ja tässä kohden voi aiheellisesti kysyä, mitä sellaista 

sääntö toi lisää, mitä ilman sääntöä ei olisi. Palaan tähän 

aiheeseen seuraavassa luvussa. Arvatenkin kyseisten sään-

töjen tuloksena syntyneet kuvat muistuttavat lopputyöni 

luonnoksista vähiten Höchin töitä.

 Määrittämieni sääntöjen seuraaminen muutti tekstiä 

usein niin, että se oli jo hyvin kaukana originaalista libre-

tosta. Otin vapauden ylittää pukusuunnittelijan roolini  ja 

muokkasin sekä tulkitsin tekstiä vapaasti. Suhtauduin teks-

29 Brotchie ja Gooding 1995, 25–27 ja 53–55.
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tiin kuin kuvaan. Sekin oli massaa, jota muovasin ja järjes-

telin uudelleen.

Kuviksi

 Aluksi konkreettinen kuvallinen muoto etsi luontevaa 

toteutumistapaansa. Toteutin Mamman, josta aloitin, neljä 

ensimmäistä sääntöä vielä sanan, Google-kuvien ja piirros-

ten hapuilevina ja muotoa hakevina luonnoksina, kunnes 

seuraavissa Ettoren ja Michelangelon luonnoksissa löysin 

kuvakollaasien leikkaa-liimaa-muodon.30  Leikkaamalla, li-

säämällä, poistamalla, katsomalla eri suunnista ja yhdistä-

mällä muuhun palaan kuvat alkoivat elää paperilla omaa 

elämäänsä, toteuttaa näkyjä kuin pilvet taivaalla tai kannot 

ja kivet metsässä. Kyse oli paljolti tavasta katsoa tai nähdä, 

muuttaa olemassaoleva joksikin muuksi. Joitakin sääntöjä 

myöhemmin lopetin kuvaosien liimaamisen. Irralliset kuva-

elementit kohtasivat paperilla kuin sattumalta jatkaakseen 

hetken päästä järjestäytymistä uuteen muotoon. Kuvapalat 

jäivät hieman ilmaan, varsinkin kulmista, ja näin muodos-

tivat varjoja paperiin. Ne odottivat seuraavaa siirtoa.

Jostain syystä ajaudun työskentelemään aina lattialla. Aloitan työpöy-

dällä. Materiaali kasvaa tehdessä, ja lopulta ainoa vapaa tila löytyy 

lattialta, jonne siirryn materiaalini perässä. Mutta tämä ei ole var-

masti ainoa syy. Pöydällä toimivat kädet, lattialla koko keho. Lattial-

30 Palasin lopuksi tekemään Mammasta uudet säännöt ja niiden määrittämiä uu-
sia hahmoluonnoksia.
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la pystyn olemaan lähempänä kuvia, ympäröimänä, keskellä maail-

maa. (helmikuu 2010)

 Dokumentoin syntyneitä vaiheita digikameralla ennen 

kuin järjestin palat uudelleen ja otin taas  kuvan. Usein jo-

kin välivaihe näyttäytyi myöhemmin kiinnostavampana 

kuin viimeinen versio. Kamera auttoi työstämään vaihto-

ehtoja. Varmistelun ja jahkailun sijaan se vapautti energiaa 

etsimiseen ja löytämiseen. Lisäksi digikameran avulla pys-

tyin katsomaan jonkin läpi, saamaan etäisyyttä töihin, kat-

somaan ja näkemään eri tavalla. Kamera paljasti myös  tien 

kuvan rakentumiseen, sen vaiheet, mutkat, historian. 

 Käytin useissa säännöissäni Googlen kuvahakua. Sen 

lisäksi, että se jo välineenä sisälsi sattuman ja säännön ide-

an, se oli toimiva, suoraviivainen ja tarpeeeksi sattumalli-

nen tapa muuttaa tekstiä kuvaksi. Hakukone valitsi, mah-

dollisti potentiaalisuuden päättämässäni säännönmukai-

suudessa ja synnytti minusta riippumatonta mielivaltaisuut-

ta. Google ehdotti melkein aina jotain, vaikka hakusanat 

olisivat olleet mitä kummallisimpia. Sen lisäksi Googlen 

tarjoamat kuvat erosivat toisistaan niin aihepiiriltään, tek-

niikaltaan kuin laadultaankin, toisin kuin esimerkiksi kuva-

pankkien laadukkuutta tavoittelevat kuvat. Tämä teki ku-

van rakentamisen prosessin kiinnostavaksi. 

 Pohdin myös  aika ajoin prosessin edetessä muunkin-

laisten tekniikoiden kuin kuvakollaasien tekemistä, ja muu-

tamia luonnoksia työstin myös piirtämällä ja maalaamalla. 

Se ei kuitenkaan tuntunut mielekkäältä. Halusin, että luon-

nosmateriaalini pysyy jollakin tavalla yhtenäisenä ja johon-

kin formaattiin kahlittuna, jolloin se samalla pakottaa otta-
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maan irti mahdollisimman paljon yhdestä tekniikasta. Ja 

toisaalta oli helpompaa hahmottaa variaatioita rajatulla 

alueella kuin moninaisuuksien kirjosta. Kuvapalat olivat 

palapelien osia, jolloin pystyin keskittymään itse kokoami-

seen. Loppuvaiheessa rakensin joistakin kollaaseistani myös 

kolmiulotteisia paperiasetelmia.

 Seuraavassa luvussa esittelen 12 rakentamaani sääntöä 

ja niistä syntyneitä hahmoluonnoskuvia. Näiden konkreet-

tisten esimerkkien kautta palaan vielä yksityiskohtaisemmin 

valitsemiini OuLiPolaisiin, surrealistisiin ja dadaistisiin tek-

niikoihin.
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Oopperan hahmot: Sääntöjä ja niistä syntyneitä kuvia



MAMMA (II näytös)

Lähtökohtana OuLiPolainen chimera-tekniikka. 31 

 

Valitse libretosta II näytöksen tekstit, joissa Mamma esiintyy. Korvaa 

substantiivit, adjektiivit ja verbit II näytöksen tekstien, joissa Mamma ei 

esiinny, substantiiveilla, verbeillä ja adjektiiveilla Jos korvaavat substan-

tiivit  tai verbit loppuvat kesken, jatka näiden ottoa III näytöksestä. Lue 

näin syntynyt uusi libreton II näytös. Poimi näistä Mamman repliikeistä 

joka kuudes. (Mamma on noin 60-vuotias.) Kuvagooglaa Mamman lau-

seet. Rakenna Google-kuvista Mamman hahmo(ja).

31 Tässä tekniikassa valitaan teksti ja muutetaan sen substantiivit, adjektiivit sekä 
verbit toisten tekstien substantiiveilla, adjektiiveilla ja verbeillä. Chimera-sana juon-
taa kreikkalaiseen mytologiaan, tulta syöksevään naispuoliseen hirviöön, jolla oli 
leijonan vartalo ja serpentiinihäntä, joka loppui käärmeen päänä. Lisäksi hirviön 
takaa, selkärangasta, nousi vuohen pää. (Brotchie ja Mathews 1998, sivu 124.)





ETTORE JA MICHELANGELO (III näytöksen 1. kohtaus)

Lähtökohtana surrealistien ihana raato -leikki ja coulage-tekniikka. 

Käsittele Ettoren ja Michelangelon hahmoja yhdessä, koska ne muodos-

tavat libretossa selkeän parin. 

Lue kohtaus. Valitse neljä hevosenkenkätinaa:

1. tina on lähtökohtana Ettorelle päästä lantioon.

2. tina Michelangelolle päästä lantioon

3. tina Ettorelle lantiosta varpaisiin

4. tina Michelangelolle lantiosta varpaisiin

Sulata tinat ja kaada ne kylmään veteen yksitellen. Tutki, millaisia varjo-

kuvia tinamuodoista syntyy. Rakenna Ettoren ja Michelangelon hahmot 

lähtökohtana III näytöksen 1. kohtauksen libretto ja tinavarjokuvat. Jä-

mähiput voivat liittyä joko Ettoreen, Michelangeloon tai molempiin ja 

mihin kohtaan tahansa.









KATHARINA (II näytös)

Valitse libretosta II näytöksen tekstikohdat, joissa Katharina esiintyy. 

Kuvagooglaa tekstistä joka 35. sana. (Katharina on 35-vuotias.) Valitse 

Googlen ehdottama ensimmäinen kuva. Tee näistä kuvista Katharinan 

hahmoluonnos tai -luonnoksia.









FILIPPO (II näytös)

Lähtökohtana OuLiPolainen N + 7 sääntö.32  (Koska kohtauksen tapah-

tumat tapahtuvat 7 vuotta aikaisemmin kuin seuraava Filippon tilanne, 

käännä sääntö N - 7.)

Poimi II näytöksestä kaikki Filippon repliikkien substantiivit. Valitse suo-

mi–saksa-sanakirja, koska Katharinan kieli on saksa.33  Etsi libreton 

substantiiveille sanakirjasta uudet substantiivit N–7-säännöllä. Mene 

suomalaiseen Plugi-kuvapankkiin ja hae sanakirjan valitsemille substan-

tiiveille jokaiselle yksi kuva. Valitse seitsemäs kuvapankin ehdottama ku-

va. Tee Filippon luonnos tai luonnoksia käyttäen materiaalina jokaista 

kuvapankin kuvaa ja syntynyttä uutta librettoa.

32 N+7 on Jean Lescuren kehittämä sääntö, jossa ensin valitaan teksti ja sanakir-
ja. Valitun tekstin jokainen substantiivi korvataan sanakirjan substantiivilla, joka 
seuraa seitsemäntenä valitun tekstin sanasta. Jos valittua substantiivia ei löydy sa-
nakirjasta, seitsemään laskeminen aloitetaan kohdasta, johon sana akkosellisesti 
kuuluisi. (Brotchie ja Mathews 1998, 198.)
33 Valitsin Pekka Kataran suomalais-saksalaisen koulusanakirjan (kahdeksas pai-
nos) vuodelta 1962, koska se oli ainoa suomi–saksa-sanakirja, joka löytyi kotoa.









SERGIO ( II näytös)

Lähtökohtana OuLiPolainen larding-ajatus (lard = ihra, sianrasva), jossa 

lisätään "rasvaa" tekstin väliin.34

Lihota kohtauksessa esiintyvät Sergion repliikit lisäämällä aina kahden 

sanan väliin kuva: kuvagooglaa sanapari, josta ensimmäinen sana on 

repliikin ensimmäinen sana ja jälkimmäinen on repliikin toinen sana. 

Valitse Googlen ensimmäiseksi ehdottama kuva. Jatka samalla tavalla 

täyttäen jokaisen sanan välin. Rakenna Sergion hahmo näiden kuvien 

kollaasina.

	

34 Tämä rivin venytys -metodi viittaa vanhaan tapaan maksaa aikakauslehtien 
kirjoittajalle korvaus tekstin pituuden mukaan. Käytäntö arvatenkin innosti kir-
joittajia lisäämään täytettä juttuihinsa. OuLiPolainen Jacques Duchateau neuvoo 
valitsemaan tekstin ja lisäämään jokaisen lauseen väliin uuden lauseen. Uusien 
lauseiden pitää joko rikastuttaa olemassa olevaa kertomusta tai luoda uusi tarinal-
linen jatkuvuus. (Brotchie ja Mathews 1998, 163.)





PORMESTARI (II näytös )

Lähtökohtana surrealistien fumage-tekniikka. 

Valitse viisi (Pormestari on 55-vuotias.) A4-kokoista paperia. Liikuta 

niistä jokaista palavan kynttilän päällä. Käytä syntyneitä kuvioita lähtö-

kohtana Pormestarin hahmon kollaaseille niin, että jokainen A4-fumage 

tai jokaisesta A4:sta ainakin jokin osa on lähtökohtana kollaasille. Jat-

kotyöstä fumaget kollaaseiksi kuvilla, jotka kuvagooglaat pormestarin II 

näytöksen repliikkien sanoilla. Valitse Googlen ehdottamista kuvista ai-

na viides. Käytä kaikkia Google-kuvia jollain tavalla kollaaseissa. Voit 

käyttää Google-kuvia useissa kollaaseissa. 









OOPPERANJOHTAJA (I näytös )

Lähtökohtana surrealistien Ghost of  my friends -leikki.

Kirjoita vesiväreillä sanat "Oopperanjohtaja", "Luigi", "n. 50 v." ja "ni-

kotinisti" jokainen omalle paperilleen. Määritä värit, joita käytät kuva-

Googlella: Kuvagooglaa sana "oopperanjohtaja". Valitse "Oopperanjoh-

taja"-tekstin väreiksi ensimmäisen ehdotetun kuvan värit niin, että valit-

set neljä väriä, joita on Google-kuvassa eniten. Kirjoita "Oopperanjoh-

taja" käyttäen näitä neljää väriä suurin piirtein yhtä paljon. Valitse 

"Luigi"-sanan värit kuvagooglaamalla "Luigi" jne. Kun olet kirjoittanut 

sanan vesiväreillä, taita paperi, kun väri on vielä märkää. Näin syntyy 

yhteensä neljä värillistä decalcomania-kuvaa. Käytä näitä kuvia sekä sa-

moja kuvia, jotka määräsivät decalcomanioiden tekstien värit  oopperanjoh-

tajan kollaasihahmo(i)ssa. Kaikkia kuvia ei tarvitse käyttää.









VICTORIA STONE (II näytös)

Lähtökohtana surrealistien ihana raato -leikki.

Poimi Victorian II näytöksen repliikeistä subjektit, predikaatit ja objek-

tit. Kuvagooglaa sanat. Valitse Googlen tarjoama ensimmäinen kuva. 

Rakenna Victorian kollaasihahmoja niin, että pää muodostuu subjekti-

kuvista, keskivartalo  (mukaan lukien kädet) predikaattikuvista ja jalat ob-

jektikuvista. Voit käyttää kuvia useamman kerran, eikä kaikkia kuvia ole 

pakko käyttää. 





PALOPÄÄLLIKKÖ (II näytös)

Lähtökohtana OuLiPolainen analoque lexicon -tekstin rakentamisen ta-

pa.35

  

Poimi kohtauksesta kaikki ne sanat, jotka viittaavat tai liittyvät tulipa-

loon. Pudota listasta pois sanat, joissa esiintyy sana "tuli" ja/tai "palo". 

Kuvagooglaa valitut sanat. Valitse Googlen ehdottama ensimmäinen ku-

va, jossa ei ole sanan tarkoittamaa kuvaa. Rakenna palopäällikön hah-

mokollaaseja Google-kuvista. Kaikkia kuvia ei tarvitse käyttää.

35 Tässä säännössä aihe, lähtökohta tai se, mistä tarina kertoo, ei saa esiintyä sa-
nana tekstissä. Esimerkiksi Perec rakensi Atlas-teoksensa tarinan niin, että se poh-
jautui listaan metalleja. Perecin kirjoittamisen sääntö oli, että metallisanat, joihin 
tarina perustui, eivät  saaneet esiintyä itse tekstissä. (Brotchie ja Mathews 1998, 
49.)





KOMISARIO (III näytös)

	

Poimi komisarion III näytöksen repliikit. Anna jokaiselle 22 repliikkiri-

ville sana, joka ensimmäisenä assosioituu mieleesi luettuasi rivin. Näin 

saat yhteensä 22 assosiaatiosanaa. Ota 22 kuvaa digikameralla niin, että 

jokainen assosiaatiosana on yhden kuvan aiheena. Rakenna komisarion 

kolmiulotteinen/-ulotteiset hahmokollaasi(t) näistä kuvista. Kaikkia ku-

via ei tarvitse käyttää. 





VARTIJANAINEN (kuorosta, III näytös) 

Lähtökohtana anagrammi. 

Muuta jokainen vartijan repliikki anagrammiksi eli rakenna uusi repliik-

ki, joka sisältää samat kirjaimet kuin alkuperäinen repliikki. Tee vartija-

naisen luonnos tai luonnokset kuvakollaaseina, joissa materiaalina käytät 

kuva-Googlen ehdottamaa materiaalia, kun kirjoitat hakusanaksi uudet 

repliikit. Koosta kuusi kollaasia, joista ensimmäiseen käytät ensimmäi-

sen uuden repliikin Google-valintoja. Toiseen repliikkiin käytä toisen 

repliikin antamaa materiaalia jne. 

Kuva-Google ei antanut repliikeillä mitään kuvia. Jouduin  jättämään 

vartijanaisen luonnoksen kuuden anagrammin sanalliseen muotoon. 



Alkuperäinen repliikki   Uusi sanallinen luonnos

”Mikä hölmö! Hän petti sinut kuin vihollisen.” Höh! Sittenkin voisimmekin höllätä luupin.

"Taisit sinä itse tulla serkkuasi vastaan."  Kanalan lasta sirkutti Susa-seitiveistä.

"Jos minut lasket, yhden saat.”   Nyt juokseta Delhi-massat.

”Tervetuloa valtion hotelliin.    Minusta hän oli lännen viaton Eija-täti. Olen 
Ja sinä toinen siinä, näkemiin.”   eliksiirin veto.

"Heipä hei, jättäkää avain vastaanottoon."  Äiti, käännä, vatvo, osta ja hae heinäpotta.

"Ota tämä mukaasi.”    Soma mätä kaatui.



PARI NUORTA NAISTA RANNALLA (kuorosta, III näytös)

Valitse puhelinluettelosta seitsemän naisen nimeä sattumallisesti: plärää 

luetteloa ja osoita sormella kohta, poimi nimi, jos sormi osoittaa naisen 

nimeä. Kuvagooglaa nimet. Valitse Googlen seitsemäs ehdotus. (Koh-

taus tapahtuu seitsemän vuoden päästä palosta.) Muodosta nuoren nai-

sen hahmo(ja) Google-kuvista. Käytä kaikkia kuvia ainakin kerran.

Puhelinluettelon valitsemat nimet: Kyllikki, Mirja, Vuokko, Sirkka, Son-

ja, Impi ja Eila







III. HUOMIOITA LABORATORIOSSA

 Tässä luvussa käsittelen teemoja, joita laboratoriotyös-

kentelyni synnytti. Ensin hahmottelen työskentelyäni frak-

taalikäsitteen kautta, sen jälkeen laajemmin säännön ja sat-

tuman näkökulmasta. Lopuksi tarkastelen taiteellista teke-

mistäni näpistelynä ja olemassaolevien asioiden kollektiivi-

käyttönä. 

IIII. 1. FRAKTAALI

 Taiteellinen työskentelyni ennen laboratoriota näyttäy-

tyi intuitiomaisuudessaan ja rönsyilevyydessään säännön-

mukaisuuden vastakohtana. Toisaalta työskentelyni on pe-

rustunut runsaisiin toistoihin ja variaatioihin, joiden ai-

heuttamat muutokset ovat vieneet tekemisen prosessia 

eteenpäin kuin itsestään. Edellinen variaatio on muokan-

nut seuraavaa. Kuva on muuttunut pikku hiljaa joksikin, 

saavuttanut toiseuden tai yllätyksen, johon se on vaatinut 

kaikki sen kehitysvaiheet, pienet muuttumat. Yhtä kuvaa ei 

olisi ollut ilman toista.  
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 Tällaista toistoon perustavaa säännönmukaisuutta voi 

tarkastella fraktaalikäsitteen36  kautta. Samalla tavalla kuin 

aina edeltäviin variaatioihin perustuva kuva tuottaa toiston 

kautta moninaisen lopputuloksen, visuaalisesti hämmästyt-

tävät fraktaalimuodot syntyvät, kun niitä tuottavat lasku-

säännöt toteutetaan toistuvasti, ottaen edellisen toiston tu-

los  seuraavan toiston lähtöarvoksi. Tämä vertautuu suku-

laisajatuksena myös tapaani, jolla aloin tuottaa lopputyöni 

tekstiä; lukeminen, automaatiokirjoittaminen, auki- ja vä-

liin kirjoittaminen. Toteutin näitä säännönmukaisesti, työs-

täen uutta tulosta edellisen toiston johdattamana. Labora-

toriossani vein siis  työskentelytapani astetta pidemmälle 

selkeiden sääntöjen määrittäessä toistoja.

 Tämä fraktaalimainen, ohjaavan säännön toistuvuu-

teen perustuva työskentelyprosessi on lähellä OuLiPolaisia 

ajatuksia. Tämän lisäksi OuLiPolaisia ja fraktaaliprosesseja 

yhdistää toinenkin ominaisuus. Fraktaalien kuvallisen ja 

numeroiden maailman yhtyminen johtaa siihen, että frak-

taali-ilmiö havainnollistuu oikeastaan vain kuvana. Jotta 

siis  fraktaalin ymmärtää, pitää se nähdä ja testata. Samoin 

myös  OuLiPolaisten sääntöjen kautta syntyneet tuotokset 

36  Ranskalainen matemaatikko Benoit Mandebrot otti 1970-luvulla käyttöön ter-
min fraktaali kuvaamaan sellaisia matemaattisia käyriä, jotka ovat jatkuvia, mutta 
ei-differentioituvia (= käyrässä ei ole suoraa osaa). Fraktaalimuotoja tuottavien 
laskusääntöjen olennainen piirre on, että ne toteutetaan toistuvasti ottaen aina 
edellisen toiston tulos seuraavan toiston lähtöarvoksi. Useimmat luonnonmuodot 
kuten lumihiutaleet, kumpuilevat pilvet, virtaavan ilman ja veden pyörteisyys, 
kasvien haaroittuvat verkostot sekä oman kehomme keuhkoputkisto ja verisuonis-
to ovat fraktaalimuotoja ja perustuvat näin itseään toistaviin matemaattisiin sään-
töihin. (Haila 2004, 157-165.)
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viettelevät mukaan peliin, sen kautta näkemään ja hahmot-

tamaan. Tämä samansukuinen ilmiö tuntuu läheiseltä 

omassa tekemisessäni. Saadakseni kuvan jostakin ja ym-

märtääkseni, pyrin konkretisoimaan, tekemään ja elämään 

sen läpi. Tästä syystä on varsin luonnollista, että rakensin 

produktio-osana sääntöihin pohjautuvan käytännön labo-

ratorion, jossa minulla oli mahdollisuus ymmärtää OuLi-

Polaisuutta (sekä myös  surrealismin ja dadan tekniikoita) 

konkreettisen tekemisen kautta. 
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2. SÄÄNTÖ

Sitä ei ole enää varma, mitä on tekemässä. Ei ole helppoa konkretisoi-

da, vaikka tietää, että juuri se helpottaisi eteenpäin menemistä. Usein 

päätyy samoihin päätelmiin, vaikka on luullut lähteneensä eri suun-

taan. Sitä etsii toista näkökulmaa, vaikka tietää, että se tulee aina jos-

takin pusikon takaa huomaamatta, takavasemmalta. Sitä yrittää, 

mutta tietää, että se jokin oivallus saapuu vasta yrittämisen jälkeen, 

yrittämättä, mutta vaatii ensin yrittämistä. Kiertää, vaikka tietää, että 

kannattaisi mennä suoraan, jos vain näkisi suoran. (huhtikuu 2011)

 Eksaktin säännön rakentaminen tuntui aluksi mielival-

taiselta. Etsin syitä ja perusteluja sen sijaan, että olisin vain 

antautunut keksimään sääntöjä ja antanut niiden ohjata te-

kemistä. Ensimmäisissä yrityksissäni rakensin sääntöjä lei-

kin edetessä. Etenin kohta kohdalta pyrkien säilyttämään 

valitsemani sääntötyypin hengen, koska etukäteen koko 

prosessin yksityiskohtainen säännöttäminen tuntui hanka-

lalta. Siedätin siis  itseni tähän uudenlaiseen tekemisen ta-

paan pikku hiljaa, kompromissin kautta. Minua vaivasi kui-

tenkin ajatus  tarkoitushakuisuudesta. Ohjasiko sääntö to-

della prosessia vai omat mielikuvani ja maneerini sääntöä? 

Rakensinko sääntöjä yhteensopimaan omien ajatusteni 

kanssa vai johtamaan oikeasti uusiin mahdollisuuksin? 

Luulen, että joissakin säännöissä, varsinkin aluksi, huoli oli 

aiheellinen. Säännöt eivät ohjanneet työskentelyä, vaan 
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vanhat tapani, jotka piilotin sääntöjen katveeseen. Mutta 

prosessin edetessä antauduin sääntöjen kuljetettavaksi ja 

opin luottamaan niihin. Ja toisaalta ymmärsin, että sään-

nöt rajaavat vain pelikentän. Se säilyi vapaana vyöhykkee-

nä, joka täyttyi minulla ja minun ajatuksillani. Säännöt eli 

rajoitteet suuntasivat suunnittelua, eivät suinkaan vähentä-

neet sitä. Ymmärsin, että olennaista on yrittää luoda sään-

tö, joka mahdollistaa potentiaalisen prosessin. 

 Monesti säännön viimeisten luonnosten syntyminen 

oli haastavinta, kun jäljelllä oli vielä muutama kuvapala, 

joille piti löytää paikka. Tällöin oli pakko keksiä uusia rat-

kaisuja, lähestyä kuvaa eri tavalla, olla OuLiPolaisuuden 

ytimessä. Näissä ongelmanratkaisutilanteissa auttoi, para-

doksaalisesti, sattumallisuus. Otin uuden valkoisen paperin 

ja heitin kuvapalat sen päälle. Yleensä jokin pala alkoi ve-

tää puoleensa, johdattaa uuteen ideaan.

 Toisten sääntöjen noudattaminen toi nopeasti ratkai-

sun. Tällöin pohdin, rakensinko liian helpon, epäonnistu-

neen säännön, joka ei pakottanut uudenlaisiin ratkaisuihin, 

vaan mahdollisti yhdellä "kaavalla" tekemisen. Niin tai 

näin, sääntöjen kanssa työskentely tarkoitti kokeiluja, jotka 

eivät välillä tuottaneet kovinkaan kiinnostavia luonnoksia, 

ainakaan suoralta kädeltä, mutta välillä syntyi varsinaisia 

helmiä.
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Leikkaan palan ja asetan sen päälle tai vierelle. Ihmettelen paperisil-

pun keskellä ja odotan paloja siirrellessä ja leikatessa, että palaset löy-

tävät paikkansa. Olen luopunut kiihkeästä ja nopeasta kokeilijasta ja 

tullut odottavaksi ihmettelijäksi. Yritän vähän, mutta olen työni äärel-

lä sinnikkäästi. Seurustelen työni kanssa kuin puolitutun. Annan syn-

tyä, mitä syntyy. (toukokuu 2011)

 Yksi suuri kysymys  sääntöjeni kanssa työskennellessä 

oli, minkä kuvakollaasin kelpuutan valmiiksi. Toisin sanoen 

mikä riitti, että koin, että "koe on suoritettu", että olen 

noudattanut sääntöäni ja nyt olen ratkaissut ongelman. 

Tässä tullaan perusajatukseen siitä, että minä, taiteilijana, 

olen aktiivinen vaikuttaja. Määritän säännön ja luon se vä-

lineenä. Minä päätän, koska luonnos  on "valmis". Sääntö 

ei vähentänyt taiteilijan valtaa tai vastuuta. Mutta sääntö 

toimi leikkikaverina vähän samalla tavalla kuin työpari, jo-

ka todistaa kommenteillaan syntyneen tuotoksen, määrit-

tää näin työskentelylle tulevaa suuntaa ja nopeuttaa eteen-

päin menemistä. Sen sijaan, että jäin odottamaan itseltäni 

tuomiota kuvasta, jatkoin pelaamista. 

 Mitä sellaista säännöt toivat kuviin, mitä sääntöjä il-

man ei olisi tullut? Tämä on olennainen kysymys, mutta 

samalla kysymys, johon on mahdoton antaa varmaa vas-

tausta. Esimerkiksi Katharinan hahmon toisessa säännössä 

uudesti syntynyt teksti ehdotti muun muassa härkäpapuja, 

keskeisperspektiiviä, munamiehiä, ilotulitteita ja niiden 

91



kanssa kuvallista leikkiä. En kuitenkaan pysty todistamaan 

tai olemaan varma, etteivätkö ne olisi syntyneet ilman luo-

maani sääntöä.  

 Toisaalta edellistä kysymystä voi tarkastella toisestakin 

näkökulmasta: unohtaa lopputulos  ja keskittyä itse tekemi-

sen prosessiin. Näin ollen se, mitä syntyi tai miten se mah-

dollisesti erosi jollakin muulla tavalla synnytetystä, ei ole 

olennaista. Sen sijaan olennaista oli sääntöjen synnyttämä 

virtaava prosessi. Jatkumo, jossa yksi asia seurasi toista, eikä 

mitään palasta voinut irrottaa keskeltä. Zeniläisen jousiam-

pujan ajatus  on unohtaa maali ja tarkoitus  osua siihen. Toi-

sin sanoen osua maaliin ilman että tähtää siihen.37 Tai jon-

kinlainen kone tai mahdollisuuksien keitos, jonka höyryistä 

välillä kiteytyi kiinostavia murusia. Nämä syntyneet kuvat, 

konkreettiset todisteet ja seuraava sääntö työnsivät tekemis-

tä eteenpäin. 

 Minun tapauksessani määrittämäni sääntö oli avaus, 

mahdollisuus  jonkin syntyä. Sääntö ei ollut itseisarvo vaan 

väline, jonka kautta tönäisin itseni keskelle taiteellista teke-

mistä. Ei siis  tarvinnut kuin työntää simpukan kuorta kuin 

nilviäinen, miettimättä, tuleeko simpukasta spiraali, tähti, 

kartio vaiko lautanen. Jatkaa kierros kierroksen päälle, 

luottaa että syntyy juuri oikeanlainen siinä hetkessä ja ajas-

sa. Mutta se ei aina ollut helppoa, koska mieli pyrki löytä-

mään tutun sen sijaan, että se olisi antautunut itsensä vietä-

37 Niinimäki 2001, 66.
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väksi. Vaikka kuvat olivat aina eri kuvia, niihinkin alkoi 

syntyä oma, itselle ominainen tapa katsoa ja nähdä, joka 

alkoi ohjata kuvapalojen järjestämistä. 

 OuLiPolaiset puhuvat potentiaalista, jonka sääntö 

avaa taiteelliselle tekemiselle. Luova hetki, jolloin jotain 

syntyy, on itsessään vapaa. Sitä ei voi kahlita. Mutta par-

haat olosuhteet sen synnylle ovat säädeltyjä. Kyse on siis 

luovuuden kanavoinnista niin, että antaa tilan potentiaali-

suudelle.
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3. SATTUMA

Kun aloittaa, pitää vain alkaa jostain. Leikata jokin irti, jotta näkee 

sen eri tavalla ja pystyy liikuttelemaan suhteessa muihin kuviin. Jos-

kus leikkaus ei avaa mitään, sitten pitää leikata jostain muusta. Yl-

lättävän usein varsinkin sattumallisesti leikattu pala löytää paikkansa 

ja synnyttää alun kollaasille. Tekeminen on sunnitelmallisuuden ja 

sattumallisuuden tasapainoilua. Ilman mitään ajatusta ei voi aloit-

taa, mutta liika ennakkosuunnittelu hävittää kaikki mahdollisuudet 

ennalta-arvaamattomiin timantteihin. (huhtikuu 2011)

 Sattumaa ei ole tarkoitettu tapahtuvaksi, sitä ei ole 

suunniteltu. Se putkahtaa vahingossa, tiedostamatta, tietys-

sä ajassa ja paikassa, tekemisen virrassa. Sattuma vaatii 

kuitenkin rajat, määritetyn alueen, jossa se näyttäytyy poik-

keuksellisena, sattumana. Mutta vaikka sattuma itsessään ei 

ole suunniteltavissa, työskentelyssä voi antaa tilaa sattumi-

sille sekä suunnitella tilanteita ja prosesseja, jotka synnyttä-

vät sattumia. Surrealistit pyrkivät leikeissään kohti ennalta-

arvaamatonta, sattumallisia tilanteita ja tuotoksia, jotka tie-

tyssä hetkessä ja ajassa näyttäytyivät asiayhteydessään mer-

kityksellisinä.38  Tavoitteeni oli sama surrealistisissa sään-

nöissäni. Rakensin sääntöjä, joissa pyrin synnyttämään ti-

lanteita sattumille sekä näkemään ne lähtökohtana kollaa-

siluonnoksilleni. 

38 Kaitaro 2001, 99–100. 
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 Toisaalta sattumien suunnittelu on paradoksi. Siinä ki-

teytyy kuitenkin jotain olennaista taiteellisesta tekemisestä; 

vastakkaisten olemusten tasapainoilu. Sattumien suunnitte-

lu on säännönmukaisuutta suhteessa poikkeamaan, suunni-

telmallisuutta suhteessa sattumallisuuteen, tiedostettua suh-

teessa tiedostamattomaan ja intuitiivisia abstraktioita suh-

teessa konkretiaan. Se on järjestyksen luomista epämääräi-

seen.

 Surrealistien tavoite kehittämissään sattumatekniikois-

sa oli vähentää tietoisen subjektin kontrollia.39 Väheneekö 

taiteilijan valta ja vastuu näitä tekniikoita käyttämällä? Jol-

lain tavalla kyllä, jos  teokset jäävät automaation ensimmäi-

selle asteelle. (Tämä ei tarkoita, että työn merkittävyys  olisi 

vähäisempi.) Usein kuitenkin surrealistit käyttivät tekniikoi-

taan lähtökohtana jatkotyöstämiselle.40  Näin työskentelin 

myös  minä. Tällöin surrealistien menetelmät eivät vähennä 

taiteilijan omaa panosta vaan ruokkivat löytämään jotain 

sellaista, mitä ilman kyseistä tekniikkaa ei olisi löytynyt. 

 Toisaalta asiaa voi katsoa myös  toisesta näkökulmasta. 

Sääntöihin, joissa käytin sattumallisuutta hyväksi, liittyi 

vahvasti minä määrittäjänä. Rakensin säännön, havain-

noin ja järjestelin sen tuottamaa materiaalia sekä synnytin 

tästä uutta. Onko tässä tapauksessa harhaanjohtavaa pu-

hua sattumista? Onko kyse ennemminkin ohjatuista mah-

39 Kaitaro 2001, 84.
40 Brotchie ja Gooding 1995, 48.
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dollisuuksista?41 Ja toisaalta surrealistisiin, sattumaa hyväksi 

käyttäviin leikkeihin liittyi olennaisesti säännöt, joilla niitä 

leikitään, ja juuri säännöt takasivat ennakoimattoman lop-

putuloksen. Myös  surrealistien  automaatiotekniikoissa oli 

tärkeää luoda puitteet, rajat, joissa ennakoimaton voi syn-

tyä. Tällöin surrealistiset sattumiset ovatkin jo hyvin lähellä 

OuLiPolaisia sääntöjen mahdollistamia prosesseja. Palaan 

tähän aiheeseen seuraavassa kappaleessa. 

Säännön ja sattuman yhteiselo

 Kehitellessäni produktio-osani sääntöjä ja pelejä tör-

mäsin käytännön kautta kysymykseen, kuinka paljon Ou-

LiPolaisten ja surrealistien ajatukset oikeastaan eroavat toi-

sistaan. Molemmat suuntaukset pyrkivät lopputulokseen yl-

lätyksenä, jonakin sellaisena, jota ei voi ennakkoon tietää. 

Miten nämä eri suuntaukset tekivät tilaa tälle yllätykselle 

(OuLiPolaisittain ”potentiaalisuudelle” ja surrealistien mu-

kaan ”satunnaiselle löydölle”) ja loivat sille mahdollisuuden 

syntyä? OuLiPolaiset uskoivat, että sääntö  ja sen noudatta-

minen luovat prosessin ja rakenteen, joka mahdollistaa en-

nakoimattomia luomuksia. Surrealistit provosoivat esiin 

sattumia ja ennakoimattomia kohtaamisia saavuttaakseen 

41 Englannin kielessä sattumalla ja mahdollisuudella on sama sana chance. Suo-
men kielessä molemmat käsitteet ovat saaneet oman sanansa.
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yllätyksen.42 Päämäärä on molemmilla sama, mutta tie on 

erilainen. Breton halusi eksyä tieltä, menettää kontrollin, 

jotta teokset karkaavat hänen käsistään elääkseen omaa 

elämäänsä. OuLiPolaiset halusivat luoda rajoitteiden tien, 

joka paradoksaalisesti vapauttaa omista rajoitteista. Surrea-

listit tavoittelivat muun muassa automaatiolla ja sattumalli-

suudella jotain todellisempaa, OuLiPolaiset rajoitteilla 

mahdollisuuksien todellisuutta.

 Oliko minun helpompi eksyä tieltä vai noudattaa ra-

joitteita? Luulen, että minun työskentelyssäni kyse oli 

enemmänkin näiden molempien asioiden yhteiselosta. Ou-

LiPolaista sääntöä ratkaistaessa oli välillä eksytettävä itse-

ään sattumallisin keinoin, jotta kykeni näkemään solmu-

kohdan toisesta kulmasta ja näin ratkaisemaan ongelman. 

Ja toisaalta surrealistien sattumallisuutta korostavien teknii-

koiden lähtökohtana oli selkeät toimintasäännöt, joiden 

puitteissa leikin. Käytännön tekeminen osoitti, että itse asi-

assa surrealistien leikit ja esimerkiksi automaatiokirjoituk-

sen systemaattinen ja kurinalainen metodi eivät olleet ko-

vinkaan kaukana OuLiPolaisten säännöistä. Molemmissa 

suuntauksissa konkreettinen, materiaalinen taso yhdistyy 

luomisen henkisen, mystisen olemuksen kanssa.43

 Omassa työskentelyssäni sattuman ja säännön yhteise-

lo on olennaista. Sattuma tarvitsee ympärilleen riittävän 

42 Brotchie ja Mathews 1998, 208; Kaitaro 2001, 79.
43 Joensuu 2010, 4.
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määrän säännönmukaisuutta, joukon, josta se voi poiketa. 

Suhteessa liian pieneen joukkoon sattumat kutistuvat vain 

tehottomaksi erilaisuudeksi. Voi siis  väittää, että luovassa 

tekemisessä yhtä tärkeitä ovat sekä poikkeumat ja sattumat 

että siihen rinnastuva riittävä säännönmukaisuus. Sivusiir-

rot edellyttävät määräytyneitä liikeratoja. 
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IIII. 4. NÄPISTELIJÄ

Lopputyöni on kuin Italo Calvinon Claricen kaupunki. Se kansoittuu 

hitaasti, kasvaa vanhan kaupungin jäänteistä. Pengon ja etsin rauni-

oista kaikkea, mikä lähtee irti ja minkä voi siirtää toiseen paikkaan 

muuta käyttöä varten. Poimin ajatuksen ja siirrän sen palvelemaan 

omia tarpeitani. Rakennan kaupunkini järjestelemällä vanhan kau-

pungin osia uudelleen, omista lähtökohdistani. Claricen kaupungissa 

esineitä siirtyy paikasta toiseen ja välillä uudet esineet peittävät van-

hat. Kuluneita ei korvata uusilla. Claricen kaupungin säännöt sano-

vat, että esineet on sekoitettava ja yritettävä panna yhteen.

Näpistely ennen laboratoriota

Kaikki sanani on varastettu. Segmentoituneet vuosien tai päivien kulu-

essa mieleeni ja nyt pompahtelevat paperille, kun niille avaa oven. Yh-

distelen kiinnostavia ajatuksia mielivaltaisesti muihin kiinnostaviin 

ajatuksiin. Onko mikään ajatus oma tai pitäisikö olla? Annan sanoil-

le kokemukseni ja tunteeni, muuta en usko. Kun kirjoitan, jokainen 

olio pitää nimetä. Väistämättä tulee keksineeksi oliolle nimet. Ei sen 

kummempaa. Samalla tavalla antaa lapselleen ja rakkaalleen nimen. 

Ja itse tulee nimetyksi. Nimi konkretisoi, tekee merkitykselliseksi ja al-

kaa rakentaa nimettyä. (joulukuu 2010) 
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 Jäljittelyllä on ratkaiseva osuus taiteellisessa tekemises-

säni. Minulle pukusuunnittelijana yksi tärkeä työskentelyta-

pa on tunnistettavien hahmojen sekä yksittäisten piirteiden 

lainailu ja yhdistäminen uuteen asiayhteyteen. Pukusuun-

nittelijana jäljittelen ja assosioin jäljittelyn palasia uudenlai-

siksi kokonaisuuksiksi. Leikin tunnistettavuuksilla.44

 Toisaalta jäljittely näyttäytyy voimakkaana myös teke-

misen toisella tasolla. Näen päivittäin kuvia, merkityksettö-

miä tai vahvoja, jotka jäävät mieleen, esikuviksi ja lähtö-

kohdiksi. Monesti ne jäävät muhimaan jonnekin alle niin, 

että niitä ei vähän ajan päästä enää pysty paikantamaan tai 

ajallistamaan. Kun jokin taiteellinen prosessi alkaa, alan 

käsitellä vastaantulevia kuvia ja asioita suhteessa uuteen 

projektiin, poimia magneetin lailla informaatiota, joka liit-

tyy tiedostetusti tai tiedostamatta uuteen "tehtävään". Py-

rin aktiivisesti kuvien pariin. Kopioin kiinnostavia. Kuvat 

antavat turvaa tuntemattomassa, hajallaan leijuvassa abs-

traktiossa. Ne kiinnittävät tekemistä konkretiaan. Kuvitte-

len kuvien sisällä. Tässä suhteessa mustavalkoiset kuvat an-

tavat melkeinpä enemmän tilaa kuvitella kuin värilliset. 

Mielikuvitus  sijaitsee kuvissa, niiden takana, kuvien kuvis-

sa, kuvallisissa mielleyhtymissä, teksteissä, jotka synnyttävät 

kuvia. Kerätyt kuvat yhdistyvät varhaisempiin "esikuviin" 

44 Leikeissä lapsi harjoittaa matkimisen kykyä. Jäljittelyn kohde ei leikeissä rajoitu 
vain toisiin ihmisiin vaan myös esineisiin  ja erilaisiin asioihin ja ilmiöihin. Lapsi 
ei leiki vain kauppiasta tai opettajaa vaan yhtä lailla myös tuulimyllyä ja rautatie-
tä. (Benjamin 1989, 51.)
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ja sekoittuvat omiin aikaisempiin töihini. Kuvat kimppuun-

tuvat ja synnyttävät uusia mielikuvia ja kuvittelua, joista 

työskentely saa kimmokkeen. 

 Aloittaessani työtä tarvitsen mielikuvan, osittain varas-

tetunkin. Kun pääsen työskentelyssäni vaiheeseen, jossa 

tuotan itse kuvallisia luonnoksia, yritän unohtaa kuvavaras-

toni ja kellua luonnosteni virrassa. Tavoittelen mekaani-

suutta ja fyysisyyttä, jotka korvaavat mielen kontrollia. Var-

sinainen kuvan henki rakentuu vasta työstäessä, kun teke-

minen alkaa johdattaa kuvaa. Tässä mielessä työskentelyni 

on muistuttanut OuLiPolaisten prosesseja, sillä heidän 

sääntöön pohjautuvaan kirjoittamiseensa liittyy ajatus  siitä, 

että idea tai merkitys  syntyy tekstistä, tekstin myötä, kirjoit-

taessa. OuLiPolaisella kirjoittajalla ei ole valmista ideaa, 

kun hän alkaa töihin, vaan ajatukset kasvavat kirjoittamalla 

ja seuraamalla valittua sääntöä. Tämä tarkoittaa, että lop-

putulos  on kirjailijalle itsellekin yllätys  ja siis  uusi merki-

tys.45 Oma työskentelyni on perustunut sekä keräämiini ku-

viin että tekemiseen, joka alkaa itse tuottaa uutta tekemistä 

ja sen mukana kuvia ja merkityksiä. 

 Perec on konkretisoinut edellä pohtimaani työskentely-

tapojen erilaisuutta vertauksella veden noutamisesta. Vettä 

voi mennä hakemaan, mutta yhtä hyvin veden voi myös 

johtaa ja kanavoida tulemaan luokse. Se on kuitenkin sa-

45 Kosonen 2000, 65.
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maa vettä.46 Ei ole vaikea päätellä, kumpaa tapaa OuLiPo-

lainen Perec suosii. Itse lähden aluksi hakemaan vettä tai 

ainakin hakeudun sen äärelle. Sen jälkeen tekeminen joh-

dattaa ja kanavoi veden luokseni. Ja totta, samaa vettä se 

on koko ajan. 

Kuin olisi jokin salainen lähde, josta aika ajoin tirskuu vettä. Tai si-

sätila, jonne sataa vettä. Taika tai huonosti rakennettu katto. Mieli-

kuvitus pakenee järkeä. (syyskuu 2010)

 Ensimmäisen kirjoittamisjakson aikana kiinnostuin 

Jorge Luis Borgesista ja hänen ajatuksestaan kirjailijasta 

jonkinlaisena "kollektiiviolentona", pikemminkin tarinan 

kertojana kuin luojana.47  Borges kirjoittaa yhdistelemällä 

valmiina olevia ja kuviteltuja tarinoita limittäin ja lomit-

tain. Tästä syntyy olemassaolevien ja mahdollisesti olemas-

saolevien kertomusten sikermä. Kokonaisuus, jossa yksittäi-

sen kertomuksen todenperäisyydellä ei tunnu olevan sen 

kummempaa merkitystä kuin sen perättömyydelläkään. 

Tosi ja epätosi sulautuvat toisiinsa. Tällainen olemassaole-

vien asioiden yhdistely, borgeslainen "näpistely", tuntui 

omassakin työskentelyssäni luontevalta. Oli helpompi aloit-

taa luova työ suhteessa johonkin valmiina olevaan kuin 

synnyttää tai uskoa synnyttävänsä "tyhjästä". Järjestää ma-

46 Bellos 1993, 428.
47 Rossi 1993.
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teriaali uudelleen, lisätä omia paloja ja tehdä näistä uusi 

järjestys. Palojen peli, joka rajaa pienen siivun maailmaa.

Miten erilaiselta maailma näyttää vain uudelleen järjestettynä. Tar-

vitsee vain vaihtaa jonkin paikkaa, ei sen kummempaa. Parhaalla yst-

ävälläni oli tapana vaihtaa säännöllisin ja nopein syklein kalusteiden 

paikkaa pikkuyksiössään. (marraskuu 2010)

 Miksi tunnen viehtymystä Borgesiin? Antaako Bor-

gesin ajatus  vapauden varastaa? Tai toisaalta, onko kyse 

varastamisesta? Isidore Ducasse (1846–1870) ja hänen kir-

jallinen tuotantonsa antaa yhdenlaisen vastauksen edellä 

mainittuun kysymykseen. Plagiarismin isänä, paradoksaali-

sesti sen keksijänä ja alkuperäisenä plagiaristina, pidetään 

Comte de Lautréamontin nimellä kirjoittanutta Ducassea, 

joka oli dada-taiteilijoiden, surrealistien ja situationistien 

suuri esikuva. Lautréamontin mukaan plagiarismi on vält-

tämätöntä, jotta ideat parantuvat. Kirjoittaminen on pro-

sessi, joka ei jää kesken edes kirjoittajan kuoltua, sillä muut 

jatkavat kirjailijan ajatusten kehittelyä. Yksittäiset tekstit 

ovat siis  vain prosessin vaiheita, osia suuremmassa jatku-

mossa. Kirjoittaminen on ainaista korjailua, muuttamista, 

kieltämistä ja parantelua. Epävarmuutta muuttuvasta ja 

moninaisesta totuudesta tai totuuksista. Lautréamont kir-

joitti uudelleen sekä omia tekstejään että muiden, muun 
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muassa René Descartesin ja Blaise Pascalin kirjoituksia.48 

Tätä Lautréamontin ajatusta seuraillen oma tekeminenkin 

asettuu suureen, äärettömästi kasvavaan kuvien ja tekstien 

jatkumoon. Tästä näkökulmasta alkuperäisyys ja omistami-

nen (ja sen mukana varastaminen) menettävät merkityksen. 

Myös oman työskentelyni sisällä yksittäiset tuotokset ovat 

vain vaiheita, osa suurempaa tekemisieni jatkumoa.

Jos piirrän pisteen jokaiselle valmistuneelle työlleni ja vedän tästä het-

kestä  viivan, joka kulkee jokaisen pisteen läpi, huomaan että jokainen 

piste on yhtä tärkeä kokonaisen viivan kannalta. (lokakuu 2010) 

Näpistely laboratoriossa

 Millaista näpistelyä harjoitin laboratoriossani? Varas-

tin Hotisen librettotekstiä. Synnytin siitä uutta tekstiä leik-

kaamalla, liimaamalla, lisäämällä ja uudelleen järjestele-

mällä. Käytin apuna omia ja muiden sanoja: Google-ha-

kua, assosiaatiota, sanakirjaa, lauserakenteen kielioppia, 

automaatiota, sanaleikkejä...

 Kun rakensin tekstistä kuvaa, varastin yhteistä kuval-

lista nettiomaisuuttamme Google apurina. Kollaasin koko-

amisvaiheessa varastin joitakin kertoja tiedostetusti mieli-

kuvan nähdystä aikaisemmasta kuvasta, ja tiedostamatta 

48 Pyhtilä 1999, 109–110.
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mielikuvavarkautta tapahtui epäilemättä jatkuvasti. Ja tie-

tysti varastin ja varioin säännön, tekemisen tavan, joka 

määritti sanallis-kuvallisen prosessin. (Toisaalta kuvallinen 

materiaali, jota lähdin työstämään, ei noussut varastetuista, 

keräämistäni kuvavarastoista vaan määrittämästäni sään-

nöstä.) Aiheelliseti voi kaiken tämän näpistelyn jälkeen ky-

syä, onko syntynyt kollaasikuva oikeastaan enää minun. 

 Asiaa voi tarkastella OuLiPolaisen potentiaalisuuden 

näkökulmasta. Heille luovuus  ei olemukseltaan ole henkilö-

kohtaista vaan kollektiivista. Se on reaktio, joka voidaan 

synnyttää sääntöjen kautta systemaattisesti. Luovuutta on 

siis  kaikkialla, ja se voidaan tehdä näkyväksi sitouttamalla 

se tiettyihin lainalaisuuksiin. Tekijöitä, teoksia ja tyylejä 

kiinnostavampaa on se, mitä näistä on mahdollisesti tulos-

sa.49  Maailman ensimmäisen kirjan arvo ei ole kirja itse 

vaan mahdollisuus kaikille muille tulevaisuuden kirjoille 

syntyä.50

 Tämä OuLiPolaisten ajatus  on samansukuinen kuin 

Ducassen plagiarismi, jossa ei ole olemassa koskemattomia 

alkuperäisteoksia. Sen sijaan on teoksien jatkumo tai ver-

kosto, jossa edeltäviä muotoja muutetaan, sovelletaan ja 

kierrätetään. Näin ollen laboratoriokokeiluni sanat ja kuvat 

sijoittuvat mikroskooppistakin pienempänä hiukkasena 

maailman suunnattomaan kuva- ja tekstivirtaan. 

49 Joensuu 2010, 4.
50 Brotchie ja Mathews 1998, 208.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

 Lopputyöni tavoite oli laajentaa taiteellisen tekemisen 

välineistöä, kokeilla uusia työskentelytapoja ja OuLiPolais-

ten sääntöjen sekä dada-taiteilijoiden ja surrealistien leik-

kien määrittämiä prosesseja. Laajeniko välineistöni loppu-

työtä tehdessä? Kyllä ja toisaalta ei. Omaksuin erilaisia 

konkreettisia tekniikoita, joista on hyötyä esimerkiksi omien 

lukkiutuneiden maneerien voittamisessa tai jotka voivat toi-

mia vaikkapa ensiapuna taiteellisen tekemisen pattitilan-

teessa. Toisaalta lopputyössäni kyse oli enemmänkin tai-

teellisen tekemiseni syventämisestä kuin laajentamisesta. 

Jonkin jo olemassaolevan vahvistamisesta tai sille uuden 

kanavan löytämisestä. En siis  niinkään törmäyttänyt omia 

tekotapojani, vaan annoin tilaisuuden kehitellä niitä pi-

demmälle. Produktio-osani kuvallisten pelien rakentumi-

nen säännöille ja leikeille oli oikeastaan johdonmukainen 

jatke aikaisemmalle taiteelliselle työskentelylleni ja huomi-

oille, joita se oli synnyttänyt: kiinnostukselle suunnitella 

prosessi lopputuloksen sijaan. Produktio-osani säännöt ja 

leikit auttoivat pääsemistä tähän taiteellisen tekemisen vir-

taan.

 Toisaalta tapa luonnostella hahmokollaaseja mielival-

taisiin sääntöihin ja leikkeihin heittäytymällä provosoi poh-

timaan taiteellisen tekemiseni motiiveja. Dada-taiteilijoi-

den, surrealistien ja OuLiPolaisten tekniikat syntyivät ai-
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koinaan siihen tarpeeseen, miten kyseiset ilmiöt näkivät 

taiteen ja käsittivät luovan tekemisen. Toisin sanoen väli-

neet ja valittu tie heijastivat sitä, mitä tavoiteltiin. Millaisia 

taiteellisen tekemisen metatavoitteita lopputyöprosessini 

heijasteli? 

 Tätä kysymystä voi tarkastella ajattelemalla taiteellista 

tekemistäni välineellisenä, niin että työskentelyni päämää-

ränä on jokin ulkoinen tavoite suhteessa itse tekemiseen tai 

toisaalta niin, että taiteellinen toiminta itsessään on pää-

määrä. Saksalainen filosofi Hannah Arendt määrittelee Vi-

ta Aktiva: Ihmisenä olemisen ehdot -kirjassaan toiminnan itseis-

arvon praksiksena ja toiminnan välineellisyyden poiesikse-

na.51 Arendtin ajattelu perustuu Aristoteleen tiedon alojen 

kolmijakoon: teoreettiset (theoria), käytännölliset (praxis) ja 

tuotannolliset (poiesis) tieteet. Aristoteleen mukaan käytän-

nölliset ja tuotannolliset tieteet tutkivat inhimillisiin toimin-

toihin liittyviä asioita, kun taas  teoreettiset tieteet tarkaste-

levat ihmisestä riippumatonta pysyvää todellisuutta. Aristo-

teles jakaa ihmisen toiminnan poiesikseen ja praksikseen. 

Poesis on tekemistä, jossa tuotetaan ja tavoitellaan jotain, 

jonka päämäärä on tekemisen ulkopuolella. Praksiksessa 

toiminta itsessään on päämäärä.52

 Lopputyötäni voi luonnollisesti tarkastella poiesiksena, 

prosessina suunnitella oopperahahmoille pukuluonnoksia. 

51 Arendt 2002, 20–21.
52 Aristoteles Nikomakhoksen etiikka, I kirja, 1. luku.
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Luonnosprosessi saa kuitenkin sääntöjen kautta pelin muo-

don, ja itse pelaamisesta, toiminnasta, tulee itseisarvo, 

praksis. Lopputyötäni leimaa ajatus  säännönmukaisesti 

toistettavasta tehtävästä vähän samalla tapaa kuin monissa 

Perecin kirjoissa. Elämä Käyttöohje. Romaaneja -kirjan henkilö 

Herra Bartlebooth vie toiston pakkomielteiselle tasolle. 

Hän pyhittää koko elämänsä merkityksettöminä näyttäyty-

viin merimaisemapalapeleihin, joiden valmistamisesta ja 

kokoamisesta tulee hänelle mielivaltainen välttämättömyys, 

praksis. Vaiko sittenkin poiesis? Hyödyttömyydessään pala-

pelien tekeminen antaa hänelle syyn elää. 

 Tässä Bartleboothin hengessä nousee kutkuttavasti 

esille ajatus  hyödyttömyydestä ja hyödyllisyydestä. Kollaasi-

luonnosteni tekeminen absurdien sääntöjen määrittämänä 

voi näyttäytyä hyödyttömänä pelinä, jolla ei ole muuta 

päämäärää kuin pelaaminen itsessään. Ratkaistessani Ser-

gion ensimmäisen säännön ristisanatehtävää monta tuntia, 

mieleeni tuli Samuel Beckettin näytelmien mielivaltainen 

irrationaalisuus. Jotain odotetaan, joku tulee, joku istuu ka-

san päällä, jotain jossain. Kaikki näyttää päämäärättömäl-

tä ja hyödyttömältä, mutta juuri se avaa näkymän johonkin 

merkitykselliseen. Beckett kyseenalaistaa kaiken tekemisen 

tai toisaalta tekee kaikesta mahdollisesta varteenotettavaa 

tekemistä. 
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Talon yksi ikkuna on kuin peili, se erottuu muista, auringon sokaise-

mana. Houkuttaa katseen. Ainoa lämpö maisemassa. Odotan jotain 

saapuvaksi. Ehkä heräämistä, kännykän soimista, lämpeämistä. Jo-

tain joka saapuessaan jää todennäköisesti huomaamatta. (lokakuu 

2010)

 Uskon, että ainakin oman pelini suojassa syntyi perus-

tavanlaatuista hyödyllistä tekemistä ja olemista. Hyödyttö-

myyden illuusio takasi hyödyllisyyden. Asettamalla loppu-

työni tekemisen lähelle pelaamista vapautin itseni perusasi-

oiden äärelle. Tekemään tekemisen itsensä vuoksi. Tämä 

lopputyöni praksis tapahtui kuitenkin poiesikseen piiloutu-

neena, suunnittelemalla pukuluonnoksia. 

 Produktio-osaani hahmotellessa mietin, tekisinkö 

suunnittelutehtävän vai omaehtoisen taiteellisen työn. Va-

litsin suunnittelutehtävän, joka sittenkin ehkä kallistui oma-

ehtoisiksi kollaasikuviksi ja animaatioksi. Lisäksi lopputyön 

tekemisen välineellisyys, päämääränä valmistuminen, mah-

dollisti tekemisen tekemisen itsensä vuoksi. Aristoteleen 

mukaan käytännön elämässä praksis  ja poiesis  ovat enem-

män tai vähemmän sekoittuneita toisiinsa.53 Näin on myös 

lopputyössäni ja yleensä taiteellisessa tekemisessäni. Toi-

minnan praksis  ja poiesis  eivät ole eroteltavissa toisistaan. 

Sen sijaan ne tarvitsevat toinen toisiaan, saavat toisistaan 

voimaa ja mielekkyyden.

53 Aristoteles Nikomakhoksen etiikka, X kirja, 7. luku.
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 Jossain hyvin alkuvaiheessa hahmottelin lopputyön 

produktio-osasta eräänlaista pöytälaatikko-kuvakokoelmaa. 

Jotkut kirjoittavat runoja laatikkoon tai päiväkirjaa, itselle, 

ilman tarkoitusta julkistaa tai jakaa niitä muiden kanssa. 

Ajattelin, että rakennan kuvia itselle, ehkä konkreettisesti-

kin johonkin laatikkoon, joka samalla määrittäisi kuvan 

muotoa ja kokoa. Luovuin tästä ideasta jo siitäkin syystä, 

että lopputyö on julkinen, se pitää jakaa muille. Mutta huo-

maan, että pöytälaatikkokuvien henki on säilynyt lopputyö-

tä tehdessäni eräänlaisena suojana ja vapauttavana tilana. 

Pöytälaatikko-, samoin kuin sääntöidea, tukivat ajatusta 

keskittyä prosessiin lopputuloksen sijaan; katsoa eteenpäin 

ja tehdä itselle. Olen tarkoituksella pyrkinyt luonnosmai-

seen tekemiseen, miettimättä ja jämähtämättä prosessin 

synnyttämiin tuloksiin. Tässä on suuri paradoksi. Tavoit-

teeni oli vähentää lopputuloskeskeisyyttä, jotta loisin edel-

lytykset kiinnostavammalle lopputulokselle? Pöytälaatikko-

maisuus on jekku, keino hivuttautua ulos laatikosta. 

Piilossa olin yksin, ilman ketään ja minut löydettäisiin minuna. 

(marraskuu 2010)

 Toinen lopputyöni tavoite oli tutkia asioita yhtä aikaa 

sekä kielellisesti että kuvallisesti. Avasivatko tekstit ja kirjoit-

taminen kuvalliseen työskentelyyni uusia ulottuvuuksia? 

Sanojen käyttö synnytti uuden välineen tuottamaa mielihy-
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vää, amatöörin54 innostuneisuutta: Sanoilla voi leikkiä sa-

malla tavalla kuin kuvilla. Sanan voi vapauttaa informatii-

visyydestä, järjestä ja loogisuudesta intuitiivisempaan sekä 

assosioivampaan käyttöön.

 Lopputyöni sanallinen ja kuvallinen prosessi  ovat kul-

keneet niin tiiviisti yhdessä, etten pysty erottamaan niitä 

toisistaan. Tämän vuoksi on vaikea hahmottaa, miten lop-

putyöni sana- ja kuvasirpaleet ovat toisiinsa vaikuttaneet. 

Epäilemättä ilman tiivistä rinnakkaiseloa lopputyöni olisi 

muotoutunut joksikin aivan muuksi. 

 Lopputyöni alussa oli sana. Teksti ehdotti kuvan ja ku-

vallisen prosessin.

kosmos  (hyvä) järjestys, maailmanjärjestys, -kaikkeus, maailma, 

koristus, koriste55

 Sanallisten johtopäätösten lisäksi toteutin kuvallisen 

johtopäätöksen. Järjestelin lopputyöni kuvasirpaleet vielä 

kerran yhdenlaiseksi kuvakosmokseksi. Syntyi animaatio 

Kosmos, liikkuva kollaasi, jossa kuvapalat assosioituvat ja 

rinnastuvat vielä kerran uudelleen, uuteen järjestykseen. 

Elokuvassa montaasi tarkoittaa sarjaa otoksia, jotka muodos-

tavat yhtenäisen tapahtumaketjun. Peräkkäin esitetyt kuvat 

54 Amatööri tulee sanasta amor = rakastaa.
55 Koukkunen 1990.
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alkavat muodostaa tarinaa. Kosmos-animaationi voi nähdä 

kollaasien montaasina. Pysäytetyt kuvasiruasetelmat rin-

nastuvat toisiinsa ja synnyttävät tapahtumaketjun, asioita, 

jotka saavat ajallisen luonteen, tarinallisuuden. 

 Toisaalta Kosmoksen voi ajatella myös montaasien mon-

taasina. Jo 1920-luvulla montaasitutkijat esittivät, että 

montaasi liittyy kaikkiin taiteisiin, joissa tapahtuu rinnas-

tusta. Toisin sanoen: kun yhdistetään kaksi kuvaavaa ele-

menttiä, syntyy jokin kolmas, joka ei liity kumpaankaan 

elementtiin erikseen, vaan on rinnastuksen tulos.56  Tästä 

näkökulmasta myös  kollaasiluonnoksissani on vahva mon-

taasin henki. Leikellyt, yksittäiset kuvapalat eivät yksinään 

ole merkityksellisiä, vaan niiden kombinaatiot ja vastak-

kainasettelut rakentavat uuden kuvan. 

 Kosmos-animaation hahmot muuttavat muotoaan, vari-

oivat itse itseään, tekevät itsensä mahdollisiksi tai mahdot-

tomiksi. Kavalkadi sisaruksia omine erityispiirteineen. He 

eivät suostu olemaan paikoillaan tässä äänekkäässä hiljai-

suudessa.

56 Kosonen 2000, 157–159.
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Abstrakti 

 Lopputyöni on laboratorio, jossa kehitän taiteellisen 

prosessin välineitä ja pohdin erilaisia taiteen tekemisen ta-

poja. Hahmottelen omaa työskentelytapaani suhteessa kol-

meen taiteen ilmiöön, dadaan, surrealismiin ja kokeelliseen 

kirjallisuusryhmään OuLiPoon. Lopputyöni produktio-

osassa testaan käytännössä edellä mainittujen taiteellisten 

suuntausten tekemisen tapoja ja tekniikoita. Luon kuvallis-

sanallisen laboratorion, jossa työskentelyprosessia määrit-

tävät dadan, surrealismin ja OuLiPon inspiroimat säännöt 

ja leikit. Näiden ohjaamina luonnostelen Juha-Pekka Hoti-

sen La Fenice -oopperalibreton henkilöhahmot. 

 Lopputyöni konkreettinen tavoite on laajentaa taiteel-

lisen prosessin välineistöä. Mitä syntyy, kun työskentelen 

rinnakkain sanallisesti sekä kuvallisesti, ja toisaalta mitä 

"uudet" sääntöjen ja leikkien määrittämät työskentelytavat 

tuottavat? Näiden kysymysten käynnistämä tekemisen pro-

sessi synnyttää kaksi teemaa ylitse muiden. Ensimmäinen 

on "sääntö - sattuma", jossa pohdin työskentelytapaani 

suhteessa OuLiPolaisten sääntöajatuksiin ja surrealistien 

sattumallisiin löytöihin. Toinen teema keskittyy sirujen ke-

räilemiseen ja näpistelyyn. Tässä työskentelyni vertautuu 

eräänlaiseen varkauteen tai olemassaolevien asioiden kol-

lektiivikäyttöön. 



 Lopuksi lopputyöprosessini synnyttää kysymyksen tai-

teellisen työskentelyni metatavoitteista. Tapa luonnostella 

oopperan hahmoja mielivaltaisiin sääntöihin ja leikkeihin 

heittäytymällä saa pohtimaan tekemiseni motiiveja. Kä-

sittelen tätä kysymystä tarkastelemalla taiteellista työsken-

telyäni välineellisenä, poiesiksena, niin, että työskentelyni 

päämääränä on jokin ulkoinen tavoite suhteessa itse teke-

miseen tai toisaalta praksiksena, niin, että toiminta itses-

sään on päämäärä.


