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Johdanto: Kärsimys valepuvussa 

If people did not do silly things, nothing intelligent would ever happen.
Ludwig Wittgenstein

Loppusyksystä 2010 painiskelin silloisen opinnäytetyöni kanssa. Olin kaavaillut tutkivani, millainen maalaustaide naurattaa. Huumorin ja taiteen 
yhdistäminen kiinnosti minua. Jokin kyseisessä työssä ei kuitenkaan saanut minua syttymään tavalla, jolla tutkimuksen mielestäni kuuluisi tekijäänsä 
innostaa.
Silmiesi alla oleva tutkimus sai syntykipinänsä samoihin aikoihin. Eräänä erityisen koleana iltana raitiovaunussa tuijotin edessä olevan penkin selkänojan 
taakse lätkäistyä tarraa, jossa loukkaantunut, ruipelo kettu tuijotti kameraan. Saman päivän sanomalehdissä ja televisiossa uutisoitiin turkistarhoilla 
tapahtuvista laiminlyönneistä. Olin kohdannut ankeaa kuvastoa myös muualla päivän aikana: tuulen riepottelemia eläinkokeita kritisoivia julisteita 
ja lisää haalistuneita tarroja huonokuntoisista tai kuolleista eläimistä. Sosiaalisessa mediassa moni linkitti eteenpäin mainosta uudesta ruuan 
tehotuotannosta kertovasta kirjasta ja videot muun muassa laittomista koiratappeluista pyörivät eteenpäin vaihtelevalla intensiteetillä.
Mikään näkemästäni ei ollut minulle uutta: mielenkiinto ja kriittisyys sitä tapaa kohtaan, jolla muun muassa elintarvike -, lääke -, ja vaateteollisuus 
käyttävät eläimiä, heräsi muutama vuosi sitten. Yksittäistä syytä asenteen muutokseen on vaikea mainita. Suurimpina vaikuttajina olivat varmaan 
ystävät, jotka rohkaisivat esimerkiksi kasvissyöntiin.

Tuona päivänä kohtaamani kuvaston sisältö ei houkutellut tarkempaan tarkasteluun. Kärsimyksessä ei ole mielestäni mitään kiinnostavaa ja sillä 
mässäilevät kuvat saavat minut todella surulliseksi. Ne myös herättävät voimattomuuden ja vihan tunteita. Oletan, että niiden vaikutus moniin muihin 
ihmisiin on sama, vaikka on varmasti olemassa myös henkilöitä, joita tämän kaltainen kuvasto ei liikuta lainkaan. Oletan myös, että jotkut ihmiset 
kieltäytyvät katsomasta tämän tyylistä kuva-aineistoa itsesuojelun vuoksi (”se, mitä en näe, ei kosketa minua”) ja osa ihmisistä kokee ärtymystä siitä, 
että heitä vaivataan moisilla kuvilla tai että heihin yritetään vaikuttaa liian suoraan. Ymmärrän, että ravistelevien kuvien – puhutaan sitten ihmis - tai 
eläinoikeuskuvastosta – tarkoituksena on järkyttää ja pysähdyttää, enkä kiellä, etteikö niiden avulla ole saatu paljon hyvääkin aikaan.
Aloin pohtia, voisiko vakavista ja ahdistavista asioista kertoa erilaisella ja kiinnostavalla tavalla. Olisiko huumorin terapeuttisista ominaisuuksista hyötyä, 
kun  epämukavia teemoja puettaisiin helpommin lähestyttäviksi? Mitä tapahtuisi, jos eläinoikeuskysymykset siirrettäisiin maalauskankaalle ja aiheet 
toteutettaisiin uudesta näkökulmasta, kuitenkin klassisen maalaustaiteen perinteitä kunnioittaen? Niin syntyi idea Hirveän hauskasta. Siitä kasvoi 
taiteellinen tutkimus, jonka laajimpana tutkimusaineistona toimivat omat maalaukset ja oma kokemus.
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Huumorin käyttö visuaalisen kulttuurin saralla on kieltämättä lisääntynyt viime vuosina, mutta kantaaottavaa, huumorilla maustettua kuvataidetta, 
erityisesti maalaustaidetta, on mielestäni vaikea löytää. Tutkimukseni alkutaipaleella koin valtavia turhautumisen hetkiä, kun mistään ei tuntunut 
löytyvän kaipaamiani esimerkkejä. Lopulta myönnyin ajatukselle siitä, että valmiita vastauksia ei ole, vaan minun on sovellettava ja toteutettava 
kokonaisuus täysin omalla tavallani.

Komiikan alalajeista musta huumori tuntui teemaan sopivimmalta tyyliratkaisulta. Sitä voisi muodikkuutensa puolesta kutsua aikamme supertähdeksi. 
Populaarikulttuuri tuntuu janoavan sitä. Simpsonit, South Park ja Happy Tree Friends ovat suosittuja animaatioita. Ali G, Borat ja Bruno -elokuvat tekivät 
Sacha Baron Cohenista vihatun ja rakastetun näyttelijän. Hugleikur Dagssonin sarjakuvat puolestaan aiheuttavat epäuskoista, tukahdutettua naurua, 
muutamia esimerkkejä mainitakseni. Mutta mistä tämä suhteellisen nopea kiinnostus, hyväksyntä ja jopa vaatimus ”sopimattomaan” nauruun johtuu? 
Mitä se kertoo meistä katsojina? Onko mikään enää pyhää? Muun muassa näihin kysymyksiin yritän löytää vastausta tutkimusosuudessani.

Mustan huumorin toimintamalliin kuuluu taiturointi mielihyvän ja epämukavuuden välimaastossa. Yksi mustan huumorin vahvuuksista on 
sen toimiminen pysäyttäjänä: se käsittelee vakavia, synkkiä aiheita epäsopivasta näkökulmasta. Tämä tekee siitä mielestäni hyvän kumppanin 
kantaaottavalle taiteelle. Toisaalta mustan huumorin ja kantaaottavuuden välillä sijaitsee paradoksi: sukulaisensa satiirin tavoin musta huumori 
ei tarjoile parempaa vaihtoehtoa esittämälleen asialle, vaan näyttää asiat sellaisena kuin ne ovat. Ajatellaanpa vaikka kahta mustan huumorin 
lempiteemaa, kuolemaa ja vammaisuutta: ne ovat osa elämää, asioita, joille ei vaan voi mitään. Täten mustan huumorin käyttäminen muutokselle 
mahdollisen – ja sitä tavoittelevan –  epäkohdan yhteydessä voi tuntua hassulta. Ajattelen kuitenkin, että tutkimukseni teemojen –  turkistarhauksen, 
eläinkokeiden ja tehotuotannon – yhteyteen liitettävät mielikuvat yltävät tunnekategoriassaan sille tasolle, että mustan huumori löytää niistä paikkansa. 
Halusin myös välttää saarnaavaa otetta ja sen mielikuvan luomista, että yrittäisin olla muita parempi ihminen tai moraalinvartija. Samaan hengenvetoon 
lienee paikallaan todeta, että lopputyöni taiteellisen osion maalaussarjassa löytyy kuitenkin auttamatta vivahduksia ainakin satiirista ja groteskista. 
Komiikan lajien sekoittuminen on varsin tavallista huumorin kanssa työskennellessä. Ja taiteessa tavoitteena on aina myös hyvän työn luominen, eikä 
pidättäytyminen yhden komiikan lajin sisällä saa rajoittaa luovaa puolta.

Ei ole ollut hetkeä, jolloin tutkimuksen teko olisi tuntunut helpolta. Maalauksia suunnitellessani vaikeinta oli tukahduttaa omat tunteet ja paneutua 
turkistarhauksesta, eläinkokeista ja tehotuotannosta löytyvään aineistoon mahdollisimman objektiivisesti pohtien, kuinka esittää tapahtumat uudessa, 
sopimattomassa yhteydessä irrottamatta niitä liikaa alkuperäisestä kontekstistaan. 
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Halusin välttää kyynisyyteen ajautumisen. Oli haasteellista määrittää, kuinka pitkälle meneviä maalauksia voisin rakentaa. Julmimmat kuvalliset 
vitsit jäivätkin ajatuksen tasolle. Voisi sanoa, että ideointi oli tasapainoilua kauneuden ja kauhun välimaastossa. Tahdoin luoda visuaalisesti 
kiehtovia, teknisesti taitavia ja sisällöltään vakavia maalauksia. Halusin myös toteuttaa maalaukset ilman tekstielementtejä ja se lisäsi vaikeusastetta 
kantaaottavuuden näkökulmasta. Pohdinkin, menisikö kunkin maalauksen sisällöllinen viesti perille vai jäisivätkö ne - tai ainakin jotkut niistä - katsojien 
mieleen esimerkiksi outoina eläinmaalauksina? 
Toisaalta en halunnutkaan, että työt olisivat liian itsestään selviä. Minun oli hyväksyttävä ajatus siitä, että kuten muidenkin visuaalisten esitysten edessä, 
myös maalausteni kohdalla kukin katsoja tulkitsisi teoksia omasta näkökulmastaan nähden niissä haluamansa asiat.

Halusin nähdä, kuinka lopputyöni maalaukset toimisivat julkisessa tilassa, jossa erilaiset ihmiset voisivat tutkia niitä vapaasti. Toivoin, että töideni tapa 
lähestyä eläinoikeuskysymyksiä herättäisi ainakin kiinnostusta, parhaimmillaan naurua, tosin mahdollisten kyynelten läpi. Varauduin siihenkin, että osa 
palautteesta olisi negatiivista. Pettymyksekseni maalausten näyttelypaikaksi varattu Helsingin Rautatieaseman Postitalon puoleinen päätyhalli peruuntui 
paria kuukautta ennen näyttelyn pystytystä. Selitys oli lyhyt: näyttelyn aihe ei ole sopiva asemahalliin. Loppujen lopuksi Hirveän hauskaa päätyi esille 
Töölön kirjastoon ja Taideteollisen korkeakoulun yhteydessä olevan Kipsari ravintolan galleriatilaan. Koostin näyttelyitä varten tietopaketin, jossa 
kerrottiin maalausten taustalla olevista ilmiöistä. Lisäksi sain eläintensuojelujärjestö Animalialta eläineettiseen kuluttamiseen liittyviä flyereitä, joihin 
näyttelyvierailla oli mahdollisuus halutessaan tutustua. Harva näyttelyvieraista kirjoitti vieraskirjaan, mutta he, jotka ehtivät jättää terveiset, tuntuivat 
pitävän sarjasta. Hieman yllättyneenä niin positiivisesta palautteesta jäinkin miettimään, saisiko kokonaisuus samanlaisen vastaanoton esimerkiksi 
pienessä pohjalaisessa kunnassa?

Tässä tutkimuksen kirjallisessa osiossa avaan Hirveän hauskan prosessia ja itse aihetta monesta suunnasta. Tutkimuksen kehämäinen rakenne 
pohjaa hermeneuttiseen tutkimusmetodiin. Toinen soveltamani tutkimusmetodi, eli narratiivisuus, tulee ilmi kunkin kappaleen alussa olevasta 
päiväkirjamaisesta tekstikatkelmasta, joka avaa prosessin kulkua ja omia tuntemuksiani siitä. Lisäksi jokaisen kappaleen lopussa on yksi Hirveän hauskaa 
-maalaussarjaan syntyneistä töistä kuvateksteineen. 

Kirjallinen osio alkaa sukelluksella huumoriin. Avaan mustan huumorin käsitettä ja vertaan sitä muihin komiikan alalajeihin. Selvitän näiden lajien 
suurimmat erot ja yhtäläisyydet suhteessa mustaan huumoriin. Otan esille kauhun ja mustan huumorin sukulaisuuden. Käsittelen myös huumorin 
ja naurun historiaa ja vilkaisen huumorin terveydellisiä vaikutuksia. Kaikki edellä mainitut asiat helpottavat mustan huumorin ymmärtämistä. Ennen 
kaikkea ne perustelevat mustan huumorin valintaa tutkimukseni päätyökaluksi. Ensimmäisen kappaleen lopuksi olen valinnut muutaman taitelijan 
tuotantoa eritelläkseni sitä, mitä musta huumori voi kuvataiteessa olla. 
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Toisessa kappaleessa pohdin kuvallista vaikuttamista. Aihe liittyy läheisesti teemaan ja sen merkitys tutkimuksessani kasvoi maalausteni valmistuttua. 
Heräsin pohtimaan, kuinka moniulotteinen ja vaikutusvaltainen asia visuaalinen vaikuttaminen (tai ainakin yritys siihen) on. Otan kirjoituksessani 
esille sen, kuinka vaikeaa visuaalisen viestin on nykymaailman kuvatulvassa nousta huomatuksi. Onko yllätyksellisyys ratkaisu siihen? Vilkaisen 
mainosmaailmaan ja pohdin, kuinka tulkitsemme maailmaa. 

Hirveän hauskan yksi perimmäinen syntysyy oli pyrkimys tarjota vaihtoehtoinen lähestymistapa raa’alle ja ahdistavalle kuvastolle – tästä syystä syvennyn 
pohtimaan myös kärsimyksen kuvausta visuaalisessa kulttuurissa. Kappale päättyy ajatuksiin yhteiskuntamme tabuista ja niiden esille nostamisesta 
kuvataiteen avulla.

Kolmas kappale jatkaa siitä, mihin toinen kappale jo avasi tietä ja syventyy pohtimaan kantaaottavan kuvataiteen olemusta, vaikutusmahdollisuuksia 
sekä kriittisen taiteilijan nykyroolia. Luonnollisesti nämäkin sisällöt pulppuavat tutkimukseni taiteellisen osion synnyttämistä ajatuksista. Neljäs kappale 
avaa mustan huumorin mahdollisuuksia taidekasvatuksessa ja päättyy metodiosuuteen. Tulevana taidekasvattajana mielestäni on ensiarvoisen tärkeää 
tutustua mustan huumorin voimavaroihin ja siihen, mitä se voi visuaaliselle kulttuurikasvatukselle tarjota. Viimeiset sanat sisältävät yhteenvedon 

tutkimuksen löydöksistä.
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1. Hyppy iloon
      ja 
   kurjuuteen
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Alkuillan tunnelma raitiovaunussa on  märkä ja tympeä. Nojaan otsaani viileään ikkunaan ja yritän olla luova. Lopputyöni on jumissa ja intoni saada se 
uudestaan liikkeelle on kadoksissa. Työn ideana on ollut löytää vastauksia siihen, millainen maalaustaide herättää naurua, mutta nyt työ tuntuu vain 
kurittomalta vyyhdiltä, jota en pysty hallitsemaan! Ja jos saisinkin sen taipumaan valtani alle, löytäisinkö jotain aivan uutta ja yllättävää? Käännän 
katseeni pois pimeistä kaduista ja tuijotan hetken edessäni olevan istuimen selkänojaan lätkäistyä tarraa. Surkean näköinen ketunruipelo, jonka puolikas 
verinen häntä roikkuu sen takkuisen turkin jatkona tuijottaa minua takaisin. Olen nähnyt samanlaisen tarran tai ainakin hyvin samantyylisen julkisissa 
paikoissa monesti aikaisemminkin, itse asiassa tämänkin päivän aikana. Eläinten huono kohtelu on ollut viime aikoina esillä mediassa hälyttävän paljon. 
Se, että asioista tiedotetaan, on hyvä, mutta surullista on se, kuinka paljon uutisoitavaa materiaalia löytyy.

Huokaisen ja tunnen itseni riittämättömäksi. Ajatukseni ajautuvat eläinaiheisiin maalauksiini. Luonto eläimineen on aina inspiroinut minua, ja viime 
aikoina olen keskittynyt pelkästään niiden maalaamiseen. Tällä hetkellä työn alla on joukko nuoria norsuja. Näitä maalauksia on mukava suunnitella ja 
työstää ja ihmisten ihastelevat reaktiot ovat voimauttavia. Pyrinkin maalaamaan teoksia, joita katsellessa tulee hyvä mieli. Värikkäät työt saavat lähes 
aina mukaansa myös ripauksen huumoria, joko tahallisesti tai vahingossa. Se tuskin vähentää maalauksien miellyttävyyttä.

Katson tarran kettua uudestaan ja saatan melkein kuulla, kuinka kadonneen päivänvalon tylsistyttämät aivonrattaat naksahtavat liikkeelle. 

Tuijotan loppumatkan ajan tarran kettua enkä saa nukuttua seuraavana yönä. 
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1.1. Huumorin huutava pula 

        – idean synty ja tutkimuksen taustat

Idea repiä naurua kuolemasta ja kärsimyksestä on pähkähullu. Tai ainakin ihminen, joka voi nauraa moisille asioille, on tunne-elämältään vinksahtanut. 
Elämme siis hyvin sairaassa maailmassa: 2000- luvun länsimaalainen populaaritaide tuntuu kaipaavan mustaa huumoria, eikä tämä vaatimus olisi 
syntynyt marginaaliyleisön vaatimuksesta. Musta huumori vastaakin tarpeeseen käsitellä vaikeita asioita. Mutta mitä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään, 
kun musta huumori valjastetaan maalaustaiteen ja eläinoikeuskysymysten välineeksi? 

Idea taiteen maisterin opinnäytetyöhöni syntyi, kun turhauduin siihen tapaan, jolla ihmisiä valistetaan eläin-eettisempiin kulutustottumuksiin. Näiden 
kaikille ainakin jollain tapaa tuttujen lentolehtisten ja mainostarrojen agenda on tärkeä ja ilman niitä Suomen eläinten oikeudet olisivat varmasti reilusti 
huonommassa tilassa. Kaikki kunnia siis erityisesti Animalialle, joka on tehnyt työtä eläinten oikeuksien puolesta jo puoli vuosisataa. Mutta toimiiko 
tiedottava, mutta samalla syyllistävä kuvasto edelleen vai voisiko eläinoikeuskuvastoa lähestyä tyystin uudesta tulokulmasta? Nykyajan kuvatulvan 
vahvimmat selviytyvät tyylisessä kamppailussa positiivisella tavalla erottuminen on elintärkeää. Ihminen voi valita, ja valitseekin, mitä katsoo. Puhun 
nyt vaan omasta puolestani, mutta en usko olevani ainoa, joka myöntää katsovansa mieluummin mukavia asioita kuin kärsimystä käsittelevää kuvastoa. 
Mutta koska pelkät kivat kuvat eivät kuitenkaan paranna kurjuudessa elävien oloja, on epäkohdista tiedottaminen välttämätöntä. Voisiko tämän 
valistuksen tehdä uudesta tulokulmasta käsin? Näin syntyi ajatus käsitellä eläinoikeuskysymyksiä huumorin kautta. 

Minulle oli alusta asti selvää, että haluan tehdä nimenomaan taiteellisen lopputyön. Valitsin tutkimuksen taiteellisen osion mediaksi maalaustaiteen 
kahdesta syystä: Ensinnäkin se on minulle teknisesti tutuin ja rakkain itseilmaisun väline. Toinen syy liittyi maalaustaiteen, kantaaottavuuden ja 
huumorin itselleni ja uskoakseni monelle muullekin tuntemattomaan yhteistyöhön. Oletukseni oli, että median valinnan yllättävyys, jopa epäsopivuus, 
toimisi positiivisena tekijänä. Esimerkkien puuttuessa halusin nähdä, millainen soppa noista kolmesta syntyisi.
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Perustelin maalaukselle uskollisuuteni sillä, että ensinnäkään en ole valokuvauksen ja kuvanmuokkauksen mestari. Ja vaikka olisinkin, kuinka ihmiset 
suhtautuisivat vedoksiin, jotka olisivat ilmiselvästi kuvankäsittelyohjelmalla muokattuja? Oletukseni on, että nykyaikana ihmiset ovat jo hieman 
kyllästyneet siihen valtaan, jonka salakavala ja taitava kuvankäsittely on itselleen ominut, ja täten syntyneet vedokset olisivat huumori-aspektista 
huolimatta kohdanneet enemmän vastustusta kuin kiinnostusta. Toisekseen, mielessäni jo helmeilevät kuvat isokokoisista maalauksista eivät taipuneet 
pienempikokoisen sarjakuvan formaattiin. 

Kun olin lyönyt lukkoon idean eläinoikeuskysymysten, mustan huumorin ja maalaustaiteen liitosta, aloin etsiä esimerkkejä vastaavan tai edes 
samantyyppisen kombinaation käytöstä. Tiesin, että etsintä tulee olemaan vaikeaa, mutta en uskonut sitä mahdottomaksi. En kuitenkaan löytänyt 
mitään. Lopulta alistuin tähän hyväksyen faktan siitä, että valmiita vastauksia ei löytyisi, vaan minun olisi sovellettava.

Kun idea Hirveän hauskan pääpiirteistä varmistui, otin yhteyttä eläinsuojeluliitto Animaliaan ja tiedustelin yhteistyömahdollisuuksia. Keskustelu 
silloisen  toiminnanjohtaja Salla Tuomivaaran kanssa vakuutti minut siitä, että tutkimukseni myötä syntyvälle kuvastolle voisi olla tilaus. Tuomivaara 
peräänkuulutti sitä, kuinka tärkeää olisi löytää uusia tapoja kertoa vakavista asioista. Ehdotukseni mustan huumorin yhdistämisestä kantaaottavaan 
maalaustaiteeseen sai ainakin hänen tukensa ja sarjani kaksi ensimmäistä valmista maalausta olivat esillä Animalian 50-vuotistaipaleen pääjuhlassa 
Helsingin Bio Rexissä huhtikuussa 2011. Kyseenomaiset maalaukset, turkistarhausta kritisoiva Shave or Die ja broilerien tehotuotantoon liittyvä Saturday 
Night Feather – jonka työstämistä itse asiassa jatkoin tilaisuuden jälkeen – otettiin vastaan positiivisesti. Moni tapahtumassa vieraillut kertoi maalauksia 
katsellessaan ensin purskahtaneensa nauruun ja sen jälkeen kauhistuneensa omaa reaktiotaan. ”Saako tälle edes nauraa” - reaktio oli juuri se, mitä 
töilläni hain.

Olli Alho (1988, 31) kirjoittaa teoksessaan Hulluuden puolustus ja muita kirjoituksia naurun historiasta, kuinka jo kreikkalaisessa draamassa  kuvastuu 
voimakkaana se tasapainon vaatimus, jonka mukaisesti suruun ja kuolemaan on ehdottomasti liitettävä näitä tasapainottava koominen ja naurua 
herättävä tekijä. Totesin tämän kappaleen alussa elävämme vinksahtaneessa maailmassa eikä elämän takapotkujen edessä aina löydy sanoja. 

Eheyttävät selviytymiskeinot ovat siis kultaakin kalliimpia. 
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1.2. Hauska tutustua – kurkistus komiikan

        termistöön

Vaikka mustan huumorin suosio on noussut kukoistukseensa viimeisen kymmenen vuoden aikana, se ei ole kuitenkaan mikään nuori tulokas. Etenkin 
kirjallisuuden puolella termi on elänyt jo pitkään. Musta huumori kukki jo Jonathan Swiftin (1667-1745) tuotannossa. Hänen jälkeensä mustan 
huumorin kirjallisiksi viljelijöiksi ovat nousseet muun muassa Samuel Beckett (1906-1989), Kurt Vonnegutt (1922-2007), Joseph Heller (1923-1999) 
ja Terry Southern (1924-1995). Jos tekisin tutkimustani mustasta huumorista kirjallisuuden parissa, esimerkkien kirjo olisi aivan toista luokkaa kuin 
kuvataiteen kentällä. Kun tilanne kuitenkin on se, että suurennuslasin alla on nimenomaan visuaalisen kulttuurin ja mustan huumorin yhteistyö, 
vähentyvät esimerkit radikaalisti. Sheri Klein, yhdysvaltalainen taidekasvattaja ja taiteilija, esittelee teoksessaan Art & Laughter (2007) lähinnä 
amerikkalaisia ja brittiläisiä kuvataiteilijoita, joiden teoksista huokuu huumori. Kleinin mukaan esimerkiksi Jack ja Dinos Chapman ja Todd Schorr 
käyttävät mustaa huumoria taiteensa mausteena. (Klein 2007, 94). 

Mitä on musta huumori? Jerry Palmer (1994, 118) määrittää mustan huumorin tyyliksi, jossa kärsimyksen ja huumorin raja on jatkuvasti sumea tai jossa 
esimerkiksi ironian sävy roikkuu mukana tragiikan humoristissa risteilyissä. Nostan itsekin tuon ristiriitaisuuden mustan huumorin pääpiirteeksi: se 
herättää tunteita ahdistuksesta mielihyvään. Mustan huumorin vastaanottaja voi nauraa mutta potea samalla syyllisyyttä moisesta reaktiosta. ”Naurua 
kyynelten läpi” -sanonta kuvaakin mielestäni loistavasti mustan huumorin luonnetta. Mutta kuinka musta huumori saa aikaan tuon reaktion? Vastaus 
piilee mustan huumorin tekniikassa: se käsittelee synkkiä teemoja kuten sairautta, sotaa ja tietenkin kuolemaa sopimattoman näkökulman kautta. Juuri 
tuo sopimattomuus on mustan huumorin ydin: uusi ”mauton” tapa käsitellä vakavia teemoja herättää vastaanottajassa ristiriitaisen tunnemyllerryksen.

André Bretonin (2009, 17) mukaan termille ”musta huumori” ei löytynyt järkeenkäypää selitystä ennen vuotta 1940. (Jolloin Bretonin toimittama 
Anthology of Black Humour -teos julkaistiin ensimmäisen kerran.) Ainut selitys määritelmälle osoitti tummaihoisiin viittaavaan leikinlaskuun. 
Lähdepainokseni teoksesta on vuodelta 2009 ja se sisältää teoksen kääntäjä Mark Polizottin mielenkiintoisen johdannon kyseisen antologian 
haasteellisista syntyvaiheista. Samaisessa johdannossa Polizotti kertoo Bretonin kuvailevan mustaa huumoria ”leppoisuuden, nokkeluuden tai sarkasmin 
vastakohdaksi. Se on ennemminkin osaksi makaaberia, osaksi ironista, usein mielen absurdi käänne, joka koostuu sentimentaalisuuden kohtalokkaasta 
vihollisesta.” (Breton, 2009, 10.)
Ehkä jopa yleväksi luonnehdittavasta kuvailusta huolimatta Bretonin määritelmä on mielestäni edelleen hyvin ajankohtainen. Toisin kuin monet mustaa 
huumoria selvittävät kuvailut, joihin olen viimeisen vuoden aikana törmännyt, Bretonin määritelmä erottaa sarkasmin ja mustan huumorin  järeästi 
toisistaan. 



13

Mielestäni voi sanoa, että mustan huumorin luonne on vinksahtanut. Mustan huumorin olemusta pohdittaessa Sigmund Freudin (1856-1939) ajatukset 
harmittomasta ja tendenssimäisestä eli loukkaavasta vitsistä, auttavat mielestäni ymmärtämään sitä, mistä synkkäänkin ilmiöön liitettävä mielihyvä 
johtuu. Tendenssimäisistä vitseistä Freud (1983, 98) erottaa ainakin seuraavat kolme ryhmää: paljastavat eli rivot vitsit, aggressiiviset, sekä kyyniset 
vitsit. Jälkimmäiset nimenomaan kätkevät kyynisyyden.
Freudin (1983, 85, 89) mukaan harmittoman vitsin tuottama mielihyvä jää usein keskinkertaiseksi tendenssivitsien aikaansaamien välittömien 
naurunpyrskähdysten rinnalla. Freud selvittääkin, että tendenssimäinen vitsi tekee mahdolliseksi vietin tyydytyksen tiellä olevasta esteestä tai 
rajoituksesta huolimatta. Se kiertää esteen ja pääsee mielihyvän lähteen äärelle. Esteitä ja rajoituksia ovat esimerkiksi oma sisäinen sensuuri ja 
”kulttuurin torjuntatyö”, eli ymmärtääkseni nykymaailmaankin suhteutettuna kasvatus ja koulutus. Kauheimmat ja mauttomimmat vitsit tarjoavat 
vapautuksen näistä rakennetuista esteistä, ainakin hetkeksi. Lisäksi luulen, että tummasävyisimpien vitsien suosio rakentuu nyky-yhteiskunnan 
turtuneen luonteen varaan: koska melkein kaikki on jo nähty, on pieni ravistelu tarpeen, jotta palkinto – tunne, eli toivottavasti nauru ja mahdollisesti 
kauhistus – saadaan houkuteltua piilostaan.

Mustan huumorin jakomielitautisen luonteen takana on siis mielestäni hyvinkin järkiperäinen selitys. Mutta miksi valitsin juuri sen yhdeksi tutkimukseni 
pääelementeiksi, kun tarjolla olisi ollut muitakin päteviä ehdokkaita huumorin alalajikategoriasta? Vai tulinko loppujen lopuksi ottaneeksi pari 
salamatkustajaakin kyytiin? Huumorin lajien samankaltaisuudet ja erot ovat häilyviä. Olen seuraavassa yrittänyt selventää kunkin huumorin alalajin 
erityispiirteitä ja suhdetta mustaan huumoriin. Tavoitteena on, että mustan huumorin olemus selkeytyy entisestään vertailun avulla. 

Huumori-termistön avaaminen on aloitettava komiikasta. Se on yleiskäsite, jonka alle huumorin lajit nivoutuvat. Internetin SuomiSanakirja -sivusto 
määrittelee koominen-sanaa ilmaisuilla ’hilpeyttä herättävä, hullunkurinen, hassu’. Mutta mitä nekin pohjimmiltaan tarkoittavat, mikä on hassua ja 
synnyttää naurua? Löytyykö koomiselle jotain yleismaailmallisia sääntöjä?
Henri Bergson (1859 - 1941) on kirjailija, joka nousee lähes poikkeuksetta komiikan tutkimuksissa esiin. Hän etsii teoksessaan Nauru, tutkimus komiikan 
merkityksestä (alkuperäinen teos Le Rire. Essai sur la signification du comique, 1900) muun muassa vastausta edellä mainitsemilleni kysymyksille. 
Nauru -teos keskittyy mielestäni lähinnä komedian keinojen tarkasteluun ja itse nauramisessa painotetaan sen yhteisöllistä, usein jopa rankaisevaksi 
luonnehdittavaa puolta. Bergsonin rooli komiikan vakavasti otettavuuden tienraivaajana on kuitenkin niin merkittävä, että hänen määritelmänsä 
komiikasta lienee sopiva tähänkin.
Bergson (2000, 25-26) asettaa komiikan vastakohdaksi kauneuden sijasta aistikkuuden. Komiikka on hänen mukaansa lähempänä jäykkyyttä kuin 
rumuutta. Esimerkkinä jäykkyyden ja komiikan liitosta Bergson (2000, 12) esittää, kuinka kadulla juokseva mies yllättäen kompuroi ja kaatuu ja saa 
ohikulkijat nauramaan. Hän ei luultavasti olisi hirnunnan kohteena, mikäli voitaisiin olettaa, että hän oli suunnitellusti heittäytynyt maahan. Tapahtuman 
sivustaseuraajien naurun kohteena ei siis ole äkillinen asennon muutos, vaan kaatumisen tahattomuus, kömpelyys.
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”Jäykkyyden” lisäksi Bergson (emt. 8) liittää komiikan yhteyteen muun muassa ajatukset komiikan inhimillisyydestä – komiikkaa vaatii sitä. Esimerkiksi 
eläimelle nauretaan, jos näemme sillä inhimillisen asennon tai ilmeen. Bergson (emt. 9-10) painottaa myös sentimentaalisuuden ja komiikan 
vihasuhdetta. Hänen mukaansa välinpitämättömyys on naurun luonnollinen ympäristö ja komiikka on suunnattu älylle eikä sydämelle. 
Voin peilata molemmat edellä mainituista seikoista Hirveän hauskaa -sarjan maalausten syntyprosessiin ja itse tuotoksiin. Avaan myöhemmin 
tutkimuksessani sitä vaikeutta, jota oman tunteellisuuden hiljentäminen varsinkin maalauksia suunnitellessa teetti. Valmistuneissa töissä pyrin taasen 
eläinten mahdollisimman todenmukaisen ulkonäön kuvaamiseen, mutta asettaessani ne toimimaan yllättävässä tilanteessa, niiden ulkonäkö muuttui 
mahdollisesti juuri meille ihmisille inhimillisempään suuntaan herättäen tahatonta hilpeyttä, mikä ei siis ollut tarkoitukseni.

Siirtykäämme tarkastelemaan huumorin olemusta. Jan Bremmer ja Herman Roodenburg (1997,1) kirjoittavat A Cultural History of Humour -teoksen 
johdannossa huumori-käsitteen olevan suhteellisen nuori. Sen moderni merkitys todistettiin Englannissa 1682, jota ennen se ymmärrettiin henkiseksi 
kyvyksi tai temperamentiksi. Vuonna 1709 Lordi Shafttesbury käytti sitä ensimmäisenä kirjoituksissaan siinä merkityksessä, jossa Concice Oxford 
Dictionary termin määritti: hyväntuulinen, hassunkurinen (facetiousness, comicality). Samaisessa johdannossa puretaan myös naurun ja huumorin 
suhdetta: Vaikka huumorin tulisi tuottaa naurua, ei kaikki nauru ole syntyjään huumorista. Nauru voi olla myös uhkaavaa. Etylogit esittävätkin, että 
nauru on syntynyt hampaiden aggressiivisesta näyttelystä. Toisaalta nauru voi olla myös todella vapauttavaa ja huumori voi purkaa jännittyneen 
ilmapiirin. (emt., 2.) 

Joensuun yliopistossa tehty, Opehuumori -nimikkeellä internetistä löytyvä tutkimus esittelee huumorin käyttöä opettajan työssä. Komiikan ja huumorin 
suhdetta tutkimuksessa määritellään lähinnä asenne-erona: missä komiikka tarvitsee kohteen ja on ulkokohtaista siinä mielessä, että sitä voidaan 
tuottaa ja luoda, huumori on enemmänkin suhtautumista asioihin, jopa maailmankatsomus. (http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/opehuumori/
luku21.htm). 

Samainen tutkimus avaa myös huumorin teorioita. Tiivistän ne tähän lyhyesti: Inkongruenssiteoria (incongruity theory) keskittyy tarkastelemaan, 
mistä huumori syntyy. Se selittää huumorin kumpuavan ristiriitaisuudesta: meitä naurattaa, kun havaitsemme samanaikaisesti toisiinsa 
yhteensopimattomia elementtejä. Inkongruenssiteoria on huumorin teorioista se, joka tukee mustaa huumoria parhaiten. Musta huumorihan rakastaa 
ristiriitoja. Ylemmyysteoria (superiority theory) pohjautuu Platonin ja Aristoteleen ajatuksiin siitä, että keskeistä huumorissa on ylemmyydentunto. 
Huojennusteoria (relief theory) tukeutuu freudilaiseen psykologiaan selittäen helpotuksen syntyvän huumorin vapauttaessa ylimääräistä energiaa. 
(http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/opehuumori/luku22.htm .)
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Freud määrittää Huumori-artikkelissaan (1927) huumorin yleväksi asiaksi, joka nousee 
tuntemamme maailman yläpuolelle. Huumori on uhmakasta ja onnistuu torjumaan 
epäsuotuisan todellisuuden ja suo voiton mielihyvän tunteelle. Freud tiivistää huumorin 
olevan superegon panos komiikkaan. (Freud 2005, 70-71, 74-75.) Tulkitsen Freudin 
ajatukset huumorin olemuksesta niin, että huumori on asia, joka ennen kaikkea helpottaa 
selviytymistä arjen kärsimyksissä. Huumori auttaa näkemään asiat valoisalta kantilta. 
Edellä mainittu huumorin huojennusteoria tukeutuu freudilaiseen katsomustapaan ja on 
sidoksissa myös huumorin terapeuttisiin vaikutuksiin. 

Huumorin yleismaailmallinen määrittely on todella vaikeaa, koska se on niin 
kulttuurisidonnaista. Siihen liittyvät voimakkaasti yllätyksellisyys, odotusten romuttaminen 
ja uusien näkökulmien tarjonta. Kuten sanottu, musta huumorikin tarjoilee ahdistaville 
aiheilleen uusia näkökulmia, mutta ne ovat aiheeseen hyvin sopimattomia.

Mustan huumorin epäsopivasta sävystä voimme siirtyä sen piikikkääseen lajitoveriin 
satiiriin. Satiirin suurin ero mustaan huumoriin liittyy sen kasvattavaan ja opettavaiseen 
luonteeseen. Mustalla huumorilla ei ole ehdotuksia paremmasta, se on hyväksynyt 
(toivottoman) tilanteensa. Tämä luo kieltämättä paradoksin tutkimukseni kantaaottavan 
perusajatuksen ja mustan huumorin valinnan välille. Satiiri olisi varmasti ollut loogisempi 
vaihtoehto. Sehän on kantaaottavan taiteen sormea heristelevä paras kaveri, jolla on 
positiivinen vastakuva tai vaihtoehto aina tarjolla. Perustelen valintani kuitenkin sillä, 
että en ole missään vaiheessa halunnut saarnata Hirveän hauskan maalausten kautta. 
En halunnut antaa sitä vaikutelmaa, että olisin itse sen kuvaaman toiminnan yläpuolella, 
jotenkin parempana ihmisenä.  Pyrin töilläni pikemminkin asian lakoniseen esittämiseen. 
Eri asia on, näkevätkö teosten katsojat asian samalla tavalla. 

Kuva 2: William Hogarth kuvaa satiirisessa ”Gin Lane” (1751) työssään ginin vaaroja.

Kuva 3: Kari Suomalaisen aikoinaan kohua herättänyt ”Volgan lautturit” (1958) piirros.
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Sari Kivistö (2007) kuvailee satiiria sen kriittisen, pilkallisen ja aggressiivisen asenteen kautta, mutta muistuttaa myös, että mikä tahansa kritiikki ja 
pilkka ei ole satiiria, vaan lajiin kuuluu hauskuus. Valitusta kohteesta on tehtävä naurettava. Satiiri eroaa kuitenkin esimerkiksi huumorista siinä, että 
huumori havaitaan usein hyväntuuliseksi, kun taas satiireissa tällainen hyväntahtoisuus on harvinaista. Kivistön mukaan satiiri voi toisinaan lähestyä 
tarkoitushakuista polemiikkia ja propagandaa. Jälkimmäistä ja satiiria yhdistävät muun muassa musta-valkoisen kontrastin synnyttäminen ja selvästi 
hahmottuvat hyvän ja pahan symbolit. Toisaalta niiden ero on siinä, että satiiri käyttää näitä keinoja vain lähtökohtina tarinassaan. (Kivistö 2007, 9.)
Sheri Klein (2007, 16-17) nostaa kuvataiteen puolelta satiirin esimerkeiksi karikatyyri-taiteilijat, joilla on pitkä historia etenkin poliitikkojen ja poliittisten 
tilanteiden pilkkaamisessa. Hän myös mainitsee taidehistorian puolelta esimerkeiksi William Hogarthin (1697-1764) ja Hieronymus Boschin (n. 1450-
1516) tuotannon. 

Seuraavaksi tapaamme parodian, jonka selvin ero mustaan huumoriin liittyy auktoriteetteihin, jotka parodia hyväksyy. Parodia tarvitsee esikuvan, kun 
taas anarkisti musta huumori ei niitä kaipaa tai kumarra. Klein (2007) esittää parodian olevan nykytaiteen suosituin huumorin laji muistuttaen niistä 
lukemattomista kuuluisien teosten parodioista, jotka ovat päätyneet kahvimukien kylkiin, postikortteihin ja julisteisiin. Kleinin mukaan taide-parodioiden 
syntyyn vaikutti muuttunut esteettinen käsitys taiteesta pysyvän,  ideaalin ja kauniin esittävänä voimana. Parodia tarjoaa tilaisuuden pilkkaan, mutta 
myös kritiikkiin, jonka kohteeksi muun muassa kansalliset ikonit ja taiteen aikakaudet, mukaan lukien nykykulttuuri joutuvat. (Klein 2007, 13-14.)
Tiedä sitten, onko parodia lopulta se suosituin taiteen huumorin laji, mutta ainakaan sen työkalut eivät tule loppumaan niin kauan kuin klassikoita 
syntyy.

Viimeinen esittelemistäni huumorin lajeista on tunnettu myös arkkitehtonisista koristeaiheistaan sekä jykevästä kirjasintyypistään ja voisi olla 
mustan huumorin paras kaveri. Nimittäin myös groteski rakastaa yhteensopimattomia asioita. Musta huumori on kuitenkin ihastunut nimenomaan 
aiheensa yhteensopimattomaan perspektiiviin. Synonyymeja näistä kahdesta ei siis saa, mutta yhteisiä piirteitä löytyy: ne ovat absurdeja ja monille 
kauhistuttavia. Suomisanakirja.fi -sivusto määrittää groteskia adjektiiveilla ”luonnottomasti liioiteltu, suhdaton, irvokas ja eriskummallinen.” 
Ajattelenkin, että groteski on kerännyt nämä negatiiviselta kalskahtavat ajatukset tahtomattaan sen vuoksi, että ihmiset pelkäävät erilaisuutta. Wolfgang 
Kayserin (1966, 21) mukaan sana grottesco merkitsi  renessanssin aikana tiettyä antiikkiin  viittaavaa ornamentin tyyliä, joka ymmärrettiin sekä 
leikkisäksi mutta myös pahaenteiseksi juuri erilaisuutensa vuoksi. Maailmassa, jota se edusti, ei ollut samoja tasapainon, symmetrian ja mittasuhteiden 
lakeja, jotka vallitsivat meidän tutussa maailmassamme.

Kerrataan lopuksi vielä mustan huumorin ja muiden komiikan lajien suurimmat erot: satiiri on siis mustan huumoriin verrattuna opettavaista ja parodia 

kaipaa esikuvan. Groteskille riittävät keskenään ristiriitaiset elementit mutta musta huumori vaatii aiheeseensa epäsopivan näkökulman.
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1.2.1. Huumori ja kauhu

Kuten olen jo ehtinyt todeta, musta huumori on nyt suosionsa huipulla, ainakin populaarikulttuurissa. Noël Carrolin (1990, 2) mukaan 
kauhukirjallisuuden ja – elokuvien suosio nousi voimakkaasti 70-luvulla, kun William Friedkin ohjaama Manaaja (The Exorcist, 1973) ilmestyi 
elokuvateattereihin. Tämän jälkeen kauhun suosio on ollut taattua. Musta huumori ja kauhu jakavatkin mielestäni jotakin, johon liittyy groteskia 
viehätystä sekä risteilyä ahdistuksen ja mielihyvän tunteiden välillä. Avasin edellä mustan huumorin suosiota muun muassa sen yllättävän, epäsopivan 
tulokulman kautta. Mielestäni tuo näkemys sopii länsimaiseen, ehkä hieman turtuneeseen ja ravistelua kaipaavaan maailmaan. Mutta selittääkö se 
samalla kauhunkin suosion? 

Susanna Matikainen (2008) esittää pro gradu -tutkielmassaan kauhuelokuvien olevan lääkkeemme jokapäiväistä luonnollisen kauhun annosta vastaan. 
Matikainen kirjoittaa aikuisten löytävän kauhusta selityksen maailmaa ympäröivälle väkivallalle. Lapset tarvitsevat satuja, joissa käsitellään myös ikäviä 
ja pelottavia asioita. Nuorille kauhuelokuvat puolestaan toimivat siirtymäriitin välineenä. Lisäksi Matikainen ehdottaa kauhuelokuvien mahdollistavan 
tunteiden kokemisen. (Matikainen 2008, 73.) Ymmärrän viimeisimmän ehdotuksena siitä, että kauhun tunteminen on parempi kuin olla tuntematta 
mitään. 

Mustan huumorin ja kauhun esiintyminen samalla näyttämöllä kuulostaa järkeenkäyvältä. Mutta entä sitten huumorin ja kauhun duetto? Nopeasti 
ajateltuna nämä kaksi tunnetilaa eivät voisi olla kauempana toisistaan. Ainakin itselleni huumori edustaa sydämellistä naurua ja helpotusta, kun kauhu 
taasen symboloituu ahdistuksena ja painostuksena. 

Noël Carroll, joka on tutustunut kauhun olemukseen ja etsinyt selitystä kauhun viehätykselle, on määritellyt ”taidekauhun” (art-horror) paradoksaalista 
olemusta. Kuinka voimme pelätä jotain, minkä tiedämme ei-olemassa olevaksi ja kuinka voimme saada mielihyvää jostain, mikä kauhistuttaa meitä? 
(Carroll 1990, 8).
Artikkelissaan Horror and Humor (1999) Carroll selvittää huumorin ja kauhun suhdetta. Hänenkin mukaansa ensi ajattelemalta koomisen 
huvittuneisuuden ja kauhistuneisuuden välinen kuilu ei voisi olla suurempi: siinä missä kauhu kiristää ruuvia, komiikka löysää sitä. Mutta tarkemmin 
ajateltuna niille löytyykin yhteisiä piirteitä. Carroll kirjoittaa ohjaaja Stuart Gordonin sanoneen, että sen välillä on hiuksenhieno ero, saako jonkun 

nauramaan vai kirkumaan. Nauru on vastalääke jännitykselle ja kauhuyleisö jos kuka haluaa nauraa (Carroll 1999, 147, 146.)
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Carroll (1999) löytää kauhun ja huumorin selvimmäksi yhteiseksi nimittäjäksi ristiriitaisuuden. Huumori nojautuu omituisiin, yllättäviin yhdistelmiin 
kun taas kauhun vaatimus on jonkin ”saastaisen” (hirviön tai otuksen) esiintyminen sille sopimattomassa paikassa. Toisin sanoen molempiin liittyy 
ominaisuus, joka sotii  kategoriaa, konseptia, normia tai yleistä odotusta vastaan. Carrollin mukaan ristiriitaisuudesta löytyy vastaus myös siihen, 
miksi joskus kauhun kuvastosta voi tulla huumorin kohde ja toisinpäin – kuvitellaan vaikka, että hirvittävässä kauhuelokuvassa kesken kaameimman 
kohtauksen hirviön puvun vetoketju pilkahtaa kameralle. Asia voi siis herättää samaan aikaan naurua ja kauhua, kontekstista riippuen. Carroll mainitsee 
myös psykologi Mari Rothbartin ajatukset siitä, että ristiriitaisuudelle altistuminen voi aiheuttaa erilaisia käytöksellisiä vastauksia, kuten pelkoa ja 
naurua. Esimerkiksi lapsi nauraa aikuisen irvistelyille, jos kyseessä on muuten turvallisen oloinen tilanne ja naamaansa vääntelevä aikuinen on lapselle 
tuttu. Jos taas ventovieras ilveilee lapselle, tämä melko varmasti pelästyy. (Carroll 1999, 154, 157.)

Halusin mainita nämä kauhun ja huumorin yhteiset piirteet tutkimuksessani, koska näiden yhteisten tekijöiden ymmärtäminen oli itselleni niin valaiseva 
kokemus. Kauhu liittyy siinäkin mielessä aiheeseeni, että kaiken hirvittävyyden ja pelottavuudella mässäilyn takana on yleensä opettavainen tarina. 
Tosin tämäkin efekti on alkanut hälvetä kauhukuvaston raaistuessa ja kertomusten painottuessa melankoliaan toivottomine loppuineen. Samalla myös 
tarinoiden henkilöhahmot ovat synkistyneet ja muuttuneet monitulkintaisemmiksi. Hirveimmät kauhuelokuvat haastavatkin mielikuvituksen kaikessa 
kammottavuudessaan: ”hyi! voiko noinkin tehdä?” 

Ja sitä samaa tekee musta huumori omassa kehässään. 
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1.3. Huumorin ja naurun historiasta

Nykymaailmassa hyvän huumorintajun omaaminen ajatellaan yleisesti positiiviseksi, haluttavaksi ominaisuudeksi ja harva myöntää sen puuttumisen 
itseltään. Kuiper & Martinin (1998, 159) mukaan tähän piirteeseen yhdistetään muun muassa ajatukset optimismista, hyvästä itsetunnosta, 
itseluottamuksesta ja itsenäisyydestä. ”Humoristien” stressinsietokyky on parempi ja heillä on vähemmän negatiivisia mielialoja, ahdistusta sekä 
masennusta. Lisäksi heidän sosiaalinen elämänsä on rikasta positiivisten ja terveiden ihmissuhteiden myötä. 
En löytänyt lähdekirjoistani suoraa tietoa siitä, kuinka vanha termi itse huumorintaju (suomisanakirja.fi -sivuston mukaan kyky ymmärtää huumoria) 
on ja kuinka humoristeihin on ajan saatossa suhtauduttu, mutta ainakaan itse huumori ei ole aina nauttinut edellä kuvatunlaista arvostusta. Antony 
Chapman ja Hugh Foot (1976) kirjoittavat huumorin ja naurun olleen historian perspektiivissä alhaisia ja säädyttömiä ominaisuuksia, jotka sopivat 
vaan oppimattomille ja typerille. Heidän mukaansa Platon ajatteli naurun olevan miellyttävää mutta pahansuopaa, koska se kumpusi vahingollisesta 
aggressiosta tai kateudesta. (Muistamme Platonin ja Aristoteleen näkemyksiin nojautuvan naurun ylemmyysteorian, joka tukeutuu ajatukseen siitä, että  
nauraja kokee olevansa naurun kohteiden yläpuolella.) Paljon positiivisempi käsitys asiasta ei ollut myöskään antiikin roomalaisilla: Cicero ja Quintilian 
kuvasivat naurua moraalin, taiteen ja uskonnon halventajaksi, jota sivistyneen ihmisen tulisi välttää. Vasta Ben Jonson (1599) ja myöhemmin esimerkiksi 
Moliere ja Jonathan Swift nostivat naurun uudenlaiselle jalustalle osoittaessaan sen tehokkuuden ihmiskunnan hölmöyksien kritisoinnissa. 
(Chapman & Foot 1976, 1.)  

On kuitenkin muistettava, että edellä olevat esimerkit kertovat hyvin marginaalisesti huumoriin ja nauruun suhtautumisesta historian saatossa. Ne 
osoittavat vain valikoitujen oppineiden näkemyksen asiasta. Tavallisen kansan ajatuksia huumorista jokapäiväisessä elämässä se ei valota. Mihail Bahtin 
(2002) kirjoittaakin kansan naurun ja sen muotojen olevan vähiten tutkittu luovuuden alue: nauru-aspekti on saanut folkloristiikalta vaatimattoman 
osuuden kansan  rituaaleille, myyteille, lyriikalle ja epiikalle omistetussa kirjallisuudessa. Kansan naurun erityisluonne on käsitetty vääristyneesti, kun 
siihen on sovellettu sille vieraita mielikuvia, jotka koskevat porvarillisessa kulttuurissa ja uuden ajan estetiikassa syntynyttä naurua. Bahtinin mukaan 
jo primitiivisillä kansoilla oli vakavien kulttien rinnalla myös naurukultteja, arvokkaiden myyttien rinnalla nauru - ja kirousmyyttejä ja sankareiden 
rinnalla näiden parodiset kaksoisolennot. Luokka ja valtiorakenteen kehittyessä naurun muodoista tuli aspekteiltaan epävirallisia, ja ne syvenivät 
kansan kulttuurin ilmaisemisen perusmuodoiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi antiikin karnevalistiset juhlat ja keskiajan karnevaalit. Bahtin toteaakin 
kansan naurukulttuurin olleen keskiajalla ja renessanssissa todella merkittävää. Torijuhlat, erilaiset naururituaalit, narrit, ilveilijät ja monipuolinen 
parodiakirjallisuus muodostivat kansan yhteisenä nauruna vastakohdan keskiajan vakavalle kirkolliselle ja feodaaliselle kulttuurille. (Bahtin 2002, 6-8.)
Tähän peilaten kysynkin, kuka tietää, millaisessa arvossa humoristinen asenne on ollut jo ihmiskunnan alusta asti?
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1.4. Huumori ja terveys

Ihminen yksin kärsi niin hirvittävästi tässä maailmassa, että hänen oli pakko keksiä nauru.

Friedrich Nietzsche

Hirveän hauskaa -maalaussarjan teokset lähestyvät eläinoikeuskysymyksiä mustan huumorin kautta. Toivon, että musta huumori helpottaa 
kyseenomaisen teemaan käsittelyä; ei keventäen itse aihetta vaan esittäen sen uuden tulokulman kautta. Musta huumori auttaa kohtaamaan vaikeita 
ja vaiettuja aiheita, ilman syytteleviä sormia. Voisi sanoa, että huumori vapauttaa. Innostuneena huumoriin liittyvistä positiivisista löydöksistä, olen 
ottanut tutkimukseeni mukaan vilkaisun myös huumorin terveydellisiin vaikutuksiin. 

Esimerkiksi Humor (International Journal of Humor Research) -lehti on julkaissut lukuisia huumorin terveydellisiä vaikutuksia tutkivia artikkeleita 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. (lehden tiedot http://www.degruyter.com/view/j/humr). Tutkimustulokset vaihtelevat: osa puhuu varovaisesti 
huumorin positiivisista vaikutuksista, osa ei havaitse yhteyttä näiden välillä. 
Ihmisen huumorikäsitykseen vaikuttavia tekijöitä on runsaasti: esimerkiksi ikä, sukupuoli, terveyden tila, etnisyys, ympäristö, koulutus ja omat 
kokemukset ovat huomioon otettavia seikkoja, jotka tekevät suurten johtopäätöksien teot tutkimuksia tehdessä vaikeaksi. Mielestäni huomionarvoista 
kuitenkin on, että missään vaiheessa tutkimustyötäni en kohdannut tieteellistä näkökulmaa, jonka mukaan huumori olisi ihmisen hyvinvoinnille 
haitallista. 

Huomattakoon, että nauraminen liitetään yleisesti huumoriin ja huumorintajuun, ja käsitänkin tutkimuksen tässä osiossa naurun sen vapauttavan, 
tahdosta riippumattoman ja hyväntahtoisen luonteen kautta.

Norman N. Hollandin (1982, 90) mukaan 1800-luvun loppupuolella psykologit Hall ja Allin totesivat huumorin vapauttavan vaikutuksen olevan 
tieteellisesti tuettavissa: kuten ajoittanen itkukin tekee hyvää vauvalle, nauru tukee aikuisen äänen, keuhkojen, pallean ja ruuansulatuksen hyvinvointia 
ja muun muassa kehittää valtimoiden kimmoisuutta. Sanonta ”nauru pidentää ikää” saa siis tieteellistä pontta tuekseen, vaikka arvelenkin esimerkiksi 
elintapojen, geenien ja ympäristön vaikuttavan vähintään yhtä paljon ihmisen fysiikkaan. Keskitynkin nyt enemmän huumorin henkisiin vaikutuksiin. 
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Tunnettu esimerkki huumorin parantavasta voimasta asettuu vuoteen 1964. Norman Cousinsilla todettiin vaikea reumaattinen tulehdus, jonka 
ennustettiin lopulta johtavan liikuntakyvyttömyyteen. Kyllästyneenä sairaala-oloihin ja lukuisiin lääkkeisiinsä Cousins päätyi lähtemään sairaalasta. 
Hän alkoi ottaa C-vitamiinia runsaina annoksina ja katsoi Marxin veljesten komedioita, hauskimpia tietämiään elokuvia. Nauraminen teki tehtävänsä ja 
hänen liikuntakykynsä säilyi. Itse asiassa vaivat helpottuivat niin, että hän saattoi palata työhönsä eläen vielä monta vuosikymmentä. 
(kts. Cousins 1994, 19-32).

Uskon, että huumorin positiiviset vaikutukset tai ainakin myönteisen elämänasenteen omaksumisen hyödyt ovat nykyihmisen tiedossa, mutta 
yhteiskunnan suorituspaineet pistävät kapuloita rattaisiin. Tohtori Michael Titzen artikkelissa (2006, 2) mainitaan Oliver Jamesin vuonna 1998 
toteuttama tutkimus, joka kertoo postmodernin ajan ihmisen sairastuvan kymmenen kertaa todennäköisemmin masennukseen kuin ikätoverit 
1950-luvulla. Esimerkiksi väkivalta ja syömishäiriöt, sekä alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö ovat lisääntyneet. Samassa artikkelissa mainitun, 
saksalaisen PM -lehden vuonna 1984 julkaiseman tutkimuksen mukaan sota-aikana 1940-luvulla keskiverto ihminen nauroi keskimäärin 18 minuuttia 
joka päivä, kun 1980-luvun ihmisellä määrä oli vähentynyt kuuteen minuuttiin. (http://www.centroadleriano.org/publicaciones/dada.pdf .) 
Tiedostan kyseiseen tutkimukseen varmasti liittyneet rajoitteet enkä ota tuloksia ehdottomana totuutena, mutta kuitenkin hieman peläten ajattelen, 
mikähän kyseinen luku olisi nyt.

Löytämässäni haastattelussa Titze kirjoittaa myös aikamme paineista. Nykymaailman vaatimukset suosiosta ja menestymisestä ovat monelle liikaa: 
ihmiset kärsivät huonosta itsetunnosta eivätkä osaa arvostaa hyviä ominaisuuksiaan. Titze mainitseekin uusista psykologian aloista ”positiivisen 
psykologian” (Positive Psychology), joka keskittyy ilon, tyytyväisyyden ja positivismin tunteiden löytämiseen. Kyseisen linjan edustajaksi Titze nimeää 

esimerkiksi Willibald Ruchin, joka on myös tunnettu huumorin-tutkija. (http://www.centroadleriano.org/Entretit.html .)



22

1.5. Mustaa huumoria kuvataiteessa 

Kuvat 4 & 5. Hugleikur Dagssonin sarjakuvia

Esittelen tässä kappaleessa löydöksiäni mustasta huumorista kuvataiteen saralla. Poimitut teokset ilmentävät omaa käsitystäni mustasta huumorista 
absurdina, synkkiä teemoja vinksahtaneen näkökulman kautta käsittelevänä ilmiönä. 
Mustan huumorin avaaminen kuvataiteessa lienee helpointa aloittaa populaarikulttuurista. Esimerkiksi Monty Pythonin komediaryhmän 
häpeilemättömät televisiosarjat ja elokuvat syntyivät 1970-luvulla. South Park ja Simpsonit, sekä uusimpana tulokkaana Happy Tree Friends ja 
esimerkiksi Hugleikur Dagssonin sarjakuvat ovat puolestaan suosittuja 2000-luvun ilmiöitä. Ne käsittelevät täysin uudesta tulokulmasta muun muassa 
kuolemaa, insestiä, vammaisuutta ja eutanasiaa uskonnoista puhumattakaan ja ovat supersuosittuja. Tähän peilaten voi vetää päätelmän siitä, että 
musta huumori on aikamme ilmiö. Mitä se kertoo meistä sen kuluttajina? Kertooko se arvojen vapautumisesta ja luonnollisemmasta suhtautumisesta 
kuolemaan ja vastoinkäymisiin? Olemmeko ymmärtäneet huumorin terapeuttisen voiman ja käsittelemme vaikeita asioita sen kautta? Vai ovatko 
tunteemme niin turtuneet, että vain kaikkein pyhimmillä ja rankimmilla asioilla leikinlaskeminen herättää kiinnostuksemme? 
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Mielestäni tässä yhteydessä huomionarvoinen, tosin puhtaasti viihteellinen ilmiö, joka liittyy myös vahvasti aikaamme, on itsensä nolaamisella ja 
tarkoituksellisella vahingoittamisella yleisön tietoisuuteen nousseet Jackass, Dirty Sanchez ja suomalainen Extreme Duudsoneiden -ryhmät. Samaan 
hengenvetoon voi todeta myös erilaisten tosi-tv sarjojen vallanneen television viihdeohjelmien kategorian. Onko länsimaisesta maailmasta tullut 
tirkistely-kulttuurin kehto, jota keinuttaa äärimmäisyyksillä leikkiminen? 

Tässä kohdin en malta olla mainitsematta saksalaisen sosiologin Gerhard Schulzen ajatuksia. Arto Noro (1995) käsittelee artikkelissaan Schulzen 
kirjoituksia muun muassa vaikuttamisesta ”elämysyhteiskunnassa.” Noro (1995, 122) avaa Schulzen ideoita seuraavasti: Schulzen ajatuksen mukaan 
vaikuttaminen on ominaista niukkuuden ja rajoitusten oloissa ja ”ajatuksemme suuntautuvat tilanteeseen eli ovat suuntautuneet ulospäin”. Schulze 
näkee, että rajojen puolestaan väljentyessä valinta astuu vaikuttamisen tilalle ja ajatuksemme suuntautuvat sisäänpäin: tunteisiimme ja elämyksiin. 
”Valinnan yhteiskunta on elämysyhteiskunta.” (emt., 122.) Noro (1995) avaa Schulzen ajatusta elämysyhteiskunnan lainmukaisuuksista esittämällä, 
että elämysyhteiskunnassa ”vallitsee elämysrationaalisuus”, joka tarkoittaa, ”että päämäärät ovat subjektissa itsessään eli ulkoiset olot järjestetään 
tarkoituksella saavuttaa mahdollisimman hyviä sisäisiä vaikutuksia. Tämä on samaa kuin luoda itselleen sisäisesti kaunis elämä.” Tämä tarkoittaa 
Schulzen tavalla sanoen, että ”rikkaan on oltava hyvä filosofi keksiäkseen päämääriä hyvälle elämälleen, kun taas köyhän on oltava hyvä elämänteknikko 
saadakseen niukoista resursseista mahdollisimman paljon irti.” (Noro 1995, 122-123.) 
Pidän Schulzen ajatuksia elämysrationaliteettiin nojaavan yhteiskuntamme ongelmista hyvin osoitettuina. Noro (emt., 123) kirjoittaa valitsevan 
ihmisen olevan heikoimmillaan niissä tilanteissa, joissa valinnan mahdollisuutta ei ole. (Esimerkiksi kuoleman kestämisen kanssa, mutta myös 
sellaisissa tilanteissa, joissa kaivataan ”vaivaa ja vaikuttamista, eli joissa pelkkä valinta ei riitä.”) Myös rajojen väljentymisestä seuranneet elämän 
päämääräongelmat vaivaavat. Viimeisenä mainittakoon ”modernin hedonistisen kuluttajan dilemma”, eli ”tottunaistunut elämysnälkä, jonka 
tyydyttymättömyys luo jatkuvia pettymyksiä.” (emt., 123.) 
Näissä ajatuksissa kiteytyvät mielestäni hyvin rajansa höllentäneen, sallivamman ja mahdollisuuksien täyttämän yhteiskuntamme ongelmat. 

Palatakseni kuitenkin huumorin ja taiteen yhteistyöhön: Huumorin käyttö visuaalisessa kulttuurissa ei ole suinkaan uusi asia. Amerikkalainen 
taidekasvattaja Sheri Klein esittelee kirjassaan Art & Laughter (2007) taiteilijan työkaluja naurun houkuttamiselle. Salaisuus piilee ristiriidan luomisessa. 
Kleinin (2007) mukaan taiteilija voi muun muassa asettaa kaksi kuvaa tai kuvan ja kirjoituksen niin, että syntynyt yhdistelmä on yllättävä. Muita keinoja 
ovat esimerkiksi subjektin tai kuvan siirtäminen kokonaan uuteen yhteyteen ja uuden muodon luominen yhdistelemällä totuttuja muotoja keskenään tai 
vaikkapa muuntelemalla yhtä muotoa erilaiseksi. Niin ikään liioittelu, hahmon tai paikan peittäminen sekä naamiointi voivat toimia naurun synnyttäjinä. 
(Klein 2007, 19.)
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Seuraavissa, mustaa huumoria kuvataiteen piirissä esittelevissä teoksissa, on sekä nykytaidetta että otoksia taidehistoriasta. Olen valinnut taiteilijat 
teoksineen tähän etupäässä töiden hirvittävyyden tai ahdistavuuden vuoksi, mutta myös koska niissä on yllättäviä, kiinnostavia elementtejä. Sanalla 
sanoen ne ovat kauhean outoja. Kaikki valituista teoksista eivät siis edusta mustaa huumoria kirjaimellisesti siinä mielessä, että käsitellyt vakavat asiat 
esitettäisiin nimenomaan epäsopivan tulokulman kautta. Sopimaton perspektiivi tulee ehkä parhaiten esille alla esitellyn, Franz Xaver Messerschmidt:n 
veistoksissa, joiden kivusta vääristyneet ilmeet sotivat muotokuva-perinnettä vastaan. Myös Todd Schorr:n Clash of Holidays (2000) maalauksessa 

huumori on mustimmillaan: perinteisesti hyväntahtoisina ja positiivisinä näyttäytyvät hahmot esiintyvät Schorrin maalauksessa sotajalalla.

Franz Xaver Messerschmidt (1736 –83)
Itävaltalaisen kuvanveistäjän 
huomattavimpia töitä ovat hänen 
tuskaa kuvaavat 
”luonne-päänsä” (character heads). 
Pronssiset ja marmoriset teokset 
ovat mielestäni sekä uskomattoman 
inhimillisiä, jopa säälittäviä, 
mutta samaa aikaan pelottavia. (Kuvat 
6 & 7.)
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Frida Kahlo (1907-54)
Kahlon värikkäistä maalauksista 
heijastuva tuska on mielestäni 
kuvattu niin pysäyttävästi, että ne 
eivät jätä edes nykypäivänä kylmäksi.
 
Kuva 8: The Broken Column, 1944. 

Kuva 9: The Little Deer, 1946.

(Kuva uudelleen rajattu.)

Fernando Botero (s.1932) 
Boteron Abu Ghraib -sarjan 
töissä taiteilijan tavaramerkiksi 
muodostuneet pulleat, naivistiset 
hahmot ovat joutuneet hirvittävien 
tekojen kohteeksi. Koenkin Abu 
Ghraib -sarjan vahvaksi esimerkiksi 
mustan huumorin ja maalaustaiteen 
yhdistämisestä: Boteron muototyyli 
mahdollistaa teosten pidemmän 
tarkastelun - jotkut töistä jopa 
huvittavat ensisilmäyksellä - mutta 
lopulta epämukavuus ja kauhu 
tulevat tilalle. 

Kuva 10: Abu Graib 43, 2005
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Ken Kagami (1974)
Kagamin ”häiritsevät”,  
kierrrätysmateriaalia hyödyntävät 
työt ovat samalla sekä leikkisiä että 
kauhistuttavia.

Kuva 11: Red Bicycle, 2007.

Kuva 12: Shopping, 2006.

Todd Schorr (1954) 
Schorrin fantasian, kauhun ja 
huumorin täyttämissä maalauksissa 
kaikki on kuin toisesta maailmasta, 
vaikka nähdäkseni hänen aiheensa 

kumpuavatkin meidän arjestamme. 

Kuva 13: Clash of Holidays, 2000.

Kuva 14: An Ape Allegory, 2008.
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Patricia Piccinini (s. 1965 )
Piccinini käsittelee etenkin viime 
vuosien tuotannossaan erilaisuutta 
sen painavimmassa muodossa. 
Hänen silikoniveistoksensa esittävät 
esimerkiksi bioteknologian 
aikaansaannoksia kysyen samalla, 
kenellä on oikeus olla, tulla 
hyväksytyksi ja rakastetuksi.

Kuva 15: Doubting Thomas, 2008.
 (yksityiskohta installatiosta.)

Kuva 16: The Long Awaited, 2008. 
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Shave or Die (2011, öljyväri kankaalle, 100 x 120 cm) on Hirveän hauskaa -sarjan ensimmäisenä valmistunut työ. 
Ajatus siitä, että luonnollisessa ympäristössään parhaimmillaan jopa 50 km²:n reviirin omaava kettu viettää elämänsä häkissä, jossa yhdellä yksilöllä on 
alle puoli neliömetriä liikkumatilaa, on absurdi. Turkikset ovat nykyihmisen käytössä puhtaasti koristeenomainen tuote, jolla ei ole mitään merkitystä 

eloonjäämisen kannalta. Ketun näkökulmasta asia on tietenkin toisin. Parempi siis ajaa kaikki pois, ennen kuin turkin lisäksi lähtee henkikin. (Kuva 17.)
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2. Vaikuttava

    vaikutus
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Aloitin maalausten suunnittelun tutustumalla aiheideni kuvamateriaaliin. Tai itse asiassa ennen materiaaliin sukeltamista tsemppasin itseäni hyvän 
tovin. Kuvittelin isomahaisen, punatrikoisen valmentajan olkapäälleni, joka huusi korvaani: ”Katso vaan niitä rakenteita! Etsi inspiraatiota! Nyt ei ole 
tunteilun aika!” 
Ja niin minä lopulta kahlasin kärsimyksen kuvamereen. 

Vietin ensin tuntikausia googlettaen  turkistarhaukseen, eläinkokeisiin ja tehotuotantoon liittyvää kuvastoa ja sen jälkeen vähintään yhtä monta tuntia 
Animalian toimistolla käyden läpi heidän kuva-arkistojaan. Tämä osa prosessista huolestutti minua, koska pelkäsin näkemäni hiipivän uniini tai tekevän 
minusta kyynisen, surullisen ihmisen. En normaalisti katsoisi vapaaehtoisesti yhtään kuvaa kärsivästä eläimestä ja nyt tarkastelin niitä albumikaupalla. 
Onnekseni kuitenkin vältyin painajaisilta ja ahdistukselta; yritin ajatella, ettei moinen auttaisi asiaani yhtään. 

Meni aikansa, ennen kuin aloin saada ideoita maalauksiin. En tahtonut irrottaa aiheitani liikaa niiden alkuperäisestä kontekstista vaan liittää niihin 
odottamattomia ja sopimattomia tapahtumia ja näkökulmia. Olen varma, että jos olisin valinnut teemakseni jotain itselleni vähemmän tärkeää 
ja arvolatautunutta, maalauksista olisi tullut mustempia ja kierolla tavalla hauskempia. Olisivatko rankemmat ideat sitten kestäneet suuren 
maalauskankaan ja tarkan toteutuksen, se jää ainakin toistaiseksi arvoitukseksi. Hugleikur Dagssonin sarjakuvien kömpelöt, tikku-ukkomaiset hahmot 
ainakin toimivat mitä kauheimmissa jutuissa.

Kehitellessäni ideoita yritin muistaa Bergsonin sanat sydämen hiljentämisestä, ja lopulta sain kuin sainkin viiden maalauksen aiheet piirreltyä mieleeni. 

Ensimmäisen ”älynväläyksen”, kettujen trimmeri-operaation luonnostelun jälkeen nauroin ääneen kuin hullu tiedemies.
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2.1. Shokki, herkku ja ylläri – pohdintaa kuvallisesta

        vaikuttamisesta

Nykyajan visuaalisen kulttuurin kuvatulvassa kamppailu katsojien huomiosta käy kiivaana. Niin mainosnikkarit kuin muutkin kuvantekijät, 
mielestäni myös taiteilijat, haluavat erottua visuaalisesta massasta. Se, että käsittelen tässä kappaleessa kuvallisen vaikuttamisen työkaluja 
visuaalisessa kulttuurissa enkä pelkästään esimerkiksi maalaustaiteessa johtuu siitä, että lopputyöni taiteellisen osion idea lähti liikkeelle halusta 
löytää vaihtoehtoinen käsittelytapa julkisuudessa esiteltävälle kuvastolle. Siis valokuville, joita muun muassa eläinoikeusjärjestöjen julisteissa ja 
tarroissa käytetään. Ne voisi määritellä mainoksiksikin, jotka ”myyvät” mielikuvia kärsivistä eläimistä ja kehottavat täten uudelleen arvioimaan 
kulutustottumuksia. 
Toivon, että maalaukseni olisivat sopimattoman näkökulmansa ja mediansa vuoksi niin mielenkiintoisia, että ihmiset haluisivat lähestyä ja katsoa niitä. 

Mikä tekee kuvallisesta viestistä mielenkiintoisen, jopa mieleenpainuvan? Janne Seppäsen (2005, 15) mukaan siitä on hyvin vähän tietoa, kuinka ihmiset 
todella tulkitsevat heitä ympäröivää kuvallisuutta. Esimerkiksi elokuvien tuotantoyhtiöt ja mainostoimistot testaavat esityksiään koeyleisöillä, mutta 
riippumatonta tutkimusta vastaanotosta löytyy toistaiseksi vähän. Ihmiset voivat tulkita kuvastoja monilla tavoilla, joskus myös vastoin niiden ilmeisiä 
merkityksiä. 
En siis esitä ehdottomia totuuksia kuvien vaikuttamisesta, mutta voin etsiä esimerkkejä niistä keinoista, joilla katsojien huomiota erityisesti 
mainoskuvien yhteydessä kalastellaan. 

Pohtiessani sitä, millainen kuvasto herättää kiinnostusta, nousee kärkipaikalle yllätyksellisyys. Olkoon se sitten kahden keskenään täysin erilaisen 
elementin yhdistäminen, tutun asian esittäminen uudessa valossa tai vaikka täysin ylivietyä asioiden liioittelua. Myynnin veteraaneja lienevät kauneus 
ja mielihyvä (sekä seksikkyys, mikäli se nostetaan erilleen edellä mainituista) ja perusteltu tarpeellisuus. Tiedottamisen puolella shokeeraavat ja 
dramaattiset kuvat ovat toimineet katseiden vangitsijoina kameran keksimisestä lähtien. Käsittelen kuolemaa ja väkivaltaa esittelevän kuvaston luomista 
ja vastaanottoa lisää seuraavassa kappaleessa. 

Nando Malmelin (2003, 12-13) kirjoittaa mainontaa kuvaavien käsitteiden olevan usein kirjavia ja epätarkkoja myös akateemisille asiantuntijoille ja alan 
ammattilaisille. Alan peruskäsitteiden sisällöt ja niiden väliset suhteet ovat ongelmallisia. Malmelinin mukaan akateeminen mainonnan tutkimus on 
ollut kapeaa ja epäyhtenäistä. Tiedostan, kuinka moniulotteinen asia mainonta ja sen tutkimus on, enkä pysty tämän tutkimuksen valossa tutustumaan 
siihen kovinkaan syvällisesti. Yritän kuitenkin poimia muutamia tärkeitä asioita liittyen visuaalisuuteen mainosten rakentamisessa. 
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Malmelin (2003, 68) kirjoittaa kuvien esiintyvän mainoksissa kolmenlaisissa tehtävissä: 
tunteiden herättäjinä, todisteiden esittäjinä ja muodostamassa mielikuvallisia 
yhteyksiä mainostettavien tuotteiden ja muiden asioiden välille. Tämä viittaa edellä 
esitettyihin arveluihini ”myynnin työkaluista.”
Malmelinin mukaan tunteisiin vetoamisella on tärkeä rooli mainonnassa. Hän 
mainitsee, että rationaalisen ja emotionaalisen kuluttajanäkemyksen  lisäksi esiin on 
noussut myös huomio nykykuluttajan ”apaattisuudesta.” Korkealentoisella viestinnällä 
yritetäänkin ravistella välinpitämätön vastaanottaja pois apaattisesta tilastaan. 
(Malmelin 2003, 68,76.)

Tästä pääsemme aikamme ja mainonnan muutoskohtiin. Malmelin (2003) mainitsee, 
että kansalaisten vasta totuttua puhumaan tietoyhteiskunnasta, onkin tarinoiden ja 
mielikuvien tuottaminen ja kuluttaminen noussut merkitsemään uutta yhteiskuntaa. 
Tätä uudentyyppistä yhteiskuntaa, tarinayhteiskuntaa, voisikin Malmelinin mukaan 
kuvailla paremminkin mielikuvayhteiskuntana, ”jossa toimiminen perustuu entistä 
korostetummin mielikuviin.” (Malmelin 2003, 77.) 
Mielikuvien merkityksen kasvu näkyy myös mainonnan ilmaisumuotojen 
kehittymisessä: Malmelin (2003) tiivistää osan mainoksista muuttuneen yhä 
vaikeammin tulkittaviksi, nokkeliksi ja kryptisemmiksi  ja viittaa kyseiseen ilmiöön 
mainonnan poeettisena vallankumouksena. Siihen liittyvä termi ”oddvertising”, eli 
sanalla sanoen outo ja kummallinen mainonta kuvaa myös mainonnan nykysuuntausta. 
Malmelinin mukaan moniselitteisyyden ja vaikeaselkoisuuden takana on huomion 
herättäminen ja pyrkimys (kriittisemmiksi ja kyynisemmiksi muuttuneiden) 
vastaanottajien puhutteluun. Tarkoituksena on tehdä luovaa, provokatiivistakin 
mainontaa. Uusi mainonnan tyyli pyrkii siis sekä huvittamaan mutta mahdollisesti 
myös ärsyttämään vastaanottajia. Lisäksi Malmelin huomauttaa, että visuaalisen 
ilmaisun merkityksen voimakas kasvu kytkeytyy poeettiseen vallankumoukseen. 
(Malmelin 2003, 94-97.)

Kuva 18: Vaatemerkki Benetton on tunnettu tunteita herättävistä mainoksistaan.
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Vilkaisu mainonnan mekanismeihin on hyvä lopettaa ajatuksiin huumorin ja mainonnan yhteistyöstä: Malmelin (2003) kirjoittaa, että kasvanut 
huumorihakuisuus vallitsee isoa osaa nykyajan mainonnan suunnittelusta. ”Huumorista on tullut mainonnan suunnittelun paradigma, vallitseva 
periaate.” (Malmelin 2003, 97.)

Huumorista on hyvä siirtyä yllätyksellisyyteen – tai pikemminkin siihen, mikä auttaisi yllätyksellisyyden luomiseen.
Kuten aikaisemmin kirjoitin, ihmisten tulkinnan tavat voivat olla täysin odotusten vastaisia. Jos siis haluamme tuottaa jotain uutta ja kiinnostavaa, 
toisin sanoen yllätyksellistä, on meidän osattava ajatella kuten kohdeyleisö ja sitten rikkoa heidän odotuksensa. Moinen ennustaminen kuulostaa lähes 
mahdottomalta muistaessamme ideat subjektiivisesta tulkinnasta ja ihmisten yksilöllisestä kokemusmaailmasta. Kuinka ihmisten ajatuskulkua voisi 
seurata?

Veijo Hietalan (1993, 73-74) mukaan koemme maailman ja kielen aina metakielen eli jonkinlaisen käsitesysteemin kehyksissä. Otetaan esimerkki 
kuvallisen kulttuurin puolelta: samanlainen sotaa kuvaava valokuva toimii eri tavalla taidegalleriassa kuin sanomalehdessä. Samaa kuvaa tulkitaan täten 
taiteen ja uutisten metakielen kehyksissä. 

Hietalan (1993) mukaan yksinkertaisen ilmaisun ja tarkoitteen suhteeseen liittyy käytännössä aina konnotatiivinen lataus, joka on peräisin kulttuurisista 
sopimuksista, koulutuksesta, uskomuksista tai vaikka poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta. Emme koe merkkejä erillisinä, vaan aina 
jonkinlaisen järjestelmän tai jatkumon osina. Tämän taipumuksen taustalla vaikuttavat ilmeisesti sekä ihmispsyyken rakenteelliset ominaisuudet 
että kulttuurillisesti opitut konventiot. Avatakseen ajatusta lisää Hietala mainitsee Roman Ingardenin, fenomenologisen kirjallisuuden teoreetikon, 
joka esittää tuon taipumuksen johtuvan kielen merkkien kyvyttömyydestä ilmaista kohteitaan ”kokonaan.” Ingarden ajatuksen mukaan jäsennämme 
maailmaa ja aistimuksiamme ”havaintokaavioina” eli skeemoina. Jokainen visuaalinen aistimus koostuu monituisista aspekteista, jotka ovat skemaattisia 
siinä mielessä, että kukin aspekti edellyttää toisten aspektien esiintymistä yhteydessään, samalla kun se on merkitykseltään riippuvainen niistä. Jos 
Ingardenin teoria pitää paikkansa, meidän tarvitsee rekisteröidä vain objektin joitain aspekteja ”nähdäksemme” koko objektin. Hietala kirjoittaa, että 
havaitsijan tajunnassa havaintohetkellä näkymättömät aspektit määräytyvät ja täydentyvät näköhavainnolle välittömästi tarjoutuvien aspektien eli 
täyttyneiden ominaisuuksien perusteella. (Hietala 1993, 74-76.)

Hietala (1993) nostaa esille myös Ingardenin toteamuksen siitä, että tämä automaattinen prosessi saattaa johtaa myös virhepäätelmiin. Täyttymättömät 
ominaisuudet voivat olla oletetusta poikkeavia. (Esimerkiksi työpöydän näkymättömissä oleva, tummaksi puuksi oletettu takaseinä voi olla erivärinen, 
toista materiaalia tai siellä voi olla vaikka reikä.) Itse asiassa kaikista havaintokenttämme yksiköistä näemme vain pienen osan täyttyneitä ominaisuuksia. 
Siitä huolimatta ”näemme” esineitä, ihmisiä ja vaikkapa kasveja, koska suurin osa vastaanottamastamme visuaalisesta informaatiosta täydentyy 
tajuntaamme rakennetuista skemaattisista todellisuuden ihannemalleista. Oletamme esimerkiksi, että ”ihmisellä on kaksi jalkaa.” (Hietala 1993, 74-76.)
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Edellä esitetyistä ajatuksista minua kiinnostaa tässä yhteydessä se, että ihmiset ”näkevät näkemättä,” siis olettavat asioita. Näkemisen olennainen osa 
on tuo jokaisen henkilökohtainen ihannemaailma, jonka rutiinin valossa elämme. Kun lähden aamulla töihin, odotan näkeväni hiljalleen liikennöidyn 
kadun ja muutaman askareisiinsa kiirehtivän ihmisen. Jos vastaani astelee humaltunut laitapuolen kulkija, se ei yllätä minua, mutta jos vastaantulija 
on vaikkapa täydessä maskissa oleva kolmipäinen pelle tai kadulla ajaa auton sijasta panssarivaunu, huomioni on taattu. Tämän toteaminen ei tosin 
suoraan helpota tehtäväämme lukea ihmisten mieliä, koska ongelma on edelleen sama: mistä tietää, mitä ihminen olettaa näkevänsä, kun jokainen 
kuitenkin tulkitsee näkemänsä omalla tavallaan? Jollekin panssarivaunu Mannerheimintien aamuruuhkassa voi olla hyvin normaalia. Lienee siis 
helpompi todeta, ettemme voi varmuudella seurata ihmisten ajatuksen juoksua. Mutta voimme aina yrittää yleistää ja täten valita kohderyhmiä 
viesteille. Jos osaamme ennustaa, kuinka enemmistö kohderyhmämme jäsenistä kulloinkin tulkitsee näkemäänsä, on yllätyksen kehittäminen 
helpompaa. Kyseenomainen ”rutiinin rikkominen” on kuvallisten tehokeinojen välinerivistön haasteellisin tapa, mutta onnistuessaan todella tehokas.

Väitän, että yleisesti katse hakeutuu helpommin miellyttäviä ominaisuuksia tarjoavan kuvan äärelle kuin tylsän tai epämiellyttävän. (Koristaahan 
esimerkiksi iltapäivälehtien kansia lähes aina hiljaisempana uutispäivänä jonkin julkisuuden kaunottaren kasvot.) Hehkutin aikaisemmin, kuinka 
tehokas katseenpyydystysväline onnistunut yllätyksellisyys on. Toisaalta seuraavassa kappaleessa teemana oleva kärsimyksen kuvasto kiehtoo meitä 
myös varsin voimakkaasti. Pohdinkin, mitä tapahtuisi, kun periaatteessa sama asia tarjottaisiin kolmella eri tavalla - houkuttelevasti, shokeeraavasti 
ja yllätyksellisesti. Mikä olisi suosituin vaihtoehto? Olkoon voittaja mikä tahansa, on muistettava, että tarvitsemme noita kaikkia kolmea kategoriaa. 
Mukava, yllätyksetön visuaalinen mielihyvä on hyväksi. Raakuuksista pitää voida puhua ja tiedottaa niiden omilla karuilla kasvoilla. Ja yllätyksellisyys on 
tervetullutta, mutta tiettyinä annoksina. Kaikki ei voi aina olla mahtipontista, vaikeaselkoista, arvaamatonta tai äärimmilleen vietyä. Arvelenkin, että 
ihmisen psyyke kestää yllätyksellisyyttä vain rajallisen määrän. 
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2.2. Kärsimys visuaalisessa kulttuurissa

        – ajatuksia sen kuvaamisesta ja vastaanottamisesta

Susan Sontag käsittelee teoksessaan Regarding the Pain of the Others (2003) kärsimyksen visualisointia ja sen vastaanottamisen monimutkaisia suhteita.
Sontag (2003) nostaa esille ajatuksen siitä, että valokuvalla on yksi visuaalinen kieli, joka on suunnattu yhtä potentiaalisesti kaikille. Toisaalta, vaikka 
valokuvaaja ottaisi kuvia kauheuksista pyrkimyksenään herättää vastareaktio näille tapahtumille, voidaan kuvat tulkita eri tavoilla. (Esimerkiksi 
eräänlaisena paatoksena, sankaruuden kuvauksena tai tapahtumana, joka tulee päättymään voittoon tai tuhoon.) Toisin sanoen kuvaajan intentiot 
eivät sido kuvan tarkoituksia vaan ne voivat muuttua sen mukaan, kuka käyttää kuvaa ja missä kontekstissa. (emt., 17-35.) Myös Janne Seppänen (2005, 
15) muistuttaa, että visuaalisen kulttuurin kuvastot ovat myös poliittisia kuvastoja. Jokainen mediakuva – esimerkiksi mainos tai uutinen – tuotetaan 
yhteiskunnassa ja siihen liitetään aina joitain merkityksiä jättämällä joitain muita merkityksiä ulkopuolelle. Poliittisuus tarkoittaa täten valintoja, jotka 
synnyttävät julkisuuteen tietynlaisia visuaalisia järjestyksiä takaamalla joidenkin näkyvyyden ja toisten näkymättömyyden. 

Poliittisuuden lisäksi kauheuksia esittävien kuvien esittämiseen liittyy myös moraalinen aspekti – mediat joutuvat päivittäin miettimään, millaisen 
kuvamateriaalin julkaiseminen on sopivaa. Sontag (2003) mainitsee tästä esimerkkinä syyskuun 11. päivän World Trade Centerin tornien romahtamisen 
jälkimaininkien kuvat. Valokuvia hyökkäyksessä kuolleista ei julkisuudessa näkynyt, johtuen kunnioituksesta iskussa kuolleita ja heidän läheisiään 
kohtaan. Vaikka keltainen lehdistö on yleensä rohkeampi näyttämään raakoja kuvia, vain yhdessä sensaatiolehdessä näkyi valokuva irtileikkautuneesta 
kädestä kivimurskan keskellä. (emt., 61.)

Toisaalta ”hyvä maku” on venyvä käsite, kun toiseus tulee kuvaan mukaan. Kuten Sontagkin (2003) toteaa, mitä kauemmaksi länsimaista menemme, sitä 
helpommin, enemmän ja raaempia ovat kuvaukset ”siellä” tapahtuvista kauheuksista. Muun muassa Afrikassa ja Aasiassa tapahtuvat sodat ja mellakat 
niiden uhrien ja seurauksien yksityiskohtaisine kuvauksineen näkyvät mediassa ja kantavat mukanaan kaksoisviestiä: ne näyttävät kuvia tapahtumista, 
jotka ovat tuomittavia ja epäreiluja, ja tapahtuvat siellä. Ne myös ruokkivat uskoa siitä, että kauheuksien ja tragedioiden tapahtuminen on jokseenkin 
väistämätöntä noissa maailman köyhissä paikoissa. (Sontag 2003, 63-65.)



37

Myönnän kyllä, että esimerkiksi Lähi-idässä tapahtuvien kauheuksien katsominen uutisista on minulle vähemmän vaikeaa kuin Suomessa tai Euroopassa 
tapahtuvien hirmutekojen seuraaminen. En syyttäisi itseäni tunteettomaksi vaan yksinkertaisesti samaistun vaan helpommin oman kulttuurin piirissä 
tapahtuviin asioihin. Toisaalta tunnistan myös Sontagin väitteen siitä, että konfliktit köyhissä maissa tuntuvat jatkuneen ”aina.” Kun turvallisessa 
kotimaassa tapahtuu jotain, se yllättää ja järkyttää enemmän.

Vaikka poliittiset ja moraaliset säännökset sensuroivatkin hävitystä kuvaavia otoksia, Sontagin (2003, 36, 85-87) mukaan innokkuus esittää kuvia 
tuskasta on toisaalta ollut ja on edelleen yhtä vahvaa kuin halu esittää otoksia alastomuudesta. Ja niin ikään halu katsoa tuskaa kulkee käsi kädessä 
kärsimyksen esittämisen innon kanssa. Sontag mainitsee mielestäni kuvaavan esimerkin nostaessaan esille liikenneonnettomuuden: kolaripaikan 
ohi matelevat autot eivät hidastele vain uteliaisuudesta, vaan halusta nähdä jotain kaameaa. Tätä oivallusta tukee myös Sontagin esiin tuoma 
William Hazlitt’n ajatus siitä, että rakkaus julmuutta ja epäonnistumista kohtaan on yhtä luontaista ihmiselle kuin sympatia: luemme mielellämme 
sanomalehdistä murhien ja tulipalojen selonteot. Muistellessani vanhaa sanontaa ”vahingonilo on paras ilo” mietin kuitenkin, mitä ”hyvää” kauhu-
kuvien katselu kuitenkaan tarjoaa? Sontag (2003, 88) ehdottaa, että ne voivat esimerkiksi karaistaa heikkoutta vastaan ja toisaalta tarkoituksella 
turruttaa, muistuttaa avuttomuudesta. 

Intoa hirvittävyyksien kuvaukseen Sontag (2003) puolestaan perustelee kristillisen taiteen vuosisatoja vanhoilla helvetin kuvauksilla ja antiikin myyttien 
raaoilla tarinoilla. Hänen mukaansa noiden kuvien takana ei ole niinkään moraalista opetusta vaan provokaatiota: ”kuka uskaltaa ja pystyy katsomaan 
tätä?” Sontag pohtiikin, että kuvitellunkin kauhun katsominen voi olla todella vaikeaa. ”Oikean” kärsimyksen – vaikka sodassa silpoutuneiden sotilaiden 
jäännösten – katsominen voi puolestaan tuoda mukanaan sekä shokin mutta myös häpeän tunteita. Kenellä sitten on oikeus katsoa kuvia vaikka 
juuri sodan uhreista? Sontag esittää, että oikeutettuja katsojia voisivat olla sellaiset ihmiset, jotka voisivat tehdä jotain asian hyväksi tai oppia tuosta 
hävityksestä. (Esimerkiksi kirurgit.) Me muut, jotka emme voi tehdä asialle mitään, olemme Sontagin mukaan enemmän tai vähemmän tirkistelijöitä. 
(emt., 37-38.)

Tirkistelijöitä tai sivustaseuraajia, mutta mielestäni kuvan nähtyämme olemme tavallaan todistajia. Hirmutekoja kuvaavien valokuvien epäkiitollinen 
tehtävä on muistuttaa meitä tapahtuneesta (”piinata meitä”) ja olla varoittavana esimerkkinä. Mutta opimmeko me kuitenkaan?
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Siinä missä Sontag viittaa väkivallan kuvauksillaan taidehistoriaan ja sotavalokuviin, Henry Bacon keskittyy teoksessaan Väkivallan lumo – 
elokuvaväkivallan kauheus ja viihdyttävyys (2010) tutkimaan väkivallan ilmentymistä ja sen syitä ja seuraamuksia valtavirtaelokuvissa. Baconin 
tutkimuksesta löytyy ajatuksia, jotka limittyvät ainakin osaltaan yhteen edellä esitettyjen Sontagin ideoiden kanssa. Baconinkin (2010, 8) mukaan 
ihmisiä kiehtoo nähdä kiellettyjä ja hirvittäviä asioita tehtävän. Vielä tyydyttävämpää hänen mukaansa on, kun kaiken tämän jälkeen oikeudenmukainen 
tilanne palautetaan. Niin ikään Bacon (2010) pohtii, miksi väkivallan, tuon voittopuolisesti pahana ja epämiellyttävänä pidetyn asian käsittely 
taiteen ja viihteen piirissä voi ylipäätään olla nautittavaa? Hän(kään) ei löydä tähän yksiselitteistä vastausta, mutta lähtee siitä ideasta, että fiktio ja 
fantasia tarjoavat henkisiä ulottuvuuksia, jotka linkittyvät  monin tavoin todellisuutta koskeviin näkemyksiin. Näiden näkemysten funktiot perustuvat 
nimenomaan sille, että niiden kuvitteelliset maailmat ovat todellisuudesta irrallaan. Tuossa ”tarinamaailmassa” voimme myös käsitellä tunteita, joiden 
läpikäyminen reaalimaailmassa olisi liian rankkaa tai ne eivät olisi saatavilla. (emt., 18-19.)
Karkeasti tiivistäen nähdäkseni kyse on siis fantasioinnista: siinä missä lapset haluavat saduissaan hyvän voittavan pahan, tahtovat aikuiset nähdä 
heikompien tai omien oikeuksia puolustettavan ja lopulta, taistelun, jännityksen ja mahdollisesti kostonkin kautta oikeudenmukaisuuden palautuvan.
 
Bacon (2010) huomauttaa, että se, että ihmiset pitävät itseään hyvinä, on ongelmallista: meidän on vaikea tunnistaa ja tunnustaa paha itsessämme. 
Psykologisesti on paljon helpompaa ulkoistaa paha jollakin tavoin määriteltyyn toiseuteen. Tämä näkyy elokuvissa muun muassa siinä, mitä 
vastenmielisempi roisto on, sitä suuremmalla innolla haluamme nähdä oman sankarimme rankaisevan häntä. (emt., 11.)

Näiden monimutkaisten ja monitulkintaisten ajatusten jälkeen olen jopa hieman ymmälläni siitä, mitä ihminen oikeastaan haluaa nähdä ja mitä hänen 
pitäisi tai ei pitäisi nähdä. Seuraavassa kappaleessa pohdin, onko mikään enää pyhää tai koskematonta. Millaisia tabuja meillä on? Mistä nousee meteli 
tai syntyy vaivautunut hiljaisuus?
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2.3. Tabuja tökkimässä

Hirveän hauskaa -näyttely piti alunperin järjestää Helsingin rautatieaseman Postitalon puoleisessa asemahallissa. Näyttelylupaa hakiessa keväällä 2011 
kerroin aiheen ja liitin mukaan teoskuvan siinä vaiheessa valmiina olevasta maalauksesta. Kaiken piti olla kunnossa ja alustava tilavaraus annettiin 
syyskuulle 2011. Minun piti toimittaa kuvat lopuista sarjan maalauksista elokuun alussa, jonka jälkeen näyttelyaika vahvistettaisiin. En kuitenkaan 
ehtinyt lähettää loppuja teoskuvia, koska kesäkuussa VR yllättäen perui näyttelyvaraukseni todeten, ettei aihe ei ole sopiva asemahalliin.

Mikä sitten on ”sopivaa?” 

Käsittelen tässä ensin lyhyesti, mitä piirteitä tabuihin ja pyhään liittyy ja pohdin sitten, millaisia tabuja lopputyössäni muhii. Lopuksi tarkastelen, millaisia 
tabuja suomalaisessa kuvataiteessa on viime vuosikymmenten aikana käsitelty.

Merja Laitinen kirjoittaa Tabujen kahleet (2009, 5) kokoelmateoksen johdannossa Ajan tabut, että tabut ovat sosiaalisia ja kulttuurisia 
merkityksenkantajia, jotka nousevat esiin ihmisten välisissä kohtaamisissa ja institutionalisoituneissa käytännöissä. Laitisen (2009, 6) mukaan tabun 
särkeminen merkitsee sosiaalisen järjestyksen rikkomista. Tällä on erilaisia seurauksia ja merkityksiä arjen kohtaamisissa ja käytännöissä. Laitinen 
mainitsee myös, että tabuja käytetään suhteissa itsestään selvinä pidettyihin vaihtoehdottomuuksiin, joihin liittyy pääsääntöisesti vaikenemista.

Kirjoitin aikaisemmin, että musta huumori on aikamme ilmiö ja ehdotin yhdeksi syyksi tälle eräänlaista henkistä turtumusta: leikinlasku vain kaikkein 
pyhimmillä ja rankimmilla asioilla herättää kiinnostuksemme. Olenkin pohtinut, täyttääkö näinä vapautuneisuuden aikoina yhteiskunnassamme 
enää mikään asia tabun tunnusmerkkejä? Samaa pohtii Anneli Pohjola Tabujen kahleet (2009) teoksen yhteenvedossa. Pohjolan (2009, 247) mukaan 
olisi mahdollista, että kulttuurinen sekoittuminen ja yhteiskunnallinen vapautuminen poistaisivat kollektiiviseen muistiin tallentuneet tabut. Mutta 
kulttuurinen syvärakenne muuttuu kuitenkin hyvin hitaasti, samoin sinne iskostuneet tabut. Pohjola lisää, että ajan saatossa tabut saavatkin uusia 
sisältöjä, muotoja ja tulkintoja ja ne ilmentyvät institutionaalisissa käytännöissä eri tavalla. Yhteistä entiseen on se, että kysymyksessä on jotain vaiettua, 
mystifioitua, vaihtoehdotonta ja usein myös kiellettyä. (emt., 247.)
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Pohjola (2009, 250) liittää tabujen yhteyteen myös ristiriitaisuuden ja kerroksellisuuden määreet ja niihin edelleen sekä pyhän että pahan näkökulmat. 
Hänen mukaansa tabu voidaan nähdä yksiulotteisesti pahan symbolien kautta huolimatta sen vahvoista pyhään liittyvistä juurista. Uskontohistorialliset 
tabut ovat vahvoja esimerkkejä pyhyydestä vaikka maallistuneena arkipäiväistynyt uskonto antaa kapean kuvan siitä. Pohjola mainitsee perheen, 
vanhemmuuden ja ”oikean tieteen” perusinstitutionaalisina pyhän esimerkkeinä. Laitinenkin (2009, 8) nimeää kodin, uskonnon ja isänmaan pyhäksi 
ja toteaa, että perinteinen työetiikka rakenteistaa arkea. Pohjolan (2009, 250-251) mukaan pyhä on kunnioitettua ja suojeltua ja tabuilla on tässä 
suhteessa vahva rooli. Avainkysymys hänen mukaansa on, mitä tai keitä tabut suojelevat.

Hirveän hauskaa -sarjan teoksissa nostan maalausten aiheeksi eläimiin kohdistuvan ja taloudellisella voitolla perustellun hyväksikäytön. Tässä ei 
nähdäkseni ole mitään vaiettavaa – onhan (tiettyjen) eläinten käyttö yhteiskunnassamme ravintona yleisesti sallittua ja suositeltuakin, samoin niiden 
käyttö vaatteiden ja asusteiden materiaalina. Myös koe-eläinten hyödyntäminen erilaisissa tutkimuksissa on laillista ja yleisesti (tosin hiljaisesti) 
hyväksyttyä. Monimutkaisemmaksi asian tekee nähdäkseni se, ettei vakuumipakkauksiin tai hupunreunuksiin päätyneitä eläimiä haluta ajatella 
yksilöinä. Sitä, miten ja missä (tuotanto - tai koe-) eläin elää ja kuolee ei haluta tietää.

Sarjan maalauksissa käsittelemäni teemat tehotuotanto, eläinkokeet ja turkistarhaus pitävät sisällään elementtejä, joista tiedottaminen saa mielestäni 
kuluttajan joko muuttamaan kulutustottumuksiaan tai sulkemaan ne mielestään. Niistä muistuttaminen on saarnausta, moralisointia tai aktivismia 
– joka tapauksessa sellaisen asian ”tuputtamista”, joka ei kosketa ko. henkilön arvomaailmaa (tai voi koskettaakin, mutta ei tarpeeksi.) Mielestäni 
kyseinen henkilö kokeekin eläinteollisuutta kritisoivan uhkana tai kiusallisena lähinnä sen vuoksi, että kritisoidessaan eläinteollisuutta tämä tuomitsee 
myös sen kuluttajat. Tästä näen mahdollisena seurauksena myös tietynlaisen paremmuusjärjestyksen syntymisen: eläinteollisuuden epäkohtiin 
välinpitämättömästi tai hyväksyvästi suhtautuva henkilö voi kokea, että eläinten oikeuksien puolesta puhuva asettuu valistuksessaan muiden yläpuolelle 
– paremmaksi kuin muut. Se jos mikä saa itsesuojelumekanismit toimimaan.
Lisäksi koen, että kylmyys eläinteollisuuden kritisointia kohtaan johtuu myös siitä, että ko. teollisuus tarjoaa monelle elinkeinon joko suoraan tai 
välillisesti.
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Laitinen (2009) mainitsee filosofi Timo Airaksisen ajatukset siitä, että meidän on vaikea käsitellä julmuutta, johon sisältyy piittaamattomuutta toisten 
kärsimyksestä, tai julmuutta, johon liittyy toisen tuskasta nauttiminen tai siihen rinnastuen oman päämäärän tavoittelu. Laitisen mukaan nämä 
”Paheisiin nivoutuvat tabut avaavat toisen ulottuvuuden tabujen eristävään tai paikoilleen asettavaan luonteeseen.” (emt., 9.) Samaan hengenvetoon 
Laitinen mainitsee myös tabujen mukanaan tuoman vastakkainasettelun ajatuksen, jossa ilmentyy se, mitä jo edellä kirjoittamassani uumoilin: kaikki 
(valtavirtaa) kritisoiva tekee jakoa ”meihin” ja ”heihin.” Eläinoikeuskysymysten tapauksessa ”toisten kärsimyksellä” voidaan puolista riippuen vedota 
joko alistetussa asemassa oleviin eläimiin, hyödykkeisiin, tai ihmisiin, joiden toimeentulo tai ravinto on näiden hyödykkeiden varassa. 

Edelliseen nojaten ymmärrän VR:n käytöksen Hirveän hauskaa kohtaan. He yrittävät kuitenkin miellyttää kaikkia, toisin sanoen palvella kaikkia 
asiakkaitaan tasapuolisesti eivätkä varmasti halua profiloitua eläintensuojelijoiksi. Se riski näyttelyluvan antamisella olisi varmaan ollut. Jotkut ihmiset 
eivät olisi osanneet erottaa näyttelypaikkaa itse aiheesta. Toisaalta moni olisi voinut yllättyä positiivisesti. Mahdollista lopputulosta on mahdoton 
spekuloida. Onneksi Töölön kirjasto – sekin julkinen mutta ei voittoa tavoitteleva instanssi – uskalsi ottaa työt näytille. Vieraskirjaan ilmestyneet 
kommentit olivat rohkaisevia eikä henkilökunnallekaan tullut valituksia. Varsinaiseen tulikokeeseen maalaukset (ja allekirjoittanut) joutuvat kuitenkin 
sitten, jos ja kun, sarja lähtee näytille esimerkiksi Pohjanmaalle.

Aina silloin tällöin uutislähetykseen päätyy asia, jonka näyttöä ennen toimittaja varoittaa kuvamateriaalin mahdollisesti järkyttävän heikompia katsojia. 
Taidenäyttelyssä moisia varoituksia ei yleensä ole, mutta se johtuu varmaan siitä, että taiteilija haluaa tietoisesti ”järkyttää” katsojia tai ei koe teostensa 
kohtaamisen vaativan ennakkovaroitusta.
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Tunnetuimpia suomalaisia ”tabu-teoksia” lienee Harro Koskisen 
Sikatuotanto vuodelta 1969. Teos koostuu installaatiosta, jossa sikaperhe 
nauttii kahvihetkestä olohuoneessaan katsellen samalla televisiota. 
Installaatioon kuuluu myös sikojen muuta esineistöä, mm. kulttiesineitä ja 
taideteoksia. Kyseisistä esineistä Sikavaakuna sekä Sikakrusifiksin suurempi 
versio Sikamessias aiheuttivat samana vuonna oikeusjutun, jossa sekä 
taiteilijaa että silloista Nuorten näyttelyn juryä syytettiin jumalanpilkasta 
ja Suomen valtakunnan vaakunan häpäisemisestä. Koskinen kirjoittaa itse 
halunneensa ”mielestäni suhteellisen lempeästi, kritisoida porvarillista 
arvomaailmaa ja niitä tyhjiöitä joita se sisältää.”
(http://personal.inet.fi/palvelu/harro.koskinen/sikatuotanto.htm .) 

Nojaten Laitisen (2009, 8) näkemyksiin isänmaallisuuden pyhyys-statuksesta 
en ihmettele, että teos on herättänyt aikanaan kohua. Itselleni teos 
esittäytyy satiirisena, pilkan kohdistuessa ennemminkin yhteiskuntaan 
kuin itse valtioon ja esimerkiksi sen itsenäisyyteen. Ehkä suomalaiset ovat 
nykypäivänä itseironisempia ja kestäisivät paremmin vastaavanlaisen 
teoksen esittämisen?

Toinen kohuteos leimaa vielä nykypäivänäkin taiteilija Teemu Mäkeä. 
”Kissantappovideo” ponnahti julkiseen keskusteluun vuonna 1988. Mäki 
tappoi Helsingin eläinsuojeluyhdistykseltä hankkimansa kissan ja videoi 
tapahtuman. Mitään erillistä, kissan tappamista käsittelevää teosta ei 
ole, vaan kyseenomainen tapahtuma on osa My Way, a Work in Progress 
-nimistä teosta, jonka Valtion taidemuseo vuonna 1994 osti kokoelmiinsa, 
voimatta kuitenkaan esittää sitä julkisesti. (Teos oli Kiasmassa vain 
tutkijoiden ulottuvilla, mutta muualla maailmassa teosta ei kielletty.) 

Kuva 19: Harro Koskisen Sikavaakuna (1969)



43

Mäen teos käsittelee taiteilijan mukaan sekä yhteiskunnallisia ongelmia ”miten elää”, että yksilön eksistentialistista ongelmaa ”miksi elää” .
Mäki kirjoittaa teoksen pääteeman olevan väkivalta, jonka monituisia olomuotoja hän yrittää eritellä. Hän lisää olevansa arvorealisti eikä koe teoksen 
olevan kategorisesti väkivallan vastainen. Toistaiseksi teos on kuitenkin entistäkin kielletympi: vuonna 2004 teos siirrettiin Kuvataiteen keskusarkiston 
kokoelmiin. (http://www.teemumaki.fi/essayskissa.html .) 

Ymmärränkin teoksen idean kokonaisuudessaan, mutta en käsitä, miksei kyseenomaista aktia voitu lavastaa.
 
Aasinsiltana Mäen teoksesta hyppään vuoteen 2007 ja hetkeksi Suomen rajojen ulkopuolelle. Tuolloin Guillermo Vargas Jiménez’ -nimisen taiteilijan 
teko nicaragualaisessa galleriassa nosti laajan kohun. Vargasin väitetään sitoneen jo valmiiksi nälkiintyneen kulkukoiran galleriatilaan teoksensa 
yhteyteen ja koiran kuolleen janoon ja nälkään seitsemän päivän jälkeen. Gallerian johtaja sanoo koiran karanneen vain yhden päivän jälkeen, mutta 
lausumia koiran kohtalosta on vaikea todistaa. Vargas itsekään ei paljasta koiran tarinan loppua, mutta huomauttaa, ettei kukaan näyttelyvieraista 
yrittänyt syöttää tai vapauttaa koiraa, saati soittaa poliisille. (Tapauksesta enemmän esim. http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/mar/30/art.
spain ja http://en.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Vargas )

Vuonna 2008 kohistiin taiteilija Ulla Karttusen näyttelyn vuoksi. Poliisi takavarikoi Helsingin kaupungin taidemuseon hoitamasta Kluuvin galleriasta 
Karttusen lapsipornoa kritisoivan Neitsythuorakirkko -nimisen teoksen. Takavarikoitu aineisto koostui paperitulosteista, joissa oli muun muassa 
internetistä peräisin olleita kuvia nuorista tytöistä ja pojista. Yksi näyttelyn avajaisvieraista oli tehnyt teoksesta tutkintapyynnön. Karttunen kertoo 
tarkoittaneensa teoksen yhteiskuntakriittiseksi ja lapsipornoa vastustavaksi. Saman vuoden toukokuussa syyteasia oli esillä Helsingin käräjäoikeudessa. 
Karttusta ei tuomittu rangaistukseen, mutta hänen katsottiin syyllistyneen kuvien laittomaan hallussapitoon ja levittämiseen.
(http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Ulla+Karttunen+puolustaa+takavarikoitua+teostaan/1135234525477 )

Missä siis menevät taiteen rajat? Yhteistä mainitsemilleni töille tai teoskokonaisuuksille on se, että jokainen niistä on jollain tavoin järisyttänyt yhteiseksi 

määriteltyä pyhää tai puhunut ääneen siitä, mistä ei sovi puhua. Pyhittääkö tarkoitus aina keinot?
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Saturday Night Feather (2011, öljyväri kankaalle, 100 x 120 cm) tuotti minulle sarjan töistä ehkä eniten harmaita hiuksia, etenkin 
teknisen puolen osalta. Mielestäni työssä yhdistyvät ehkä parhaiten kauhun ja kauneuden elementit ja se on “vähemmän hauska” kuin vaikka Shave 
or Die. Työn taustalla on ajatus broilerihallien jatkuvasta discosta – valot ovat päällä lähes koko ajan, joten lintujen nukkuminen on todella vähissä. 

Tunnelma on väsyneen kaoottinen. Heikommat jäävät vahvempien jalkoihin, lattiaruusuiksi. Vahvimmat bailaajat taas saavat tähtihetkensä. (Kuva 20.)
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3. Taiteilija 

  mustan huumorin

     paletilla
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On kuuma kesäkuun iltapäivä. Taideteollisen korkeakoulun neljännen kerroksen maalausluokassa on hiljaista lukuun ottamatta radion vaimeaa tausta-
ääntä ja satunnaisia ähkäisyjäni. Vielä pari varovaista sivallusta ja....ja... katsotaan taas sitten, missä mennään. Pyyhkäisen hikipisaran ylähuuleni   
päältä ja laahustan muutaman metrin poispäin maalauksesta nähdäkseni, ottiko kerran jo valmiiksi julistettu työ takapakkia päätökseni johdosta. 
Asian mittailua vaikeuttaa ärsyttävä iltapäivän aurinko, joka on salakavalasti (taas) siirtynyt asemissaan niin, että maalaukseni peittyy sen kirkkauteen. 
Värit muuttuvat ja varjot katoavat. Puuskahdan ja tallustan repimään ikkunanverhoja kiusantekijän eteen. Luotuani kaipaavan silmäyksen kesän 
ihmemaahan käännyn takaisin omaan tuskaiseen maailmaani, missä ainakaan tällä hetkellä ei ole tietoakaan huumorin vapauttavasta voimasta. 

Lisäpaineita tekemiseen tuottaa työskentelyn yksinäisyys: muutamia läpikulkijoita lukuun ottamatta olen tilassa yksin. Keskeneräisiä maalauksia 
katsovien opiskelutovereiden kommentit ovat suppeita; suurin osa varmaankin hämmentyy outojen töiden äärellä. Epävarmuus teosten ideoiden ja 
taiteellisten ratkaisujen suhteen on välillä musertavaa ja joudun toden teolla vakuuttelemaan itseäni työskentelyn jatkamisen suhteen. 

Vaikka maalaaminen tuntuukin enimmäkseen raastavalta, valmiin maalauksen aiheuttama helpotuksen ja ylpeyden sekoituksesta koostuva tunnevyöry 
saa unohtamaan negatiiviset tunteet. 

Kesän lopulla enimmäkseen ulkomaalaisista siivoajista koostuva ryhmä touhuaa maalausluokan lähistössä olevissa tiloissa ja kulkee minunkin 
työskentelypaikkani läpi usean kerran päivässä. Pikkuhiljaa yksi, sitten kaksi ja lopulta kourallinen kiinnostuneita tyyppejä seisoo selkäni takana 
hihitellen. Erityisesti pupu-maalaus tuntuu herättävän ihmetyksen ja ihastuksen sekaista hilpeyttä. Kielimuuri iskee vastaan, kun yritän selittää, 
mistä maalaukseni kertovat ja etteivät puput syö sipuleita. Lopulta annan periksi ja olen vain tyytyväinen siitä, että maalaukseni aiheuttavat 

”väärinymmärrettyinä” niin paljon kiinnostusta ja naurua. 
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3.1. Puheenvuoro kantaaottavan kuvataiteen

        Vaikuttavuudesta

Hirveän hauskan yksi perusideoista oli luoda kiinnostavaa maalaustaidetta ja esitellä eläinoikeuskysymyksiä uudella ja toivottavasti rakentavalla tavalla. 
Pyrin luomaan vaikutusefektin yhdistämällä kaksi keskenään ristiriitaista teemaa – mustan huumorin ja eläinoikeuskysymykset. Myös taiteellisen osion 
median valintaa voidaan kutsua yllättäväksi, jopa sopimattomaksi: klassinen öljyvärimaalaus ja eläinoikeuskysymykset ovat ristiriitainen yhdistelmä. 
Pohdin seuraavassa, millainen kuvataide vaikuttaa minuun ja yritän poimia joitakin yleistyksiä liittyen kantaaottavaan kuvataiteeseen. 

Mielestäni vaikuttavuutta on erilaista: katsoja voi vaikuttua näkemästään, koska se on jollain tasolla koskettavaa ja ”ylenpalttista” esimerkiksi teoksen 
teknisen toteutuksen tai työn idean taholta. Tai sitten se on vaikuttavaa tavalla, joka kirjaimellisesti muuttaa jotakin katsojassa. Ehkä valaiseva olisi 
tähän sopivampi ilmaus. Menemättä sen syvemmälle pohdinnassa taiteen tehtävistä, mainitsen vain, että näen yhtenä taiteen tärkeänä piirteenä 
tunteiden herättämisen. Olkoot ne sitten mielihyvää, inhoa, uteliaisuutta tai vaikka häpeää. Jos taidemuseon johto ajattelee samansuuntaisesti, on 
heidän tehtävänsä taiteilija - ja teosvalinnoissa hyvin vaikea. Kuinka määrittää ne kriteerit, jotka teoksen on täytettävä, jotta se pääsisi näyttäytymään 
suuremmalle yleisölle? Entä jos teokset eivät kosketakaan ketään yleisöstä? Entä jos ne ovat mitäänsanomattomia katsojille? Museoiden ja näyttelyiden 
pelastuksena lienee tässä asiassa kuitenkin se, että taideyleisö harvoin ilmaisee tyytymättömyytensä. (”Makuasioista ei voi kiistellä” - periaate toimii 
tässä tapauksessa hyvin.) Ja jos taideteokset eivät avaudu katsojalle, hän ilmoittaa sen harvoin ääneen. (Väitän, että kultivoitunut taideyleisö osaa 
esittää kultivoitunutta sangen hyvin.) 

Herkullisia ovatkin ne tilanteet, kun menee näyttelykierrokselle ylä-asteella olevien oppilaiden kanssa. Oppilaat ilmoittavat muitta mutkitta, jos eivät 
pidä jostain ja jos jokin on heidän mielestään täyttä potaskaa. Perusteluina on yleensä ”mäkin osaisin tehdä tuon.” Perustelu kuitenkin himmenee, 
kun työn takana olevia asioita aletaan purkaa. Tarinat töiden takana ovatkin usein niitä, jotka saavat kokemukseni mukaan ainakin teini-ikäiset 
kuuntelemaan. Ja kieltämättä näin käy usein itsellenikin. Jaan minua koskettavat työt niihin, jotka tavoittavat minut visuaalisilla ansioillaan ja niihin, joita 
ymmärtääkseen on tiedettävä työn idean taustat.
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Muistellessani näyttelykokemuksiani viimeiseltä parilta vuodelta mieleen nousivat Kiaman Ars11 ja Helsingin taidemuseo Tennispalatsin Samaan 
aikaan Intiassa (2011) ja Peekaboo (2010-11) -näyttelyt, jotka olivat täynnä kantaaottavaa taidetta. Muistan näyttelyistä monia teoksia, jotka herättävät 
minussa ristiriitaisia tunteita. Toisaalta ne ovat hienoja, oivaltavia teoksia, toisaalta ne herättävät minussa vaivaannuttavan avuttomuuden tunteen. 
Ympäristöongelmat suunnattomine roskavuorineen, naisten alistettu asema ja lapsityövoima eivät ole ainakaan suoraan kosketuksissa minun arkeeni. 
Susan Sontagin ajatukset seuranani mietinkin,  mitä minä voisin tehdä? Kaikki tuo tapahtuu toisaalla. Voin kyllä nauttia teoksista ja kauhistella niitä. 
Onko minulle tapahtunut juuri se, mitä kyseiset taiteilijat ovat halunneet saavuttaa? Mihin yhteiskunnallisesti ravistelevalla tai kriittisellä taiteella 
yleensä pyritään? Nähdäkseni puheenvuorojen kautta muutokseen.

Palatakseni takaisin siihen, mitä halusin Hirveän hauskaa -maalausten kautta tarjota: pääidea oli luoda sarja ennen kaikkea kiinnostavia maalauksia. 
Toinen tavoite oli kieltämättä  – jos ei sentään asennemuutoksen synnyttäminen sellaisten katsojien kohdalla, joille eläinoikeuskysymykset ovat 
yhdentekevä asia – niin ainakin pienen syyllisyyden kipinän kylväminen ja sen korostaminen, että asioihin voi vaikuttaa. Toivoin, että uudenlaisen 
lähestymistavan kautta katsojat pysähtyisivät pohtimaan hieman tarkemmin eläimiä koskevia kulutustottumuksiaan. Niille katsojille, joille 
eläinoikeuskysymykset ovat jo valmiiksi tärkeitä, halusin tarjota rohkaisevan tunteen ainakin siitä, että kyseinen aihe on tapetilla eikä sitä aina tarvitse 
lähestyä ahdistuksen kautta.
Sitä en tiedä, jäivätkö maalaukseni kenenkään mieleen tai toimivatko ne toivomallani tavalla. (Tai millään tavalla.) 

Lopuksi haluan vielä huomioida sen, millainen merkitys (kantaaottavan) taiteen esityspaikalla on sen vastaanottamiselle. Loppujen lopuksi hyvin 
rajallinen osa ihmisistä käy taidemuseoissa tai gallerioissa. Lisäksi etenkin pienillä paikkakunnilla taiteen julkiset esityspaikat ovat vähissä. Osaksi tämän 
vuoksi taidetta on alettu siirtää tai se on itse siirtynyt ulos näyttelytiloista.
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3.2. Kriittisen nykytaiteilijan rooli, työkalut ja

        merkitys  

Art is not a mirror held up to reality

but a hammer with which to shape it.

Bertolt  Brecht 

Kirjoitin aikaisemmin, että musta huumori on aikamme ilmiö ja populaarikulttuuri janoaa sitä. Tämä ei vielä riitä julistamaan, että elämme ”mustan 
huumorin maailmassa”, mutta väitän, että mustan huumorin suosion kasvu korreloi yleisen länsimaisen sietokyvyn nousun kanssa. Ottakaamme 
huomioon myös se, että postmodernismin myötä korkeataiteen ja populaaritaiteen välinen kuilu on kaventunut, jopa kadonnut. (kts. esim. Hietala 
1992, 9 sekä Koistinen, Sevänen, Turunen 1995, 14-15). Kuinka kriittiset nykytaiteilijat vastaavat ajan haasteisiin ja tarjouksiin? Mitä ilmaisukanavia 
kantaaottava taide on löytänyt? Entä millaisia rooleja kantaaottavaa taidetta tekevälle taiteilijalle nykymaailmassa avautuu? Ja vielä lopuksi: mitä 
merkityksiä kantaaottava taide saa nyky-yhteiskunnassa? 

Edellä mainittujen kysymysten avaamisen voi aloittaa pohtimalla, mitä kantaaottava nykytaide ylipäätään tarkoittaa? Entä milloin taiteilija leimautuu 
aktivisti-taiteilijaksi? Vaatiiko tämä selkeitä yhteiskunnallisia kannanottoja teoksissa tai teoissa? Vai voisiko ajatella, että kukin ”aktiivinen (kuva)taiteilija” 
tarjoaa töillään aina puheenvuoron tai näkemyksen jostakin? Nuo viestit eivät välttämättä ole suoraan mitään vastaan tai jonkin puolesta. Mutta ne voi 
nähdä portteina taiteilijan esittämään maailmaan, jonka kukin ymmärtää tavallaan, merkityksiä poimien ja omaa tulkintaansa rakentaen.
Palatakseni takaisin kantaaottavan taiteen määritelmän muodostamiseen: kieltämättä hiukan vastentahtoisesti lokeroin kantaaottavan taiteen 
yksinkertaisesti sellaiseksi taiteenmuodoksi, joka ottaa kantaa yhteiskunnallisiin tai kulttuurisiin ilmiöihin. Lisämainintana sanottakoon, että nähdäkseni 
kantaaottava taide kumpuaa yleensä hegemonisen enemmistön takaa ja on jotakin vastustava tai oikeuksiaan penäävä ääni. Painotan kuitenkin sitä, 
että kantaaottavan taiteen määrittely ei ole yksinkertaista: taiteilijan ja katsojan tulkinnat voivat olla hyvinkin eriäviä. 
Selvyyden vuoksi mainittakoon myös, että asetan kirjoitukseni yhteydessä kriittisen - ja poliittisen taiteen kantaaottavan taiteen synonyymeiksi, vaikka 
niillä onkin ainakin taideteoreettisessa kontekstissa vivahde-eroja. 
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Tiina Mäntymäki ja Olli Mäkinen nojaavat Art and Resistance -teoksen (2009) johdannossa Michel Foucault:n (1926-1984) lausuntoon vallan ja 
vastarinnan riippuvuussuhteesta – siitä, että valta tuottaa jatkuvasti vastarintaa. (emt., 9). Mäntymäen ja Mäkisen kokoamassa teoksessa taiteellinen 
vastarinta kumpuaa muun muassa kirjallisuuden, videoteosten ja populäärimusiikin kautta vahvistaen käsitystäni siitä, että kantaaottava taide voi 
naamioitua mitä moninaisimpiin muotoihin ja on subjektiivista (kuten taide aina.)

Belgialainen poliittinen teoreetikko Chantal Mouffe on viime vuosina kiinnostunut taiteellisten toimien yhteiskunnallisesta potentiaalista. Artikkelissaan 
”Artistic Activism and Agonistic Spaces” (2007) Mouffe pohtii taiteilijoiden roolia kapitalistisen nykymaailman asettamien haasteiden edessä. Mouffe 
painottaa, ettei taiteellinen aktivismi pärjää ilman ymmärrystä politiikan toimintatavoista. Hän ei näekään politiikkaa ja taidetta kahtena erillisenä 
toimijana, jotka pitäisi erottaa toisistaan. Mouffe näkee politiikassa esteettisen ulottuvuuden ja taiteessa poliittisen ulottuvuuden. Hän kirjoittaa 
kriittisen taiteen moninaisista  keinoista paljastaa niitä asioita, jotka yleinen konsensus jättäisi näyttämättä. Hän mainitseekin esimerkkeinä suhteellisen 
uusista taiteellisen aktivismin muodoista Britanniasta alkunsa saaneet “kadunvaltausliikkeet”, erilaiset mainonnan vastaiset ilmiöt ja the Yes Men -duon. 
(Mouffe 2007.)

Mouffen ajatuksissa heijastuu juuri se, mikä mielestäni on hyvin olennaista toimivalle kantaaottavalle nykytaiteelle: se on (visuaalisia) puheenvuoroja 
yhteiskunnan eri tasoilla, ymmärtäen ja leikkien sen sosio-poliittisilla pelisäännöillä. 
Mikäli peilaa kriittisen taiteen vaikutusmahdollisuuksia, edellä mainittu, kritisoimistaan tahoista loistavasti kotiläksynsä tehnyt ja satiiria taidokkaasti 
käyttävä the Yes Men (kts. esim. http://theyesmen.org/ ) antaa rohkaisevan kuvan laajan näkyvyyden saavuttamisesta. 

Teemu Takatalon artikkeli Taide -lehdessä (4/2011) puolestaan julistaa otsikossaan ”Poliittinen taide harvoin muuttaa mitään.” Takatalo (2011) kirjoittaa 
vierailustaan Kreikan Valtion Nykytaiteen Museon ”Politics of Art” - näyttelyssä pettyneeseen sävyyn: ”Politics of Art paljastaa poliittisen taiteen kriisin: 
se ei lähesty politiikkaa muutosvoimana. Sen sijaan se paljastuu globaalien vääryyksien konservoijaksi ja konfliktien olemassaolon toteajaksi.” (emt., 27.) 
Kritiikistään huolimatta Takatalo ei kuitenkaan ole sitä mieltä, ettei poliittista taidetta tulisi olla. Hän vain ihmettelee sen ”masokistisia keinoja” todeten 
myös, että ”tiedostavuus ja kevytkenkäinen kantaaottavuus on in.” (emt., 28.)  Takatalo julistaakin, että meidän on tehtävä ero aktivistien ja egoistien 
välillä ja suunnattava katseemme kohti poliittista taidetta, joka johtaa käytäntöön. Esimerkiksi katutaiteilija Banksy, kulutuskriittinen My Dads Strip Club 
ja taiteilija-pariskunta Lea ja Pekka Kantosen poliittinen työ ilmentävät Takatalon käsitystä onnistuneesta poliittis-taiteellisesta toiminnasta. (emt., 29.)
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Edellä mainitut taiteilijat tosiaan toimivat kentällä, turvallisten galleria-seinien ulkopuolella. Olen täysin samaa mieltä Takatalon kanssa siitä, että 
poliittinen taide ei kuulu pelkästään gallerioihin ja että muutoksiin tähtäävät taidemuodot toimivat parhaiten helposti lähestyttävinä, ”korkeataiteen 
hunnusta” riisuttuina (ja ilmaisina.) Loistava lisä jo edellä mainittuihin taiteilijoihin on suomalainen Multicoloured Dreams -ryhmä, joka aloitti 
toimintansa 2009 Helsingin lukuisiin työmaa-aitoihin toteutetuilla luvallisilla katutaideteoksilla. (kts. www.mcdreams.wordpress.com/ )
Toisaalta kantaaottavan taiteen näkeminen museoissakin, nostettuna taiteeksi, voi vaikuttaa johonkuhun voimakkaammin kuin esimerkiksi kadulla 
tapahtuva antikulutus-tempaus. 
 
Entä mustan huumorin näkyminen kantaaottavan taiteen parissa? En tiedä, onko esimerkiksi kantaaottavassa katutaiteessa tai antimainoksissa mustan 
huumorin käyttö yleisempää kuin vaikka kantaaottavassa ympäristötaiteessa. Tarkoitan sitä, että omat löydökseni – joita on mustan huumorin suhteen 
kummastuttavan vähän sen populäärikulttuurissa tavoittamaan suosioon verrattuna – ovat kuitenkin vain pieni osa sitä visuaalista kulttuuria, joka 
levittyy ympärilleni. Yrittäessäni etsiä mustaa huumoria sisältävää kriittistä taidetta, sokeudun helposti omien huumori - ja taidemääritelmieni kanssa; 
olen varmasti ohittanut etsinnöissäni paljon sellaista, joka olisi tarjonnut jotain uutta näkemykseeni. Luulenkin, että ”kun et etsi, löydät” – ajatus pätee 
tässä. 

Marjolein ’t Hart ja Dennis Bos ovat toimittaneet Humour and Social Protest (2008) teoksen, joka avaa esimerkkitapausten kautta huumorin käyttöä 
erilaisten sosiaalisten protestien yhteydessä. Hart (2008, 4-6, 20) mainitsee teoksen johdannossa Bahtinin karnevalismiin piilotetun poliittisen 
protestoinnin ja muistuttaa Bergsonin ajatuksista, jotka liittyvät huumorin käyttömahdollisuuksiin sekä yhdistävänä mutta myös eristävänä voimana. 
Hartin mukaan huumorin käytössä protestien yhteydessä on väärinymmärrykseen perustuvat vaaransa, mutta onnistuessaan se on loistava apuväline. 
Loppujen lopuksi ”vain vitsinä” heitetty ajatus voi toteutua todellisuudessa.

Näyttää siltä, että nykyajan aktivisti-taiteilijan roolit voivat vaihdella joko itsenäisesti tai ryhmässä toimivasta tekijästä ”ohjaajan” tai vaikka rohkaisevan 
sivustaseuraajan rooliin. (kts. esim. ”taiteilijan rooli yhteisötaiteessa” http://yhteisotaide.weebly.com/taiteilijan-rooli.html )
Joka tapauksessa on kuljettu pitkä matka siitä, kun yhteiskunnallista realismia töissään tavoittelevat taiteilijat yrittivät 1970-luvulla vangita  ”Kauneuden 
Totuuden, Edistyksen ja Työväenluokan palvelukseen Ihmiskunnan yleisen vapautuksen nimissä.” (Sarje 1991, 15). 

Katsellessani Hirveän hauskan valmiita maalauksia pohdin, voisiko ne tulkita yhteiskunnallisen teemansa, esittävyytensä ja näkökulmansa vuoksi 
manipuloivina tai propagandamaisina. Uskoisin kuitenkin, että nykypäivänä tuo ikonofobialta (kts. esim. Hietala 1993, 24-26) kalskahtava huoleni on 
turha: luotan ihmisten kriittisyyteen tulkitsijoina.
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Tässä kappaleessa esiintyneiden pohdintojen ja huomioiden jälkeen kantaaottavan taiteen merkitys kiteytyy minulle ajatuksina kommunikaatiosta ja 
mahdollisuuksista yhteistyöhön. Nuo termit valikoituivat ajateltuani, millainen maailma olisi, jos visuaalisen kulttuurin sisällöt olisivat sensuroituja ja 
toiminnan mahdollisuudet rajattuja. (Esimerkkejä tuon kaltaisista tilanteista löytyy historiasta ja kieltämättä myös nykymaailman eri kolkista.) Taiteen 
kautta esiin nousevat soraäänet ovatkin mielestäni osa niin henkilökohtaista kuin yhteiskunnallistakin vapautta ja yritystä vaikuttaa. Tämän kappaleen 
alussa oleva, Bertolt Brechtin sitaatti voi olla hiukan mahtipontinen, mutta haluan uskoa, että taiteella on – missä se sitten liikkuukin – oma äänensä, 
joka voi tavoittaa aina jonkun. 

Kuva 21: Banksyn katutaideteos 

Kuva 22: litran oluttölkin innoittama vastamainos
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No Tears (2011, öljyväri kankaalle, 100 x 120 cm) on mielestäni sarjan mustin työ. Söpöt puput ja sipulit voivat näyttää yhdessä herttaisilta, 
mutta pyrin luomaan teokseen myös tunteen pahaenteisyydestä. Maalauksen idea perustuu siihen, että kaniineja käytetään silmänärsytystesteissä. 
(Niiden silmät eivät muodosta suuria määriä kyynelnestettä, joka huuhtelisi testiaineen pois.) Kanit laitetaan laatikoihin niin, että niiden pää tulee 
esiin. Näin kanit pysyvät paikallaan, eivätkä pääse hieromaan ainetta pois silmästä. Kanin toiseen silmään laitetaan testattavaa ainetta ja vaikutuksia 
seurataan yhdestä vuorokaudesta jopa viikkoon. 

Luulenpa, että testipupu toivoisi voivansa tirauttaa tarvittaessa kunnon kyynelvanan. Toistaiseksi sipuleista ei ole ollut hyötyä. (Kuva 23.)
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4. Etehen elävän mieli, 

    kuollut taakse 

    katsokohon 
                                                  (Suomalainen sananlasku)
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Töölön kirjastossa näytillä ollut Hirveän hauskaa selvisi tulikokeestaan vammoitta. Taiteilijallekaan ei koitunut näyttelystä etukäteen pelättyjä harmeja, 
kuten suuttuneita yhteydenottoja, revittyjä vieraskirjoja tai runneltuja teoksia – varauduin etukäteen näihin kaikkiin. Todellisuudessa yksikin negatiivinen 
viesti olisi saanut minut tolaltani: vaikka maalausten sisältöä voikin kuvailla tulenaraksi, kukin teos on kuitenkin oma luomukseni ja edustaa minua. 
Suhtaudun palautteeseen valitettavan henkilökohtaisesti.
 
Vaikka palaute oli positiivista (mm. aihetta kehuttiin rohkeaksi, jopa nerokkaaksi) sen vähäisyys harmitti. Ehkä palautteen antaminen ei ole kuvataiteen 
katsojille kuitenkaan niin tärkeää?  

Teosten sijoittaminen yleiseen, toiminnalliseen tilaan näkyi maalaustenkin liikkuvuutena: koska töiden ripustaminen seinälle ei ollut mahdollista, ne 
roikkuivat kukin omassa telineessään. Sijoitin maalaukset telineineen kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyviin paikkoihin. Ihmeekseni osa töistä 
liikkui, pari jopa muutaman metrin verran! Joku kirjaston asiakas ei osannut pelätä mitä maalaukselle voisi liikutettaessa sattua – se kun sattui olemaan 
hänen tiellään. Koska työt siis selvisivät näyttelyssä ehjinä, tuo liikuttelu-ilmiö tuntui minusta lähinnä huvittavalta. 

Töölön kirjaston jälkeen työt matkustivat esille Taideteollisen kellarikerroksessa sijaitsevan Kipsari-ravintolan galleria-seinälle. Niiden asettaminen sinne 
ei jännittänyt minua oikeastaan ollenkaan. Tämä johtui lähinnä siitä, että kirjaston palaute oli ollut positiivista. Tiesin myös, että Kipsarin asiakaskunta 
koostuu enimmäkseen eläinoikeuskysymyksiin positiivisesti suhtautuvista ihmisistä. 

Tätä kirjoittaessani näyttää siltä, että Hirveän hauskaa -sarjan töistä ainakin osa on näytillä MoA12 -näyttelyssä. Minne ne sen jälkeen päätyvät, on 
toistaiseksi mysteeri. Maalausten osalta ympyrä ei ole vielä sulkeutunut.
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4.1. Musta huumori ja taidekasvatus 

Ei ole vaikea löytää minotaurusta
vaikeampi on tuhota se
kaikkein vaikeinta on löytää labyrintista ulos.

Pentti Saarikoski / Tanssilattia vuorella

Musta huumori tarjoaa työkalun käsitellä vaiettuja asioita tai sellaista, jota olisi muuten vaikea sanallistaa. Mustan huumorin avulla voi siis ns. nostaa 
kissan pöydälle ja synnyttää keskustelua. Se, että vaikeita asioita käsitellään yllättävän ja/tai sopimattoman näkökulman kautta ei mielestäni alenna 
aiheen arvoa vaan tekee sen näkyväksi. 

Vuonna 2008 helsinkiläisessä lasten ja nuorten taidekeskus Annantalossa järjestettiin kauhunalletyöpajoja. Taiteilijapedagogi Anne Rossi-Horton 
ohjaamassa taidepajassa nuoret saivat muokata tarpeettomaksi jääneitä pehmoleluja. Tehtävänanto kuului ”Jotain kamalaa on tapahtunut. Te itse 
päätätte, onko se kamala jotain pientä vai jotain suurta ja näkyvää.” Työpajan tuloksena syntyi eritasoista väkivaltaa kohdanneita pehmoleluja. 
Tuunaamisen jälkeen oppilaiden oli kerrottava, keitä kyseenomaiset pehmolelut olivat, mitä niille oli tapahtunut ja miksi. Työpajan viimeisessä vaiheessa 
hahmoille suunniteltiin parityönä pieni näytelmä, joka esitettiin luokalle. 
(Suna Vuoren artikkeli Helsingin sanomien verkkojulkaisussa http://www.hs.fi/artikkeli/Kuole+pehmolelu+kuole/1135240715340 .)

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan nuoret olivat tehtävästä innoissaan. Työpajan uutisointi herätti kuitenkin laajan kohun ja keskustelun siitä, mikä 
on sopivaa ja hyvää taidekasvatusta. Työpajan vastustajat ilmaisivat huolensa muun muassa siitä, että väkivallan käsittely taidekasvatuksessa ahdistaa 
lapsia ja nuoria, vie heidän viattomuutensa tai antaa heille viestin siitä, että väkivalta olisi hyväksyttävää. Lisäksi taideterapian ja taidekasvatuksen välille 
haluttiin tehdä selvä ero. (kts. esim. http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/HS-raadin+vastaukset+kysymykseen+Sopiiko+pehmoeläinten+leikkeleminen+ta
idekasvatukseen/1135240867534 .)  
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Mielestäni hyvään taidekasvatukseen liittyy taideterapian aspekti: niin kauan kuin 
taide ei ole pelkkää valmiiden mallien toistamista tai kopiointia vaan itsensä ja 
ympäröivän maailman ja näiden välisen suhteen käsittelyä, taiteella on kasvattava 
ja eheyttävä vaikutus. Niin kliseiseltä kuin se kuulostakin, taiteen kautta 
käsiteltäviä asioita ovat ilo ja suru, hyväksytty ja kielletty. Mielestäni Rossi-Harton 
kauhunalletyöpaja on loistava esimerkki mustan huumorin hyödyntämisestä 
taidekasvatuksessa – kipeiden asioiden käsittelyä sopimattoman tulokulman 
kautta. Luulenkin, että aikuisten kauhistuneiden reaktioiden takana oli 
enimmäkseen järkytys siitä, että nuorten maailma ei olekaan (pelkkää) ihastusten 
ajattelua ja moponruuvausta. 

A.W. Yrjänä toteaa kauhunallekohun jälkipuinnissa mielestäni osuvasti, että  
”aggressio kuuluu ihmisyyteen, ja ellei sitä saa tutkia ja käsitellä, se jää vieraaksi 
ja saattaa saada väkivaltaisia muotoja.” 
(http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/HS-raadin+vastaukset+kysymykseen+Sopiiko
+pehmoeläinten+leikkeleminen+taidekasvatukseen/1135240867534). 
Samoilla linjoilla liikkuu myös Henry Bacon pohtiessaan elokuvaväkivaltaan 
kohdistuneita syytöksiä ja väkivallan representaatioiden suosiota. Baconin 
(2010) mukaan väkivalta on kuulunut taiteeseen ja viihteeseen koko 
kulttuurihistoriamme ajan. Ja miksi ei olisi kuulunutkaan, ”onhan väkivalta 
käytännössä aina ollut osa elämän todellisuutta. Omituista olisi, jos sitä ei 
käsiteltäisi.” (Bacon 2010, 14.) 

Kuva 24: Annantalon kauhunalletyöpajan satoa (2008.)
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”Taidekasvatus lähtee oppilaan elämismaailmasta” oli ensimmäisiä asioita, joita opin taidepedagogian tunneilla vuosia sitten. Olenkin huomannut, että 
mitä paremmin olen osannut lukea oppilaitani, sitä inspiroivampia tehtävänantoja olen saanut kehiteltyä. Onnistuneimpiin opetuskokemuksiin onkin 
liittynyt mahdollisimman vähän kieltoja ja rajoituksia, mutta paljon puolin ja toisin avartavia keskusteluja. Radikaalissa kasvatuksessa on paljon sellaisia 
piirteitä, joita itse arvostan ja yritän työssäni taidekasvattajana painottaa. Yksi näistä on opetustilanteessa tapahtuva, tasavertaisten yksilöiden välinen 
vuorovaikutus. Tarkoitan tällä sekä oppilaiden keskinäistä että itseni ja oppilaiden välistä kommunikointia. Koen vieraaksi ajatuksen siitä, että olisin itse 
opettajan roolissa hierarkkisesti ylempänä, eräänlaisena totuudentorvena. (Kts. Suoranta, 2005, 12.)

Taidekasvattajan monipuolinen työnkuva ”teknisestä teoreettiseen” sisältää laajan skaalan erilaisia tehtäviä. Parhaimmillaan hän voi auttaa oppilasta 
kyseenalaistamaan ja punnitsemaan omia ajatusmallejaan sekä pohtimaan, mitkä näkökulmat ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä ja vaiettuja. Tässä 
musta huumori on vaikea mutta arvokas työkaveri taidekasvattajalle. 
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4.2. Metodit

Yes there were times I’m sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all when there was doubt
I ate it up and spit it out, I faced it all
And I stood tall and did it my way

Paul Anka / My Way (1969)

Kun maisterin opinnäytetyön suunnittelu alkoi pari vuotta sitten tulla ajankohtaiseksi, minulle oli alusta asti selvää, että halusin tehdä taiteellisen 
lopputyön. Tähän liittyi vahva halu toteuttaa isompi taiteellinen produktio. Hirveän hauskaa perustuukin taiteellisen osion varaan – ilman maalauksia, 
kokemusta niiden tekoprosessista ja vastaanottamisesta, olisi teoria-osuutta ollut mahdoton tehdä. Toisaalta taasen teoria mahdollisti maalaussarjan 
synnyn. Teoreettiseen osioon nousseet ilmiöt – mustan huumorin olemuksen pohtiminen ja merkitys visuaalisessa kulttuurissa ja taidekasvatuksessa, 
sekä kuvallisen vaikuttavuuden, kärsimyksen ja tabujen sekä taiteellisen kantaaottavuuden tarkastelu – kumpusivat maalausprosessista ja niitä oli 
luonnollista peilata sitä vasten. 

Juha Varto (2011, 13-14) kirjoittaa tutkimuksen olevan aina altis yllätyksille ja vain avoimuus asioille voi tuottaa tärkeitä  ajatuksia. Myös menetelmien 
suhteen on pidettävä mieli avoinna – valmiiden toimintamallien ja vastausten perään on turha haikailla. Varton (2011, 16-17) mukaan menetelmällinen 
kulku on siis jokaisessa tutkimuksessa omanlaisensa. Sen synnyttämiä polkuja voidaan kuitenkin tarkastella yhdessä – kaikilla poluilla on sama, yhteinen 
tavoite: synnyttää tietoa ja uusia oivalluksia.

Hirveän hauskalle sopivimmiksi metodeiksi valikoituivat narratiivisuus ja hermeneutiikka. Tutkimuskysymykseni ”voiko mustan huumorin avulla käsitellä 
vaikeita asioita – tässä tapauksessa eläinoikeuskysymyksiä – ja kuinka maalaustaide taipuu mustan huumorin metodiksi” oli selvillä ennen kuin aloin 
suunnitella maalauksia. Metodologia selventyi pikku hiljaa, kun aloin työstää teoreettista osiota. 
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Hannula, Suoranta & Vadén (2003) varoittavat taiteilija-tutkijan roolin kahtia jakautumisesta toteamalla, ettei taiteellista tutkimusta ole kannattavin 
tehdä niin, että ensin ihminen on taidetta tekevä taiteilija ja sitten tutkija, joka asettuu tutkimaan tehtyä taidetta. Heidän mukaansa ”osan tutkimuksesta 
tulee koskea sitä, miten kokemuksellisuus juuri tässä tapauksessa ja juuri nyt ohjaa teoreettista tiedonmuodostusta ja päinvastoin, miten lukemisesta, 
ajattelusta ja keskustelusta syntyvä teorianmuodostus suuntaa taiteellista kokemusta.” (emt., 15-17.) Omassa työskentelyssäni keskityin ensin 
maalaamiseen ja sitten kirjoittamiseen, mutta en koe tutkimukseni tai oman roolini hajonneen kahtia. Päinvastoin. Mielestäni tutkimuksesta tuli ehjä 
ja taide ja teoria täydentävät toisiaan. En aloittanut maalaamista tyhjästä. Koska aiheeni liittyi sekä mustaan huumoriin että eläinoikeuskysymyksiin, 
syvensin tietämystäni niistä ennen maalausprosessin alkua, etsien myös inspiraatiota ja rajoja. Kirjoitin muistiinpanoja prosessin etenemisestä.  
Vastaavasti taiteellinen osio vaikutti teoria-osion työstämiseen. Vaikka työn siis voisi jakaa kahteen vaiheeseen, taiteellinen ja tieteellinen puoli olivat 
läsnä koko ajan ja painottuivat vuorotellen.

Kuinka narratiivisuus ja hermeneutiikka ilmenevät metodologisesti tutkimuksessani? Eskolan & Suorannan (1998, 23) mukaan ”ihmisten maailma 
perustuu tarinoiden kertomiseen ja niiden kuuntelemiseen”. Narratiivisuus on siis osa ihmisyyttä; kukin luo elämäänsä kertomalla omaa tarinaansa. 
Eskola & Suoranta (2003) kirjoittavat, että narratiivisuuden voi nähdä esimerkiksi ”laadullista tutkimusta luonnehtivana yleisenä ominaisuutena, joka 
kertoo yhtä lailla laadullisen tutkimuksen tekijästä kuin hänen käyttämästään aineistosta.”(emt., 24). Edellä kuvatulla tavalla narratiivisuus ilmenee 
tutkimuksessani etenkin päiväkirjamaisissa prosessinkuvausteksteissä, jotka olen sijoittanut kunkin kokonaisuuden alkuun sekä Hirveän hauskan 
maalausten kuvateksteissä. Kyseiset tekstit perustuvat muistiinpanoihin, joita tein maalausprosessin aikana.

Työni ei ole kuitenkaan perinteisen narratiivinen siinä mielessä, että analysoisin muistiinpanojani. (Paitsi jos tekstien koostamista yhtenäiseen, 
tarinalliseen muotoon erillisistä muistiinpanoista voidaan kutsua analysoinniksi.) Kyseiset prosessinkuvauskirjoitukset esiintyvätkin työssäni 
ennemminkin kuvailevan luonteensa mukaisesti – avaten lukijalle tuntemuksiani ja intentioitani.

Hirveän hauskan teoreettisen osuuden rakenne perustuu hermeneuttisen metodin kehä-ajatteluun: pyrin löytämään tutkimuskysymykseeni olennaisesti 
liittyvät asiat ja esittelemään tekoprosessista nousseita ilmiöitä mahdollisimman monipuolisesti ja kriittisesti. Ennen kaikkea pyrin ymmärtämään 
tekemääni. 
Hans-Georg Gadamer (2004) kirjoittaa hermeneuttisesta säännöstä, jonka mukaan yksittäinen tulee ymmärtää kokonaisuudesta ja kokonaisuus 
yksittäisestä. Kyseinen sääntö kulkeutuu jo antiikin retoriikasta. Uuden ajan hermeneutiikassa se käsitettiin puhetaidosta ymmärtämisen taitoon. 
Molemmissa tapauksissa asetelman muoto on kehämäinen. ”Kokonaisuuden merkitystä ennakoidaan eksplisiittisesti, sillä osat, jotka määrittyvät 
kokonaisuudesta, määrittävät itse kokonaisuutta.” (Gadamer 2004, 29.)
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Anniina Leiviskä (2011, 161) kirjoittaa ”Gadamerin hermeneutiikan näkökulmasta keskeistä tutkimuksessa ei välttämättä ole se, miten hyvin 
onnistumme tavoittamaan tekstien ja teorioiden alkuperäisiä sisältöjä ja merkityksiä, vaan kuinka voisimme ymmärtää paremmin sitä traditiota ja 
nykyhetken elämismaailmaa, jossa olemme itse osallisina.” Nähdäkseni tästähän tutkimuksessa on aina kysymys: Asioiden puntaroimisesta eri valossa, 
teorioiden ja tekstien uudelleensovittamisesta. Uuden löytämisestä.

Mika Hannulan (2001, 75) mukaan hermeneuttisen kehän vaikeutena on se, ”miten kehään päästään mukaan, miten siinä toimitaan ja miten sitä 
pidetään yllä.”  Hannulan mukaan omien arvoasetelmien kyseenalaistaminen ja etääntyminen omista näkökulmistaan on toiminnan lähtökohtia; 
omia näkemyksiä ei kuitenkaan tule hylätä vaan suhtautua niihin kriittisesti. Leiviskän (2011, 161) mukaan se, mitä tutkimuksessa syntyy on kunkin 
tutkimusprosessin omaa ”dialektiikan, oivallusten ja rationaalisen ajattelun tulosta.” Se kasvaa vasta tutkimustilanteessa ja on metodisesti vaikeaa 
hallita. Prosessin edetessä huomasin itsekin, kuinka vaikeaa tuon kokonaisuuden kokoaminen oli. Kirjallisen osion sisällysluettelo eli jatkuvasti 
hylätessäni alun perin relevantteina pitämiäni teemoja ja ottaessani mukaan uusia, tärkeäksi nousevia asioita. Toivon olleeni avarakatseinen mutta myös 
tarpeeksi kriittinen, enkä sokea omille näkemyksilleni. 

Hannula (2001) kirjoittaa mielestäni osuvasti taiteellisesta tutkimuksesta todetessaan, että taiteellinen tutkimus on vasta kehittyvä, työtapojaan hakeva 
prosessi, jonka prosessimaisuus ja siihen kuuluvat virheetkin pitää hyväksyä. Hannulan mukaan kommunikaatio – halu viestiä jostakin jotakin jollekin – 
on tutkimuksen lähtökohta. Tutkimuksen kirjallisen kommunikaation kulmakivenä on ehto siitä, että ”tutkija ja tuotettu teksti ovat osa ympäristöään, 
osana maailmaa, johon se vaikuttaa ja joka vaikuttaa siihen.” (Hannula 2001, 82.) Olenkin pyrkinyt Hirveän hauskassa siihen, että tutkimuksen 

kumpuaminen tästä ajasta ja maailmasta, sen mahdollisuuksista ja haasteista välittyisi tekstistä.
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Volunteer (2011, öljyväri kankaalle, 80 x 100 cm.) 
Idea työhön tuli mainoksesta, jossa esiteltiin erään automerkin menestystä turvallisuustesteissä. Huomasin pohtivani, kuinka hienoa olisi, jos 
eläinkokeissakin voisi oikeiden eläimien sijasta käyttää vastaavanlaisia, hiljaa hymyileviä mutta tunteettomia testinukkeja. Epäsuorasti eläinkokeiden 
sijaishahmoja onkin olemassa ja niiden suosio on hiljalleen kasvanut. Esimerkkejä vaihtoehtomenetelmistä ovat mm. kliiniset tutkimukset ja 
epidemiologia, kantasolututkimus, in vitro –tekniikat ja tietokonemallit. Rahoituksen puutteen vuoksi eläinkokeita tehdään kuitenkin edelleen suhteessa 
paljon enemmän. (Kts. esim. http://www.oikeuttaelaimille.net/www2/lang-fi/tietoa/elaeinkokeet/yleistae-elaeinkokeista .) 

Halusin keskittää huomion vapaaehtoisen ympärille ja asetin sen suhteellisen suurena valokeilaan. Vihjeen korostamiseksi annoin vapaaehtoisen takana 

lymyileville rotille neliapilan ja hevosenkengän onnea tuomaan. (Kuva 25.)
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5. Viimeiset 

         sanat
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Kun pohdin Hirveän hauskan -prosessia, päällimmäisenä mieleen tulee riemu uuden löytämisestä. Tutkimus opetti minulle paljon kuvallisesta 
vaikuttamisesta, vaikeiden asioiden käsittelystä ja sai minut näkemään taiteellisen työskentelyn entistäkin kiinnostavammassa ja merkityksellisemmässä 
valossa. 
Lisäksi se vei minut kiinnostavalle tutkimusmatkalle komiikan mutkikkaaseen maailmaan ja avasi taidekasvatusnäkemykseni huumorille.  

Minulla oli prosessin alussa ennakkoaavistus vastauksesta tutkimuskysymykseeni ”voiko mustan huumorin avulla käsitellä vaikeita asioita – tässä 
tapauksessa eläinoikeuskysymyksiä – ja kuinka maalaustaide taipuu mustan huumorin metodiksi.” Tämä näkyy opinnäytetyössäni vahvimmin siinä, 
että sain tutkimukseen kuuluvat maalaukset työstettyä valmiiksi, vaikka se ei ollut missään nimessä helppoa. Vaativan urakan jälkeenkään en tosin 
voi julistaa, että musta huumori toimii eläinoikeuskysymysten ja maalaustaiteen välineenä, koska sekä taide että huumori on subjektiivista. Kukin voi 
siis kohdallaan pohtia, ovatko Shave or Die, Saturday Night Feather, No Tears, Volunteer ja Fluffy Workers mustaa huumoria sisältäviä maalauksia. 
Esittävätkö ne aiheensa uudesta, kiinnostavasta ja sopimattomasta näkökulmasta käsin? Olipa vastaus mikä tahansa, prosessin opettavaisuutta se ei 
kumoa.

Jo prosessin ensimmäinen tehtävä, nimittäin mustan huumorin määrittely, oli vaikea. Etenkään visuaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna mustalle 
huumorille ei löytynyt valmista määritelmää. Lopulta ymmärsin sen ristiriitaisen olemuksen, joka tiivistyy sanonnassa ”naurua kyynelten läpi”.

Voin sanoa, että tutkimuksen alussa syntyneet ajatukset monipuolistuivat ja ymmärrys niistä syveni. Esimerkiksi kuvallista vaikuttamista käsittelevä 
kokonaisuus kasvoi tiedon ja kokemuksen lisääntyessä paljon suunniteltua suuremmaksi. Siitä muodostui tutkimuksen läpi kulkeva punainen lanka. Se 
sisältyy rivien välissä tutkimuskysymykseen ja on mukana tutkimuksen alusta loppuun: Huumorin kuvastoista mainosten ja mediakuvien visuaalisiin 
esityksiin, siitä edelleen kärsimyksen ja tabujen kuvaamiseen ja lopulta kantaaottavan taiteen merkityksen ja mahdollisuuksien pohdintaan. 

Visuaaliseen vaikuttamiseen liittyvät huomiot eivät olleet tutkimuksen ainut löytö: havahduin myös ymmärtämään mustan huumorin mahdollisuuksia 
niin taiteellisessa työskentelyssä kuin taidekasvatuksessa. 



68

Yritin löytää Hirveän hauskaa -sarjan maalauksilla vaihtoehtoisen tavan käsitellä raakaa tai ahdistavaa kuvastoa. Tutkimuksen edetessä kuitenkin 
ymmärsin, että itse asiassa haluamme nähdä kärsimystä, ainakin jossain muodossa. Hirvittäviä kuva-aineistoja on aina luotu. Yleistäen voikin sanoa, 
että kärsimyksen kuvaaminen ja katsominen kuuluu ihmisyyteen. Jos kukaan ei haluaisi nähdä kuvia esimerkiksi onnettomuuksista, verisistä mellakoista 
tai kidutuskuvista, ei niitä myöskään painettaisi lehtiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suoranaisesti nauttisimme niistä. Jokin niissä herättää 
uteliaisuutemme. Joskus ne herättävät vastatoimiin. Fiktiivisen kauhun luominen ja katselu voi puolestaan olla (ja onkin) joillekin viihdyttävää, jopa 
nautinnollista. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että visuaaliset hirveydet, niin oikeat kuin keksitytkin, ovat ihmisten tuotosta ja ihmisille tuotettuja. 
Ne kuuluvat tähän maailmaan. Voimmeko ja haluammeko sulkea niiltä silmämme? 

Näiden monimutkaisten ajatusten saattelemana ideani käsitellä ahdistavaa kuvastoa mustan huumorin keinoin, uudesta ja sopimattomasta 
näkökulmasta voi tuntua jopa turhalta. Uskon kuitenkin, että vaihtoehtoiselle lähestymistavalle on kysyntää. Mainitsen tutkimukseni aikana 
useammin kuin kerran, että musta huumori on aikamme ilmiö. Pohdin, mistä kiinnostus ja jopa vaatimus sopimattomaan nauruun johtuu. Voidaankin 
ajatella, että aika on kypsä vaikeille, kauheille kuvastoille ja aikaisemmin vaietuille asioille, mutta samalla se vaatii myös uusia tapoja käsitellä niitä. 
Visuaaliset hirveydet olevat olemassa, halusimme sitä tai emme. Taidekasvatuksen tehtävä on käsitellä näitä kuvastoja ja tarjota niille vaihtoehtoinen 
lähestymistapa. Musta huumori on yksi tärkeimmistä työkaluista tuossa tehtävässä.

Toisaalta muuttaako kipeän asian erilainen lähestymistapa mitään? Uskon, että uudenlainen käsittelytapa voi herätellä ja houkuttaa karaistunutta, 
apaattista, kyynistä tai ahdistavia kuvia pakoilevaakin katsojaa. Uusi, sopimaton esitystapa voi olla positiivinen yllätys, vaikka tuntemukset aihetta 
kohtaan muuttuisivat mustalle huumorille tunnusmaisesti mielihyvästä ahdistukseen. Tiivistäen voisi sanoa, että mustan huumorin käyttäminen ei vie 

asian vaikeutta tai ahdistavuutta pois, mutta helpottaa sen lähestymistä ja käsittelyä. 
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Jälkikäteen on luonnollista pohtia, tuliko kaikki asiaankuuluva otettua esille ja nostinko keskusteluun tutkimuksen kannalta epärelevantteja asioita? Ehkä 
maalaustaiteen perinteen avaaminen olisi ollut paikallaan, mutta kuinka olisin rajannut noinkin valtavan kokonaisuuden? Otanta viime vuosikymmenien 
aikana eläimiä teoksissaan kuvanneista maalareista olisi varmaan ollut hyvä rajaus. Hirveän hauskaa -sarjan maalauksia olisi ollut mielenkiintoinen 
vertailla niiden kanssa. Toisaalta en tiedä, tarvitsevatko sarjan maalaukset vertailukohtaa perinteisemmästä maalaustaiteesta, koska ne ovat syntyneet 
niin erilaisista lähtökohdista. 

Eskola & Suoranta (1998) kirjoittavat, että aikaisemmat kokemuksemme vaikuttavat aina havaintoihimme, mutta ne eivät saisi rajata liikaa 
tutkimuksellisia toimenpiteitä. Laadullisessa analyysissa tutkijan yllättyminen tai uuden oppiminen ovat toivottavia ilmiöitä ja ne edellyttävät 
tutkimuskohteesta muodostettujen ennakko-oletusten tiedostamista. (emt., 19–20.) 
Kirjoitin aikaisemmin, että minulla oli pieni ennakkoaavistus siitä, mikä tutkimuskysymykseni vastaus voisi olla. Yritin kuitenkin pitää mieleni avoimena 
ja kriittisenä koko prosessin ajan. Työn painolasti mutta myös rikkaus olivat sen tutkimattomuudessa. Mustan huumorin käyttö vakavan mutta myös 
kantaaottavan aiheen yhteydessä toteutettuna klassisella maalaustaiteen menetelmällä oli minulle kaikin puolin avaamatonta maaperää, johon 
tutustuminen oli yllättävää ja avartavaa.

Ylipäätään pidän syntynyttä kokonaisuutta eheänä. Olen perustellut kunkin asian mukanaolon aina kappaleiden alussa ja peilannut käsittelemiäni asioita 
Hirveän hauskaa -sarjan maalauksia ja omia kokemuksiani vasten. 
Ehkä jonkin ajan kuluttua pystyn tarkastelemaan tutkimustani enemmän ulkopuolisen silmin ja näen sen eri tavalla, mahdollisesti täydennettävänä tai 

riisuttavana. Ehkä haluan jatkaa sitä. Mutta tänään se on minulle valmis.
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Fluffy Workers (2011, öljyväri kankaalle, 80 x 100 cm.) 

Pörröiset tupsuntekijät johdattavat meidät takaisin turkistarhoille. Halusin luoda maalaukseen hikipajan tunnelman asettamalla minkit touhuamaan 

kesäisiin olosuhteisiin. Kirkkaat värit niin taustassa kuin langoissa sopivat mielestäni hyvin yhteen kyseisten minkkien väritysten kanssa. 

Yleisesti ottaen työ oli teknisesti raskas tehdä: erityisesti häkkien sivu - ja lattiaristikoiden maalaaminen oli haastavaa. 

Työn idea perustuu muotivillitykseen: Kokoturkkien suosion vähentyessä on kehitetty uusia keinoja turkisten menekin edistämiseksi. 

Hupunreunakarvat ja somistetupsut ovat näistä yleisiä esimerkkejä. Kysymys kuuluukin, onko tupsulla väliä? (Kuva 26.)
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Ranta, Ville: Paskaa joulua – sarjakuva, 2011. Saatavissa http://mikkosiitonen.files.wordpress.com/2011/12/ranta21.jpg

Kuva tappelusta videopelissä: http://plaza.fi/s/f/vanhat/66686.jpg

Koira puettuna: http://img.mundoperros.es/wp-content/uploads/2012/02/dog-clothes-coat-duffle-hot-pink-2.jpeg

Kauhunaamio: http://www.horrorpartyshop.co.uk/ekmps/shops/horrorpartyshop/images/blurp-charlie-zombie-horror-mask-
from-ghoulish-productions-free-uk-delivery-109-p.jpg

Kuva elokuvasta Hyvät, pahat ja rumat (the Good, the Bad and the Ugly, 1966): http://moorishwanderer.files.wordpress.
com/2011/02/clint_blondie.jpg

Stillkuva Big Brother-realitysarjasta: http://i1.ytimg.com/vi/PbQbkCpmJWs/hqdefault.jpg

Vaatemerkki Sisley:n mainos: http://www.brandmile.com/blog/wp-content/uploads/Sisley-Ad-2.jpg

Kuva loukkaantuneista ketuista: http://yle.fi/ecepic/archive/00361/turkistarhaus_turki_361717b.jpg

Warhol, Andy: Atomic Bomb, 1965. Serigrafia kankaalle. 264 x 204 cm. Saatavissa http://www.arthistoryarchive.com/
arthistory/popart/images/AndyWarhol-Atomic-Bomb-1965.jpg

Kissanpentu: http://www.funnykittensite.com/pictures/sad_kitten.jpg

Koons, Jeff: Elephant, 2003. Sekatekniikka. 96,5 x 76,2 x 50,8 cm. Saatavissa http://www.jeffkoons.com/site/index.html

von Wright, Ferdinand: Taistelevat metsot, 1886. Öljyväri kankaalle. 124 x 188,5 cm.
Saatavissa http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:The_Fighting_Capercaillies_by_Ferdinand_von_Wright.jpg

Kuva gorillaemosta poikasensa kanssa: http://farm4.static.flickr.com/3497/3877594873_12893fd037.jpg

Bishop, Steve: It’s hard to make a stand, 2009. Sekatekniikka. 215 x 196 x 102 cm. Saatavissa 
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/artpages/steve_bishop_its_hard.htm

Kuva katonreunalle päättyvistä hyppyruuduista: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hopscotch_to_oblivion.jpg

Kuva ylipainoisista lapsista pikaruokalassa: http://cache.gizmodo.com/assets/images/4/2005/12/medium_too-many-happy-
meals-thumb.jpg

Hieronymus Bosch: The last judgement,1482. Öljyväri puulle, triptyykki. (Sivupaneelit 167,7 x 60 cm, keskiosa 164 x 127 cm.) 
Saatavissa http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bosch/judge/judge-c.jpg

Kuva komediasarja Pulmusista (Married...with Children, 1987-1997.) http://3.bp.blogspot.com/-DqDMdk462Vs/TedP8gT_DdI/
AAAAAAAAZvg/6Dne9zgLvXU/s400/pulmuset.jpg

Kuva muusikko Lady Gagan lihakengistä: http://style.mtv.com/wp-content/uploads/2010/09/lady-gaga-meat-shoes.jpg 

Kuva ”Ohukaisesta ja Paksukaisesta.” (Koomikot Stan Laurel ja Oliver Hardy.)  http://www.jazzaimaa.com/jazzr15/images/
stories/ohukainen_ja_paksukainen_net.jpg

Emin, Tracey: My Bed, 1998. Installaatio, sekatekniikka. 79 x 211 x 234 cm. Saatavissa http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/
artpages/tracey_emin_my_bed.htm
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Kuva 2: Hogarth, William. Gin lane, 1751. Etsaus. 38,3 x 32,5 cm.  
Saatavissa http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps318789.jpg&retpage=21828 (1.3.2012)

Kuva 3: Suomalainen, Kari. Volgan lautturit, 1958. Piirros.  
Saatavissa http://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/36729-tasta-suomalaiskuvasta-nousi-jattikohu-1958 (1.3.2012)

Kuva 4 ja 5: Hugleikur Dagssonin sarjakuvia. Saatavissa http://www.dagsson.com/ (26.2.2012)

Kuva 6: Messerschmidt Franz Xaver. Character head. Saatavissa http://timesflowstemmed.files.wordpress.com/2010/11/character-head.jpg (27.2.2012)

Kuva 7: Messerschmidt Franz Xaver. Character head. Saatavissa http://www.ameliaatlas.com/wp-content/uploads/2010/11/messerschmidt-yawner.jpg 
(27.2.2012)

Kuva 8: Kahlo, Frida. The Broken Column, 1944. Öljy kankaalle. 40 x 30,5 cm. Saatavissa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1463226/ 
(27.2.2012)

Kuva 9: Kahlo, Frida. The Little Deer, 1946. Öljy puulevylle. 30 x 23 cm. Saatavissa http://www.friendsofart.net/en/art/frida-kahlo/the-little-deer 
(28.2.2012)

Kuva 10: Botero, Fernando. Abu Ghraib 43, 2005. Öljy kankaalle. 391 x 97 cm.
Saatavissa http://www.marlboroughgallery.com/exhibitions/fernando-botero-abu-ghraib (28.2.2012)

Kuva 11: Kagami, Ken. Red Bicycle, 2007. Sekatekniikka ja puuvilla. 18 x 27 x 40 cm. 
Teoksessa Gavin, Francesca (toim.) 2008: Hell Bound. New Gothic Art. Laurence King Publishing. s. 74

Kuva 12: Kagami, Ken. Shopping 2006. Muovi ja sekatekniikka. 48 x 53 x 23 cm. 
Teoksessa Gavin, Francesca (toim.) 2008: Hell Bound. New Gothic Art. Laurence King Publishing. s. 75

Kuva 13: Schorr, Todd. Clash of Holidays, 2000. Akryyli kankaalle. 102 cm x 76 cm. 
Saatavissa http://www.toddschorr.com/Paintings/image17.html (28.2.2012)

Kuva 14: Schorr, Todd: An Ape Allegory, 2008. Akryyli kankaalle. 183 x 158 cm. Saatavissa http://www.toddschorr.com/Paintings/image45.html 
(28.2.2012)
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Kuva 15: Piccinini, Patricia. Doubting Thomas (yksityiskohta installatiosta) 2008.  Silikoni, lasikuitu, ihmishiukset, vaatteet, tuoli. 100 x 53 x 90 cm. 
Saatavissa http://www.roslynoxley9.com.au/artists/31/Patricia_Piccinini/1124/41607/ (28.2.2012)

Kuva 16: Piccinini, Patricia. The Long Awaited, 2008. Silikoni, lasikuitu, ihmishiukset, vaneri, nahka, vaatteet. 152 x 80 x 92 cm.  
Saatavissa http://www.roslynoxley9.com.au/artists/31/Patricia_Piccinini/1124/41436/ (28.2.2012)

Kuva 17: Saarikoski, Päivi. Shave or Die, 2011. Öljyväri kankaalle. 100 x 120 cm.

Kuva 18: Vaatemerkki Benettonin mainos. Saatavissa http://www.benettongroup.com/sites/all/temp/imagecache/o300/unhate_01_0.jpg (29.2.2012)

Kuva 19: Koskinen, Harro. Sikavaakuna. Saatavissa http://personal.inet.fi/palvelu/harro.koskinen/sikatuotanto.htm (29.2.2012)

Kuva 20: Saarikoski, Päivi. Saturday Night Feather, 2011. Öljyväri kankaalle. 100 x 120 cm.

Kuva 21: Katutaiteilija Banksyn graffiti. Saatavissa http://www.banksy.co.uk/outdoors/trol1.html (1.3.2012)

Kuva 22: Litran oluttölkin inspiroima vastamainos ”Karju.” 
Jylhämö Kimmo & Welp, Klaus (toim.) 2011: Louserit Vuittoon ja muita Voiman vastamainoksia. Into. s. 67.

Kuva 23: Saarikoski, Päivi: No Tears, 2011. Öljyväri kankaalle. 100 x 120 cm.

Kuva 24: Annantalon kauhunalletyöpajan satoa.  
Saatavissa http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Helsinki+karsastaa+Annantalon+kauhukursseja/1135240805430 (29.2.2012)

Kuva 25: Saarikoski, Päivi: Volunteer, 2011. Öljyväri kankaalle. 80 x 100 cm

Kuva: 26: Saarikoski, Päivi: Fluffy workers, 2011. Öljyväri kankaalle. 80 x 100 cm.

Lähinnä kappaleiden alussa esiintyvät taustagrafiikat olen muokannut Hirveän hauskaa -sarjan maalauksissa esiintyvien eläinlajien osista. 
Mukana on korvia, häntiä ja höyheniä.
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