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Johdanto

Taiteen tekijänä ja taidekasvatuksen opiskelijana olen pitä-
nyt itseäni luovan työn ja kasvun ammattilaisena, joten kiin-
nostukseni tuhoamiseen tuntui aluksi ristiriitaiselta. Tuho-
aminen oli kuitenkin teema, joka sai minun mielenkiintoni 
heräämään. Työn aloittamiseen riitti vain yksi sana: thanatos, 
toisin sanoin kuoleman vietti. Ensimmäiset ajatukseni tuho-
amisesta koskivat itseni ulkopuolella tapahtuvaa tuhoamista, 
mutta aloin pian käsitellä omaa suhdettani mediaan ja sen 
tuhoavaa luonnetta. Tuhoaminen on muutos, vallitsevan ti-
lan hajottaminen, jotta hävitetyn tilalle voi alkaa tehdä taas 
jotain muuta. Tutkimalla tuhoamista taiteellisen prosessin ja 
kirjallisen työn kautta, olen löytänyt sen luovan ja puhdista-
van voiman. Tutkimukseni käsittelee kohtaamiani oivalluk-
sia ja syventymistä tuhoamisen ja taiteen parissa.

Tutkin tuhoamista ilmiönä taiteessa: luomisen ja tuhoamisen 
suhdetta. Oman taiteellisen työskentelyni kautta pyrin löy-
tämään tavan, jolla tuhoamista voi käsitellä taiteen keinoin. 
Tutkimuksessa on henkilökohtainen ote tutkittavaan kohtee-
seen ja selvitän tuhoamisen merkitystä itselleni. Pyrin myös 
selvittämään videotaiteen ominaisuuksia ja sitä, liittyykö tu-
hoaminen siihen. Onko tuhoaminen osa meitä? 

Tutkielmani koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Te-
okseni osallistava videoinstallaatio Viite Hetkeen oli esillä 

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 
pääaulassa 24.–30.5.2011. Huomasin taiteellisen työskentelyn 
tukevan kirjallista työtä yllättävän johdonmukaisella taval-
la. Taiteen tekijänä toimin intuitiivisesti, mutta jälkeenpäin 
tarkasteltuna pysyin käsiteltävän teeman parissa kiinteästi. 
Kirjallinen työ auttoi yhdistämään kielen, jota käytän taidet-
ta tehdessäni, sekä kirjoitetun kielen, jotka lopputuloksessa 
täydensivät toisiaan. Koko työprosessin aikana pysyin rehelli-
senä ajatuksilleni ja huomasin pääseväni työskentelyn kautta 
kohti perimmäisiä syitä tutkia tuhoamista.

Tutkin tuhoamista kolmessa vaiheessa. Ensiksi käyn läpi 
ennakko-oletuksiani ja ajatuksiani, joita minulla oli en-
nen taiteellista tutkimista. Viittaan myös erinäisiin 
kulttuuri-ilmiöihin, teorioihin ja taideteoksiin, jotka ovat 
johdattaneet ajatuksiani. Seuraavaksi pohdin käsitystäni tu-
hoamisesta tekemäni teoksen pohjalta. Vertaan käsityksiäni 
ennakkokäsityksiini ja huomioin tapahtuneet muutokset. 
Viimeinen osio käsittelee teoriaa ja pyrkii syventämään tut-
kimustani tuhoamisesta ja käyttää muiden ajattelijoiden aja-
tuksia rinnallani keskustellen niiden kanssa. Lähtöpisteenä 
toimii Sigmund Freudin (1856–1939) käsite kuoleman vietti, 
jonka mukaan tuhoaminen on eliön keino ja pyrkimys pala-
ta takasin aikaisempaan tilaansa.1 Löysin tuhoamista käsit-
televää tematiikkaa Mikhail Bakuninin (1814–1876) anarkis-
tisesta filosofiasta. Hänen mukaansa ”tuhoamisen vietti on 

1  Freud 2009, 44.
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luova vietti”2. Futuristien ponnekkaassa manifestista (1909) 
taas mainitaan pyrkimyksestä vanhan kulttuurin tuhoon.3 
Tuhoamisen ja uuden luomisen suhdetta käsittelen Gilles 
Deleuzen (1925–1995) teorioiden pohjalta. Hänen mukaan 
taideteos syntyy osittain vastareaktiona vallitsevalle järjes-
telmälle 4

. Pyrin löytämään taideteoksia, jotka käsittelevät 
samoja teemoja yhdistämään ajatuksiani myös niiden kaut-
ta. Lopuksi palaan lähtökohtiini ja kokoan ajatukseni tuho-
amisesta käydyn prosessin kautta. Hermeneutiikassa mai-
nitaan usein kehä, jossa Hans-Georg Gadamerin mukaan 
ymmärtämisen kokonaisuudet käsitetään yksittäisistä ja 
yksittäiset suhteista kokonaisuuksiin, joten ymmärrys liik-
kuu kokonaisen ja osan välillä.5 Gadamer mainitsee oikean 
ymmärryksen olevan hermeneuttisen kehän kautta yksit-
täisten seikkojen yhteensopivuutta kokonaisuuden kanssa.6 
Tutkimusta tehdessäni tiedostin hermeneuttisen kehämallin 
olemassaolon ja näen siinä yhteneväisyyksiä tavassani tutkia, 
vaikka tietoisesti en pyrkinyt käyttämään hermeneutiikkaa 
tutkimusmenetelmänä.

Halusin lähestyä itseäni askarruttavaa kysymystä intuitii-
visesti ja taiteen kielen kautta. Taiteellisessa tutkimukses-
sa mahdollistin itselleni tilan kokeilla ja päästä tutkimaan 
asettamiani tutkimuskysymyksiä. Kuten Mika Hannula, 

2  Bakunin 1842.
3  Marinetti 1909.
4  Deleuze 2005, 72.
5  Gadamer 2004, 29.
6  Mts.

Juha Suoranta ja Tere Vadén mainitsevat, taiteellisen tutki-
muksen tulisi olla kokeilevaa ja mahdollistaa erheet, koska 
tätä kautta käsitteellinen ymmärrys kasvaa. Tiukkojen me-
todologisten ohjesääntöjen sijaan tulisi pyrkiä institutio-
naalisen anarkiaan.7 Tekemällä teosta pääsin käyttämään 
apuna omaa kehoani ja kosketusta, konkreettisesti tunte-
maan ja ennen kaikkea näkemään käymäni prosessin tutki-
essani tuhoamista. Näen taiteellisen työn olevan erityinen 
tapa tutkia sen kokonaisvaltaisuuden vuoksi, mutta siinä on 
myös paljon yhteneväisyyksiä kirjallisen tutkimisen kanssa. 
Kokemukseni teoksen parissa asettui erityiseksi tiedonläh-
teeksi, kuten Hannula, Suoranta ja Vadén ilmaisevat: ”Tai-
teellisen tutkimuksen on otettava vakavasti myös sellaisen 
kokemuksen olemassaolo, joka ei asetu kvantitatiivisen 
tai formaalisen katseen alle.”8 Taiteen tekeminen on paljon 
kokeilemista ja oikeiden elementtien löytämistä ja yhdistä-
mistä. Pyrin tuomaan näkyväksi prosessin ja ajattelun eri 
vaiheet työskentelyn aikana. Tutkimuksen edetessä käsi-
tykseni tuhoamisesta muuttui ja tämä prosessi jatkuu myös 
tutkimuksen jälkeen uusien kokemusten ja tiedon myötä. 
 
 
 
 
 

7  Hannula et al. 2003, 8.
8  Hannula, 30.
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Kokemuksiani taiteen 
ja median parissa

Taiteellinen alkupiste

Taidekäsitykseni on muuttunut hyvin paljon tiedon lisään-
tyessä. Lukiossa taide kuului elämääni vain omana harras-
tuksenani ja tapana kuluttaa aikaa. En ollut kiinnostunut 
taiteesta ilmiönä tai edes taideteoksista. Tuossa iässä vai-
kutuksen tekivät enemmän tekniset toteutukset kuin hyvät 
ideat. Mieleeni ei ole jäänyt erityistä taidekokemusta, jonka 
muistaisin. Hienointa taidetta minkä tiesin, olivat tietokone-
peleihin liittyvät konseptikuvat erilaisista hahmoista ja mai-
semista. Arvostukseni sai lähinnä kädentaito ja mimeettinen 
taide.

Aloitettuani opinnot Helsingissä pääsin myös lähemmäs tai-
detta ja kulttuuria. Sain tiedon palasia sieltä täältä ja näin 
kiinnostavia näyttelyitä. Aloin näin koota omaa käsitystäni 
taiteesta. Oma harjoittelu taiteen parissa auttoi myös ymmär-
tämään enemmän maalaustaidetta ja näkemään maalipintaa 
syvemmälle. Huomasin olevani kiinnostunut enemmän uu-
desta taiteesta, taidehistoriallisesti merkittäviksi mainitut 
maalaukset satojen vuosien takaa jäävät usein etäisiksi. Olen-
kin usein kiinnostuneempi ideasta tai välittyvästä tunteesta, 
kuin formaaleista tekijöistä ja pinnallisesta esteettisyydestä.

Jokainen voi tehdä taidetta, mutta mielestäni kannattaa 
harkita, onko se tarkoitettu myös muille. Taiteessa teoksen 
taustalla tulee mielestäni olla jokin motiivi. Toisilla se on 
pyrkimys kauneuteen, toisilla tapa tuoda esille tärkeinä pi-
tämiään ajatuksia. Olen tehnyt lukemattomia piirustuksia ja 
maalauksia pöytälaatikkoon, mutta en ole tarkoittanut niitä 
esille tuotaviksi. Toisaalta, olen myös tehnyt kauniita kuvia ja 
saanut ne komistamaan kotien seiniä, mutta en pidä niitä eri-
tyisen ansiokkaina taideteoksina. Ensimmäiset teokset, joita 
olen pitänyt taiteena, ovat jo alun perin olleet tarkoitettuja 
yleisen tarkastelun alle. Niissä olen pohtinut tarkkaan sitä, 
mitä viestiä välitän teosten tekijänä. Taidetta voi kokea mel-
kein missä muodossa tahansa ja silti pidän teoksia samanar-
voisina. Suuri pronssiveistos voi jättää minut täysin kylmäksi, 
mutta taas tussilla töhritty ajatus työpaikan vessassa saattaa 
saada aikaan niin sanotun taide-elämyksen, vahvan tunnere-
aktion. Tämä kylläkin pätee myös toisinpäin.

Pidän ympäristöä ja hetkeä tärkeänä taidetta kokiessa. 
Saman taideteoksen voi kokea eri tavalla riippuen ympä-
ristöstä ja mielentilasta. Esillepanolla voi pyrkiä saavut-
tamaan haluamansa vaikutuksen, koska pienetkin asiat 
merkitsevät paljon. Kuitenkin useimmat teokset vaativat 
valkoisen, hiljaisen ja suuren tilan, jossa ne keräävät tilan 
kaiken huomion. Mielestäni taidetta voi olla missä vain, 
mutta teoksessa tulisi huomioida aina ympäröivät tekijät. 
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Taide kulkee aikansa kanssa samaa matkaa ja siksikin koen 
ymmärtäväni nykypäivän taideteoksia parhaiten. Nykyinen 
tiedon saatavuus ja ihmisten mahdollisuus liikkua ympäri 
maailmaa mahdollistavat yhtenäisemmän kulttuurin, jota 
pystyy kokemaan ja ymmärtämään paremmin taiteen kaut-
ta. Monien merkittävien taiteilijoiden retrospektiivinäyttelyt 

ovat toimineet minulle vain historiallisina museoina. Toi-
saalta Hieronymos Boschin (1450–1516) maalaukset tuntuivat 
yhä tuoreilta ja ajankohtaisilta, koska uskon teoksissa olevan 
jotain yleismaailmallista ja ihmisyyttä koskevaa. Tekemäni 
taide on ollut ajassa kiinni ja tällä hetkellä olen kiinnostu-
nut käyttämään tietotekniikkaa materiaalina, kuten veistäjä 

Kuva 1. Francis Bacon Triptych May-June 1974
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käyttää savea. Tietokoneohjelmointi ja internet-taide eivät 
ole minun aluettani, johtuen osaksi tietotaidon puutteesta.

Merkittävin taidekokemukseni on ollut Francis Baconin 
(1909–1992) retrospektiivinäyttely Madridissa, Espanjassa 
keväällä 2009. Näyttelyn jälkeinen tunne oli täysin uusi ja 
koin maalaukset todella vahvasti. Aikaisemmin maalaustaide 
ei ollut koskettanut minua sen kummemmin, joten jäin poh-
timaan kokemuksen syitä. Näin näyttelyn useaan otteeseen ja 
aina se jätti minuun samankaltaisen toivottomuuden. Maa-
lauksissa ihmisvartalot olivat yksin, arvottomia ja koostuivat 
lihasta. Bacon oli mielestäni riisunut ihmisyyden maalauk-
siensa hahmoilta. Näin taiteilijan toimivan väkivaltaisesti 
katsojaa kohtaan ja teoksellaan vaikuttavan tuhoavasti. Ko-
kemus oli monella tavalla vaikea, mutta koettuani syvän tyh-
jyyden tunteen, pystyin rakentamaan itsestäni vahvemman. 
Näen tässä selvän yhteyden kiinnostukseeni tuhoamista koh-
taan. Tutkimusprosessini lopussa Francis Baconin teokset 
nousivat uudestaan esiin Gilles Deleuzen yhteydessä, pohti-
essani uuden luomisen suhdetta tuhoamiseen.

Kiinnostukseni minimalismiin

Minimalismi edustaa minulle taidetta riisuttuna. Teoksen 
tekijä pyrkii riisumaan ja yksinkertaistamaan ja samalla vah-
vistamaan ilmaisuaan. Tässä taiteilija rajaa olennaisen ja pyr-
kii näin saamaan ajatuksensa esille. Minimalismi on saanut 

minut ymmärtämään olennaisen tärkeyden. Tarvittaessahan 
hyvinkin runsaat teokset vaativat kaiken materiaalin saavut-
taakseen halutun lopputuloksen. Minimalismissa keskity-
tään hyvin tarkasti ja spesifisti käsiteltävään ajatukseen, joka 
voi olla myös formalistinen. Usein teoksista on karsittu myös 
subjekti, joten teos astuu esiin tekijän sijaan.

Näen viitteitä omaan työhöni Ad Reinhardtin (1913–1967) 
mustissa minimalistisissa maalauksissa, joissa mustat maa-
laukset ovat toisintoja toisistaan. Tarkastelemalla mustaa 
mattaväriä alkaa huomata pienet sävyerot ja maalipinnat. 
Reinhardt on tarkoituksenmukaisesti poistanut mahdolli-
simman monta tunnistettavaa elementtiä siihen pisteeseen, 
että katsojalta vaaditaan kärsivällisyyttä erottaa pinnasta 
minimaaliset erot. Varsinkin mustien maalausten kattavas-
sa näyttelyssä ensinäkymä voi olla hämmentävä. Maalaukset 
viittaavat vahvasti toisiinsa ja samalla myös maalaustaiteen 
perinteeseen. Reinhardtin musta ei ole tarkoitettu hyväksi 
tai pahaksi vaan monitulkintaiseksi epävärinä.9 Mielestäni 
Reinhardt on käsitellyt myös tuhoamista. Maalauksia nimi-
tetäänkin usein viimeisiksi maalauksiksi. Karsimalla maa-
lauksistaan kaikki sovinnaiset maalauksen elementit, on 
Reinhardtin tarkoituksena luoda uusi ja samalla viimeinen 
maalaus. Maalauksen lähtöpiste on siis katsojan kokema täy-
sin musta pinta, jonka katsoja kokee ei-maalaukseksi, joten 
käsitys maalaustaiteesta romutetaan. Uudesta käsityksestä 
käsin katsoja alkaa nähdä eri värisävyt mustasta. Reinhardtin 

9  Reinhardt 1995, 92.



13

mukaan tuloksena on ”Vapaa, ei hyödynnetty eikä hyödyn-
nettävissä oleva, hyödytön, ei markkinoitavissa oleva, pel-
kistymätön, ei valokuvattavissa, jäljennettävissä eikä selitet-
tävissä oleva ikoni. Epäviihdettä, ei taidekauppaa varten, ei 
massataiteen yleisölle, ei ekspressionistinen, ei tekijää itse-
ään varten.”10

Mediataiteellinen tausta

Syyni valita teokseeni juuri medialähtöinen toteutus, on 
oman kiinnostuksen ohella pitkä historia tietotekniikan pa-
rissa. Olen jo pienenä lapsena jäänyt helposti tuijottamaan 
televisioruutua, vaikka sieltä ei olisi tullutkaan mitään kiin-
nostavaa ohjelmaa, mutta jo pelkkä ruutu sai silmieni täyden 
huomion. Kouluikäisenä yleinen tapa kuluttaa aikaa koulu-
päivän jälkeen oli katsoa elokuva VHS-nauhalta. Naapurei-
den lasten luona pääsin kokeilemaan ensimmäisiä videope-
lejä ja mahdollisuus vaikuttaa ruudussa liikkuvaan sankariin 
jätti elokuvat toisarvoisiksi. Jo tässä vaiheessa minulla oli pie-
ni kosketus tietokoneiden ihmeelliseen maailmaan vanhem-
pien lasten kautta ja ihailinkin tätä minulle tuntematonta 
uutta virtuaalimaailmaa.

Saatuani ensimmäisen videopelin, muistan pelanneeni sitä 
koko päivän. En tuntenut ajan kuluvan lainkaan ja joka heti 
jotain uutta ja jännittävää tapahtui. Pelikone oli se, minkä 

10  Mts. 89.

pariin halusin palata aina koulupäivän jälkeen. Myöhemmin 
kotiin hankittiin tietokone ja se toi pelaamisen lisäksi pääsyn 
internetiin ja sen sosiaalisiin mahdollisuuksiin. Tietokoneen 
ohella sain käyttää ensimmäisiä digikameroita, joka siirsi to-
dellisuutta digitaaliseen muotoon.

Jossain vaiheessa ymmärsin median olevan liiankin suuri 
osa arkeani. Koska suuri syy pelaamiseen ja elokuvien kat-
seluun oli eskapismi arjen vaikeuksista, oli arki jäänyt kovin 
huomiotta. Tietokonekielellä ilmaistuna olin lähestymässä 
tilaa ”No-life”, ei omaa elämää. Elin tietokonemaailmassa ja 
tunsin siirtyväni pian ei-eläväksi. Tiesin harrastukseni ole-
van vahingollista, mutta jatkoin yhä, koska median maail-
ma oli turvallinen ja kontrolloitavissa. Uskoin välillä olevani 
riippuvainen pelaamisesta ja internetistä, mutta en koskaan 
hyväksynyt sitä ongelmaksi ja siitä ei aiheutunut haittaa. Pe-
latessa sain hetken hurmion, mutta kuitenkin tunsin syylli-
syyttä, koska oikea maailma tuntui jäävän kokematta. Juha 
Suorannan mukaan lapsen kehityksen kannalta ratkaisevana 
tekijänä toimivat ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta 
välittyvä sosiaalisuus, emotionaalisuus ja ei-kielelliset vies-
tit.11 Pelimaailmassa näitä vuorovaikutuksen keinoja ei ole 
mahdollista harjoittaa.

Mediasuhteeni on mielestäni ollut minulle tuhoisa ja olen yhä 
jatkanut pelaamista ja internetin käyttöä, tiedostaen niiden 

11  Suoranta 2003, 117.
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olevan haitallista toimintaa minulle. Myös tämän vuoksi olen 
ollut kiinnostunut mediataiteesta ja sen ilmiöistä. Tein myös 
Taiteen kandidaatin tutkielman suhteestani videopeleihin, 
jonka jälkeen suhteeni sähköiseen mediaan on huomattavas-
ti parantunut. Käyttäessäni tietokoneita teoksessani, pystyn 
käsittelemään suhdettani niihin ja osaan käyttää tekniikkaa 
tarpeisiini, mutta silti tietokoneet ovat minulle taakka.

Suoritin ennen opinnäytetyön aloittamista mediataiteen his-
torian kurssin, jolta sain hieman esimakua mediataiteen ke-
hityksestä ja historiasta. Tutustuin alan pioneereihin ja näin 
paljon teosesimerkkejä. Mieleeni jäi vahvimmin alan super-

tähti Nam June Paik (1932–2006), osittain siksi, että olin jo 
ennen kurssia miettinyt teosta, jossa rakennan veistoksen 
television katsojasta tarkastelemassa itseään kuvaruudusta. 
Osoittautui, että tämä tekotapa on videotaiteen peruskäsit-
teistöä ja kyseessä on suljettu virtapiiri ”closed circuit”. Vi-
deokuva välittyy kamerasta suoraan monitorille ja näyttää 
tapahtuvan hetken suorana lähetyksenä, esimerkkinä video-
valvonta ja turvakamerat. Nam June Paik on kuuluisa saman-
kaltaisista teoksistaan, joista kuuluisin on kenties TV-Budd-
ha (1974), jossa Buddha-patsas katselee itseään kuvaruudusta 
eli on sijoitettu kameran eteen, joka välittää kuvan suoraan 
monitorille. (Kuva 2)

Muistin nähneeni jo aiemmin Bruce Naumanin teoksen 
Live-taped Video Corridor (1970), mutta en osannut yhdistää 
kokemusta teosideaani. Kyseisessä teoksessa katsoja astuu 
kapeaan valaistuun käytävään, jonka päässä on kaksi moni-
toria päällekkäin. Toisesta monitorista voi nähdä itsensä ja 
toisessa on kuvattuna käytävä ilman katsojaa. Katsoja kokee 
olevansa tarkkailun kohteena, mutta ristiriitaisesti toises-
sa monitorissa ei näe itseään. Olin siis jo saanut vaikutteita 
aikaisemmista kokemuksistani ja olin tekemässä teosta tältä 

Kuva 2. Nam June Paik TV-Buddha 1974
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pohjalta. Uskoisin kiinnostuksen osallistavaan videoteok-
seen johtuvan osittain teoksen tuomasta kokemuksesta.

Videon ominaisuuksista

Video on teknologia, jossa sähköisiä signaaleja käsitellään 
niin, että niistä saadaan liikkuvia kuvia. Sana video on lati-
naa ja se tarkoittaa ”minä näen”. Video on siis elektroninen 
tapa tuottaa kuvaa. Pyrkimyksenä on päästä samaan, mihin 
on jo pystytty 1800-luvun lopussa ensimmäisten analogisten 
elokuvaesitysten myötä. Videon taustalla on aina analogisen 
elokuvan historia. Minulle video tarkoitti lapsena useaan 
kertaan päälle nauhoitettuja VHS-videonauhoja, joista kat-
soin elokuvia. Kuvanlaatu ei ollut samaa, varsinkaan pienestä 
televisiosta katsottuna. Alkuperäinen elokuvakokemus teat-
terissa oli hyvin kaukana tästä. Kuitenkin tämä oli ainoa tapa 
nauttia elokuvista.

Liikkuva kuva on nykyisin pääosin digitaalista ja se on muut-
tunut osaksi arkipäiväämme. On hyvin vaikea välttää näke-
mästä kuvaruutuja kaupunkiympäristössä. Kuva koostuu 
pienistä kuvan osasista, pikseleistä, joissa kuva rakennetaan 
punaisen, vihreän ja sinisen värikanavan avulla. Näyttöruutu 
on suuri ruudukko, jossa jokainen pikseli välkehtii sen saa-
mien ohjeiden mukaan, kaukaa katsottuna voi havaita liik-
kuvaa videokuvaa. Kaikki saatu informaatio on siis muutettu 
digitaaliseksi koodiksi. Kaukana on se aika, jolloin elokuvan-

tekijät raapustivat erikoisefektejä suoraan filminegatiiviin. 
Nykyisin elokuviin lisätään digitaalisia naarmuja ja pölyhiuk-
kasia, että saataisiin aikaiseksi aito filmin tuntu. Jokainen voi 
hankkia itselleen videotallentimen ja levittää kuvamateri-
aalia rajattomasti. Jean-Paul Fargierin mukaan digitaalisuu-
den merkitys elektroniikalle (ja elokuvalle) oli erittäin suuri, 
koska sen myötä katosi alkuperäisen kopiosta erottanut pie-
nen pieni ero. Hänen mielestään tämä eroavaisuus on ääret-
tömän tärkeä niin markkinoinnille kuin taiteen filosofialle.12

Videokuva on aina viite johonkin. Kuva on rajattu osa todel-
lisuutta, niin ajallisesti kuin konkreettisesti, se alue mihin 
kameran linssi on kohdistettu. Todellisuutta muutetaan näin 
vastaamaan kameran toisella puolella toimivan henkilön 
mieltymyksiä ja tarkoituksia. Millainen todellisuus jää jäljel-
le, kun tallennettu hetki katsotaan aivan uudessa ympäris-
tössä ja kuvapätkään on liitetty useita muita liikkuvia kuvia? 
Video jäljentää, viittaa todellisuuteen tuhoten sitä: jättää pois 
alkuperäisen yhteyden ja luo uuden merkityksen.

Video on osittain askel virtuaalisuuteen, kauemmaksi to-
dellisuudesta ja koetusta. Usein vieraantumista selitetään 
nopealla kulttuurisella tai teknisellä muutoksella ja ihmi-
sen kyvyttömyydellä sopeutua tähän. Tähän ilmiöön liittyy 
menetetty kosketus aikakäsitykseen. Asko Mäkelän mukaan 
taiteilijoita on erityisesti kiinnostanut muistin ja havainnon 

12  Fargier 1993, 58.
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osuus vieraantuneen minäkokemuksen syntymisessä. Nyky-
taiteessa muisti on usein rinnastettu luontoon, joka edustaa 
alkuperäistä ja ehjää.13 Videotaiteessa on selvästi pyrkimyk-
siä poistua digitaalisesta takaisin todelliseen ja koettavaan. 
Mäkelä kirjoittaakin videon taiteellisen käytön ryhtyneen 
vieraannuttamaan katsojia televisiosta ja sen vaikutuksis-
ta14, itse uskon etääntymistä tapahtuvan myös käsiteltäessä 
nykyistä laajaa ja monimutkaista mediasuhdetta nykytaiteen 
kautta.

Suljettu virtapiiri

Videotaiteen peruskäsitteistöön kuuluvaa käsitettä on syytä 
tarkastella hieman lähemmin, koska omassa työssäni tämä 
keino on suuri osa kokemusta. Margaret Morse pyrkii avaa-
maan suljetun virtapiirin tematiikkaa. Hänen mukaansa 
suljetun virtapiirin installaatio vaihtelee edes takaisin toi-
sen ja kolmannen ulottuvuuden välillä ja näin tutkii kuvien 
ja rakennetun ympäristön välistä yhteensopivuutta ja vallan 
välitysprosesseja.15 Toisella ja kolmannella ulottuvuudella 
viitataan katsojan ja videon suhteeseen sekä siihen, kuinka 
katsoja on osa tätä kokemusta. Videotaiteessa usein käytetty 
keino sulkea katsoja sisälle teokseen, on luoda kehä todelli-
suuteen ja samalla avata kokonaan toinen todellisuus. Bruce 
Naumanin teoksessa Live-taped Video Corridor syntyy ristirii-

13  Mäkelä 199, 96.
14  Mts. 98.
15  Morse 1993, 114.

ta kahden samaa tilaa esittävän videokuvan välillä siitä mikä 
on todellista ja onko videokuva todellisuuden mittari. Koettu 
maailma kohtaa siihen viittaavan videomaailman, mutta vä-
liin jää aina eroavaisuus, myös ajallisesti. Todellisuuden läs-
näolo on preesens ja sitä kuvaava video pyrkii samaan, mutta 
jää menneen ja nykyhetken väliin.

Katsojan osallistuminen suljettuun virtapiiriin antaa keinon 
tarkastella omaa identiteettiä. Rosalind Kraussin mukaan 
suljetussa virtapiirissä olevalle videolle ominaisen saman-
aikaisen nauhoituksen ja välityksen seurauksena katsoja si-
joittuu kahden koneen väliin, ensimmäisenä kamera, toisena 
monitori, joka heijastaa esiintyjän kuvan välittömästi, kuin 
peili.16 Itsen tunnistaminen tästä peilistä on ilmeistä, mutta 
kuitenkin tieto sen epätodellisuudesta saa aikaan konflik-
tin. Kraussin mielestä suuri osa videoteoksista tuottaa sekä 
tekijälle että katsojalle tuntemuksen painottomasta putoa-
misesta ”halki narsismin pitkitetyn tilan”. Tämä johtuu siitä, 
että suljettuun virtapiiriin osallistuminen aiheuttaa sen, että 
tietoisuus sekä ajallisuudesta että subjektin ja objektin erosta 
pyyhkiytyvät pois.17 Suljetun virtapiirin tekniikkaan perustu-
vat teokset siis keskittyvät usein käsittelemään katsojan suh-
detta itseensä, teknologiaan ja samalla todellisuuteen.

16  Krauss 1993, 82.
17  Mts. 86.
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Kohti tutkimusta

Lähtökohdat

Asetin kesällä 2010 itselleni tehtävän pohtia opinnäytetyölle-
ni aiheen. En ollut vielä päättänyt työni muotoa, mutta suun-
tautumiseni taiteelliseen työskentelyyn ennakoi taiteellista 
lopputyötä. Kesä oli minulle vapaata aikaa ja vietin päiväni 
vailla suunnitelmia. Tapasin usein ystäviäni ja keskustelimme 
yleensä kovin kepeistä aiheista. Kesän loppupuolella olin jo 
huolissani opinnäytetyöni sisällöstä, mutta psykologiaa opis-
kelevan ystäväni kanssa päädyimme keskustelemaan kuo-
leman vietistä. Kuulin ensimmäistä kertaa kreikankielisen 
kuolemaa tarkoittavan sanan: thanatos. Tämä herätti mie-
lenkiintoni pohtimaan tätä ihmisyyden mahdollista piirrettä. 
Thanatos on siis Eroksen, elämän vietin vastakohta. Kuole-
man vietti saa ihmisen ajautumaan ja jopa pyrkimään tuhoa 
ja kuolemaa kohti. Samassa keskustelussa selvisi, että käsite 
on peräisin psykoanalyysin perustajalta, Sigmund Freudilta.

Pohdin omaa suhdettani tuhoamiseen ja kuoleman viettiin. 
Tunnistin itsessäni vietin tuhota. Kuitenkin ihmettelen usein 
muiden tuhoavaa käyttäytymistä, itseä tai muita kohtaan. 
Varsinkin teini-ikäisenä tämä tuhovimma toimi vahvimmil-
laan ja olen sitä jälkikäteen ihmetellyt. Koin parhaimmaksi 
tavaksi pohtia tätä ilmiötä taiteen kautta. Tutkimuskysymyk-
seni alkoi muotoutua.

Ensimmäisiä ajatuksia: mitä on tuhoaminen?

Tuhoaminen on mielestäni enemmän järjestelmällistä tai 
tiedostamatonta kuin spontaania rikkomista. Tupakointi on 
mielestäni erittäin hyvä esimerkki ihmisen tuhoavasta toi-
minnasta. Tupakoivat tietävät tuhoavansa itseänsä jokaisella 
savun täyteisellä hengenvedolla, mutta silti tapaa jatketaan. 
Olen aistinut tuhoavan ilmapiirin vallitsevan hyvin vahvana 
yhteiskunnassa ja hyvin monilla osa-alueilla. Elämäntyylim-
me rakentuu jatkuvalle kuluttamiselle ja uuden rakentami-
selle, mutta tämä tarkoittaa vähäosaisten riistämistä ja van-
han hävittämistä. Varsinkin ympäristön huono kohtelu on jo 
pienestä pitäen saanut minut ihmettelemään ihmiskunnan 
käytöstä. Tietämättömyys ei voi olla syy kaikelle järjestelmäl-
liselle tuhoamiselle. Historia on myös täynnä ihmisten tu-
hoavaa toimintaa, joten uskon tuhoavan käytöksen kuuluvan 
meihin.

Tuhoaminen tarkoittaa jonkin tai jonkun hävittämistä tai 
vahingoittamista. Tuhottua ei saa takaisin, mutta jäljelle 
jääneessä on yhä alkuperäisen kohteen ominaisuuksia. Ajo-
kelvottomaksi potkittu polkupyörä menettää käyttöarvonsa, 
mutta sen yhä tunnistaa omakseen. Tuhoamisella kuitenkin 
yleisesti tarkoitetaan jonkin täydellistä poistamista, ilman 
jäljelle jääviä jälkiä. Jo osittain tuhottu menettää sen alku-
peräisen olemuksen ja funktion. Tuhoamisessa on myös 
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negatiivinen sävy, koska tuhoamalla harvoin saadaan aikai-
seksi hyvää. Kuitenkin tuhoamisesta saa mielihyvää ja siksi 
sillä on oltava jokin merkitys.

Taiteessa on usein pyrkimys irrottautua todellisuudesta, 
mutta samalla päästä sen avulla lähemmäs todellisuutta. Tu-
hoaminen taiteessa on uuden luomista tuhoamisen kautta. 
Taiteessa tuhoaminen on teko, jolla on päämäärä. Kuitenkin 
ajatus täysin tuhoavasta taiteesta kiinnostaa minua. Esimer-
kiksi taideteoksen tuhoaminen on tekona ilmaisu, kenties 
taidemaailmaa kohtaan, mutta pyrkimys taiteen avulla to-
delliseen tuhoamiseen ilman päämäärää on vaikea, kenties 
mahdoton toteuttaa.

Teos: Viite Hetkeen

Idean synty

Lähtiessäni pohtimaan teosideaa, mieltäni oli jo tovin askar-
ruttanut ajatus originaalista ideasta, koska taide tuntuu viit-
taavan aina johonkin. Jäin usein pohtimaan ideoideni oma-
peräisyyttä ja pyrin välttämään muiden teoksiin viittaamista. 
Selvitin usein samankaltaisten teosten olemassaolon ja jos 
ideani oli jo mielestäni toteutettu, hylkäsin sen täysin. Tämä 
sai minut epäröimään ja pohtimaan viittaamisen merkitystä, 

koska viittaaminen on tarkoittanut minulle alkuperäisen 
idean kopioimista ja jopa tuhoamista. Varsinkin populaari-
kulttuurissa ideoiden kierrättämistä ja uudelleenversiointia 
harrastetaan paljon. Esimerkiksi useiden popmusiikkikap-
paleiden alkuperäisesittäjiä on vaikea tietää, koska erilaisia 
versioita on tehty markkinoille tasaiseen tahtiin.

Uusi Internet-videokulttuuri on myös luonut kaikille mah-
dollisuuden tehdä omanlaisia versioita videoista ja tämä il-
miö on kiinnostanut minua kovasti. Videon kuvaaminen ja 
muokkaaminen on nykytekniikalla todella helppoa ja mate-
riaalit ovat saatavilla. Jos omaa videota ei pääse kuvaamaan, 
on helppoa muokata jo valmiiksi tehtyjä pätkiä. Videoihin 
lisätään tuttuja elementtejä muista populaarikulttuurin ku-
vamateriaaleista ja näin saadaan aikaan taas uusia versioita 
alkuperäisestä. Nämä uudet versiot ovat myös muokkauksen 
kohteena. Alkuperäisestä videosta voidaan päästä hyvinkin 
kauas, jos otetaan vielä huomioon se, että muista suosituista 
(jo valmiiksi muokatuista) videoista lainataan elementtejä 
toisiin uudelleen versioituihin videoihin. (ks. kuva 3)

Freudin thanatos-käsitteen herättämien ajatusten pohjalta 
aloin pohtia taideteosta, joka tuhoaa. Halusin teokseen osal-
listujan olevan osa tätä prosessia. En halunnut itse tuhoajan 
roolia, vaan luoda systeemin, jossa osallistuja voi kokea ole-
vansa osa tuhoavaa järjestelmää. Tuhoaminen koskee yleensä 
itseä tai toista, mutta tällä tavoin tein teoksesta tuhoajan. Tein 
tuhoavan teoksen, joten olen myös osallinen tuhoamiseen.
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Tältä pohjalta sain idean toteutukseen, jossa liikkuva kuva 
tuhoutuu pikkuhiljaa sen viitatessa aina edellisiin kuviin. En 
ollut vielä täysin varma teknisen toteutuksen onnistumisesta, 
koska teokseen vaadittaisiin huomattava määrä elektroniik-
kaa. Halusin käyttää videokameroita, näyttöjä, televisioita, 
videotykkejä ja tehdä näistä toimivan kokonaisuuden. Halu-
sin järjestelmän olevan heterogeeninen teknisten laitteiden 
välillä ja näin luovan kuvien välille häiriötekijöitä, jotta kuva 
tuhoutuisi enemmän. Ennen laitteiston saamista olin päät-
tänyt, että teoksessa ensimmäinen kamera kuvaa valkoista 
taustaa, jonka eteen katsoja voi mennä seisomaan ja näin 

nähdä oman kuvansa tuhoutuvan. Ajattelin kuvan heijastet-
tavan isolle kankaalle, katsojan vastapäätä olevalle seinälle.

Pohdittuani useita vaihtoehtoja päädyin suunnitelmaan, jota 
lähdin toteuttamaan. Teoksessa videokamera kuvaa valkois-
ta taustaa, jonka eteen katsoja voi mennä seisomaan. Tämä 
kamera välittää kuvan näyttöruudulle, jota taas seuraava ka-
mera kuvaa, välittäen kuvan taas seuraavalle näyttöruudulle. 
Kamerat siis kuvaavat aina jo kuvattua videokuvaa. Kuvan 
kuljettua kameroiden ja näyttöjen läpi, se heijastetaan kat-
sojaa vastapäätä olevalle kankaalle videotykin avulla. Näin 

Kuva 3. Kooste Dramatic chipmunk-videon erilaisista versioista kuvakaappauksina.
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katsoja näkee liikkuvan kuvan kaikista näyttöruuduista ja 
heijastettuna kankaalta. Kuva alkaa pikkuhiljaa muuttua ja 
videoon tulee viive tekniikan ansiosta. Teoksen on tarkoitus 
toimia myös ilman katsojan osallistumista, joten valkoinen 
tausta alkaa tuhoutua sekin.

Saatuani teosidean valmiiksi, keskustelin siitä ystävieni 
kanssa, ja mieleeni jäi kommentti viittauksesta Malevitsin 
valkoiseen neliöön valkoisella pohjalla. Olin siis viitannut 
teoksellani jo 1918 tehtyyn merkittävään maalaukseen, mutta 
täysin tiedostamattani. Sain ideasta hyvää palautetta, mutta 
teoksesta puuttui yhä materiaalit. Videokameroiden hankki-
minen ja yhdistäminen televisioihin tai monitoreihin tuntui 
vaikealta ja digitaalisten kameroiden rinnalla kuva näyttäisi 
kenties häiritsevältä. Visuaalinen ilme erilaisten teknisten 
laitteiden kanssa saattaisi tuoda teokseen liikaa ylimääräisiä 
elementtejä. Pohdin teknisten laitteiden pystytystä ja pää-

dyin käyttämään vain tietokoneita ja webkameroita. Tekniik-
ka olisi näin yhdenmukaisempaa ja katsoja voisi keskittyä 
videokuvaan.

Tiedustelin Taideteollisen korkeakoulun IT-osastolta mah-
dollista vanhaa tekniikkaa, jota voisi lainata. Pyrin yleensä 
käyttämään kierrätettyjä materiaaleja ekologisuuden vuoksi. 
Varastossa olikin melkein rajaton määrä käyttökelpoisia van-
hoja tietokoneita. Taidekasvatuksen osastolla oli onnekseni 
näyttöjä ja vanhoja webkameroita, joita lainasin teoksen en-
simmäiseen testiversioon. Pohdin kymmenen tietokoneen, 
näytön ja kameran riittävän tarpeisiini. Materiaalin ollessa 
suurin piirtein kasassa aloin pohtia pystytystä ja sain hyviä 
ideoita opinnäytetyöseminaarin keskusteluista. Yksi mie-
lenkiintoa herättävä ajatus oli ripustaa näytöt seinille kuten 
maalaukset, ja tehdä tilasta omanlainen taidegalleria. Se ei 
kuitenkaan mielestäni toteuttanut tuhoamisen ajatusta ha-
luamallani tavalla. Hain ratkaisua, jossa laitteisto mahdollis-
taa vapaan pystytyksen ja teoksen pystyy sijoittamaan hyvin 
erilaisiin tiloihin.

Kohti konkretiaa

Päädyin ideoinnin rinnalla tekemään ensimmäisen testiver-
sion opinnäytetyöseminaarin yhteydessä. IT-osastolta saa-
mieni tietokoneiden kovalevyt olivat tyhjennettyjä, joten 
aloin asentamaan niihin Linux-käyttöjärjestelmää, joka on 

Kuva 4. Luonnos teokseen Viite hetkeen
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Kuva 5. Viite hetkeen ensimmäinen testiversio
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helposti saatavissa ja käytettävissä, sekä ilmainen. Webka-
meraa varten latasin ilmaisen Cheese-ohjelman, jonka avulla 
webkamerakuvaa pystyi esittämään kokoruudulla helposti. 
Ensimmäiseen testiversioon sain asennetuksi neljä tieto-
konetta, jotka pystytin muiden tietokoneiden viereen elo-
kuvaluokkaan. Sijoitin näytöt neljän riviin luokan pöydälle 
ja kiinnitin webkamerat. Asetin taustaksi katsojan taakse 
fläppitaulun puhtaan sivun ja kohdistin mikrofonijalustalla 
kiikkuvan kameran siihen. Sijoitin muut kamerat kuvaamaan 
näyttöruutuja mahdollisimman tarkasti, niin ettei videoku-
vassa näkyisi näyttöjen reunat. Kameroiden huonon laadun 
näki hetkessä ja tiesin teoksen teknisen kömpelyyden. Kai-
kesta huolimatta pidin näkemästäni ja sammutin huoneen 
valot, koska tällä tavoin huoneen ylimääräiset elementit jäi-
vät näyttöjen hohteen varjoon. Kuva tuhoutui kameran laa-
dun takia liikaa, joten sen asteittainen tuhoaminen ei näky-
nyt näytöissä. Näin neljä erilaista huonolaatuista videokuvaa 
rivissä, mutta ymmärsin taas paremmin seuraavia toimenpi-
teitä. Tärkein huomio oli nähdä videokuvan viive.

Sain tästä kokeilusta hyvää palautetta ja ensimmäistä kertaa 
pyrin sanallistamaan teosta ja siihen liittyvää ajatustaustaa. 
Koin tämän sanallistamisen hyvin vaikeaksi ja kömpelöksi. 
Koin päätyväni sanallistamisen kautta kauemmas itse teok-
sesta ja aloin pohtia sitä liikaa sanojen kautta, koska kysees-
sähän on videoteos, jossa käsittelen aihettani taiteen kielellä. 
Olin keskellä teosprosessia ja ajatukset sen yhdistämises-
tä opinnäytetyöhön aiheutti tarpeetonta stressiä. Halusin Kuva 6. Ensimmäiseen testiversioon käytettyä laitteistoa
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teoksen etenevän omilla ehdoillani enkä opinnäytetyön eh-
doilla. Tuhoamisen ajatus ei välittynyt haluamallani tavalla, 
mutta visuaalinen ilme toimi jo tässä vaiheessa erittäin hyvin. 
Kuitenkin tiesin, että joudun hankkimaan uudet webkamerat 
saavuttaakseni oikean tuloksen.

Teoksen ensimmäisen version valmistuessa hain apurahaa 
Suomen kulttuurisäätiöltä galleriatilan vuokrausta varten. 
Apurahaa ei myönnetty, joten varasin Taideteollisen kor-
keakoulun aulasta teokselle parhaan tilan. Aulan läpi kulkee 
Taideteollisen korkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita 
päivittäin, joten pyrin myös saamaan mahdollisimman pal-
jon yleisöä. Varasin aulan perimmäisen nurkan saadakseni 
tilan hämäräksi. Jätin pystyttämistä koskevat kysymykset 
myöhemmäksi, koska aioin vielä kasata teoksen kokonaisuu-
dessaan ennen esillepanoa.

Keskeneräisestä valmiiksi

Sain lopulta webkamerat hankittua ja olin päätynyt yhdek-
sään kameraan osittain taloudellisista syistä. Kameroissa 
oli sisäänrakennettuna manuaalitarkennusominaisuus ja ne 
reagoivat valon vaihteluihin tilassa. Kameroihin kuului jalus-
ta, jonka avulla kameran saa pidettyä vakaana ja suunnattua 
sen haluttuun suuntaan. Tietokoneiden käyttöjärjestelmien 
asennus sujui odotetulla nopeudella, vaikka jouduin välil-
lä vaihtamaan keskusyksiköitä niiden viallisuuden vuoksi. 

Materiaalien oltua kunnossa, varasin luokkatilan taidekasva-
tuksen osastolta ja hankin valokuvaajan ottamaan teoskuvia. 
Luokkatila oli monessa mielessä erityisen hyvä. Tilan sai pi-
mennettyä verhoilla hyvin pimeäksi ja halutessa taas muu-
tettua valaistusta. Luokkahuoneessa on liikuteltavia pöytiä 
ja kiinteä videotykki. Pystyin muuttamaan pöytien asettelua 
mieleisekseni ja liittämään videotykin nopeasti teokseen. 
Olin tekemässä eräänlaista testiversiota ja halusin teoksen 
pöytien päälle.

Pystytystilanne oli varsin mielenkiintoinen, koska näin en-
simmäistä kertaa kaiken tarvittavan materiaalin samassa 
tilassa: kymmenen tietokoneen keskusyksikköä, yhdeksän 
webkameraa, kahdeksan näyttöä, videotykki ja metreittäin 
erilaisia johtoja. Asetin pöydät pitkittäissuunnassa luokassa 
olevan valkokankaan eteen ja nostin koneita pöydän päälle. 
Huomasin kolmen näytön mahtuvan rinnakkain ja se näyt-
ti toimivan erittäin hyvin. Tein kaksi kolmen näytön riviä ja 
viimeinen rivi jäi yhden näytön vajaaksi, koska viimeinen 
kuva heijastui videotykin kautta kankaalle. Kasatessani te-
osta en alkanut järjestelemään laitteiden johtoja, joten ne 
jäivät roikkumaan satunnaisesti pöydältä lattialle. Viimei-
seksi asettelin kamerat näyttöjen eteen ja yhden kameran 
mikrofonitelineeseen.

Kaiken ollessa valmista, kytkin virrat koneisiin ja käynnistin 
ohjelmat. Tilassa oli vielä täysi valaistus, mutta pidin silti 
näkemästäni ja koneiden harmonisesta hurinasta. Kamerat 
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Kuva7. Viite hetkeen
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vaativat vielä kohdistamista, koska kuvaan kuulumattomat 
elementit erottuivat selvästi. En ollut kameroiden asettelussa 
liian tarkka, vaan näin tämän korostavan kuvan vääristymis-
tä. Kuvaaja oli myös saapunut paikalle, joten en halunnut hu-
kata hänen aikaansa hienosäätämällä teosta. Sammutin valot 
ja teos oli valmis.

Tässä vaiheessa teoksesta paljastui täysin uusi puoli. Kame-
ran kuvatessa tyhjää valkoista seinää, kuva alkoi tuhoutua 
näytöillä, mutta samalla kuvaan tuli visuaalista häiriötä eri-
laisina väreinä ja väreilynä. Tämä efekti voimistui näytöltä 
näytölle ja valkokankaalla näkyikin eräänlainen liikkuva 
maisema. Ajattelinkin videokuvan aiheuttavan liikettä myös 
staattiseen kuvaan, mutta tämänkaltainen efekti oli täysi yl-
lätys. Teos näytti todella hyvältä myös ilman osallistuvaa kat-
sojaa. Sisällön kannalta teos toimi myös itsenäisenä erittäin 
hyvin. Osallistuessani teokseen astumalla kameran eteen, 
koin uuden yllätyksen miltä kuva näytti. En osannut aavistaa 
videokuvan värien muuttuvan muutamaksi pääväriksi (pää-
osin punaiseksi) ja tekniikan aiheuttaman viiveen tuovan 
liikkeisiin pehmeyden. Halusin vain seistä kameran edessä ja 
ihmetellä aikaansaannostani, vaikka olinhan sen jo pitkälle 
suunnitellut.18

Kuunnellessani koneiden hurinaa, muistin jo aiemmin mie-
lessä käyneen ajatuksen äänien tuomisesta mukaan teok-

18 Ks. Liite 1

seen. Web-kameroissa on sisäänrakennetut mikrofonit, joten 
olisin voinut alkaa tutkimaan äänen kuljettamista teoksessa 
samalla periaatteella, tästä olisi voinut saada mukavan ääni-
maiseman teokseen. Teoksen rakennus oli tässä vaiheessa jo 
pitkällä ja aikaa ei riittänyt ylimääräisiin teknisiin puoliin, jo-
ten tämä jäi vain ajatukseksi. Olen myös ollut hyvin vähän te-
kemisissä äänitekniikan kanssa, joten olin hieman epävarma 
taidoistani. Kuitenkin ajatus teoksen mahdollisesta muokka-
uksesta audiovisuaaliseksi on säilynyt.

Uudet oivallukset työprosessin avulla

Teoksen toinen ja lopullinen versio osoitti ennakko-oletukset 
oikeiksi, mutta teos toi vielä jotain uutta. Näin tuhoamisen 
uudesta näkökulmasta, koska teos loi uutta tuhoamalla ku-
vaa. Kuva tosiaan tuhoutui ja häiriintyi melkein tunnista-
mattomaksi, mutta lopputulos oli hyvin esteettinen ja jopa 
maalauksellinen. Loin järjestelmän tuhoamaan kuvaa, mutta 
lopputulos olikin uuden luominen. Tämä herätti ajatuksia, 
joita en ollut pohtinut ennen teoksen lopullisen version nä-
kemistä. Huomasin myös pieniä puutteita, joita halusin vielä 
hienosäätää ennen teoksen esillepanoa. Luokkatila oli liian 
paljon samasta maailmasta tietokoneiden kanssa: mieleeni 
tuli tietokoneluokka. Kamerat eivät pysyneet paikallaan, ja 
huono kohdistus häiritsi asteittaista kuvan tuhoutumista. 
Kiinteä videotykki rajoitti teoksen asettelua, joten tarvitsin 
irtonaisen videotykin. Luokan pimeys viehätti minua, joten 
aloin järjestellä varaamani tilan hämärtämistä.
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Kasattuani teoksen kahteen rullakkoon, aloin varata laitteis-
toa ja varmistaa, että tarvittavat materiaalit löytyvät pystytys-
päivänä. Sain samankokoiset pöydät taidekasvatuksen osas-
tolta, kuten myös suuren kankaan telineineen pimentämään 
tilaa. Löysimme harjoitusmestarin kanssa käyttökelpoisen 
valkokankaan, jonka ripustin rikkinäiseen telineeseen. Sain 
myös nippusiteitä, koska halusin turvata teosta mahdollisilta 
varkailta. Varaamassani tilassa on kattovalaistus, josta kävin 
myös keskustelua aulan henkilökunnan kanssa. Kaksi lam-
puista oli sammuneina, joten oletin sen riittävän hämärtä-
mään tilan.

Teoksen nimeäminen oli vaikeaa, koska yleensä nimet saat-
tavat ottaa teokselta jotain pois. Asettelin teoksesta mieleen 
tulleita sanoja paperille ja pyrin tekemään niistä kuvaavan 
nimen. Viite on ollut ajatuksena mukana alusta alkaen ja 
teoksessa on vahva linkki nykyhetkeen ja sen kokemiseen, 
koettu hetki näkyy valkokankaalla vasta hetken kuluttua.  
Kauan pohdittuani päädyin ensin englanninkieliseen ni-
meen: ”Reference to Present”. Halusin teokselleni kuiten-
kin suomenkielisen nimen ja päädyin nimeen Viite hetkeen. 
Tämä oli mielestäni paras vastine englanninkieliselle ni-
melle. En halunnut tuoda nimeen tuhoamisen tematiikkaa, 
koska se olisi vain ohjannut liikaa katsojan ajatuksia kenties 
kauemmas omasta kokemuksesta. Yksi tuhoamiseen liittyvä 
ajatus on ollut kritiikki nyky-yhteiskunnan mediakulttuuria 
kohtaan. Juha Suoranta näkee kehityksen vievän ajan sir-
paloitumiseen ja sosiaalisten siteiden katkeamiseen, joka 

muuttaa ja ohentaa sosiaalisen vuorovaikutuksen tapoja ja 
vähentää mahdollisuuksia luonteen kehittämiseen.19 Nimi oli 
mielestäni osuva, se viittaa hetkeen teoksen äärellä, toisaalta 
viittaan myös hetkeen, jossa tuhoaminen tapahtuu.

Näyttely - vihdoinkin

Pystytyspäivänä kannoin laitteiston ja materiaalit aulatilaan, 
johon aloin kasata näyttelyä. Teos mahtui tilaan parhaiten 
asettamalla se osittain käytävätilaan, josta tavarankuljetus-
hissin ovet avautuvat. Tällä tavalla sain tilaa heijastaa video-
kuvan kankaalle tarpeeksi suurena. Tilan kattoon ei saanut 
tehdä muutoksia, ja siellä oli vain muutamia ripustuskouk-
kuja. Videotykki tuli siis pöydän päähän, jolla tietokoneet 
näyttöineen sijaitsivat. Asetin pöydät paikalleen ja aloin 
sommitella tietokoneiden asettelua, mutta koin parhaaksi 
käyttää jo aikaisemmin hyväksi todettua järjestelyä. Tässä 
vaiheessa aloin pystyttää tilaa hämärtävää kangasta valko-
kankaan viereen, ettei ulkoa tuleva valo häiritsisi videoku-
vaa. Pystytin kankaan mahdollisimman korkealle eli melkein 
katon rajaan, mutta huomasin silti valojen häiritsevän. Sain 
onneksi hankittua ”black wrap”-pimennysmateriaalia eloku-
vataiteen laitokselta, joten pystyin pimentämään haluamani 
kattovalaisimet. Kasasin teoksen vastaamaan aikaisempaa 
versiota ja pystyin nyt kohdistamaan kamerat paljon parem-
min näyttöihin.

19  Suoranta, 137.
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Pystytyksen loppuvaiheessa huomasin vielä erään tilannetta 
muuttavan seikan. Ensimmäinen kamera, joka aikaisemmas-
sa versiossa kuvasi luokan valkoista seinää, kuvasikin teoksen 
takana olevaa käytävää, johon paistoi auringonvalo. Tämä sai 
aikaan sen, että teos ei alkanut elää samalla tavalla kuin luok-
katilassa. Kuvaan tuli pientä väreilyä, mutta ei niin selväsi 
kuin aiemmin. Kuva kärsi myös katsojan astuessa kameran 

eteen, koska taustavalo sai kasvojen alueen liian tummak-
si. Kasvojen yksityiskohdat erottuivat vasta todella lähellä 
kameraa.

Alun perin tila oli kompromissi, joten tässä vaiheessa olin 
hieman kärttyinen koko tilanteesta, mutta onneksi nouda-
tin ensimmäisessä versiossa käyttämääni taustapaperin ide-
aa. Hain lainaan toisen valkokangastelineen ja asetin siihen 
ison pahvilevyn taustaksi. Tämä aiheutti heti teoksen oman 

Kuva 8. Näyttelytila ja pimennysverho
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elämän ja kuva tasapainottui katsojan astuessa kameran 
eteen. Kasvojen piirteet erottuivat selvästi ja tausta jäi tum-
memmaksi. Katsojan vastapäätä asettuva valkokangas ja kat-
sojan takana roikkuva pahvilevy aiheuttivat myös eräänlaisen 
kahden vastakkaisen ja samankaltaisen elementin tasapai-
non. Idea kuvien viittaamisesta toisiinsa sai tästä myös lisää 
sisältöä. 

Saatuani teoksen pystytettyä, asetin vieraskirjan teoksen vie-
rellä seisovalle jalustalle ja nautin tehdystä teoksesta vielä 
pienen hetken. Näyttely oli tässä tilassa 24.–30.5.2011. Kävin 
joka aamu avaamassa ja joka ilta sulkemassa teoksen. Ai-
kaisemmat kokemukset webkameroiden kanssa ovat osoit-
taneet, että ympäri vuorokauden päällä oleva kamera alkaa 
menettää kuvanlaatuaan ja tarkkuuttaan. Taideteollinen kor-
keakoulu hiljenee illalla kello viiden jälkeen, joten oli turha 
pitää kymmentä tietokonetta päällä yön yli, tämä myös eko-
logisista syistä. Vein videotykin yösäilöön vahtimestarille ja 
teos sai lepohetkensä.

Teoksen ollessa esillä tarkistin joka aamu kameroiden 
kohdistuksen ja pyrin asettamaan kameran kohtisuoraan 
näyttöruutua vasten, ilman näytön reunojen tulemista 
kuva-alueelle. Ensimmäisenä näyttelypäivänä asetin kamerat 
hieman huolimattomasti, koska en pitänyt kuvien samankal-
taisuutta tärkeänä. Eräs näyttelyvieras mainitsi asiasta, joten 
yritin olla mahdollisimman tarkka kameroiden asettelussa. 
Teos toimi paremmin, jos jokaisen kuvan rajaus oli mahdolli-

Kuva 9. Näyttelytila takaa



29

simman lähellä edellistä ja kuva ei vääristynyt pystysuunnas-
sa. Jouduin välillä muuttamaan taustapahvin asentoa, koska 
tilassa liikkuessa ja teosta tarkastellessa saattaa helposti tö-
näistä rakenteita. Teoksen ylläpito oli muuten hyvin helppoa.

Syventyminen teemoihin

Katsoessani valmista teosta aloin pohtia alkuperäistä pää-
määrääni luoda teos tuhoamisesta. Keskityin työprosessissa 
pohtimaan tuhoamista ja kuinka se ilmenee teoksessa. Otet-
tuani askeleen taaksepäin tekemisestä ja katsomalla teosta 
tarkemmin, pystyin erottelemaan tuhoamisen lisäksi myös 
muita teemoja.

Tärkeä ominaisuus teoksessa on sen yksinkertaisuus. Tutus-
tumiseni minimalismiin on selvästi vaikuttanut omaan työs-
kentelyyni. Teosta tarkastelemalla ja itse siihen astumalla 
alkaa hahmottaa laitteiden toimintaperiaatteet ja saada oi-
valluksen, joka saa teoksen lähemmäs itseä. Tämä auttaa tut-
kimaan teoksen sisältöä ja siihen liittämiäni ajatuksia. Näy-
töissä esiintyvää kuvaa ei ole muokattu digitaalisesti millään 
tavalla ja efekti muodostuu ainoastaan laitteiston analogian 
kautta. Tietokoneet ovat esillä pöydällä näyttäen sen, minkä 
koneiston läpi kuva kulkee, ennen päätymistään näyttöruu-
tuun. Myös johtojen epämääräinen kaaos lisää vaikutelmaa 
tiedon kulkemisesta niissä. Kuitenkin näyttöruudut, kame-
rat ja keskusyksiköt ovat tarkoissa riveissä, koska näin katsoja 

Kuva 10. Näyttelytila edestä
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näkee kuvat samankaltaisina ja erottaa niiden väliset muu-
tokset. Olen riisunut teoksen mahdollisimman selkeäksi ja 
toisaalta helposti lähestyttäväksi.

Elementtien toistuvuus ja samankaltaisuus tukee videokuvis-
sa tapahtuvaa toistoa. Pyrin saamaan kahteen peräkkäiseen 
videokuvaan tulevat muutokset esiin pienin vivahde-eroin. 
Toisaalta ensimmäisen ruudun ja viimeisen heijastuksen ero 
on jo niin merkittävä, että alkuperäisen lähteen tunnistami-
nen on vaikeaa. Näin teos tuo esiin toiston ja viittaamisen 
kautta toteutuvan asteittaisen tuhoutumisen.

Teknologiaa pidetään luotettavana ja kestävänä. Tietoko-
neella kopioitua tiedostoa pystyy kopioimaan alkuperäisenä 
lukemattomia kertoja laadun kärsimättä. Tämä tietokoneit-
ten oletettu ominaisuus ei pidä täysin paikkaansa. Teknolo-
giaan luotto ei saisi olla niin vahvaa, koska se ei ole pysyvää. 
Rakennetut elementit ovat aina alttiita ympäristölleen, joka 
on alati muuttuvaa ja uudistuvaa.

Halu toteuttaa teos vanhoilla käytetyillä tietokoneilla ja ana-
logisella kuvankäsittelyllä on myös kannanotto aina uusim-
man laitteiston hankintaa vastaan. Käytetyissä materiaaleis-
sa näkyy koettu historia ja aikaisempi merkitys. Elementin 
alkuperäinen luonne ja käyttötarkoitus muuttuu ja näin se 
saa katsojan mielenkiinnon heräämään. Osaltani halusin 
myös viitata videotaiteen ensimmäisiin mestareihin, kuten 
Nam June Paikiin. Teoksessaan Electronic Superhighway: 

Continental U.S., Alaska, Hawaii (1995) Paik on rakentanut 
massiivisen televisioruuduista koostuvan Yhdysvaltojen kar-
tan, jossa osavaltioiden rajat ovat loistavia neon-valoputkia. 
Jokaisen osavaltion rajojen sisälle on omistettu omat häiriöl-
liset toistuvat videopätkät, joista voi tunnistaa joitain tuttuja 
elementtejä. Kokonaisuutena televisiot muodostavat suuren 
pinnan, joka heijastaa säteilyään. Yksittäinen televisioruutu 
menettää teoksessa merkityksensä. Tietokoneiden ja teknii-
kan käyttö ikään kuin materiaalina, sen ohjelmiston sijaan, 
kiinnostaa minua yhä. 

Kokemus

Ensi näkemältä teos vaikuttaa uhkaavalta välkkyvine valoi-
neen ja ehkä myös hieman vieraalta. Teos koostuu tutuista 
elementeistä, mutta jokin on toisin. Teos näyttää tuhoami-
sen asteittaista etenemistä ja sen aikaansaamaa estetiikkaa ja 
viehätystä, houkuttaen katsojan sen pariin. Kenties ruman ja 
arkisen teknologian avulla kokemus teoksen parissa saadaan 
purettua pieniksi osiksi näyttöruuduille, jossa koettu muut-
tuu ajallisesti ja visuaalisesti. Nykyhetki ilmenee uudenlai-
sena katsojan edessä, josta alkuperäistä, koettua hetkeä, ei 
enää tunnista. Kuva toistuu useaan eri näyttöruutuun, mutta 
jokainen uusi versio vie sitä kauemmas alkuperäisestä, todel-
lisuudesta. Teos on koko ajan elävä, jotain, jota ei pysty van-
gitsemaan tietyksi kuvaksi tai hetkeksi. Teos on suunniteltu 
kokonaisuus, joka tuottaa tiettyjen sääntöjen mukaan kuva-
materiaalia, jota ei voi kuitenkaan ennakoida.
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Osallistuttuessaan teokseen alkaa kokija nähdä itsensä ku-
varuuduilla ja samalla oman kuvansa hajoavan ja muuttuvan 
kameroiden ja tietokoneiden kautta. Toistaminen ja uudel-
leenluonti saa omat piirteet tunnistamattomiksi ja viimeinen 
tuhottua, mutta luotu uusi kuva onkin vain etäinen muistu-
tus itsestä. Peilikuvajaisesta näkeekin toisen, mutta silti itseä 
tarpeeksi narsistisella tavalla viehättävän kuvajaisen. Krauss 
kuvaa peiliheijastuksen tarkoittavan liikettä kohti yhtymistä, 
pois erillisyydestä. Heijastuksen rinnalla on reflektio, strate-
gia, jolla pyritään saavuttamaan radikaali sisäinen epäsym-
metria. Refleksiivisyys on jakautumista kahteen kategorisesti 
erilaiseen kokonaisuuteen, jotka voivat selkiyttää toisiaan, 
kunhan ne säilyvät erillisinä.20 Teoksessani Viite hetkeen epä-
symmetrian aiheuttavat käsitteet peili ja videokuva. Kuvajai-
set kuitenkin miellyttävät silmää ja mahdollistavat leikin kat-
sojalle, jossa pystyy tutkimaan omia ilmeitä ja liikkeitä, kuten 
lapsi peilin edessä. Tämä on hyvä merkki siitä, että esille tul-
lut kuva on tarpeeksi kaukana todellisesta omasta kuvasta. 
Vuorovaikutus tapahtuu itsen ja tuotetun kuvan välillä. Teos 
on suljettu kehä.

Pohtiessani näkemääni teosta asettuen sen ulkopuolelle, en 
nähnyt enää käsittelemääni tuhoamisen teemaa. Pettymyk-
selle ei ollut sijaa, koska teos oli muuten onnistunut. Pohdin 
tarkkaan syitä, miksi tuhoamisen teema jäi vain sivuhuo-
mioksi. Toisaalta en halua käsiteltävän teeman olevan liian 
ilmiselvä, vaan hiipivän huomaamatta osaksi kokemusta. 

20  Krauss 1993, 84.

Itselläni tuhoamisen tematiikka oli jo sijoittunut omaan lo-
keroonsa, joten teoskokemus ei voinut olla objektiivinen tai 
uusi. Koen päässeeni semioottisesti ajatellen videokuvan 
ikonisesta luonteesta indeksin tasolle käsitellessäni tuho-
amista. Videokuva teoksessa ei viittaa kuvaamaansa kohtee-
seen (ikoni), vaan kertoo enemmän mediasta itsestään ja sen 
olemuksesta.

Käsitys tuhoamisesta muuttui

Saatuani teokseni ensimmäistä kertaa kasaan, huomasin 
käsitykseni tuhoamisesta muuttuneen. Olin aikaisemmin 
pitänyt tuhoamista vain tuhoavana voimana, mutta keskit-
tyessäni tekemään taideteoksen tuhoamisesta, päädyin luo-
maan täysin uutta. Viittaamalla edellisiin kuviin olinkin vain 
saanut alkuperäisen kuvan tehokkaammaksi monistamalla 
sitä ja tuomalla siihen tuhoamisen avulla lisää sisältöä. Aloin 
pohtia myös, voiko tuhoamalla luoda uutta? Onko tuho-
amisen päämääränä vanhan järjestyksen rikkominen ja näin 
uuden luominen? Tuhoaminen ei tuntunut enää täysin kä-
sittämättömältä ilmiöltä. Aloin myös miettiä omaa tuhoavaa 
käytöstäni ja havaitsin, että yleensä taustalla on ollut muu-
toksen halu ja näin uuden rakentaminen. Jäin kuitenkin poh-
timaan, olenko turhan optimistinen, koska tuhoaminen on 
ollut myös satunnaista ja vailla päämäärää. Onko tuhoami-
nen vaistonvaraista?
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Onko olemassa jotain mitä ei voi tuhota? Luonto on muotou-
tunut kokonaisuudekseen ilman ihmisen vaikutusta. Puun 
kaataminen ei ole luonnon tuhoamista, mutta sademetsien 
tehohakkuut ovat, joten onko siis kyse vain mittakaavasta? 
Luonto on uusiutuvaa, mutta ei kuitenkaan tuhoutumatonta. 
Mielestäni taiteessa ei voi olla tuhoamista, koska taiteen ni-
missä tehty tuhoaminen on jo osa luovaa prosessia, jossa luo-
daan merkityksiä ja ajatuksia. Nämä pohdinnat johdattelivat 
minut selvittämään kuinka tuhon ja taiteen välistä ristiriitaa 
on käsitelty niin maalaustaiteessa kuin mediataiteessa.

Taide ja tuhoaminen

Tuhoaminen taiteessa

Taiteessa on tuhottu, hajotettu ja jopa tapettu useaan ottee-
seen, mutta onko kyse tuhoamisesta vai uuden luomisesta? 
Taidehistoriasta mieleeni nousee esimerkkejä maalauskan-
kaan leikkaamisesta, polttamisesta ja ampumisesta, mutta 
nämä tavat kohdella kangasta muuttuvatkin tekniikoiksi 
käsitellä maalauspohjaa. Kiinnostava nykytaiteilija Cai Guo-
Qiang (1957-) räjäyttää kuvan kankaalle, mutta hallittu räjäy-
tys kankaalla ei tuhoa vaan piirtää polttaen jälkiä.

Jos taideteos ei ole pysyvä, vaan se tuhotaan valmistumisen 
jälkeen, jää siitä kuitenkin muistijälki katsojan mieleen. Teok-
sen tuhoaminen vain antaa sille uuden merkityksen. Tiibeti-
läisten munkkien tekemät abstraktit , erittäin yksityiskohtai-
set ja värikkäät hiekkamandalat tuhotaan heti valmistumisen 
jälkeen ja värikkäät hiekanjyväset sekoittuvat keskenään. 
Tässä teoksen teko ja tuhoaminen kertovat buddhalaisuuden 
ydinajatusta aineellisen elämän tilapäisyydestä.

Taiteen nimissä tuhoaminen on kuitenkin vastuutonta: tehty 
teko saattaa hämärtää tekijän moraalin niin kutsutun isom-
man asian nimissä. Kuten myös taidetta tehdessä aiheutettu 

Kuva 11. Cai Guo-Qiang Tree With Yellow Blossoms 2009
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vahinko ja tuho saattaa jäädä monelta taiteen tekijältä huo-
maamatta. Upeat öljyvärit ovat ympäristömyrkkyä ja mesta-
rillista maalausta maalatessa saattaa aiheuttaa huomaamat-
taan pitkäaikaista vahinkoa ympäristölleen.

Tuhoamista mediataiteessa

Videotaiteesta ei ole vaikea löytää tuhoamisen teemoja kä-
sitteleviä teoksia. Poimin kaksi esimerkkiä, jotka mielestäni 
ovat erittäin mielenkiintoisia teoksina ja jotka kommentoi-
vat tuhoamista ilmiönä, sekä näyttävät eri toimintatapoja 
videotaiteessa.

Esimerkkinä videoinstallaatiosta, jossa on mukana tietoko-
neelle ohjelmoitu ohjelma, on Charles Sandisonin (1969-) 
teos Good and Evil (2002) (Kuva 12). Teoksessa tyhjän huo-
netilan seinäpinnoille heijastetaan sanoja ”good” ja ”evil” eli 
hyvä ja paha. Sanat liikkuvat vapaasti ja kohdatessaan toi-
nen tuhoutuu (50% todennäköisyydellä). Punainen paha ja 
valkoinen hyvä pyrkivät tuhoamaan toisensa ja omat joukot 
kerääntyvät suuriin joukkoihin ennen vastapuolen kohtaa-
mista. Sandison mainitsee myös viittaavansa Brugelin teok-
seen Triumph of Death (1562) (Kuva 13) ja korostaa teoksensa 
maalauksellisuutta.21

21 Sandison 2002.

Kuva 12. Charles Sandison Good and Evil 2002

Kuva 13. Pieter Bruegel The Triuph of Death 1562
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Teoksessa kaksi vastapuolta pyrkii tuhoamaan toisiaan, mut-
ta ohjelman vuoksi voittajaa ei pysty ennakoimaan. Hyvä ja 
paha menettävät helposti merkityksensä, koska molemmat 
toimivat täysin samoilla periaatteilla ja tavoilla. Tärkeäksi 
jää teoksen visuaalisuus ja prosessi. Oman teokseni tapaan 
Charles Sandison on luonut järjestelmän, jossa tuhotaan ja 
astunut itse sen ulkopuolelle seuraamaan sitä. Näen myös 
molemmissa teoksissa toiston tärkeyden. Sandisonin tapa 
käsitellä tuhoamista pohjautuu enemmän luonnolliseen tu-
houtumiseen. Teoksessa on viitteitä biologiaan, kuten virus-
ten leviämiseen veressä. Ajatus loppumattomasta tuhoutu-
misesta ja jatkuvasta prosessista saa aikaan sen hyväksynnän 
olennaisena ilmiönä elämässä.

Mary Lucier on tutkinut teoksessaan Dawn Burn (1975) tek-
nologian suhdetta luontoon ja sen ristiriitaisuutta. Teos koos-
tuu seitsemästä peräkkäin kuvatusta auringonnoususta New 
Yorkin East Riverin yläpuolella. Nämä seitsemän videota on 
näytetty seitsemältä monitorilta, joista jokainen on toistaan 
hieman suurempi. Horisontti on kohdistettu televisioruutu-
jen alareunaan, Lucier videokuvasi näin auringon asteittaista 
nousua. Auringon valon voimakkuuden ylittäessä kameran 
valonvastaanottokyvyn, aurinko poltti kameran kuvaput-
keen jäljen. Näin videokuva jäi pysyvästi vioittuneeksi.22

22 Dawn Burn.

Yhdistämällä auringonnousun elämää luovan luonteen ja 
tekniikan kyvyttömyyden vangita tämä voima, saadaan ai-
kaan mielenkiintoinen kontrasti luonnon ja tekniikan välil-
le. Aurinko tuhoaa tekniikan, mutta vain siksi koska tekijä 
asettaa kameran auringon eteen ja tekee sen alttiiksi tuhou-
tumiselle. Videon kyky vangita todellisuus onkin mahdo-
tonta luonnonvoimien edessä. Tämä taas asettaa kysymyk-
sen videokuvan luonteesta ja siitä, onko ylipäänsä luonnon 
kokeminen se vahvin tapa nähdä. Mary Lucier mainitseekin 
teoksen lähtökohtana olleen halun katsoa suoraan aurinkoon 
vahingoittamatta silmiä, mutta kamera kokikin auringon tu-
hoavan vaikutuksen sen rakenteisiin.23

Mitä on tuhoaminen? 

Kuoleman vietti

Teoksen pystytyksen jälkeisen pohdinnan jälkeen palaami-
nen lähtökohtiin osoittautui hyödylliseksi. Tutustuttuani 
termiin thanatos huomasin pian, ettei tämä sana ole peräisin 
Freudilta. Ryhdyin tekemään teosta hyvin pinnallisilla tie-
doilla käsittelemistäni teemoista ja tarkempi perehtyminen 
alun perin mielenkiintoa herättäneeseen ajatukseen kuole-
man vietistä syvensi ajatuksiani tuhoamisesta.

23  Lucier 1990, 457.
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Kirjassaan Beyond Pleasure Principle (1920) Sigmund Freud 
pohtii ihmisiä ja elämää ohjaavia vaistoja. Eteenpäin vievän 
seksuaalisen vietin, Eroksen, lisäksi hän ehdottaa rinnak-
kaista kuoleman viettiä, joka saisi ihmiset pyrkimään kohti 
elotonta tilaansa. Kuolemanvietti ja elämänvietti ovat läsnä 
elämän alusta lähtien, saaden elämän jatkumaan.24

Freudin mukaan vaisto on elävän orgaanisen aineksen syn-
nynnäinen taipumus palata takaisin aikaisempaan tilaansa, 
josta jokin ulkoinen voima on saanut sen erotetuksi.25 Freud 
kyseenalaistaa täten orgaanisen kehityksen, koska jos ulkoi-
nen voima ei vaatisi eliöiltä muutoksia, muutosta ei tapah-
tuisi. Eliöt ovat siis luonteeltaan hyvin konservatiivisia. Tämä 
vaisto aikaansaisi tuhoavan käytöksen, niin itseä kuin muita-
kin kohtaan. Ennen elollista oli elotonta, joten elämän pää-
määrä on kuolema.26 Freud mainitsee tuhoavan käytöksen 
johtuvan myös tarpeesta muuttaa epämiellyttävän kokemuk-
sen passiivinen rooli aktiiviseksi, toistamalla tätä kokemusta 
pakonomaisesti.27 Freud teki nämä päätelmät kuoleman vie-
tistä tutkiessaan toistopakkoa ja sodan traumoista kärsiviä 
henkilöitä.28

Negatiivinen suhde tuhoamiseen muuttui tutustuttuani 
Freudin ajatuksiin. Hän ei pyri asettamaan tuhoamista eetti-

24  Freud 2009, 79.
25  Mts. 44.
26  Mts. 47.
27  Mts. 43.
28  Mts. 8-19.

selle tai moraaliselle pohjalle, koska se on yksi ihmisen sisäi-
sistä vieteistä, jota on tasapainottamassa Eros. Tuhoaminen 
ei ole niinkään aktiivista toimintaa, vaan enemmän jatkuva 
alitajunnassa vallitseva tila.

Koen Freudin pohdintojen kuoleman vietistä liittyvän omiin 
ajatuksiini tuhoamisesta ja tavastani käsitellä aihetta taiteen 
kautta. Otin aktiivisen roolin käsitellessäni tätä minulle läh-
tökohtaisesti negatiivista ajatusta. Tekemällä teoksen olen 
luonut hallitun järjestelmän, jossa tuhoutuminen tapahtuu. 
Jopa toiston elementti on mukana. Teokseen osallistuessa 
oman kuvan tuhoutumisen prosessi on miellyttävämpi ko-
kea, koska sen pystyy toiston kautta hyväksymään. Mahdol-
lisuus osallistua teokseen auttaa saamaan kontrollin tuhou-
tumisen tapahtumaan. Omiin liikkeisiin ja ilmeisiin pystyy 
vaikuttamaan ja teoksesta pystyy astumaan ulos halutessaan. 
Kun teoksen jättää sikseen astumalla siitä ulos, pystyy näke-
mään sen alkupisteen eli teos ei muutu katsojan kokemuksen 
jälkeen, joten katsoja pystyy nauttimaan tuhoviettinsä kautta 
sen alkuperäisestä muuttumattomasta tilasta.

Freudin teorian jälkeen koin teokseni estetiikan olevan eri-
tyisesti kuvan palauttamisessa sen alkuperäiseen muotoon. 
Tässä tapahtumassa alkuperäinen muoto on elektroninen vi-
deosignaali. Paljastamalla sen sisältämät elementit ja häiriöt 
pääsee lähemmäs videokuvan lähtöpistettä. Videokuva saat-
taa näyttää todellisuudelta, mutta sitä tuhottaessa nähdään 
sen rakenteellinen todellinen luonne.
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DIAS 1966 Lontoo

Tuhoamista ja siihen johtavia syitä on käsitelty eri tieteen-
aloilla, taiteen suurin ja merkittävin tapahtuma tämän tee-
man parissa järjestettiin Lontoossa. Tuhoamisesta taiteessa 
järjestettiin vuonna 1966 kolmepäiväinen konferenssi nimel-
lä: The Destruction in Art Symposium, jota Kristine Stilesin 
kuvailee artikkelissaan The Story of the Destruction in Art 
Symposium and the “DIAS affect”29. DIAS kulki konferenssin 
nimellä, mutta se oli kuitenkin enemmän alusta erinäisille 
taideteoille ja näyttelyille ympäri Lontoota. Järjestäjänä toi-
mi virallisesti Gustav Metzger, tunnettu taiteilija ja aktivisti. 
Tapahtumaan osallistui laajasti kansainvälisiä taiteilijoita, 
kriitikoita, runoilijoita, aktivisteja ja tutkijoita. Yhteinen 
kantava tavoite oli käyttää tuhoamista tapana vastustaa psy-
kologista, sosiaalista ja poliittista väkivaltaa. Tekijät käsitte-
livät tuhoamista orgaanisen elämän toimintaperiaatteena, 
kuten myös implisiittisiä prosesseja ja rakenteita luomisen ja 
tuhoamisen yhteenliittymässä sekä vuorovaikutussuhteessa. 
Tuhoaminen ymmärrettiin enemmän kausatiivisena periaat-
teena, taiteen konkreettisen tuhoamisen sijaan, osana luo-
vuutta ja tekemisen prosessia. Tapahtumassa otettiin käyt-
töön tuhoaminen uutena tapana kritisoida konventionaalisia 
esteettisiä tapoja, päämääränä hyväksyä taiteilijoiden sosiaa-
linen tarpeellisuus vaikuttaa kulttuurin avulla poliittisena 

29  Ks. Stiles 2005.

voimana muutosta kohti. Tapahtumassa esiteltiin ja keskus-
teltiin tuhoamisen teemasta, kuitenkin hyvin sosiaalisesta 
lähtökohdasta.

Konferenssin kautta tuhoavat prosessit tuotiin taiteen ken-
tälle. Osallistuneista henkilöistä suuri osa oli kokenut toisen 
maailmansodan ja käynnissä olevan Vietnamin  sodan. Ne 
nostivat pintaan halun osallistua ja vaikuttaa politiikkaan 
sekä kulttuuriin. 60-luku on myös tunnettua vastakult-
tuurien aikaa, jolloin useat tasa-arvoa koskevat epäkohdat 
nostettiin kansan tietoisuuteen. Sosiaalisen vaikuttamisen 
halu ja ilmapiiri oli siis juuri otollinen uusille ja kokeileville 
tilaisuuksille.

Tapahtuman järjestäjät Metzger ja Sharkey saivat syytteen 
”rivon ja säädyttömän näyttelyn laittomasta mahdollistami-
sesta”. Heitä odotti mahdollinen kuuden kuukauden vanki-
latuomio. Tuomion lopullisesta päätöksestä ei löydy tietoa, 
mutta jo teon asettaminen laittomaksi on tarpeeksi kerto-
maan tapahtuman luonteesta. Tapahtumaan kutsuttiin myös 
kiistanalaisia henkilöitä, kuten jäseniä anarkistisesta PROVO 
ryhmästä, jonka periaatteisiin kuuluu provosoida auktori-
teetteja väkivallattomin keinoin väkivaltaan.

Tärkeimpänä vaikutuksena DIAS toi taiteeseen uusia työ-
kaluja ja yhdisti poliittisen ja sosiaalisen vaikuttamisen tai-
teeseen. Vallitseva yhteiskunnallinen ilmapiiri provosoi niin 
paljon, että uuden luomiseksi käsiteltiin tuhoamisen teemaa. 
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Stilesin mukaan selvästi näkyvin vaikutus kohdistui perfor-
manssitaiteeseen, jossa tapahtuman inspiroimana alettiin 
nähdä hyvinkin väkivaltaista itseilmaisua.

Anarkismi

DIAS pyrki vaikuttamaan vallitsevaan yhteiskuntaan myös 
laittomasti ja mukana oli myös tunnettuja anarkisteja, joten 
mielenkiintoni heräsi tutkimaan anarkismin ja taiteen suh-
detta tuhoamisen näkökulmasta. Ääripäänä suorin keinoin 
tapahtuvassa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa toimii 
terrorismi, kenties nykypäivänä tuhoamiseen liittyvä ensim-
mäinen assosiaatio. Myös taide lähenee joskus anarkismin tai 
terrorismin kaltaisia toimintatapoja.

Bertrand Russelin mukaan yleinen mielikuva anarkismin vä-
kivaltaisuudesta tulisi hylätä, sillä väkivalta ei ole olennaista 
eikä luonteenomaista anarkisteille.30 Kuitenkin anarkismin 
helposti liittää tuhoamiseen, mutta vain sen periaatteiden 
kautta. Anarkistisia suuntauksia on monia, mutta yleisesti 
voisi määritellä anarkismin olevan taloudellisista, yhteiskun-
nallisista ja sosiaalisista valtahierarkioista vapaata yhteiskun-
taa tavoitteleva poliittinen ideologia. Tuhoaminen liittyy siis 
enemmän vallitsevan yhteiskunnan hajottamiseen vapauden 
nimissä.

30  Russell 1919.

Anarkismin kenties tunnetuimpia henkilöitä on Mikhail 
Bakunin (1814–1876), joka tunnetaan myös anarkistisen 
ajattelun isänä. Hänen ajattelustaan voisi nostaa esille ne-
gaation käsitteen. ”Uuden vapauden maailman luominen 
edellyttää porvarillisen järjestyksen uskonnollisten, poliit-
tisten, oikeudellisten, taloudellisten ja sosiaalisten instituu-
tioiden lakkauttamista.”31 Bakuninille vapaus oli se korkein 
päämäärä, jonka saavuttaakseen ei voi tehdä kompromis-
seja tai sovitella. Hän vaati Hegeliin tukeutuen positiivisen 
tilan negaatiota, kaiken olemassa olevan järjestyksen ja 
liikkumattomuuden hävittämistä, koskien myös teologiaa 
ja tiedettä, päämääränään ”hävittää taivaalliset ja maalliset 
valheet”.32 Ari Hirvosen mukaan Bakunilaisessa ajattelussa 
maailmanhenki löytyy negatiivisesta dialektiikasta, negaati-
on ja destruktion dialektisesta prosessista negaation ollessa 
kaiken elämän mittaamaton ja ikuisesti luova lähde.33 Baku-
nin koki kuitenkin luovansa uutta tuhoamisen filosofiallaan 
kuuluisassa lauseessaan ”tuhoamisen vietti on luova vietti”34. 
Tätä tuhoamisen ylistystä tuleekin verrata hegeliläisen ajat-
telun taustaa vastaan. Ilmari Jauhiainen avaa saksan kielen 
sanaa ”aufhebung”: se merkitsee Hegelin mukaan sekä asian 
säilyttämistä että sen hävittämistä. Tämän lisäksi kumoa-
miseen liittyy myös kumottavan korottaminen uudelle ta-
solle, kun sen huomataan kuuluvan johonkin suurempaan 

31  Hirvonen 2007, 54 (ref. Bakunin 1974a, 182-197, Bakunin  
 1977).
32  Hirvonen 2007, 56 (ref. Bakunin 1974b, 17-23).
33  Hirvonen 2007, 54.
34  Bakunin 1842.
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kokonaisuuteen.35. Aileen Kellyn mielestä tämä ajatusmalli 
toi myös filosofiaa opiskelleelle Bakuninille idean, että ke-
hitys tapahtuu negatiivisen muutoksen kautta, tuhoamalla 
positiivinen, ilman kompromisseja.36 Bakuninin vapauden 
filosofia on hyvin kyseenalainen.

Bakuninin anarkistiset aatteet muodostuivat Italiassa vuo-
sina 1865-67.37 Italia olikin otollinen maaperä vallankumo-
ukselle, koska uskottiin taloudellisesti alikehittyneen maan 
tarjoavan sille parhaan mahdollisuuden. Italiassa alkoi anar-
kismin historia. Kenties Bakuninin filosofian myötä anarkis-
tit suorittivat pian useita pommi-iskuja. Myöhemmin järjes-
täytyneemmät anarkistit taas suorittivat useita attentaatteja 
ja tappoivat nimissään vuonna 1900 Italian sen aikaisen ku-
ninkaan Umberto I:n.

Futurismi

Taidekentälle anarkiaa toi futurismi, aate, joka syntyi Itali-
assa 1900-luvun alussa. Tämä on mielestäni paras esimerkki 
anarkistisesta taideliikkeestä. Marja Härmänmaan mukaan 
futuristit pyrkivät saamaan eri taiteiden alat vastaamaan 
oman aikansa tasoa uudistaen radikaalisti taiteen muotokiel-
tä ja sisältöä, mutta jo ensimmäisestä manifestista kävi ilmi, 

35  Jauhiainen (ref. Hegel 1985, 94,11–95,23).
36  Kelly 1982, 93-94
37  Härmänmaa 2007, 101.

etteivät futuristit tahtoneet rajoittaa ”vallankumoustaan” 
koskemaan pelkästään taiteita.38 Futurismin perustamis-
manifestin julkaisi vuonna 1909 kirjailija Filippo Tommaso 
Marinetti (1879–1944) ja Härmänmaa mainitsee futurismin 
nimenomaan olevan ”laajin mahdollinen uudistusohjelma”, 
joka kattaisi kaikki elämän osa-alueet.39

Ensimmäistä kertaa törmäsin vastenmieliseen taidesuunta-
ukseen futuristien parissa. Uskon suurena syynä tähän ko-
kemaani inhoreaktioon olevan futuristien tavoite vanhan 
kulttuurin hävittämiseen uuden ja ihmeellisen tuntematto-
man tieltä. Tämä kohtuuton vimma tuhota herätti mielen-
kiintoni. Avantgardistinen liike on yleensä traditiota vastaan, 
mutta futurismi on ääriesimerkki tästä. Härmänmaan mu-
kaan futuristeille jokainen jälki menneisyydestä oli saman 
tien tuhottava niin pian kuin se oli valmis, ja Marinetti uskoi 
todistavansa ihmiskunnan historian loistavinta aikaa40, joten 
kaikki silloin tapahtunut ja tehty oli ehdottomasti parem-
paa kuin mikään mennyt ja vanhanaikainen. Marinettille 
elämän ylintä arvoa edusti isänmaa, jolle kaikki, jopa hen-
kilökohtainen vapaus tai totuus, oli alistettava. Patriotismi 

38  Mts. 113.
39  Mts. 113.
40  Mts. 388, 394.
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ei kuitenkaan pohjautunut menneeseen ja perinteisiin, vaan 
pyrkimyksenä oli modernisoida Italia. Tavoitteena oli nousta 
vahvimmaksi ja parhaaksi eurooppalaiseksi valtioksi. 41

Marinetti tekee selväksi, että Italian kulttuuri on jo aikansa 
elänyttä ja on aika antaa tilaa nykyisyydelle. Museot ja kir-
jastot ovat kuoleville, invalideille ja vangeille helpotus vaivoi-
hin, koska heillä ei ole tulevaisuutta, mutta nuorien elävien 
ja vahvojen futuristien tulisi polttaa kirjastot ja antaa tulva-
veden virrata museoihin. Kulttuurin hävittämiseen yllyttä-
minen ei jää tähän, vaan Marinetti kannustaa tarttumaan 
hakkuihin ja vasaroihin, koska kunnioitettujen kaupunki-
en perustuksia täytyy horjuttaa. Kyse on jo vallankumouk-
sellisesta ja jopa terrorismiin yllyttävästä kehotuksesta.42 
Esimerkki futuristien manifestin tuhoavasta luonteesta on 
selvä, kuten kohdat 9 ja 10 ilmaisevat:

Me haluamme ihannoida sotaa – ainoaa lääkettä 
maailmalle – militarismia, patriotismia, anarkistien 
tuhoavaa elettä, kauniita tappavia ideoita ja naisten 
halveksuntaa.

Me haluamme tuhota museot ja kirjastot, taistella 
moraalia, feminismiä ja kaikkea opportunistista ja 
utilitaristista pelkuruutta vastaan.

41  Mts. 390.
42 Marinetti 1909.

Tuhoamisen halu siis ei koskenut pelkästään kulttuuria, vaan 
jo sodan ihannointi kertoo halusta tuhota muita ihmisiä Ita-
lian nousun tieltä. Avantgardisteilla on vain tapana unohtaa, 
mitä kaiken tuhoamisen jälkeen seuraa. Matei Calinescun 
mukaan avantgardistit olettavat tulevaisuuden osaavan pitää 
huolta itsestään, kunhan vain vanhan ajan demonit on hä-
vitetty. Useissa avantgardistisissa suuntauksissa ollaan omis-
tautuneita kaikenkattavalle nihilismille, jonka välttämätön 
lopputulos on itsetuho. 43 Marinettin valtava usko kehityk-
seen ja tulevaisuuteen aiheuttaa paradoksin, koska saavu-
tettava päämäärä olisi taas osa vanhaa kulttuuria. Marinetti 
onkin korostanut nykyisyyden merkitystä hetken ja muu-
toksen avulla. Härmänmaan mukaan ihmisten menetettyä 
menneisyyden ja utopian tulevaisuudesta ja kun lineaarisesti 
etenevä aika oli pysäytetty, jäljelle jäi nykyhetki. 44 Teokseni 
parissa pohdin myös tätä ongelmaa nykyisyyden suhteesta, 
tuhoamisen hetkeä.

Terrorismi

Yhteiskunnallisesti tuomittua ja tuhoavaa toimintaa edustaa 
terrorismi. Terrorismi on yksilön tai ryhmän harjoittamaa 
väkivaltaa, jonka tarkoitus on viranomaisten uhkaamisen 
ja yleisöön kohdistuvan pelon avulla vaikuttaa päätöksen-
tekoon. Usein keinojen loputtua turvaudutaan käyttämään 

43  Calinescu 1987, 96.
44  Härmänmaa. 394-395.
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äärimmäisiä tapoja saada oma ääni kuuluviin tai tahto läpi. 
Anarkismin inspiroiman taiteen tavoin myös terrorismi on 
inspiroinut taiteen tekijöitä.

Taiteen ylittäessä lain lähestytään jo terrorismia. Pyrkimys 
tuoda ajatuksensa esiin välittämättä yhteiskunnan säännöis-
tä ei vielä tee taiteilijasta terroristia, mutta tarkoitus on osoit-
taa ja murtaa vallitsevat säännöt. Tekijänoikeuskiistat ovat 
varsin yleisiä taidekentällä ja laiton ääniraita videoteoksessa 
on toisaalta laiton, mutta toisaalta hyväksyttävissä usean ta-
hon puolesta.

Huolestuttavaa on terrorismin ihannointi ja samojen toi-
mintatapojen käyttöönotto taiteessa. Taideteossaan Jani Lei-
nonen (1978-) ja hänen mukanaan ”Food Liberation Army” 
sieppasivat pikaruokaravintolan muovisen maskotin ja vaa-
tivat vastauksia pikaruokalaa koskeviin kysymyksiin. Inter-
netistä löytyikin pian terroristihenkinen video (kuva 14), 
jossa kommandopipoiset henkilöt vaativat pikaruokayhtiöltä 
vastauksia kysymyksiinsä maskotin hengen uhalla. Vastauk-
sille annettiin määräaika ja jos vaatimuksiin ei vastattaisi, 
maskotti teloitettaisiin. Maskotti mestattiin galleriatilassa 

Kuva 14. Jani Leinonen Food Liberation Army 2011, kuvakaappaus.
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design-giljotiinilla ja Jani Leinonen joutui poliisitutkinnan 
alle. 45 Oikeuttaako Leinosen ironinen sävy teon vai onko 
kyse tuomittavasta terroriteosta?

Tulevatko radikaalit taideteot yleistymään ja pystytäänkö 
taiteen nimissä menemään yhä lähemmäs terrorismia pelon 
kautta? Yhteiskunnallisten olojen käydessä sietämättömiksi, 
onko taide se keino, jolla pyritään vaikuttamaan? Terroris-
miin tukeutuvat henkilöt ovat ajautuneet käyttämään äärim-
mäisiä keinoja, joten taiteen käyttöä terrorismin nimissä on 
vaikea käsittää. Taiteen nimissä uhkailu ja pelon aiheuttami-
nen on kenties mahdollista, mutta ovatko katsojat halukkaita 
näkemään terroristitaidetta?

Tuhosta uuden etsimiseen

Uuden luominen

Jos tuhoaminen on uuden luomista, niin mitä on uuden 
luominen? Vuonna 1987 Gilles Deleuze piti seminaarin ku-
van ja äänen opiskelijoille, joka videokuvattiin ja esitettiin 

45  Ronald McDonald mestattiin helsinkiläisgalleriassa 2011, 
Children look away now: Food campaigners carry out sick spoof threat 
to behead Ronald McDonald after taking statue as ‘hostage’ 2011.

myöhemmin televisiossa. Luennon aiheena oli käsitellä ky-
symystä: Mikä on luomisteko? Deleuze lähtee käsittelemään 
taideteoksen luonnetta määrittelemällä informaation mää-
rätyssä yhteiskunnassa voimassa olevien käskyjen kontrol-
loiduksi järjestelmäksi. Siten on olemassa vastainformaatio-
ta, josta tulee tehokasta vain, kun se muuttuu vastarinnaksi. 
Deleuzen mukaan taideteos ei ole kommunikaatioväline. 
Taideteoksessa ei ole pienintäkään määrää informaatiota. 
Sen sijaan taideteoksella ja vastarinnalla on perustavanlaa-
tuinen läheisyys. Vastarinta on inhimillistä ja myös taideteko. 
”Vain vastarinta vastustaa kuolemaa taideteoksen tai ihmisen 
taistelun muodossa.” 46

Deleuze pyrkii selittämään taideteoksen syntyvän vastare-
aktion kautta, joten uuden luominen vaatii vastakkaisen 
puolensa. Tyhjyydestä lähtevä luominen onkin vaikea käsit-
tää: puretun rakennuksen alle jäävät yhä sen perustukset ja 
entisen rakennuksen tyhjästä tilasta muistuttavat sitä ympä-
röivät talot. Ei voi olla uutta ilman sen vertailukohtaa, joten 
on loogista päätellä uuden tarvitsevan vanhan. Uusi syntyy 
suhteesta vanhaan ja poikkeamalla siitä.

Uskon konfliktini, eli huolen taiteen alkuperäisyydestä liit-
tyen viittaamiseen teosten välillä, johtuvan liian pienestä 
erosta alkuperäisen ja siitä versioidun uuden teoksen välillä. 
Deleuze on antanut esimerkiksi luovasta uudelleentulkin-

46  Deleuze 2005, 71-72.
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nasta Francis Baconin maalauksen Study after Velázquez’s 
Portrait of Pope Innocent X (1953).47 Maalaus tulkitsee 
Velazquezin maalausta Portrait of Innocent X tuhoamalla ja 
uudelleenrakentamalla alkuperäisen maalauksen rakenteen. 
Baconin tulkinta on teemallisesti ja tunnelmaltaan täysin 
uusi ja voisi jopa mainita sen käyvän kamppailua alkupe-
räisen teoksen kanssa. Onko sattumaa, että kiinnostukse-
ni Baconin töihin johti tutkimaan tuhoamista ja sen kautta 
uuden luomista, joka taas johti takaisin Deleuzen kautta 
Baconin töihin? Tämä vain osoittaa minulle tuhoamisen ja 
luomisen liittyvän toisiinsa hyvin vahvasti.

Yhteenveto

Takaisin teokseen

Teoreettisten seikkailujeni jälkeen aloin nähdä oman teok-
seni hieman eri näkökulmasta. Ensikokemuksena teokseni 
Viite hetkeen lähtökohtana ollut tuhoaminen ei mielestäni 
toteutunut erityisen hyvin, mutta lähemmän tarkastelun 
kautta juuri se olennaisin löytyi käsiteltyäni teoriaa ja palat-
tuani takaisin pohtimaan teosta. Teos pysyy yhä avoimena 
merkityksiltään ja kiinnittymällä teoriaan pystyin löytämään 

47  Davis.
 

etsimäni viestit helpommin. Tuhoaminen on osa luovaa pro-
sessia, mutta hyvin päämäärähakuista, ja tämä taas asettaa 
kysymyksiä omista päämääristäni. Kenties tuhoaminen teok-
sessa oli vain tapa tuoda esiin itselle tärkeämpiä teemoja ja 
ajatuksia.

Aika

Pohdittuani teostani ja tuhoamisen teemaa olen myös al-
kanut pohtia syvemmin, kuinka teos käsittelee aikaa. Nimi 
Viite Hetkeen, kertoo kuluvasta hetkestä, johon teos viittaa. 
Videokuva siirtyy reaaliaikaisesti kamerasta näyttöruutuun, 
mutta teoksen kautta kuljettuaan kuvaan alkaa tulla viivettä. 
Teoksessa pystyy siis näkemään koetun hetken jo mennee-
nä. Tämä hetki on jo menetetty ja sitä pystyy tarkastelemaan 
ulkopuolisena. Myös mahdollisuus nähdä tuleva on estetty, 
koska teoksessa ei voi nähdä loppua tai kehitystä. Katsoja 
saadaan tilaan, jossa ei ole mennyttä eikä tulevaa. Kenties 
aika oli se, jota tutkin.

Halu palata menneeseen on osa kuoleman viettiä.48 Kuiten-
kin, jos ajassa palataan tarpeeksi kauas taaksepäin, päästään 
aikaan ennen alkuräjähdystä, jolloin aikaa ei ollut. Tila, jossa 
ajan käsittäminen ja määrittäminen tuntuu vaikealta, ku-
ten kokemukset ajan pysähtymisestä, on miellyttävää tästä 
syystä.

48  kts. kappale kuoleman vietti.
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Onko passiivisuus ja haluttomuus muutokseen tuhoavaa? 
Ajautuminen tilaan, jossa pyritään eristäytymään ja jättä-
mään kaikki sikseen, tekee muutoksen ja kehityksen mah-
dottomaksi. Kuten futuristeja huolestutti passiivisuus, myös 
Freud tutkimuksissaan totesi epämiellyttävän tilanteen pas-
siivisesta roolista purkautumisen tapahtuvan tekojen kautta. 
Tuhoamisen kautta toivotaan tulevan olevan parempi kuin 
mennyt, mutta jos päämäärästä ei ole tietoa, voivat teot jäädä 
vaille tarkoitusta. Futuristien ongelmana passiivisuuden si-
jaan oli ajan pysähtynyt nykyhetki.

Kasvatus ja tuhoaminen

Kasvatus ja tuhoaminen ovat jokseenkin toistensa vastakoh-
tia, mutta uskon kiinnostuksen tuhoamiseen olevan tärkeä 
ominaisuus, jota kasvattajan ei tule sivuuttaa. Oppimalla 
tuhoamisesta pystyn kenties ymmärtämään paremmin tu-
hoavaa käytöstä ja hyväksymään sen. Myös ymmärrys tu-
hoamisen luonteesta auttaa käsittelemään sen luonnetta ei-
negatiivisena ilmiönä.

Kasvattajana tuhoaminen voi auttaa vaikeista tilanteista ulos-
pääsyyn, esimerkiksi hankalissa henkilösuhteissa. Pyrkimys 
hajottaa syntyneet kitkat ja eripurat antavat tilaa rankentaa 
uudenlaisen kantavamman pohjan vuorovaikutukselle. Kas-
vattajan arki onkin vahvasti kiinni uuden rakentamisessa, 

mutta myös tuhoamisessa. Osoitus luovuudesta on kyky hal-
lita tätä tasapainoa ja kuitenkin rakentaa tuhoamisen sijaan.

Kasvatustyöni kautta ymmärrän myös syrjäytyneisyyden ja 
yleisen passiivisuuden olevan tuhoavia tiloja, josta pitäisi 
pyrkiä eroon juuri tuhoamalla rakenteet, jotka ajavat tähän 
tilaan. Videopelaamisen yleistyessä ja internetissä vietetyn 
ajan kasvaessa on tärkeää pyrkiä ymmärtämään tämän ai-
heuttamat ongelmat ja seuraukset, kuten tarve pysähtynei-
syyden kokemukseen.  Kasvatustyössä koen tärkeäksi medi-
asuhteen rakentamisen terveemmäksi ja sosiaalisemmaksi, 
sulkeutuneen passiivisen tilan sijaan. 

Lopuksi

Teoksen toteuttamisen ja pohdinnan jälkeen ajatukseni al-
koivat siirtyä takaisin kohti tilannetta, jossa pelaan tietoko-
nepeliä. Olen suljettu peliin toistamaan samoja toimintoja 
etenemättä minnekään. Identiteettini on vangittu pelin ja 
itseni väliin. Käsitys ajasta hukkuu enkä pysty näkemään 
menneeseen saati tulevaisuuteen. Kuvittelen kokevani pal-
jon, mutta todellisuudessa olen täysin ulkopuolella todelli-
suudesta. Teokseni käsittelee tätä tilaa, jossa aika on rajattu 
vain koettuun hetkeen, jossa mediatodellisuus korvaa koe-
tun todellisuuden. Keskittyminen käsittelemään tuhoamista 
on johtanut minut ajattelemaan tilannetta, jossa koen tuho-
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avani itseäni. Teos auttoi löytämään muutoksen halun ja tie-
dostamaan tämän tilan.

Teoksessani olen saanut tiivistettyä pohtimani ajatukset 
teoksen muotoon ja olen mielestäni onnistunut siinä hyvin. 
Ongelmani koskien viittaamista edellisiin teoksiin ratkaisin 
teoksen tavalla viitata vain sen tuottamiin kuviin. Katsojaa 
siis pyritään viemään pois tutusta kuva- ja kokemusmaail-
masta. Tapani käsitellä identiteettiä pyrkii myös tuomaan 
esiin tuhoamisen elementin. Kuva muuttuu teoksessa ja 
hajoaa tarpeeksi tunnistamattomaksi, että saa itsensä etään-
nytetyksi omasta kuvastaan, mutta tarpeeksi tunnistettava, 
että pystyy tunnistamaan siitä tuttuja piirteitä. Hetki ajassa 
sisältää samoja ominaisuuksia kuin videokuva teoksen läpi 
kulkeneena. Hetki menee ohi nopeasti, sen pystyy etäisesti 
hahmottamaan tutuksi, mutta se on vain muisto lähimuis-
tissa. Ajan käsitys häiriintyy, koska teos pyrkii hävittämään 
aikakäsityksen asettamalla katsojan koko ajan hetken men-
neisyyteen videon sisältämän viiveen avulla. Katsojan paikka 
todellisuudessa on myös videon suljetun kehän ja oman it-
sen välillä. Näillä keinoilla katsojan kokemus ajasta, tilasta ja 
omasta itsestä on pyritty tuhoamaan. 

Tuhoamisesta on tullut minulle enemmän väline kuin kiellet-
ty toimintamalli. Tuhoaminen on yksi muutoksen vaiheista, 
ja koska elämä on jatkuvaa muutosta, tulisi pystyä käyttä-
mään hyväkseen tuhon puhdistavaa voimaa. Taiteen tekijälle 
tuhon ja luomisen välinen ristiriita on yhä läsnä, mutta pal-

jon konkreettisemmalla tasolla. Taiteen tekeminen on mie-
lestäni erinomainen väline tutkia tuhoamista, koska taiteen 
tekeminen on aina pyrkimys uuden luomiseen. Teos on teko, 
joka luo uutta.

Työni ohella ymmärsin paremmin aikaisempien kokemusten 
merkityksen. Uusi pohjautuu aina vanhaan, joten on tärkeää 
ylläpitää perinteitä, joista yhdistää ja löytää omiin ajatuksin 
tukea ja turvaa. Taiteessa viitataan aina aikaisemmin tehtyyn 
ja on turhaa pyrkiä välttämään tätä.

Vietettyäni huomattavan ajan teokseni ja sen pohtimisen pa-
rissa, on jo aika jättää taakse tuhoamista koskevat ajatukset, 
mutta silti muistaa ne tarvittaessa. Haluaisin toisaalta jatkaa 
työni Viite Hetkeen parissa ja laajentaa käytettävien tietoko-
neiden määrää, jotta kuvattu videokuva tuhoutuisi täysin sen 
kulkeman matkan aikana. Se on varmaa, että haluan teokse-
ni uudestaan esille käsitellen tuhoamista ja uuden luomista 
taiteen keinoin.
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