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Tiivistelmä 
 
Tämä kandidaatin opinnäytetyö käsittelee taiteilijan tekijyyttä ja sen muodostumisprosessia. 
Tutkin aihetta henkilökohtaisten havaintojeni ja opiskeluvuosieni pohjalta, koulutukseni 
kontekstissa. Kysyn, minkälaisissa yhteistöissä olen kokenut tekijyyteni muodostuneen ja mitä 
inhimillisiä toimijoita löydän taiteellisten prosessieni taustalta.  
 
Liitän tekijyyteni rinnalle verkostollisuuden käsitteen ja argumentoin sen avulla luovaa 
taiteilijasubjektia ja yksilökehitystä vastaan. Pyrin näin liittymään osaksi toimijoiden yhteisöä ja 
jatkumoa, luoden läpinäkyvämmin keskinäisriippuvaista ja hierarkiattomampaa tarkasteluotetta 
taiteilijuuteen.  
 
Pohjaan suuren osan ajatteluani filosofi, antropologi ja tieteensosiologi Bruno Latourin ym. 
kehittämään toimijaverkostoteoriaan sekä yhteiskuntatieteilijä Eetu Virenin teksteihin. Tämän 
lisäksi havainnoin kahta Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla lavastamaani produktiota, tutkien 
sekä tekijyyskokemukseni muutosta, että produktioiden yhteentuovia luonteita. Havainnoin myös 
minua ympäröivän toimijaverkoston vaikutuksia itseeni ja tuon verkoston luonnetta, sekä 
suhdettani matkimiseen. Lopulta kohotan katseeni kohti monikollisempaa ja prosessuaalisempaa 
suhtautumista tekijyyteen, joka on aina olemassa muiden ja ympäröivän kautta. 
 
 
 
Avainsanat  tekijyys, toimijuus, skenografia, lavastus, taiteilijuus, tila-aika, verkostollisuus, 
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1. Johdanto  

 

   Kandiopinnäytteessäni puran opintovuosieni aikana muodostunutta käsitystäni 

taiteilijan, tässä kontekstissa esittävien taiteiden lavastajan1, tekijyydestä. Liitän 

tekijyyden rinnalle muun muassa verkostollisuuden käsitteen tarkastelemalla 

minkälaisten toimijoiden olen havainnut vaikuttaneen orastavan taiteilijuuteni 

muodostumiseen ja sitä kautta tuottamaani taiteeseen. Kysyn siis, millaisissa 

yhteistöissä olen kokenut oman tekijyyteni muodostuvan? Tarkastelen 

tekijyyskäsitykseni muodostumisprosessia koulutukseni kontekstissa, liittäen itseni 

erottamattomaan suhteeseen yhteisöihini ja sosiaaliseen ympäristööni.  

   Haluan opinnäytteeni myötä pyrkiä liittämään itseni taiteilijana osaksi jonkinlaista 

toimijoiden rihmastoa ja jatkumoa. Samalla liityn kaanoniin romantiikan ajalta 

kumpuavaa, taiteen riippumattomaksi alkulähteeksi tituleerattua luovaa ja yksityistä, 

sekä erinäisiä sortavia perinteitä toistavaa taiteilijasubjektia2 vastaan. Teen omia 

spekulaatioitani ja väitän, että minun takanani ja rinnallani piilee alati prosessissa 

oleva heterogeenisten, verkostonomaisten toimijasuhteiden risteys, enkä täten 

samastu historialliseen taiteilijaneron asemaan, tai pyri tavoittelemaan sitä.  

   Opinnäytteeni aihe kirkastui minulle useiden sitä vihjailleiden keskustelujen ja 

reflektioiden jälkeen eräällä luennolla3, jolla luennoitsijamme viittasi vierailija Jason 

Mohagheghiin referointijärjestelmänä (”Jason is a mega referencing system”). Aloin 

pohtimaan tuon sanayhdistelmän kautta yksilön ja sen luovien toimintojen ajattelua 

 
1 Lavastajalla tarkoitan toimijaa, joka vastaa (esittävän taiteen) teoksen tilallis-visuaalisesta 
suunnittelusta. 
2 Kanerva 2019, 13-22. 
3 El Baroni 13.5.2022. 
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nimenomaan järjestelmänä – siis osista koostuvana mekanismina, joka oman tulkintani 

mukaan haalii viitteitä ja yhdistelee niitä tuottaen uusia kokonaisuuksia. Löysin tästä 

samastumispintaa ja johdin sen kokemuksiini siitä, etten yksilönä tai aloittelevana 

taiteilijana ole koskaan ollut mikään suljettu, itsenäinen entiteetti, jolla on pysyvää 

olemusta. Tämä kokemus on mahdollisesti kummunnut myös hatarasta, vasta 

muotoaan hakevasta identiteetistä, mutta tähän pyrin tekstini kautta suhtautumaan 

lempeämmin; ehkei kiinteä minuus ja itsenäisyys olekaan arvoina keskeneräisyyttä ja 

määrittelemättömyyttä tärkeämpiä. 

   Kaikenlainen epämääräisyys ja huokoisuus ovat siivilöityneet aivoissani 

negatiivisiksi ominaisuuksiksi, vaikka juuri näiden sanojen feminiinisiin pehmeyden 

kaikuihin olen salaa samastunut. Toisaalta olen ollut varsin tietoinen, että 

taidekentällä muhiva ”yrittäjyysmentaliteetti,” jossa yksilöt kilpailevat toisiaan 

vastaan progressiivisuudessa, apurahoissa ja työryhmäpaikoissa, on arvojeni 

vastaista; näen sen olevan uusliberalistisen ihmisyksilökeskeisyyshybriksen ydintä 

olemusta, kapitalisoiden kaiken ajan ja tehden henkilöistä vain imagoaan ja 

ansioluetteloaan kokoavan tuotantokoneen, resurssin. Aiheeni tuntuu minulle siis 

tärkeältä myös, jotta saisin käsiteltyä tätä pelon ja inhon sekaista kokemusta 

paineesta kilpailla tovereideni ja ”eilisen minäni” kanssa. Koin tarpeelliseksi 

argumentoida painetta vastaan pilkkomalla ja sirottelemalla tekijyyttäni ympäriinsä.  

   Olen tajunnut, että rakkauteni alaani kohtaan on lopulta viimevuosina ollut 

painavimmin sen sosiaalisessa, yhteentuovassa luonteessa. Olen kokenut, että suurin 

osa oppimista ja tekemistä on tapahtunut dialogeissa, joista tunnen myös saaneeni 

eniten helpotusta ja inspiraatiota taiteelliseen työskentelyyn. Vaikka 

henkilökohtaisesta ammentaminen ja yksityiseksi koetut luovat prosessit ovat 
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varmasti joillekin hyvin toimiva malli, minua on ahdistanut ajatus siitä, että 

kyetäkseen työhönsä taiteilijan olisi vetäydyttävä omiin oloihinsa saadakseen 

nerokkaita ideoita – luodakseen niin sanotusti henkilökohtaista taiteellista pääomaa. 

   Puntaroin käytännössä omaa tekijyyskokemustani lavastamisen kontekstissa 

kahden Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla toteutetun produktion kautta. En pyri 

tekstini sisällä rajaamaan taiteilijuuttani sanatarkasti, vaan reflektoin, kuinka 

tekijyyteni on muovautunut ja muuttunut, ja kuinka työskentelyni sosiaalinen olemus 

on noussut yhtäläiseksi arvoksi teosten valmistumisen rinnalle. Käytän tärkeimpänä 

lähteenäni sosiologi Olli Pyyhtisen artikkelia Kollektiivinen luovuus ja taiteen 

tuotanto näyttelyinstituutiossa,4 joka valotti minulle ajatteluni työkaluksi 

toimijaverkostoteorian. Tämän lisäksi keskustelen eritoten yhteiskuntatieteilijä Eetu 

Virenin tekstien kanssa.  

   Opinnäytteeni rakenne etenee teoreettisten käsitteiden ja taidekäsitykseni 

avaamisen kautta ensimmäiseen lavastamaani produktioon ja tekijyyteni alkutaipaleen 

tarkastelemiseen. Tämän jälkeen erittelen joitakin kokemuksiani koulutukseni 

kontekstissa teorian näkökulmasta, tutkien mahdollisen toimijaverkostoni olemuksia 

ja vaikutuksia minuun. Tämän myötä siirryn avaamaan suhdettani matkimiseen, joka 

nousee teorian rinnalle ikään kuin uudenlaiseksi suhtautumistavaksi luovuuteen. 

Loppuosiossa tutkin viimeisintä lavastamaani produktiota ja tekijyyden sosiaalista 

luonnetta, minkä jälkeen vedän johtopäätösluvussa yhteen tärkeimmät havaintoni ja 

kohotan katseeni kohti tulevaa. 

   Jätän tarkasteluni ulkopuolelle ei-inhimillisten toimijoiden, kuten materian 

vaikutuksen tekijyyteeni ja taiteeseen. Vaikka koen esimerkiksi materiasuhteen ja 

 
4 Tiede & Edistys 2/2012. 
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toislajisten tarkastelun olevan asuttamassamme maailmantilassa ensiarvoisen 

tärkeää, tuntui ei-inhimillinen toimijuus minulle liian laajalta kokonaisuudelta tähän 

opinnäytteeseen, ja toisaalta liian tärkeältä aiheelta vain ”pintaraapaistavaksi”. Jos 

kuitenkin lipsahdan tekstissäni huomioimaan sen vaikutusta työhöni, on se 

suodattunut tähän tukemaan havaintojani oman toimijuuteni huokoisuudesta, joka 

jättää tilaa arvaamattomille interventioille taideprosesseissa. Käytän tällöin ajatteluni 

tukena Jane Bennettin teosta Materian Väre5. Tämän lisäksi mainittakoon mielestäni 

lähestyttäväksi teokseksi (jonka teesejä olisin itse todennäköisesti vain päätynyt 

toistamaan) esimerkiksi Laura Haapakankaan maisterin opinnäytetyö Shh! Ei-

inhimillisen toimijuuden äärellä6. 

   Minua on vetänyt puoleensa toive siitä, jos taiteentekijä voisikin tietoisesti 

muotoilla näkyvän, jopa lujatekoisen ja rihmastona laajenevan mahdollistaja- tai 

tukiverkoston oman työnsä ympärille. Voisiko tämä ”kollektiivinen katse” olla taiteen 

tekemisen lähtökohta, jolloin huomiomme keskittyisi ehkä enemmän taiteen 

mahdollisuuteen toimia laboratoriona, jossa kokeillaan uudenlaisia yhdessäolemisen 

tai maailmaan asettumisen tapoja? Pyrin tekstissäni yhteistöideni ja erilaisten 

työkumppaneideni esilletuomiseen ja rinnalleni nostamiseen, mutten kaikkia 

kattavaan listaamiseen. Haluan ottaa mahdollisimman hierarkiattoman, ja samalla 

rentoutuneemman tarkasteluotteen taideprosesseihini luodakseni läpinäkyvämmin 

kuratoivaa7, yhteisöllisempää taiteilijuutta. Tuo taiteilijuus voisi antaa jatkossa tilaa 

 
5 Bennett 2020. 
6 Haapakangas 2018. 
7 Termillä kuratoida tarkoitan sisältöjen ja elementtien keräilyä ja järjestämistä (uudeksi) 
kokonaisuudeksi. 
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hennommille äänille ja keskusteluille, joita teosprosessien aikana ja niitä ennen 

kuuluu. 

 

 

 

 

2.  Tulokulmani 

 

2.1 Toimijuus, tekijyys ja toimijaverkostoteoria 

 

 Avaan tässä kohtaa opinnäytteeni tärkeimmät termit, jotta lukeminen olisi sujuva 

kokemus. Toimijuuden8 määrittelyyn käytän avukseni Kaija Kaitavuoren teoksen The 

Participator in Contemporary Art: Art and Social Relationships9 avausta koskien 

Bruno Latourin ym. toimijaverkostoteoriaa, jonka palaan purkamaan tämän kappaleen 

edetessä. Suomennan itse Kaitavuoren tekstistä toimijuuden näin: jotakin pidetään 

toimijana silloin, kun se vaikuttaa johonkin tai joihinkin ympärillään oleviin 

elementteihin. Toimija siis voi olla mitä tahansa, jos se joko itse toimii, tai se 

myönnetään toiminnan lähteeksi; sillä on tehoisuutta tehdä vaikutus. Muita avaavia 

sanoja, joita itse liitän tähän termiin, ovatkin esimerkiksi vaikuttaja, motivoija, agentti 

ja touteuttaja. Toimijuus ei kuulu vain ihmisille, eläimille ja muille elollisille, vaan 

käsittää myös passiiviseksi mielletyn, elottoman, materiaalisen ja ei-inhimillisen, tai 

 
8 Engl. actor. 
9 Kaitavuori 2018, 100. 
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jopa yhdistelmän inhimillistä ja ei-inhimillistä.10  

   Tekijyyden11 määrittelen tässä tekstissä itse, jotta se palvelee ajatteluani 

parhaiten. Erotan tekijyyden toimijuudesta intentionaalisuuden kautta, jolloin tekijä 

aktiivisesti pyrkii johonkin lopputulokseen tai seuraavaan olemisen muotoon. 

Tekijyys pitää siis sisällään tietoista toimintaa, mutta toimijuus ei välttämättä sisällä 

tietoista tekemistä. Toimijuudessa on mielestäni tilaa myös passiiviselle olemiselle ja 

”vahingossa” vaikuttamiselle, ilman välttämätöntä tahtotilaa tehdä näin. Tekijyys 

vaatii kyseisen yksilön tai yhteisön päätöstä ja konkreettisia tekoja. 

   Käsitykseni taiteesta ja taiteilijuudesta kristallisoitui minulle luettuani jo 

johdannossa mainitsemani Olli Pyyhtisen artikkelin Kollektiivinen luovuus ja taiteen 

tuotanto näyttelyinstituutiossa12, jossa hän tutkii millaisia näkökulmia ranskalaisen 

tieteen- ja teknologiantutkija Bruno Latourin ajattelu tarjoaa taiteen tekemisen ja 

tekijyyden tarkasteluun, sosiologian näkökulmasta. Pyyhtinen valottaa artikkelissaan 

Latourin, Michel Callonin ja John Law’n  1980-luvulla kehittämää 

toimijaverkostoteoriaa13, joka muotoutui nopeasti tärkeäksi tukipaaluksi ajattelulleni, 

kun tarkastelen suhtautumistani taiteeseen ja sen tuottamiseen.  

   Pyyhtisen mukaan Latourin ym. toimijaverkostoteoria suhtautuu kaikenlaiseen 

toimintaan ja olemiseen kollektiivisena ja verkostollisesti levittäytyvänä. Toimijoiden 

ominaisuudet ja kyvyt määrittyvät tapauskohtaisesti niiden keskinäissuhteissa. 

Kollektiivilla ja kollektiivisuudella tarkoitetaan teoriassa esimerkiksi organisaation tai 

valmiin rakenteen sijaan monen yhteentulemista, eli erilaisten toimijoiden alati 

 
10 Bennett 2020, 48-70. 
11 Engl. authorship. 
12 Tiede & Edistys 2/2012. 
13 Engl. Actor-Network Theory. 
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liikkuvaa suhdeverkostoa.14 Itse hahmotan tämän teoriapalasen kuvittelemalla 

hatararajaista, elävää sienirihmastoa, tai vaikkapa hermoston tapaa kehittyä ja 

muovautua luoden uusia soluja ja kytköksiä, joidenkin heikompien ehkä hävitessä. 

Kuten yllä mainitsemani toimijuuskin, myös kollektiivi kattaa ei-inhimilliset entiteetit, 

jotka nähdään esimerkiksi taiteen kontekstissa siis ”keskeisinä ihmisten välisiä 

suhteita ja taiteen instituutiota rakentavina ja koossa pitävinä välittäjinä”15 passiivisen 

välineen, objektin tai taustan sijaan.  

   Latourin ym. kollektiivin osallistujien ei oleteta välttämättä olevan tietoisia 

toisistaan, tai toisaalta edes siitä, että ne ovat osa jotain verkostoa; aivan kuten 

minäkään en ole tietoinen kaikista toimintani vaikutuksista kanssaolijoihini. Saatan 

vaikkapa yksinkertaistetusti olla autuaan tietämätön käyttämäni piirustuspaperin 

alkuperäispuusta, sen istuttajasta, kaatajasta, tehtailijasta, kuljettajasta jne., vaikka 

ne ovat yhtä lailla kaikki osallistuneet paperinkäyttöhankkeeni mahdollistamiseen. 

Toisaalta en pysty itse täysin kontrolloimaan, kuinka toimintani vaikuttaa 

ympäröivään maailmaan ja kuka tai mikä minusta niin sanotusti vaikuttuu. Pyyhtinen 

avaa tämän johtuvan ainakin siitä, etteivät kaikki kollektiiviin osallistuvat toimijat 

välttämättä jaa yhdessä havaittavaa aika-tilaa, vaan ”jossakin paikassa tiettynä 

ajankohtana tapahtuva toiminta kantautuu monista paikoista, materiaaleista ja 

ajoista”16. 

   Vaikka taiteilijoiksi tunnistetaan vain joitakin tekijöitä muiden verkoston jäsenten 

jäädessä ns. tukitoimijoiksi, jotka toteuttavat teoksia mahdollistavaa taustatyötä17, 

 
14 Pyyhtinen, Tiede & Edistys 2/2012. 
15 Pyyhtinen, Tiede & Edistys 2/2012. 
16 Pyyhtinen, Tiede & Edistys 2/2012. 
17 Becker 1984, 1-34. 
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toimijaverkostoteoria suhtautuu kaikkiin toimijoihin tasavertaisella painolla 

hierarkiattomasti18. Toimijaverkostoteoria siis auttaa purkamaan taiteilijayksilön 

nauttimaa etuoikeutta ainoana luovana synnyttäjänä, joka taideteosta edustaa. Minulle 

muun muassa termi monikollisuus rinnastuu tähän kuvaamaani verkostoon tai 

kollektiiviin, jossa myös yksilö on nähtävissä eri toimijoilta tulleiden vaikutteiden 

verkostona, eikä suinkaan yksiäänisenä ja suljettuna olemuksena. Tuo monikollisuus 

tarkoittaa minulle moniäänisyyttä ja yhteistyötä; olemme kaikki lähtökohtaisesti 

kollektiivisia olemuksia, eikä näin ollen taide, tai muukaan toiminta koskaan kumpua 

henkilökohtaisesta, yksityisomisteisesta luovuudesta. Se on ikään kuin pluraalina 

olemista ja filosofinen tapa suhtautua itseen aina muiden ja ympäröivän kautta. 

   Kun jokainen toimijakin voidaan nähdä verkostona itsessään, tulee verkostojen 

skaaloista loputtomia (jopa globaaleja!) ja niiden tutkailu kääntyy uuvuttavaksi 

listaukseksi. Listaus on toki ensiaskel esimerkiksi taiteellisen työn tasavertaiseen 

kreditointiin ja kollektiivisuuden valotukseen, muttei tarjoa mielestäni välttämättä 

mitään vankempaa muutosta. Taiteilija käyttää valtaansa verkoston muodostamiseen 

ja huomioalueensa katkaisuun19– valtaa, jota on harvalle muulle verkoston toimijalle 

suotu20. Tämä katkaisu on poliittista ja toistaa tai purkaa aina joitakin aiempia 

käsityksiä, esimerkiksi liittyen juuri yllämainitsemaani oletukseen siitä, mikä luetaan 

ensisijaiseksi taiteelliseksi työksi ja mikä taas sen tukityöksi, tai minkälaisia 

ponnisteluja yksilöltä vaaditaan lukeutuakseen taiteilijaksi. 

 
18  Kaitavuori 2018, 100. 
19 Olen itse rajannut tekstini, eli katkaissut.verkostoni käsittelemään niin sanotusti 
”yliopistoinstituutioideni seinien sisällä” havaitsemani verkostot. 
20  Kaitavuori 2018, 116. 
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   Vertailun vuoksi mainitsen, että Doreen Masseyn ajattelu teoksessa Samanaikainen 

tila rinnastuu minulle Latourin ym. toimijaverkostoteoriaan21, sillä hän ehdottaa 

tilallisuuksia tarkasteltavan yhteiselon, kohtaamisten ja tarinoiden rinnakkaisuuksien 

paikkana, sekä yhteiskunnallisten valtasuhteiden tuotteena, korostaen näin tilojen 

sosiaalista rakentumista ja yhteyttä valtaan22. Minulle tämä tapa hahmottaa 

tilallisuuksia on rinnastettavissa myös yksilöön, tai yksilön olemisen tiloihin. 

Mielestäni sanan ”tilallisuuksia” paikalle voi sijoittaa myös ”tekijyyksiä”, jolloin 

niitäkin on mahdollista tarkastella yllä mainittujen avoimuuksien ja liittymien kautta. 

Masseyn ajatukset antavat mielestäni tukensa näkemykselleni siitä, ettei mikään 

taiteen tekeminen ole varsinaisesti ikinä suljettua tai steriiliä suhteessa muuhun 

maailmaan. Kaikki yksityisimmätkin luovuuden tilat ovat sekä fyysisesti että 

konseptuaalisesti monen muun tekijän risteyskohtia, joihin esimerkiksi rotu-, luokka-

, sukupuoli- ja sivilisaatiohierarkiat ovat ajan saatossa kerrostuneet. 

 

 

2.2 Taidekäsityksestäni 

 

   Olen jo johdannosta saakka raotellut suhdettani taiteeseen muun muassa sen 

omistajuutta kyseenalaistamalla, mutta näen tarpeelliseksi tässä kohtaa eritellä lisää 

näkemyksiäni, sillä uskon tämän avaavan myös kokemuksiani tekijyydestä taiteen 

piirissä. Koen taiteen olevan ennemmin keskustelun muoto ja sosiaalinen, 

 
21 Näkemykseni pohjautuu Olli Pyyhtisen artikkeliin ko. teorian pohjalta, joten alkuperäinen Latourin 
ym. toimijaverkostoteoria on suodattunut minulle Pyyhtisen tulkinnan läpi. 
22 Massey 2008, 123. 
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dynaaminen tilanne, kuin pelkkä esteettinen objekti, artefakti tai ilmaus. Keskustelun 

muodolla tarkoitan merkitysten välittämistä, minkä kuitenkin vastaanottaja suodattaa 

oman tulkintansa läpi, asettaen teokselle taiteilijan sille julistamaa merkitystä 

monimuotoisemman lopputuloksen. Teokset ovat, toimijaverkostoteoriaa23 ajatteluni 

pohjana käyttäen, nähdäkseni kollektiivisen vaivannäön ja huolenpidon tuloksia, jotka 

ulottavat vaikutuksensa asuttamansa ajan ja tilan ylitse.  

   Mielestäni tämä kaikki tiivistyy taiteen tarkasteluun prosessina, jossa erilaiset 

toimijat ja merkitykset tulevat yhteen ja muuttavat muotoaan tai jatkavat matkaansa, 

eikä taideteoksen valmistuminen ole lineaarinen tunneli kohti esteettistä tai 

materiaalista kliimaksia. Perinteistä valmista teosta, kuten maalausta, sävellystä tai 

ensi-iltaan tulevaa esitystä voisi mielestäni mieluummin kohdella esimerkiksi 

silmukkana, joka yhdessä muiden erimuotoisten ja -kokoisten silmukoiden rinnalla 

muodostaa jonkin suuren kudoksen. Teoksen taika piileekin ehkä siinä, ettei sen 

osaset olisi yksin sama kuin ne ovat yhdessä, jolloin ne luovat uusia merkityksiä ja 

mahdollisuuksia.  

   Myös Eetu Viren puoltaa Vallankumouksen asennoissa taideteoksen tarkastelua 

suljetun teoksen sijaan prosessina, jossa myös yleisö nähdään osana tuotantoa. Tämä 

ottaisi samalla välimatkaa yksilöllisen taiteilijaneroon. Tällöin taidetta ei tarkasteltaisi 

omaisuuden, vaan käytettävyyden kautta, mikä puolestaan avaisi kapitalistisessa 

yhteiskunnassa tilaa ”muuttaa tapojamme suhtautua itseen, toisiin ja koko 

ympäristöön”24. Ajattelussani tämä auttoi linkittämään prosessuaalisuuden ja 

muutosvoiman yhteen, vähentäen sekä tekijyyden, että taideteoksen 

 
23 Ks.viite 21. 
24 Viren 2021, 261. 
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sulkeutuneisuuden ruokkimaa passiivisuutta.  

   Kiinnostavaa minulle tässä on henkilökohtainen hankaukseni entisen ja nykyisen 

taidekäsitykseni välillä; aikaisemmin näin taiteessa uusien mahdollisten maailmojen 

testaamisen jonkinlaisten immersiivisten kuplien luomisena, kun taas nykyään en 

enää näe sitä suljettuna ja haaveilevana. Ennemmin se on parhaimmillaan nykyajan 

epäkohtia paljastavaa ja aina läpinäkyvässä suhteessa ympäröivään kontekstiinsa, 

jonka kanssa teoksen sisältö sekoittuu. Taide ei sulje ulkopuolelle tai ota sisään vaan 

se näyttää esimerkein, kuitenkaan mieluiten aukikirjoittamatta tai syyllistämättä, 

kuinka ollaan tai voitaisiin olla. 

 

 

 

3. Tekijyyteni ennen  

 

   Myös tekijyyteni näyttäytyy minulle nykyään prosessimuotoisena ja tarkkoja rajoja 

pakoilevana olemuksena. Kuten taiteilijalla ei ole täyttä kontrollia taiteensa 

määrittelyä ja luovaa työtä kohtaan, minullakaan ei ole täyttä kontrollia päättää kuka 

ja missä olen taiteilijana tässä maailmassa, saati milloin olen ”valmis” tai eheä. Tämä 

ei kuitenkaan ole ollut minulle kirkasta vielä kauaa, tai ainakaan en tajunnut 

suhtautumistani kummemmin kyseenalaistaa ennen viime lukuvuotta. Haluan eritellä 

siis taitekohtaa, jonka myötä suhteeni tekijyyteen ja entisiin ajatusmalleihini alkoi 
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rakoilla. Tarkastelen teoksen On Ice – Jääshow taiteellista prosessia, joka tapahtui 

helmikuussa 2021 Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla osana kurssia Materiaalista 

esitykseksi. Kyseessä oli löyhällä devising-tekniikalla25 toteutettu näyttämöesitys, 

jossa toimin lavastajana. 

   Lähdin kyseiseen produktioon melko jännittyneenä ja polleana, sillä koin, että 

kyseessä oli ensimmäinen näytönpaikka sekä osana kouluni yhteisöä, että edes 

näennäisen itsenäisenä lavastajana. Sisälläni kyti hiljaa jonkinlainen edustuskriisi, 

jossa tulevan lavastuksen tuli kuvastaa esimerkillisesti sekä kartuttamiani taitoja, 

että minua taiteilijana; ajattelin sen olevan se kuva, jonka kautta minut nähtäisiin.  

   Samaan aikaan en kuitenkaan kokenut varsinaisesti samastuvani tuohon 

edustajuuteen, sillä konkreettinen kokemukseni oli kaukana esteettisestä 

visionäärisyydestä ja arvoni ja mielenkiintoni olivat jo vaivihkaa hakeutuneet 

minuuttomuuden ja prosessuaalisuuden kentille. Vaikka devising tekniikkana varmasti 

ruokki orastavia toiveitani, en silti osannut heittäytyä rohkeammin ulos 

lavastajuudelle antamani itsenäisen taiteilijan saappaista, eikä minulla toisaalta ollut 

mitään itse alaani, lavastustaidetta, vastaan. Jäin keikkumaan välimaastoon, jossa 

kuljin hatarin työkaluin ja kitkaisesti kohti tekijyyttä, johon en varsinaisesti halunnut 

samastua.  

   Kun nyt reflektoin Jääshow’n lavastamista, tulee vahvimpana mieleen kokemus 

myrskyn silmässä olemisesta. Tuntui, että jatkuvasti jokin petti tai uusi muuttuja 

yllätti ja aiemmat suunnitelmat hämärtyivät hiljaa tai vaihtuivat kertaheitolla. Talvi 

puski ikkunoista ja katonraoista sisään ja pandemia jylläsi oven ulkopuolella. Koin 

 
25 Devising -termillä tarkoitan prosessikeskeistä, ryhmälähtöistä esittävää taidetta, jossa ei ole ennalta 
laadittua käsikirjoitusta. 
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energiani kuluneen sosiaalisen olemisen lisäksi siihen, että kamppailin, neuvottelin ja 

sovittelin käyttämäni materian ja fyysisen tilan kanssa, pyrkien tilanteiden niskan 

päälle. Jouduin alistumaan prosessin fyysisten ja abstraktien materiaalien olemusten 

edessä ja tajuamaan, ettei minulla ollut oikeastaan minkäänlaista ylivaltaa, vaan 

ainoastaan toiveita, joita kohti sovittelin ja hapuilin. 

   Yllä kuvailemani prosessin arvaamattomuuden ymmärrän nyt sisältyvän myös 

tekijyyteni muotoutumiseen. Vaikka Jääshow produktiona oli oikea paikka omien 

taitojen testaamiselle, oli turhaa voimienkulutusta suhtautua siihen minkäänlaisena 

edustamisena, tai profiloitumisena. Olisin saanut oppimiselle avoimemman otteen, 

mikäli olisin jo tuolloin riisuutunut odotuksista ja oletuksista tekijyyttäni kohtaan ja 

nähnyt itseni elementtejä määräävän tirehtöörin sijaan fluidina, avoimena ja 

oikeastaan täysin toissijaisena “tuotteena” teoksen rinnalla. En ollut lopulta tullut 

paikalle näyttämään, vaan ottamaan vastaan ja neuvottelemaan. Taaksepäin 

katsoessani tämä tuntuu söpöltä kliseeltä: ensilavastaja joutuu nöyrtymään prosessin 

edessä ja tajuamaan oman kontrollinsa rajallisuuden.  

   Tämän kautta pystyin kuitenkin ensi kertaa konkreettisesti havaitsemaan 

tekijyyteni rajat hauraampina, mikä on ehkä motivoinut minua olemaan herkempi 

havainnoimaan ympärille kohdistamiani, ja sieltä saamiani vaikutuksia. Jane Bennett 

kannustaa tarkastelemaan niitä rooleja ja ponnisteluja, jota eri sommitelmissa voi 

suorittaa. Kuinka niihin reagoi, välttääkö todennäköistä tuhoa tuottavia sommitelmia 

tai lähestyykö hyväksi näkemiään?26 Tämä asettelu on kaikunut mielessäni, enkä enää 

näe itseäni neutraalina tai vaikutuksettomana toimijana missään tilanteessa.  

 
26 Bennett 2020, 69. 
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   Vaikka Jääshow’n taiteellinen prosessi oli kaoottinen, löytyi työryhmämme 

yhteisestä taipaleesta jaettuja hetkiä, joihin kiinnityin ja samastuin enemmän, kuin 

teoksen lopputulokseen tai lavastukseen. Olimme työryhmänä heti harjoituskauden 

alussa määritelleet yhdessäolon ja hyvinvoinnin prosessimme tärkeimmäksi arvoksi. 

Teimme yhteisen mökkireissun, pelasimme päivittäin ulkopelejä ja hengailimme usein 

iltaisin. Haluan tähän kohtaa huomauttaa, etten näe tällaista työajan “levittäytymistä”, 

jossa rennolle oleskelulle annetaan tilaa ja energiaa, mitenkään lähtökohtaisen 

radikaalina tai uudistuksellisena – muuta kuin ehkä kapitalistisen työilmapiirin 

näkökulmasta, jolloin kaikenlainen laiskottelu, maleksiminen ja epätuottavuus voi olla 

miellettävissä aktivistiseksi vastahakoisuudeksi. Kiinnostavaa minulle on ennemmin 

aktiivisen, kunnianhimoisen tekemisen yhdistyminen pehmeisiin ja helliviin 

työtapoihin, jotka voivat pitää sisällään vaikka juuri leikkiä ja vilpittömän halun jakaa 

yhdessä tilaa ja aikaa, luoda toisiin tukeutuvaa kulttuuria. Näiden onnistunut 

yhdistyminen sisältää minulle potentiaalin nähdä oma tekijyys lempeämmin, 

positiivisen sitoutumiskammoisena minkäänlaista tarkkaa identiteettiä kohtaan 

 

 

 

4. Verkosto kannattelee 

 

   Haluan nyt sitoa toimijaverkostoajattelua lisää konkretiaan, minulle 

kokemusperäisemmin havainnoitavaksi. Koen toki, että tekijyyttäni muotoilleet 
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yhteistyöt ja vaikutteet levittyvät välitöntä, aistittavaa tilannettani laajemmalle, osana 

suurempia yhteisiä olosuhteita, jotka eivät rajaudu esimerkiksi jonkin tietyn ryhmän 

tai laitoksen jakolinjoihin. Kuitenkin koulutukseni ja koululaitokset, joissa olen 

toiminut muodostavat yhden kohtaamis- ja kerrostumatilan, joka tekee minut 

sisältävän toimijaverkoston mielestäni lähestyttävimmin tarkasteltavaan muotoon. Sen 

sisällä taiteeni ympärillä tapahtuva, sen toimintaedellytyksiä luova työ tapahtuu. 

Tarkastelen tässä ennen kaikkea minun asuttamaani tila-aikaa koulun piirissä ja 

subjektiivisia kokemuksiani opintovuosilta. En siis edes yritä antaa objektiivista 

kuvausta esimerkiksi siitä, millaisia kouluja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 

korkeakoulu tai Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, joihin kandidaatinopintoni ovat 

sijoittuneet, ovat olemuksiltaan tai periaatteiltaan.  

   On mielestäni varsin luontevaa nähdä tämä toimijayhteisö (sisältäen ainakin koulun 

henkilökunnan, yhteisön verkostoitumismahdollisuuksineen, kirjaston, opetuksen, 

työtilat, ensiyleisöt, materiaalit, resurssit ja taidettani ruokkivan historian) yhdellä 

tapaa rajattuna toimijaverkostona. Tuo assemblaasi muokkaa minua, mahdollistaa ja 

rajoittaa kuvitteluani, sekä tuottaa kanssani taidetta. Saatuani opiskelupaikan, 

koululaitokseni otti minut ikään kuin sisään kuplaansa, jossa tekijyyttäni muotoilevat 

yhteistyöt oli aseteltu tarjolle helposti lähestyttävään muotoon. Esimerkiksi 

työryhmiin hakeutuminen on tapahtunut koulun sisällä ohjatusti ja ainakin 

periaatteessa minimoiden yksilökilpailua. Toisaalta yhteys oman alan ammattilaisiin, 

joilta kysyä tukea ongelmatilanteissa tai luovuudenpulassa, on matalalla kynnyksellä 

tavoitettavissa. Kouluni ovat myös pullollaan erinäisiä fyysisiä materiaaleja, joiden 

käyttöön on henkilökuntaa kädestä pitäen avustamaan – minun täytyy vain edes 

huterasti tietää, minkä suuntaista lopputulosta ehkä kaipaisin.  
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   Koulutukseni yhteisö antoi minulle väylän, jolla tuottaa ja vastaanottaa ideoita ja 

materiaa niin, että ne virtaavat nopeasti jaetun kielen, konventioiden tuntemuksen ja 

tapakulttuurin avulla. Laitosten arvot, se mitä niissä on aikaisemmin tehty, millaisia 

tyylejä ja praktiikoita suositaan, tai mistä käytävillä puhutaan ovat muodostaneet 

päähäni vaikeasti sanoitettavan, mutta kaikenlaisista keskustelupätkistä ja 

sivulauseista minulle silti konkreettiseksi muodostuneen kuvan siitä, minkälainen 

taide potentiaalisesti on hyvää tai kiinnostavaa. Mielestäni monet yliopistot, etenkin 

taiteeseen suuntautuneet, omaavat mainetta ja edellisten menestyjien kaikuja, ja 

koen jopa, että itseni liittäminen johonkin laitoksen riittää ainakin jossain tilanteissa 

kertomaan jotain minusta tekijänä, esimerkiksi vakuuttamaan relevanttiudestani. 

Yliopisto on siis minua ikään kuin kannatteleva entiteetti.  

   Kiinnostavaa minulle tässä on niin sanottu instituution27 kritiikki osana instituutiota: 

”taiteilija voi hyvin kritisoida taidetta, kunhan saavuttaa kritiikillään henkilökohtaista 

menestystä taiteilijana”28. Eetu Viren avaa tätä Peter Bürgerin määritelmän kautta, 

minkä mukaan 1900-luvun avantgarde pyrki kumoamaan taiteen instituutiona ja näin 

purkamaan rajan taiteen ja elämän väliltä. Avantgarde päätyi kuitenkin muodostamaan 

vain uuden, kokeilevuutta julistavan taiteenmuodon taideinstituution sisälle. Olen itse 

havainnut opiskelupiireissäni jonkinlaista ”anti-taideinstituutiomaisuuden” ilmiötä, 

jossa pyritään menemään vastakkaiseen suuntaan siitä, mitä on opetettu ja suosittu, 

tekemällä tahallaan outoa, huonoa, halpaa, väärällä tapaa provosoivaa, laiskaa ja niin 

edelleen. Mielestäni tämä ilmiö on vain sulautunut osaksi sitä mielikuvaa, millaista 

 
27 Instituutiolla ei nähdäkseni tarkoiteta mitään tiettyä laitosta tai laitosmuotoa (esim. museot, 
taidekoulut, teatterit), vaan sosiaalisen järjestäytymisen vakiintuneita käytänteitä – taidetta 
sosiaalisena ilmiönä, joka on löydettävissä eri yhteiskunnista ja ajoista. 
28 Viren 2021, 22. 
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taidetta kyseisessä laitoksessa tuotetaan. Taiteilijuuden mahdollistaa pitkä historiaa 

teoriaa ja konventioita, joista voi koittaa irrottautua, mutta myös tämä negaation 

kautta toimiminen pohjautuu näiden konventioiden olemassaolon tiedostukseen. Voin 

poimia kaikki elementit, jotka liitän lavastustaiteen isoimpiin kliseisiin ja tehdä 

jonkinlaisen antilavastuksen, mutta en osaisi välttää näitä kliseitä, jollen tiedostaisi 

mitä niihin mahdollisesti kuuluu.  

   Olen kokenut opiskelijoiden olevan ylpeitä oppilaitoksestaan, mutta parin 

uuvuttavan opiskeluvuoden jälkeen tuleva ”murrosikä” saa aikaan vastareaktioita, 

joissa koulun laitosmaisuutta tai paikoittaista elitismiä koitetaan näpäyttää. Tämä 

tietynlainen nuhteellisuus on leimaantunut myös itseeni tekijänä. Pidän 

kapinahenkisyyttä ja kyseenalaistavuutta sekä olennaisena osana kasvamista että 

yhtenä arvona taidetta tehdessä. Voikin olla, että tämä on osaltaan motivoinut minua 

argumentoimaan aikaisemmin omaksumiani perinteikkäitä taiteilijaihanteita vastaan, 

ikään kuin näyttääkseni, että kankeat ideaalimuotit ovat aina väkivaltaisia 

monimuotoisuutta kohtaan.  

   Koulutukseni yhteisö on siis nimeni takana piilevä, Gregory Sholetten termiä 

käyttääkseni ”pimeä aine”, eli näkymätön, mahdollistava kenttä ja joukko, josta itse 

hyödyn nimenä ja tekijänä29. Kuten Viren sanoo Vallankumouksen asennoissa, Bertolt 

Brechtinkin nimen, tai brechtiläisyyden takana piili aina valtava joukko osallistuvia ja 

yksilön työtä jatkaneita tai auttaneita tekijöitä yhden henkilön sijaan. Tuo nimi oli 

”kollektiivisen työn paikka sellaisenaan”, sekä ennemmin yhteistyön, kuin yksilön 

subjekti.30 

 
29 Sholette, 2011, 1-5. 
30 Viren 2021, 41. 
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   Olen tekstissäni kritisoinut yksilöiden välistä kilpailua, mutta mielestäni kilpailu 

ruokkii myös positiivisesti luovuutta ja muutosta. Tämä liittynee juuri ajatukseen 

yhteisön kannattelevuudesta. Se, että olen osa yhteisöä, jossa kukin laittaa ainakin 

näennäisesti parastaan, kehittää itseään ja pyrkii paremmaksi taiteessaan, toimii 

minulle myös myötätuulena, joka ikään kuin eteen näyttäen kannustaa minua olemaan 

jäämättä paikoilleen, tarttumaan toimeen. Nähdessäni vaikkapa opiskelijakollegoideni 

saavutuksia ja avautuneita mahdollisuuksia, muodostuu minun ajatteluuni ja 

kuvitteluuni uusi rata: jos he pystyvät, minäkin voin pystyä. Olisi mielestäni kyettävä 

näkemään tällainen jonkinlainen kilvoittelu hitusen vähemmän lineaarisesti voittaja-

häviäjä -akselilla. Jos luottamus yhteisön kannattelevuuteen ja toisaalta aktiivisesti 

tällaisen kannattelevan, toisiaan tukevan yhteisön luominen omalla toiminnalla olisi 

kirkkaampaa ja lähtökohtaisempaa, voisiko mahdollisesti tämä vertailuskaala alkaa 

hämärtyä ja unohtua? Jos itsekin olen pala verkostoa, ei verkostoa soisi nähtävän 

näennäisen keskiön, minän, kautta, vaan keskustelevana rihmastona, jossa toisen 

voitto voisi parhaimmillaan tarkoittaa jopa motivoivaa voimaantumista koko 

yhteisölle. 
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5. Verkosto sumenee 

 

5.1 Liepeillä 

   Vaikka toimijaverkostolla on minua kannatteleva olemus, voi se mielestäni myös 

rispaantua, vuotaa, tai kokea shokin. Verkosto ei siis välttämättä ole stabiili ja 

ennalta-arvattava ja välillä se saattaa hämärtyä tai tuntua etäiseltä ja oudolta asuttaa. 

Tässä luvussa nostan pari minulle olennaisinta kokemusta tai tekijää, joiden vuoksi 

minulla on ajoittain ollut epävarma suhde verkostooni. 

   Kandiopintoni ovat sijoittuneet nimellisesti Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja 

lavastustaiteen laitoksen alaisuuteen, mutta käytännössä suurimman osan pääaineeni 

kursseista olen käynyt Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Tämä kahden koulun 

välillä oleminen on aiheuttanut minussa kokemuksia jonkinlaisesta juurettomuudesta, 

tai ehkäpä väliinputoajuudesta. Vaikka tätä nykyä olen hyvinkin kiintynyt etenkin 

Teatterikorkeakoulun yhteisöön, oli tämän yhteisön hahmottaminen melko pitkällinen 

ja epävarma prosessi31. Koin pitkään ryhmäytyneeni osittain ja vain kevyesti 

kumpaankin kouluun, mutten täysin kumpaankaan. Koulut tuntuivat kyllä omilta, mutta 

suuri osa hiljaista tietoa ja tapakulttuuria, sekä ryhmäytymisen tuomaa kotoisuutta jäi 

pitkäksi aikaa pimentoon toisessa koulussa vietetyn ajan vuoksi. Usein juuri kun 

toinen kouluista oli alkanut tuntua tutulta ja turvalliselta, oli seuraavaksi vuorossa 

 
31 En nyt väitä, etteikö tämä epävarmuus voisi olla aivan yhtä läsnä ja todellinen, vaikka koulutus 
sijoittuisi pelkästään yhteen oppilaitokseen; kokemus kiinteästä osallisuudesta johonkin yhteisöön 
kumpuaa toki myös esimerkiksi yhteisön ennakko-oletuksista, monenlaisista yhteentulevista luonteista 
ja yksilön sosiaalisista kyvyistä, jotka voivat pitää sisällään myös manipulatiivisia tai dominoivia 
käytösmalleja. Minkäänlainen nimellinen sisäänotto (esim. koulupaikan saanti) ei siis mielestäni takaa 
osallisuutta nimenomaan sosiaaliseen yhteisöön, vaikka muihin verkostollisiin ”resursseihin” takaakin. 
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hyppäys, suorastaan riuhtaisu, toiseen yliopistoon sijoittuviin opintoihin. Liikuin 

emotionaalisesti ikään kuin koulujen verkostojen rajamailla epävarmana siitä, 

kuulunko sisään, vai vain tarkkailevaan ja vierailevaan rooliin. Tällainen laitamilla 

oleskelu on luonut minulle ehkä ennen kaikkea arkuutta ja sameutta toimijaverkostoni 

hahmotuksessa. Tätä nykyä toivon lietsovani ennemmin olemisen ja kokemisen 

tapoja, jotka eivät ole palautettavissa ajatukseen jostain romanttisesta individuaalista 

yhteisönomadista.  

   Kuitenkin näen tässä positiossa myös positiivisia piirteitä. Yhteisöjen välinen 

kiertolaisuus, jossa ideaalissa tapauksessa pystyy yksilönä lipumaan sulavasti 

visiiteille noukkimaan tietoa ja tukea eri konteksteista, on mielestäni toki 

nykyaikaista ja potentiaalisesti emansipoivaa32. Yksilön kyvyt voivat kerryttää 

diversiteettiä ja ehkä häntä jopa kannattelee useat verkostot. Toisaalta hän herkistyy 

erilaisten mahdollisten yhteistöiden monimuotoisuudelle ja hahmottaa ehkä 

selkeämmin olemisen ja vaikutteiden verkostollisen levittäytymisen. Itse pystyn 

huomaamaan nyt tietoa, tapoja, yhteyksiä ja työkaluja molempien koululaitosten 

piiristä ja kynnys kommunikoida oman alani rajojen yli on ehkä hieman matalampi. 

   Tämä epämääräinen yhteisökokemus on myös auttanut minua suhtautumaan koko 

lavastustaiteeseen ikään kuin reunoilta sisäänpäin tarkastellen; olen mielestäni 

suhteellisen tottunut kyseenalaistamaan, mitä lavastus oikeastaan tarkoittaa ja kuinka 

sitä voisi uudelleenmuotoilla. Otaksun, että mikäli olisin käynyt kaikki opintoni 

esimerkiksi Teatterikorkeakoulussa, sanan teatteri alla, olisin päätynyt 

tarkastelemaan lavastustaidetta lähtökohtaisemmin tuon termin kautta. Teatteri olisi 

ollut vahvemmin käsitykseni ytimessä, josta käsin olisin tiiraillut monimuotoista, 

 
32 Sanalla emansipoiva tarkoitan sanojen voimauttava, vapauttava ja itsenäistävä fuusiota. 
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mutta etäistä ja prekaaria muuta kenttää, johon lavastajuuden voi sijoittaa.  

 

 

5.2 Pandemia 

 

   Oman erityisen ja väkevän säväyksen tekijyyteni muotoutumiseen ja kokemukseeni 

toimijaverkostostani koulutukseni kontekstissa antoi vuonna 2020 puhjennut 

koronapandemia. Tuon kokoluokan kriisi nähdäkseni horjutti omassa elinpiirissäni 

kaikkien yksilöiden maailmankuvaa ja jonkinlaista perusturvantunnetta, samalla kun 

ihmiset vetäytyivät rajoitusten saattelemana eristyksiin toisistaan.  

    Epävarmuuden ja rajoitusten jatkuessa oma hahmotukseni taidoistani ja toisaalta 

koko alani potentiaalista alkoi surkastumaan ja oppimiskäyrästäni tuli katkonaisempi 

samalla, kun kollektiivinen vireystaso laski kuormittavien uutisten alla. Huomasin 

muistini yhteyden kehooni ja tilaani: kun vietin aikaa samojen seinien sisällä ja 

sosialisointi ja taide typistyivät yhteen tilaan, ruudun välitykselle, muistan parhaiten 

lähinnä tuon fyysisen asetelman ja oman olotilani. Oppimani asiat puuroutuivat 

kokemukseksi ruudun äärellä olemisesta. Hahmottelen tämän itselleni etäisyytenä 

verkostoista. Kontaktit ja altistuminen taiteelliseen tekijyyteeni potentiaalisesti 

vaikuttaville toimijoille typistyivät, tai vähintään muuttivat muotoa ja työkalujaan. 

Silloinkin, kun toisena opiskeluvuotenani pääsimme käymään koulua risaisesti myös 

paikan päällä, leijui yllä jatkuva, huomiota vaatinut jännite mahdollisista riskeistä.  

   Mielestäni on reilua todeta, että toimintakykyisempiä, luovempia ja itsevarmempia 

taiteilijoita syntyy, jos he kokevat olevansa osa vitaalista kenttää ja toimijoiden 

verkostoa, jossa kokee omin aistein taidetta tehtävän ja asioista välitettävän. En 
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väitä, että pandemia olisi jättänyt taiteelliseen toimintakykyyni mitään pysyviä 

lommoja, se on saattanut jopa motivoida ottamaan niin sanotusti ilon irti 

normaalitilanteesta. Luulen kuitenkin, etten tule jatkossa näkemään tekijyyttäni 

suoraviivaisesti kumuloituvana ja kypsyvänä, vaan ymmärrän sen olomuodon 

herkkyyden ja toisaalta riippuvuuteni niistä yhteisöistä, joihin minulla on pääsy. Minua 

ympäröivä todella luo taidetta kanssani, oli se ympäröivä sitten tuo vitaalinen kenttä, 

tai oma olohuoneeni. Skaala ja kommunikaatiomuodot vain muuttuvat. Pandemian 

jaloissa minua ympäröivät virikkeet tiivistyivät asuintilaani ja sen välittömään 

ympäristöön. Toki tämä intiimien tilojen tutkiskelu ja oman olotilan seuraaminen, sekä 

kehollinen kaipuu muiden ruumiden sekaan tuottivat ajatuksia, ikään kuin 

keskustellen kanssani. Viikkojen kuluessa tämä elinpiirin monotonisuus kuitenkin 

tuntui ohentavan ajatteluani.  

   Vaikka kriisit ovat seuranneet toisiaan koko historian läpi, minulle maailma, tai 

kokemukseni tästä maailmantilasta, on muuttunut erityisen radikaalisti vuodesta 

2019. Tuolloin hakeuduin myös opiskelemaan lavastajaksi ja taiteellinen tekijyyteni 

alkoi intensiivisimmin muotoutua nykyistä kohti. Olen kokenut maailman 

kaotisoituneen kiihtyvällä tahdilla, mikä on toiminut minulle katalyyttinä kohti 

tiedostavampaa, aktivistisempaa ja teoreettisempaa otetta taiteeseen. Tämä ote on 

kuitenkin vielä hatara, enkä tiedä millaisiin osallisuuksiin rahkeeni tulevana 

taiteilijana riittävät. Minulle tämä liittyy toimijaverkostoni epävarmuuteen siinä 

mielessä, että koen maailman kokonaisuudessaan epävarmana tilana tällä hetkellä. 

Kaipuuni alati kiinteämmin, näkyvämmin ja tietoisemmin osaksi vankkoja verkostoja 

on jatkuvaa ja suurta. 
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6. Matkimisesta 

 

   Koitan tässä luvussa tuoda näkyväksi matkimista, sillä verkostollisessa 

tekijyydessä luovuus on mielestäni referoivaa ja siten levittäytynyttä, suhteissamme 

piilevää. Se on yhdistelytaitoa ja aktiivista verkostoitumista tekijöiden kanssa ja 

heidän kertomuksistaan ja anneistaan noukkimista. Matkiminen ei mielestäni ole 

noloa ja laiskaa, se on ihanaa, leikkisää ja vapauttavaa - eettisesti tehtynä tietenkin. 

Tai ehkä ei edes aina eettisesti, emmehän me joka kerta huomaa matkivamme33; 

muistimme juksaa meitä ja luulemme inspiroituvamme ja keksivämme uutta, kuten 

kollaasinäytelmistään tunnettu yhdysvaltalainen (näytelmä)kirjailija ja historioitsija 

Charles Mee seuraavassa sitaatissa toteaa:  

”Joskus näytelmäkirjailijat varastavat tarinoita ja keskusteluja ja unelmia ja 

intiimejä paljastuksia ystäviltään ja rakastajilta ja kutsuvat tätä alkuperäiseksi. Ja 

joskus jotkut meistä kirjoittavat omasta sisimmästä elämästään uskoen, että 

sitten olemme kirjoittaneet jotain todella omaperäistä ja ainutlaatuista. Mutta 

tietysti kulttuuri kirjoittaa meille ensin, ja sitten me kirjoitamme tarinamme.”34 

 

   Uudetkin luomukset ovat vain yhdistelmiä vanhoista ja jotain jossain muualla jo 

tehtyä. Matkiminen voi tapahtua ja tapahtuukin monella eri skaalalla; omin 

elementtejä, konsepteja, suhtautumistapoja, kokonaisia teoksia ja jopa identiteettejä 

itselleni. Jo tehdystä tai ollusta on turha lannistua, siitä voi ilahtua ja kokea yhteyttä 

toiseen sosiaaliseen piiriin, jopa riemastua siitä kuinka samankaltaisia saatammekaan 

olla, vaikka kuinka etäällä toisistamme sijaitsisimmekaan. 

 
33 Sen verran rehellisyyteen haluan painostaa, että mikäli yksilö nauttii etuoikeutetusta (valta-) 
asemasta esimerkiksi etnisyytensä tai sukupuolensa puolesta, on matkimisen kohdalla oltava herkillä, 
jottei toista huomaamattaan kulttuurista omimista, alistettujen ihmisryhmien sortoa tai muuta 
väkivaltaista kaanonia. Huoleton matkiminen on etuoikeus ja tehdystä työstä on kreditoitava sen 
alkuperäistä tekijää. 
34 Mee. 
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   Haluan purkaa matkimisesta kokemaani häpeää ja toisaalta sitä painetta, jota olen 

kokenut omaa luovuuttani ja ”alkuperäisyyttäni” kohtaan. Pitkään nämä häpeä ja paine 

tuntuivat vain takaraivossani, epämääräisenä epävarmuutena ja itsekriittisyytenä: 

jatkuvana, luovalle nuorelle varsin tyypillisenä mantrana, kuinka ”minulla ei ole 

tarpeeksi annettavaa.” Tuntuu, että tämä paine kumpusi vain jo aiemmin 

mainitsemastani vanhentuneesta, myyttisestä taiteilijakäsityksestäni. En ollut tajunnut 

alkaa kyseenalaistamaan tuota käsitystä, vaan tahtomattani ajauduin 

kilpailumentaliteettiin. Osittain tässä saattoi toisaalta olla myös kyse 

katoamisenpelosta, joka juontunee jostakin kuolemanpelon tapaisesta 

eksistentiaalisesta kauhusta, joka kiteytyi lavastuksiin kuuluvaan vähäikäisyyteen. 

Tuli luoda jotain originaalia, omaperäistä, todella ”minun näköistä”, jotta minut 

muistettaisiin ja jäisin elämään, enkä haihtuisi vain lavastusteni materiaalisen 

todellisuuden mukana pois. Tuo originaalius on päätynyt ainakin tähän saakka 

olemaan vain muodoton ja saavuttamaton visio, jonka paine vei tilaa oppimiselta ja 

nautinnolta. Katseeni kääntyi sisäänpäin minuuteeni sen sijaan, että olisin keskittynyt 

uteliaisuuteen ympäristöäni kohtaan.  

   Olen aina rakastanut matkimista ja kollaasien luomista, alkaen teini-iästäni 

Tumblr-blogien maailmasta, jossa suurin osa käyttäjistä perusti bloginsa vain toisten 

lataamien kuvien uudelleenpostaamiselle. Tämä tuntui minulle haaveilulta ja 

minuuteni, sekä elämänpiirini venyttelyltä. Oman, originaalin postauksen luominen 

tuntui taas kuormittavalta ja edustuspaineella ladatulta, anonymiteetistä huolimatta.  

   Tämä blogikulttuuri rinnastuu minulle oman subjektiivisuuteni, minuuden 

kokemukseni syntyyn – mistä osittain myös tekijyyteni kumpuaa. Menemättä 

tekstilläni valtavaan ”mistä länsimainen subjekti syntyykään?” -filosofiamyllyyn 
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mukaan, haluan ajatella blogiesimerkkini kautta, että minuutenikin on koostunut 

mallia ottamisesta, tarkkailusta ja viitteiden ja olemisen tapojen keräilystä. 

Jokaisessa kohtaamisessa aikaisempi minuuteni tulee haastetuksi tai vahvistetuksi, 

(uudelleen)rakentuen sitä kautta jatkuvasti. Minuuden kollaasini on toki uniikki, mutta 

kollaasi, rihmasto, tai verkosto sekin – ja olemisen tavoiltaan aina matkiva ja 

mukaileva.  

   Eetu Viren kirjoittaa Brechtin suhtautumisesta kopiointiin ja yksilöllisen 

itseilmaisun romantiikan vierauteen. Hän korostaa Brechtin näytelmäkirjailijana 

varastaneen, kierrättäneen ja lainanneen kaikkialta, jolloin hänen tekstinsä on 

tarkoitettu esityksen tuottamisen välineiksi; tekstit ovat ”pelkkiä käyttötarvikkeita.”35 

Mielenkiintoista näissä avauksissa on minulle ollut seuraava introspektiivinen 

kysymys: jos koulutuksemme yhden siteeratuimman näytelmäkirjailijan työ on 

”kirjoitusta vailla omaa, vailla omaisuutta”36 ja muilta kerättyyn perustuvaa, miksen 

itsekin voisi paketoida identiteettikriisini ja keskittyä juhlistamaan taiteessani 

materiaalisen tason lisäksi rehellistä konseptuaalista kierrätystä?  

   Tällöin voimani voisi aueta tarkastelemaan ympärilläni vellovaa maailmaa, sen 

epäkohtia ja taiteen kykyä tarttua niihin, kun energiani ei keskittyisi jonkin 

kuvitteellisen, nerokkaan ideaaliminän, itsenäisen tekijän toteuttamiseen. Rehellinen 

matkiminen notkeuttaa ja jouhevoittaa juuri taiteen käytettävyyttä, sen valjastamista 

muutoksille. Voisin jälleen nähdä myös taiteellisten ideoiden, tai niitä kehittäneiden 

muiden taiteilijoiden muodostaman toimijaverkoston kuhisevana yhteistyönlähteenä. 

Kysymyksen kuka voisi korvata kysymyksillä miten ja miksi, kuten Viren tekee 

 
35 Viren 2021, 41; Viren 2019. 
36 Viren 2021, 43. 
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puhuessaan Brechtin dramaturgian konseptuaalisuudesta. Viren korostaa myös 

rentoutuneen, luokkatietoisen toimijan henkeä itseä vastuuttavan ja syyllistävän 

sielun sijaan. Henki tulee siitä, että havaitsee taustallaan olevan jonkin yhteisen, 

ennen henkilökohtaisen olemassaolon tai oivallusten saapumista. Tämän hengen ja 

taustavoimien tiedostuksen myötä ihminen ”uskaltaa haastaa olemassaolevat 

yhteiskunnalliset, yksilöitä lokeroivat ja vastuullistavat suhteet”37. Vallankumouksen 

asennoissa Viren pyöristää tämän teeman kehottaen näkemään jokapäiväisen 

elämämme olevan ”vapaata epäsuoraa esitystä, toisten lainaamista”, minkä vuoksi 

lainaamisesta ei enää tarvitse potea alemmuutta.38 Se vapauttaa toimintaamme 

auttaen unohtamaan itsemme ja juuri tämä vapautunut toiminnallisuus on se, jota tällä 

matkimisen purkamisella toivon lietsovani.  

 

 

 

 

7.  Sosiaalinen tekijyys / hajautettu luovuus  

 

   Tutkin nyt havaintojani tekijyyden sosiaalisesta luonteesta työryhmän sisällä. Puin 

työskentelyäni lavastajana kandinäytelmäproduktiossa sano se, joka toteutettiin 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla keväällä 2022. Nähdäkseni työryhmämme 

sisällä varsin jaettu mielipide oli, että kyseisen näytelmän tekemisprosessi sujui 

harvinaisen suoraviivaisesti ja lempeästi. Tämä johtui omalla kohdallani hyvien 

 
37 Viren 2019. 
38 Viren 2021, 270. 
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työolosuhteiden lisäksi tekijyysnäkemykseni kehityksestä ja murroksessa olleesta 

suhtautumisesta itseeni, minkä jatkumolle produktio antoi toimivan maaperän.  

   Teoksen tilaidea oli ensitapaamisesta asti selkeä, enkä edes oikein muista kuka 

sen ensimmäiseksi heitti ilmoille, kun kaikki olivat jo ehtineet yhtyä; halusimme luoda 

mustaan esitystilastudioon baarin, jonka sisään näytelmä ja sen katsojat sijoitettaisiin. 

Näytelmäteksti resonoi mielissämme erinäisiin kantakapakoihin ja korttelipubeihin, ja 

vaikka jokaisella nämä piirtyivät varmasti hiukan yksilöllisinä mieleen, oli tällaisen 

tilan ”arkkityyppi” referenssikuvien ja palautteiden perusteella varsin jaettu. Tässä 

kohtaa lähdimme siis toistamaan stereotypiaa, mikä tekona usein luisuu 

vastuuttomuuteen ilman huolellista läpipuimista representaatioiden voiman suhteen. 

Näytelmämme tukeutui kuitenkin kankeaan ja tyypittävään ajatteluun ja toisaalta 

nostalgiseen, pölyiseen tunnelmaan, johon kaikenlainen tunnistettavuus tilassakin 

tuntui melko huoletta resonoivan.  

   Tämä kontrastisuus aiempaan, kun nyt teki teosta, jossa tarkoin matkittu olikin 

suurimpia arvoja, antoi sopivaa etäisyyttä luovuudenpaineeseen, jota olin kokenut 

esimerkiksi Jääshow’ta tehdessäni. Sano se antoi paikan lavastaa metsästäjä/keräilijä 

-mentaliteetilla luojana toimimisen sijaan. Minulle tärkeintä oli tunnelman ja 

näytelmän sanoman yhteensaattaminen tilan kielellä, ei ällikällä lyöminen. Halusin 

antaa muulle työryhmälle ja tekstille lahjan, jotta esityksellä olisi mielekäs paikka, 

jossa toteutua.  

   Sano se -prosessissa oman tekijyyteni yksilöllisyys ja sisäisyys sumenivat, tai 

ehkä vain unohtuivat virkistävällä tavalla. En hahmottanut kuka ryhmästämme oli 

ideoinut mitäkin, luovuus tuntui olleen ryhmän kesken jaettua ja ongelmia ratkottiin 



  

 

31 

yhdessä ja ääneen. Koin käytännössä luovuuden olleen hajautettua39. Linkitän tämän 

ensinnäkin Pyyhtisen40 artikkeliin, jossa ”psykologiseen tilaan ankkuroitumisen sijaan 

teosten luominen levittäytyy verkostollisessa tilassa useampien toimijoiden jakamana 

toimintana”. Vaikka nimellinen lavastajanvastuu lepäsikin harteillani, itse luova työ oli 

vuorovaikutustilanteissa tapahtuvaa. Toiseksi linkitän tämän Virenin puheeseen 

Vallankumouksen asennoissa, jossa hän toteaa luovuuden olevan luonteeltaan myös 

hajamielistä, jolloin ”voimia ei kiinnitetä mihinkään yksittäiseen kohteeseen, 

varsinkaan oman itsen ykseyteen”.  Viren esimerkiksi kertoo, että filosofi, kriitikko 

ja esseisti Walter Benjaminille olennaista tässä hajamielisyydessä oli juurikin sen 

havainnointityylin kollektiivisuus.41 

   Ajatteluuni resonoi lisäksi mielestäni sekä tämän produktion että toki myös aiemmin 

erittelemäni kouluyhteisöni kannattelevuuden kohdalla muusikko ja tuottaja Brian 

Enon kehittämä termi scenius, joka on yhdistelmä neroa  (genius) ja slangihtavasti 

suomennettuna skeneä (scene), eli saman (ala)kulttuurin jakavaa sosiaalista piiriä. 

Austin Kleon avaa nettiartikkelissaan tätä Brian Enon ajatusta nerouden, luovuuden 

tai älykkyyden yhteisöllisenä muotona, joka muodostaa ikään kuin lahjakkuuden 

ekologian. Ihanteellinen ryhmä tukee jäseniään, katselee ja kaitsee heidän tekojaan ja 

antaa panoksensa sekä yhteiseen, että yksilöiden ideointiin. Scenius terminä siis 

väittää, että luova työ on yhteistyötä ja tulosta ”mielestä, joka on yhteydessä toisiin 

mieliin”.42  

   Vaikken sano se -produktion aikana ollut vielä kuullut toimijaverkoston tapaisesta 

 
39 Hakkarainen, Paavola, Palonen 2002. Huom. artikkelissa pohditaan asiantuntijuutta sosiaalisesti 
hajautettuna, mistä omaksuin hajautus -termin ja näkökulman omaan käyttööni; en perusta ajatteluani 
koko artikkelille, vaikka paljon resonointipintaa ajattelulleni siitä löytyikin. 
40 Pyyhtinen, Tiede & Edistys 2/2012 
41 Viren 2021, 243. 
42 Kleon 2017. 
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ajattelusta, konkretisoitui mielestäni se teoria tuossa prosessissa kokemuksiini. 

Tekijyyteni ei nähdäkseni sijainnut vain minussa; se sijaitsi ympärilläni, suhteissani, 

keskusteluissani, linkeissäni, tukijoissani ja ennen kaikkea työryhmässäni, sen 

yhteentulemisessa. Kaikki se omistushalu, jota olin Jääshow’ssa prosessia ja 

lopputulosta kohtaan kokenut, loisti poissaolollaan. Koin tuolloin, että ryhmässä 

oleminen muokkasi tekijyyttäni, aivan kuten olen ihmisenä kasvanut ja muotounut 

tähän muotoon läheisyydestä ja kontakteista. 

   Kun tunsin minun taiteeni ja tekijyyteni tärkeyden ensikädessä verkostoni kautta 

kunniaa tärkeämmäksi muodostui se, millaiseksi muut ympärilläni kokivat 

yhteistyömme. Harjoituskautemme alkoi vuoden 2022 maaliskuun alussa ja Venäjä oli 

hyökännyt Ukrainaan vain muutamaa päivää aikaisemmin. Olimme shokissa ja 

peloissaan maailman tilasta. Suhde esityksen tekemiseen tuossa tilanteessa otti 

erikoisen nyrjähdyksen; se tuntui toimintana niin järjettömältä, pieneltä ja 

etuoikeutetulta, että yhdistettynä kollektiiviseen voimattomuuden tunteeseen siitä 

tulikin pienuudessaan äärettömän tärkeä, herkkä ja todellinen turvapaikka kaiken 

keskellä. Tässä kohtaa kollektiivinen toimijaverkostomme ylettyi jälleen jopa 

globaalille tasolle, kun toimintaamme, oloomme ja olemiseemme vaikutti tämä toiseen 

maahan kohdistuva kriisi, tai tuon kriisin toimijuus. Lopulta taiteen äärellä 

tärkeimmältä tuntui se, että olimme tulleet työryhmänä yhteen.  
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8. Loppuajatukset 
 

 

   Kandiopinnäytteeni kirjoittaminen muodostui minulle jopa yllättävän tärkeäksi 

oppimisalustaksi, jonka äärellä olen joutunut vieraannuttamaan itseni aikaisemmin 

vallinneista käsityksistäni. Etäältä tarkasteltuna nuo käsitykset ovatkin muuttaneet 

muotoaan ja kypsyneet toisiksi, eikä tämä uudelleenmuotoutuminen varmastikaan 

lakkaisi, mikäli jatkaisin tekstini työstämistä. Olen kirjoittanut aiheeseeni nähden 

yllättävän yksityisesti ja suljetusti, mikä tuntuu ironisesti syöneen argumenttieni 

häntää; eikö verkostollisuudesta, sosiaalisuudesta ja monikollisuudesta kirjoittaessa 

luonnollisinta olisi ylikorostaa aktiivista dialogisuutta myös kirjoituspraktiikassa? 

Ehkä tämä yksityisyys oli itselleni tarpeen, jotta oppisin luottamaan kykyyni 

reflektoida kriittisesti ja sanoittaa kokemuksiani rehellisesti. Tekstini 

loppuunsaattaminen on välipysäkki, jossa jotkin ajatuskulut on sanoitettu ja paketoitu, 

mutta jokaisen väittämäni kohdalta vaikuttaa versovan rypäs uusia avonaisia 

kysymyksiä ja vastaväitteitä. Tämä tuntuu minulle siis myös keskustelunaloitukselta. 

Kaikenlaiset ennen pelkäämäni säröt ja kyseenalaisuudet ajattelussani kiehtovat nyt 

minua; ne ovat tiedonlähteitä ja paljastuksia maailmasuhteestani ja asuttamastani 

ajasta. 

   Lopulta voin todeta hakeneeni tekstilläni uudenlaista suhtautumista ihmisyyteen, ja 

ihmisindividuaaliin näennäisenä keskipisteenä maailmalle. Perusteluni ovat tuntuneet 

minulle aika ajoin vain vastuuntuntoani keventäviltä, mutta nähdäkseni minkään 

luokan kriisejä, siis esimerkiksi mikro-, makro-, eko- tai sosiaalisia kriisejä, ei 

ratkota ilman empaattisempaa, jopa riippuvaisempaa asennoitumista kanssaeläjiimme.  

   Mielestäni keskinäisriippuvuus on teemana ja elämänfilosofiatrendinä versonut 
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entuudestaan ympärilläni etenkin taiteilijoiden ja aktivistien keskuudessa. Ehkä siitä 

löydetään kollektiivisesti toivoa kohdata nykymaailma ja sen myötä kykyä 

uudelleenmääritellä oma arvo. Toivoin ujosti johdannossa, ettei kiinteä minuus ja 

itsenäisyys olisikaan tärkeämpiä piirteitä, kuin keskeneräisyys ja 

määrittelemättömyys. Aikuiset-hittitelevisiosarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin poimii 

samoja teemoja Helsingin Sanomissa43 julkaistussa kirjoituksessaan: hän aprikoi, jos 

jonkin tyydyttävän valmiuden sijaan sarja loppuukin samaan keskeneräisyyteen, josta 

se lähti. Ehkä tekstini teemasta siis paistaa jokin jo hetken vallinnut trendi, tai jopa 

sukupolvikokemus: kollektiivinen tarve hengähtää henkilöbrändäyspaineen lomassa ja 

olla luvan kanssa viimeistelemätön ja heiveröinen.  

   Minulle tavallaan kyse on siitä, että maailman kuvainnollisesti ja paikoittain 

kirjaimellisestikin palaessa44 ympärilläni herkistyn nykyhetkelle ja minua sekä 

kannateleville että painaville rakenteille, kumppaneille ja kyseenalaistamattomille 

hierarkioille passiivisen haaveilun, tai musertavaan syyllisyydentuntoon vaipumisen 

sijaan. Uudenlainen, verkostollisuudesta lähtevä oleminen sijoittuu tässä 

opinnäytteessä oman koulutukseni kontekstiin, mutta ajatteluni on toivon mukaan 

sovellettavissa erinäisiin muihinkin yhteiselolle tai tuottamiselle rakentuviin aikoihin 

ja tiloihin. Oma taiteellinen tekijyyteni ja siitä syntyvät tuotokset voivat olla tämän 

henkilökohtaisen politiikan kiteymä. Ne eivät muodosta rajautuvaa kokonaisuutta, 

vaan heterogeenisen jaetun hetken, tai kenties hetkiä, jotka koostavat lopulta 

jatkumon.  

 
43 HS 10.9.2022. 
44 Kirjoittaessani opinnäytettäni kesällä 2022 ympäri Eurooppaa mitattiin historiallisia hellelukemia. 
Eurooppa ”paahtuu, kuivuu, roihuaa ja sulaa.” HS 20.8.2022. 
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   Olen pyrkinyt argumentoimaan, etten voi yksilönä sanoutua irti minua 

ympäröivästä. Huomioni on ollut inhimillisissä yhteisöissäni, sillä ne ovat tuntuneet 

ohjaavan käytöstäni opiskeluni aikana minulle tuntuvalla, mutta aiemmin vielä 

yllättävän sanoittamattomalla tavalla. Kysyin alussa, minkälaisissa yhteistöissä olen 

kokenut oman taiteilijuuteni muodostuvan. En koe välttämättä edes vastanneeni 

kovinkaan kattavasti kysymykseeni, mutta etenkin toimijaverkostoteorian avulla sain 

perusteltua, ettei taiteellista tekijyyttäni mielestäni olisi yksinkertaisesti olemassa 

ilman yhteistyötä.  

   Tekijyyteni rajaamisen ja määrittelyn sijaan rakkaudellisempi teko itseä kohtaan 

olisikin jättää se rauhaan. Totaalisella olemukseni läpikoluamisella ja määrittelyllä 

saatan saavuttaa nähdyksi tulleen olon ja vakaan asennon, mutta tulen samalla 

asettaneeksi myös paineistetun odotuksen täyttää tämä rooli. Haluan jättää tilaa itseni 

yllättämiselle ja muutokselle. Maggie Nelson kirjoittaa:  

”Toisaalla on aristoteellinen, kenties evolutiivinen tarve kategorisoida 

kaikki mahdollinen -peto, iltähämärä, syömäkelpoinen- toisaalla tarve 

kunnioittaa muutosta, pakoa, sitä valtavaa olemisen sekamelskaa, jossa 

todellisuudessa elämme.”45 

 

Pyrin näiden kahden tarpeen välillä asettumaan itse tietoisemmin kohti jälkimmäistä, 

tiedostaen ensimmäisen läsnäolon. Määrittelemättömyys ja muiden kautta 

olemassaolo ovat passiivisten olotilojen sijaan aktiivisia valintoja ja tekoja.  

   Toimijaverkostoteoria helpotti siis uudenlaisen suhtautumisen ottamista omaan 

toimintakykyyni, mikä tuntuu lopulta täydellistä tekijyyteni dekonstruoimista 

tärkeämmältä. Vallankumouksen asennoissa Viren kuvaa Brechtin kielen, jonka 

toivon voivani samastaa ajattelussani lavastuksiini, tulevan ”eräänlaiselle 

 
45 Nelson 2018, 78. 
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persoonattomuuden vyöhykkeelle, jolla sen ainutkertaisuus ei ole sidottua 

yksilölliseen intentioon, vaan avaa virtuaalisen tilan, jossa kokemuksen luonne voi 

kokea perustavia laadullisia muutoksia”46. Tällainen, subjektistani etäisempi ote 

tuntuu minulle tämän kirjoitusprosessin myötä sanoitetummalta ja lähestyttävämmältä, 

ja oloni tulevaa kohtaan on kepeämpi. Toisaalta Jacques Derridan mukaan oleminen 

on aina seuraamista, kutsuun vastaamista47. Haluan pyrkiä näkemään tämän kautta 

tekijyytenikin jonain, joka luomisen sijaan aina seuraa ja jota voimat seuraavat 

perässä, alkulähteen tai loppusijoituskohteen sijasta. Ehkä oleellinen ohjenuora voisi 

olla kysyä itseltä seuraanko ja ajanko vain omia etujani vai yhteisöjeni etuja? 

Millaisia yhteyksiä luon, millaisia keskusteluja aloitan? Jätänkö kenties taakseni 

toimijoita, jotka joutuvat tyytymään vaiennettuun asemaan? 

   Verkostollisuus on ennenkaikkea suhtautumisehdotelma, jonka mukaan tekijyys ei 

ole vain sosiaalista ja kommunikoivaa, vaan se perinpohjin muodostuu monesta ja 

fluidiudesta. Tekijyyteni sisällä on jatkossa toivottavasti enemmän tilaa tutkia, 

ihmetellä, asettua tuohon monikolliseen olemiseen ja nähdä polarisaation ja riitojen 

värittämässä todellisuudessani yhteentuleminen eräänä ylimpänä arvona. Tämä on 

myös perustelua sille, että on mahdollista löytää intohimo taiteeseen, maailmaan 

asettumiseen ja muutokseen tarkastelemalla etäämmältä itseä, mutta lähempää muita 

ja keskustelemalla heidän kanssaan sen sijaan, että jäisi odottamaan itsen sisällä 

roihahtavaa myyttistä paloa. Se palo on ympärilläni ja olen jo osa sitä, eikä se loimua 

tyhjiössä.  

 

 
46 Viren 2021, 42. 
47 Bennett 2020, 15. 
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