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Työni taustalla ovat kettutarhalla tekemäni kuvausprojekti sekä turkistuotantoon 
liittyvät henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset ristiriitaisuudet. Kuvausprojektini ja 
sitä seuranneen pohdinnan myötä opinnäytteen aiheeksi muotoutui pelko. Työn 
edetessä vahvoiksi teemoiksi nousivat myös hiljaisuus ja henkilökohtainen kasvu.  

Kuvasin dokumentaarisia kuvia talvella 2013-2014 tutun turkisyrittäjän tarhalla. 
Halusin tutustua turkistarhaukseen elinkeinona työntekijöiden ja yrittäjän näkö-
kulmasta. Ajatukseni oli lähestyä aihetta objektiivisesti. Minua kiinnosti nähdä, 
mitä tarhalla tapahtuu, ja ympäristö on myös visuaalisesti erittäin kiehtova. Halusin 
ottaa selvää, millaista työ turkistarhalla on. Samalla mieleen nousi ihmetys siitä, 
kuinka vahvasti sanattomat mallit ja vaikeneminen turkistarhaukseen liittyvistä 
kyseenalaisuuksista on iskostettuna alueen ihmisiin.

Kettutarhakuvauksiin lähteminen oli minulle kynnys. Yleiset mielikuvat tarhauk-
sesta ovat ristiriitaisia ja suhtautuminen puolin ja toisin epäluuloista. Kotikun-
tani Kaustinen sijaitsee Suomen tiheimmällä kettutarhausalueella eikä elinkeino 
ollut minulle täysin vieras. Omista ennakkoluuloistani huolimatta sain sovittua 
kuvaamisesta helposti. Kuvaustilanteet olivat miellyttäviä ja huomasin keskittyväni 
ainoastaan kameran linssin läpi tarkasteltaviin näkymiin. Nopeat tilanteet veivät 
mennessään ja vasta kotona ladatessani kuvia koneelleni, näin sisällöllisesti, mitä 
kuvissa oli: nahkoja, ruhokasoja, lapsia leikkimässä turkiseläinten häkeissä.

Esitin kuvat eräällä kurssilla Aalto-yliopistossa ja vastaanotto oli voimakkaampi 
kuin mitä olin kuvitellut. Toiset opiskelijat näkivät kuvissa lähinnä turkisalan raa-
dollisuuden ja eläimiin kohdistuvan epäoikeudenmukaisuuden, eivät neutraalia 
kuvaa ihmisten elinkeinosta, mihin olin projektin alussa pyrkinyt. Sain kuitenkin 
hyvää palautetta aiheen jatkokäsittelyä varten ja tavoitteeni oli kuvata turkistarhalla 
koko vuoden työkierto.

Kasvuympäristöni sanaton kollektiivinen mielipide turkistarhauksen puolesta 
on varjostanut aikuisen minäni suhtautumista tähän projektiin. Ihmettelin ha-
luani suojautua ja piiloutua puolueettomuuden ja neutraaliuden taakse. Karuista 
tarhaukseen liittyvistä tosiasioista huolimatta tunsin kyvyttömyyttä lähteä kunnolla 
työhön. Pelkäsin kuvien esittämisestä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia. Pelkäsin 
sitä, mitä paikalliset ihmiset ajattelisivat, seuraisiko toimistani kuvissa esiintyville 
tarhureille kielteistä huomiota, ja miten se vaikuttaisi myös omaan perheeseeni. 
Antaisivatko tarhurit ylipäätään kuvia julkaistavaksi ja jos eivät, tekisinkö sen joka 
tapauksessa? Koululta sain hyvää palautetta ja rohkaisua projektin jatkamiseksi 
kirjaksi asti.

Sarjasta Kettu. Tiina Palola, 2013-2014.
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Projekti jäi kuitenkin kesken. Halu tekemiseen oli kova ja projekti kiinnosta-
va, mutta jokin esti jatkamasta. Aikaa kului ja opintoni etenivät loppuvaiheeseen. 
Oli aika suunnitella opinnäytetyö. Päätin lähteä tästä keskeneräisestä projektista 
liikkeelle. Pelkät dokumentaariset kuvat alkoivat mielessäni tuntua äkkiä valjuilta. 
Ymmärsin, että ajatuksissani kyse on ihmisistä. Mitä he tekevät ja mihin kokevat 
olevansa oikeutettuja? Missä asemassa ihminen kokee olevansa suhteessa eläimiin? 
Nämä asiat alkoivat tuntua tärkeiltä ja mietin, miten voisin käsitellä niitä taiteen 
keinoin.

Johanna Sinisalon kirjassa Enkelten verta (2011) on osuva vertaus ihmisen häi-
käilemättömyydestä. Kirjan toinen päähenkilö pohtii blogiteksteissään ihmisten 
jalostamista. Modernin maailman käytäntö  lihatuonnossa on nopeus ja tehokkuus, 
ja esimerkiksi siipikarjasta kasvatetaan mahdollisimman isoja mahdollisimman ly-
hyessä ajassa. Näin saadaan tuotettua markkinoille mahdollisimman suuria broi-
lerin rintafileitä ihmisiä varten, jotka kokevat perustarpeekseen ja oikeudekseen 
lihan syönnin. Blogitekstissään päähenkilö kääntää tämän saman tuotantomallin 
ajatukseen seksistä perusoikeutena. Hän kuvailee dystopiaa, seksistämöitä ja pa-
noloita, joissa olisi ”pienissä kopeissa mieleltään muserrettuja ihmisiä päästään ja 
raajoistaan kytkettyinä, koskaan näkemättä päivänvaloa tai haistamatta ulkoilmaa, 
koko ajan heille kipua ja epämukavuutta tuottavissa rujoissa vääntyneissä asen-
noissa, jotta sinä voisit rauhassa ja helposti, lupia kyselemättä, tyydyttää tarpeesi.” 
(Sinisalo 2011, 163.)

Tämä voimakas mielikuva ihmisen säälimättömästä ja häikäilemättömästä suh-
tautumisesta toiseen elolliseen sai minut ajattelemaan kettutarhausaihetta syvem-
min. Halusin kuvata ihmiset turkiseläimen asemassa. Samoissa oloissa ja olotiloissa. 
Kyyristelemässä häkissä, juoksemassa häkkiä ympäri maanisesti, huutamassa, nuk-
kumassa, roikkumassa nahkoina telineissä, ruhoina kasassa. Yhdistin mielessäni 
tämän kuvaston holokaustista tuttuihin kuviin. Kuitenkin tämäkin aikomani va-
lokuvallinen käsittelytapa alkoi nopeasti tuntua terävyydessään turhan provokatii-
viselta. Halusinko kuitenkaan puhua kettutarhauksesta?

Pohtiessani aihetta ja keskustellessani ystävien kanssa huomasin, että asian yllä 
häälyikin laajempi teema. Olin myös henkilökohtaisessa elämässäni todennut 
useissa tilanteissa kykenemättömyyttä edetä ja toimia, ja jonkin tiedostamattoman 
esteen. Ymmärsin, että niin kettutarhakuvauksiin liittyen kuin muissakin edellä-
mainituissa tilanteissa minua esti pelko. Aloin pohtia miten monissa asioissa se 
ohjaa tekemistäni ja tekemättömyyttäni. Pelko on aiheuttanut minulle monenlaisia 
esteitä, turhautumista, välttelyä, aggressioita ja ahdistuksia. Elämäni on ohjautunut 

Sarjasta Kettu. Tiina Palola, 2013-2014.
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tiettyyn suuntaan osittain tämän sisäisen esteen takia. Kokemani lienee yleinen 
ihmisyyden piirre ja oletan siksi aiheen kiinnostavan muitakin.

Pohdintani alkoi koskea yhä enemmän omaa tekemistäni ja suhtautumistani tai-
teeseen. Minun on ollut hyvin vaikeaa mieltää itseäni taiteilijaksi ja näen tämänkin 
liittyvän kiinteästi erilaisiin pelkoihin. Päätin siis käsitellä pelkoa valokuvataiteen 
osastolle suuntautuvassa opinnäytteessäni. Pyrin avaamaan aihetta ymmärtääkseni 
omaa toimintaani sekä taiteen tekemisessä että muussa elämässäni. Haluan selvittää 
miten aihe näkyy nykytaiteessa ja valokuvassa. Tutkin myös omaa suhtautumistani 
taiteeseen ja taiteen tekemiseen. Mielenkiintoisena koen myös sen, onko minulla 
tämän työn kautta mahdollisuutta saada hallintaan omaa tunteisiin pohjautuvaa 
kielteistä toimintaani. Työni on itsetutkiskelua, jota motivoi oletus myönteisistä 
vaikutuksista. Haasteenani on pysytellä taiteen alueella, vaikka sivuankin luonnol-
lisesti myös psykologian lähteitä.

Käsittelen tekstissäni muutamia kansainvälisesti tunnettuja taideteoreetikoita ja 
otan esimerkkejä valokuvataiteilijoilta, joiden töissä näen samaa teemaa. Pohdin 
myös nykytaiteen erilaisia ilmaisutapoja ja omia tuntemuksiani taiteeseen ja taiteen 
tekemiseen liittyen. Esittelen lopuksi oman taiteellisen projektini.

Pelko on aiheena hyvin laaja ja liittyy yksilöön ja yhteiskuntaan monella ta-
paa. Työn kehittyminen tunteiden ja kehollisuuden kautta rakentuvaan taiteeseen 
tuntui luontevalta. Aiheen rajaaminen ja tekstien valikoituminen tähän työhön 
on tapahtunut täysin omia mielenkiintojani seuraten. Käsittelemiäni asioita ei ole 
ruodittu täysin auki, vaikka olenkin parhaani mukaan pyrkinyt sanallistamaan aja-
tuksiani. Mukana on siis minulle tärkeitä pohdintoja kiinteästi aiheeseen liittyen 
tai alkuperäistä aihetta hieman kauempaa sivuten. Tekstien yhdistyminen toisiinsa 
on minulle tekijänä selkeää ja työn eri osat ovat paikallaan siinä kokonaisuudessa, 
jonka itse näen. Toivon, että näistä palasista koostuva kokonaisuus aukeaa yhte-
näisenä myös lukijalle.

Sarjasta Kettu. Tiina Palola, 2013-2014.

Sarjasta Kettu. Tiina Palola, 2013-2014.
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Tunteet

Tunteet ovat tärkeässä asemassa puhuttaessa taiteesta ja taiteen kokemisesta. Tarkas-
tellessani opinnäytteessäni pelkoa haluan ensin yleisesti määritellä käsitteen tunne. 
Käsittelen aihetta psykofyysisenä ilmiönä ja osana kehotietoisuutta.   

Tunteita ilman ei voi elää. Ne tuovat elämään väriä ja elävyyttä. Ilman tunteita 
olisi hyvin vaikeaa luoda minkäänlaisia sosiaalisia suhteita tai ymmärtää toisten 
ihmisten käyttäytymistä. Seuraamalla pientä lasta voi huomata, miten voimakkaita 
eri tunteet ovat ja kuinka ne vaikuttavat ihmiseen. Jokainen myös tietää, miten ne 
vaikuttavat elämän laatuun. Kurjatkin tilanteet tuntuvat helpoilta, jos mielentila 
on iloinen. Samoin tavallinen päivä voi tuntua todella raskaalta silloin, kun kokee 
voimakasta ahdistusta.

Filosofian tohtori ja psykologi Lauri Nummenmaa (2010) kategorisoi ihmisten 
yleisimmin kokemat ja nimeämät tunteet kuudeksi perustunteeksi. Nämä ovat 
mielihyvä/ilo, pelko, inho, suru, viha ja hämmästys. Tunteet ovat ihmiselle vält-
tämättömiä ja auttavat meitä selviytymään erilaisista tilanteista, pystymme ilmai-
semaan itseämme ja elämään suhteessa muihin ihmisiin. Tunnereaktiot ovat ko-
konaisvaltaisia kehon ja mielen tiloja, useimmiten automaattisia toimintoja, jotka 
tuovat kehoomme energiaa, ja jopa pakottavat meidät toimimaan tietyllä tavalla. 
Automaattiset tunnereaktiot varmistavat hyvinvointimme, jonka edistäminen on 
tunteiden perustehtävä. (Nilsonne 2005; Nummenmaa 2010, 187.)

Aiempana luetellut perustunteet on todettu yleismaailmallisiksi, eli näihin tuntei-
siin liittyvät kasvonilmeet ovat tunnistettavissa kulttuurista riippumatta. Kasvojen 
lisäksi myös koko keho viestii tunteista ja ne kuuluvat myös äänessä ja hengityksessä.
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Kasvojen ilmeet ja kehonkieli ovat todennäköisesti synnynnäisiä reaktioita ja 
yhteisiä kaikille ihmisille. Tunteiden ilmaisemiseen liittyvät liiketoiminnot ovat li-
säksi hyvin yleismaailmallisia ja yleisesti ymmärrettäviä. Kehoa käytetään tunteiden 
ilmaisemiseen ja tulkitsemme tunteita toisten kehonkielestä helposti. Siitä hyvä esi-
merkki on  pelästyminen, jolloin keho vetäytyy ja liikkuu kohteesta pois päin, kun 
taas  aggressiivisuuteen liittyy kohteen lähestyminen. Kehonkieltä tulkitaan kui-
tenkin myös paljon abstraktimmalla tasolla, joka on silti yleisesti ymmärrettävissä. 
Tanssitaiteessa liikkeen nopeus ja terävyys kuvaavat tehokkaasti tunnetilaa. Samoin 
tutkimusten mukaan viittomakieltä täysin tuntematon henkilö tunnistaa helposti 
viittojan tunnetilan, vaikkei viestin sisältöä ymmärtäisikään. Kasvojen ilmeen ja 
kehon liikkeen kertoma viesti tunteista on voimakkaasti luettavissa. (Nummenmaa 
2010, 100; Wilson 2003, 85-102.)

Tunteiden kirjo on laaja ja ne vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. Tunteet eivät siis 
suinkaan ole yksiselitteisiä, saati ilmene ihmisissä samalla tavalla. Perustunteiden 
lisäksi on myös kompleksisia tunteita, jotka ovat kulttuurisidonnaisia, eivätkä toimi 
samalla tavalla kaikilla ihmisillä. Esimerkiksi sellainen, mikä Pohjoismaissa herättää 
häpeää, ei Afrikassa tai Kiinassa välttämättä laukaisekaan samaa tunnetta. Tun-
teemme ohjaavat toimintaamme sosiaalisissa tilanteissa, havainnoimme ja tulkit-
semme toisten ihmisten tunnetiloja. On hyvin hankalaa olla tekemisissä ihmisten 
kanssa, joiden on vaikea ymmärtää, tulkita tai ilmaista tunteita, kun vastaavasti on 
miellyttävää olla sellaisten ihmisten kanssa, joiden on helppo käsittää ja ilmaista 
tunteitaan. Tunneilmausten tehtävä on antaa viestiä ulospäin, joten suurelta osin 
ilmaisut ovat spontaaneja, eikä ainakaan voimakkaita tunteita pysty kovin helposti 
kontrolloimaan. Ihmisillä on kuitenkin usein tiukkoja sisäisiä sääntöjä siitä, mitä 
he saavat ja eivät saa tuntea. Tunneilmaisua voi siis muokata, eli ilmaisun voimak-
kuutta voi säädellä tai tunne voidaan jättää kokonaan näyttämättä. Tämä kuitenkin 
häiritsee sosiaalista vuorovaikutusta. Esimerkiksi pelkästään kirjallisesti viestimällä 
tunteet jäävät huomioimatta ja viesti on erittäin altis virheelliselle tulkinnalle. So-
siaalisten ongelmien lisäksi tunteiden pitkäkestoisella peittämisellä voi olla myös 
terveydelle haitallisia vaikutuksia. Peittäminen aiheuttaa stressiä ja lisää siten sydän- 
ja verisuonijärjestelmän kuormitusta. (Nilsonne 2005; Nummenmaa 2010, 104.)

Nyt olen käsitellyt tunteita psykofyysisenä ilmiönä, joka jättää aiheen vielä hie-
man etäiseksi ja kliiniseksi. Seuraavaksi tarkastelen tunteita kehotietoisuuden ja 
tietoisen läsnäolon näkökulmasta. Kehotietoisuus ja tietoinen läsnäolo pohjautu-
vat zenbuddhalaiseen ajatteluun ihmisestä kokonaisvaltaisena olentona, joka pitää 
tietoisuutensa tarkkaavaisesti kulloisessakin todellisuudessa. Länsimaissa keskitym-
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me usein päähän, aivoihin ja järkeen, joka ihmisyyttä tarkasteltaessa onkin hyvin 
olennaista. Olemme suuntautuneet ulospäin, tutkimaan luontoa, kehittämään 
luonnontieteitä, mutta samalla unohdamme itsemme ja kehomme. Vaikka tekno-
loginen ajattelu on koko länsimaisen kulttuurin hallitseva ajatustapa, mietiskelevä 
ja meditatiivinen, sisäänpäin kääntynyt katse on vieras, eikä länsimainen ihminen 
juuri tunne itseään. Perustamme myös usein suhteemme muihin arvottamalla hei-
tä, kun voisimme keskittyä hyväksyvään ja havainnoivaan tapaan. (Klemola 1998; 
Nilsonne 2005; Svennevig 2005.)

Kehotietoiseen lähestymistapaan liittyy oman kehon kuunteleminen ja koko-
naisvaltaisuus. Aistithan ovat yleensä suuntautuneet ulospäin havainnoimaan ul-
komaailmaa eivätkä niinkään huomioi sisäisiä tuntemuksia, ellei kyse ole vaikka 
voimakkaasta kivusta. Tuntuu hyvältä suunnata katse omaan itseen ja hyväksyä 
se, mikä on nyt. Minua miellyttää erityisesti ajatus kehon tunneyhteyksistä ja  
päämäärähakuisuudesta vapautuminen. Tehokkuus ja ylenpalttinen yrittäminen 
tavoitteiden saavuttamiseksi uhkaa myös taiteen tekemistä ja intuition kuulemis-
ta. Tuntuu helpottavalta hellittää. Tietoisen läsnäolon periaatteisiin kuuluu lupa 
kokea nykyhetki. Se painottaa myös omien ajatusten ja tunteiden ymmärtämistä 
eri tilanteiden ja tapahtumien subjektiivisina heijastuksina. Tietoiseen läsnäoloon 
liittyy myös osallistuminen ympäristön tapahtumiin joustavasti ja spontaanisti sekä 
hyväksyvä asennoituminen. Nämä periaatteet sopivat mielestäni täydellisesti taiteen 
tekemisen pohjaksi.   

Idän filosofioissa kehon ja mielen yhteyttä pidetään ihmiseksi kasvun tavoittee-
na. Kehotietoisuuteen kytkeytyy ajatus, että tunteet tuntuvat eri puolilla kehoam-
me. Pelko jaloissa, aggressio käsissä, suru ja ahdistus rintakehässä ja ilo puolestaan 
vatsassa ja suupielissä. Keho voi myös toimia varastona ja kätkeä sisäänsä suuren 
määrän tukahdutettuja tunteita, nauramatonta naurua, itkemätöntä itkua tai vihaa, 
joka ei ole päässyt purkautumaan. Tunnetta ei voi syntyä ilman kehon reagoimista. 
Vaikka tunteen ilmaisuja voidaankin hillitä, kehon reaktiota tunteisiin ei voida es-
tää. Ihmisen fyysinen olemus on hänen psyykkisen tilansa ruumiillistuma. (Saraste 
2006, 82; Svennevig 2005, 39.)

Kehon on tarkoitus heijastella sisäistä maailmaamme. Se myös omaksuu tapoja 
toimia ja erilaisia asentoja, joissa olla. Hyvät tavat edistävät elämää ja tekevät sen 
yksinkertaisemmaksi. Huonot taas hankaloittavat elämää ja saavat aikaan kehon yli-
kuormittumisen. Lihaksisto joutuu epätasapainotilaan ja sen luonnollinen toiminta 
häiriintyy. Jos jokin tunnetila jää pysyväksi, myös sen aikaansaama kehonasento voi 
jäädä pysyväksi. Surullinen ja pelokas kehonasento vaikuttaa yleiseen oloon ja myös 
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muut ihmiset havaitsevat tämän viestin. Stressireaktio vahvistaa kehossa totuttuja 
jännityksiä ja jättää kerta kerralta voimakkaamman jäljen kehoon muodostaen pa-
henevan jännitysten kierteen. (Saraste 2006.)

Tietoinen läsnäolo suhteessa omaan kehoon ja omiin tunteisiin on ensiarvoisen 
tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Tietoiseen läsnäoloon pyrkivän 
on tunnettava tunteensa. On opittava tuntemaan mieluisia, mutta myös tuskalli-
sia tunteita. Tunnistamalla ne ja ymmärtämällä niiden tehtävät voidaan saavuttaa 
tilanne, jossa tunteet toimivat omassa roolissaan ja palvelevat ihmistä nousematta 
hallitsemattomasti määräysvaltaan. Parantamalla tietoisuutta itsestään lisääntyy 
myös kokemusten laajuus ja vastaanottokyky ulkoisiin asioihin. Uskon, että huo-
mioimalla tunteet, voi saavuttaa selkeyden ja mahdollisuudet uuden tekemiselle 
kasvavat. Myös oman ilmaisun rehellisyys ja varmuus tekemiseen lisääntyvät itse-
tuntemuksen myötä.
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Pelko

Pelko on voimakas tunne. Kiinnostuin aiheesta huomatessani miten paljon se vai-
kuttaa henkilökohtaiseen elämääni. Huomasin, että usein käytökseni tai toimintani 
taustalta löytyi pelko. Se oli myös havaintoni yhteisön toiminnasta pohtiessani 
kettu-projektia. Tämän tekstin kirjoittamisen hetkellä Suomessa käydään kiivas-
ta keskustelua turvapaikanhakijoista. Tilanne, jossa maahan saapuu suuri määrä 
ihmisiä, joiden taustat voivat olla epäselviä, aiheuttaa yhteiskunnassa monenlaisia 
toimenpiteitä ja kansalaisissa ristiriitaisia tunteita. Pelko puhuu lehtien mielipi-
dekirjoituksissa ja aggressiivisissa mielenilmauksissa turvapaikanhakijoita vastaan. 
Tunne on voimakas ja kertoo monista asioista.

Pelko on kehon ja mielen reaktio todelliseen tai kuviteltuun uhkaan. Tunne 
aiheuttaa fyysisiä muutoksia ja muuttaa ihmisen toimintaa. Helposti havaittavina 
fyysisinä oireina ovat sydämen lyöntitiheyden kasvaminen ja hienerityksen voi-
mistuminen. Ihminen voi myös kokea käsien vapinaa, hikoilua, suun kuivumista 
ja lihasten jännittymistä (Nummenmaa 2010, 194; Darwin 2009 [1872], 252)  
Hienovaraisempina muutoksia taas ovat esimerkiksi ihon sähkönjohtavuuden li-
sääntyminen ja voimakkaampi veren virtaaminen aivojen tiettyihin osiin. Selkeästi 
näkyvät käyttäytymistä koskevat välittömät muutokset voidaan jakaa kahteen täy-
sin vastakkaiseen reaktioon. Pelästyessään ihminen voi joko jähmettyä ja olla hiljaa 
liikkumatta ja hengittämättä (Darwin 2009 [1872], 251), kuten jotkut eläimet, 
jotka uhattuna esittävät kuollutta, tai vastaavasti ihminen voi juosta huutaen kar-
kuun. Nämä reaktiot voivat luonnollisesti myös seurata toisiaan (Marks 2007, 17).
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Nykyajan pitäisi olla ihmiskunnan historiassa aikaa, jolloin mennyt voidaan jät-
tää taakse ja ihmiset voivat vihdoin ottaa vallan omasta elämästään. Silti modernia 
aikaa piinaavat monet asiat. Elämme jatkuvassa ahdistuksessa tulevista vaaroista, 
jotka voivat iskeä hetkellä millä hyvänsä. Ihmiset, ympäristö ja teknologia sisältä-
vät kaikki uhkia. Elintarvikkeiden myrkytys ja saastuminen, geenimanipulaatiot ja 
muut ruuan riskitekijät aiheuttavat huolta. Torjunta-ainejäämät, korkeat määrät 
rasvaa, sokeria ja suolaa tekevät elimistössä tuhojaan, puhumattakaan hengittämis-
tämme ilmansaasteista ja ilmaston muutoksen aiheuttamista muutoksista. Uusien 
virusten kautta syntyy epidemioita ja paniikkia. (Albano 2012, 12; Bauman 2006.)

Ihmisellä on luontainen valmius kehittää pelkoa tiettyjä asioita kohtaan. Syynä 
saattavat olla ihmisen aivot ja hermojärjestelmä, jotka ovat kehityksen saatossa op-
pineet pelkäämään esimerkiksi vaarallisia eläimiä. Vaikka ihminen ei olisi itse ollut 
kosketuksissa käärmeisiin tai hämähäkkeihin, herkkyys pelon kehittymiseen näitä 
kohtaan on luontaisesti voimakas. (Nummenmaa 2010; Marks 2007.)

Näiden geneettisen perimän sisältämien pelkojen lisäksi muita yleisiä pelon syitä 
ovat epävarmuus ja ennustamattomuus, jotka liittyvät tulevaan. Pelkoa aiheutta-
vat myös epäonnistumisen uhka, menettämisen pelko, aikaisemmat kokemukset 
vaaroista ja vaarojen kuvitelmat. Pelko voi suuntautua myös tunteeseen itseensä eli 
ihminen voi pelätä pelon tunnetta. (Hyppönen 2014, 237-239.)

Yksilön fyysisen ja henkisen reaktion lisäksi pelko liittyy todellisuuden sosiaali-
seen rakentumiseen. Turvallisuus ja turvattomuus puhuttavat yhteiskuntaa laajasti. 
Vielä 1970-luvulla turvallisuutta tarkasteltiin ainoastaan liikenteen näkökulmasta 
eikä esimerkiksi väkivallan pelko ollut Suomessa kovinkaan merkittävä ongelma. 
Uudella vuosituhannella pelko ohjaa rikoksentorjuntapolitiikkaa ja median toimin-
taa, määrittää kaupunkisuunnittelua ja julkisen tilan kontrollia. Pelko on myös osa 
feminististä keskustelua. (Albano 2012, Koskela 2009.)

Kirjassaan Pelkokierre (2009) Hille Koskela käsittelee pelon arkkitehtuuria ja tur-
vattomuuden ilmenemistä. Koskela puhuu pelon aiheuttajista, murroskokemuksista, 
jotka tässä yhteydessä tarkoittavat yksilölle pelkoa ja turvattomuutta aiheuttavia ta-
pahtumia. Murroskokemuksia voivat olla esimerkiksi väkivaltatilanne, sukupuolinen 
häirintä ja ahdistelu. Ne voivat olla elämän kulkuun liittyviä asioita, kuten vanhe-
neminen, läheisen ihmisen kuolema, raskaus ja lapsen saaminen, tai vammaisuus ja 
vammautuminen. Myös muutto toiselle paikkakunnalle voi aiheuttaa turvattomuutta 
ja pelkoja. Koskela tuo esiin mielenkiintoisen näkökulman siitä, kuinka pelko ja 
turvattomuus ovat kietoutuneet yhteen ja miten tämä kaksikko vaikuttaa ihmisten 
arkielämään, kaupungissa liikkumiseen ja elämäntapoihin kaikin puolin.
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Pelon takia tehdään monenlaisia toimenpiteitä. Turvabisnes kukoistaa. Turvaka-
meroita sijoitetaan kaikkialle ja vartiointipalvelun työntekijöiden määrä julkisissa 
tiloissa kasvaa. Erilaisia turvatuotteita myydään ja asennetaan yksityiskoteihin. 
Länsimaiden pyrkimys turvallisuuteen on pakonomaista ja se näkyy sekä arkkiteh-
tuurissa että kaupunkisuunnittelussa. Pelko kääntyy helposti vihaksi, ja tehtäessä 
toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi toimitaankin pelon ehdoilla ja pelon 
edistämiseksi. Tämä ahdistus on huomattu sekä maahanmuuttopolitiikassa että 
suhtautumisessa maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Epäilevä suhtautuminen muu-
kalaisiin ja tuntemattomiin aiheuttaa vain lisää valvontakameroita. Asuinympä-
ristöjen turvallisuutta yritetään parantaa järjestämällä julkisten tilojen seurantaa. 
Etsimme jatkuvasti tapoja, joilla voimme tarkkailla toisiamme. (Koskela 2009, 
18-27; Albano 2012, 13.)

Tila muuttuu pelon seurauksena. Esimerkiksi väkivaltakokemuksen johdosta 
kaupunkitilaan tai paikkaan mieltyy kokemus pelosta. Tilasta tulee vihamielinen ja 
päällekäyvä, ilo kulkemisesta ja tilassa liikkumisesta katoaa. Pelko saattaa määritellä 
esimerkiksi naisten reittisuunnittelua kaupungissa kulkiessa, ja väkivallan pelossa 
he saattavatkin välttää vaikkapa kulkemasta tiettyjen puistojen tai kaupungin kes-
kustan läpi. Tämän seurauksena näissä kaupunkitiloissa liikkuu vähemmän ihmisiä, 
joista entistä suurempi osa on miehiä. Feministisestä näkökulmasta voidaan ajatella, 
että pelon myötä patriarkaalinen valtarakenne saa myös tilallisen ulottuvuuden 
(Koskela 2009, 43).

Pelko heijastelee naisen asemaa yhteiskunnassa ja liittyy rakenteelliseen väkival-
taan ennemmin kuin yksittäisiin tekoihin. Pelkääminen saatetaan mieltää irratio-
naaliseksi tai vähän hölmöksi. Silloin pelkoon liittyy häpeä ja myös syyllisyyden 
tunne. Pelkoa ei kuitenkaan voida käsittää vain joko rationaalisena tai irrationaa-
lisena. Se on ymmärrettävä monesta eri näkökulmasta ja on aina kokijalleen on-
gelma. Tunteelle löytyy monenlaisia eri selityksiä, eikä pelko ole koskaan turha. 
(Koskela 2009, 90.)

Yhdistän edellä mainittuja Koskelan ajatuksia naiseudesta ja pelosta teokseeni 
Painted (2015), jossa on symbolisia ja metaforisia elementtejä. Teoksessa on viisi 
puolikuvaa naisesta, jonka oikean käden kämmenosa ja sormet on maalattu ran-
teeseen asti punaiseksi. Maalattu kämmen peittää toisen silmän, toinen silmä on 
osassa kuvia kiinni ja osassa auki. Kuvat ovat lähes samanlaisia. Muutokset ovat 
hienovaraisuudessaan minulle merkittäviä, leuan asento ja katseen vivahteet.

Teoksessani käsi ja katse ovat tärkeässä asemassa. Kädellä on monia merkityksiä. 
Kristillisessä symboliikassa Jumalan käsi on luova, se luo maailman. Nainen on 

Painted. Tiina Palola, 2015.
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myös luoja, äitinä hän tekee sisällään uutta elämää. Ihminen ylipäätään toimii 
käsiensä avulla. Tekee hyvää ja tekee pahaa, tekee myös välttämättömiä asioita. 
Käden avulla ihminen on vuorovaikutuksessa toiseen. Käsi tervehtii, hyväilee, lyö 
tai jättää koskematta toiseen osoittaen välinpitämättömyyttä tai kunnioitusta. Katse 
puolestaan voi katsoa toista tai itseä. Se voi osoittaa sisäänpäin tai janota uutta 
tietoa ulkoa. Pelon seurauksena voi myös estää itseään näkemästä.

Muistan, kuinka lapsena peitin kädellä silmäni katsoessani jännittävää televi-
sio-ohjelmaa. En halunnut laittaa silmiä kiinni, sehän olisi tuntunut turvattomalta. 
Käsi suojeli koko ihmistä ja sormien väleistä oli turvallista tarkistaa oliko ohjelma jo 
seesteisemmässä kohdassa. Samaan tapaa toimin aikuisena. Haluan nähdä, haluan 
tietää, mutta kurkistelen pelottavaa asiaa turvalliselta etäisyydeltä. Oma käsi voi 
peittää näkymän ja estää katsomasta suoraan.
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Taide

Taidetta tehdään, koetaan ja tulkitaan. Se on kiinteä osa elämää ja kulttuuria. Miksi 
taide on niin kiinnostavaa, vaikuttavaa ja jopa välttämätöntä?  Taiteen olemuksesta 
ja tavasta synnyttää tunteita on monta näkemystä.

Taide on ihmisen keino jäsentää ja tulkita kokemuksiaan ihmisenä olemisesta ja 
suhteestaan maailmaan. Samanlainen sisäinen dialogi voi syntyä, kun ihminen koh-
taa taideteoksen tai tulkitsee toisen ihmisen luomaa teosta. Kohtaamisen laatu on 
erityinen, sillä se on yhtä aikaa vapaa, irti sidoksista, mutta kuitenkin täydellinen 
ja välittömässä yhteydessä taiteessa ilmeneviin esteettisiin laatuihin. Vaikuttavassa 
taidekokemuksessa taide tulee osaksi ihmistä, astuu ihmisen sisälle. Taiteen vaikut-
tavuuden perustana on sen kyky saada ihminen syventymään ja keskittymään. Sy-
västi kokemisen taustalla on taiteeseen liittyvä elinvoimaisuus eli vitaalisuus. Taide 
vangitsee huomiomme, koska se tuo esiin elämän elinvoimaisuuden pelkistetyssä 
ja kirkastuneessa muodossa. (Anttila 2010, 167; Bresler 2010, 175.)

Taide herättää erilaisia tunnekokemuksia. Professori Richard Eldridge (2009) 
pohtii eri filosofien teorioita taiteen ja tunteen suhteesta. Mistä johtuvat tunteet, 
joita taideteokset saavat meissä aikaan? Selityksiä ja teorioita on monia. Tunne 
voi johtua luontaisesta myötätunnosta, jota katsoja kokee teoksen esittämää asiaa 
tai henkilöhahmoa kohtaan. Eldridge esittelee David Humen ajatuksen taiteen 
herättämästä nautinnosta. Humen mukaan taiteessa nautintoa voi kokea asioiden 
ja tapahtumien kertomisesta ja kuvaamisesta, jopa tuskallisista sellaisista, ajan ja 
taiteen asettaessa ne riittävän etäälle. Tyyli ja tekniikka, taidokkuus ja pinta, aiheut-
tavat taiteen kokijassa nautintoa.
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Uskottelu ja näennäistunteet on yksi tapa tulkita syitä, jotka aiheuttavat kat-
sojan kokeman tunteen. Kendall Waltonin teorian mukaan esimerkiksi elokuvaa 
katsottaessa voi uskotella tuntevansa samoin kuin elokuvan henkilöhahmo tuntee. 
Samoin ajattelee Jarold Levinson musiikista. Hänen mielestään surullista musiikkia 
kuunnellessa voi tuntea surun kaltaisia tunteita, ei kuitenkaan varsinaista surua, 
jota jokin oikeasti surullinen ja surua tuottava tapahtuma saa aikaan. Taiteen he-
rättämät tunteet ovat näiden teorioiden mukaan vain teeskenneltyjä näennäistun-
teita, mutta niitä tuntemalla taiteen kokija voi puhdistaa itsensä tunteista, saada 
nautintoa ja ennenkaikkea ymmärtää syvemmin itseään ja tilannettaan. (Eldridge 
2009, 211-212.)

Taide ja tunteiden puhdistuminen pohjautuu Aristoteleen Runousoppi-teoksessa 
(kirjoitettu 330-330 eaa.) käsittelemään termiin katarsis. Tässä yhteydessä katarsis 
voi tarkoittaa tunteiden puhdistumista tai selkiytymistä, tunteista puhdistumis-
ta eli niistä eroon pääsemistä tai tunteiden aiheuttamaa puhdistusta. Katarsiksen 
voidaan ajatella olevan prosessi, jossa tunteet virittyvät paremmin hahmottamaan 
todellisuuden. Tämä on voimakas tunnekokemus, jossa myötätunnon ja pelon ko-
kemukset yhdessä järjen kanssa tukevat ymmärrystämme maailmasta. Tunteet, joita 
katsoja kokee, saavat hänet ymmärtämään, mitkä hänen arvonsa ovat ja tunteiden 
purkautuminen myös tuottaa helpotuksen, katarsiksen. (Heinonen, Kivimäki, Kor-
honen ym. 2012; Vuorinen 1993.)

Metaforisesta samastumisesta puhuvat Arthur Danton ja Ted Cohenin teoriat. 
Danto pitää oikeana ajatusta, jonka mukaan teos on olemassa ainoastaan katse-
lijalle eikä omasta ansiostaan. Teoksen katselu ja tarkastelu täydentää teoksen ja 
antaa sille sen lopullisen sisällön. Teos kertoo katsojasta metaforisesti. Katsoja voi 
myös samastua teokseen mielikuvituksensa avulla. Ted Cohen käyttää termiä hen-
kilökohtaisen samastumisen metafora, joka tarkoittaa itsensä asettamista taiteessa 
esiintyvän hahmon tai taiteilijan asemaan (Eldridge 2009, 216). Näin katsoja voi 
luoda itselleen metaforisen identiteetin ja tunnetasolla samastua teokseen.
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Valokuva

Arki on kyllästetty loputtomalla määrällä erilaisia valokuvia. Mainosten tukahdut-
tava määrä kaupunkiympäristössä ja sosiaalisen median jatkuva kuvatulva turrut-
tavat katsojan. Kuvat ovat yhtä massaa, josta harvoin erottuu mitään kiinnostavaa 
tai mieleenpainuvaa. Alkujaan harvinainen keksintö on nykyään kulutustuote, joka 
on kevyellä sormen liikkeellä lähetettävissä välittömästi joko koko maailman kat-
sottavaksi tai ikuisesti näkymättömiin. Rauhoittuessaan yksittäisen kuvan äärelle 
katsoja voi kuitenkin lähestyä sen olemusta.  

Valokuva on luonteeltaan informatiivinen. Se näyttää, kertoo ja herättää tunteita 
ja muistoja. Keksinnön alkuaikoina tarpeita oli monella taholla, tiede ja opetus 
tarvitsivat käyttöönsä varmoja ja luotettavia kuvaustapoja, taiteilijat kaipasivat toi-
mivaa menetelmää luonnosten tekoon ja todellisuuden tutkimiseen ja tavallinen 
kansa halusi ikuistaa elämänvaiheitaan ja maailman ihmeitä (Saraste 2010, 14). 
Arvokkaasta harvinaisuudesta jokapäivän käyttötavaraksi muuttuessaan vaatimuk-
set yksittäistä valokuvaa kohtaan ovat lisääntyneet. Kuvassa on oltava jotain, jolla 
se kiinnittää katsojan huomion.

Valokuvan katselutilanteessa käynnistyy assosiatiivinen ja emotionaalinen pro-
sessi (Koffert 2009, 102). Katsoja tekee vaistomaisesti kuvasta huomioita, ja nämä 
huomiot ovat erottamattomasti yhteydessä siihen, mitä kaikkea hän on juuri tuon 
kuvan katseluhetkeen mennessä elämässään kokenut (Weiser 1999, 29). Kuvan 
elementit viestivät katsojalle ja yhdistyvät hänen mielessään joko kiinnostavaksi tai 
yhdentekeväksi kokonaisuudeksi.



28

”Kuva sytyttää, se todella tapahtuu minulle. Jokin tietty valokuva tavoittaa mi-
nut: se herättää minut eloon, minä herätän sen eloon”, kuvailee Roland Barthes 
teoksessaan Valoisa huone (1985). Hän ihmettelee, miksi jotkut kuvat aiheutta-
vat sisäistä kutinaa ja toiset taas vastenmielisyyttä ja jopa ärtymystä. Mistä syntyy 
kuvan lumous? Sen, miten valokuva onnistuu herättämään katsojan kiinnostuk-
sen, Barthes jaottelee kahteen elementtiin. Nämä ovat yleisesti opittu, klassisen 
informaation herättämä inhimillinen kiinnostus, studium, sekä usein jonkin kuvan 
yksityiskohdan aikaansaama vaikeasti sanallistettava elämys ja tunne-assosiaatio-yh-
distelmä, punctum. Näistä muodostuu katsojan kokema kiinnostavuus ja lumous 
kuvaa kohtaan.

Barthesin punctumiksi nimeämä määrittelemätön kuvan elementti lienee tärkein 
tunteen herättäjä puhuttaessa valokuvasta. Erityisen kiinnostavaa on punctumin 
mystinen luonne. Se on vaikeasti sanallistettavissa ja määriteltävissä, jotakin katso-
jan sisältä ja alitajunnasta nousevaa. Yhdistelmä katsojan historiaa ja nykyhetkeä, 
tunteita, mieltymyksiä, kokemuksia ja identiteettiä. Barthes puhuu tässä yhteydessä 
kuvan herättämästä levottomuudesta ja siitä, miten punctum on hankalasti ni-
mettävissä, eikä edes kestä tutkimista. Se on sokea kenttä, joka muodostuu kuvan 
ulkopuolella (Barthes 1985, 63). Katsojan kokemukset yhdistyvät kuvan kanssa 
yhteiseksi tarinaksi.
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Pelko valokuvassa

Nykytaiteen pyrkimys shokeerata ja hätkähdyttää saattaa olla sen luontaantyöntä-
vimpiä ominaisuuksia. Hillitymmän visuaalisen ilmaisun voin itse nähdä joissain 
tapauksissa paljon voimakkaampana lähestymistapana. Kun pysähdyn teoksen äärelle 
ilman sydänkohtauksen pelkoa, voin rauhoittua ja keskittyä. Tämä on itselleni tär-
keää, jotta pystyn saamaan taidekokemuksesta sen, mitä sillä on juuri silloin minulle 
tarjottavana, avartumisen kokemuksen, lisää kysymyksiä tai vain tyhjyyden tunteen.

Valokuva on voimakas ilmaisun muoto. Valinnoillaan kuvaaja pystyy saattamaan 
katsojan haluamaansa ympäristöön, ajatteluun ja tunnetilaan. Katsojan kokemana 
teos saa myös usein aivan tekijästään riippumattomia ulottuvuuksia yhdistyen kat-
sojan aikaisempiin kokemuksiin. Otan seuraavaksi muutamia esimerkkejä vaikut-
tavista valokuvasarjoista, jotka liittyvät tämän opinnäytteen aiheeseen.

Hiljaisuudessaan vaikuttavaan tapaan työskentelevä ranskalainen valokuvaa-
ja Raphaël Dallaporta on onnistunut saavuttamaan erittäin voimakkaan vaiku-
telman sarjallaan Domestic Slavery (2006). Sarjan kuvat esittävät pariisilaisten 
asuntojen, pääasiassa kerrostalojen, julkisivuja. Kuvat itsessään ovat vaisuja, jopa 
laimean tylsiä. Niiden rinnalla on kuitenkin toimittaja Ondine Milletin tekstit. 
Tekstit kertovat ulkomailta muuttaneista taloudenhoitajista, jotka ovat uudessa 
asuinmaassaan joutuneet orjan asemaan. Tekstit kuvaavat näiden naisten rankkoja 
oloja ja säälimätöntä kohtelua kuvissa näkyvien modernien seinien sisällä. (www.
raphaeldallaporta.com.)

Kuvien graafinen hiljaisuus yhdistettynä tekstien julmiin tosiasioihin luo to-
della voimakkaan vaikutelman. Dokumentaarisuus, joka tässä tapauksessa esittää 

Henriette, 
sarjasta Domestic Slavery. Raphaël Dallaporta, 2006.
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yksityiskohdiltaan melko tyhjiä kuvia, sekä todellisia tapahtumia elävästi kuvaavat 
tekstit luovat erittäin mielenkiintoisen sisätila-ulkotila-asetelman sekä näkyvän ja 
ei-näkyvän keskustelun. Siististi rapatut julkisivut, parvekkeiden suorat rivit ja hy-
vinhoidetut näkymät sulkevat sisälleen mitä karuimpia kohtaloita. Ne kertovat 
ihmisluoteen pimeästä puolesta ja siitä, miten julmasti ihminen voi kaiken histo-
riansa jälkeenkin vielä käyttäytyä toista kohtaan. Kuvat kertovat kulisseista ja piilo-
paikoista, joiden tapahtumat useimmiten pysyvät salassa. Dallaportan käsittelemä 
aihe on vain häivähdys siitä psyykkisen tuhon laajuudesta, mitä suljettujen ovien 
ja peitettyjen ikkunoiden takana saadaan aikaan.  

Hiljaisuuden voima näkyy myös suomalaisen valokuvaajan Ari Saarron sarjassa 
Topography of Fear (2001). Sarjan kuvat näyttävät dokumentaariselta poliisin ku-
vamateriaalilta. Niissä on paikkoja kaupunkiympäristöstä: tyhjiä käytäviä, suljettuja 
ovia ja parkkihallin ajoliuskoja. Kuvissa on laitosmainen ja kalsea tunnelma. Mie-
likuvitukselle jää paljon tilaa, ja katsoja ryhtyykin mitä luultavimmin välittömästi 
kehittelemään tarinoita kuvissa näkyville tapahtumapaikoille. Saarto ei kuitenkaan 
pyri kuvajournalismiin, eikä kuvaa tiettyjä paikkoja kertoakseen niihin liittyvistä 
tapahtumista, vaan käyttää kuvajournalismille tyypillisiä keinoja omiin taiteelli-
siin pyrkimyksiinsä. Hän johdattaa ja manipuloi katsojaa onnistuneesti (Holzherr, 
2008).

Saarto käyttää sarjan yhteydessä ranskankielistä käsitettä mise-en-scène/n mi-
se-en-scènes (scenic emptiness, tilallinen tyhjyys)(www.asaarto.com). Termi juontaa 
juurensa ranskalaiseen teatteriin ja on yleinen käsite puhuttaessa elokuvista. Mi-
se-en-scène tarkoittaa elokuvan visuaalista ja esittävää tyyliä, kuvan eri elementtejä 
ja visuaalista rakennelmaa. Saarron kuvissa on tilaa mielikuvitukselle. Ne suoras-
taan vaativat itseensä liitettäväksi tarinoita pelosta. Kuulen jopa elokuvallisia ääniä 
katsellessani kuvia öisen kaupungin yksityiskohdista, korkokenkien kiihtyvää ko-
pinaa ja lukitun portin epätoivoisesta riuhtomisesta aiheutuvaa kolinaa kohtauksen 
päättyessä selkäpiitä karmivaan kirkaisuun. Tunnen kuvista kylmyyden, kun asfal-
tin kostea kalma hiipii märkien kenkien pohjista koko kehoon. Lohduton epätoivo 
ja yksinäisyys ovat voimakkaasti läsnä.  

Samaan tunnelmaan pääsen katsellessani valokuvaaja Jouko Lehtolan sarjaa OD 
Helsinki. Kuvat ovat paikoista, joista on löydetty ruumis: tavaratalon vessa, rau-
tatieasema, jalkakäytävä.  Kuvat ovat dokumentaarisuudessaan lakonisen toteavia, 
joskin valaisullaan luovat yhteneväisen dramaattisen tunnelman poliisin rikospaik-
kakuvaukseen. Kuvien yhteydessä kerrotaan tapahtuman päivämäärä, paikan osoi-
te, uhrin sukupuoli ja kuolinsyy, joka on jokaisessa kuvassa heroiinin yliannostus. 

Kolmas linja, Helsinki, sarjasta Topography of Fear. 
Ari Saarto, 2002.
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Tiedot näistä julkisten tilojen tapahtumista Lehtola sai rikospoliisilta. Hän joutui 
kohtaamaan aiheen henkilökohtaisesti menettäessään läheisen nuoren. Tämä on 
koskettava yksityiskohta sarjaan liittyen, joka jo itsessään on erittäin puhutteleva. 
Lehtola kertookin sarjan olevan kommentti ajasta, joka uutisoi hyvin yksipuoli-
sesti yhteiskuntaa, ja jossa noususuhdanteisten pörssikurssien rinnalle kaivattaisiin 
enemmän ihmisyyttä. (JOS Yle 27.11.2004; www.joukolehtola.com.)

Samoin kuin aikaisemmin mainitut valokuvasarjat, myös Lehtolan OD Helsin-
ki yhdistää valokuvien hiljaisuuden ja tyhjyyden sekä kuvien yhteydessä annetun 
tiedon tehokkaasti. Tilan ja tyhjyyden annetaan puhua, ja katsojan kuunnella. Il-
maisultaan visuaalisesti tyyni näyttäytyykin katsojalle todellisena ja raadollisena, 
mikä voidaan ajatella paljon tehokkaampana kerronnan keinona kuin suoraan 
kameran edessä tapahtuvat kauheudet. OD Helsinki on kuvaus ajasta, pelosta ja 
hädästä. Se kertoo yksittäisten tarinoiden lopuista ja näyttää osaltaan yhteiskunnan 
raadollisuuden. Tieto kuvien tapahtumiin liittyvästä kuvaajan henkilökohtaisesta 
kytköksestä syventää kokemustani katselijana. Kuvat näyttäytyvät minulle pyhinä 
ja ritualististina sovitustöinä pitäen sisällään jännitteen.

17.6.2000 Kinaporinkatu 1 C-porras, alatasanne, mies, 
kuolinsyy Heroiinin yliannostus, 
sarjasta OD Helsinki. Jouko Lehtola, 2002.
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Viva la Muerte

Esseessään Silence on Trial (2003) ranskalainen filosofi ja kulttuuriteoreetikko Paul 
Virilio kantaa huolta hiljaisuudesta taiteessa. Hän muistuttaa, miten alunperin 
valokuva oli hiljainen ja hiljaisuudessaan vaikuttava. Elokuvan myötä kuvaan li-
sättiin ääni ja audiovisuaalisen kehityksen myötä kuvan merkitys muuttui. Kuva ei 
ollutkaan enää niin painokas elementti, sillä äänen lisääntyessä hiljaisuuden voima 
alkoi hävitä. Hiljaisuuden ääni vaientui. Sen tilalle tuleva äänekkyys vaikuttaa ole-
van Virilion mielestä nykytaiteen ja kuvataiteen yksi arkkivihollisista. Hän käyttää 
sanaa ”sonirization”, joka voidaan ajatella kaiken ääneistymisenä. Kaikkeen lisätään 
ääni, ja usein vielä kovin mahdollinen.   

Arkkitehti Juhani Pallasmaa siteeraa Max Picardia kirjoittaessaan: “Mikään ei 
ole muuttanut ihmisluontoa siinä määrin kuin hiljaisuuden menettäminen”, ja 
“hiljaisuutta ei ole enää olemassa maailmana, vaan ainoastaan fragmentteina, hiljai-
suuden maailman jäänteinä. Ja koska ihminen pelästyy jäänteitä, hän myös pelkää 
hiljaisuuden jäänteitä.” Edelleen Pallasmaa kirjoittaa “Hiljaisuuden katoaminen 
on yhteydessä elämämme maallistumiseen, materialisoitumiseen ja arkipäiväisty-
miseen. Elämänpiirimme täyttävät melu, myös visuaalinen häly ja kaikkinainen 
ärsykkeiden ylimäärä.” (Klemola 1998, 162.)

Kuva voi sisältää kovaa huutoa olemalla pelkkä kuva. Meteli voi aiheutua myös 
kuvien ulkopuolella, taidetta koskevassa keskustelussa. Yleisön edessä taideteos 
alkaa elää omaa elämäänsä. Se irtautuu taiteilijasta ja näyttäytyy alkuperäisistä 
päämääristään erillisenä. Tarkasteluun otetaan palanen sieltä, toinen täältä. Näissä 
keskusteluissa kyseenalainen saa osakseen argumentointia, jossa aihetta koskeva 
vieraus ja pelko on peitetty kärkkäyteen ja vihamielisyyteen.
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Taiteilija Teemu Mäki julkaisi vuonna 1988 väkivaltaa käsittelevän videoteoksen 
Sex and Death, joka aiheutti sisällöllään suurta kohua. Video vaikutti yleisöön niin 
voimakkaasti, että vielä vuosikymmenten jälkeenkin teos on keskusteluissa ja tai-
teilija saa siitä erittäin tunnepitoista palautetta (Mäki 2005, 93-95). Kansan suussa 
kissantappovideoksi nimetty teos on siitä poikkeuksellinen, että harva suomalainen 
tai ylipäätään mikään videoteos taiteen kentältä löytää yleisen keskustelun aiheeksi 
niin laajasti kuin tämä Mäen teos. Teos on Kansallisgallerian arkistokokoelmassa, 
eikä sitä saa esittää Suomessa.

Video, nykyiseltä nimeltään My way, a Work in Progress, sisältää väkivallan 
tarkastelua eri näkökulmista. Siinä käsitellään ihmisiin ja luontoon kohdistuvaa 
väkivaltaa kuten sotaa, nälänhätää ja ekokatastrofeja, sekä tarkoituksetonta toiseen 
ja yksilöön itseensä suunnattua väkivaltaa. Teoksesta noussut kohu liittyy suurelta 
osin lyhyeen kohtaukseen, jossa taiteilija tappaa kissan. Kissan tappaminen nousi 
kaikkien muiden videossa esitettyjen julmuuksien joukosta suurimmaksi ihmette-
lyn kohteeksi ja myöhemmin taiteilijan saaman julkisen tuomion syyksi. Samalla 
taiteilijan nimi jäi lähetemättömästi ihmisten mieliin.

Mäen videon ensimmäisestä esityksestä lähes kolmekymmentä vuotta jälkeen-
päin taiteilija Perttu Saksa esitti valokuvasarjan Presence (2015). Valokuvasarja si-
sältää yksityiskohtia teurastettujen eläinten ruhoista. Sarjan pääteos Mask (suom. 
naamio) on kuva hevosesta, jonka pää on nyljetty. Kuva on yhdistelmä, jossa elä-
vän hevosen lihaksikkaaseen ja kiiltäväkarvaiseen kehoon on liitetty nahaton pää. 
Kuvaan johtavista toimista nousi taiteilijoiden keskuudessa kohu, sillä Saksa oli 
maksanut teurastettavasta hevosesta ja teurastukseen johtavista toimenpiteistä saa-
dakseen haluamansa kuvan.

Mäki ja Saksa toimivat molemmat taiteen nimissä. He hankkivat eläimen ja ai-
heuttivat sen kuoleman toteuttaakseen suunnittelemansa taideteoksen. Molempien 
teokset kommentoivat ja tuovat esiin aikansa epäoikeudenmukaisuuksia. Mäen 
teos kuvaa väkivaltaa ja Saksan teos eläinten käyttöä hyödykkeenä ja materiaalina 
(www.perttusaksa.com/blog). Teosten keskeinen sisältö näyttää kuitenkin hukku-
van keskustelussa osittain niiden toteutustapaan liittyviin järjestelyihin. Teokset 
ovat nostaneet esiin eläinten kohteluun ja ylipäätään taiteilijan ja taiteen tekemi-
seen liittyviä kysymyksiä.

Keskustelu kärjistyy näissä tapauksissa eläinten osaan, siihen onko eläimiä koh-
deltu oikeudenmukaisesti vai julmasti. Se, miten edellä mainitut taiteilijat ovat 
toimineet, on monella tapaa kyseenalaista. En kuitenkaan kritisoi heidän tapaansa 
käyttää taidetta rankkojen huomionarvoisten aiheiden esiintuomiseen, vaan ar-

Still kuvia teoksesta My Way (A Work in Progress). 
Teemu Mäki, 1988-1995-.
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vostan rohkeutta tarttua isoihin aiheisiin. Epäkohtien esittäminen on yksi taiteen 
ominaisuuksista, kuin myös rajojen rikkominen ja tavanomaisen kyseenalaistami-
nen. Olen itse kotoisin maaseudulta ja eläimet ovat olleet osa arkipäivää. Kasvatin 
aikuisiällä muutaman vuoden ajan lampaita. Seurasin niiden kasvua karitsasta ai-
kuiseksi, jännitin ja surin teurastuspäivänä, mutta myös nautin puhtaasta lihasta 
ja lämpimästä taljasta, jotka lampaista sain. Maalla olin myös tottunut siihen, että 
naapurin kissoille tulee pentuja, eikä niitä kaikkia voida pitää saati leikkauttaa. Elä-
män realiteetit olivat erilaiset, enkä osaa kauhistella kissan tappamista saati jonkun 
muun eläimen teurastamista. Näiden asioiden näyttäminen on kuitenkin Mäen ja 
Saksan tapauksissa aiheuttanut teosten kyseenalaistamisen.

Molemmat teokset ovat julkisuuteen noustessaan aiheuttaneet kysymyksiä tai-
teesta ja taiteilijan työstä. Mitä oikeuksia taiteilijalla on? Mihin hän on oikeutettu 
taidetta tehdessään? Taiteilijalla, samoin kuin kenellä tahansa ihmisellä on oikeus 
omiin mielipiteisiinsä ja Suomessa hän myös vapaa niistä kertomaan. Tämä on 
hienoa. Toisin kuin monessa muussa työssä, taiteilija useimmiten omassa työssään 
ilmaisee itseään, omaa maailmankuvaansa ja -tuskaansa. Taiteilija kertoo töidensä 
kautta ajatuksistaan ja suhteestaan ympäröivään todellisuuteen. Näin ollen taide 
on tekijöidensä kuva ja samaan aikaan kuva maailmasta, jossa elämme. Taiteen 
monimuotoisuus kuvaa taiteen tekijöiden erilaisuutta, ja vastaanoton kirjavuus 
ihmisyyden laajuutta.

Miksi sitten Mäen ja Saksan teoksista puhuttaessa huomioidaan vaan tiettyjä 
prosessiin liittyviä yksityiskohtia? Molempien teoksissa käsitellään suurta ongel-
maa, sellaista johon yksittäisen ihmisen on hankala tarttua ja välittömästi tehdä 
jostain. Katsoja kokee ongelman liian suureksi ja itsensä kyvyttömäksi. Kuitenkin 
näiden valtavien ongelmien, tässä tapauksessa väkivalta ja lihatuontanto, rinnalle 
löytyy teoksista sopiva tarttumapinta, johon napata kiinni. On helpottavaa löytää 
syypää edes johonkin epäkohtaan, vaikka se ei olisi mitenkään ollut tarkoituksel-
linen teoksen tekijälle. Miten väärin on ostaa kissa ja tappaa se, samoin kun on 
vääryys maksaa siitä, että saa nähdä ja kuvata hevosen teurastuksen. Ja tehdä näistä 
taidetta, jonka esittää yleisölle. Onhan se. Yhtä väärin on kuitenkin myös kaikki 
muu eläimiä ja ympäristöä kohtaan tapahtuva vääryys, johon me kaikki päivittäin 
syyllistymme.

Kaikessa julmuudessaan Mäen ja Saksan teokset näyttävät jotain olennaista tä-
män päivän kaikkivoipaisesta ihmiskäsityksestä. Ihminen on luomakunnan kruu-
nu, joka häikäilemättömyydessään käyttää kaiken käsilläolevan omaksi hyödykseen. 
Se tekopyhyys, johon näitä teoksia käsittelevässä kritiikissä törmää, on hämmästyt-

Mask, sarjasta Presence. Perttu Saksa, 2015.
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tävää ja ajattelematonta. Joskin tämän luonnehdinnan kanssa samaan kategoriaan 
mahtuvat tässä mainittujen teosten toteutustavat. Pyörä pyörii ja törmää itseensä. 
Söitkö kinkkupitsan? Käytätkö nahkakenkiä? Nämä kysymykset ovat vain kärkeviä 
nostoja eläinperäisten tuotteiden käyttöä välttävien keskustelusta, mutta kertovat 
ihmisen suhtautumisesta muuhun luontoon.

Jo ajatus Teemu Mäen videosta on rasittava, Perttu Saksan kuvasarja taas on 
mielestäni kaunis. Toinen on raadollisen realistinen, toinen estetisoitu näkemys. 
Nämä ovat kuitenkin sivuseikkoja ja kertovat vain henkilökohtaisista esteettisis-
tä mieltymyksistäni. Teoksissa käsiteltävät teemat, ja edellä suomittu epäkohtien  
räävintä sekä niistä seurannut julkisuus, ovat erottaneet nämä teokset sekä niiden 
tekijät taidetta tuottavasta massasta. Jatkossa heidän nimensä muistetaan ja taidet-
taan seurataan varmasti yhä tarkemmin.

Kirjassaan Art and Fear (2003) Paul Virilio pohtii nykytaiteen suhdetta sotaan ja 
kärsimyksiin. Hän käyttää ilmaisua säälimätön taide (engl. pitiless art) kuvaillessaan 
taidetta aina 1900-luvun sota-ajoista nykyhetkeen. Virilio kertoo kuinka vuosi-
sadan alusta puoleen väliin eri taidesuuntauksissa keskityttiin sotaan ja koettiin, 
ettei ilman sodan henkeä ole mitään. Terrorismi popularisoitui yhdeksi keskeiseksi 
taiteessa käsiteltäväksi teemaksi 1950-luvulla, ja jotkut taiteilijat alkoivatkin käyt-
täytyä kuin terroristit tehden erilaisia iskuja taiteen nimissä. Iskut kohdentuivat 
lopulta taiteilijaan itseensä, luoden kärsimyksen ja kauhun myyttiä myös taiteili-
juudesta (Virilio 2003, 30-32).

Tekstissään Virilio paheksuu nykytaiteen tapaa näyttää ja ilmaista kipua. Kir-
joittajan mielestä taiteen keskittymistä ruumiillisuuteen ja kehon vaurioittamiseen 
tutkimisen varjolla voitaisiin kutsua niin sanotusti terminaalivaiheen taiteeksi, 
taiteeksi ennen kuolemaa. Kriittisyydessään Virilio vertaa edellä mainittua taiteen-
tekotapaa natsilääkäri Josef Mengelen tutkimuksiin (Virilio 2003, 42-43). Virilio 
viittaa useaan otteeseen tieteen ja taiteen yhteyksiin. Teksti on temperamentti-
suudessaan ja paasaavuudessaan ajatuksia herättävä. Virilio todella kritisoi ja ky-
seenalaistaa tätä nykytaiteen suuntausta pitäen sitä propagandistisena ja teoksia 
ennusteina dystopiasta.

Vieraillessaan museossa Auschwitzissa Jacqueline Lichtenstein, ranskalainen tai-
dehistorioitsija sekä estetiikan ja taidefilosofian professori, koki jotakin mullistavaa. 
Katsellessaan vitriineissä esillä olevia natsien kauheuksia ilmaisevia esineitä, arkkuja, 
proteeseja ja lasten leluja, hän ei tuntenut pelkoa eikä hän ollut äimistynyt varsi-
naisesta näkemästään. Se, mikä sai hänet pois tolaltaan ja kauhistumaan, oli oival-
lus, että hänen edessään oli samoja asioita ja samaa kuvastoa, jota hän voi nähdä 



45

missä tahansa nykytaiteen museossa. Järkyttynyt Lichtenstein päätteli, että tämä 
yhteys oli todiste siitä, että natsit olivat sittenkin voittaneet. He olivat onnistuneet 
tuottamaan edelleen olemassa olevia käsitteellisiä muotoja, jotka ovat seurausta 
kammottavasta tuhosta. (Virilio 2003, 28.)

Nykytaide edustaa ilmaisun vapautta. Kääntöpuolena on, että kaiken kuvaami-
nen on sallittua. On tyypillistä kuvata vaikkapa kiduttamista ja tappamista.  Ajat-
telen itsekin tiettyä aihepiiriä raa´asti käsittelevän taiteen olevan epähumaania. Toi-
saalta ymmärrän hyvin taiteeseen liittyvät tausta-ajatukset yksilöä ja yhteiskuntaa 
koskevista epäkohdista.

Meksikolainen taiteilija Teresa Margolles käsittelee töissään muun muassa kuole-
maa ja maansa huumekulttuuria. Teos Lengua (suom. kieli) vuodelta 2000 on sel-
keä ja pysäyttävä. Se kiinnitti huomioni erityisesti materiaalivalinnoillaan. Teos on 
yksinkertaiseen metallijalustaan kiinnitetty balsamoitu ihmisen kieli, jonka lävistää 
pallon muotoinen kielikoru. Olen yllättynyt ja hieman kuohuksissani lukiessani 
työn taustoista. Kieli on ostettu vainajan perheeltä, jotta he saisivat kustannettua 
hautajaiskulut. Minua hätkähdyttää maailma, jonka teos ja sen taustatiedot tuovat 
eteeni. Se on todellisuus, joka näkyy omassa arkipäivässäni ainoastaan lukuisten 
fiktiivisten televisiosarjojen kautta.

Margolles tuo työllään esiin vaiennettuja aiheita modernin yhteiskunnan laita-
milta. Teos huumeidenkäyttäjän kielestä kritisoi väkivaltaa, eriarvoisuutta ja hy-
väksikäyttöä sekä ihmisruumiiseen liittyvää pelkoa (Albano 2012, 64). Tapa, jolla 
Margolles työskentelee on mielestäni kuitenkin kyseenalainen. Netissä näkemäni 
dokumenttikuva taiteilijasta kannattelemassa balsamointinestettä tihkuvaa lapsen 
ruumista on kammottava ja herättää jälleen ikuisuuskysymyksiä taiteen tekemisestä 
ja taiteilijan oikeuksista.

Margolles kuului 1990-luvulla vaikuttaneeseen kiistanalaiseen taiteilijaryhmään 
nimeltä SEMEFO (El Servicio Médico Forense, suom. Kuolemansyyntutkijat). Muut 
ryhmän jäsenet olivat Arturo Angulo Gallardo, Juan Luis Garcia Zavaleta ja Carlos 
Lopez Orosco. Heitä yhdisti kriittisyys suhteessa elinoloihin ja kuolemaan Meksiko 
Cityssä sekä kiinnostus abjektiin ja kauhun voimaan. (Vázquez-Concepción 2015.)

Ryhmän teokset käsittelevät muun muassa Meksikon historiaa, kuolemaa, ruu-
miillisuutta ja niihin liittyviä jännitteitä. He saivat paljon huomiota osakseen kä-
sittelemillään voimakkailla aiheilla ja käyttämillään epätavallisilla materiaaleilla. 
Töiden materiaaleina on käytetty mm. monenlaista kuolemaan ja kuolemansyyn-
tutkintaan liittyvää tarpeistoa kuten ruumiin pesemiseen käytettyä vettä ja ruumiin 
käärimiseen käytettyjä lakanoita.

Lengua. Teresa Margolles, 2000.
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Esimerkkinä mainittakoon Lavatio Corporis (suom. ruumiin peseminen) -ni-
minen projekti vuodelta 1994. Carrillo Gil Art Museum Meksiko Cityssä esitteli 
näyttelyn, joka käsitteli väkivaltaista aikaa Meksikon historiassa, jolloin sota huu-
mekartellin, poliisin ja armeijan välillä varjosti kansaa. Näyttely koostui installaa-
tioista ja veistoksista, joiden päämateriaalina olivat balsamoidut hevosen sikiöt ja 
aikuisten hevosten ruumiit.  

Margollesin ja SEMEFOn teokset ja työtavat saavat minut jälleen pohtimaan 
taiteen olemusta, eri kulttuurien vaikutusta taiteeseen ja taiteen ilmaisukykyä ja 
vaikuttavuutta. Kysymys nousee myös siitä, mitä oikeutuksia on taiteilijan työs-
kentelylle ja tavoille toimia taiteen nimissä. Mikä kaikki on tarkoituksenmukais-
ta?  Ymmärtääkseen ihminen pyrkii rajaamaan ja luokittelemaan. Tunnistan tä-
män piirteen itsessäni. Saadakseni vaikean asian hallintaani haluaisin muovata sen 
omaan maailmaani sopivaksi. Joudun kuitenkin toteamaan, että taiteen ei tarvitse 
asettua minun suunnittelemaani muottiin.

Huomaan kiinnostuvani todella paljon SEMEFOn ja Margollesin teoksista, 
vaikka niiden brutaalius olikin aluksi luontaantyöntävää. Ruumiillisuus ja sen 
arkipäiväistäminen tuntuu juurevalta ja asiaankuuluvalta. Näen, miten kulttuuri 
vaikuttaa ilmaisuun, mitä ja miten asioita näytetään. Kohdatessaan jotakin epä-
miellyttävää tai epäilyttävää ihminen väistää ja torjuu. Tämäkin reaktio pohjautuu 
mielestäni pelkoon. Yritämme vältellä arveluttavia asioita, voivathan ne aiheuttaa 
meille jotakin kielteistä. Arveluttava ja epäilyttävä liittyvät yleensä aiheeseen, josta 
tietomme ovat puutteellista. Hankkimalla lisää tietoa ja tutustumalla taustoihin, on 
mahdollista päästä epätietoisuuden yläpuolelle ja käsiksi varsinaiseen aiheeseen. Äk-
kipikaisuudestani johtuen tapanani on ollut tehdä lopullisiakin päätelmiä välittö-
män ensivaikutelman johdosta. Kärsimättömyys ja perehtymättömyys, pinnallinen 
suhtautuminen sekä vaikeus keskittyä ovatkin estäneet minua usein kohtaamasta 
asioita, jotka syventymällä osoittautuvat hyvin antoisiksi.

Lavatio Corporis. SEMEFO, 1994.
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Hiljaisuus

Täytyykö taiteen huutaa, että se kuullaan? Tätä ihmettelen, sillä ilmaisun tapoja on 
niin monia. Itse olen mieltynyt tapaan, jossa katsojana saan tunnustella näkemääni 
ja oman pohdinnan kautta avata aihetta yksityiskohtaisemmin. Ne näyttävät äkki-
katsomalla seesteisiltä teoksilta, jotka pinnan alla kuitenkin puhuvat painokkaasti. 
2000-luvun kuvatulvassa on totuttu näkemään ja näyttämään kaikki. Osa katsojista 
on jo turtunut joukkoteurastuksiin ja muihin kammottavuuksiin. Ehkä juuri tä-
män turtumisen takia hiljaiset ja hillitymmät kuvat vaikuttavat minuun syvemmin.

Opinnäytteen edetessä huomaan hiljaisuusteeman voimistuvan. Kiinnostun lisää 
zenbuddhalaisista teksteistä. Luen zenkokemuksesta. Tunnen löytäväni jotain, jota 
olen etsinyt kauan, rauhaa ja hiljaisuutta. Asioita, joita olen aiemmin tietämättäni 
ja tämän työn kautta myös tietoisesti etsinyt. Zenin mukaan kyseessä on arvokas 
helmi, joka on hukkunut mielen sekasortoiseen ja myrskyiseen valtamereen. Tämä 
kuvaa täydellisesti aikaisempaa tilaani. Nyt huomaan sekasorron ja myrskyn hil-
jalleen alkavan laantua. Jään ajelehtimaan, mutta tällä kertaa minulla on suunta. 
Ajelehdin tietoisena aaltojen liikkeestä ja siitä, mihin ne voivat minua kuljettaa. 
Nautin keinuvasta tunteesta. Välillä ylös, välillä alas, eikä minulla ole mitään hätää. 
Saan itsestäni kiinni päästämällä irti. Elämäni suloinen paradoksi.

Tunkeudu äärimmäiseen tyhjyyteen,
pysyttele äärimmäisessä hiljaisuudessa. -
Hiljaisuus on nimeltään Kohtalon tahtoon jättäytyminen;
(Laotse n. 200 eaa.)
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Laotsen sanat ovat helpotus. Vaikka ne sisältävätkin pyrkimyksen ja kuulosta-
vat melko ehdottomilta, tuntuvat ne minulle nyt miellyttäviltä ja rauhoittavilta. 
Äärimmäinen tyhjyys ja äärimmäinen hiljaisuus näyttäytyvät rauhan ja tasapainon 
lähteenä. Paikkana, jossa ei ole mitään. Ei hyvää eikä pahaa, ei mitään ääripäitä, 
ainoastaan keskusta. Tunnen suurta vetoa tuohon tilaan. Jatkan tutkimista. Luen 
tekstejä, kuulostelen itseäni. Istun ja hiljennyn. Saavutan hetkiä ja taas ajatukseni 
lähtevät harhailemaan. Sekin on hyvä. Ei pidä takertua ja jumittua. On hyvä pysyä 
liikkeessä, sillä liike sisältää ajatuksen muutoksesta ja muutos on seurausta jonkin 
löytymisestä.

Kuvan hiljaisuus vaikuttaa voimakkaasti. Sen äärellä voi parhaimmillaan saa-
vuttaa rentouden, pysähtyneisyyden ja rauhan. Kuva itsessään voi toimia medi-
taation tavoin. Yrittäessäni kirjoittaa tästä kokemuksesta voin yhtyä taiteilija Tuija 
Lindström ajatuksiin valokuvasta. ”Valokuvan kuvaileminen sanoin voi olla yhtä 
vaikeaa kuin ihmisen äänen valokuvaaminen.” (Bamberg 2015.) Taidekokemukset 
ovat parhaimmillaan hankalia kuvata sanoin. Tunne on puhdas ja alkuvoimainen 
ja ymmärtävä. Purkaminen, selittäminen ja avaaminen, teoretisointi ja merkitys-
ten erottelu ovat joskus vain kokemusta latistavia. Pyrkimys asettaa taidekokemus 
tutkimuskohteena erilaisten konstruoitujen järjestelmien tai rakenteiden alle on 
hankalaa.

”Taide ei asetu lepäämään sille sijattuun sänkyyn; se juoksee pois heti, kun sen 
nimeä kutsutaan, se rakastaa nimettömyyttä. Sen parhaat hetket ovat silloin, kun 
se unohtaa nimensä.”  -Jean Dubuffet

Perttu Saksan video Silence As a Phrase (2015) näyttää hillityn harmaan meren 
hiljalleen muuttuvan verenpunaiseksi. Animaatiossa veden liike on rauhallinen ja 
keinuva, ja värin vaihtuminen tapahtuu hitaasti liukuen. Videossa vesi muuttuu 
vereksi. Tapahtuma on tuttu raamatullisesti, mutta myös meriteollisuuden ilmiönä 
delfiinien ja valaiden teurastuksesta (Helsinki Contemporary 2015). Painokas aihe, 
jonka käsittelytapa ei huuda eikä meuhkaa. Ja silti asia tulee kohti katsojaa jäämättä 
mitenkään vaisuksi.

Samaan tapaan toimii Marja Pirilän sarja Like a Breath in Light (2002-2004), 
jonka näkeminen oli minulle merkittävä kokemus. Pirilän yksityisnäyttelyssä oli 
esillä kuudentoista kuvan sarja neulanreikäkameralla kuvattuja panoraamakuvia 
Näsijärvestä. Kuviin oli rinnastettu äänimaisema. Tämä valokuvasarja on sekä 
visuaalisesti, että tunnesisällöllisesti erittäin vaikuttava. Samaa kohdetta toistavat 

Still kuva teoksesta Silence As a Phrase. Perttu Saksa, 2015.



Teoksesta Like a Breath in Light. Marja Pirilä, 2003.
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kuvat ovat maalauksellisia, värimaailma vaihtelee hillityn harmaasta aamu-usvasta 
auringonlaskun kylläisiin väreihin. Taiteilijan fyysisyys näkyy kuvissa, valotusaika 
on pitkä ja kuviin on piirtynyt hengityksen liike kameran levätessä kuvausten ai-
kana kuvaajan sylissä.  

Saksan videossa ja Pirilän valokuvissa tapahtuu muutos. Niissä on liike, joka 
monotonisuudessaan on myös videossa eräällä tavalla pysähtynyttä. Aaltojen liike 
ja hengityksen rytmi. Muutos on hidasta, mutta vaikutus on voimakas. Pidän siitä, 
että hiljainen kuva antaa aikaa. Se esittää tulkinnalle ja tunteelle varovaisia suun-
tia antaen samalla katsojan kuulostella itseään. Ajatukset ja tunteet saavat hiipiä 
esiin omassa tahdissaan. Hiljainen kuva ei pakota valmiiseen vastaukseen, vaikka 
elementtejä on vähän ja ne ovat selkeitä ja tunnistettavia. Kuvan edessä katsoja 
antautuu itselleen. Koska hiljainen kuva ei täytä katsojaa vaan antaa tilaa, katsoja 
huomaa kuvan sijasta katseen osoittavan itseään. Teos siirtää katseen ja saa aikaan 
sisäisen keskustelun.

Timo Klemola (1998) puhuu väitöskirjassaan hiljaisuuden estetiikasta. Ajatusten 
pohjalla on itämainen filosofia ja zen, jossa keskitytään ihmisen sisäiseen olemuk-
seen. Zen-taide ei Klemolan mukaan pyri kuvaamaan todellisuutta vaan ilmaise-
maan tekijänsä ymmärryksen syvyyttä siitä, mistä ei voi puhua. Siitä syystä hiljai-
suuskin on zen-taitessa voimakkaasti läsnä. Läsnäolon ja hiljaisuuden filosofiassa 
pyritään kosketuksiin maailmaan kanssa sellaisena kuin se meille näyttäytyy tässä 
ja nyt ilman mielemme asettamia luokituksia. Taiteessa keskitytään tekemiseen ja 
tekijän valtoimenaan virtaavat ajatukset pyritään keskittämään vain yhteen koh-
teeseen. Mieli, keho, ajatus ja liike sulautuvat yhdeksi. Jako subjektiin ja objektiin 
katoaa ja jäljelle jää vain tekeminen. Tekijä ja teos ovat hetken yhtä kokonaisuutta.

Aikaisemmin taistelin kovasti saadakseni ajatukseni pysymään kurissa. Voin ker-
toa, että se on todella hankalaa! Pitkän ajatustenpaimennuksen jälkeen olen sitä 
mieltä, että väkinäinen yritys hallita ajatuksia on luovalle ihmiselle jopa haitallis-
ta. Olen viimeisen vuoden ajan käyttänyt mietiskelyn ja rauhoittumisen apuna 
taiteilija Timo Kelarannan tekstiä. Ote oli minulle yllättävä löytö ja aarre. Se on 
Kelarannan Palanen taivasta (2005) -teoksen ensimmäisestä monologista: ”Antakaa 
ajatustenne harhailla sinne ja tänne, ne pitävät siitä kovasti, tuottavat vääriä mieli-
piteitä ja oikeita, sikäli kun jako on tarpeen.” Ajatus Kelarannan monologitekstistä 
meditaation välineenä saattaa kuulostaa kummalliselta. Teksti on minulle kuitenkin 
todella tärkeä, jopa siinä määrin, että asian vaivattua aikansa mieltäni, jouduin ta-
voistani poiketen ostamaan itselleni kyseisen kirjan. Tämän jälkeen teksti on elänyt 
mielessäni ja toiminut meditatiivisena mantrana.
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Taide toimii monella tapaa yllätyksellisesti, kuten edellinen esimerkki osoittaa. 
Tuskin valokuvan ja tekstin parissa työskentelevä taiteilija on tuota lausetta kirjoit-
taessaan arvannut sen päätyvän tärkeiksi johdatussanoiksi itsetukiskeluun. Muistan 
hetkiä viime syksyltä, jolloin meren rannalla monologin sanat seilasivat mielessäni 
edestakaisin. Meri ja tuuli pauhasivat lujaa ja samalla koin tyyneyttä ja rauhaa. 
Tätä kirjoittaessani selaan Palanen taivasta -teosta. Huomaan mieltyneeni kuviin, 
joissa on horisontti keskellä, yläpuolella taivas ja alapuolella meri. Myös Kelarannan 
kirjassa tulee eteeni vastaavanlainen kuva.

Kuva on nimeltään Pelkäättekö te kun kirjoitatte. Hieno sattuma. Kuva kysyy 
minulta sitä asiaa, minkä annoin tälle työlle yhdeksi lähtökohdaksi. Halusin käsitel-
lä pelkoa, joka on ollut elämässäni esteenä. Pelkäänkö minä kun kirjoitan? Katson 
kuvaa, jossa tumma meri lainehtii harmaan taivaan alla. Vastaan, että pelkään. Se 
on rehellistä. Mutta pelon luonne on nyt erilainen. Hyväksyn sen osana minua, 
tunne tuntuu pysyvän lokerossaan eikä enää saa minua valtaansa. Tarkkailen sitä 
kuin kissaa pöydällä. Se kertoo minusta. Omaksun vähitellen sallivampaa suhtau-
tumista itseeni ja taiteen tekemiseen. Pyrin ajatusten vapauteen ja olemaan lukit-
tautumatta tiettyihin aatesuuntauksiin. Haluan poimia niistä minulle sopivat asiat, 
pureskella hitaasti ja tunnustella.

Olen aina pitänyt toistosta ja sen kautta esiintyvästä pienestä muutoksen elemen-
tistä. Sama toistuu, jatkumona. Saatan jumittua katsomaan  pyykinpesukoneen 
rullausta. Vesi ja pesuaine kuohuvat ja jatkuva liike muuttaa hitaasti kappaleiden 
järjestystä. Yksittäiset vaatteet ilmestyvät satunnaisesti kankaan ja vaahdon muo-
dostamasta märästä mytystä tanssimaan pyöreän ikkunan eteen. Pesukone imitoi 
tämän maailman järjestystä, aikaa ja liikettä.
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Hair

Takanani pauhaa raskas ja aggressiivinen musiikki. Istun kylmällä betonilattialla 
ja seuraan kameran näytön tapahtumia. Valaistus on himmeä ja kohde liikkuva. 
Niskaani kivistää hankala asento. Yritän hillitä käsiäni tärisemästä ja pitää linssin 
tarkennuksen. Olen mykistynyt, innostunut ja lamaantunut. Tässä se on. Butoh 
on vanginnut minut.

Kuvaan pitkäkestoista butoh-harjoitetta. Olen pyytänyt ystävääni Anthonia il-
maisemaan pelkoa kehon liikkeen avulla ja olemme tulleet kuvaamaan paikallisen 
kalliosalin ympäristöön. Kuvaan ensin satoja ruutuja still-kuvia. Salaman jatkuva 
välähtely alkaa häiritä ja tuntuu kankealta. Haluan kuvata jokaisen liikkeen ja jo-
kaisen vivahteen, kunnes ymmärrän vaihtaa lennosta videokuvaukseen. Jalustaa ei 
ole ja kuvaan salaman ohjausvalolla. Butoh-tanssija jatkaa keskeytyksettä liikettä. 
Hahmo näyttää vieraalta. En tunnista sitä Anthoniksi, kun katson häntä kameran 
läpi. Tanssijan katse on outo, se on ikäänkuin kääntynyt sisäänpäin, toiseen maa-
ilmaan ja ei mihinkään. Liike on keskittynyttä, silti sulavaa ja vähäeleisyydessään 
hyvin kiehtovaa.

Butoh on nykytanssin muoto, jonka kehittivät Kazuo Ohno ja Tatsumi Hijikata 
1950-luvulla sodanjälkeisessä Japanissa. Perinteisessä butoh´ssa yhdistyy japani-
lainen teatteri, performanssitaide ja saksalainen ekspressionismi. Sana butoh on 
japania ja tarkoittaa tanssia. Butoh´n tekee mielenkiintoiseksi ja omaleimaiseksi se, 
ettei siinä ole ennalta määrättyä koreografiaa eikä esteettisiä tavoitteita. Se on poik-
keava tanssin muoto, eikä sen harjoittelu- tai esitystapa noudata tanssin perinteitä. 
Pyrkimys on vapautua kontrollista ja löytää jotain uutta itsestä. Butoh´n yhteydes-Still kuvia teoksesta Hair. Tiina Palola, 2016.
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sä puhutaan sisäisestä liikeestä. Se on liikettä, joka tapahtuu sisäisten impulssien 
voimasta, eikä välttämättä mitenkään näy ulkopuoliselle. Tätä voidaan kutsua jopa 
termillä un-dance suom. epätanssi. Syy tanssia löytyy tanssijasta itsestään, ei teknii-
kasta tai tanssimisen tasosta. Katsojalle kuitenkin välittyy voimakas tunne. Butoh 
on keino tutkia kehon ja mielen suhdetta ja se antaa tanssijalle mahdollisuuden 
tunnistaa oma henkinen ja fyysinen tila. (Kasai 2000; Leinonen 2012; Uitto 2014; 
Waycoff 2009.)

Kuvaustilanne Anthonin kanssa oli pysäyttävä. Kokemus oli voimakas ja aisteja 
herkistävä. Tilanne näyttäytyi minulle neliosaisena ajan, tilan ja toimijoiden kerros-
tumana. Ensimmäinen elementti oli cd-soittimesta pauhaava musiikki, joka täytti 
tilan, antoi ärsykkeitä liikkeeseen ja ohjasi molempien mielikuvia. Musiikki loi koko 
tilanteelle tietyn tunnelman. Se oli ennalta määritelty, olinhan pyytänyt Anthonia 
ilmaisemaan tanssilla pelkoa, joten hän oli valinnut aiheeseen sopivaa ja orientoivaa 
musiikkia. Musiikki vaikutti voimakkaasti meihin molempiin. Anthoni liikkui mu-
siikin ja meneillään olevan harjoituksen sekä luomiensa mielleyhtymien ohjaamana.

Liike näkyi tilannetta tallentavan kameran näyttöruudulta reaaliaikaisesti. Ka-
mera on siis tilanteen toinen tekijä. Koska jouduin kuvaajana pitämään huolta tar-
kennuksesta, seurasin liikettä näytöltä. Tallenteen valo oli väärästä säädöstä johtuen 
kummallinen ja taustan kallioseinä hohti punaisena. Tunnelma oli alkukantainen, 
kuin elävän tulen loisteessa todistettu tunteen ja liikkeen yhteys. Varsinainen tanssi 
tapahtui vain metrin etäisyydellä minusta, mutta kamerasta katsottuna tilanne ja 
liikkuva hahmo olivat kuin jossakin muualla ja muodostivat reaaliaikaisen toisen 
tilan. Katselin näytöltä hahmoa, jota en enää tunnistanut Anthoniksi. Representaa-
tio muutti todellisuuden ja tunsin katsovani jotakin toista ja vierasta. Tuntematon 
oli läsnä. Se muodostui omaksi yksikökseen ja elävöityi sähköisissä kuvapisteissä.

Musiikki toimi siis kuvaustilanteessa ja sen mahdollistamassa taidekokemuksessa 
yhtenä vallitsevana osana. Se loi tilanteelle lähtökohdat ja tunnetilan. Toinen vai-
kuttava tekijä oli liikettä tallentava kamera ja reaaliaikaisen näytön tapahtumien 
hämmentävä toiseuden läsnäolo. Toiseudella tarkoitan tässä outoa ja hämmäntä-
vältä tuntuvaa kokemusta, jossa havainto tunnistettavasta ja tutusta onkin tunnis-
tamaton ja vieras.

Kolmas ja neljäs elementti olimme minä ja Anthoni. Jälkikäteen keskustellessam-
me olimme molemmat kokeneet tilanteen jokseenkin samalla tavalla. Tunnelma 
oli yhteinen, vaikka tekijöinä roolimme erosivatkin. Olimme tilanteessa molemmat 
subjekteina, Anthoni tanssijana ja minä kuvaajana. Tekemisen voimakkuus oli yh-
täaikaa fyysistä ja henkistä.
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Tulos tästä kuvauskokeilusta on tämän opinnäytteen taiteellinen osuus. Teoksen 
materiaali syntyi sattumalta ja helposti. Työstövaiheessa aloin nähdä paljon yhtä-
läisyyksiä kuvan ja tekstien välillä. Butoh ja video tuntuivat yhtäkkiä täydellisiltä 
väleineiltä ja kuvaamani materiaali hienolta löydökseltä. Tekemisen helppous ja 
lopputuloksen toimivuus tuntui jopa paradoksaaliselta kaiken muun opinäytteen 
tekemiseen liittyvän tuskailun rinnalla. Otan sen vastaan lahjana.       

Videoteokseni on nimeltään Hair. Kuvassa tanssija liikkuu hitaasti. Kuva on 
mustavalkoinen. Kädet pitävät voimakkaasti kiinni pitkistä hiuksista vetäen niitä 
ylöspäin. Hiuksista muodostuu ikäänkuin köysi, jossa tanssija roikkuu pyörähtäen 
hitaasti ympäri. Katse on tumma ja syvä, ja keho viestii jännitteistä. Hiukset tippu-
vat alas toisen käden jäädessä vielä yläasentoon. Hahmo pysähtyy ja ääni kuljettaa 
katsojaa hetken. Tauko liikkeessä tiivistää huomion katseeseen ja äänimaisemaan. 
Teoksen lopussa liike jatkuu käsien alkaessa kammata hiuksia. Hahmo saavuttaa 
jälleen liikkumisen tilan.  

Petteri Mäkiniemi on tehnyt teokseeni äänen. Ääni on tuotettu Mäkiniemen ra-
kentamalla elektronisella soittimella, joka perustuu ranskalaisen Maurice Marteno-
tin vuonna 1928 kehittämään ondes Martenotiin. Tässä äänen muodostus tapah-
tuu säätelemällä värähtelyä tyhjiöputkien sisällä. Syntyvää ääntä on luonnehdittu 
aaltomaiseksi värinäksi, aavemaiseksi ja futuristiseksi. Mielestäni ääni muistuttaa 
tiibetiläisiä soivia kulhoja tai lasin soimista, mutta on huilumaisessa keveydessään 
hyvin sähköinen. Teoksessa ääni on yksinkertainen ja yleissävyltään lempeä. Se 
kasvaa teoksen loppua kohden vetäytyen sitten takaisin kuin aalto.

Teoksen keskeinen elementti on tanssijan katse. Se on yhtäaikaa poissaoleva ja 
kuitenkin läsnä. Silmät katsovat tyhjyyteen ja ei mihinkään, katse on selkeästi oh-
jautunut johonkin sisäiseen. Tunnelma on hyvin intensiivinen ja katsojana tunnen 
pääseväni osalliseksi videolla esiintyvästä hetkestä. Olen korostanut hetken merki-
tystä hidastamalla kuvaa. Liike on jatkuvaa, mutta samalla pysähtynyttä. Hidas liike 
sekä yhtäjaksoinen, leikkaamaton videokuva kommentoivat voimakkaasti haluani 
hiljentyä ja pysähtyä. Liikkuvan kuvan tyyli mediassa sisältää lyhyitä, muutaman 
sekunnin mittaisia leikkauksia ja nopeaa tempoa. Kuva välähtelee ja sykkii leikka-
usten takia, siksi koenkin rauhaa katsoessani jatkuvaa liikettä ja leikkaamatonta 
kuvaa omassa teoksessani. Ei ole kiirettä kokea ja ottaa vastaan, vaan kuvan äärelle 
voi pysähtyä.  

Teos yhdistyy teksteihini, joissa puhun tunteista. Teoksessa nähdään tunteiden 
ilmaisun ulkoisia piirteitä, mutta koen että ääni ja kuvan tyyli tuovat esiin myös 
tunteiden sisäisen ilmenemisen. Teos yhdistyy voimakkaasti zenfilosofiseen ajatte-
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luun. Hetken merkitys ja tärkeys on korostunut, ja kuten aiemmin kuvailemani 
kokemus kuvaustilanteesta osoittaa, tekijä ja teos ovat hetken yhtä kokonaisuutta, 
ne luovat oman erityisen maailmansa irrallaan tästä todellisuudesta. Pyrkimättä 
kuvaamaan todellisuutta, teos ilmaisee tekijän ymmärrystä siitä, mistä ei voi puhua. 
Läsnäolo ja hiljaisuus kuvallistuvat verkkaisen liikkeen ja hillityn äänen voimasta. 
Katsoessani valmista teosta, huomaan onnistuneeni saavuttamaan viipyilevän ja 
meditatiivisen tunnelman. Liikkeen aikana tanssija käy läpi tunteiden kaaren, joka 
hienovaraisuudessaan sisältää monia vivahteita. Kuva ja ääni muodostavat vahvan 
kokonaisuuden, joka tavoittaa tunnelmaltaan ja sisällöltään tässä opinnäytteessä 
käsittelemiäni aiheita. Hidastettu liike ja katseen voima. Teoksessa on avoin tila, 
se kuvallistaa hetken, jossa tunne on muuttuva elementti, yhtäaikaa sisäinen ja 
ulkoinen. Teos on hetki, ikuisuus ja jatkumo.  
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Lopuksi

Alussa oikean aiheen löytyminen tuntui hankalalta. Erilaisia kauhukuvia kehittele-
mällä kasvatin kynnystä työn aloittamiselle. Vähitellen kangertelin itseni käyntiin, 
kunnes yhtäkkiä huomasin, että kirjoitusaikaa on jäljellä enää muutama viikko. 
Olen harmissani, sillä en ehtinyt käsitellä kaikkia asioita mitä haluaisin. Olen vih-
doinkin innostunut aiheesta, mutta työskentelyni on hidasta ja aikataulu tiukka. 
Tunnen kiitollisuutta siitä, että opintoihi liittyi tällainen työ, joka pakotti minut 
miettimään näitä asioita.  

Olen oppinut tämän työn aikana todella paljon. Olen malttanut istua ja pereh-
tyä. Kaikki lukemani tuntui alkuahdistelun jälkeen imeytyvän minuun, oli oikea 
aika ja olin herkistynyt aiheelle. Löysin asioita ja niin todella moni asia tuntui löy-
tävän minut. Ne eivät enää liittyneet alkuperäiseen aiheeseeni, vaan koin voimak-
kaasti, kuinka asiat yhdistyivät omaan elämääni ja jotain alkoi tapahtua minussa. 
Tämän opinnäyterupeaman aikaansaamat muutokset minussa ovat merkittäviä. 
Teksti kertoo pieniä raapaisuja sieltä täältä, eikä se näytä sitä muutosta minkä itse 
koen. Olen iloinen ja ylpeä itsestäni, en luovuttanut ja sain työn valmiiksi.  

Tämän työn kirjoittaminen oli todellinen alku itseni ja taiteen ymmärtämiselle. 
Näissä teksteissä näkyy irrallisia huomioita, joista muodostuu kokonaisuus. Alussa 
kirjoittamani teoria pelosta tuntuu nyt hieman vieraalta ja haluaisin kovasti jatkaa 
aiheen tutkimista kokonaisvaltaisemmasta ja kehotietoisemmasta näkökulmasta. 
Samalla ymmärrän, ettei ymmärrystä voi hoputtaa. Tämän prosessin aikana olen 
oppinut malttia. Mitään oikeaa ajatusta ei voi pakottaa esille. Parempi lähteä vaik-
ka kävelylle kuin jumiutua näytön ääreen. Kirjoittaminen ei tunnu edelleenkään 
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erityisen kevyeltä, mutta hyväksyn sen itsessäni. En ole kirjoittaja ja on ollut vaikea 
suhtautua päiviin, jolloin en ole saanut yhtään tekstiä aikaiseksi, vaikka mielestäni 
olisi pitänyt.

Kirjoitusprosessin aikana tuntui hankalalta palata aikaisemmin kirjoittamaani 
tekstiin. Se tuntui myöhemmin lukiessa kypsymättömältä ja suppealta. Olisin ha-
lunnut muokata aiempia tekstejäni uusien oivallusten mukaan jatkuvasti. Huoma-
sin kuitenkin, että muutos, joka minussa ja ajatuksissani tapahtuu, on jatkuvaa. 
En voi kokoajan muokata tekstiä, silloin mikään ei valmistuisi. Tämä työ tulee 
valmiiksi ja sen sisältämät tekstit ovat työn eri vaiheista. Tietoa, kokemuksia ja 
tuntemuksia tuli työn kuluessa lisää ja tulee edelleen.

Olen hyvin tyytyväinen työn taiteellisen osuuteen. Se syntyi itseäni miellyttävällä 
tavalla ja osoittautui sopivaksi juuri tähän yhteyteen. Teoksen myötä koin vapautu-
misen valokuvan staattisuudesta ja teknisistä vaatimuksista, jotka olin kokenut jo 
jonkin aikaa etäännyttävinä ominaisuuksina. Innostuin taiteen tekemisestä tartut-
tuani uuteen ilmaisumuotoon ja kokemus toi keveyttä suhtautumiseeni valokuvaa 
kohtaan.

Opinnäytetyötä aloittaessani halusin tutkia pelkoa. Pohdin, saanko tämän työn 
avulla tunteen hallintaani ja estettyä sen kielteisiä vaikutuksia elämässäni. Koen, 
että pelko on nyt paremmin hallinnassani, tai ainakin osaan suhtautua siihen ra-
kentavammin kuin aikaisemmin. Tämän opinnäytteen vaikutukset olivat kuitenkin 
paljon laajemmat. En saanut käsiteltyä pelkästään pelkoa, vaan avattua itselleni 
aiemmin nimeämättömiä henkisiä ulottuuvuuksia. Määrittelemällä näitä tunte-
muksia ja ajatuspolkuja olen saanut uudenlaisia näkökulmia, jotka vaikuttavat 
taiteen tekemiseen ja koko elämääni.  
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