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Tiivistelmä	  
	  
Opinnäytteeni	  koostuu	  taiteellisesta	  teoksesta	  1:1:1:3	  sekä	  siihen	  pohjautuvasta	  kirjallisesta	  	  
osiosta,	  jossa	  tarkastelen	  työskentelyäni	  ja	  siihen	  liittyviä	  tavoitteita.	  Pääpainotukseni	  on	  
taiteellisella	  työlläni.	  	  

	  	  Teos	  1:1:1:3	  	  toteutettiin	  yksityisasunnossa	  Helsingin	  Kalliossa,	  näyttely	  oli	  auki	  2.3-‐
6.3.2016.	  Teos	  syntyi	  William	  Shakespearen	  Romeo	  ja	  Julia-‐näytelmän	  parvekekohtauksen	  
pukusuunnitteluksi.	  Utopistinen	  rakkaustarina	  muuttui	  dystooppiseksi	  nyky-‐yhteiskunnan	  
kohtaamisen	  tai	  kohtaamattomuuden	  hetkeksi;	  katsoja/kokijan	  kosketus	  määräsi	  kummaksi	  
niistä.	  Installaatio/performanssiin	  sisältyi	  kehollinen	  tila	  sekä	  iso	  hyytelötissi,	  joista	  
pirstaleinen	  Julia	  rakentui.	  	  Hyytelötissin	  sisällä	  olleet	  kaksi	  turvakameraa	  ja	  
kontaktimikrofoni	  tekivät	  katsoja/kokijasta	  osan	  teosta	  monitoroinnin	  ja	  kosketuksesta	  
syntyneen,	  kaiuttimiin	  ajetun	  syntetisoidun	  äänen	  myötä.	  	  	  	  	  	  	  Teokseni	  on	  yhteiskunnan	  
metafora.	  Se	  perustui	  ihmisen	  kohtaamisen	  ja	  medialäheisyyden	  tutkimiseen.	  Olin	  osa	  teosta	  
ja	  tutkimustani	  olemalla	  läsnä	  tilassa.	  Sen	  tekeminen	  herätti	  kiinnostukseni	  
pukusuunnittelijuuteni	  rajoja	  kohtaan,	  joita	  pyrin	  laajentamaan	  teokseni	  välityksellä.	  	  

	  	  Tutkin	  tunnetta	  pukuna,	  puvun	  kautta	  tapahtuvaan,	  niin	  sanottuun	  pukuajatteluun	  
nojautuen	  (Hann,	  Pantouvaki).	  Lisäksi	  työtäni	  tukevat	  huomiot	  Linda	  Granforsin	  ja	  Aura	  
Hakurin	  teemahaastattelun	  pohjalta.	  Sen	  rooli	  oli	  pieni,	  mutta	  tärkeä.	  Maurice	  Merleau-‐Ponty	  
avasi	  filosofisen	  ajatteluni	  ja	  Louise	  Bourgeoisin	  taide	  antoi	  inspiraation	  ruumiin	  (keho	  ja	  
mieli)	  visuaalisessa	  esillepanossa.	  	  

	  	  Kappaleessa	  1	  esittelen	  teokseni	  lyhyesti,	  muutamalla	  kuvalla	  havainnollistaen,	  kappale	  2	  
avaa	  teokseni	  lähtökohtia	  Romeon	  ja	  Julian	  parvekekohtauksen	  lisäksi.	  Kappale	  3	  kertoo	  
työskentelytavoistani	  	  ja	  kappale	  4	  avaa	  käyttämäni	  elementit	  juurta	  jaksaen.	  Kappaleessa	  5	  
kerron	  teokseni	  paikkasidonnaisuudesta	  ja	  hahmottelen,	  mitä	  tila	  itsessään	  antoi	  sekä	  pyysi.	  
Paneudun	  myös	  kokijan	  roolin	  tärkeyteen	  teokseni	  tilassa.	  Kappale	  6	  tarkastelee	  käsitteitä	  
kehollinen	  tila	  ja	  tilallinen	  keho,	  sekä	  Julian	  ruumiin	  (keho	  ja	  mieli)	  näkyväksi	  tuomisen	  
keinoja.	  Kappaleessa	  7	  pohdin	  työskentelytapojani	  pukusuunnittelijuuteni	  kautta.	  Laajennan	  
näkökulmaani	  siitä	  mitä	  pukusuunnittelu	  on	  nykypäivänä	  sekä	  pohdin	  tekijyyttäni	  
performanssien	  ja	  muun	  taiteellisen	  työskentelyni	  kautta.	  Viimeisessä	  kappaleessa	  summaan	  
intuitiivisen	  työskentelyni	  tärkeyden	  ja	  jatkuvassa	  prosessissa	  olevan,	  filosofiaan	  tukeutuvan	  
konseptiajatteluni.	  	  

	  	  Louise	  Bourgeoisin	  taide,	  Maurice	  Merleu-‐Pontyn	  filosofia	  ja	  Samuel	  Weberin	  ruumiin	  
monikollisuuden	  käsitys	  hahmottivat	  pukusuunnittelijuuteni	  laajentamista.	  Päädyn	  kolmeen	  
pukusuunnittelijuuden	  laajennukseen.	  Pukusuunnittelun	  metodeina	  voin	  käyttää	  myös	  näitä	  
kolmea	  uudenlaista	  lähestymistapaa:	  1)	  kokijan	  ulkomuodon	  muutoksen	  aikaansaaminen	  
hyytelön	  ja	  kameran	  tuottamana.	  2)	  tuotettu	  tunne	  joka	  näyttäytyy	  kokijassa	  kehollisena	  
muutoksena	  eli	  immateriaalisena	  pukuna.	  3)	  turvakameran	  aiheuttama	  kehollinen	  muutos	  
kokijassa.	  Nämä	  havainnot	  tukevat	  ajatustani	  pukusuunnittelijuuden	  rajattomista	  
mahdollisuuksista.	  Pukusuunnittelijan	  työtä	  voidaan	  ajatella	  myös	  ennen	  varsinaista	  
pukusuunnittelua	  tapahtuvana	  esiintyjän	  ruumiin	  aktivoivana	  toimintana.	  	  

	  
Avainsanat	  	  pukusuunnittelijuuden	  laajennus,	  kohtaamattomuus/kohtaaminen,	  tunne	  
pukuna,	  kehon	  diktatuuri,	  kehollinen	  tila,	  tilallinen	  keho	  
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Abstract	   	  
My	  thesis	  consists	  of	  two	  components;	  the	  artistic	  piece	  1:1:1:3	  and	  the	  written	  part	  based	  on	  
it.	  In	  this	  thesis	  I	  investigate	  my	  artistic	  work	  and	  goals	  related	  to	  it.	  The	  main	  emphasis	  is	  on	  
the	  implementation	  of	  the	  art	  piece	  1:1:1:3.	  It	  was	  carried	  out	  in	  a	  private	  apartment	  in	  
Helsinki,	  Kallio	  2.2-‐6.3.2016.	  The	  piece	  was	  born	  as	  a	  costume	  design	  for	  the	  balcony	  scene	  in	  
William	  Shakespeare´s	  play	  Romeo	  and	  Juliet.	  Their	  utopian	  love-‐story	  became	  a	  dystopian	  
contemporary	  moment	  of	  life	  where	  the	  viewer/	  experiencer	  either	  engaged	  in	  a	  moment	  of	  
encountering,	  or	  dis-‐encountering	  depending	  on	  their	  willingness	  to	  touch	  and	  to	  be	  touched.	  	  	  	  
The	  installation	  consisted	  of	  a	  bodily	  space	  with	  a	  large	  jelly	  tit.	  Inside	  it	  where	  two	  security	  
cameras	  and	  a	  contact	  microphone.	  By	  touching	  the	  jelly	  tit	  the	  viewer/experiencer	  became	  a	  
part	  of	  the	  piece.	  The	  site	  became	  alive.	  Touching	  triggered	  the	  synthesized	  sound	  to	  the	  loud	  
speakers	  and	  the	  pictures	  on	  the	  monitors.	  The	  piece	  1:1:1:3	  is	  a	  metaphor	  of	  the	  
contemporary	  society.	  It	  is	  based	  on	  the	  study	  of	  human	  interaction	  and	  proximity	  to	  media.	  	  
	  	  I	  was	  a	  part	  of	  the	  piece	  and	  my	  research	  by	  being	  present	  at	  the	  site.	  The	  making	  of	  it	  
increased	  my	  interest	  to	  investigate	  the	  borderlines	  of	  my	  costume	  design	  and	  its	  limits.	  It	  
was	  a	  possibility	  to	  extend	  the	  costume	  designers	  field	  of	  expertise	  and	  the	  fact	  that	  it	  could	  
be	  thought	  more	  extensively.	  Building	  my	  axiom	  of	  a	  sensation	  as	  a	  costume,	  through	  
costume	  by	  leaning	  towards	  the	  so	  called	  costume	  thinking	  (Hann,	  Pantouvaki).	  The	  research	  
is	  supported	  by	  theme	  interview	  conducted	  with	  Linda	  Granfors	  and	  Aura	  Hakuri.	  Their	  role	  
was	  small	  but	  important.	  Maurice	  Merleau-‐Ponty	  opened	  the	  philosophic	  point	  of	  view	  to	  my	  
thinking	  and	  Louise	  Bourgeoi´s	  Art	  gave	  visual	  inspiration	  on	  how	  to	  present	  Juliet´s	  corpse	  
(body	  and	  mind).	  	  
	  	  In	  Chapter	  1,	  I	  present	  my	  artwork	  in	  short	  accompanied	  with	  a	  few	  photos.	  Chapter	  2	  opens	  
the	  starting	  points	  of	  the	  artwork	  in	  addition	  to	  the	  Romeo	  and	  Juliet	  balcony-‐	  scene	  and	  
Chapter	  3	  is	  all	  about	  the	  process.	  In	  Chapter	  4	  I	  open	  the	  elements	  used	  in	  the	  piece	  into	  the	  
root	  level.	  Chapter	  5	  approaches	  its	  cite-‐specific	  touch	  and	  outlines	  what	  the	  space	  itself	  had	  
to	  give	  and	  what	  it	  was	  asking	  for.	  I	  also	  look	  in	  to	  the	  mode	  of	  the	  experiencer/performer	  in	  
this	  cite.	  Chapter	  6	  deepens	  the	  concepts	  of	  the	  bodily	  space	  of	  Juliet	  and	  the	  spatial	  body	  of	  
the	  experiencer.	  I	  also	  write	  about	  how	  to	  make	  Juliet´s	  body	  visible.	  In	  Chapter	  7,	  I	  ponder	  
upon	  my	  abilities	  as	  a	  costume	  designer	  and	  skills	  to	  broaden	  my	  perspectives	  on	  what	  
costume	  design	  is	  today.	  My	  authorship	  in	  performance	  making	  and	  especially	  in	  this	  piece	  of	  
art	  is	  under	  investigation.	  In	  Chapter	  8,	  I	  discuss	  the	  importance	  of	  the	  on	  going	  intuitive	  
learning	  process.	  This	  chapter	  opens	  of	  my	  philosophical	  conceptual	  thinking.	  	  
	  	  My	  mainstay	  Louis	  Bourgeois	  art,	  Maurice	  Merleau-‐Ponty´s	  philosophy	  and	  Samuel	  Weber´s	  
understanding	  of	  the	  plurality	  within	  the	  body	  are	  all	  connected	  within	  the	  expansion	  of	  
perception	  of	  my	  work	  as	  a	  costume	  designer.	  I	  present	  three	  possible	  expansions	  to	  be	  
thought	  of	  as	  costume	  Designers	  methods.	  These	  new	  ways	  to	  approach	  costume	  are.	  1)	  The	  
deformation	  of	  the	  experiencer	  using	  jelly	  and	  the	  security	  camera	  as	  a	  medium.	  2)	  A	  
sensation	  as	  a	  costume.	  The	  sensation	  becomes	  visible	  as	  a	  bodily	  change	  that	  can	  be	  seen	  as	  
an	  immaterial	  costume.	  3)	  Security	  camera	  as	  a	  medium	  of	  a	  costume	  designer.	  Bodily	  chance	  
in	  the	  experiencer	  can	  be	  thought	  as	  a	  method	  of	  making	  of	  a	  character.	  These	  findings	  
support	  my	  thoughts	  of	  the	  limitless	  possibilities	  for	  the	  costume.	  Costume	  Designers	  work	  
can	  also	  be	  considered	  happening	  prior	  to	  the	  actual	  costume	  design	  process,	  it	  can	  be	  
thought	  as	  body	  activating	  action	  done	  by	  the	  costume	  designer.	  
	  
Keywords	  	  Expanding	  the	  costume	  designers	  work,	  dis-‐encounter/encounter,	  sensation	  as	  a	  
costume,	  the	  body´s	  dictatorship,	  bodily	  space,	  spatial	  body	  



	  

	  
	  

2	  

Sisällysluettelo	  

	  
	   JOHDANTO	  4	  

	  

	   lukuohje	  8	  

avainsanat	  

	  

	   1:	  TEOS	  1:1:1:3	  9	   	   	  

esittely	  

toiminnallisuus	  

pohja	  

tarina	  
	  

	   2:	  INSPIRAATION	  LÄHTEITÄ	  16	  

ruoka	  

dystopia,	  utopia	  

	  

	   3:	  TEKEMISEN	  PROSESSI	  19	  

intuitio	  

suunnitteluprosessi	  

	  

4:	  AINEKSET:	  hyytelö,	  kokija,	  koje	  23	  

	  

4:1	  hyytelö	  23	  

yhteiskunta	  

hyytelön	  valmistuskaava	  1:1:1:3	  

materiaalin	  performatiivisuus	  

	  

4:2	  kokija/esiintyjä	  28	  

kosketus	  

kohtaaminen/kohtaamattomuus	  

	  



	  

	  
	  

3	  

	  

4:3	  kojeet	  34	  

kojeiden	  perfomatiivisuus	  

kojeiden	  ja	  hyytelön	  yhteistyö	  

koje	  ja	  kokija	  

	  

5:	  TILA	  38	  

mitä	  tila	  pyytää?	  

tilan	  havainnointi	  	  

kokija	  tilassa	  

	  

6:	  KEHO	  44	  

tilallinen	  keho	  

kehollinen	  tila	  

näkyväksi	  tuominen	  

	  

7:	  TAITEILIJUUS	  48	  

pukusuunnittelijuus	  

performanssit	  

tekijä/toimitsija	  

keinoja	  kriittisyyden	  hallintaan	  

	  

8:	  JOHTOPÄÄTÖKSET	  57	  

oppimisprosessi	  

kokijan	  oleminen	  tilassa	  ja	  näkymätön,	  joka	  tuli	  näkyväksi	  

analyysi	  

kolme	  pukusuunnittelijuuden	  laajennusta	  

	  

9:	  LÄHTEET	  64	  

muut	  lähteet,	  kirjallisuus	  

inpiraatio	  elokuvat,	  kiinnostavat	  taiteilijat	  

	  

	  



	  

	  
	  

4	  

	  

johdanto	  

	  
	  	  	  
Metodologian	  metsästystä	  tekemällä,	  kohti	  tuntematonta,	  uuden	  äärellä	  

ollen	  

	  

Opinnäytteessäni	  tarkastelen	  taiteellista	  työskentelyäni	  ja	  siihen	  liittyviä	  

tavoitteita.	  Tutkin	  pukusuunnittelijuuttani	  laajennetussa	  kontekstissa,	  

taiteilijuuden	  metsäpolulla.	  Opinnäytteeni	  koostuu	  taiteellisesta	  1:1:1:3	  
teoksesta,	  sekä	  kirjallisesta	  pohtivasta	  osasta.	  Koen	  taiteellisen	  teokseni	  

nousseen	  tärkeämpään	  rooliin	  itselleni	  sen	  tuottaman	  uudenlaisen	  ajattelutavan	  

myötä.	  

	  

Opinnäytteessäni	  etenen	  pienin	  askelin,	  omaa	  polkuani,	  pukusuunnittelijan	  

puvussa	  kohti	  tuntematonta,	  tunteen	  pukua.	  Kiinnostukseni	  pukusuunnittelijan	  

työnkuvan	  rajoja	  kohtaan	  on	  syntynyt	  opiskeluni	  ja	  pukusuunnittelijana	  

kymmenen	  vuotta	  tekemäni	  työn	  tuoman	  kokemuksen	  myötä.	  Analyyttinen	  ja	  

opiskelijan	  johdonmukainen	  oman	  taiteilijuuden	  tukeminen	  on	  kaikkien	  näiden	  

vuosien	  varrella	  jäänyt	  pukusuunnitteluopinnoissani	  hyvin	  vähäiseksi.	  Myös	  

keskustelun	  puute	  on	  turhauttanut	  minua.	  Läsnäoleva,	  kehityskaarta	  ja	  	  esityksiä	  

seuraava	  opettajuus	  on	  pukusuunnittelun	  koulutuksesta	  puuttunut	  kokonaan.	  

Tämä	  havainto	  ajoi	  minut	  tutkimaan	  jotain,	  mikä	  on	  minulle	  aiemmin	  

tuntematonta	  aluetta.	  Taide	  ilman	  minkäänlaisia	  lokerointeja,	  ammatinkuvia	  tai	  

määritelmiä	  kiinnostaa	  minua	  näiden	  kymmenen	  

pukusuunnitteluopiskeluvuoteni	  jälkeen.	  

	  

Teokseni	  1:1:1:3	  juuret	  pohjaavat	  William	  Shakespearen	  näytelmän	  Romeo	  ja	  

Julia	  (1591-‐1595)	  parvekekohtaukseen.	  Shakespear	  kirjoitti	  

menestysnäytelmänsä	  Arthur	  Brooken	  englanninkielisen	  runon	  The	  Tragicall	  

Historye	  of	  Romeus	  and	  Juliet	  (1562)	  ja	  Luigi	  da	  Porton	  alkuperäisteoksen	  
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(1520)	  pohjalta.	  Kokemukseni	  romanttisesta	  parvekekohtauksesta	  on	  

utopistinen.	  Onko	  Romeon	  ja	  Julian	  kaltaista	  rakkautta	  olemassa?	  Teoksessani	  

1:1:1:3	  parvekekohtaus	  on	  siirretty	  nyky-‐yhteiskuntaan,	  dystooppiseen	  

kohtaamattomuuden	  aikakauteen.	  Teokseni	  syntyi	  parvekekohtauksen	  

pukusuunnitteluksi.	  En	  suunnitellut	  pukuja,	  vaan	  valtavan	  hyytelötissin,	  joka	  

reagoi	  kosketukseen	  ja	  läsnäoloon	  tilassa.	  	  

	  

Hyytelötissi-‐	  veistos	  oli	  osana	  tilallista	  installaatio-‐	  performanssia.	  Sen	  sisältä	  

kaksi	  turvakameraa	  kuvasi	  katsoja/	  kokijaa	  tilassa.	  Kuva	  piirtyi	  vanhoille	  

analogisille	  tv-‐	  ruuduille,	  siinä	  näkyi	  kokijan	  käsi,	  ylävartalo	  tai	  pää.	  Hyytelön	  

sisään	  oli	  ujutettu	  myös	  kontaktimikrofoni,	  kun	  hyytelötissiä	  kosketti,	  tila	  soi.	  

Teos	  oli	  koettavissa	  2-‐6.3.2016	  yksityisasunnossa	  Helsingin	  Kalliossa.	  	  

	  

Teoksessani	  pohdin	  rakkauden	  ja	  läheisyyden	  tarvetta,	  

kohtaamista/kohtaamattomuutta,	  heittäytymistä,	  läsnäoloa,	  kehollista	  ajattelua	  

sekä	  hyytelön	  tuntua.	  Olin	  osa	  teosta	  olemalla	  paikalla.	  Minulla	  heräsi	  halu	  tutkia	  

ja	  tarkkailla	  teokseni	  välityksellä	  ihmisen,	  itseni	  ja	  näyttelyn	  jälkeen	  tilassa	  

taltioitujen	  nauhojen	  perusteella,	  siellä	  vierailevien	  ihmisten	  käyttäytymistä	  ja	  

tunnetilan	  muutosta	  suhteessa	  kojeeseen	  (kamera),	  materiaaliin	  (hyytelö),	  

itseensä	  sekä	  toisiinsa.	  Käsittelen	  kolmea	  eri	  ainesta;	  hyytelö	  

(keholla/kehona/kehossa),	  koje	  (turvakamera)(tv-‐ruudut)	  ja	  esiintyjä	  (tilassa	  

oleva	  kokija	  ja	  hyytelötissi).	  Koin	  ylilyöntejä	  ja	  herkkiä,	  outoja	  havahtumisen	  sekä	  

avautumisen	  hetkiä	  teokseni	  äärellä.	  Hyytelö	  on	  teoksessani	  nyky-‐yhteiskunnan	  

vertauskuva:	  Hyytelö	  on	  aina	  	  sulatettavissa	  ja	  valettavissa	  uudelleen,	  uuteen	  

muottiin	  ja	  muotoon.	  

	  	  

Onko	  kohtaamattomuutemme	  pelkoa	  tulevasta	  menetyksestä,	  kyvyttömyyttä	  olla	  

läsnä	  vai	  halua	  olla	  varma	  pysyvyydestä?	  Kysymykseeni,	  onko	  Shakespearelaista	  

Romeon	  ja	  Julian	  kaltaista	  rakkautta	  olemassa,	  on	  yhtä	  monta	  vastausta,	  kuin	  

kysyjääkin.	  Mikä	  on	  heidän	  rakkautensa	  kaltaista	  rakkautta?	  Onko	  se	  kiellettyä,	  

saavuttamattomissa	  olevaa	  vai	  luottavaa,	  heittäytyvää	  ja	  läsnä	  olevaa?	  

Kohtaamattomuus,	  sen	  olemassaolo	  ja	  kosketeltavuus.	  Kylmä	  ja	  kiinteä	  materia.	  

Hyytelö.	  
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Teokseni	  valmistumisvaiheessa	  minulla	  ei	  ollut	  tutkimuksellista	  

lähestymiskulmaa.	  Sen	  laukaisijana	  toimi	  George	  Lucasin	  elokuva	  THX	  1138	  

(1971).	  Sen	  dystooppinen	  yhteiskunta	  pohjusti	  teoreettisia	  pyrkimyksiäni.	  

Tutkimuksellisuus	  ei	  siis	  ole	  teokseni	  pohja,	  vaan	  sen	  valmistumisen	  kautta	  

syntyi	  ehdotus,	  että	  teoksessani	  hyytelötissin	  sisältä	  turvakameralla	  taltioitu	  

kuvamateriaali,	  joka	  muuttaa	  olevan	  toiseksi,	  sekä	  koko	  teos	  on	  

pukusuunnittelua.	  Teokseni	  kuljetti	  ja	  töni	  minua	  eteenpäin	  yli	  oman	  tutun	  

pukusuunnittelijuuteni,	  ymmärsin	  teoksessa	  piilevän	  mahdollisuuden.	  Ajatus	  

tunteesta	  pukuna	  syntyi.	  Ranskalainen	  filosofi	  Maurice	  Merleau-‐Ponty	  (1908–61)	  

filosofiaan	  tukeutuen	  yritän	  sanallistaa	  havaintojani	  tilassa.	  Häntä	  kutsutaan	  

fenomenologian	  ja	  eksistentialismin	  keskeiseksi	  kehittäjäksi.	  Kirjoituksia	  

Phénoménologie	  de	  la	  Perception	  (Havainnon	  fenomenologia,	  1945)	  ja	  

postuumisti	  julkaistu	  Le	  Visible	  et	  l'invisible	  (Näkyvä	  ja	  näkymätön,	  1964)	  ovat	  

hänen	  tunnetuimpia	  kirjojaan.	  	  

	  

Pukusuunnittelija	  on	  esiintyjän	  visuaalisen	  hahmon	  asiantuntija,	  joka	  

suunnittelee	  produktion	  (näyttämöteos,	  elokuva,	  televisiotuotanto	  ym.)	  

puvustuksen,	  välittää	  taiteelliset	  ideat	  toteuttavalle	  henkilökunnalle	  sekä	  valvoo	  

valmistusprosessia	  ensi-‐iltaan	  saakka.	  Ammatinkuva	  on	  muuttunut	  vuosien	  

mittaan	  laajemmaksi	  (Tieteentermipankki).	  	  

Opinnäytteessäni	  pohdin	  koetaanko	  pukusuunnitteluksi	  sellainen	  tapahtuma,	  

jossa	  katseen	  kohteelle	  puetaan	  tarkoituksella	  jotain	  päälle,	  esimerkiksi	  vain	  

kamera	  tai	  alaston	  vartalo.	  Voinko	  laajentaa	  pukusuunnittelijan	  ammatinkuvaa	  

entisestään?	  Pohdin	  ulkopuolelta	  tulleita	  määritelmiä,	  mitä	  pukusuunnittelija	  ei	  

voi	  tai	  voi	  tehdä.	  Missä	  kulkee	  pukusuunnittelijuuden	  ammatinkuvan	  raja?	  Kuka	  

laittoi	  minut	  pukusuunnittelijuuden	  lokeroon,	  jos	  en	  minä	  itse?	  Mitä	  oikeastaan	  

on	  pukusuunnittelu	  nykypäivänä	  ja	  mitä	  kaikkea	  se	  voisikaan	  olla?	  	  

	  

Kiinnostukseni	  nojautuu	  kohti	  kehollisuutta	  ja	  materian	  (hyytelön)	  

performointia.	  Kohteeni	  sijaitsee	  ammatinkuvien	  välissä,	  vapaassa	  tilassa.	  

Laajenevassa,	  yhdistyvässä,	  ja	  rajat	  poistavassa	  palautumisessa	  takaisin	  kehoon	  

itseensä.	  Sofia	  Pantouvaki	  puhui	  avauspuheessaan	  Critical	  Costume	  

konferenssissa	  2015	  pukuajattelusta	  (costumethinking),	  tavasta	  ajatella	  
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pukusuunnittelun	  kautta.	  Myös	  Rachel	  Hann	  käyttää	  tätä	  termiä	  

pukusuunnittelun	  uusien	  tapojen	  hahmottamisessa.	  Pukututkimuksellisesti	  

lähestyn	  Fausto	  Vianan	  jalanjäljissä	  pukua	  haptisena	  ja	  aistillisena	  kokemuksena	  

esiintyjän	  ja	  kokijan	  keholla.	  Viana	  määrittelee	  puvun	  olevaisuuden	  Critical	  

Costume	  2015	  konferenssissa	  esimerkiksi	  verenä,	  spermana	  tai	  muina	  nesteinä.	  	  

	  

Tutkimuksellisesti	  teokseni	  1:1:1:3	  testasi	  uudenlaista	  lähestymistapaa	  

pukusuunnittelijana.	  Väittäessäni	  hyytelön	  ja	  kameran	  yhtälön	  olevan	  

pukusuunnittelua,	  töni	  teokseni	  pukusuunnittelijuuteni	  ammatin	  kuvan	  rajaa	  

kauemmas	  laajentaen	  perspektiiviäni.	  Perustan	  laajennusehdotelmani	  tekemääni	  

1:1:1:3	  taideteokseen,	  kokijoiden	  kokemuksiin	  teokseni	  äärellä,	  sekä	  Linda	  

Granforssin	  ja	  Aura	  Hakurin	  (Linda	  ja	  Aura)	  teemahaastatteluun	  (12.1.2016).	  

Osia	  teemahaastattelusta	  sekä	  saamaani	  kokijapalautetta	  olen	  purkanut	  tekstini	  

sekaan.	  	  

	  

Heittäydyin	  määrittelemättömyyteen,	  tulevaisuuteen	  ja	  tähän	  hetkeen,	  pyytäen	  

ohjaajakseni	  matkalleni	  kuva	  -‐ja	  performanssitaiteilija	  Aura	  Hakurin.	  Tarvitsin	  

tukea,	  apua	  ja	  rohkeutta	  matkallani,	  jokainen	  tarvitsee	  uuden	  edessä.	  

Toteutuakseen	  teos	  vaati	  minulta	  uuden	  oppimista	  mitä	  suuremmassa	  määrin.	  Se	  

oli	  hyppy	  kohti	  jotain	  ennalta	  täysin	  tuntematonta,	  äärimmäisen	  pelottavaa,	  

mutta	  hekumallisen	  kiehtovaa.	  	  

	  

Huomasin	  olevani	  keskellä	  hämmentävää	  teosta	  kysyen,	  mitä	  tämä	  on?	  

Tässä	  kohtaa	  sujahdin	  tutkimuksellisesti	  Louise	  Bourgeois´in	  taiteen	  ja	  dystopian	  

maailmaan	  perustuvan	  elokuva	  THX	  1138	  innoittamana	  keskelle	  välitilaa.	  Löysin	  

viitteitä	  transhumanismista	  (koje+kokija),	  surrealismista	  (kehollinen	  tila+tissi)	  ja	  

moniaistisuudesta	  (äänet+tuoksu+	  kosketus).	  Mikä	  tämä	  maaperä	  on,	  mitä	  täällä	  

kysytään?	  	  
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lukuohje:	  Kursiivilla	  on	  kirjoitettu	  muistiinpanot	  ja	  päiväkirjamerkinnät	  
tekoprosessini	  ajalta	  	  

	  

avainsanat	  

	  
kehon	  diktatuuri	  =	  Valta	  omaan	  kehoon,	  monimuotoiset	  kehon	  muovaamiset	  

(plastiikkakirurgia,	  treenaaminen,	  	  laihduttaminen/lihottaminen,	  tatuoinnit)	  

	  

kehollinen	  tila	  =	  Tilalla	  on	  olemassa	  oleva	  keho,	  teoksessani	  tein	  tätä	  kehollista	  

tilaa	  näkyvämmäksi	  lisäämällä	  tilaan	  tarvittavia	  elementtejä.	  Tällöin	  Julia	  tuli	  

näkyväksi.	  

	  

kohtaamattomuus	  =	  Teknologia-‐	  ajan	  tuoma	  samassa	  tilassa	  olevaisuus,	  ilman	  

kohtaamista.	  

	  

koje	  =	  tapausesimerkissäni	  kojeen	  virkaa	  toimittaa	  turvakamera	  

	  

kokija	  =	  tilassa	  vapaasti	  vaeltava	  ihminen,	  katsoja,	  kävijä	  

	  

performoija	  =	  teoksessani	  tahattomasti	  esiintyjäksi	  joutunut	  kokija/katsoja	  

	  

personoitu	  materia	  =	  materiaali,	  joka	  saa	  ihmismäisen	  olemuksen,	  persoona,	  

tässä	  hyytelötissi,	  Julia	  

	  

pimpotin	  =	  ovikello	  

	  

tilallinen	  keho	  =	  Kokijan	  keholla	  on	  oma	  tilallisuutensa,	  teokseni	  tilassa	  tämä	  

tilavuus	  pirstaloitui	  osaksi	  kehollista	  tilaa.	  

ruumis	  =	  kehon	  ja	  mielen	  yhtälö.	  Käytän	  tekstissäni	  ruumis	  sanaa	  tällä	  Maurice-‐	  

Merleau-‐Pontyn	  ajattelemalla	  tavalla.	  
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1:	  TEOS	  1:1:1:3	  

	  
esittely	  

	  
Teos	  1:1:1:3	  rakentui	  yksityisasunnon	  puolikkaaseen	  Helsingin	  Kallioon	  

maaliskuussa	  2016.	  Tilassa	  on	  koivuinen	  50-‐luvun	  parkettilattia.	  Mintunvihreä	  

kylpyhuone	  ammeella	  ja	  keittiö	  ovat	  alkuperäisessä	  kunnossa,	  pienin	  

pintakorjauksin.	  Ikkunallinen	  keittokomero	  on	  minipieni.	  Ikkunalaudalla	  oli	  

valtava	  kahvikuppi,	  mihin	  kahvi	  oli	  kuivunut.	  Olohuoneen	  ja	  keittiön	  välissä	  

ylhäällä	  kaappien	  päällä	  on	  pitkä	  ikkuna	  ja	  leikkuutason	  korkeudella	  120cm	  leveä	  

tilat	  halkaiseva	  aukko.	  Olohuoneen	  pitkät	  seinät	  ovat	  ikkunattomat,	  parvekkeen	  

päädyssä	  on	  koko	  huoneen	  levyinen	  ikkuna	  ja	  sen	  alla	  puinen,	  ikkunan	  levyinen	  

ikkunalauta.	  Parvekkeen	  ovessa	  on	  iso	  ikkuna.	  Katsoessaan	  pimeällä	  parvekkeelle	  

päin	  ihminen	  näkee	  toisinnon	  tilasta,	  joka	  toistuu	  uudelleen	  lasitetun	  parvekkeen	  

laseissa.	  

	  

Tilassa	  oli	  konkreettisia	  osia	  Juliasta.	  Hyytelötissi,	  vaaleanpunaiset	  alushousut,	  

kaappiin	  survotut	  hiukset,	  osia	  suonistosta	  (sähköjohdot)	  sekä	  tv-‐	  ruuduille	  

piirtyviä	  kokijan	  käsiä,	  yläruumiita	  tai	  päitä.	  

	  

Langaton	  pimpotin	  (ovikello)	  soi	  alaovella,	  menen	  aukaisemaan	  alaoven	  

jokaiselle	  saapujalle.	  En	  kättele,	  johdatan	  kokijan	  rappusia	  toisessa	  kerroksessa	  

sijaitsevaan	  huoneistoon.	  Ovessa	  lukee	  Kosonen,	  nimikyltin	  lasi	  on	  rikki.	  Pienessä	  

punaseinäisessä	  eteisessä	  saa	  kengät	  halutessaan	  riisua,	  tai	  pukeutua	  sinisiin	  

kenkäsuojiin.	  Eteisestä	  on	  näköyhteys	  vasemmalle	  avautuvaan	  olohuoneeseen,	  

edessä	  sijaitsevaan	  keittiöön	  ja	  vessaan.	  	  
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Vessan	  ovi	  on	  raollaan	  ja	  sieltä	  paistaa	  valo.	  Oikealla	  olevan	  makuuhuoneen	  

(asuttu)	  ovi	  on	  kiinni,	  siinä	  lukee	  Privat	  ja	  sen	  alta	  loistaa	  valo.	  	  

Olohuoneessa	  on	  11	  vanhaa	  tv-‐	  ruutua	  asetelmallisesti	  kolmen	  sarjoihin	  

asemoituna,	  harmonian	  rikkoo	  yksi	  pienempi	  ja	  yksi	  isompi	  tv-‐ruutu.	  	  

	  

Tilassa	  on	  neljä	  turvakameraa,	  kaksi	  domekameraa	  (kuvullinen	  turvakamera)	  

hyytelötissin	  sisällä.	  Domekameroiden	  kuvaama	  kuva	  näkyy	  yhteensä	  kuudella	  

ruudulla.	  Yksi	  vanha	  analoginen	  turvakamera	  parvekkeen	  päädyssä,	  

ikkunalaudalla,	  kaiuttimen	  päällä	  (niskakamera).	  Kameran	  edessä	  on	  koivuinen	  

keittiötuoli.	  Kameran	  kuva	  kokijan	  niskahiuksista	  näkyy	  kolmella	  tv-‐ruudulla	  

keittiön	  ja	  olohuoneen	  välissä	  olevassa	  luukussa.	  	  

Ylhäällä,	  keittiön	  ja	  olohuoneen	  välisen	  luukun	  päällä	  on	  ikkuna,	  neljäs	  kamera	  on	  

sijoitettu	  ikkunalle,	  keittiön	  puolelle.	  Kamera	  on	  minipieni	  ja	  kuva	  epäskarppi,	  se	  

on	  säädetty	  tv-‐ruudulta	  mustavalkoiseksi.	  Kuva	  näkyy	  tilan	  harmonian	  rikkovalla	  

isolla	  ruudulla.	  Viimeinen	  viides	  kamera	  sijaitsee	  vessassa,	  lattialla	  seisovan	  

pienenpienen	  pesukoneen	  kyljessä,	  rautaisen	  emaloidun	  kylpyammeen	  reunalla,	  

suunnattuna	  alaspäin	  ammeen	  sisään.	  Yläpuolella	  kuivuvat	  Julian	  valtavat	  

vaaleanpunaiset	  pikkuhousut,	  vedenpinnan	  nänninomaiseksi	  kuvioksi	  rikkova	  

vesipisara	  soi	  koko	  tilassa	  epärytmisesti	  tipahtaessaan	  vedenpintaan.	  	  

	  

Kaikki	  teknologia	  on	  näkyvillä,	  piuhat	  kulkevat	  suonistona	  tilan	  läpi,	  halki	  ja	  

ympäri.	  Pleksi	  levyllä,	  koivuisen	  pikkulipaston	  päällä	  oleva	  hyytelötissi	  sijaitsee	  

lähempänä	  keittiön	  seinää,	  sekä	  kauempana	  sisäseinästä,	  luoden	  illuusion,	  että	  

toinen,	  oikea	  rinta	  olisi	  ulkona	  tilasta.	  Hyytelötissi	  on	  23	  -‐litrainen,	  25cm	  korkea	  

ja	  70cm	  pitkä	  selällään	  pötköttävän	  naisen	  rinta,	  jonka	  sisällä,	  sydämen	  kohdalla	  

on	  kaksi	  domekameraa	  ja	  kontaktimikrofoni.	  Mikrofoni	  reagoi	  kosketukseen,	  

jolloin	  tila	  herää	  äänellisesti	  henkiin	  kokijan	  koskettaessa	  hyytelö	  tissiä.	  	  
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kuva	  Siru	  Kosonen	  

	  

	  
Kuva	  Antti	  kuivalainen	  

	  



	  

	  
	  

12	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kuva	  Antti	  Kuivalainen	  

	  

toiminnallisuus	  
	  

Teoksen	  1:1:1:3	  toiminnallisuus	  perustui	  tilaan	  saapuvan	  kokijan	  

haluun/haluttomuuteen	  koskettaa	  ja	  tulla	  kosketetuksi	  turvakamera	  ja	  

hyytelövälitteisesti.	  Tilaan	  astuessaan	  kokijasta	  tulee	  tekijä,	  tässä	  teoksessa	  

performoija,	  osa	  teosta.	  ”Teoksen	  äänisuunnittelu	  on	  toteutettu	  

kontaktimikrofonilla	  ja	  syntetisaattorilla.	  Mikrofoni	  on	  sijoitettu	  hyytelön	  sisään;	  

se	  reagoi	  kosketukseen	  luoden	  avaruudellisen	  äänimaiseman	  syntetisaattorin	  

avulla.	  Yhdeksi	  teoksen	  olennaisimmista	  elementeistä	  muodostuu	  rohkeus	  

koskettaa.	  Ainoastaan	  siten	  tila	  herää	  äänellisesti	  eloon	  ja	  muodostaa	  visuaalis-‐

auditiivisen,	  kokonaisvaltaisen	  kokemuksen.”	  Teoksen	  äänisuunnittelun	  tehnyt	  

Janne	  Puurtinen	  kertoo.	  
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pohja	  
	  

Opinnäytetyöni	  taiteellinen	  osa,	  teos	  1:1:1:3	  	  on	  kehollinen	  ihmis-‐installaatio-‐

performanssi.	  Toteutin	  teokseni	  käyttäen	  videokuvaa	  11	  tv-‐ruudulla	  sekä	  

veistoksellisuutta	  hyytelötississä.	  	  Tila,	  keho,	  Julia,	  jonka	  osaksi	  kaikki	  kokijat	  

voivat	  tulla	  olemalla	  läsnä.	  Koskettamalla	  ja	  kohtaamalla.	  Se	  oli	  personoidun	  

materian	  performanssi/installaatio,	  joka	  käsitteli	  empatian	  ja	  aidon	  kosketuksen	  
puutosta,	  sekä	  euforian	  tunnetta,	  joka	  liittyy	  hiusten	  leikkuuseen.	  Se	  kysyi,	  mitä	  

jos	  koje	  tekisi	  tämän	  kaiken?	  Lohduttaisi,	  kuuntelisi,	  olisi	  läsnä,	  leikkaisi,	  harjaisi	  

ja	  letittäisi	  hiukseni?	  Tässä	  yhteiskunnassa	  tämä	  	  kohtaamattomuuden	  tilanne	  ei	  

ole	  kaukana,	  yksin	  asuvat	  vanhukset	  ja	  mikseivät	  nuoretkin,	  tarvitsevat	  

yhteenkuuluvuutta	  ja	  kosketusta.	  Vietämme	  aikaamme	  virtuaalisessa	  

sosiaalisenmedian	  maailmassamme,	  emme	  välttämättä	  kohtaa	  toisiamme	  kuin	  

ruudun	  välityksellä.	  	  

	  

Materiaalisen	  rakennuspohjan	  teokselleni	  antoi	  hyytelö,	  koje	  ja	  hiukset.	  

Kiinnostukseni	  hyytelöön	  materiana,	  kojeisiin	  toimitsijuuden	  ja	  

performatiivisyyden	  vuoksi	  sekä	  hiuksiin	  niihin	  liittyvien	  myyttien	  vuoksi	  

tuottivat	  sen	  aihion.	  Tarkastelussani	  oli	  naisen	  suhde	  omiin	  hiuksiinsa,	  hiusten	  

leikkaamisen	  hetki,	  tunne	  kylmistä	  saksista	  niskassa.	  Materiaalin	  valinta	  kesti	  

vuoden	  päivät,	  tänä	  aikana	  työstin	  hyytelöä	  eri	  muodoissaan.	  Alkuperäisestä	  

suurensuuresta	  hyytelö-‐	  installaatio	  tissistäni	  luovuin	  budjettitörmäyksen	  ja	  

aikataulujen	  mahdottomuuden	  myötä.	  	  

	  

Teos	  määrittyy	  performanssi-‐	  ja	  installaatiotaiteiden	  väliin,	  riippuen	  kokijan	  

kokemuksesta.	  Performanssi	  on	  taiteilijan	  tekemä	  esitys	  tai	  suoritus	  

(Tieteentermipankki). “Myös	  esineet	  ja	  tilat	  voivat	  ”esiintyä”,	  ja	  niitä	  voi	  ja	  pitää	  
tutkia	  performansseina”	  (Rajavuori	  2013).	  Performanssi	  itselleni	  tarkoittaa	  

hetkellisyyttä,	  hetkessä	  tapahtuvaa	  ja	  katoavaa	  taiteilijan	  näkyväksi	  tuomaa.	  Kun	  

taas	  Claire	  Bishop	  (2005)	  määrittää	  installaatiotaiteen	  tilallisena	  taiteena,	  jonka	  

sisään	  ihminen	  voi	  astua	  fyysisesti.	  Nykyään	  installaatiotaiteen	  määritelmä	  on	  

hyvin	  laaja	  ja	  paikkasidonnaisuus	  kuuluu	  sen	  esille	  asettamiseen,	  Tanja	  Koponen	  
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luennoi	  Installaatiotaide-‐	  kurssilla	  2014.	  	  ”(…)	  Margaret	  Morsen	  teksti	  “Ruumis,	  

kuva,	  välitila”	  painottaa	  installaatiotaiteen	  merkitystä	  tilapäisyyteen	  

sitoutuneena	  ja	  siten	  kaupallisesti	  korruptoitumattomana	  mediana:	  Morselle	  

teos,	  joka	  realisoituu	  vasta	  katsojan	  läsnäolossa	  ei	  ole	  tallennettavissa	  eikä	  näin	  

ollen	  muokattavissa	  kulutusobjektiksi.	  Morsen	  utopiassa	  installaatiotaide	  

muuttaa	  museon	  luonnetta,	  tehden	  siitä	  taidekaupan	  sijaan	  eräänlaisen	  

läpikulkupaikan,	  välitilan.	  ”	  (Haapoja	  2006)	  

	  

	  

tarina	  
	  

Teos	  1:1:1:3	  on	  Romeon	  ja	  Julian	  rakkaustarina	  tuotuna	  nykyhetkeen.	  Se	  

käsittelee	  yksinäisyyttä	  ja	  kohtaamista/kohtaamattomuutta.	  Yksinäisyys,	  on	  se	  

sitten	  tietoisesti	  valittu	  taival	  tai	  olosuhteiden	  pakosta	  olemassa	  oleva	  tila,	  

aiheuttaa	  muutoksia	  ihmisessä.	  Henkisen	  tai	  fyysisen	  kosketuksen	  puute	  

kuivattaa	  ihmisen	  sisältä	  käsin.	  Ulkoisesti	  muutosten	  näkymiseen	  kuluu	  toisilla	  

koko	  elämä,	  toisilla	  vain	  hetkiä,	  päiviä.	  Hyytelössä	  samaisen	  asian	  huomaaminen	  

(kyseinen	  metamorfoosi)	  kestää	  päiviä	  kylmässä	  ja	  noin	  viikon	  

huoneenlämmössä.	  Kuivuminen,	  kutistuminen,	  homehtuminen	  ja	  lopulta	  

sulaminen	  tapahtuu,	  halusi	  sitä	  tai	  ei.	  

	  

Mikä	  on	  aitoa	  kohtaavuutta	  nyky-‐yhteiskunnassa?	  Se,	  

että	  jokin	  minussa	  värähtää	  kohdatessani	  sinut?	  Entäs	  kun	  kuitenkin	  vapisen,	  

tärisen	  pelosta	  huolineni,	  yksin.	  Mitä	  olemme	  toisillemme,	  ja	  mitä	  olemme	  valmiita	  

olemaan?	  Paljonko	  rakkaus	  saa	  painaa	  ja	  viedä	  tilaa?	  Miksi	  toista	  ihmistä	  ei	  voi	  

tarvita,	  vaan	  on	  pärjättävä	  yksin?	  Miten	  dystooppinen,	  vaivaannuttava,	  

Shakespear-‐	  Kalliolainen	  parvekekohtaus	  ujuttautuu	  utopistiseen	  some-‐

maailmaamme?	  Elämmekö	  transhumanistista,	  dystopia	  aikaa	  tietämättämme?	  

	  

Käsittelen	  teoksessa	  ihmisen	  ulkokuorta	  muuttuvana	  pintana,	  tytisevänä	  

hyytelömaisemana	  ja	  valheellisena	  peilikuvana.	  Omakohtaisuus	  ja	  Romeon	  ja	  

Julian	  rakkauden	  siirtäminen	  nykyaikaan	  tuottivat	  hyytelötissin	  jo	  alkuperäisessä	  

suunnitelmassaan	  vuonna	  2014.	  Sen	  alastomuus	  ja	  irrallisuus	  kosketti	  minua.	  
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Koska	  valinta	  tapahtui	  intuitiivisesti	  en	  syitä	  tissin	  tissinä	  oloon	  voi	  avata	  

enempää.	  Sen	  sijaan	  sen	  alastomuutta	  pohdin	  useaan	  otteeseen.	  Alastomuus	  

performanssitaiteen	  parissa	  on	  luonnollinen	  tapa	  olla	  personoimatta	  esiintyjää.	  

Hän	  on	  omana	  itsenään	  (Linda	  ja	  Aura).	  Miehenä	  tai	  naisena.	  Huomioin	  

innostuneita	  kysymyksiä	  tissin	  ympärillä.	  Saako	  koskea?	  Miksi	  yksi	  tilan	  esiintyjä,	  

hyytelö,	  on	  alasti?	  Antaessani	  luvan	  koskea	  alastonta	  hyytelötissiä,	  toiset	  empivät,	  

toiset	  kävivät	  suoraan	  kiinni	  nänniin	  repien	  sen	  irti.	  Kokijoista	  paljastuu	  jotain	  

piilotettua.	  	  

	  

Teokseni	  ei	  lähtökohtaisesti	  ole	  feministinen	  tissi-‐	  teos,	  eikä	  millään	  tapaa	  

tarkoituksellisesti	  aseta	  naisen	  asemaa	  kyseenalaiseksi,	  tosin	  	  erään	  kokijan	  

mukaan	  pöydälle	  nostettu	  tissi	  tekee	  sen	  puolestani.	  Keskustelua	  avaava	  olemus	  

teoksessa	  viehättää	  ja	  väsyttää	  samanaikaisesti.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  
	  

16	  

	  

	  

2:	  INSPIRAATION	  LÄHTEITÄ	  

	  
	  

ruoka	  

	  
Vieraillessani	  Praha	  Quadriannalessa	  (2015)	  koin	  ruokaperformanssit	  itselleni	  

kiinnostavimpina.	  PQ	  on	  neljän	  vuoden	  välein	  järjestettävä	  teatterialojen	  

kansainvälinen	  näyttely,	  joka	  kaappaa	  Prahan	  taiteelle	  kahdeksi	  viikoksi.	  Koin	  

saavani	  ruokaperformanssien	  esitystilanteista	  enemmän	  irti	  teosten	  

moniaistisuuden	  vuoksi.	  Teokset	  hivelivät	  tuoksuillaan,	  ulkonäöllään,	  mauillaan	  

sekä	  kosketuksen	  myötä.	  Tein	  huomioita	  esiintyjyyden	  suhteen.	  Ruoka	  itsessään	  

performoi	  kiinnostavasti.	  Erilaisten	  tuoksujen	  yhdistyessä	  toisiinsa,	  maistoin	  

maut	  suussani.	  Ne	  johdattelivat	  muistoihin	  ja	  tapahtumiin	  elämän	  varrelta.	  

Tilanteet	  muuttuivat	  epäkiinnostaviksi	  ihmisen/toimitsijan	  esiintyjyyden	  	  

alkaessa.	  Ruoka,	  sen	  valmistamisen	  tuoksut	  riittivät	  pitämään	  mielenkiintoni.	  

Kiinnostavaa	  näissä	  esityksissä	  oli	  myös	  ajankohtaisuus,	  yhteisöllisyys	  ja	  

voimakas	  tekijyys.	  	  

	  

Seuraan	  Englantilaisen	  villin	  Bompas	  &	  Parr	  yrityksen	  toimintaa.	  He	  tekevät	  

kulinaarista	  tutkimusta,	  arkkitehtoonisia	  installaatioita,	  ruokaan	  ja	  makuihin	  

perustuvaa	  kokemus/tapahtuma	  suunnittelua,	  jotka	  kiehtovat	  tuoksuilla	  ja	  

väreillään.	  Valmistusaineena	  on	  usein	  myös	  hyytelö.	  Hyytelö	  saa	  kirkkojen	  

muotoja	  räikyvissä	  väreissä,	  vanhoja	  historiallisia	  hyytelömuottien	  muotoja	  tai	  

kokonainen	  tapahtumatilan	  lattia	  on	  muutettu	  kirkuvan	  vihreäksi	  

hyytelömereksi.	  Heitä	  kutsutaan	  nykyruoan	  asiantuntijoiksi	  ja	  taitajiksi.	  	  
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dystopia,	  utopia	  

	  
Missä	  maailmassa	  me	  elämme?	  

	  
Utopia	  on	  toivekuva	  maailmasta,	  josta	  teokseni	  yhteydessä	  muovaantuu	  

tulevaisuuden	  epähaluttava	  vääristynyt,	  dystopia.	  Ahdistava,	  yli-‐inhimillinen	  

yhteiskunta.	  Dystooppisessa	  elokuvassa	  THX	  1138	  ihmiset	  on	  valjastettu	  

palvelemaan	  alkujaan	  utopistista	  ajatusta	  yhteiskunnasta.	  Heidän	  ulkomuotonsa	  

on	  samaistettu	  toisiinsa	  leikkaamalla	  identtiset	  hiukset	  sekä	  naisille,	  että	  miehille.	  

Elokuva	  THX	  1138	  kertoo	  dystooppisesta	  yhteiskunnasta	  tänä	  päivänä.	  

Henkisesti	  nujerretut	  ihmiset	  toimivat	  massoina,	  koneiden	  jatkeina	  ja	  käyttäjinä.	  

He	  syntyvät	  keinotekoisesta	  kohdusta,	  eläen	  muovituubeissa	  pitkillä	  loputtomilla	  

käytävillä.	  Ihmisen	  koneellistaminen,	  persoonallisuuden	  poistaminen	  ja	  lääkintä	  

elokuvassa	  tuottivat	  ajatuksen	  teokseni	  nyky-‐	  Juliasta,	  personoidusta	  materiasta.	  	  

	  

Romeon	  ja	  Julian	  rakkaustarina	  tuntui	  utopistiselta.	  Siirrettynä	  tähän	  päivään	  se	  

valahtaa	  dystopian	  puolelle.	  Elokuvan	  maailmankuva	  nykyhetkestä	  1970-‐	  luvulta	  

nähtynä	  osuu	  liioiteltunakin	  täysin	  oikeaan.	  Oman	  pohdintani	  mukaan	  meitä	  

ohjaillaan	  elämässämme,	  ruokamme	  määritetään	  ja	  mielialaa	  pidetään	  kurissa	  

lääkityksin.	  Ajatuksen	  THX	  1138-‐	  elokuvan	  katsomiselle	  antoi	  englanninkielisen	  

maisteriseminaarin	  pitäjä	  Elena	  Trencheva	  vuonna	  2015.	  Dystopiaan	  

tutustuminen	  käynnistyi,	  tämä	  loi	  pohjan	  tutkivalle	  asenteelleni.	  Elokuvan	  

visuaalisuus	  oli	  mielestäni	  liian	  harkittu	  ja	  laitosmainen.	  Tunnelma	  elokuvassa	  

antoi	  pohtimisen	  aihetta	  myös	  teokseni	  teoretisoimiselle.	  	  

	  

Dystopian	  maailma	  THX	  1138	  elokuvassa	  häilyy	  mielessäni.	  	  Elokuvassa	  koko	  

yhteiskunta	  on	  saavuttamattomissa,	  rakenteet	  tutisevat	  ja	  sitä	  myötä	  ihmismielen	  

rauhoittumisen	  paikat	  vähenevät.	  Joku	  saa	  päähänsä	  utopistisen	  ajatuksen,	  josta	  

muodostuukin	  dystooppinen	  ahdistava	  kokonainen	  maailma.	  	  
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Turvakamerat,	  jatkuva	  tarkkailu,	  ja	  kurinalaisuus	  saa	  ihmisen	  käyttäytymään	  

täysin	  vaistojaan	  vasten.	  Lääkittynä	  luontaiset	  vietitkin	  lakkaavat	  olemasta.	  

Seksuaalisuus	  on	  poistettu	  ihmisestä	  lääkinnällisesti,	  lääkityksen	  lopetettuaan	  

ihminen	  on	  vaaraksi	  itselleen	  ja	  toisille.	  Elokuvan	  	  kuva	  	  maailmasta	  on	  

visuaalisesti	  liioiteltu,	  mutta	  nyky-‐yhteiskunnasta	  löytyy	  paljon	  yhtäläisyyksiä.	  	  

	  

Tänä	  päivänä	  keskustelukumppania	  tarvitsevat	  saavat	  lääkityksen,	  jota	  on	  

nautittava	  kolme	  	  kuukautta	  ennen	  kuin	  saat	  keskustelumahdollisuuden	  

psykologin	  kanssa.	  Säännökset	  ja	  määräykset	  kannustavat	  ihmistä	  tulemaan	  

toimeen	  omillaan,	  yksityisyrittäjyys	  ja	  freelancerius	  ei	  ole	  ammatti,	  siitä	  ei	  

makseta	  eläkettä.	  Suuryhtiöt	  kaatavat	  pienyrittäjien	  päälle	  vaaran	  momentteja	  

turvallisuuteen	  vedoten.	  Hygienia	  on	  saanut	  uuden	  merkityksen,	  minä	  

hygieniapassiton	  en	  saa	  koskea	  ruokaan.	  Aion	  kuitenkin	  käsitellä	  hyytelöä	  ja	  

antaa	  kaikkien	  kokijoiden	  koskea	  sitä.	  	  
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3:	  TEKEMISEN	  PROSESSI	  

	  

intuitio	  

Intuitio	  tarkoittaa	  kykyä	  kokea	  asioiden	  todellinen	  laita	  ilman,	  että	  kykenee	  

selittämään	  tai	  perustelemaan	  kokemustaan	  (tieteentermipankki).	  Intuitiivisuus,	  

muutos,	  kosketus	  ja	  kohtaaminen.	  	  

Miten	  kertoa	  valitusta	  visuaalisuudesta,	  äänimaailmasta,	  jos	  intuitio	  määrittää	  ja	  

ohjaa	  kulkua?	  Yhteistyö	  äänisuunnittelija	  Janne	  Puurtisen	  kanssa	  oli	  alusta	  alkaen	  

intuitiivista,	  kuten	  kuva	  kertoo:	  teoksen	  tekijä	  on	  avoimena	  ja	  täynnä	  

itsevarmuutta.	  

	  

Animaatioelokuvan	  välähdys	  vilahtaa	  etiäisenä	  verkkokalvolleni.	  Keskustelu	  etenee	  

vaistonvaraisesti.	  Teen	  kokeiluja	  kuin	  höyrähtäneen	  näköinen	  poskiaan	  sisältäpäin	  

syövä,	  ylipitkä,	  mykkä,	  housunsa	  kainaloihin	  kiskova	  punapää,	  joka	  muljauttelee	  

silmiään	  ympäri	  erisuuntiin,	  seuranani	  hiuksensa	  tiukasti	  sitova,	  tohtorilasit	  päässä	  

pienenpienenpientä	  työkoppiaan	  hiimailevasti	  kiertelevä	  silmänsä	  

lautasenkokoiseksi	  suhauttava	  shamanistisia	  kyykkyyn	  ylös	  liikkeitä	  tekevän	  3	  

metrinen	  mies.	  Yhteys	  ensimmäisen	  soivan	  hyytelötissin	  äärellä	  tapahtuu	  -‐	  seepian	  

värinen	  animaatioelokuva.	  

	  Jos	  yhteys	  on	  rivien	  välissä	  ja	  korvienvälistä	  tuntuisi	  uupuvan	  kaikki	  järki,	  on	  soppa	  

intuitiivisin	  ikinä.	  Esimmäinen	  osa	  animaatioiden	  sarjassa	  olisi	  “uskottava	  olemus	  

suunnittelijalla”.	  ”Kuinka	  maastoutua	  ympäristöönsä	  parhaiten,	  “rapukaivuun	  

aloittajaiset”	  tai	  vaikkapa	  sivistyneempi	  “yhteistyö	  lyödään	  lukkoon”.	  	  
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Teos	  on	  ensimmäinen	  minun	  nimissäni,	  oma	  suunnitelmani,	  pelon,	  vihan	  ja	  

rakkauteni	  kohde.	  Menneisyyden	  ja	  tulevan	  epäkohtien	  murha,	  kaivautuminen	  

pintaa	  syvemmälle.	  Olen	  enemmän	  kuin	  sanat	  yltävät	  kertomaan	  kiitollinen	  

Jannelle	  hulluudesta	  ja	  luottamuksesta.	  Tietämättään	  minkälainen	  olen	  tekijänä	  

hän	  heittäytyi	  matkalle.	  En	  kyennyt	  kokemattomuuttani	  ja	  

hahmotuskyvyttömyyttäni	  pukemaan	  suunnitelmaa	  sanoiksi.	  Pienistä	  sanojen	  

rippeistä	  ja	  kuvallisesta	  materiasta	  kertynyt	  info	  riitti	  yhteyteen.	  Hänen	  ideansa	  

kosketeltavuudesta,	  sen	  tuottamasta	  äänestä,	  kontaktimikrofonin	  kokeilemisesta	  

toimi	  alusta	  alkaen.	  Täydellistä,	  kiehtovaa	  ja	  erittäin	  hiljentävää	  yhteistyötä.	  Ääni	  

on	  teoksensa	  näköinen,	  kokoinen	  ja	  sitä	  täydentävä,	  tukeva	  ja	  kannatteleva.	  

Herkkä.	  	  

Mieltä	  täytyy	  avartaa	  ja	  raivata	  sitä	  totutuista	  kaavoista,	  jotta	  intuitiolle	  tulisi	  

tilaa.	  Intuitiivista	  ajattelua	  nykypäivänä	  rajoittavat	  ihmisten	  erilaiset	  uskomukset	  

intuition	  tunteeseen	  pohjautuvan	  tiedon	  todellisuudesta	  ja	  totuusperäisyydestä.	  

Intuitiota	  voi	  harjoitella.	  Opettelemalla	  erottamaan	  kehon	  erilaisia	  viestejä	  ja	  

signaaleja	  toisistaan	  (esimerkiksi:	  pelko,	  toive),	  kykenee	  erottamaan	  nämä	  

tunteet	  intuitiivisesta	  ajattelusta.	  Asta	  Raami	  huomauttaa	  väitöskirjassaan	  

Intuition	  Unleashed	  (2015).	  Raami	  tutkii	  väitöskirjassaan	  intuitiota	  ja	  sen	  

kehittämistä.	  Intuitiota	  ei	  hänen	  mukaansa	  ole	  tutkittu	  tarpeeksi,	  siksi	  väitöskirja	  

on	  intuition	  oppimisen	  kannalta	  tärkeä.	  	  

	  

	  

suunnitteluprosessi	  
	  

Taiteen	  tekemisen	  henkeä	  salpaavan	  kutkuttava	  hetki,	  herkkyys	  ja	  aistikkuus.	  

	  	  

Teoksen	  suunnittelu	  alkoi	  loppuvuodesta	  2014.	  Vuonna	  2015	  työstin	  

suunnitelmaa	  eteenpäin	  pienenpienin	  askelin.	  En	  tiennyt	  mihin	  tämä	  johtaa.	  Teos	  

tuli	  puheeksi	  muusikko	  Janne	  Puurtisen	  kanssa,	  hän	  innostui.	  Luovuin	  

alkuperäisistä	  suunnitelmista	  käyttää	  kitaristin/basistin	  live-‐	  musiikkia.	  Jannen	  

ehdottama	  kinesteettisyys	  tuntui	  intuitiivisesti	  oikealta.	  	  
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Tuntematon	  maaperä,	  epäily	  omiin	  kykyihin	  ja	  uskomattoman	  huonot	  

delegointikyvyt	  näyttäytyivät	  kaikessa	  mitassaan,	  olin	  perumassa	  kaiken.	  Ilmoitin	  

Jannelle,	  että	  tulen	  joka	  viikon	  keskiviikkona	  perumaan	  kaiken.	  Se	  olisi	  ikävää	  

hänen	  kannaltaan,	  sillä	  ääni	  toimi	  timanttisesti.	  Se	  olikin	  ainoa,	  joka	  toimi	  sillä	  

hetkellä.	  

	  	  

14.25.	  18.1.2016,	  Mikään	  ei	  taaskaan	  tunnu	  toimivan,	  muotti	  ei	  oikein	  edisty.	  

Kameroistakaan	  ei	  kuulu	  mitään,	  eikä	  kukaan	  auta	  CAD-‐ohjelman	  kanssa.	  No	  

tätähän	  tämä	  on,	  uskoa	  täytyy	  olla,	  toivoa	  vähintäänkin	  yhtä	  paljon	  sekä	  kykyä	  

tehdä	  mahdoton	  mahdolliseksi.	  Kaikki	  järjestyy.	  	  

Mietin,	  miten	  lapsenmielinen	  usko	  tulisi	  säilyttää,	  vaikka	  kaikki,	  mitä	  teen	  tuntuu	  

epäonnistuvan.	  En	  oikeasti	  osaa	  tehdä	  edes	  muottia.	  Sain	  neuvoja	  ja	  aloitankin	  

muotin	  kaivertamisen	  moottorisahalla	  pää	  alaspäin.	  Kolmen	  päivän	  yrityksen	  

jälkeen	  luovutan.	  

	  

Tässä	  ei	  ole	  mitään	  järkeä!	  	  

	  

Saan	  apua	  3D	  suunnitelman	  ja	  muotin	  tekoon	  Teo	  Paaerilta,	  rauhoitun.	  

Keramiikka-‐osasto	  ottaa	  minut	  suojiinsa	  ja	  saan	  kädestä	  pitäen	  avun	  muotinteko	  

alkeisiin	  Tomi	  Pelkoselta.	  Hän	  seuraa	  ja	  auttaa	  muotintekoprosessini	  kanssa	  alusta	  

alkaen	  sen	  valmistumiseen	  saakka.	  	  	  	  	  

	  

19.40.	  Näyttelyn	  avajaisiin	  on	  puolitoista	  viikkoa	  aikaa,	  olen	  sekopäisen	  energian	  

vallassa.	  Kipsimuottini	  oli	  vielä	  perjantaina	  täydellinen,	  jotain	  tapahtui.	  Tänään	  

sunnuntaina	  kävin	  katsomassa	  ja	  mittaamassa	  sen	  sisämittoja	  muoviprässiä	  varten	  

ja	  huomasin	  kemiallisen	  reaktion.	  Kipsi	  kiehuu,	  ja	  nakertaa	  koloja	  itseensä.	  Soitin	  

naapurin	  kuvanveistäjälle	  hätäpuhelun	  ja	  samalla	  hengitin	  henkeeni	  reippaasti	  

kemiallista	  koktailia,	  sellakka,	  vesiliukoinen	  lakka,	  hyytelö	  ja	  öljy.	  Käytän	  

seuraavan	  päivän	  tilassa	  istuen,	  rauhoitun.	  Aura	  tulee	  käymään	  ja	  valaa	  minuun	  

uskoa,	  innostun	  taas.	  Performanssi	  ajatusteni,	  pienimuotoisten	  

kokeilumahdollisuuksien	  kautta	  olen	  alkuperäisen	  suurehkon	  tissin	  kannalla.	  Ja	  

tilakin	  alkaa	  hahmottumaan.	  Hän	  näyttäytyy.	  (Hän,	  eli	  Julia).	  
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18.55.	  5.2,	  influenssan	  iskiessä	  perjantaina	  viikonloppuna	  ennen	  10.2.2016	  

pidettäviä	  avajaisia,	  hätäännyn.	  Kaikki	  on	  kesken.	  Konttaan	  koulun	  käytävällä	  ja	  

lakkaan	  syöpyneen	  muotin.	  Miten	  ja	  miksi?	  Kuume	  nousee	  39	  asteeseen.	  Lepään.	  

Teen	  ajatustyötä	  ja	  lepään.	  

	  

Laitoin	  asiat	  tärkeysjärjestykseen,	  soitin	  tarvittavat	  puhelut.	  Siirsin	  näyttelyn	  

avajaisia	  kuukaudella	  eteenpäin.	  En	  koe,	  että	  jouduin	  luopumaan	  mistään	  

olennaisesta,	  vaikka	  siirtäminen	  tuntui	  hetkellisesti	  raskaalta	  ja	  turhauttavalta.	  

Lopulta	  sekin	  oli	  tarpeellista.	  Pienet	  yksityiskohdat	  saivat	  löytää	  tiensä	  teokseen,	  

harkiten.	  Minulla	  oli	  aikaa	  ajatella	  ja	  oleilla	  tilassa.	  Teos	  kertoi	  mitä	  vielä	  

tarvitaan.	  	  

Prosessissa	  tekeminen,	  siinä	  oleminen	  ja	  kelluminen	  kaappaa	  minut	  mukaansa.	  

Olen	  useimmissa	  produktioissa	  huomannut	  tahtini	  hidastuvan	  kahta	  viikkoa	  

ennen	  h-‐hetkeä,	  kun	  aikaa	  on	  viikko	  toimin	  maanisen	  supertilan	  vallassa.	  Vaikka	  

rakastan	  tätä	  yli-‐inhimillistä	  tahtotilaani,	  on	  opittava	  kuuntelemaan	  kehon	  viestit.	  

Lääkkeillä	  olisin	  tässä	  tilanteessa	  saanut	  itseni	  pystyyn,	  kykeneväksi,	  olisin	  

hylännyt	  sairastavan	  perheeni	  ja	  mennyt	  tahtotilani	  mukana.	  Ei,	  ensimmäistä	  

kertaa	  ei,	  en	  suostu,	  tämän	  teoksen	  tekeminen	  on	  liian	  tärkeää.	  	  

	  

Filosofian,	  kehollisen	  ja-‐	  nykytaiteen	  saralla	  olen	  noviisi.	  Tutustun	  tuntemuksiin	  

ja	  aisteihin	  vetoavaan	  mediavälitteiseen	  taiteeseen	  teokseni	  välityksellä.	  Miika	  

Luoto	  ja	  Tarja	  Roinila	  käännöksessään	  ”Filosofisia	  kirjoituksia”	  johdattelevat	  

minut	  intuitiivisesti,	  helppolukuisesti	  ja	  houkutellen	  kohti	  Merleau-‐Pontyn	  

filosofiaa,	  havainnon	  fenomenologiaa,	  ilmiöiden,	  ”takaisin	  asioihin	  itseensä”	  

tutkimista	  (Luoto,	  Roinila	  2012).	  	  

	  

Minua	  kiehtoi	  ajatus	  yleisön	  osallistamisesta,	  kevyin	  keinoin	  heidän	  

ulkomuotoaan	  muokkaamalla.	  Jokin	  vaatteen	  osa	  tai	  muu	  yhtenäistävä	  elementti	  

riittää,	  ajattelin.	  Kenties	  jo	  tilassa	  olo	  on	  riittävän	  yhdistävä	  jaetun	  dystopian	  

havaitsemiseen.	  Totean	  hyytelön	  tahmaavuuden,	  sen	  käteen	  jättämän	  jäljen	  

tekevän	  tarvittavan	  osallistavan	  yhteenkuuluvuuden	  tunteen	  kokijassa.	  

Kosketettuaan	  hän	  kuljettaa	  kehoa	  ympärilleen	  ja	  tahmaa	  kaiken	  mitä	  koskettaa.	  

Julia	  levittäytyy.	  	  



	  

	  
	  

23	  

	  

	  

4:	  AINEKSET	  

	  
4:1	  hyytelö	  

	  
Se	  tahmaa,	  tarttuu	  ja	  kylmää.	  	  

	  
Materiaalien	  rakastajana	  olen	  tällä	  hetkellä	  hullaantunut	  hyytelöön.	  Läpinäkyvän	  

hyytelön	  aikaansaama	  innostus	  minussa	  vaatii	  pureutuvaa	  tutkimusta.	  Hyytelön	  

hyllyvä,	  metamorfoosin	  jo	  kertaalleen	  läpikäynyt	  olemus	  kuvastaa	  minulle	  nyky-‐

yhteiskunnan	  ja	  herkän	  ihmisen	  kohtaamista.	  Herkästi	  aistivasta	  ihmisestä	  tulee	  

helposti	  tärisevä,	  vapiseva	  möntti,	  toisten	  surujen	  ja	  huolien	  kaatopaikka.	  

Läpinäkyvä,	  päivien	  päästä	  lähemmäs	  ihmisen	  ihonväriä	  kuivuva	  hyytelötissi	  

herkkyydessään	  ja	  hajoavuudessaan	  oli	  koskettava,	  se	  kertoi	  Romeon	  ja	  Julian	  

dystooppisen	  nykypäivän	  rakkaustarinan	  paremmin	  kuin	  osasin	  kuvitella.	  En	  

ollut	  henkisesti	  valmistautunut	  teokseni	  kokijoissa	  herättämiin	  syviin	  kaipuun,	  

vaivaantumisen	  ja	  rakkaudettomuuden	  tunteisiin	  sekä	  sanallisiin	  avautumisiin.	  	  	  

“On	  välttämätöntä,	  että	  oman	  ruumiini	  kanssa	  havahtuvat	  myös	  sen	  kanssa	  

yhteen	  kuuluvat	  ruumiit,	  ”toiset	  ihmiset”	  (…)	  yhdessä	  niiden	  kanssa	  olen	  

tekemisissä	  yhden	  ainoan,	  läsnä	  olevan	  ja	  aktuaalisen	  olemisen	  kanssa	  (…)”.	  	  

(	  Luoto,	  Roinila	  2012).	  	  

	  

	  

yhteiskunta	  
	  

Valitsin	  hyytelön	  kosketeltavaksi	  materiaaliksi,	  se	  on	  minun	  yhteiskunnallinen	  

kannanottoni.	  Aikaisemmassa	  taiteellisessa	  työskentelyssäni,	  performansseissa	  

tai	  installaatioissa	  olen	  käsitellyt	  kauneuden	  teemaa.	  Ihmisen	  muodonmuutos,	  

kauneus,	  rumuus	  ja	  kehon	  diktatuuri	  kameran	  ja	  hyytelön	  esiin	  tuomana	  
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kiinnostaa	  minua	  yhteiskunnallisena	  kannanottona.	  Kehondiktatuurilla	  tarkoitan	  

monin	  tavoin	  omasta	  halusta	  muovattua	  kehoa;	  plastiikkagirurgia,	  

lihotus/laihdutus,	  treenaaminen/treenaamattomuus,	  tatuoinnit	  ja	  lävistykset.	  

Toisin	  sanoen	  oman	  kehon	  haltuunottoa,	  pyrkien	  päämäärätietoisesti	  ja	  keinoja	  

kaihtamatta	  haluamaansa	  lopputulokseen.	  Nykykehot	  ovat	  mielestäni	  muovisia,	  

pumpattuja	  tai	  muuten	  väkivaltaisesti	  muokattuja.	  

	  

Ranskalainen	  performanssitaiteilija	  Orlan	  käyttää	  Marina	  Abramovícin	  tapaan	  

kehoaan	  mediumina,	  raakamateriaalina	  ja	  visuaalisena	  tukena	  taiteelleen.	  Hän	  

muuttaa	  ulkomuotoaan	  kirurgisin	  ja	  biogeneettisin	  keinoin.	  Hän	  on	  ”lihallisen	  

taiteen”	  keskeisin	  hahmo.	  1989	  kirjoittamansa	  ”Carnal	  art	  manifesto”	  mukaan	  

hän	  ottaa	  oman	  kehonsa	  haltuun	  ja	  muovaantuu	  toiseksi	  ihmiseksi	  lihan	  

muodonmuutoksen	  myötä.	  Määritelmäni	  mukaan	  hän	  harjoittaa	  taiteellaan	  

kehon	  diktatuuria	  päästäkseen	  taiteellisiin	  päämääriinsä.	  

	  

Hyytelön	  olemus,	  litinä	  ja	  lotina	  muistuttavat	  seksuaalista	  aktia,	  sen	  tuoksu	  on	  

ihrainen	  ja	  lihallinen	  olemus	  kauneudessaan	  kuvottava.	  Se	  avaa	  aistini	  ja	  herättää	  

kiinnostukseni	  ja	  aiheuttaa	  kinesteettisen	  empatian	  tunteen	  kehossani.	  

Kinesteettisen	  empatia	  käsitteen	  avaa	  yksinkertaisesti	  Timo	  Klemolan	  lause	  

”Liike	  tuntuu	  sen	  kaltaisena	  kuin	  sen	  itse	  kokisin,	  jos	  sen	  tekisin.” (2004).	  Hyytelö	  

merkitsee	  minulle	  nykymaailman	  ällöttävänäkin	  metaforana	  kaiken	  

hetkellisyyttä,	  metamorfoosien	  merta,	  jossa	  me	  uimme	  suojapuvut	  ja	  I-‐phonet	  

kädessä.	  Ihraisuus	  ja	  ihoisuus	  kuvottaa,	  mutta	  rinnan	  kaunis	  ja	  herkkä	  pinta	  

kutsuu	  kokijaa	  koskettamaan.	  Käden	  lämpö	  ei	  lämmitä	  materiaalia,	  se	  tarraa,	  

takertuu,	  ärsyttää	  ja	  kylmää.	  	  

Koen	  hyytelön	  kuvastavan	  dystooppisessa	  olemuksessaan	  ihmisen	  ja	  kojeen	  

yhdistelmän	  synnyttämää	  materialisoitunutta	  kohtaamisen/kohtaamattomuuden	  

pukua.	  Ihmistä,	  jonka	  suonisto	  on	  rakentunut	  tilaa	  haltuun	  ottavista	  johdoista	  ja	  

joka	  on	  olemassa	  vain	  kokijan	  kosketuksen	  myötä.	  Riippuen	  ihmisen	  omasta	  

valinnasta	  kohtaaminen	  ja	  kohtaamattomuus	  vaihtelevat.	  

	  

Esillä	  oleva	  rinta	  ei	  ole	  1/1	  kopio	  kenenkään	  rinnasta,	  se	  on	  ronski	  ja	  rujo–	  aito	  

jollain	  oudolla	  tavalla.	  Hyllyvyys	  ja	  vapina	  eivät	  kuulu	  ihanteisiin.	  	  
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Valinta	  aitouden	  ja	  epäaitouden	  välillä	  on	  minulle	  tärkeää.	  Siksi	  valitsin	  

gelatiinista	  valmistettavan	  syötäväksi	  kelpaavan	  hyytelön,	  se	  on	  aito	  ja	  

orgaaninen,	  muuttuva.	  Materiaalivalintani	  kipsimuotin	  jälkikäsittelyssä	  tekivät	  

selvän	  sen	  nautittavuudesta.	  Käyttämäni	  lakat	  liukenivat	  lämpimään	  hyytelöön,	  ja	  

tarvittavan	  gelatiinin	  määrä	  hyytelössä	  oli	  niin	  hurja,	  ettei	  sen	  syömisestä	  voi	  

jäädä	  henkiin.	  Kipsimuottini	  syöpyi	  kahden	  lakkakerroksen	  läpi,	  jolloin	  halustani	  

syöttää	  tissi	  kokijoille,	  oli	  luovuttava	  tällä	  kertaa.	  Tosin,	  niin	  kuin	  aina,	  nyt	  

jälkiviisaana	  tiedän	  miten	  muotti	  tulisi	  tehdä,	  että	  siinä	  valettavan	  hyytelön	  voisi	  

syödä	  ilman	  terveysriskiä.	  

20.15,	  8.2.2016	  Päätän	  kokeilla	  gelatiini-‐kuuria	  itselleni.	  Koska	  näyttelyssä	  olevaa	  

hyytelöä	  ei	  materiaalivalintojeni	  vuoksi	  voi	  syödä,	  voin	  kuitenkin	  kokeilla	  gelatiinin	  

terveysvaikutteita	  jälkikäteen	  itseeni.	  

	  

	  

hyytelön	  valmistuskaava	  1:1:1:3	  
	  

Tein	  vuoden	  ajan	  kokeita	  erilaisilla	  hyytelöillä.	  Hyytelöin	  eri	  nesteillä	  gelatiinin	  

suhdetta	  vaihtaen.	  Vaihtelin	  apuaineita,	  kokeilin	  sokerin,	  hyytelösokerin	  ja	  

väriaineiden	  suhteita. Suhdeluku	  1:1:1:3	  tarkoittaa	  gelatiinijauhon,	  sokerin,	  

glukoosin,	  viimeisenä	  veden	  suhdetta.	  (Hedh	  2006).	  Tutkiessani	  hyytelön	  eri	  

koostumuksia	  löysin	  homehtumattomia	  ainesosia.	  Valkoista	  sokeria	  lisätessäni	  

hyytelön	  elinikä	  kasvoi	  huoneenlämmössä	  säilytettynäkin	  lähes	  kuukauteen,	  

homehtumattomana.	  Normaali	  huoneen	  lämpö	  testiolosuhteissa	  oli	  18	  astetta.	  

Toinen	  testikappale,	  jonka	  lopulta	  heitin	  pois	  ennen	  aikojaan	  kahden	  kuukauden	  

jälkeen	  oli	  hyytelö,	  jonka	  olin	  tehnyt	  Coca-‐Colaan.	  Omista	  kokeiluistani	  sokeri	  

poistui	  hyvin	  nopeasti,	  sen	  väriä	  vaihtava	  vaikutus	  ja	  imelä	  teollinen	  tuoksu	  otti	  

liikaa	  aistillista	  valtaa	  tilassa.	  Sokeroitu	  totuus	  dokumentti	  yle-‐	  areenasta	  

19.10.2015	  (Michèle	  Hozeri)	  aukaisi	  silmäni	  ja	  ymmärsin	  sokerin	  vaarallisuuden.	  

Käyttäessäni	  sokeria	  olisin	  saanut	  tehtyä	  kestävämmän	  valoksen.	  Sen	  

homehtumattomuus	  järkytti	  minut.	  Sen	  makea	  tuoksu	  ja	  tuntu	  ei	  sopinut	  

hyytelötissilleni.	  	  	  
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Optimaalisen	  hyytelön	  kaavan	  etsimiseen	  kului	  menneen	  vuoden	  aikana	  

tasaisesti	  yksi	  kokeilu/viikko.	  Outoja	  kemiallisia	  tapahtumia	  ehti	  tapahtua.	  Välillä	  

hyytelön	  hyytyminen	  estyi,	  toisinaan	  tapahtui	  sulamisreaktio	  silmänräpäyksessä.	  	  

	  

Avatessani	  oven	  tilaan	  kymmenen	  litraa	  hyytelöä	  lörähti	  (eläväisesti	  ja	  äänekkäästi	  

tipahti)	  parkettilattialle,	  tietenkin	  samana	  päivänä	  jolloin	  oli	  tarkoitus	  kokeilla	  

ääniä	  ensimmäistä	  kertaa	  isomman	  hyytelötissi-‐version	  kanssa.	  Näiden	  kokeilujen	  

yhteydessä	  tein	  havainnon	  muovin	  laadusta	  ja	  pienestä	  tuulen	  vireestä	  

testiolosuhteissa.	  	  

	  

Perkeleen	  personoitu	  materia!	  

	  

Saadessani	  sponsorikseni	  Dr.	  Oétkerin,	  kokeilujeni	  koko	  suureni	  olennaisesti	  

noin	  15	  litraan.	  Tahti	  tiivistyi.	  Haaveenani	  oli	  toteuttaa	  valtavan	  kokoinen	  

hyytelötissi	  ronskiin	  tilaan,	  jolloin	  mahdollisen	  kemiallisen	  sulamisreaktion	  

myötä	  lattian	  kunnosta	  ei	  olisi	  tarvinnut	  välittää.	  Tila,	  joka	  teoksen	  esityspaikaksi	  

mahdollistui,	  saneli	  kuitenkin	  omat	  ehtonsa.	  Uutuuttaan	  kiiltävä	  parkettilattia	  

yksityisasunnossa,	  jossa	  samanaikaisesti	  asuttiin	  toisessa	  päässä,	  ei	  tuntunutkaan	  

massiivisen	  hyytelörinnan	  toteutuspaikalta.	  Harmitukseni	  oli	  alkuun	  suuri,	  tuntui	  

kuin	  luopuisin	  teoksen	  sielusta.	  Jatkoin	  kokeita	  ja	  totesin	  kiinnostavuuden	  

materiassa	  säilyvän	  ilman	  massiivista	  kokoakin.	  Sielu	  ei	  kaikonnut.	  	  

	  

	  

materiaalin	  performatiivisuus	  
	  

Koin	  ahaa-‐	  elämyksen	  Dorita	  Hannahin	  Thing	  power	  kurssilla	  2015,	  kun	  teimme	  

kokeiluja	  materian	  performatiivisuudesta.	  Poistuessani	  tilasta	  materia	  performoi	  

yhtä	  voimakkaasti	  ilman	  minuakin.	  (Dorita	  Hannah	  kurssi-‐muistiinpanot)	  

Tehdessäni	  1:1:1:3	  teosta	  totesin	  saman,	  tila	  ei	  tarvitse	  

ennakkosuunnnitelmistani	  poiketen	  minkäänlaista	  lisä	  performaatiota.	  

Suunnittelemani	  performanssi	  kaatui	  hyytelön	  ja	  kameran	  voimakkaaseen	  

yhtälöön,	  materia	  performoi	  voimakkaammin	  kuin	  läsnäoloni.	  Päätös	  oli	  

helpottava,	  vapaudun	  tekijäksi	  esiintyjyydestä.	  Hyytelön	  vahva	  läsnäolo,	  sen	  



	  

	  
	  

27	  

sisällä	  olevat	  kamerat	  ja	  herkästi	  aistiva	  olemus	  oli	  itsessään	  tarpeeksi.	  Koin	  

onnistumisen	  tunteen	  sekaisen	  halun	  ja	  kaipuun,	  miltein	  pakonomaisen	  tarpeen	  

esiintyä,	  mutta	  ei	  tässä	  tilassa.	  Tilan	  kuunteleminen	  on	  äärimmäisen	  tärkeää.	  

Koin	  tärkeäksi	  osaksi	  suunnittelua	  myös	  hiljaisen	  olemisen	  materian	  äärellä,	  

hyytelön	  tuijotuksen,	  sen	  seurassa	  oleilun.	  Tilassa	  pienikokoinen	  hyytelötissi	  

resonoi	  liikehdintään	  ja	  ääneen	  herkemmin	  kuin	  isompi	  vastaava.	  

	  

METAMORFOOSIIIIII!!!!!!	  Ulkomuodon	  metamorfoosi,	  esiintyjän	  metamorfoosi,	  

alaston	  tissi,	  hyytelön	  (vesi,	  liivate	  metamorfoosi)	  Rakkaus-‐-‐-‐-‐	  Nuoruus-‐-‐-‐-‐	  

Yksinäisyys-‐-‐-‐-‐-‐vanhuus,-‐-‐-‐-‐utopia-‐-‐-‐	  Dystopia-‐	  metamorfoosi.	  

Elämä.	  

	  	  

Metamorfoosi.	  Syötävä,	  miksi	  esille	  tuleva	  hyytelö	  olisi	  syötävää.	  Hyytelön	  

muodonmuutos	  nesteestä	  kiinteäksi,	  kiinteästä	  syödyksi,	  hytkyvästä	  kuivakaksi,	  

kuivakasta	  sulattaen	  nesteeksi	  ja	  taas	  hyllyväksi.	  Jatkuva	  kiertokulku	  tai	  vapaus	  

homehtua,	  asettua,	  vanheta	  rauhassa.	  Ulkomuotomme	  käy	  läpi	  saman	  

kiertokulun	  elämämme	  aikana,	  kiinteästä	  syödyksi.	  Metamorfoosissa	  avittavat	  

ihoa	  kuolemamme	  jälkeen	  sisältäpäin	  syövät	  ruumismadot	  (erilaiset	  kärpäsen	  

toukat).	  Taiteilija	  Anna	  Estariolan	  työ	  My	  last	  choreography,	  (2016)	  pureutuu	  

tähän	  kiertokulkuun.	  Saammeko	  vanhentua	  rauhassa?	  

	  

Olemuksessaan	  hyytelö	  on	  erittäin	  vaativa,	  jollain	  oudolla	  tavalla	  myös	  

läheisriippuvainen,	  vai	  olenko	  se	  vain	  minä?	  Ei	  kyllä	  se	  on	  teos,	  hyytelö,	  joka	  

perustuu	  tässä	  versiossaan	  kinesteettiseen	  herättämiseen,	  kosketukseen.	  Ääni	  

täyttää	  tilan	  kosketuksen	  laadusta	  ja	  herkkyydestä	  riippuen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  
	  

28	  

	  

4:2	  kokija/esiintyjä	  

	  
Minulla	  heräsi	  halu	  tutkia	  ja	  tarkkailla	  kokijaa	  teokseni	  tilassa.	  Tallentaa	  

tapahtuvia	  mahdollisia	  ruumiillisia	  muutoksia.	  	  

	  

Kokija	  muuntautuu	  esiintyjäksi	  vasta	  koskiessaan	  hyytelötissiä.	  Tila	  aktivoituu	  ja	  

Tv-‐	  ruudulle	  välittyvä	  kuva	  tukee	  kokijan	  samanaikaista	  esiintyjyyttä.	  	  

”I	  see	  myself	  seeing	  myself”	  (Lancan)	  

	  

En	  pidä	  esiintyjyyteen	  pakottamisesta,	  mutta	  nautin	  taiteen	  parissa	  

osallistamisesta	  sekä	  katsoja/kokijan	  aktivoimisesta.	  Teos	  1:1:1:3	  kutsui	  tilaan	  

saapuvan	  ihmisen	  katsomaan,	  aistimaan,	  osallistumaan	  ja	  koskettamaan.	  

Tilanteessa	  on	  uusi	  näkökulma	  myös	  hänelle	  itselleen.	  Koskiessaan	  tissiin	  tila	  

herää	  henkiin	  ja	  soi.	  Kun	  kokija	  kuuntelee,	  aistii	  ja	  pysähtyy,	  sekä	  keholla,	  että	  

mielellään,	  antaa	  tila	  kaikkensa,	  jos	  hän	  vain	  antaa	  siihen	  luvan.	  	  

	  

Kosketuksen	  herkkyys	  tai	  ärsyttävyys	  näyttäytyy	  jokaiselle	  kokijalle	  oman	  sen	  

hetkisen	  tuntemuksen	  mukaisesti.	  Kiire	  tuntuu	  häviävän,	  ja	  uteliaat	  nuuskivat	  

jokaisen	  nurkan.	  Yksi	  nuori	  neiti	  viihtyi	  tilassa	  löytäen	  niskakameran,	  hyytelön	  

ällöttävyyden,	  ihanuuden,	  rakkauden,	  kaappiin	  survotut	  hiukset,	  peilien	  

merkityksen	  ja	  pikkuhousuista	  tippuvan	  veden	  tilan	  täyttävän	  äänen.	  

Pirstaloitunut	  Julia	  rakentui	  hänen	  tutkiessaan	  tiloja	  myös	  muille	  tilassa	  oleville	  

kokijoille.	  Kokijan	  ollessa	  tilassa,	  on	  tärkeää	  aistia	  hänen	  läsnäolonsa,	  tutkailla	  

mitä	  tilanne	  vaatii.	  Merleau-‐Ponty	  korostaa	  ihmisen	  kehona	  olemisen	  

ensisijaisuutta.	  Ennen	  kuin	  opimme	  ajattelemaan	  käsitteellisesti,	  olemme	  jo	  olleet	  

kehoina	  maailmassa.	  (Luoto,	  2012)	  	  

	  

Kokija	  näkee	  tv-‐ruuduille	  muodostuvia	  kuvia	  Julian	  silmin,	  sisältä	  sydämestä.	  	  

Pöydällä	  on	  vasen	  tissi,	  kamerat	  on	  asetettu	  sydämen	  kohdalle.	  Kun	  kokija	  

kääntää	  päänsä	  pois	  tissiltä	  katsomaan	  tv-‐	  ruudulla	  hyytelön	  vääristämää	  kuvaa	  

itsestään	  on	  kohtaamattomuus	  läsnä.	  Kokijan	  muodonmuutos	  kamera	  -‐ja	  

hyytelövälitteisesti	  tapahtuu	  ja	  useat	  kuvaavat	  itseään	  tissin	  läpi	  tv-‐	  ruuduilta.	  
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Tallentavat	  oman	  monikollisuutensa	  (Samuel	  Weber).	  Tästä	  kerron	  enemmän	  

Kohtaaminen/kohtaamattomuus	  osiossa.	  Turvakameran	  yleiskuva	  tilasta	  vaivaa	  

useimpia,	  tarkkailun	  kohteena	  olo	  ei	  ole	  helppoa.	  Tilaan	  muodostuu	  koreografisia	  

reittejä,	  joita	  noudatellen	  pystyy	  väistämään	  turvakamerassa	  olon.	  Ihminen	  

taltioituu	  tilassa.	  Väittämäni	  realisoituu,	  turvakameralla	  on	  kyky	  häiritä	  ihmisen	  

olemista	  niin,	  että	  muutos	  kehon	  kielessä	  voidaan	  ajatella	  pukusuunnitteluna.	  

	  

Näen	  sinut	  koskettamassa	  minua,	  katsoessasi	  itseäsi	  koskettamassa	  minua,	  olet	  

poissa,	  vaikka	  olet	  siinä.	  Tulet	  tilallisesti	  osaksi,	  sirpaleeksi	  suurempaa	  kehoa.	  

	  

Tilan	  parveke	  ja	  siellä	  yksin	  tai	  yhdessä	  istuvat	  ihmiset	  asettivat	  itsensä	  

odottavan	  rooliin,	  osaksi	  teosta.	  Tapahtuuko	  jotain?	  Kohtaamiset	  ja	  kertomukset,	  

joita	  sain	  jakaa	  kokijoiden	  kanssa,	  jättivät	  jälkensä	  minuun	  ikuisiksi	  ajoiksi.	  

Läsnäoloni	  oli	  tärkeää,	  mutta	  raskasta.	  Äänisuunnittelija	  Janne	  Puurtinen	  tuli	  joka	  

päivä	  ennen	  avaamista	  hetkeksi	  laittamaan	  laitteet	  päälle	  ja	  kantamaan	  tissin	  

paikoilleen	  kanssani,	  fyysiset	  voimani	  ovat	  vähissä	  henkisen	  raskauden	  vuoksi.	  

Hän	  toi	  energiaa	  tullessaan,	  eikä	  vienyt	  mitään	  mennessään,	  tiedosti	  paikalla	  olon	  

raskauden	  ja	  vaivaantuneisuuden,	  joka	  oli	  olennainen	  osa	  teosta.	  	  

	  

Tekijän	  kyky	  olla	  kokija	  teoksen	  sisä-‐	  ja	  ulkopuolella	  on	  kokija	  suhteen	  

määrittelemisen	  kannalta	  erittäin	  tärkeä	  huomio	  Lindan	  ja	  Auran	  

teemahaastattelussa.	  Kokijan	  tulevat	  kokemukset	  teoksen	  äärellä	  ovat	  aihioina	  

tekijänsä	  päässä.	  Heidän	  performanssien	  suunnittelun	  alkua	  voisi	  kutsua	  

fragmenteiksi	  kolmiulotteisesta	  maalauksesta.	  Niiden	  pohjalta	  lähdetään	  

työstämään	  performanssia.	  Fragmenttisuutta	  kuvastaa	  esimerkiksi	  se,	  että	  koko	  

teos	  rakentuu	  yhden	  objektin	  ympärille.	  Suunnitellessaan	  Wild	  cats-‐	  

performanssia	  (Berliini	  2003)	  taiteilijaduolla	  oli	  mielessään	  kuva	  hahmoista,	  	  

joilla	  oli	  kynsinä	  ruokailuveitset,	  performanssin	  hahmot	  rakentuivat	  

ruokailuveitsien	  ympärille.	  Itselleni	  kokijana	  ajatus	  tuottaa	  kehollisen	  pelon	  

tunteen	  ja	  uteliaisuuden.	  Lindan	  ja	  Auran	  yhteistyö	  toimii	  puolin	  ja	  toisin,	  toinen	  

kokeilee	  ja	  toinen	  arvio	  ulkopuolelta.	  Kokijuuden	  roolit	  vaihtelevat	  lennossa.	  

Roolit	  rakentuvat	  kunkin	  performanssin	  mukaan,	  sen	  hetkisestä	  
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henkilökohtaisesta	  kiinnostuksesta	  riippuen.	  Kokijan	  kolmiulotteisen	  

maalauksen	  sisään	  astuminen	  on	  tärkeä	  havainto	  tilan	  ja	  kokijoiden	  yhteisesti	  

tuottamasta	  uudenlaisesta	  kolmiulotteisesta	  tilasta.	  Kehollisesta	  tilasta.	  	  

Kokija	  on	  tilassa	  intentiolla,	  hän	  on	  läsnä	  vuorovaikutteisesti	  minun	  ja	  teokseni	  

kanssa.	  Myös	  hyytelötissi	  on	  tilassa	  intentiolla,	  harkiten,	  herkästi.	  Kuulemani	  

mukaan	  kokijalle	  sen	  merkitsevyys	  löytyi	  kuoleman	  käsittelystä,	  

seksuaalisuudesta,	  ilosta	  tai	  vapaudesta,	  yhdelle	  äitiydestä.	  Se	  on	  ja	  tuntuu.	  Jos	  

intentio	  riittää	  kokijuuteen,	  riittäisikö	  se	  näin	  ollen	  myös	  pukusuunnitelijuuteen?	  

Toisin	  sanoen	  intentiolla	  esiintyjän,	  tässä	  kokijan,	  kehoon	  istutetun	  tunnetilan	  

ilmentyminen	  olisi	  teoksessani	  1:1:1:3	  puku,	  immateriaalinen	  eli	  materiaaliton	  

kohtaamisen/	  kohtaamattomuuden	  puku.	  Intentio	  eli	  aie	  puvusta	  olisi	  tällöin	  

tunne	  johon	  kokija	  tilassa	  pukeutuu.	  	  

	  

	  

kosketus	  
	  

Haluaako	  kokija	  tulla	  katsotuksi	  vai	  ei?	  Miten	  hänen	  kosketuksensa	  muuttuu	  

omaa	  kuvaa	  katsoessaan?	  Kuulin	  tilassa	  soivia	  haluja	  ja	  toiveita.	  Todistin	  ihmisen	  

historian	  läpitunkevan	  voiman,	  avointa	  ja	  piilotettua	  väkivaltaisuutta	  rintaa	  

kohtaan	  sekä	  avautumisia.	  Antaessani	  luvan	  koskea,	  en	  etukäteen	  ymmärtänyt	  

minkälaisia	  kosketuksia	  tulen	  myös	  näkemään.	  Antaako	  lupa	  koskettaa	  ihmiselle	  

jollain	  tapaa	  oikeuden	  olla	  julma,	  alentaa.	  	  

	  

Jouduin	  myös	  pohtimaan	  miten	  halu	  koskea	  hyytelöön	  herää,	  täytyykö	  ihmiset	  

informoida	  mahdollisuudesta	  koskea,	  vai	  ei?	  Päädyin	  pieniin	  ohjeisiin,	  jotka	  tilaan	  

astuessaan	  saattoi	  ottaa	  huomioon,	  ohje	  antoi	  luvan	  koskea.	  Koskettamisen	  

vaikeus	  ja	  ymmärrys	  sen	  tarpeellisuudesta,	  taistelu	  jota	  jotkut	  kokijat	  kävivät	  läpi	  	  

oli	  haastavaa	  myös	  minulle.	  Tallenteet	  tilasta	  eivät	  toisinna	  energioita,	  joita	  koin.	  

Teos	  oli	  koettava	  ja	  kohdattava	  

	  

”Ruumis	  on	  sekä	  aistiva	  että	  aistittava,	  sen	  roolit	  kääntyvät.	  Kun	  ruumis	  

koskettaa	  itseään	  se	  on	  samaan	  aikaan	  koskettava	  ja	  kosketettu.	  	  
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Ruumis	  ei	  voi	  kuitenkaan	  koskaan	  koskettaa	  omaa	  kosketustaan;	  koskettavan	  

ruumiin	  ja	  kosketetun	  ruumiin	  välille	  jää	  katkos	  ja	  ero.	  Merleau-‐Ponty	  kutsuu	  tätä	  

koskettamattomaksi	  tai	  koskemattomaksi	  (intouchable).	  Samalla	  tavalla	  myös	  

näkyvään	  kuuluu	  aina	  näkymätön,	  tietoisuuteen	  tiedostamaton	  ja	  reflektioon	  

reflektoimaton” (M-‐P	  Le	  visible	  et	  l’invisible, Hacklin, Hotanen, Yli-tepsa 

(2014).	  

	  

Teoksessani	  kosketuksen	  erilaisia	  tasoja	  oli	  monella	  tapaa	  aistittavissa.	  Siinä	  

mediavälitteiden	  kosketus	  tuntui	  suorimmalta	  ja	  helpoimmalta	  joillekin	  kokijalle.	  

Minulle,	  havainnoijana	  tilassa	  taas	  hyvin	  etäännytetyltä.	  Tissin	  koskettamisen	  

vaikeus	  tarkastelemani	  mukaan	  helpottui,	  kun	  ihminen	  koki	  olevansa	  turvassa.	  

Kääntäen	  katseensa	  tuottamaansa	  kuvaan	  tv-‐ruudulle.	  Olemme	  tottuneita	  oman	  

kuvamme	  katsomiseen	  se	  rauhoittaa	  meidät.	  Teokseni	  näyttäytyy	  hetkessä	  

dystooppisena	  selfie-‐koneena.	  Kosketuksen	  laatu	  vaihtuu	  ja	  intentio	  siirtyy	  

siihen,	  miltä	  kuva	  näyttää.	  Kohtaamisesta	  ja	  kosketuksesta	  tulee	  hetkessä	  

toisarvoista.	  Tämä	  todistaa,	  että	  elämämme	  nyky-‐yhteiskunnassa	  vaatisi	  kyvyn	  

olla	  	  vähintään	  kahdessa	  paikassa	  yhtä	  aikaa.	  Ruutu	  vetää	  meitä	  puoleensa,	  

halumme	  ja	  kykymme	  olla	  läsnä	  hetkessä	  on	  siirtynyt	  osaksi	  bittitodellisuutta.	  

	  

Kone	  on	  jo	  kehomme	  jatke,	  sen	  lähes	  orgaaninen	  osa.	  Kosketuksen	  

liikkeellepaneva	  kinesteettinen	  voima	  teoksessa	  näyttäytyy	  kun	  kokija	  koskettaa	  

hyytelötissiä,	  se	  tuntuu	  kehossa.	  Kinesteettinen	  empatia	  mahdollistaa	  meille	  

eläytymisen	  toisen	  ihmisen	  tunteisiin.	  Pystymme	  tuntemaan	  itsessämme	  toisen	  

ihmisen	  jännittyneisyyden,	  ahdistuksen	  tai	  surun.	  (Stinson,	  2004)	  Minä	  

tarkkailijana	  tilassa	  tunnen	  kinesteettisen	  empatian	  tuntemuksia	  laidasta	  laitaan.	  

	  

Materiaalin	  kylmyys	  aiheuttaa	  empiviä	  ujoja	  kosketuksia,	  kun	  taas	  toisissa	  se	  

herättää	  voimakkaan	  halun/tarpeen	  lyödä,	  viiltää,	  hajottaa	  ja	  vain	  joillakin	  	  

suojella.	  Tämä	  vahvisti	  dystopia-‐tuntemuksia	  tilassa.	  Kuinka	  kosketamme	  ja	  

tulemme	  kosketetuksi.	  Aistien	  maailma	  luennolla	  20.2.2015	  Hilda	  Kozari	  	  

esittelee	  tuotantoaan	  ja	  kertoo	  työskentelytavoistaan.	  Hänen	  teoksessaan	  Air	  the	  

smell	  of	  Helsinki,	  Budapest	  and	  Paris	  tuoksu	  ohjaa	  mielen	  paikkoihin.	  Ajatuksena	  

näkövammaisten	  mahdollisuus	  kokea	  taide	  haistaen	  ja	  koskettaen	  teosta,	  aistien	  
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sen	  olemus.	  Hän	  kertoo	  yhteistyöstä	  parfyymintekijä	  Bertrand	  Duchaufourin	  

kanssa,	  teoksessa	  AIR,	  Smell	  of	  Helsinki,	  Budapest	  and	  Paris	  (2003).	  

Vahvimmaksi	  hän	  kuvaa	  tuoksun	  joka	  ujuttautuu	  kehon	  joka	  soluun.	  Teoksessa	  

ihmisen	  puoli	  vartaloa	  on	  läpinäkyvän	  kuplan	  sisällä,	  jossa	  tuoksu	  täyttää	  kehon.	  

Tuoksut	  perustuvat	  Kozarin	  henkilökohtaisiin	  muistoihin	  kaupungeista.	  	  

Teokseni	  moniaistillisuus	  avaa	  syvemmän	  elämyksen,	  myös	  kokijan	  herkkyys	  

aistia	  oli	  keskeistä.	  Kaksisuuntaisuus,	  jossa	  on	  kyse	  silmän,	  mielen	  ja	  ruumiin	  

tavoista	  koskettaa	  ja	  tulla	  kosketetuksi	  ja	  läsnä	  olevaksi	  ruumiillistuu	  teokseni	  

kokijoissa.	  (Loukola	  2015,	  29).	  

	  

Halukkuus,	  ahnaus	  ja	  tutustumaan	  pakottaminen	  aiheuttivat	  syviä,	  riipiviä	  jälkiä	  

hyytelötissiin.	  Toisten	  diktatuuri	  loppui	  vasta	  kun	  he	  saivat	  haluamansa	  reaktion.	  

Jokainen,	  jätti	  jonkinlaisen	  jälkensä	  hyytelön	  pintaan.	  Bakteereja	  ja	  pölyä	  hytkyvä	  

raadeltu	  rinta	  oli	  kiinnostava	  ja	  kuivuessaan,	  vanhana	  vielä	  kantaaottavampi.	  

Koskettaminen	  oli	  kokijalle	  helpompaa	  tuoreella	  hekumallisella	  tissillä,	  mutta	  se	  

sai	  myös	  enemmän	  aggressiivista	  kohtelua	  osakseen	  kuin	  vanhempi,	  hauras	  

haavoittunut	  tissi.	  

	  

kohtaaminen/kohtaamattomuus	  

Kohtaamattomuus	  on	  kulkenut	  käsitteenä	  teokseni	  luomisen	  alusta	  asti.	  

Kohtaamattomuus	  terminä	  avautuu	  samassa	  tilassa	  olemisena,	  ilman	  yhteyden	  

saamista.	  Kohtaamiseen	  tarvitaan	  aina	  kaksi	  kokijaa,	  parvekekohtauksen	  

Romeon	  ja	  Julian.	  Mitä	  tapahtuu	  kohtaamiselle,	  jos	  Romeo	  ei	  ole	  kohdattavissa?	  

Millaiseksi	  parvekekohtaus	  muuttuu,	  kun	  Julia	  jää	  yksin?	  Digitaalisella	  

aikakaudella	  Romeo	  ja	  Julia	  voivat	  olla	  samassa	  tilassa,	  saman	  aikaisesti,	  

kohtaamatta	  silti	  toisiaan.	  Samuel	  Weberin	  (1996)	  mukaan	  nyky-‐ihminen	  on	  

monikollinen,	  ihmisellä	  on	  erilaisten	  medioiden	  kautta	  jatkuva	  yhteys	  toisaalle.	  

Ihminen	  voi	  olla	  myös	  ajatuksissaan	  toisaalla.	  Tullessaan	  teokseni	  tilaan	  tämä	  

monikollisuus	  monistuu.	  Kohtaamattomuus	  on	  jatkumoa	  Weberin	  ajatuksille	  

ihmisen	  monikollisuudesta,	  sen	  tuottamista	  ilmiöistä,	  siitä	  miten	  ihminen	  
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hahmottaa	  ja	  hahmottuu	  maailmaan.	  Toisin	  sanoen	  ollessaan	  samaan	  aikaan	  

toisaalla	  ei	  kohtaamista	  synny.	  

Minut	  yllätti	  aidot	  kohtaamiset	  tuntemattomien	  kanssa	  ovella,	  käytävässä	  ja	  

tilassa.	  Rinnastani	  ulos	  pyrkivä	  sydän	  innostui	  ja	  kohtasi	  aidosti	  jokaisen	  kävijän.	  

Tilassa	  koin	  tekijänä	  hetkessä	  olon	  aistimista	  ja	  sitä	  myötä	  havaitsemista.	  

Ruumiillinen	  (keho	  ja	  mieli)	  yhteensulautuma	  kokijan,	  Julian	  ja	  tekijän	  (itseni)	  

kehoista	  rakentui	  teokseni	  äärellä.	  Merleau-‐Ponty	  pohti	  erityisesti	  

ruumiillisuutta,	  olevaa.	  Hänen	  fenomenologiansa	  mukaan	  ruumis	  on	  yhtälailla	  

kehon	  ja	  meidän	  monitulkintainen	  suhteemme	  kehoomme,	  sekä	  mielemme	  

yhtälö.	  ”Havaitseva	  mieli	  on	  ruumiin	  mieli”.	  Havainto	  syntyy	  ruumiissamme.	  

Tähän	  yhtälöön	  vaikuttaa	  maailma	  ympärillä,	  sekä	  eletty	  historia.	  (Luoto	  2012).	  

Koska	  havainto	  syntyy	  ruumiissamme,	  on	  pukusuunnittelija	  kykenevä	  

käyttämään	  tätä	  pukusuunnittelullisena	  metodina	  työskennellessään	  esiintyjän	  

kanssa.	  Teokseni	  äärellä	  kokijan	  kehollisen	  muutoksen	  normaalista	  

olemuksestaan	  toiseksi,	  voidaan	  katsoa	  olevan	  pukusuunnittelullista	  ajattelua	  

vietynä	  konkretian	  tasolle.	  	  

Marina	  Abramovíc	  työstää	  uusimmissa	  töissään	  immateriaalisuutta,	  hän	  kohtaa	  

ihmisen	  hetkessä,	  antaa	  hänelle	  aikaa	  hengähtää.	  Hänen	  teoksensa	  "The	  Artist	  Is	  

Present"	  MoMA	  :ssa	  (2010)	  perustui	  kohtaamiseen.	  Hän	  istui	  kahdeksan	  tuntia	  

päivässä	  museossa,	  nousematta,	  kolmen	  kuukauden	  ajan.	  Hän	  itse	  koki	  teoksen	  

mullistavaksi,	  nykymaailman	  tilassa,	  missä	  ihmisillä	  on	  jatkuva	  kiire	  ja	  toisaalla	  

olon	  pakko	  ja	  kyky	  (TED	  Talks).	  	  

Kohtaaminen	  tarkoitti	  teoksessani	  myös	  olemista	  sekä	  sen	  mediaympäristössä,	  

että	  intermediaalisessa,	  eli	  medioiden	  välisessä	  ympäristössä.	  Väitöskirjassaan	  

V/Ä/H/Ä/N	  	  V/Ä/L/I/Ä/	  Maiju	  Loukola	  avaa	  mediateatterillisen	  katsoja/kokijan	  

ruumiillista	  havaintoa.	  ”	  (…)	  kokemus	  muodostuu	  ensisijaisesti	  katsoja-‐kokijan	  

ruumiillisessa	  havainnossa	  tapahtuvana	  omana,	  henkilökohtaisena	  ja	  

samanaikaisesti	  monikollisena	  ja	  jaettuna	  kokemuksena.	  (…)	  havaitseva	  ruumis	  

itse	  -‐	  on	  mediaalinen.”	  (Loukola	  2015)	  Tähän	  perustuen	  ihmisen	  ollessa	  

monikollinen	  ja	  mediaalinen	  teokseni	  äärellä,	  tapahtuu	  kokijan	  ruumiissa	  

jonkinlainen	  muutos.	  	  
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Koska	  ruumis	  tarkoittaa	  sekä	  kehoa,	  että	  mieltä	  (Merleau-‐Ponty)	  on	  tämä	  muutos	  

luettavissa	  jonkinlaisena	  ulospäin	  suuntautuva	  aktina	  kokijassa.	  Sivistyssanakirja	  

kertoo	  ruumiin	  tarkoittavan	  ihmisen	  tai	  eläimen	  koko	  elimistöä.	  elävänä:	  keho,	  

tai	  vaihtoehtoisesti	  kuolleena:	  kalmo.	  	  

	  

4:3	  kojeet	  (turvakamera)(tv-‐ruudut)	  

Mikä	  on	  kojeen	  tarkoitus,	  onko	  se	  läsnä	  vai	  ei,	  vai	  olenko	  minä/kokija	  läsnä	  

itselleen	  ja	  toisille	  vain	  ruudun	  välityksellä.	  

Kutsun	  kameraa	  ja	  tv-‐ruutuja	  kojeiksi	  niiden	  toimitsijuuden	  vuoksi,	  ne	  olivat	  osa	  

organismia,	  kehoa.	  Niiden	  sijoittelussa	  olin	  optimoinut	  häiritsevyyden,	  

vaivaantumisen	  tunteen,	  jonka	  ne	  tuottivat.	  Vaikka	  olemme	  tottuneet	  

kameroiden,	  varsinkin	  turvakameroiden	  olemassaoloon,	  ei	  tarkkailtuna	  ja	  

tarkkailijana	  olo	  ollut	  silti	  helppoa	  tässä	  yksityisasunnossa,	  missä	  teos	  oli	  esillä.	  

Kamerat	  olivat	  osa	  suonistoa,	  hermokimppuja	  ruumiin	  (Julian	  keho)	  

organismissa.	  Taltioivia,	  äänekkäitä	  ja	  jollain	  tapaa	  samaa	  kohtaamattomuuden	  ja	  

kohtaamisen	  kieltä	  puhuvia	  kuin	  muutkin	  teoksessa	  käytetyt	  ainekset.	  Koje	  

tuntuu	  aktiiviselta.	  Kojeet	  (turvakamerat)	  (tv-‐ruudut)	  elivät	  omaa	  elämäänsä	  

tilassa,	  yhtä	  uudempaa	  lukuun	  ottamatta.	  Ne	  tarkensivat	  milloin	  halusivat	  ja	  

reagoivat	  valon	  määrään	  ja	  tilassa	  liikkuvaan	  kokijaan	  kuten	  halusivat.	  Kojeet	  

(kamerat):	  niska,	  kylpyamme,	  yläikkuna,	  tissi	  1	  ja	  2.	  Näistä	  omaa	  elämäänsä	  

elelevä	  niska-‐kamera	  personoituu	  kokijan	  istuessa	  sen	  eteen	  asetetulle	  tuolille,	  

näen	  minut	  näkemässä	  minun	  niskani.	  Vanha	  kamera	  tarkensi	  omavaltaisesti	  ja	  

epärytmisen	  	  äänekkäästi.	  Toisinto	  niskasta	  kolmella	  tv-‐	  ruudulla	  vaikutti	  

hidastetulta,	  aika	  tuntui	  pysähtyvän.	  Euforiantunne	  hiuksien	  leikkaamisesta	  

siirtyi	  teoksessani	  niska-‐kameran	  kuvaan	  hiuksista,	  joka	  pysäytti	  löytäjänsä	  

nauttimaan	  hetkestä.	  Analogiset	  TV-‐ruudut	  tilassa	  askarruttivat	  vanhuudessaan.	  

Mietin	  välittyykö	  viestini	  ruutujen	  (tarkoitan	  älypuhelimia,	  i-‐padeja	  ja	  

tietokoneita)	  läheisyydestä,	  lähes	  ihmisyydestä	  nykypäivänä.	  	  
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kojeiden	  performatiivisuus	  
	  

Suunnitellessani	  teostani,	  pohdin	  kameran	  ja	  tv-‐ruutujen	  merkitystä	  tallentavina	  

mediaelementtinä,	  mutta	  koin	  niiden	  esiintyvän	  tilassa	  hyytelön	  ja	  kokijan	  lisäksi.	  

Kameran	  kuvaama	  dystooppinen	  tila	  ja	  muuntuneet	  ihmishahmot	  siinä	  hetkessä.	  

Mihin	  tämä	  vei	  katsojan	  kiinnostuksen?	  Kiinnostivatko	  monitori-‐ryhmille	  

hahmottuvat	  kuvat	  ja	  dystooppinen	  kollaasi	  tv-‐ruuduilla	  ihmisiä	  enemmän	  kuin	  

kosketuksen	  performanssi,	  jossa	  hyytelötissiä	  koskettava	  kokija	  muuttuu	  

esiintyjäksi	  ja	  käänteisesti	  tulee	  kosketetuksi?	  En	  rehellisesti	  tiennyt	  tätä	  

etukäteen.	  	  

	  

Voisiko	  yleisön	  pitää	  täysin	  toisessa	  tilassa,	  jolloin	  screeneillä	  näkyisi	  toisessa	  

huoneessa	  live	  aikaisesti	  tapahtuva	  “elokuva”?	  Tv-‐ruuduille	  tallentuva	  kuva	  alkaa	  

saada	  merkityksiä,	  mitä	  en	  aikaisemmin	  tajunnut	  olevan.	  Sen	  elokuvallinen,	  

poeettinen	  ja	  pois	  live-‐	  tilanteesta	  vetävä	  voima	  paljastuu	  pikkuhiljaa.	  ”(…)	  

tarkastelen	  mediaalisuutta	  merkin,	  jäljen	  ja	  teknisen	  laitteen	  väliin	  sijoittuvana	  

rakenteena.	  Tämän	  jäsennyksen	  mukaan	  mediat	  eivät	  määrity	  vain	  teknisiksi	  

välineiksi	  vaan	  niitä	  tarkasteltaessa	  on	  otettava	  huomioon	  niiden	  rooli	  niin	  

välinä,	  välityksenä	  kuin	  välittäjänäkin.	  Mediat	  kytkeytyvät	  sekä	  

merkityksenmuodostuksen	  prosesseihin	  että	  aistimusten	  välittymiseen”	  

(Loukola	  2014).	  

	  

Poeettista	  tv-‐	  ruudulle	  tallentuvassa	  kuvassa	  on	  sen	  väri.	  	  Miten	  kahlita	  yhteen	  

kuvaan	  tai	  liikkuvaan	  kuvaan	  kaikki	  tarpeellinen,	  kun	  tämä	  kuva	  on	  siinä	  hetkessä	  

kokijan	  tuottama	  kuva/	  performanssi.	  Miten	  rakentaa	  tilallinen	  maailma	  niin	  

frakmentaariseksi,	  surrealistiseksi	  että	  katsoja/kokija	  saa	  itse	  koota	  niistä	  uuden	  

kokonaisuuden?	  
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kojeiden	  ja	  hyytelön	  yhteistyö	  
	  

Entäpä	  jos	  ei	  olisi	  varsinaista	  esiintyjää,	  olisi	  tila,	  jossa	  jokainen	  olija	  performoi	  

tahtomattaan.	  	  

Hyytelön,	  kameran	  ja	  tv-‐ruutujen	  yhtälön	  aikaansaama	  outous	  kiehtoo	  minua,	  se	  

lisää	  jollain	  tapaa	  kehollista	  tilavuutta.	  Vääristynyt	  naama,	  joka	  jostain	  

kuvakulmasta	  käsin	  näyttää	  kuin	  uppoaisin	  hyytelöön,	  venyisin	  surrealistiseksi	  

maalaukseksi.	  Olen	  pakottanut	  materian	  haluttuun	  muotoon	  (muottiin)	  ja	  nyt	  

mieleni	  pakottaa	  minua	  muuttumaan	  ulkoisesti.	  Että	  kelpaan,	  mitä?	  Mihin	  minun	  

tulisi	  muuttua?	  Poistun	  tilasta	  ja	  totean	  teoksen	  vaativan	  asioita,	  sen	  esillepanossa	  

täytyy	  olla	  tarkkana	  ja	  ottaa	  huomioon	  sen	  halu,	  olla	  kaunis	  ja	  kiinnostava.	  teos.	  

Vaivaannun,	  vaivaantuvatkohan	  muutkin	  ihmiset?	  Herkkyys	  kokijassa	  on	  aina	  

omanlaisensa,	  päätän	  olla	  ahdistumatta	  enempää.	  	  

Pyrkimykseni	  on	  tutkia	  teoksessa	  kojeen	  ja	  materiaalin	  voimaa	  ihmistä	  (itseäni	  ja	  

kokijaa)	  tarkkaillen.	  Teos	  jonka	  valmistin	  oli	  jonkinlainen	  behavioristinen,	  

dystopian	  tutkimus,	  joka	  pyrki	  todistamaan,	  että	  hyytelön	  ja	  kojeiden	  yhtälö	  

voidaan	  kokea	  pukusuunnitteluna.	  

	  	  

	  

koje	  ja	  kokija	  
	  

Mediatutkija	  Jukka	  Sihvonen	  teoksessaan	  ”Konelihan	  värinä-‐	  johdatus	  

kytkeytyneeseen	  maailmankuvaan”	  argumentoi	  ihmisen	  olevan	  konelihaa.	  

“Nykyisen	  äärimmilleen	  mediateknologisoituneen	  maailman	  keskiössä	  on	  itseään	  

tuhansilta	  ruuduilta	  tuijottava	  koneliha,	  narsistinen	  subjekti”	  (22.1.2002	  Jussi	  

Parikka).	  ”.Äärimuodossaan	  kyse	  on	  mekanististen,	  motoristen	  ja	  transistoristen	  

rakenteiden	  ylivallasta	  suhteessa	  lihalliseen	  sekä	  siitä,	  miten	  tuo	  ylivalta	  näkyy	  

nimenomaan	  pornografisena	  käyttäytymisenä”	  (Sihvonen	  2001).	  	  

Kojeet	  aiheuttavat	  Sihvosen	  mukaan	  pornografista	  käyttäytymistä	  ihmisissä.	  

Teokseni	  maailmassa	  väkivalta	  ja	  kokijan	  diktatuuri	  hyytelötissiä	  kohtaan	  

voinaan	  lukea	  myös	  pornografisena	  eli	  siveettömänä	  käytöksenä.	  	  
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Etukäteen	  miettimäni	  ihmisen	  olemuksen	  muutos	  turvakameran	  läsnä	  ollessa,	  

saa	  vahvistuksen.	  	  

	  

Muutun,	  ihminen	  tilassa	  muuttuu.	  Nyin,	  suin	  ja	  kääntelehdin	  hermostuneesti.	  Yritän	  

keskittyä	  teknisiin	  ongelmiin	  tilassa.	  Haen	  kameroiden	  paikkaa	  niiden	  ollessa	  

päällä.	  En	  kykene	  siihen,	  vaan	  tuijotan	  omaa	  kuvaani	  ja	  mietin,	  mikä	  voisi	  olla	  

minussa	  toisin.	  Hirveää,	  olenko	  kehittänyt	  itsekeskeisyyshuoneen,	  jossa	  koko	  

olemassaoloni	  on	  riippuvainen	  ulkomuodostani.	  Jotain	  lisätutkailtavaa	  tästäkin	  

löytyy.	  	  

	  

Ulkonäkökeskeisyys,	  rumuus,	  muutos	  ja	  metamorfoosi.	  Olenko	  pakottanut	  

ihmisistä	  ulos	  egon	  hetkellisen	  näyttäytymisen,	  välähdyksen	  jolloin	  sen	  voi	  

havaita?	  Minä	  seuraan	  tilannetta	  hyvin	  läheltä.	  Tietoisuus	  kameroista	  pysäyttää	  

osan	  tulijoista	  ovelle,	  näin	  oletan.	  Toisilla	  tilaan	  astumisen	  vaikeus	  tuntuu	  

johtuvan	  ohjeistuksen	  puutteesta/	  tarpeesta.	  Persoonallisuus	  näyttäytyy.	  Kehon	  

eleet	  muuttuvat,	  ryhti	  suoristuu.	  Hallinta	  näyttäytyy,	  kädet	  sujahtavat	  usealla	  

taskuun	  tai	  selän	  taakse	  kiinni	  toisiinsa.	  Tila	  ei	  anna	  turvaa,	  muuten	  kuin	  

nojautumalla	  seinään	  tissin	  kohdalla.	  Se	  oli	  minun	  paikkani.	  

	  

Vietin	  kymmeniä	  tunteja	  yksin	  tilassa,	  turvakameroiden	  läsnä	  ollessa,	  

kannateltuna.	  Tietoisuus	  itsestä	  aiheuttaa	  kehollisia	  ja	  henkisiä	  korjaamisia,	  

turhaudun	  ja	  tökin	  hyytelöä.	  	  Olen	  esiintyjä,	  keskipiste	  ja	  katsonnansuunta,	  näin	  

itse	  koen	  tilassa	  yksin	  vaeltaessani.	  Minua	  kiinnostaa	  kuulla,	  miten	  kokija	  reagoi	  

ja	  tuntee.	  

	  

Ohjaajani	  Aura	  Hakuri	  puhuu	  esiintyjyydestä,	  ajaudumme	  keskusteluun	  

”esiintyjyyden”	  aiheuttamasta	  muutoksesta	  käytöksessä.	  Onko	  egon	  esiintulo	  

väistämätöntä	  olessamme	  esillä.	  Kokija	  joutuu	  esiintyjäksi	  tilassa	  tahtomattaan,	  

toiset	  empien,	  toiset	  räävittömästi	  ja	  ronskisti	  agressiolla	  latautuneesti.	  Johtuuko	  

latautuneisuus	  kiusallisuudesta	  vai	  esiintyjyydestä?	  	  
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5:	  TILA	  

	  	  
Harrastan	  iltakävelyitä.	  Nautin	  “ikkuna	  ostoksista”.	  En	  niinkään	  tavaran	  

ikkunaostamisesta,	  vaan	  ihmisten	  elämien	  ostamisesta.	  Ikkunoihin	  

tuijottamisesta	  ja	  kuvitellusta	  elämästä	  toisen	  yksityisessä	  tilassa,	  valon	  ja	  

pimeyden	  myötä	  yhteiseksi	  tulleissa	  tiloissa.	  Tätä	  tilaa	  etsiessäni	  kävelin	  iltaisin,	  

miettien	  mitä	  tilalta	  toivoin.	  Olen	  tietoinen	  teokseni	  ikkunoiden	  läpi	  kadulle	  

näkyvästä	  performanssista.	  Tämä	  teos	  oli	  tehty	  myös	  ohikulkijoille	  ulkoapäin	  

kaapattavaksi,	  tahtomattaan	  hänkin	  on	  osa	  teosta	  kävellessään	  parvekkeen	  ali.	  

Romeo.	  	  

	  

Kuviteltu	  elämä	  tilassa,	  heijasteet	  ja	  tilan	  henki	  kutsuivat	  minut	  käyttämää	  juuri	  

tätä	  tilaa.	  	  

”Tila	  on	  ensin	  ja	  sitten	  ajatuksiin	  vaeltaa	  se	  mikä	  tilaan	  sopii.	  On	  kiinnostavampaa	  

kun	  tilassa	  on	  säröjä,	  silloin	  jää	  enemmän	  tulkinnanvaraa	  mielikuvitukselle”.	  

Asiat	  ovat	  heille	  yhteisesti	  selviä,	  ulospäin	  ensi	  katsomalta	  eivät	  kaikki	  viestit	  

välttämättä	  katsojalle	  avaudu,	  mutta	  se	  ei	  heidän	  mielestään	  ole	  tarpeenkaan.	  

(Linda	  ja	  Aura	  2016)	  

	  

18.19,	  7.12.2015,	  gallerian	  ja	  julkisen	  tilan	  tuottama	  konventio	  mietityttää.	  Mitä,	  

jos	  vien	  teoksen	  galleriaan,	  tuottaako	  se	  etäännytetyn	  tunteen,	  vai	  saisinko	  itsekin	  

enemmän	  irti	  puhtoisessa	  ympäristössä.	  Galleria	  tila	  ei	  tunnu	  oikealta	  tällä	  

hetkellä,	  vetäydyn.	  Teoksen	  esiintuleminen	  on	  hämmentävää.	  Lopetan	  suunnittelun.	  

Suljen	  luukut.	  Eteenpäin	  työntävä	  voimani	  kulttuurintuottaja,	  Sanna	  Lanttola	  

lähtee	  lomalle,	  ei	  ole	  syytä	  jatkaa,	  ajattelen.	  Epävarmuuteni	  saa	  maksimaaliset	  

mittasuhteet	  

	  

Olin	  onnekas	  saadessani	  tämän	  yksityisasunnon	  käyttööni.	  
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mitä	  tila	  pyytää?	  	  
	  

Ajatukseni	  vaelsivat	  tilassa	  Romeon	  ja	  Julian	  parvekekohtaukseen,	  tila	  ja	  sen	  

tuoma	  historia	  kolmessa	  polvessa	  kutsuu	  kokijaa.	  Tule,	  tapaa	  Julia!	  Tule	  kohtaa	  

minut.	  Asuntoon	  kantautui	  elämän	  ääniä,	  virheitä	  äänimaailmassa,	  viestejä	  

rinnakkaisesta	  todellisuudesta	  seinän	  toisella	  puolella.	  Tämä	  äänimaailma	  

mielestäni	  lisäsi	  utopia-‐	  dystopia	  tuntemuksia	  kokijassa.	  Asunnon,	  johon	  teos	  

rakentui,	  toinen	  puolisko	  on	  asutettu	  ja	  toinen	  tyhjäämisen	  myötä	  kalusteeton.	  	  

	  

Installaatiotaiteessa,	  videotaiteessa	  ja	  esitystilanteessa	  on	  immersio	  tämän	  

hetken,	  menneen,	  tulevan	  ja	  rinnakkaisen	  todellisuuden	  kesken	  saavutettavissa	  

monin	  medioin	  ja	  teknologioin.	  Tila	  pyytää,	  suorastaan	  huutaa	  teknologista	  

ylilyöntiä	  ja	  sotkuisia	  johtoja!	  Käytin	  olemassa	  olevia	  esineitä	  tilasta,	  koivuista	  

peiliä,	  tuoleja	  ja	  lipastoa.	  Jollain	  tapaa	  koin	  niiden	  olemassaolon	  pakollisena.	  Peili	  

antoi	  kokijalle	  mahdollisuuden	  peilailla	  itseään.	  Antaessaan	  tilaa,	  siirtyessään	  

sivuun	  peililtä,	  mahdollistui	  tissille	  suora	  peilaaminen	  peilistä.	  Tissi	  peilaa	  itseään	  

peilistä	  alasti?	  	  

	  

Outous,	  vahingossa	  luotu	  tai	  tahallinen	  tuntui	  tilassa.	  Koen	  turvakameroiden	  

olleen	  tahallista	  häirintää	  ja	  outoutta.	  Kaikki	  huoneet	  tallensivat	  kävijänsä	  eleet	  ja	  

olemuksen.	  Tilaan	  astuessaan	  ihminen	  antaa	  luvan	  kuvan	  taltioitumiselle,	  jos	  

turvakameroista	  on	  mainittu.	  Energia,	  ympäristö,	  tila	  suhteessa	  tissiin	  on	  

tahatonta	  syntynyttä	  häirintää,	  ilman	  intentiota.	  Valikoitu	  tila	  itsessään	  on	  

suuntaa-‐antava.	  

Oma	  osaamiseni	  on	  kuitenkin	  sitä	  luokkaa,	  että	  teokseni	  tekninen	  

loppuunsaattaminen,	  se	  mitä	  tila	  teknisesti	  pyysi,	  oli	  todella	  hataralla	  pohjalla.	  

Onnekseni	  sain	  kuvateknistä	  apua	  Antti	  Kuivalaiselta.	  	  

Immersiivisyys	  	  vai	  setattu	  istuma-‐/seisoma	  paikka?	  Mietin	  mahdollisuuksia	  

kokijan	  tilaan	  saapumisen	  suhteen.	  Tila	  sijaitsee	  toisessa	  kerroksessa,	  enkä	  voi	  

julkistaa	  ovikoodia.	  Langaton	  pimpotin	  alaovella	  on	  ratkaisuni.	  
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Halusin	  kokijan	  kokevan	  immersiivisen	  kokemuksen	  saadessaan	  vapauden	  

vaeltaa	  tyhjässä	  tilassa,	  antaa	  hänelle	  mahdollisuuden	  luoda	  omia	  tarinoita	  tilalle,	  

sen	  historialle	  ja	  tulevaisuudelle	  täyttämättä	  sitä	  liialla	  tavaralla	  tai	  tarinalla.	  	  

Installaatiotaiteessa	  esineet,	  asiat	  ja	  rakenteet	  on	  asetettu	  haluttuun	  

järjestykseen.	  Taiteilija	  on	  omasta	  näkökulmastaan	  asettanut	  teoksen	  esille	  

tietyllä	  tavalla,	  sulkenut	  ja	  avannut	  kulkuväyliä	  (Bishop	  2005).	  Vaikka	  

katsojakulma	  on	  turvakameroiden	  suuntaamisella	  määritelty,	  on	  kokija	  vapaa	  

lähtemään,	  tulemaan,	  pysähtymään	  ja	  kiertelemään	  tilassa	  miten	  haluaa.	  Vapaa	  

seuraamaan	  tilannetta	  koko	  aukioloajan	  15-‐19,	  tai	  vain	  piipahtamaan	  paikalla.	  

Tämä	  tarkoittaa,	  että	  tila	  on	  immersiivinen.	  Immersiivisen	  teatterin	  tapaan	  kaikki	  

tilassa	  olijat	  eivät	  välttämättä	  edes	  näe	  (Julian)	  performanssia	  performanssina.	  

He	  saattavat	  nähdä	  vain	  toimintoja	  välitiloissa,	  oman	  intuition	  johdattamana	  

tilassa	  liikkuen,	  mikä	  sekin	  on	  kiinnostavaa.	  Tilan	  immersiivinen	  kokeminen	  vaati	  

kokijan	  tahdon	  selvittää	  mistä	  oli	  kyse,	  halun	  koskettaa	  ja	  tulla	  kosketetuksi,	  sekä	  

fyysisesti,	  että	  media	  välitteisesti,	  tai	  vaikka	  vain	  tuoksun	  välityksellä.	  Oli	  

kiinnostavaa	  seurata	  tilaa	  nuuskivien	  kokijoiden	  vaellusta,	  pysähdyksiä	  ja	  

tutkimista.	  Havaintoja,	  joita	  kaikki	  eivät	  huomanneet,	  salaisuuksien	  löytymisiä	  

hyllyiltä.	  	  

	  

tilan	  havainnointi	  	  

	  

Vietin	  tilassa	  kaiken	  liikenevän	  ajan,	  tein	  pieniä	  vinksautuksia	  päivittäin,	  toivoin	  

panostukseni	  tuntuvan	  tilassa.	  Odotin,	  mietin,	  haaveilin	  ja	  luovuin.	  Miten	  auton	  valo	  

vaeltaa	  huoneissa,	  kuinka	  naapurin	  äänet	  kantautuvat,	  mistä	  humina	  kuuluu,	  mitä	  

esillä	  olevat	  esineet/videot	  viestivät,	  kuka	  täällä	  asuu	  tai	  on	  asunut?	  

	  

Rauhoitin	  itseni	  tilaan	  ja	  kuuntelin.	  Vein	  huonekalut	  pois	  ja	  totesin	  tyhjyyden	  ja	  

koivuparketin	  olevan	  punainen	  lankani.	  Illalla	  tyttäreni	  iltahepulit	  aiheuttavat	  

ajatusmyllyn.	  Hän	  tipahtaa	  tuoliltaan	  kun	  saa	  päähänsä	  idean	  minusta	  valtavien	  

pikkuhousujen	  sisässä.	  Tyttäreni	  on	  nero,	  ajattelen.	  Tilaan	  kuuluvat	  kuivuvat,	  

hänen	  (Julia)	  kokoiset	  vaaleanpunaiset	  pikkuhousut.	  	  
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Kaikki	  tämä	  teknologia	  ahdistaa	  minua	  jo	  etukäteen.	  Hengittävän	  “elävän”	  tilan	  

aikaansaaminen	  vaatii	  herkkyyttä	  ja	  rohkeutta	  karsia	  kaikki	  minimiin.	  	  

	  

Teoksen	  avajaisten	  siirryttyä	  sairastumiseni	  vuoksi	  kuukaudella	  eteenpäin,	  jäi	  

aikaa	  antaa	  ajatuksen	  harhailla	  tilassa,	  valon	  vaeltaa	  nurkissa.	  Tuoksu,	  joka	  

tilassa	  sai	  vallan,	  kehittyi	  viikkojen	  aikana.	  Vieno	  vanhan	  kahvin,	  tupakan,	  ja	  

alkoholin	  muisto,	  sekä	  gelatiinin	  tuoksu	  kertoivat	  itselleni	  yksinäisyydestä.	  Koin	  

tuoksun	  vahvasti	  osana	  teosta,	  vaikka	  sen	  haistoi	  vain	  pienenä	  viitteenä.	  Uskon,	  

että	  joku	  sai	  kehollisen	  olemuksen	  Juliasta	  myös	  sen	  välityksellä.	  Kuten	  Hilda	  

Kozarin	  teoksissa,	  kosketuksen	  ja	  tuoksun	  muodossa,	  kokemus	  teoksessani	  on	  

kokonaisvaltainen.	  Moniaistisen	  kosketuksen	  mahdollisuuden	  myötä	  vahvin	  

kokemus	  määräytyy	  kokijan	  aistimusten	  mukaan.	  Toiselle	  tuoksu	  voi	  olla	  

vieraannuttava	  kun	  taas	  kosketus	  tai	  ääni	  voi	  tuoda	  teoksen	  lähelle.	  	  

	  

Huomasin	  teoksen	  olevan	  valmis.	  Tila	  ei	  pyytänyt	  enää	  mitään,	  sen	  sijaan	  sisäisen	  

visualistin,	  kauneuden	  rakastajakriitikon	  pään	  nousu	  viikko	  ennen	  avajaisia	  oli	  

nurkan	  takaa	  tuleva	  yllätys.	  Tahtomattani	  yritin	  muuttaa	  asioiden	  paikkaa,	  jotta	  

tilasta	  tulisi	  symmetrinen.	  Pakotin	  itseni	  poistumaan.	  	  

	  

Teos	  värittyy	  tilassa	  olevan	  tekstin	  kautta	  herkemmäksi,	  aukeaa	  ja	  uppoaa.	  Yksi	  

kokija	  kertoi	  pelonsekaisista	  tuntemuksistaan	  tilassa,	  teoksen	  sisällä.	  Hän	  koki	  

kuitenkin	  lähtiessään	  euforisen	  vapauden	  tunteen.	  Mietin	  pelon	  aiheuttajaa,	  

mutta	  totean	  taiteen	  merkityksen	  olevan	  kokijalle	  omakohtainen,	  eikä	  tämä	  vaadi	  

suurempaa	  analyysiä.	  	  

	  

Mediatilan,	  ruudulla	  olevan	  kuvan	  vaikutus	  ihmiseen	  luo	  jonkinlaisen	  vapauden	  	  

ja	  helppouden	  illuusion.	  Teoksessani	  turvakameran	  tv-‐ruudulla	  näkyvä	  kuva	  

helpottaa	  koskettamista,	  tämä	  todistaa	  ruudulla	  koskettamisen	  helppoutta	  

nykypäivänä.	  Elämme	  ruutujen	  aikaa.	  	  

	  

Mihin	  ruutuun	  mahdutan	  itseni?	  
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kokija	  tilassa	  	  

Vieraannuttamisen	  ja	  vaivaannuttamisen	  kautta	  uskallukseen,	  kohtaamiseen	  ja	  

läsnäoloon.	  Omakohtainen	  kehollinen	  kokemus	  on	  tärkeää	  itselleni	  esityksissä.	  

Kokemus	  riippuu	  mielestäni	  monen	  asian	  suhteesta.	  Haluaisin	  nostaa	  keskeiseksi	  

aiheeksi	  teosta	  tehdessäni,	  katsojan	  merkityksen	  tilassa.	  Miten	  tila	  hahmottuu,	  

kun	  se	  täyttyy,	  tai	  tyhjenee	  ihmisistä?	  	  

Esittävän	  taiteen	  parissa	  on	  usein	  tapana	  määrittää	  katsontakulma	  etukäteen.	  

Uskon	  oman	  valinnan	  mukaisen	  suunnan	  olevan	  kehollisempi	  kokemus	  

katsojalle,	  ehkäpä	  myös	  esiintyjälle.	  Katsomo,	  vaikkakin	  vapauttaa	  suunnittelijat	  

kolmiulotteisen	  katsontakulman	  suunnittelusta,	  lamaannuttaa,	  ainakin	  minut	  

katsojana	  turvallisesti	  tuijottamaan	  tapahtumia,	  ilman	  suurempia	  kehollisia	  

tuntemuksia.	  En	  väitä,	  että	  jäisin	  tunteettomaksi.	  Tarkoitan	  tässä	  yhteydessä	  

omakohtaista	  kehollisista	  tuntemustani,	  joka	  jää	  usein	  vajaaksi	  ja	  halukkaaksi	  

kokea	  enemmän.	  Tahtoisin	  olla	  tiedottomampi	  omasta	  istuma-‐asennosta	  ja	  kehon	  

toiminnoistani,	  johon	  vapaus	  liikkua	  yllyttää	  minua.	  Saadessaan	  vapauden	  valita	  

positionsa,	  katsoja	  on	  mielestäni	  enemmän	  läsnä	  itselleen,	  eikä	  välttämättä	  kulje	  

lauman	  perässä	  numerolappu	  nenän	  edessä.	  Tarkkaan	  ennalta	  määritelty,	  

perusteltu	  istumapaikkojen	  sijoittelu	  omalla	  valinnalla,	  saattaa	  kokemukseni	  

mukaan	  saada	  aikaan	  saman	  tuntemuksen	  joissakin	  katsojissa.	  Tässä	  tilassa	  

katsojan/kokijan	  vapaus	  jäädä	  huoneisiin,	  ei	  asumaan,	  mutta	  olemaan,	  

viettämään	  aikaa,	  on	  pyrkimykseni.	  Installoitu,	  performoiva,	  elävä	  tilan	  puolikas	  

ilman	  vakituisia	  asukkaita.	  	  

Osalle	  dystopiaa	  henkivä	  teokseni	  avautuu.	  Tarkkaavaisimmat	  huomioivat	  

kaiken,	  kurkkivat,	  tutkivat,	  pysähtyvät	  ja	  ennen	  kaikkea	  kuuntelevat.	  Mielestäni	  

kohtaaminen	  tapahtuu	  kuuntelemalla,	  aistimalla,	  antautumalla,	  olemalla	  ja	  sitä	  

myötä	  tutustumalla.	  Usealle	  tila	  merkitsi	  vain	  soivaa	  tissiä,	  toiset	  keskittyivät	  

kokonaisteokseen	  niin,	  että	  unohtivat	  ajankulun.	  	  

Tein	  	  keväällä	  2015	  Aistien	  maailma-‐	  kurssin	  loppunäyttelyyn	  päivittäin	  

suuremmaksi	  kasvavan	  suolakristalli-‐	  installaation,	  joka	  vaati	  päivittäistä	  hoitoa	  	  
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ja	  huolenpitoa.	  Kävin	  kolme	  kertaa	  päivässä	  kastelemassa,	  pesemässä,	  

sytyttämässä	  ja	  sammuttamassa	  valot.	  Tilasta	  puuttui	  ohjeistus,	  sekä	  ohjelma.	  Se	  

jäi	  vajaaksi.	  Kuitenkin	  tästä	  “hoitosuhteesta”	  jäljelle	  jäi	  ajatus	  “kotihoidosta”	  

ilman	  ihmistä	  hoidettavana.	  Koen	  myös	  1:1:1:3	  teoksen	  olevan	  hoitosuhdeteos,	  

sekä	  sen	  henkisen,	  että	  fyysisen	  vaativuuden	  vuoksi.	  Hoidin	  illan	  päätteeksi	  

päivän	  aikana	  tulleet	  haavat	  ja	  repeämät	  sulattamalla	  polttaen	  ylimääräistä	  

hyytelöä	  haavoihin.	  Arvioin	  tarvittiinko	  seuraavaksi	  päiväksi	  uusi	  hyytelövalos.	  

Kokija	  tilassa	  on	  jollaintapaa	  myös	  hoitohenkilökuntaa.	  Eräälle	  kokijalle	  Julia	  oli	  

kuolemassa,	  kokija	  asettui	  saattajan	  rooliin.	  Toiselle	  Julia	  oli	  kuollut.	  

Kokija	  tarvitsee	  ohjeet	  eteiseen.	  Vaikka	  itse	  koenkin	  niiden	  puuttumisen	  

uteliaisuuden	  herättäjänä	  ja	  rajojen	  testailumahdollisuutena,	  luulen	  tilanteen	  

teokseni	  äärellä	  aiheuttavan	  ahdistusta	  joissain	  kävijöissä	  ja	  suostun	  ohjeistukseen.	  

Liikaa	  ihmisiä	  tilassa	  aiheuttaa	  ahdistuksen	  varmasti	  myös	  kokijassaan.	  	  

	  

Halusin	  anonymiteetin	  mahdollisuuden	  taiteellisen	  työn	  palautteeseen,	  joten	  

blogi	  tai	  facebook	  palaute	  tuntui	  väärältä.	  Vieraskirja	  taas	  aiheuttaa	  halun	  tehdä	  

hymiöitä,	  tissitellä	  ja	  kiittää.	  Ratkaisin	  palautteen	  antamisen	  kirjeellä.	  Tilasta	  

parvekkeelta	  löytyvään	  kirjekuoreen	  oli	  valmiiksi	  käsin	  kirjoitettu	  nimi	  

Kosonen/Kosonen,	  osoite	  ja	  postimerkkikin	  oli	  valmiina.	  Anonyymiys,	  tai	  siihen	  

halutessaan	  pääseminen	  on	  tärkeää.	  Julian	  tarina	  jatkuu.	  	  
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6:	  KEHO	  

	  
Teos	  voi	  olla	  kehollinen	  ilman	  elävää	  kehoa.	  

Tilaa	  tutkien	  ja	  kuunnellen,	  totean	  Julian	  olevan	  läsnä	  ruumiillisesti.	  Se	  mitä	  

hänen	  surrealistisesta,	  omassa	  dystooppisessa	  maailmassaan	  asuvasta	  kehosta	  

haluan	  paljastaa,	  peittää	  ja	  riisua,	  on	  esillä.	  

	  

Teokseni	  keho	  muodostuu	  installoidusta	  Juliasta	  (kehollinen	  tila),	  sekä	  tilassa	  

olevasta	  kokijasta	  (tilallinen	  keho).	  Tekijä	  ja	  analogisille	  tv-‐ruuduille	  vaeltava	  

kuva,	  joka	  on	  toisinto	  kokijan	  kehon	  osista	  hyytelötissin	  sisältä	  kuvattuna	  ovat	  

myös	  osa	  pirstaleista	  ja	  uudelleenkoottua	  Juliaa.	  	  

	  

	  

tilallinen	  keho	  

”Ihmisen	  eksistentiaalinen	  tilallisuus	  avautuu	  vain,	  kun	  tilallisuutta	  ei	  lähestytä	  

abstraktina,	  laskennallisena	  tilallisuutena,	  vaan	  maailmassa	  -‐	  olemisen	  

tilallisuutena.	  Se	  on	  paikalla	  olemisen	  ja	  suuntautuneisuuden	  tilallisuutta,	  

toiminnan	  ja	  osapuolena	  olemisen	  tilallisuutta,	  kehollisena	  olemisen	  tilallisuutta,	  

kontekstuaalisen	  ja	  horisontaalisen,	  aletheettisen	  katseen	  tilallisuutta	  (Monni	  

2004,	  129).	  Kupiainen	  tulkitsee	  huolen	  täyttämän	  aletheettisen	  katseen	  niin,	  että	  

se	  sisältää	  näkökulmien	  ja	  perspektiivien	  moninaisuuden,	  tietoisuuden	  

kontekstuaalisuudesta,	  kentästä	  ja	  horisontista	  (Kupiainen	  1997,	  25-‐26).	  

Kokijat	  ovat	  kehollisesti	  tilallisia	  tilaan	  tullessaan.	  Tarkoitan	  tällä,	  että	  toiset	  

meistä	  vievät	  luontaisesti	  vähemmän	  tilaa	  kuin	  toiset.	  Välimatkamme	  on	  osittain	  

kulttuurisidonnainen,	  päästämme	  ihmiset	  vain	  tietylle	  etäisyydelle.	  Tässä	  

yhteydessä	  tarkoitan	  myös	  henkistä	  tilan	  viemistä	  ja	  antamista.	  	  
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Kun	  kokijan	  tilallisuus	  purkautuu	  teokseeni,	  oman	  ruumiin	  mittakaava	  muuttuu.	  

Se	  levittäytyy,	  venyy	  ja	  rajat	  pirstaloituvat	  tilaan.	  Kokemukseni	  mukaan	  havainto	  

tästä	  tapahtumasta	  aiheuttaa	  kokijassaan	  tilallisen	  kehon	  tunteen.	  Teos	  on	  tila,	  

jossa	  tulen	  tietoiseksi,	  epävarmaksi,	  vaivaantuneeksikin	  omasta	  ruumiistani,	  

rajoistani.	  Teokseni	  häiritsee	  ruumiillista	  olemusta,	  hajottaen	  sen	  tilallisuuden,	  

tällöin	  se	  saattaa	  aiheuttaa	  kokijassaan	  omien	  rajojen	  ylittämisen.	  	  

	  

	  

kehollinen	  tila	  

	  
Myös	  tilalla	  on	  lähtökohtaisesti	  oma	  keho.	  Asunnon	  olomuoto	  on	  tietynlainen	  ja	  

siihen	  suhteutin	  tehtävän	  teoksen.	  Koin	  voimakkaasti,	  että	  tila	  täyttyi,	  

uudelleenmuodostui,	  kehollistui	  ja	  Julia	  oli	  läsnä.	  Kehollinen	  tila	  merkitsee	  

ruumiin	  esiintuloa,	  sen	  energian	  ja	  visuaalisen	  olevaisuutta	  ja	  esille	  tuomista.	  

Julia	  täyttää	  tilaa	  ja	  tila	  täyttää	  Juliaa.	  Ollen	  osa	  suurempaa	  kokonaisuutta	  

kinesteettisen	  empatian	  käsitteen	  ja	  monikollisuuden	  myötä,	  kokijan	  tilallinen	  

keho	  tulee	  osaksi	  kehollista	  tilaa.	  Lyhyesti	  sanottuna	  kokija	  tuntee	  ruumiissaan	  

Julian	  tuntemuksia	  tavalla	  tai	  toisella.	  Samoin	  tilasta	  lähtöisin	  olevat	  

uudelleenasetellut	  esineet	  saavat	  uuden	  merkityksen	  ja	  	  niistäkin	  tulee	  osa	  

kehollista	  tilaa.	  Oviaukon	  paikka,	  tissin	  suunta,	  alushousujen	  sijainti,	  kaikki	  

kertovat	  hänen	  olemassa	  olostaan.	  Täytyy	  vain	  kuunnella	  tarkkaan	  ja	  seurata	  

kehon	  uumia.	  Tämän	  teoksen	  vartalo	  ulottuu	  pimpottimelle	  saakka.	  Sen	  viestit	  

ovat	  vaivihkaisia	  ne	  jäävät	  usealta	  havainnoimatta.	  	  

	  

Julia	  on	  tila,	  jossa	  kokija	  vapautuu	  kun	  hyväksyy	  olemassa	  olevan	  muutoksen.	  

Kuunnellen	  ja	  vastaanottaen.	  Tämä	  tarkoitti	  toisilla	  kokijoilla	  näkyväksi	  tullutta	  

ruumiillista	  muutosta,	  jota	  minä	  ja	  toiset	  kokijat	  pääsimme	  havainnoimaan.	  

Poistuessaan	  kokija	  koki	  puhdistuneensa	  jollain	  meditatiivisella,	  terapeuttisella	  

tasolla.	  Tilaan	  pirstaloituneet	  rajat	  ja	  ruumiillisuus	  palautuivat,	  oma	  tilallisuus	  

palautui.	  
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näkyväksi	  tuominen	  (Julia)	  
	  

I	  had	  a	  Flashback	  of	  something	  that	  never	  existed—Louise	  Bourgeois	  	  

(Ode	  à	  l’oubli	  2002)	  

 
Tämä	  ajatuslause	  oli	  näyttelytekstini	  alku,	  se	  liittyi	  voimakkaasti	  kyseisen	  tilan	  

tuottamaan	  henkeen.	  Käsitän	  tämän	  Bourgeoisen	  punaisella	  pellavalle	  käsin	  

kirjaillun	  lauseen	  takaumana,	  flashbackinä	  tai	  dejavuna.	  Etiäisenä	  tulevasta	  

taiteesta,	  hetkestä,	  jonka	  kirjailu	  pellavalle	  muutti,	  se	  teki	  olemattomuuden	  

olevaksi.	  Se	  on	  kuin	  uni,	  joka	  sekoittuu	  todelliseen.	  Rinnakkainen	  maailma,	  jonka	  

olevaisuus	  tässä	  maailmassa	  on	  flashbackien	  varassa.	  Kielletty	  todellinen	  hetki,	  

jonka	  kokemisen	  on	  kerrottu	  olevan	  unta.	  Hän	  teki	  sen	  näkyväksi	  ja	  olevaksi	  

kirjailemalla	  sen.	  Ajatuksen	  voimalla	  voi	  saada	  voimakkaan	  tuntemuksen	  

menneestä	  hetkestä,	  tai	  kuvitteellisesta	  hetkestä.	  Ihminen	  voi	  palauttaa	  kehoonsa	  

ja	  mieleensä	  miltä	  jokin	  materiaali	  tai	  tunnetila	  tuntui	  keholla/kehossa.	  	  

	  

Onko	  tilassa	  liikaa	  elementtejä	  jo	  nyt?	  Ymmärrys	  etten	  saa	  yhdistettyä	  videoituja	  

tilanteita	  ja	  reaali-‐aikaista	  kuvaa,	  niin	  kuin	  olisin	  halunnut,	  pakottaa	  minut	  

uskomaan	  että	  keksin	  toisen	  tavan	  ilmaista	  saman	  asian	  pienemmillä	  vihjeillä.	  

Tissi	  tiirailee	  ja	  tarkastelee	  sitä	  ympäröivää	  maailmaa	  sisältä	  käsin.	  Hän	  (Julia)	  

kokee	  kaiken,	  mitä	  ihmiset	  tilassa	  tekevät.	  	  

	  

Osaammeko	  olla,	  jos	  joku	  päästää	  meidät	  sisään,	  sieluunsa.	  Lähelle.	  

Uskallammeko	  ottaa	  vastaan	  kaksisuuntaisen	  kosketuksen?	  Tätä	  kehollinen	  tilani	  

minulta	  kysyi.	  Näkymättömän	  näkyväksi	  tuominen,	  teokseni	  yhteydessä	  tunteen	  

esille	  tuominen	  pukuna.	  Se	  avaa	  kysymyksen	  tilan	  ja	  kokijan	  suhteesta	  näkyvään	  

ja	  näkymättömään.	  Eräs	  kokija	  ei	  pitänyt	  näkemästään.	  Hän	  kuitenkin	  

kommentoi	  tunteen	  voimakkuutta,	  joka	  hänet	  valtasi	  tilassa.	  Osa	  teosta	  oli	  vapaus	  

tuntea.	  Hän	  pukeutui	  kohtaamattomuuden	  pukuun	  pohtiessaan	  epäonnista	  

parisuhdettaan.	  Terapeuttista	  teoksessa	  oli	  kuulemani	  mukaan	  juuri	  tämä	  

tunnetilan	  muutos.	  Oli	  se	  sitten	  mikä	  hyvänsä,	  se	  aiheutti	  muutoksen	  kautta	  

jonkinlaisen	  euforiantunteen,	  vapauden,	  jonka	  jäljillä	  olin	  teosta	  tehdessäni.	  	  	  
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”Haluan	  olla	  kaikkialla	  kaikkien	  kanssa,	  kaikenaikaa”.	  Elisan	  ensimmäinen	  

nettiyhteyslanseerauksen	  mainoslause	  tulee	  eräälle	  kokijalle	  mieleen,	  kun	  

keskustelemme	  ruudun	  läsnäolosta	  arkisessa	  elämässämme.	  Hän	  miettii	  miten	  

lyhyessä	  ajassa	  sosiaalisen	  median	  maailma	  on	  kaapannut	  läsnäolomme	  

samanaikaisesti	  toisaalle.	  Tilanteesta	  tekee	  oudon	  se,	  että,	  mainoskampanjan	  

kasvo	  ja	  ääni	  olin	  minä.	  Voimakas	  kehontuntemukseni,	  sen	  mediumina	  käyttö,	  

saa	  juurensa	  mallinurastani.	  Kymmenen	  vuotta	  ulkomailla	  ja	  Suomessa	  tekemäni	  

työ	  kyseenalaisti	  ulkokuoren	  merkityksen.	  Sielun	  ja	  ruumiin	  toisensa	  läpäisevyys	  

oli	  toisarvoista	  muotialalla.	  Ulkokuori	  oli	  merkityksellisin.	  Henkilökohtaisen	  

historiani	  vuoksi	  keskityn	  taiteessani	  sisäisen	  olevan	  ja	  tulevan	  näkyväksi	  

tuomiseen.	  	  

	  

Hermostuneisuus,	  joka	  itselläni	  lisääntyy	  jatkuvan	  teknologian	  läsnäolon	  myötä	  

vähenee	  tilassa.	  Eräs	  kokija	  kokee	  teoksen	  pysäyttävän	  ajan.	  Kuva	  tv-‐	  ruudulla	  

sen	  sisältä	  katsottuna	  (Julian	  silmin)	  pysähtyy	  samanaikaisesti.	  Odotus	  tulee	  

näkyväksi.	  Koskettaessaan	  hyytelötissiä	  uudelleen	  tulee	  Julia	  näkyväksi	  ja	  tämä	  

kokija	  pukeutuu	  kohtaamisen	  pukuun.	  Koen	  ylpeyden	  tuntemuksia,	  saadessani	  

todistaa	  Julian	  kehon	  rakentumisen	  muutamaan	  otteeseen	  kokijan	  tuntemana,	  

aistimana	  ja	  löytämänä.	  Liikutun.	  On	  harvinaista	  saada	  kokea	  kokijan	  

tuntemuksia	  oman	  taiteen	  äärellä.	  

	  	  

Mietin	  asunnon	  mennyttä	  elämää.	  Isoisoäidiltä	  isoäidille,	  isoäidiltä	  äidille	  ja	  äidiltä	  

tyttärelle	  ja	  tyttäreltä	  tyttärentyttärelle.	  Vuosien	  taakat	  ja	  ilot.	  Surut,	  salaisuudet	  ja	  

hyväksynnät.	  Kenen	  onnellisuus	  on	  vaakakupissa	  painavin?	  Miksi	  avata	  teos	  

kirurginveitsellä	  halki	  ja	  erotella	  ainesosat	  valmiiksi.	  Teos	  on	  koettava!	  	  
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7:	  TAITEILIJUUS	  

	  
Yksin	  tekijänä	  ensimmäistä	  kertaa.	  Toisina	  päivinä	  nautin	  vapaudestani,	  toisina	  

kaipaan	  pallottelijaa	  ajatuksilleni.	  Olen	  ajatus	  -‐ja	  toteutusmaailmaltani	  hyllyvä,	  

tarraava,	  herkkä	  ja	  reagoiva	  kuin	  työstämäni	  hyytelö.	  Hyytelön	  arkipäiväisyys,	  sen	  

saatavuus	  ja	  helppous	  on	  osa	  taiteilijaidentiteettiäni,	  perheellisyyttä	  ja	  arkea,	  joka	  

muovautuu	  surrealistiseksi	  maisemaksi	  sielussani.	  

	  	  

Missä	  kohtaa	  oma	  pukusuunnittelijuuteni	  muuttuu	  taiteilijuudeksi,	  tai	  toisinpäin?	  

Tönin	  rajapintoja	  ja	  itseäni,	  mutten	  silti	  törmännyt	  aitaan.	  Mistä	  asetetut	  rajat	  

tulevat?	  Mikä	  raja-‐aitoja	  kaataa?	  Tarve	  määrittää	  taiteen	  tekeminen	  jonkin	  

lokeron	  sisälle,	  aiheuttaa	  kauhun	  sekaisia	  tuntemuksia	  sisuskaluissani.	  Ideoiden	  

ammennuslaari	  pukusuunnittelijuudessanikin	  olen	  minä	  itse.	  Ryhmän	  taakse	  on	  

helppo	  piiloutua,	  väistää	  kysymykset	  ja	  vedota	  ryhmätyön	  voimaan.	  Ollessani	  

idean	  ja	  toteutuksen	  takana	  yksin,	  kauhun	  paineen	  määrä	  verisuonissani	  

lisääntyy.	  En	  pysty	  tähän,	  ajattelen.	  En	  osaa	  delegoida,	  en	  pyytää	  apua,	  saatikka	  

tajuta	  tarvitsevani	  apua.	  	  

	  

13.28,	  26.1.2016,	  valmistuuko	  tämä	  teos	  ikinä?	  Polte	  palleassa	  ja	  lapsenomainen	  

innostus	  lisääntyy	  päivittäin,	  oksennan	  kohta.	  Taidan	  kuitenkin	  olla	  oikealla	  

suunnalla.	  Tämä	  on	  elämäni	  mittainen	  matka,	  matka	  kohti	  tuntematonta,	  

määrittelemätöntä	  aluetta,	  taiteen	  tekemisen	  synnyinseutua.	  Sieluani.	  

	  

Olen	  suunnittelijana	  läsnäoleva,	  heittäytyvä,	  poukkoileva,	  epäselvä,	  

prosessikeskeinen	  ja	  asiat	  auki	  jättävä.	  Kehollisuus	  ja	  sen	  kautta	  viestittäminen	  

on	  yksi	  vahvimmista	  taiteen	  välittämisen	  keinoistani,	  pikkutarkan	  ja	  viestittävän	  

pukusuunnittelun	  lisäksi.	  	  
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Jatkumo	  ja	  paikkasidonnaisuus	  ovat	  osa	  suunnittelijaidentiteettiäni.	  Ajattelen,	  

että	  vain	  tilassa	  ollen,	  sitä	  hengittäen	  tilan	  voi	  aistia.	  Käytin	  näitä	  

erikoisosaamisenalueitani	  	  toteuttaessani	  teokseni.	  	  

Tämän	  hetkinen	  taiteellinen	  kiinnostukseni	  sijaitsee	  kinestesiassa,	  kehon	  ja	  

objektien	  välisissä	  suhteissa.	  Hetken	  pysäyttäminen	  still-‐	  kuvanomaiseksi,	  

vinksahtaneeksi	  todellisuudeksi,	  surrealismiksi	  oli	  pyrkimykseni	  taiteellisessa	  

työssäni.	  

	  

	  

pukusuunnittelijuus	  
	  

13.50,	  12.12.2016,	  esitystyyli	  tulevassa	  teoksessa	  tulee	  olemaan	  voimakkaasti	  

haptinen	  ja	  loppuun	  harkittu.	  Suurimpana	  haasteenani	  on	  yksin	  olo,	  läsnäolo	  ja	  

toisena	  olo.	  

	  

Pukusuunnittelijuuteni	  on	  kehon	  tiedostamisen	  taitoa,	  se	  on	  ajattelutapa	  ja	  

lähestymiskeino.	  Taiteen	  maailman	  avautuminen	  tarkoittaa	  minulle	  

vapautumista	  määreiden,	  rajojen	  ja	  omien	  kykyjen	  epäilyn	  kierteestä.	  Olen	  

näiden	  vuosien	  varrella	  oppinut	  pitämään	  kiinni	  intuitiivisistä	  aihioista,	  ideoista	  

ja	  ihmisistä.	  Olen	  oppinut,	  että	  en	  kykene	  etäällä	  tehtävään	  suunnitteluun,	  vaan	  

syntyäkseen	  teos	  tarvitsee	  kohtaamisen,	  läsnäolon,	  taiteen	  tekemisen	  

symbioottisen,	  henkeäsalpaavan	  hetken.	  Intuitiivisuus	  on	  tullut	  jäädäkseen,	  sen	  

toteamisen	  myötä,	  kudon	  verkkoni	  uudelleen.	  Haluan	  tehdä	  töitäni	  (mitä	  ne	  

sitten	  ovatkaan)	  näin.	  

	  

Pukusuunnittelijan	  työ	  on	  yksinäistä	  ja	  stressaavaa	  työtä,	  usein	  

riittämättömyyden	  tunne	  kalvaa	  ja	  halu	  tehdä	  jotain	  normaalista	  poikkeavaa	  on	  

kasvanut	  vuosien	  varrella.	  Kokemuksen	  tuomalla	  varmuudella	  ja	  ammattitaidolla	  

olen	  kuitenkin	  aina	  löytänyt	  väylän	  mielenkiinnon	  säilyttämiseksi	  

pukusuunnittelijan	  töissäni,	  tunteiden	  velloessa	  sisälläni.	  Teos	  1:1:1:3	  testasi	  

osaajuuttani	  suuressa	  määrin,	  en	  osannut	  ratkaista	  yksinkertaisia	  ongelmia	  yhtä	  

nopeasti	  kuin	  tunnen	  kykeneväni	  pukusuunnittelijana.	  	  
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Tutkin	  pukusuunnittelijuuttani	  teokseni	  sisältä	  käsin.	  Tunnustelin	  ulkomuodon	  
muutoksen	  vaikutusta	  ja	  merkitystä.	  Sen	  pinnallista	  olemusta	  yhdistettynä	  

lataukseen	  joka	  liittyy	  nimenomaan	  esitysvaatteeseen.	  Puku	  voi	  olla	  nestemäinen,	  

savu,	  olematon,	  tunne	  tai	  muutoin	  muokattu	  habitus.	  Sen	  mahdollinen	  

immateriaalinen	  tuntu	  kehossa	  kiinnostaa	  minua.	  Linda	  Granforsilla	  ja	  Aura	  

Hakurilla	  on	  yli	  kymmenen	  vuoden	  kokemus	  performanssien	  tekemisestä	  

yhdessä.	  He	  ovat	  kummatkin	  kuvataiteilijoita,	  mutta	  heidän	  ulkomuotonsa	  ja	  

pukunsa	  performansseissa	  ovat	  aina	  loppuun	  harkittuja	  ja	  tarkkuudella	  

valmistettuja.	  Heille	  puku	  on	  orgaaninen	  osa	  prosessia,	  sen	  merkitys	  on	  kokijalle	  

ja	  tekijälle	  suuri.	  Kuvataiteilijuuden	  tuoma	  kuvallinen	  hahmottaminen	  ja	  

kokonaiskuvan	  näkeminen	  auttavat	  performanssien	  synnyssä.	  Heidän	  mielestään	  

puvun	  olemus,	  hahmo	  löytyy	  prosessin	  edetessä	  kiinteänä	  osana	  teosta.	  

Teoksessani	  hyytelön,	  personoidun	  materian	  voiman	  johdosta	  jätin	  ennakkoon	  

ajatellun	  performanssini	  tulevaisuuteen.	  Silti	  koen	  haastattelumateriaalin	  

tärkeäksi	  osaksi	  suunnitteluprosessiani,	  se	  antoi	  uskallusta	  luottaa	  materiaalin	  

performoivaan	  voimaan.	  

	  

Teos	  oli	  hyvin	  henkilökohtainen.	  Pelko	  oman	  taiteellisen	  työn	  tekemiseen	  oli	  

läsnä	  päivittäin,	  mutta	  miksi?	  Mistä	  ujouteni,	  epävarmuuteni	  ja	  haluttomuuteni	  

johtui?	  Työskentely	  pukusuunnittelijana	  on	  minulle	  tuttua	  ja	  turvallista,	  osaan	  

hommani.	  Nyt	  olen	  astunut	  polulle,	  josta	  minulla	  ei	  ole	  aikaisempaa	  kokemusta,	  

sitä	  pitkin	  kulkeminen	  on	  askel	  askeleelta	  haasteellisempaa	  ja	  käytännön	  esteet	  

hidastavat	  etenemistäni.	  Polulta,	  jolle	  astuin,	  on	  vielä	  valtava	  matka	  kuljettavana	  

mantereelle	  nimeltä	  valmis	  teos.	  Epäilyni	  omia	  kykyjäni	  kohtaan	  vähenivät	  

saatuani	  tilan	  järjestettyä	  tammikuun	  alussa	  2016	  niin,	  että	  kykenin	  näkemään	  

isomman	  tissin	  tilassa.	  Palauduin	  alkuperäiseen	  suunnitelmaan	  yhdestä	  isosta	  

hyytelötissistä.	  Pienimuotoinen	  testailu	  tuntui	  ajanhaaskaukselta.	  	  

	  

Critical	  Costume	  2015	  konferenssin	  näyttelyssä	  esillä	  olleista	  puvuista	  ja	  niiden	  

tutkimuksellisista	  päämääristä	  haluan	  nostaa	  muutaman	  esimerkin.	  Claire	  Doyle	  

sulauttaa	  itsensä	  luontoon,	  tunnustellen	  miten	  luonto	  ja	  sen	  materiaalit	  

vaikuttavat	  hänen	  kehonsa	  muotoon	  ja	  tekstuuriin.	  Hän	  kutsuu	  pukuja	  

hetkellisiksi,	  häviäviksi	  puvuiksi.	  	  
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Kun	  taas	  Todd	  Welton-‐Oreggio	  a.k.a. 	  Frankie	  Knuckles 	  teoksellaan	  

Performance	  Machine	  esittää	  kehon	  performanssikoneena	  joka	  operoi	  kameran	  

linssin	  läpi:	  käyttäen	  pukuelementtiä	  joka	  toimii	  heijastavana	  nyky-‐naamiona,	  

yleisöstä	  tulee	  heijaste	  esiintyjästä	  esiintyjän	  sisällä.	  (Pantouvaki	  2015)	  Doylen	  

ajatus	  kehon	  muodon	  muutoksesta,	  muovautumisesta	  toiseksi	  on	  samoilla	  jäljillä	  

mitä	  itse	  metsästän.	  Sisäinen	  muutos	  esiintyjässä	  joka	  näkyy	  ulkoisena	  

muutoksena	  kehossa.	  Knucklesin	  esiintyjän	  monistaminen,	  mallinukke	  joka	  on	  

sekä	  voimakas,	  läsnä	  oleva	  esiintyjä,	  kamera,	  että	  heijastepinta	  taas	  tukee	  

ajatustani	  sekä	  kojeiden	  performatiivisyydestä,	  että	  katsoja/kokija	  siirroksen	  

aiheuttamasta	  hämmentävyydestä.	  	  Hän	  kertoo	  katsovansa	  jälkikäteen	  

videotaltioinneilta	  miten	  ihminen	  käyttäytyy	  ja	  elehtii.	  Perustan	  

pukusuunnittelun	  laajennusehdotelmani	  aihetta	  tutkineisiin	  edellä	  mainittuihin	  

taiteilijoihin.	  

	  

Valo,	  hyytelö,	  heijasteet	  ja	  virtsa	  voivat	  olla	  pukusuunnittelua,	  jos	  ne	  keholle	  

jollain	  tapaa	  puetaan.	  Kuvallinen	  kehon	  muovaaminen	  eli	  kuva,	  joka	  väärentää	  

olevan	  toiseksi	  on	  sitä	  myös,	  varsinkin	  kun	  kohteena	  on	  ihminen	  ja	  hänen	  

metamorfoosin	  läpikäyvä	  habituksensa	  eli	  kokonaisolemuksensa.	  Karaktäärin	  eli	  

kokonaishahmon	  luominen	  on	  kehon	  ulkomuodon	  muovaamista	  keinolla	  millä	  

hyvänsä.	  Se	  voi	  olla	  olemuksen	  muutos,	  esimerkiksi	  ryhti,	  tietoisuus	  tai	  tunteiden	  

kirjo,	  joka	  näkyy	  ja	  muuntuu	  ihmishahmossa	  teoksessani	  turvakameran	  valvovan	  

silmän	  alla.	  Ihminen	  tulee	  tietoiseksi	  oman	  kehonsa	  ulottuvuuksista,	  hyvässä	  ja	  

pahassa.	  Kokemukseni	  mukaan	  tästä	  pukusuunnittelijan	  työssä	  on	  kyse.	  

Määrittelen	  edellä	  mainittujen	  pukusuunnittelijuuden	  laajennuksien	  myötä	  

hyytelön	  ja	  kameran	  yhtälön,	  sen	  tuottaman	  muunnetun	  ihmishahmon	  olevan	  

puku,	  kun	  se	  näyttäytyy	  kehollisena	  metamorfoosina	  joka	  muuttaa	  kokijan	  

habituksen	  toiseksi.	  Entä	  miten	  kohtaaminen	  tai	  kohtaamattomuus	  

näyttäytyisivät	  pukuna?	  	  

Puvun	  ei	  tarvitse	  koskettaa	  ihoa	  ollakseen	  puku,	  riittää	  jos	  ajattelemme	  sen	  

olevan	  sitä.  
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performanssit	  

Performanssien	  parissa	  työskennellessäni	  tiedostan	  tapahtuma	  hetken	  

mahdollisuudet	  ja	  katsojan	  vapauden.	  Ollessani	  katsoja	  saattavat	  hetket	  tallentua	  

verkkokalvolleni	  todella	  vahvoina	  kuvina,	  valmiina	  maalauksina.	  Vaikkakin	  esitys	  

kokonaisuutena	  olisi	  mielestäni	  vaikkapa	  tylsä,	  saan	  yleensä	  irti	  ainakin	  yhden	  

säilyvän	  kuvan,	  tai	  oman	  vahvan	  idean	  ja	  minulla	  on	  aina	  vapauteni	  lähteä.	  Joskus	  

kokemus	  voi	  olla	  niin	  voimakas,	  että	  tuntuu	  kuin	  elämä	  saisi	  uuden	  suunnan,	  uusi	  

ovi	  avautuisi.	  Olen	  työskennellyt	  ryhmissä	  missä	  yhteistyö	  on	  sujunut	  hyvin,	  silti	  

tuntenut	  etten	  käytä	  koko	  kapasiteettiani	  taiteilijana.	  Olen	  kokenut	  tarvittavan	  

vain	  pukusuunnittelijuuttani,	  nopeaa	  reagointikykyäni	  ja	  

ongelmanratkaisutaitojani,	  jolloin	  käytän	  kapasiteetistani	  vain	  pientä	  osaa.	  	  

Performanssit,	  joita	  olen	  ollut	  tekemässä	  pohjaavat	  todelliseen	  elämään	  ja	  nyky-‐	  

yhteiskunnan	  epäkohtiin,	  sekä	  häivähdyksiin	  totuudesta.	  Näkökulmani	  omassa	  

taiteellisessa	  työskentelyssäni	  on	  sisältäni	  ulos	  ja	  toisinpäin.	  Kehoni	  ja	  mieleni	  on	  

mediumini.	  Kehollinen	  kokonaisvaltainen	  taktillinen	  tapa	  havainnoida	  tilaa	  ja	  

kokemukseni	  tilasta	  määrittää	  syntyvän	  teoksen	  muodon.	  	  

	  

Performansseissaan	  Marina	  Abramovícin	  oman	  kehon	  käyttö	  mediumina	  ja	  

subjektina	  taiteessaan	  aiheuttaa	  usein	  hänelle	  suunnatonta	  kipua,	  halua	  paeta	  

tilanteesta.	  Tylsyydenkin	  uhalla	  hän	  on	  kaikilla	  soluillaan	  läsnä.	  Kokija	  kokee	  

kivun	  kinesteettisen	  empatia	  käsitteen	  myötä	  myös	  omassa	  kehossaan,	  ei	  

välttämättä	  siinä	  hetkessä,	  mutta	  myöhemmin.	  (Marina	  Abramovíc	  2008)	  

Performanssissaan	  Rhythm	  0	  (1974)	  pöydällä	  oli	  72	  esinettä	  joita	  kokija	  sai	  

käyttää	  haluamallaan	  tavalla	  Marina	  kohteenaan.	  Pöydällä	  oli	  ketjuja,	  ruusuja,	  

ruoskia,	  vöitä,	  kynttilöitä	  ja	  ase.	  Abramovíc	  antaa	  luvan	  satuttaa	  ja	  ottaa	  täyden	  

vastuun	  tapahtumista,	  tällöin	  hän	  aktivoi	  kokijan	  diktatuurin,	  sisäisen	  satuttajan.	  

(Abramovíc	  2008)	  (TED	  Talks).	  
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Guatemalalaisen	  taiteilija	  Regina	  Jóse	  Galindon	  performansseista	  on	  myös	  

luettavissa	  piilotetun	  väkivallan	  tematiikka.	  Performanssissaan	  Stone,	  (Piedra)	  

2013	  hän	  on	  pukeutuneena	  saveen.	  Se	  peittää	  hänen	  kehonsa.	  Hän	  menee	  sikiö	  

asentoon	  maahan,	  selkä	  ylöspäin.	  Yleisölle	  annetaan	  lupa	  virtsata	  hänen	  päälleen	  

(Viana	  2015).	  Tämän	  saman	  piilotetun	  väkivallan	  esiintulon	  kokijoissa	  tiedostin	  

teokseni	  yhteydessä,	  vaikka	  kyseessä	  ei	  ollut	  oma	  kehoni,	  vaan	  Julian	  keho.	  

Väkivaltainen	  kohtelu	  tuntui	  kehossani,	  huomioin	  yhden	  kokijan	  vetäytyvän	  

pitkäksi	  aikaa	  parvekkeelle	  mietiskelevän	  näköisenä.	  Tätä	  ennen	  hän	  iski	  

kyntensä	  hyytelötissiin,	  jättäen	  siihen	  syvät	  jäljet.	  

	  

Olen	  kokenut	  useissa	  produktioissa	  olevani	  enemmänkin	  idean	  toteuttaja,	  kuin	  

suunnittelija.	  Kaipaan	  heittäytymistä	  määrittelemättömän	  taiteen	  tekemisen	  

pariin.	  Performanssitaiteen	  tekeminen	  on	  antanut	  vapauden	  irtisanoutua	  

pukusuunnittelijuudestani,	  vapauden	  olla	  taiteilija.	  Työryhmä	  Kosonen,	  Lindén,	  

Onn	  (Angakoq	  II-‐	  performanssifestivaalit,	  SIC-‐galleria	  2015)	  on	  itselleni	  

kokemuksena	  intuitiivisin.	  Joku	  aloitti	  ja	  toinen	  jatkoi,	  tätähän	  tämä	  

parhaimmillaan	  on.	  Yhteinen	  matka	  tuntemattomaan,	  luottaen.	  	  

	  

Rumuuden	  ja	  kauneuden	  käsitteet	  toistuvat	  töissäni,	  niin	  pukusuunnittelijana	  

kuin	  oman	  taiteellisen	  työn	  tekemisessäkin.	  Pukusuunnittelijana	  olen	  törmännyt	  

produktioissa	  esiintyjän	  haluttomuuteen	  näyttää	  omasta	  mielestään	  rumalta.	  

Lindalle	  ja	  Auralle	  ja	  tyypillistä	  heidän	  performansseissaan	  on	  toistuvat	  toistensa	  

kanssa	  samannäköiset	  hahmot,	  joihin	  voi	  aina	  palata	  myöhemmin.	  Hahmot	  saavat	  

nimiä	  ja	  toiset	  heistä	  jäävät	  elämään	  kauemmin	  kuin	  toiset.	  Niiden	  ulkomuoto	  

määrittyy	  tarpeen	  mukaan	  miksi	  vain,	  riippumatta	  siitä,	  miltä	  he	  itse	  näyttävät	  tai	  

kokevat	  näyttävänsä	  puvuissa.	  Performanssin	  muodossa	  taiteilijanimellä	  CarU,	  

(Rebecca	  Viitala	  &Siru	  Kosonen)(Angakoq	  I,	  SIC-‐galleria	  2014)	  käsittelimme	  	  

kehollisia	  kauneusihanteita,	  kauneuden	  ja	  rumuuden	  vaihtelevaa	  metamorfoosia.	  

Milloin	  rumuus	  kääntyy	  kauneudeksi	  ja	  toisin	  päin?	  Ulkomuoto,	  sen	  viehättävyys	  

tai	  epäviehättävyys	  koostuu	  henkilökohtaisista	  ja	  yhteiskunnan	  luomista	  

ihanteista,	  sekä	  tuoksuista	  (biologinen	  vetovoima,	  feromonit),	  jotka	  sitoutuvat	  

muistoihin,	  toiveisiin,	  haaveisiin	  tai	  seksuaaliseen	  haluun.	  Esimerkiksi	  näet	  niin	  

kuin	  haistat.	  



	  

	  
	  

54	  

	  

	  

tekijä/toimitsija	  
	  

Luovuttuani	  performanssista,	  kuvittelin	  vapautuneeni	  esiintyjyyden	  

olemassaolosta.	  Haluamattani,	  olen	  osa	  performanssia,	  koska	  olen	  läsnä.	  Mitä	  

kerron	  ulkomuodollani?	  Kuinka	  erottaa	  minä-‐	  henkilö	  ja	  muuttua	  toimitsijaksi,	  

välittäjäksi,	  tekijäksi	  irtaantuen	  oman	  työn	  läsnäolon	  aiheuttamasta	  

epämukavuudesta?	  	  

Toimitsijan	  rooli	  tuntuu	  oikealta,	  naamioidun	  ja	  otan	  etäisyyteni.	  Mietin	  

etukäteen	  termejä	  tekijyys,	  esiintyjyys	  ja	  toimitsija,	  mitä	  tämän	  teoksen	  

tekeminen	  ja	  vahtiminen	  tekee	  minusta	  tai	  minulle?	  Tämä	  kysymys	  jäi	  

miettimättä	  loppuun,	  totesin	  olevani	  taas	  todella	  huteralla	  maalla,	  maalla	  joka	  

syövyttää	  minua	  sisältäpäin,	  imee	  energiani.	  Kokijan	  roolia	  tiloissa	  oli	  

hämmentävä,	  vaivaannuttavaa	  ja	  äärimmäisen	  mielenkiintoista	  seurata.	  Osa	  

kokijoista	  halusi	  avautua,	  kertoa	  henkilökohtaisia	  kipupisteitään	  minulle,	  sillä	  

olin	  tilassa	  koko	  aukioloajan.	  Vaikuttavuuden,	  koskettavuuden	  ja	  kohtaamisen	  

merkitys	  sai	  uudet	  mittasuhteet,	  en	  ollut	  henkisesti	  valmistautunut	  tilassa	  oloon,	  

kohtaamiseen	  enkä	  kosketukseen.	  Voin	  todella	  huonosti	  päivien	  jälkeen,	  oksensin	  

pahaa	  oloani	  ja	  olin	  väsynyt.	  Kohtaamattomuus	  tuli	  tilan	  hiljentyessä,	  yksinäisinä	  

tyhjinä	  hetkinä	  keholliseksi	  tuntemukseksi.	  Sisälmykseni	  kalvoivat,	  kuihduin	  ja	  

kaipasin.	  Olin	  osa	  parvekekohtausta,	  pukeutuneena	  

kohtaamattomuuden/kohtaamisen	  pukuun.	  

	  

Vaikka	  koin	  teoksessani	  olevani	  toimitsija,	  oli	  läsnäoloni	  joillekkin	  kokijoille	  

tärkeä	  lisä,	  joillekin	  näyttäydyin	  vaivaannuttavana	  tuijottajana,	  toiselle	  

hoitohenkilökuntana	  ja	  kolmannelle	  kuuntelevina	  korvina,	  jaetussa	  hetkessä.	  

Tarkkailemalla	  ihmistä	  vaivaannuttavassa	  tilassa	  tein	  pukusuunnittelijan	  työtä.	  

Kutsun	  tilaa	  vaivaannuttavaksi	  siellä	  kokemani	  ja	  kuulemani	  perusteella.	  	  
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“Clothing	  is. . .an	  exercise	  of	  memory.. . 	  

It 	  makes	  me	  explore	  the	  past . . . 	  

how	  did	  I 	  feel	  when	  I	  wore	  that . . .” 	  

—Louise	  Bourgeois 	  

	  

Ihailun	  kohteeni,	  taiteilija	  Louise	  Bourgeois	  kirjailee	  mietelauseita	  kankaille,	  joilla	  

on	  historia	  hänen	  elämässään.	  Hän	  avaa	  hahmottelemaani	  kehon	  muistiin	  

kiinnittyvää	  havaintoa,	  jonka	  ihminen	  voi	  palauttaa	  ruumiilliseksi	  tuntemukseksi	  

ja	  halutessaan	  tuoda	  näkyväksi.	  Teokseni	  maailmassa	  en	  kyennyt	  

ajattelemaankaan	  muuta	  pukua	  kuin	  turva-‐asuani,	  kohtamisen	  pukua.	  Toimitsijan	  

asuani,	  jossa	  oloni	  oli	  voimakkaampi	  ja	  tunnetila	  rauhoittui.	  Pakenin	  

turvahaalariin	  ja	  pooloon,	  pysyttäydyin	  niissä. 	  Tunnesiteet,	  historia	  ja	  energia	  

täytyy	  olla	  kohdillaan	  vaatteen	  sisältä	  käsin.	  Pahoinvointini	  liiallisesta	  

empatiamäärästäni	  johtuen	  vahvisti	  haluni	  käyttää	  turvavaatetusta,	  samoja	  

vaatteita	  koko	  aukioloajan.	  Taas	  uusi	  pakokeino.	  	  

Tissin	  ronskius,	  muovisuus,	  läpikuultavuus	  ja	  kylmäksi	  jättö	  kertovat	  tarinan	  

kokijalleen.	  Mitä	  minä	  kerron	  tilassa	  olollani	  kokijalle	  turvavaatteeni	  sisältä?	  

	  

keinoja	  kriittisyyden	  hallintaan	  

Minkä	  jäljillä	  olen?	  Olenko	  minkään	  jäljillä	  vai	  jahtaako	  työ	  tekijäänsä.	  Antauduin,	  

en	  ehkä	  osaa,	  mutta	  aion	  yrittää.	  Epäonnistun	  tai	  en.	  

	  

Ohjaavan	  opettajan	  tärkeys	  ja	  tuki.	  Ilman	  ohjaavan	  opettajani	  Auran	  apua	  ja	  

suunnatonta	  tukea	  en	  olisi	  tehnyt	  tätä	  työtä	  ikinä	  loppuun.	  Kestän	  

epäonnistumisen	  mahdollisuuden	  yllättävän	  hyvin.	  Kun	  valitsee	  materiaaliksi	  

orgaanisen	  aineen,	  jonka	  käytös	  on	  vain	  osittain	  ennalta	  arvattavissa,	  saa	  

varautua	  viime	  hetken	  paniikkitilanteisiin.	  	  

17.05,	  2.3.2016,	  Nänni	  on	  osittain	  repeytynyt	  irti	  ja	  ääni	  ei	  toimi,	  ei	  kuulu	  mitään.	  

Hiljaisuus.	  Katse.	  Hiljaisuus.	  Tuleeko	  tästä	  sittenkin	  performanssi.	  Huh…toimii.	  
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Koen	  olevani	  etuoikeutettu	  saadessani	  tutkia	  jotain	  teoreettisesti	  tärkeää	  tämän	  

itselleni	  merkityksellisen	  teoksen	  välityksellä.	  Lykkäsin	  teoksen	  tekoa	  vuodella	  

eteenpäin,	  pelkoni	  vuoksi.	  Nyt	  oli	  oikea	  hetki.	  Keväällä	  ja	  syksyllä	  2015	  kulttuurin	  

tuottaja	  Sanna	  Lanttola	  valoi	  minuun	  uskoa,	  tehden	  markkinoinnin	  kurssiaan	  

teoksesta.	  Hän	  oli	  vakuuttunut	  teoksen	  tärkeydestä,	  hän	  potki	  minua	  eteenpäin	  

lyöden	  aikarajoja	  jolloin	  täytyi	  olla	  valmista,	  esimerkiksi	  apurahahakemuksiin.	  

Ilman	  potkijaa	  olisin	  vieläkin	  miettimässä	  asioiden	  puolia.	  

Opettele	  pyytämään	  apua,	  ota	  se	  vastaan,	  kysy	  mielipiteitä,	  mutta	  valikoi	  

vastauksista	  vain	  ne	  asiat	  mitä	  halusit	  tietää.	  Luota	  kun	  joku	  sanoo	  pitävänsä	  

teoksesta.	  Usko,	  jos	  jokin	  on	  tärkeää,	  vaikka	  vain	  omasta	  mielestäsi.	  

Pukusuunnittelijantyö	  on	  kokemani	  mukaan	  yksinäistä	  puurtamista,	  tekemisen	  

vaiheessa	  olen	  pakotettu	  olemaan	  pois	  treeneistä	  ja	  tukiverkkokin	  tuntuu	  olevan	  

olematon.	  Tämän	  taiteen	  pariin	  uskalluksen	  tulikasteen	  käy	  läpi	  varmasti	  

jokainen,	  joka	  omia	  töitään	  esille	  asettaa.	  Mutta	  kun	  nostaa	  tissin	  pöydälle,	  täytyy	  

osata	  aavistaa,	  että	  taiteen	  avartava,	  terapeuttinen	  tarkoitus	  tulee	  näkyväksi.	  	  
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8:	  JOHTOPÄÄTÖKSET	  

“Dance	  first.	  Think	  later.	  It's	  the	  natural	  order.”	  ―	  Samuel	  Beckett	  

	  

oppimisprosessi	  
	  

Läsnäoloni	  teoksessani,	  on	  tutkimuspohjani.	  Valokuvat,	  videot,	  

päiväkirjamerkinnät	  eivätkä	  kehooni	  tallentuneet	  muistot	  riitä	  kuvaamaan	  

teokseni	  sisältöä,	  se	  täytyi	  kokea.	  	  

	  

Kaikki	  työ	  hyytelön	  ja	  kameran	  parissa	  kuori	  jännitykseni	  teknologiaa	  kohtaan	  

olemattomiin.	  Jos	  en	  itse	  osaa,	  joku	  muu	  osaa.	  Hyytelötissin	  päivittäinen	  

korjaaminen	  ja	  ihmisten	  kohtaaminen	  saivat	  aikaan	  jonkinlaisen	  hoitosuhteen.	  

Hoitosuhdeteos	  tarkoittaa	  itselleni	  teosta,	  joka	  tarvitsee	  käynnistäjän,	  huoltajan	  

tai	  toimitsijan	  pysyäkseen	  ”hengissä”.	  Joidenkin	  kokijoiden	  tunteman	  euforian	  

tunteen	  ja	  meditatiivisyyden	  päättelin	  johtuvan	  sekä	  hoitosuhde-‐teoksesta,	  

aidosta	  läsnäolosta,	  hetkessä	  viipyilyn	  mahdollisuudesta,	  että	  antautumisesta	  

olevassa	  olevaksi.	  Olevassa	  ololla	  tarkoitan	  sielullisen	  ykseyden	  hyväksyntää	  

siinä	  hetkessä.	  Hoitosuhdeteokseen	  liittyy	  kokemus	  jonkinlaisesta	  

uudistumisesta.	  Uudistus	  käsittääkseni	  pohjautuu	  omien	  rajojen	  ylittämiseen,	  

voimakkaisiin	  aistimuksiin,	  havaintoon	  ja/tai	  tunteeseen.	  	  

	  

Vaikka	  teosta	  suunnitellessani	  halusin	  pureutua	  

kohtaamisen/kohtaamattomuuden	  tutkimiseen,	  ei	  minulla	  rehellisesti	  ollut	  

minkäänlaista	  tietoista	  käsitystä,	  tapahtuneiden	  kohtaamisien	  voimakkuudesta.	  

Pakenin	  tilan	  visuaalisuuden	  miettimiseen	  ja	  pelkäsin.	  Luulin	  päättäessäni,	  etten	  

tee	  performanssia,	  pääseväni	  karkuun	  kohtaamisia	  katonrajaan.	  Kuvittelin	  itseni	  

objektiksi	  tilaan	  ja	  turvakameraksi	  kattoon.	  Kun	  langaton	  pimpotin	  soi	  

ensimmäistä	  kertaa,	  sydän	  tuntui	  pysähtyvän	  ja	  pala	  hyppäsi	  kurkkuun.	  

Ymmärsin,	  että	  olen	  pakottanut	  sekä	  pimpottajan,	  että	  itseni	  tähän	  kohtaamiseen.	  

Tämänkaltaisen	  läsnäolon	  kanssa	  työskentelyssä	  tarvitsisin	  oppia	  ja	  mentoria.	  
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Tahdon	  lisää.	  Kauhun,	  pahoinvoinnin	  ja	  energian	  vienninkin	  uhalla	  aion	  jatkaa	  

tätä	  polkua	  pitkin.	  Löysin	  jotain	  tärkeää	  ja	  aitoa.	  	  

	  

Suhtautuminen	  tämän	  opinnäytteen	  kirjoittamiseen	  tapahtui	  samalla	  

heittäytymisen	  ja	  havainnoimisen	  tasolla,	  kuin	  millä	  antauduin	  taiteellisen	  

teoksen	  1:1:1:3	  tekemiseen.	  Kirjoitus	  ja	  ajatusprosessini	  olisi	  tosin	  tarvinnut	  

välimatkaa	  tehtyyn	  teokseeni.	  Nenän	  niistämisen,	  pyllynpesun	  ja	  ruuanlaiton	  

välissä	  ajatustyöni	  on	  kuitenkin	  lähtenyt	  uusille	  urilleen.	  Saanut	  uuden	  

ulottuvuuden,	  olevan	  hyväksymisen	  ja	  siitä	  ammentamisen.	  Olen	  prosessissa	  

tekstini	  rivien	  välissä,	  tulevassa	  ja	  tässä	  hetkessä.	  Hetkessä	  viipyily,	  aistien	  

avaaminen	  ja	  ihmisten	  kohtaaminen	  on	  tulevan	  taiteeni	  päämäärä.	  Koen	  

onnistuneeni	  taiteellisessa	  työskentelyssäni,	  ylittäen	  kuvitellut	  rajani,	  pelon	  ja	  

epävarmuuden.	  Voimakas	  jatkuvassa	  muutostilassa,	  prosessissa	  oleva	  

konseptiajatteluni,	  filosofian	  pilvi	  ja	  läsnäoloni	  näkyivät	  ja	  tuntuivat	  teoksessa.	  

Voin	  todeta	  prosessin	  olevan	  käynnissä	  edelleen,	  teos	  elää,	  kiteytyy	  ja	  

muovaantuu	  uudelleen	  uuteen	  tilaan.	  	  

	  

Yritin	  toisintaa	  paperille	  tilassa	  kokemieni	  muutoksien	  ja	  kohtaamisien	  

merkityksellisyyden.	  Olen	  uuden	  aikakauden	  edessä.	  Löysin	  teokseni	  välityksellä	  

jotain	  uutta,	  mitä	  nyt	  yritän	  avata.	  	  

Teorian	  läsnäolo,	  kirjallisuus,	  elokuvat	  ja	  taide	  olivat	  läsnä	  teoksen	  syntyessä	  ja	  

lukemani	  filosofia	  tuki	  minua	  teoreettisesti,	  mutta	  jätti	  kohtaamistilanteessa	  

teoksen	  äärellä	  kylmäksi	  ja	  tällöin	  koin	  tarpeellisimmaksi	  antautua	  hetkeen	  ja	  

olla	  läsnä.	  Halusin	  kohdata	  ihmisen,	  jolloin	  en	  voinut	  olla	  objektiivinen	  

sivustaseuraaja.	  Olin	  toimitsija,	  mutta	  silti	  olennainen	  osa	  teosta.	  	  

Teos	  1:1:1:3	  avasi	  uudenlaisen	  tekemisen	  väylän	  itsessäni,	  heittäydyin	  ulos	  itse	  

tekemästäni	  lokerosta	  vapaaseen	  liitoon.	  Rajapinta,	  jota	  metsästin	  oli	  olemassa	  

vain	  päässäni,	  joissain	  työyhteisöissä,	  yksittäisten	  ihmisten	  suussa	  ja	  

määritelmänä	  paperilla.	  Olen	  ymmärtänyt	  mahdollisuuksien	  piilevän	  hetkissä,	  

käänteissä	  ja	  uskalluksessa.	  	  

	  

Vaatii	  rohkeutta	  hypätä!	  	  
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kokijan	  oleminen	  tilassa	  ja	  näkymätön,	  joka	  tuli	  näkyväksi	  

Koen	  1:1:1:3	  teokseni	  nyky-‐yhteiskunnan	  ällöttäväksi	  ja	  hiukan	  

dystooppiseksikin	  aikansa	  ihmiskuvaksi.	  Omakuvaksi.	  	  

Nyky-‐yhteiskunnassa	  elämiseen	  liittyy	  vahvasti	  teknologinen	  läsnäolo,	  tämä	  

ahdistaa	  minua.	  Hylkäämisen,	  vähättelyn,	  yksinäisyyden	  ja	  kaiken	  hyllyvyyden	  

keskellä	  voi	  pahoin.	  Materialistisuus	  on	  yhteiskuntamme	  kulmakivi,	  haalimme	  

asioita,	  esineitä	  ja	  kokemuksia.	  Saamme	  lisää	  todistusaineistoa,	  siitä,	  että	  

toteutamme	  ja	  aikaansaamme	  mahdollisimman	  paljon	  elämässämme.	  Sosiaalinen	  

media,	  ja	  sen	  tuomat	  lieve-‐	  ilmiöt,	  utopistiset	  kuvitelmat	  toisten	  ihmisten	  

mahtavuudesta,	  kyvykkyydestä	  ja	  tapahtumiin	  osallistumisen	  määrästä	  saa	  minut	  

välillä	  hengästymään	  pelkästä	  ajatuksesta.	  Toivon	  saaneeni	  välitettyä	  tämän	  

kokijalle	  teoksessani.	  

	  

Tukipilarini	  Bourgeoisin	  taide,	  Merleu-‐Pontyn	  filosofia	  ja	  Weberin	  ruumiin	  

monikollisuuden	  käsitys	  jäsensivät	  hahmotelmiani	  paperille.	  Bourgeois	  pirstaloi	  

ja	  uudelleen	  rakentaa	  kehon	  haluamaansa	  muotoon,	  taideteokseksi.	  Irstaus,	  

moniraajaisuus	  ja	  kehon	  osien	  toisintaminen	  ovat	  hänen	  taiteelleen	  ominaisia.	  

Bourgeoisin	  mietelause,	  ”I	  had	  a	  Flashback	  of	  something	  that	  never	  existed”—

Louise	  Bourgeois	  (Ode	  à	  l’oubli	  2002)	  paikantuu	  tähän	  hetkeen,	  menneeseen	  ja	  

tulevaan.	  Se	  on	  haave	  menneisyyden	  hetkessä,	  joka	  on	  tässä	  hetkessä	  todettu	  

takaumaksi	  haaveesta.	  Haave	  ei	  ole	  totta	  ennen	  kuin	  sen	  tekee	  todelliseksi.	  

Ruumis	  voi	  olla	  pirstaloitu,	  monikollinen,	  ollen	  koottavissa	  uudelleen	  kasaan	  

virtuaalikehoksi	  (Weber	  2004,	  48-‐49,	  Loukola	  2015,	  55-‐56).	  Punoin	  seitin	  ohuen	  

verkon	  Weberin	  virtuaalisen	  ja	  monikollisen	  kehon	  käsitteen,	  sekä	  

transendentiaalisuuden	  (oman	  tietoisuuteni	  ylittävä	  todellisuus)	  välille.	  

Todellisuutemme	  on	  monisyisempi	  ja	  moniulotteisempi,	  kuin	  kehomme	  

ymmärtää	  ja	  mielemme	  antaa	  ymmärtää.	  On	  kyse	  ruumiin	  tässä	  ja	  toisaalla	  olon	  

samanaikaisuudesta,	  menneen	  tai	  tulevan	  hetken	  toisinnosta	  ja	  sen	  näkyväksi	  

tuomisesta	  taiteen	  välityksellä.	  	  
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Ihminen	  muuttui	  tilassani.	  En	  osannut	  aavistaa	  meissä	  kaikissa	  piilevää	  

diktatuurin	  harjoittajaa,	  joka	  näyttäytyi	  kokijoissa	  ja	  minussa	  itsessänikin	  

saatuani	  luvan	  koskettaa.	  Hyytelötissi	  toi	  näkyväksi	  outoja	  agressiivisia	  piirteitä	  

ihmisissä.	  Tätä	  myötä	  Sihvosen	  argumentti	  ihmisen	  pornografisesta	  

käyttäytymisestä	  teknologian	  läsnäolon	  myötä	  sai	  tukea	  teokseni	  maailmassa.	  

Naiset	  käyttäytyivät	  tilassa	  pornografisemmin.	  Itse	  luen	  pornografisen	  käytöksen	  

teoksessani	  tarkoittaneen	  aggressiona	  ilmentynyttä	  siveetöntä	  käytöstä	  

hyytelötissiä	  kohtaan.	  Tässä	  yhteydessä	  saattoi	  olla	  kyse	  myös	  naisen	  halusta	  

satuttaa	  itseään	  (piilotetut	  aggressiot),	  tissin	  ollessa	  osa	  naisen,	  eikä	  miehen	  

vartaloa.	  Tuttuus	  saattoi	  poistaa	  naisten	  häveliäisyyttä	  ja	  tätä	  myötä	  lisätä	  

häveliäisyyttä	  miehissä.	  Empatian	  puutos	  näkyi	  joissakin	  kävijöissä	  teoksessani.	  

Toisaalta,	  miksi	  ihminen	  kokisi	  empatian	  tunteita	  hyytelöä	  kohtaan.	  Materiaalin	  

personoitu	  olemus	  (hyytelötissi),	  Julia	  ja	  pirstaloitu	  kehollinen	  tila	  saivat	  saamani	  

kokija	  palautteen	  mukaan	  aikaan	  kinesteettisen	  empatiantunteen	  kokijan	  

kehossa	  ja	  toiset	  halusivat	  jäädä	  suojelemaan	  ja	  kuuntelemaan	  häntä.	  

Kinesteettisen	  empatian	  myötä	  ymmärrän	  halun	  hoivata	  ja	  satuttaa	  hyytelötissiä.	  

Ruumiimme	  työstää	  kokemaansa	  elämässään	  ja	  tuo	  esiin	  teokseni	  yhteydessä	  

jotain	  kätkettyä.	  Jos	  taide	  vapauttaa	  meidät	  sukupuolisista	  rooleistamme,	  

voisimmeko	  todeta	  piilotettujen	  halujen	  tulevan	  tällöin	  helpommin	  esiin?	  	  

	  

Kosketuksen	  myötä	  multimediallinen,	  kokonaisauditiivinen	  (kuuloon	  perustuva),	  

moniaistinen,	  haptinen	  (kosketus),	  kinesteettisempaattinen	  teokseni	  avautuu	  

itsellenikin	  meditatiivisen	  hitaasti	  filosofian	  aalloilla.	  Matka	  on	  vasta	  aluillaan.	  

Raapaisin	  pintaa,	  jonka	  syvyys	  on	  tietämättömissäni.	  Elävä,	  hyllyvä	  reagoiva	  Julia	  

rakentui.	  Laajemmassa	  kontekstissa	  personoitu	  materia,	  Julia,	  kehollinen	  tila	  ja	  

tilallinen	  keho	  tulivat	  osaksi	  symbolista	  maailmankaikkeuden	  kehoa.	  Yhteys,	  

ykseys	  ja	  kohtaaminen.	  Toin	  teoksellani	  näkyväksi	  jotain	  elävää	  ja	  hyllyvää,	  

kosketeltavaa	  ja	  koskettavaa.	  Antauduin	  myös	  itse	  kohdattavaksi.	  	  

	  

Teoksessa	  1:1:1:3	  puin	  kokijan	  kohtaamisen/kohtaamattomuuden	  pukuun,	  

jättäen	  valinnan	  hänelle	  itselleen.	  Opinnäytteeni	  on	  kooste	  teoksen	  tuottamasta	  

pukusuunnittelijuuden	  laajennushahmotelmasta.	  	  
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analyysi	  

	  
Kun	  tissi	  on	  pöydällä,	  tulee	  reaktioita	  halusin	  tai	  en.	  	  Mielestäni	  keho	  on	  

väkivahva	  voimalaitos.	  Ei	  vain	  tunteiden,	  aistien	  ja	  tuntemuksien	  vaan	  myös	  

arkipäiväisten	  toimintojen	  hoitamisessa	  ja	  niiden	  näkyväksi	  tuomisessa.	  Voimme	  

käyttää	  kehoamme	  mediumina	  esiintyen	  suurilla	  eleillä	  tai	  vain	  

silmänräpäytyksellä,	  ollen.	  Samoin	  ajattelen	  puvun	  laajenevasta	  käsityksestä.	  

Puku	  voi	  olla	  vaikka	  vain	  arkipäiväinen	  jäänne	  menneestä	  hetkestä	  

esiintyjän/kokijan	  ruumiissa,	  se	  voi	  näyttäytyä	  eleenä	  vastoin	  ulkoista	  päällä	  

olevaa	  pukua.	  Toisin	  sanoen	  kun	  ruumis	  saa	  flashbackin	  ja	  pitää	  siitä	  kiinni,	  on	  se	  

havaittavissa	  ulospäin.	  Tämä	  toiminto	  tarvitsee	  esiintyjän/kokijan	  intention	  (aie)	  

tai	  ulkoa	  tulevan	  tarkoituksenmukaisen	  ärsykkeen,	  joka	  voidaan	  myös	  ajatella	  

pukusuunnittelun	  metodina.	  	  

	  

Jotta	  tämän	  näkymättömän	  puvun	  saa	  tuotua	  esiin,	  on	  kohdattava	  esiintyjä,	  

analysoitava	  ja	  pureuduttava	  pintaa	  syvemmälle.	  Itse	  ajattelen	  pukuajattelun	  

(Hann,	  Pantouvaki)	  kautta	  voineeni	  teoksen	  välityksellä	  ja	  aidolla	  toisen	  ihmisen	  

kohtaamisella	  pukea	  kokijan	  tähän	  uudenlaiseen	  pukuun.	  Tunteen	  pukuun.	  

Kohtaamisen/kohtaamattomuuden	  puvun	  materialisoimisessa	  välittäjinä	  

käyttämäni	  gelatiini	  ja	  vesi,	  teknologia	  (kojeet	  ja	  tv-‐ruudut)	  kyseenalaistavat	  

immateriaalisuutta	  pukusuunnittelussani.	  Sen	  sijaan	  metsästämäni	  uudenlainen	  

tapa	  ajatella,	  ei	  niinkään	  immaterialisoida/materialisoida	  pukua	  vaan	  ajatella	  sitä	  

ruumiillisena	  muistona,	  tunteena	  tai	  havaintona	  joka	  tulee	  näkyväksi.	  

	  

Pohjaan	  vain	  yhteen	  tekemääni	  teokseen	  ja	  siitä	  heränneiden	  kysymysten	  

asetteluiden	  läpikäymiseen.	  Seittini	  jää	  näin	  ollen	  ohueksi	  ja	  kaipaamaan	  lisä	  

saalista.	  Päästäkseni	  syvemmälle	  kokemusperäisessä	  analyysissäni,	  aion	  

toteuttaa	  uuden	  samankaltaisen	  teoksen.	  
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kolme	  pukusuunnittelijuuden	  laajennusta	  	  

	  
Ehdotan	  kolmea	  toisistaan	  irrallista	  pukusuunnittelun	  metodia.	  	  

	  

1	  	  Materiaalinen	  hyytelön	  ja	  kameran	  tuottama	  yhtälö	  voidaan	  ajatella	  

pukusuunnittelun	  metodina,	  se	  muuttaa	  kokijan	  ulkomuodon	  toiseksi.	  

2	  	  Tunne	  immateriaalisena	  pukuna.	  Kohtaamisen/Kohtaamattomuuden	  puku.	  

Tarkkailin	  teoksessani	  ihmisten	  käytöstä	  suhteessa	  hyytelötissiin,	  toisiinsa,	  

tarinaan	  teoksen	  takana,	  sekä	  teoksen	  tuottamaan	  tunteeseen.	  Kokemukseeni	  

perustuen	  muutos	  näkyi	  ihmisessä	  niin,	  että	  kokijan	  ruumiilliset	  havainnot	  

muuttuvat	  näkyviksi	  muutokseksi	  kehossa.	  Tunteen	  puku	  näyttäytyi.	  

3	  	  Turvakameran	  läsnäolon	  aiheuttama	  kehollinen	  muutos	  näkyy	  kokijassa.	  Tämä	  

immateriaalinen	  puku	  oli	  todistettavissa	  turvakameroiden	  taltioimista	  kuvista	  

teoksessani.	  Kehollinen	  ilmaisu	  muuttuu	  toiseksi,	  jolloin	  tämä	  voidaan	  ajatella	  

pukusuunnitelijan	  keinoksi	  muuttaa	  karaktääri	  toiseksi.	  

	  

Perustelen	  tunteen	  immateriaalisena	  pukuna	  ilmentymisen	  kehittämääni	  

pukusuunnittelijan	  uudenlaiseen	  metodiin	  2014	  Tanssi	  kokonaistaideteoksena	  

kurssilla.	  Koreografi	  Soili	  Huhtakallio	  antoi	  minulle	  vapaat	  kädet	  kokeilla	  erilaisia	  

vaateyhdistelmiä	  ja	  niiden	  aihioita	  esiintyjien	  kanssa.	  Olimme	  menossa	  kohti	  

alastomuutta,	  kun	  keksin	  juurruttaa	  puvun	  tanssijan	  iholle.	  Suunnittelin	  

kokonaisuuden	  jokaiselle	  esiintyjälle.	  Se	  puettiin	  päälle.	  Näitä	  vaatteita	  pidettiin	  

kolme	  täyttä	  päivää,	  vaatteet	  sai	  myös	  viedä	  kotiin.	  Piirsin	  heidän	  liikeratojaan	  ja	  

kehollisia	  muuntautumia	  treeneissä,	  uusia	  tapoja	  olla.	  Tämän	  jälkeen	  vaatteet	  

poistettiin.	  Pyysin	  heitä	  havainnoimaan	  kehossaan	  tunnetta	  

vaatteessa/vaatteesta	  ja	  vaatteen	  tuottamaa	  ruumiillista	  muistoa.	  Tanssijat	  

pystyivät	  palauttamaan	  ruumiiseensa	  puvun	  olemuksen,	  sen	  tunteen	  tai	  

tuottaman	  liikkeen.	  	  
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Tunnetilan	  ilmentyminen	  pukuna	  lähenee	  tanssin	  kehonkielellistä	  ilmaisua	  ilman	  

liikettä.	  Tanssijan	  ruumiin	  kieli	  säteilee	  liikkumattomanakin	  sisältöä.	  Kun	  taas	  

puku	  ilman	  konkreettista	  kangasta	  (immateriaalisuus)	  ilmentää	  kehon	  lävistävän	  

tunteen	  energiana,	  ilmiönä,	  pukuna,	  joka	  on	  aistittavana	  tilassa	  ja	  iholla.	  Tämä	  

metodini	  pohjusti	  immateriaalisuuteen	  pyrkivää	  ruumiillista	  muistoa	  ja	  muutosta	  

pukuna	  keholla.	  	  

	  

Puku	  voidaan	  tällöin	  ajatella	  myös	  immateriaaliseksi	  ruumiin	  jatkeeksi,	  kutsuisin	  

tätä	  ihmisen	  kehon	  tilallisuuden	  muuttamiseksi,	  tietoisesti,	  pukusuunnittelun	  

keinoin.	  Tämänkaltainen	  pukusuunnittelu	  lähentelee	  koreografillista	  

työskentelyä	  kehon	  kanssa.	  Keho	  viestittää	  oletetun	  päällä	  olevan	  vaatteen	  ja	  

tunteen	  pukuna.	  Tämä	  havainto	  tukee	  ajatustani	  puvun	  rajattomista	  

mahdollisuuksista.	  Pukusuunnittelijan	  työtä	  voidaan	  ajatella	  myös	  ennen	  

varsinaista	  pukusuunnittelua	  tapahtuvana	  esiintyjän	  ruumiin	  aktivoivana	  

toimintana.	  Esiintyjän	  aktivoiva,	  ruumiin	  muistiin	  tallentava	  pukusuunnittelu,	  

ilmenee	  muistona	  puvusta	  kehossa/keholla.	  

Ihmisten	  kohtaamiset	  tilassa	  korostivat	  läsnäolon	  merkitystä.	  Kehon	  havainto	  

toisesta	  ja	  oman	  kehon	  tilallisuuden	  pirstaloiduiksi	  tulemisesta	  aiheutti	  

hämmentävän	  tunteen	  uudelleen	  kootusta	  kollektiivisesta	  virtuaalikehosta	  

(Loukola	  2015,	  Luoto	  2012).	  Itse	  kutsun	  tässä	  yhteydessä	  tätä	  uudelleen	  

rakentumaa	  virtuaalikeholliseksi	  tilaksi,	  jolloin	  kokija,	  kehollinen	  tila	  ja	  minä	  

uudelleen	  rakennuimme.	  Havainto	  aiheutti	  kokijan	  ruumiissa	  tunteen,	  muutos	  

näkyi	  kehollisena	  muutoksena,	  tunteen	  puku	  näyttäytyi.	  Tunne	  pukuna	  tarkoittaa	  

immaterialista	  pikkutarkkaa	  kehollista,	  kehollistettua	  pukua.	  Taidetta,	  jonka	  

välityksellä	  kokijan/esiintyjän	  habitus	  muuttuu	  	  

	  

”	  Se	  mitä	  yritän	  välittää	  teille	  on	  jotain	  arvoituksellisempaa,	  jotain	  mikä	  on	  kietoutunut	  itse	  

olemisen	  juuriin,	  aistimusten	  koskemattomaan	  lähteeseen.”	  Joachim	  Gasquet	  Cézanne	  (Luoto	  

2012).	  	  
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