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1 esipuhe
lopputyöni koostuu kahdesta osasta. teoksestani 
Monumentti, joka oli esillä tampereen ammattikor-
keakoulun kuvataiteen lopputyönäyttelyssä Himona, 
taidehalli tr1:ssä keväällä 2013. teokseni on instal-
loitu digitaalinen veistos: looppaava videoteos mustan 
kuutiorakennelman sisällä. teos oli installoitu ylhääl-
täpäin katsottavaksi. toinen osuus lopputyötä on tämä 
kirjallinen tuote, jossa suhteutan teokseni tekstuaali-
seen viitekehään.

lopputyöni kirjallisessa osuudessa tutkin trauman es-
teettisyyttä ja sen tapoja ilmetä yhteiskunnassa visu-
aalisesti. trauma -käsite voi tuntua harhauttavalta ta-
valta käsitellä taiteen perimmäistä olemusta, mutta itse 
löysin sanaparista oivalluksen ytimen. traumoissa toi-
minta muuttuu primitiiviseksi. mieli murtuu irti ruu-
miin tuntemuksista ja jäljelle jää esteettisiä kokemuk-
sia pirstaloituneina ja tunteista irrottautuneina. syntyy 
kokemus, jota ei ole mahdollista sanallistaa, tai yhdis-
tää fyysis-psyykkiseksi kokonaisuudeksi. trauma sana-
na kalskahtaa suurelta ja liioitellulta arkielämästä pu-
huttaessa, jotkut meistä kuitenkin kohtaavat haastavia 
tilanteita elämässään ja jokaisen on sopeuduttava tiet-
tyihin universaaleihin traumoihin. meidän on synnyt-
tävä ja eriydyttävä äidistämme omaksi yksilöksemme, 
hyväksyttävä oma sukupuolisuus ja lopulta kuoltava. 

Jos nämä universaalit kokemukset tulevat kielletyksi 
seuraa siitä psyykkinen sairastuminen (huttula 2011, 
244; leijala-marttila 2011, 292).

psykologian tohtori katarina Finnilä sanoo Jani kaa-
ron helsingin sanomien artikkelissa traumasta tulleen 
muoti-ilmiö. arkisistakin asioista on alettu puhua 
traumatisoivina ja ihmisille alettiin antamaan hyvin 
helposti psykologista tukea trauman jälkeen. trendi 
johtaa juurensa new yorkin World trade Centerin sor-
tumisen jälkeisiin tapahtumiin. (kaaro 2013) minulla 
ei ole tekstissäni tarkoitusta määritellä miten helposti 
ihminen traumatisoituu, haluan määrittää millaisena 
trauma visuaalisesti näyttäytyy ja kuinka taide on sitä 
hyödyntänyt kielessään.

lähdin rakentamaan lopputyöni kirjallista osuutta 
mielenterveyshoitajataustani kautta lähentyen siel-
tä käsin taiteilijan identiteettiäni.  Olen tehnyt sijai-
suuksia pääosin kaivannon psykiatrisessa sairaalassa 
hoitajana ja taideohjaajana vuosina 2008-2013. Olen 
saanut seurata useiden potilaiden psyyken taisteluita ja 
nähnyt kuinka henkilökohtainen kronologia on raken-
tunut taas normaaliksi psyykkisten ongelmien pirsta-
loivan voiman jälkeen. 
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kenee sanallistamista, mutta koen, että visuaalisuuden 
kautta se löytää usein muotonsa. minua inspiroi kuin-
ka mielen orgaanisuus on ristiriidassa ihmisen monu-
mentaalisen muuttumattomuuden tavoittelun kanssa. 
mielemme kokee nykyhetken, menneisyyden ja tule-
vaisuuden keskenään limittäin, muistojen,  tunteiden 
ja mielikuvien rakentaessa mielikuvaa meistä itsestäm-
me. mieli mukautuu juuri samoin kuin elokuvakerron-
nan kautta näyttäytyvä maailma parhaillaan ilmenee.

painotuksen työssäni saavat myös ihmisen rakentamat 
monumentit, kuinka ne muistuttavat meitä historiasta 
ja traumoistamme. ne ovat näkyvillä paikoilla, suu-
ressa koossaan, vaikka haluaisimme vaieta kipeistä ta-
pahtumista. 

tekstistäni jätän pois katsojan identifikaation eloku-
van henkilöön. koen tämän olevan hyvin oleellinen 
asia elokuvien vaikuttavuudessa ja juuri tämän rooli-
hahmoihin samaistumisen kautta olen ohjannut poti-
laitani laatimissani elokuvallisissa tehtävissä. koen sen 
nyt kuitenkin irrallisena monumentin ja kronologioi-
den teemoistani. myös elokuvagenrejen koen olevan 
hyvin pitkälle johtava sivupolku, jossa on totuuden 
siemeniä yhteiskunnastamme. Genrejen syntyminen 

ja arvo yhteiskunnassamme on ilmiselvä, keskityn kui-
tenkin tässä tekstissä tarkempiin muotoseikkoihin raja-
ten elokuvan yleisten piirteiden määrittelyn aihepiirini 
ulkopuolelle.

Olen ottanut tekstissäni mielivaltaisen oikeuden asso-
sioida. ihmisen minuuden kokemus on saanut symbo-
linsa monumentista, muisti ja sen traumatisoituminen 
parikseen montaasin ja tuekseen elokuvallisen krono-
logian. vaikka tämä tuntui minulle uudelta tavalta 
katsoa muistamisen ja minuuden teemoja, löytyi kui-
tenkin useita kirjallisia lähteitä, joita saatoin kahlata 
läpi teemojeni kanssa vuoropuhellen. aineiston mas-
siivisuus ilahdutti minut siinä määrin, että tulen jat-
kamaan tutkimustani toivottavasti myös akateemisen 
tulevaisuuden parissa.

ihmisen muisti rakentaa palasista kokonaisuutta. 
tämä korostuu erityisesti ihmisen kohdatessa trau-
man. tällöin muistijäljet syntyvät erityisellä tavalla ja 
jäävät vain fragmenteiksi, ilman tunnekokemusta. elo-
kuvat rakentuvat pienistä palasista kokonaisuudeksi. 
Jopa toisiinsa kuulumattomat kuvat saattavat päätyä 
tarinassa vierekkäin. montaasissa ihmisen mieli raken-
taa sillan kahden kuvan välille. syntyy kolmas kuva, 
jossa on katsoja koko elämä.

esteettinen kiinnostukseni on muistin käsittelyvai-
heessa, assosiaatiotilanteessa, jossa erilliset kokemukset 
muodostavat uuden kokonaisuuden. tämä hetki pa-
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2 kuinka rakensin 
 monumenttini
tuore äiti pitelee varovasti sylissään 3-viikkoista esi-
koistaan. lämmin äidinsyli. epävarmuus on huomat-
tavaa uuden roolin otteissa. vanhemmat saavat katsoa 
kun elämä ottaa vallan ja riepottelee, kaikki tapahtuu 
ensimmäisen kerran. asettelen kameran ja valot, yritän 
tehdä kaiken pienelle helpoksi. katson kummeksuen, 
tuntuu että sisäelimet hehkuvat ihon läpi. koetan kes-
kittyä ja tarkastelen ihon pintaa, pienen kehon kaaria. 
pientä itkettää ja keho hytkyy.

viimeinen kuvattavani on 80-vuotias nainen. kerääm-
me kuvauskalustoni ja suuntaamme mummon luo 
hervantaan. huomaan kutsuvani mummoa luonnol-
lisesti mummoksi, en nimellä. mummon ihossa näkyy 
matka ja ajan synnyttämät rypyt, kaunis poimuttunut 
ihon silkki. iho on hauras ja kuultava, kuin pienellä 
jonka kuvasin, mutta samaan aikaan siinä on erämaan 
kuivuus ja raivo. 

Jokaisen meistä on ajateltava oma kuolemamme. koh-
dattava loputon pimeys tai valojen puutarha. emme 
tiedä mitään varmaksi ja vain uskomme avulla haa-
veilemme ajasta kuoleman jälkeen. muistojäljet synty-
mästä ovat olemattomat, tai varsinkaan ajasta ennen 
syntymää. Jos muistaisimme voisimme ehkä olla var-

moja myös paikasta elämän loputtua. synkkä loputon 
musta valtaa mielemme helpolla tämän päivän valinto-
jen ja tiedon maailmassa.

kaivan kovalevyltäni esiin lyhyet videopätkät, jot-
ka kuvasin vuotta aiemmin mikroskoopin läpi. sama 
muoto näyttäytyy soluissani ja kosmoksessa. valitsen 

kasvin korren ja kierrän mikroskoopin tarkennusta. 
mikroskooppi ikään kuin läpivalaisee kasvin rungon 
näyttäen vain pienen kohdan kerrallaan tarkkana, lop-
pu on pehmeätä epätarkkaa massaa.

alan käsittelemään videota kasvista after effects -ni-
misessä ohjelmassa, piirrän yksitellen esiin kasvin osat. 
kuvittelen niiden liikkeen. irrotan palat erillisiksi ani-
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maatioiksi ja kuvaan ne yksitellen ihmisten kehoilla. 
hahmomme ovat orgaanisia ja kiehtovaa on kuinka 
orgaanisuus voi yhdistyä koneella matemaattisten ar-
vojen avulla muodostettuihin muotoihin. virheet teke-
vät meistä inhimillisiä, tietokone ei tee epäloogisia vir-
heitä - se tottelee minun käskyjäni ja joudun etsimään 
millä saisin muodosta virheellisen.

sanotaan että ihmisillä on universaaleja traumoja. syn-
tymä paiskaa meidät mukaan tähän hulluun elämän 
pyöritykseen ja kuolema leikkaa meidät irti tästä totu-
tusta. sitä täytyy ajatella ja siitä täytyy kriiseytyä, sillä 
loputtomuus on niin suuri ja pelottava. 

samalla kuitenkin tuntuu uskomattomalta sattumalta 
että olemme täällä ihmetellen. Olemme soluja, jotka 
katsovat mikroskoopin läpi soluja, minä siinä tutki-
massa minuuttani. Ja joskus elämän varrella jopa ajat-
telemme kuinka tylsää tänään on. tänäänkö universu-
missa tylsää?
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3 trauman estetiikka
esteettinen ei tarkoita kaunista, eikä tapahtumaan tar-
vitse kytkeytyä mielihyvää. sana estetiikka tulee krei-
kan kielestä ja filosofi alexander Gottlieb Baumgarten 
valjasti sen vuonna 1735 merkitsemään tiedettä siitä, 
kuinka ihminen tuntee asiat aistien kautta. (eaton 
1995, 12; meier 1995)

estetisöinti toimii myös ihmisen suojautumiskeinona, 
sen kautta voidaan etäännyttää itsensä tapahtumasta, 
tai ihmiskohtalosta (ihanus 1999). estetisöintiä tapah-
tuu myös trauman syntyhetkellä, kun kokemusta on 
mahdotonta yhdistää psyykeen osaksi. trauma pake-
nee sanallistamista ja järkeistämistä. keskiössä on ih-
minen, jonka aistit toimivat eläimellisen tehokkaasti ja 
tilanne, jossa ihminen kokee asioiden vain tapahtuvan 
hänen ympärillään, hänestä ulkopuolella.

trauman alkuperäinen merkitys haavasta tulee krei-
kan kielestä. ensin sanaa käytettiin lääketieteellisissä 
yhteyksissä, kunnes psykiatria ja myöhemmin psyko-
analyysi adoptoivat sen tarkoittamaan fyysisen vaurion 
ohella myös psyykkistä traumaa. trauma koetaan aina 
yksilön tasolla, mutta median kautta olemme osallisina 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kollektiiviset trau-
mat, kuten ympäristökatastrofit, sodat ja suuronnetto-

muudet vaikuttavat meihin hypnotisoiden ja lamaut-
taen meidät tuhansien kilometrien päästä. (saltzman, 
Rosenberg 2006, x, 237; hautamäki 1999; ) 

Globaalien traumojen merkitys löytyi new yorkin 
terroristi-iskun myötä ja ymmärsimme kollektiivisen 
vastuumme uudella tavalla maailman laajuisena il-
miönä. trauman konsepti sai tällöin uuden muotonsa. 
ennen new yorkin tapahtumia meidän ymmärryk-
semme traumasta oli itsehoito-oppaissa ja psykiatrien 
syväluotaavissa analyyseissa. 9/11 -tapahtumien jäl-
keen traumasta tuli jokaisen ihmisen omaisuutta ja 
kieltä. sanottakoon pienellä ironialla, että tämän päi-
vän pelon ilmapiirissä koemme traumatisoituvamme 
helposti; trauma -sanasta löytyy helpottava vastaus, 
vaikkakin oikeammin voisimme ehkä määritellä tun-
teemme esimerkiksi ahdistuksena, pelkona, tai myötä-
tuntona. (Bennett 2005, 20)

näissä kollektiivisissa traumoissa olemme usein sivus-
takatsojan roolissa. kun katsomme kuvaa holokaustin 
ajalta, olemme sivussa niistä kokemuksista, joita vaino-
tut juutalaiset joutuivat kohtaamaan. trauman esteti-
söinnissä onkin kyse sivustakatsomisesta. meidän täy-

national Geographics / 
9/11: ten years later
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tyy eriytyä kokemuksesta, että sille voi löytää muodon. 
yhteiskunnallisesti taiteilija toimii tärkeässä roolissa 
kun trauma vastustaa näkyväksi tulemista. väitteeni 
on, että holokaustista selvinneen voi olla vaikeaa tehdä 
monumenttia holokaustin uhreille. siksi estetiikalla ja 
sen tuottajilla on vahva merkitys yhteiskunnassa.

vaikka kielen ajatellaan usein olevan visuaalisen ilmai-
sun vastakohta, mielen prosessointi kuitenkin tapah-
tuu kielellisen ja visuaalisen ilmaisun välillä. kuten 
unet jättäytyvät tuohon hämärään välimaastoon myös 
trauma puhuttelee meitä samalla muodottomuudella. 
trauma hakee muotoaan visuaalisen kautta kielellisek-
si.  (saltzman, Rosenberg 2006, xii)

trauman representaatiossa visuaalisesti on kuitenkin se 
dilemma, että sen sanotaan olevan mahdotonta. Onko 
trauman esittämisessä kuitenkaan kyse traumatapah-
tuman eksaktista näyttämisestä, vaan seurauksien 
näyttämisestä, joita trauma aiheuttaa? kyse on mieles-
täni lopulta yksilön tunteista, ja yhteiskunnallisista il-
miöistä, joita traumaattinen tapahtuma tuo jäljessään. 
niille pyritään hahmottamaan visuaalinen muoto.

dresden the real holocaust
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4 trauman vaiheet visuaalisen   
 kuvaston kautta
sanotaan, että trauma vastustaa representaatiota. 
trauman visuaalisuutta voi kuitenkin avata elokuval-
listen elementtien läpi, sillä traumassa on läsnä eloku-
vallinen ajan liike. se myös toimii erinomaisena keino-
na ymmärtää traumaa, sillä elokuvassa kaksi irrallista 
asiaa yhdistyvät editointivaiheessa saumattomaksi ko-
konaisuudeksi, kuten traumasta toipuessa mieli jäsen-
tyy assosiaatioiden kautta. esimerkiksi andy Warhol 
keksi ajatuksen hänelle ominaisista, toistuvista kuvista 
tuijottaessaan hidastettua uutispätkää, jossa kennedy 
murhattiin (hautamäki 1999). 

traumaattinen tilanne aktivoi autonomisen hermoston 
toimimaan. Fyysinen keho valmistautuu kohtaamaan 
uhan, tai pakenemaan kiihdyttämällä adrenaliinin ja 
noradrenaliinin erityksen huippuunsa muutamissa se-
kunneissa. neurofysiologisella tasolla nähdään kuinka 
trauma muuttaa informaation käsittelykyvyn, siten 
että muistijälki muodostuu poikkeuksellisella tavalla. 
traumoissa asiat tallentuvat muistiin tiedostamattomi-
na muistiedustuksina, eli aistimus- ja tunnekatkelmi-
na saavuttamatta tietoista, symbolista muotoa. usein 
ihmiset puhuvat nähneensä traumatilanteen eloku-
vana mielessään, heidän elämänsä hetket toistuvana 
nauhana peräkkäin silmien edessä. tämän on sanottu 

liittyvän ihmisen toivoon löytää ratkaisu tilanteeseen 
menneisyydestä, ihminen kelaa aikaisempia tilanteita 
päässään kuin nauhaa, usein löytämättä etsimäänsä. 
(aho 2011; lepo 2007; vainio, 2009)

traumahetken tapahtumissa aistit hidastuvat ja koke-
mus muuttuu venyneeksi, ihminen kiinnittää huomi-
oita terävästi asioihin, joiden luulee olevan merkityk-
sellisiä ja pelastuksen kannalta oleellisia. hyvin yleinen 
keino elokuvissa kuvata tällaista hetkeä on juuri kuvan 
hidastaminen ja äänimaiseman pehmentäminen, niin 
että se kuuluisi jostakin etäältä kumeana. esimerkkejä 
tällaisista elokuvallisista hetkistä on lukuisia ja sanot-
takoon katastrofielokuvia vähemmän kuluttaneena lii-
oitteleva yleistys, että jokaisessa katastrofielokuvassa on 
muutosta seurannut hidastus - pommin räjähdyksen 
jälkeen ihmiset juoksemassa hidastetuin askelin. 

Breaking bad (ohj. vince Gilligan) nimisessä sarjassa 
tällainen kohtaus on kuvattu mielestäni suhteellisen 
osuvasti. päähenkilö Walter White (Bryan Cranston) 
kuulee sairastavansa syöpää. hänelle annetaan vain vä-
hän armoa toipumiseen ja myös katsoja samaistuu kuo-
leman vääjäämättömyyteen kohtauksen kautta. kuva 
sumenee ja äänimaisemaa muuttuu, Walter kääntyy 

tuijottamaan pientä tahraa paidassa, tämä näytetään 
katsojalle hyvin tarkkana kaiken muun ollessa epä-
määräistä ja kumisevaa. kohtauksessa on ilmeistä de-
fensiivisen välinpitämättömyyden tunnelma, vastaa-
vassa tilanteessa oleva ihminen luultavasti toimisi juuri 
samoin, kieltämällä kaiken.

myös uutiskuvien kautta yritetään näyttää tapahtumat 
mahdollisimman selkeästi ja siksi usein uutiskuvat rä-
jähdyksistä, rakenteiden sortumisista ja aallon voimal-
lisista liikkeistä ovat hidastettuja. On selvää, että ihmi-
sen olisi mahdottomuus ymmärtää nopeasti uutisissa 
vilahtavaa tapahtumaa ja ymmärryksen on helpompi 
ehtiä mukaan hidastetussa kuvassa. kuitenkin psy-
kologinen vaste hidastuskuviin on erityinen. Ruumiit 
putoavat palavasta rakennuksesta hidastettuna ja mieli 
muistaa jokaisen yksittäisen kuvan. hidastuskuvalla 
on suuri voima muokata tunteitamme. alamme hi-
dastuksen kautta myötäelämään tapahtumia vahvasti 
tuntien olevamme osa kuvaa, sen kuin tulevan meistä. 
Olemme osa aallon rytmiä ja räjähdämme pommin 
mukana. se toimii myös etäännyttävänä keinona, to-
dellisuuden normaali ajankuluminen katkeaa ja hidas-
tus vastaa unimaista mieltämme.
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The effect is certain but unlocatable, it does not 
find its sign, its name; it is sharp and yet lands in a 
vague zone of myself; it is acute yet muffled, it cries 
out in silence. Odd contradiction; a floating flash. 
Roland Barthes, 1981:52-53

myöhemmin traumat palautuvat mieleen hajanaisina 
tunne- ja aistimuskokemuksina säilyttäen alkuperäisen 
muotonsa, niin sanottuina flashabackeina, jolloin koki-
ja aistii tapahtumat yhtä elävinä ja hallitsemattomina, 
kuin tapahtumahetkellä. tällöin aivoissa herää kehi-
tyshistoriallisesti vanhin alue, joka kontrolloi voima-
kasta pelkoa, näkökeskus aktivoituu, kuten ihminen 
katselisi filmiä ja aivojen kielellistä ilmaisua kontrol-
loiva keskus, Brocan keskus, lakkaa toimimasta. Flash-
back ei tuo mieleen takaisin muistoa traumahetkestä, 
vaan trauman sellaisena kun ihminen sen tapahtuma-
hetkellä koki. (aho 2011; lepo 2007; vainio, 2009)

traumaattisen tapahtuman jälkeen tulevat flashbackit 
ovat hyvin yleinen tapa elokuvan kerronnassa. usein 
elokuvan loppupaljastus saattaa näkyä kuvakatkelmina 
päähenkilön mielen kautta. Jotain, jonka päähenkilö 
on muististaan karkoittanut, tulee nyt muistiin ja mää-

rittää tapahtumat elokuvan sisällä. meille flashbackit 
saattavat tuntua nykypäivän elokuvissa esiintyvän ylei-
syytensä vuoksi hyvin modernilta keksinnöltä, mutta 
ne ovat kuitenkin vanhaa perua jo 1910-luvulta saak-
ka. silloin sanan käyttötarkoitus tosin poikkesi hieman 
nykyisestä. Flashback merkitsi hetkeä, jossa kamera 
kääntyi katsomaan mennyttä aikaa hieman sen pe-
rässä, esim. raveissa kamera näytti ravaavaa hevosta ja 
palasi sen jälkeen lyhyen leikkauksen kautta yleisöön, 
joka seurasi hevosta katseellaan. 1920-luvulla termistä 
tuli meille tuttu mielenkuvaus, lyhyt välähdys, joka toi 
päähenkilölle informaatiota menneisyyden tapahtu-
mista. (Thompson, Bordwell 2009, de Bruyn 2007)

Cameron Crowen ohjaama elokuva vanilla sky on 
kiinnostava esimerkki tällaisesta takaumaelokuvasta. 
elokuva kerrotaan täysin takaumien kautta ja päähen-
kilön, David aames (tom Cruise), muistin unohdusta 
valotetaan katsojalle flashbackien avulla. pala kerral-
laan tarina rakentuu ehjäksi, kunnes se taas hajotetaan 
surrealististen elementtien tuomalla vinoudella loppu-
ratkaisuksi. 

traumasta toipumisessa on tärkeää, että kokemus saa 
symbolisen muodon ja se integroituu älylliseen ajat-

teluun. taiteen avulla tapahtuu juuri tätä integroitu-
mista ja asioiden käsittely mahdollistuu.  (hautamäki 
1999) usein ideat teoksiin lähtevät minulla tällaisista 
mielikuvista, muistojäljistä ja kokemusriekaleista, jot-
ka pakonomaisesti toistuvat mielessäni kunnes löydän 
niihin jonkinlaisen narratiivin, esimerkiksi lopputyös-
säni oman kuolevaisuuden hetkellisestä tajuamisesta 
laajentuen käsittelemään tuon pelon yhteisöllisempää 
luonnetta. sinunkin on synnyttävä ja kuoltava, eri tah-
tiin kuin minun.

isabelle Wallace esittää tekstissään trauman presentaa-
tiosta ajatuksen, että esimerkiksi kaksoistornien sortu-
minen olisi itsessään ollut jo trauman representaatio. 
(saltzman, Rosenberg 2006, 21) tämä on kiinnostava 
ajatus siitä miten mieli muokkaa todellisuutta. materi-
an hajoaminen räjähdyksessä, tai talojakin suuremmat 
aallot päätyvätkin mielessämme symboliseen arvoon. 
siinä ehkä piileekin suuri voima miksi juuri järkyttä-
vät kuvat tulvista, tai sodista saavat aikaan meissä niin 
vahvan tunnevasteen. meille niissä on ehkä symboli 
ihmisyydestä, kuolevaisuudesta, yhteydestä luontoon, 
tai valtarakenteista.
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5 ajatusten kronoloGisuus 
 ja mielen montaasi
montaasi tarkoittaa niin sanottua elokuvien otoksista 
rakennettua kollaasia, kuitenkin montaasia voi tapah-
tua myös otoksen sisällä esimerkiksi kameran liikkeen 
kautta. erilliset otokset yhdistettyinä luovat kerron-
nallisuuden jatkumon selittämällä tapahtumia, tai 
tuomalla uusia tunnetasoja elokuvaan. Oleellista mon-
taasiajattelussa on kuitenkin se, että olemassa olevat, 
yhteen leikattavat kuvat eivät itsessään sisällä yksin nii-
tä merkitystasoja, joita ne ihmisen mielessä yhteensu-
lautuessa tuottavat. montaasin perusolemus liittyykin 
ihmisen kykyyn yhdistää mielessään erilaiset elementit 
älyn, tunteiden ja aistimusten kautta loogiseksi koko-
naisuudeksi.  (valkola 1999, 168, 289)

mieli havainnoi ajattelun kautta itseään löytäen in-
formaatiota erehdyksen ja yrityksen arvioinnin kaut-
ta. valikoimalla havaitusta muistimme muodostaa 
montaasia muistuttavan kronologian, joka rakentuu 
palasista kokonaisuudeksi. kyse aivojemme tavasta 
valikoida on siinä, että näemme usein juuri sen mitä 
haluamme etsiä maailman jatkuvasta informaatiosyk-
keestä ympärillämme. (valkola 1999, 161, 254)

elokuvat ilmentävät lineaarisuutta ja juuri niissä on 
voimakkaimmin ajallisuus läsnä muihin taiteenmuo-

toihin verrattuna. ajatuksemme liikkuvat ajallisesti 
meidän seuratessa elokuvaa. elokuvat eivät kuitenkaan 
ole absoluuttisen lineaarisia, vaan niissä tarina voi  kul-
kea normaalista ajasta poiketen väärinpäin, hidastettu-
na ja aikakronologisesti palasiin hajotettuna. katsoja 
kuitenkin osaa seurata ajan kulkua vihjeiden avulla, 
jotka ovat piilotettu leikkauksen lomaan. ihmiset eivät 
kuitenkaan hahmota itse leikkausta, vaan otosten väli-
sen muodollisen, tarinallisen ja ajallisen eron. ihmisen 
mieli assosioi näiden kuvien välillä ja löytää puuttuvat 
palaset, selittäen näin jatkuvasti elokuvaa katsoessaan 
aikasiirtymiä. (valkola 1999, 42-43, 94-95)

tämä yhteys kuvien välillä elokuvien leikkauskohdassa 
on aivoillemme looginen tapa käsitellä visuaalista ai-
neistoa. katseelle on ominaista rytmittää maailmaa. 
huomiomme kiinnittyy pulsseina eri kohteisiin, noin. 
kahdesta neljään kertaan sekunnissa, tarkentuu, ja vain 
pieni osa maailmaa on huomiokentässämme. (valkola 
1999, 104, 140) katse vaihtaa nopeasti kohdettaan, as-
sosioi ja luo ryhmittäisiä tietonippuja. esimerkiksi kun 
selaamme katseellamme keittiön esineistöä aivomme 
alkavat muodostaa käsitteistöä siitä mistä esineistä ja 
muodoista keittiö koostuu. 

myös silmänräpäys luo rytmiä näkemisellemme. täl-
laista kuvien vyörytystapaa onkin käytetty väläyksinä 
mm. avantgardistisissa elokuvissa, joissa saatetaan tar-
joilla kuvien ristiriitaisuudet ja tunteidenkirjo nopeana 
shokkimassana katsojalle. (valkola 1999, 102-103)

mistä kuvista eilisesi koostuu? Jotkin kuvat eilisestä 
ovat jääneet vahvoina visuaalisina jälkinä tajuntaan, 
jotkin unohtuneet arvottomina. yksittäiset kuvat ra-
kentavat elintärkeän kronologian. muistat että olet ol-
lut olemassa tunti sitten ja voit kuvitella olevasi vielä 
tunnin päästä. Juuri potilaiden kanssa työskennelles-
säni olen kokenut kronologialla olevan vahva merkitys 
psyykkiselle voinnille, syiden ja seurausten kautta on 
helpompi rakentaa logiikkaa psyykkiselle oirehdinnal-
le. kuitenkin juuri sen kautta, että alistuu ajan kulu-
miseen ja antaa historialle neutraalin merkitysarvon, 
voi keskittyä toimimaan tässä hetkessä.

ihmisen mieli traumahetkellä toimii kronologises-
ti juuri päinvastoin. kronologialle ei löydy loppua ja 
asioiden erillisyydestä tulee muistin tuki, fragmentoi-
tunut tarina irrottautuu ymmärryksestä. assosiaatio 
kuvien välillä on katkonaista ja yhtenäistä kronologiaa 
ei löydy. siksi ihmiset usein muistavat korostuneesti 
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hyvin eriskummallisia asioita traumahetkestään, ku-
ten kahvitahran valkoisessa pöytäliinassa. Jos trauman 
käsittely ei mahdollistu ihminen saattaa muistaa vielä 
vuosien päästä kahvitahran. Joskus ihminen saattaa 
unohtaa täysin koko tapahtuman ja jäljelle jää vain 
epämääräinen ahdistuksen tunne ja fyysinen oireh-
dinta. vasta kun prosessi on käynnissä tarinaan alkaa 
tulla virheitä ja muisti alkaa muokata sitä epämääräi-
semmäksi kokonaisuudeksi, tällöin potilaan kertomus 
tapahtumasta alkaa olla tunnepitoisempaa ja koostu-
neempaa, ei enää selityslistaa yksityiskohdista. (Rosen-
berg 2006, 39; Bennett 2005, 23; äärelä 2009)

lopputyöni video -osuudessa minulle muodostui tär-
keäksi tavoitella virheellisyyttä. haasteellisena oli saa-
da tietokoneen virheettömyys rikottua kehon liikkeen 
kautta orgaaniseksi massaksi, jolla on kokonainen, 
omalaatuinen liikehdintänsä. minulle oli tärkeää saa-
da erikseen kuvatut palaset, kehon kollaasi, yhdeksi 
kolmiulotteiseksi kokonaisuuden kronologiaksi, jossa 
keho vanhenee ajallisesti loogisesti. montaasin kautta 
ajatellen pyrin häivyttämään leikkaukset videossa nä-
kymättömiin ja ajallisuuden siinä tuntumaan jatkuval-
ta orgaaniselta liikkeeltä. toisin sanoen montaasi eri 
aikojen risteämisestä tapahtui mieleni sisällä ja pakotin 

kuvamateriaalini tottelemaan ajatustani ajan jatkuvuu-
desta.

luonnon ilmiöissä on kiinnostavaa niiden hypnootti-
suus. aallon liikettä ja tulta on tuijotettava, koska niis-
sä on tunnistamattomuutensa takia jotain vangitsevaa. 
tietää mitä katsoo, mutta näyttäytyvät muodot ovat 
joka kerta uusia ja vieraita. ihminen ikään kuin yrittää 
löytää logiikkaa ja rytmiä näkemästään. samaa hain 
videoni muotokieleen. pyrin etsimään kehosta ne pa-
laset, jotka eivät olleet selkeästi tunnistettavia ja vältin 
esittävyyttä rakentaessani palojen muodostamaa koko-
naisuutta. tunnistettavaa teoksessani on iho, keholli-
suus ja solumaisuus, leikkauksella yhteensulautettuna.
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6 muuttumattomuuden
 monumentti
minulle tärkeää lopputyön teos -osuudessa oli monu-
mentaalisuuden teema. monumenteissa on ikuisuuden 
symboliikkaa, ja ajatus historiasta, joka on liian tärkeä 
unohdettavaksi. muistomerkkien tapa muistuttaa on 
kollektiivista, ne on suunnattu yhteiskunnalle ja niillä 
pyritään määrittämään asiat, jotka ovat muistamisen 
arvoisia. monumentaalisuuden aseman voi saavuttaa 
objekti, jolla on menneisyyteen kohdennettuja agendo-
ja. (suni 2008, 96)

teoksessani monumentin ajatus hakee ristiriitaa suh-
teutettuna videoteoksen muuttuvuuden ja kuolevai-
suuden -teemoihin. monumentaalista teoksessani on 
kuitenkin rakennelma videon ympärillä, kuutio, joka 
hienovaraisesti tavoittelee arkkitehti peter eisenmanin 
suunnitteleman holokausti -muistomerkin minimalis-
tisen synkkää tunnelmaa Berliinissä. 

ihmisen on helpompi katsoa taakseen ja nähdä muutos 
itsessään. kuitenkin eteenpäin katsoessa mielikuvituk-
semme kapenee emmekä usko muutokseen. tätä sano-
taan illuusioksi historian loppumisesta ja se saa meidät 
vakuuttuneeksi omasta monumentaalisesta pysyvyy-
destämme. (Quoidbach, Gilbert, Wilson 2013) trau-
moissa on erityispiirteenä juuri tuon monumentaali-

suuden rikkoutuminen. trauman jälkeen joudumme 
rakentamaan pysyvyyden kokemuksemme uudestaan, 
muistomerkkimme kivi kerrallaan, kunnes seisomme 
taas tukevasti kivialustalla, kokemuspohjamme päällä.

kokemukseni ihmisten vaikeasta suhteesta monu-
mentteihin koin minulle hyvin merkityksekkäällä 
tavalla eräässä saksalaiskaupungissa vuonna 2009. 
ajauduin matkallani sattumalta Bacharachiin, joka on 
keskiaikainen kaupunki Reinin virran varrella. kau-
pungilla on vahva historia linkittyneenä toiseen maa-
ilmansotaan. historia kuuluu paikallisten ihmisten 
tavasta puhua kaupungistaan, tai enemmänkin tavas-
ta vaieta. Reinin virtaa pitkin kuljetettiin juutalaisten 
kaasutetut ruumiit poltettavaksi Bacharachiin toisen 
maailmansodan aikaan. muistomerkiksi tästä on kau-
pungin muureille valettu valkoisia kipsipäitä rypäleit-
täin. koossaan ne ovat pieniä, mutta lukumäärässään 
huomattavia.

minulle kaupungistaan kertonut asukas väisti kysy-
mystäni kipsipäistä viimeiseen asti, mutta lopulta ker-
toi, tarpeeksi suoran kysymykseni ansioista, irvistävien 
päiden olevan juutalaisten muistolle. mies oli silmin-
nähden vaikeana puhuessaan ja piti muuten niin vuo-

kristina Gill /
europe / north america
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laan kaupunkiesittelynsä tässä kohtaa hyvin suppeana, 
vaikka hänen osuutensa tapahtumiin olivat mitä luul-
tavimmin toiselta sukupolvelta perittyjä. kipu ja vaike-
neminen ovat läsnä traumautuneessa muistissamme ja 
trauman kollektiivisuudessa, joka jatkuu sukupolvelta 
toiselle.

Rick stevensin matkablogista luin erittäin osuvan lau-
sahduksen, jonka hänen Bacharachin oppaansa eräästä 
toisesta toisen maailmansodan muistomerkistä Bach-
arachissa lausui. 

”We turn our backs to the monuments of old wars. We have 
one day in the year when we remember those who have died 
in the wars. All those who lost sons have a monument in their 
heart. They don’t need this old stone.”
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lopuksi
trauma vastustaa usein prosessointia ja sen kokijan on 
vaikea muodostaa narraatiota tapahtumista. trauman rep-
resentoimisessa taiteilijalla on mielekäs rooli: vastuu tuoda 
ymmärrystä tapahtumista ja ilmiöistä yhteiskunnallisesti. 
(Bennett 2005, 23)

kun traumatisoivalle kokemukselle etsitään näkyvä tai 
kuuluva muoto, saadaan sisäiselle tapahtumalle ulkoinen 
kanava, joka on vuorovaikutuksessa sen kuulijaan. eloku-
van kautta trauma tulee näkyväksi ja ihmiselle voi valmiin 
kronologian kautta tulla luonnollinen kronologia osaksi 
omia ajatusmallejaan.

traumoissamme on yhteisöllinen luonne. katsomme hidas-
tetut kuvat palavasta rakennuksesta uudelleen ja uudelleen, 
poltamme mieleemme hetken. Olemme avuttomia lapsia, 
liian kaukana sumatralta, new yorkista, tai Bostonista an-
tamaan apumme. emme voi purkaa järkytystämme, koska 
järki sanoo, ettei tämä ole minun suruni, mieli kuitenkin 
vapisee.

taiteella voi auttaa yhteiskuntaa. antaa yhteiskunnallisil-
le traumoille kieli ja muoto. katsoja voi hetkeksi taiteen 
avulla vaipua itseensä, tai heijastua teoksesta. taiteilijat 
ovat aina hahmottaneet yhteiskuntaa ja sen ongelmakoh-
tia. minun vastuuni on puhua tämän yksilöllisen mieleni 
kautta, sillä tämän ihmispaljouden yksiköt samaistuvat 
toisiinsa ja kokevat elämässään samat dilemmat ja komp-
leksit. mainitsin esipuheessani, että kaikkien meidän on 
synnyttä ja kuoltava, lisäisin listaan myös elämisen, eikä 

olekaan ihme että suurin osa taiteesta kumpuaakin pelosta 
elää ja kysymyksestä mikä järki tällä kaikella on.

tekstissäni avaama teoria on lähtökohtani potilaiden 
kanssa elokuvalliseen työskentelyyn. ilmiöt, joita me 
kohtaamme yksilöinä ja osana yhteiskuntaa, voivat johtaa 
psyykkiseen sairastumiseen, tällöin hoitajana ja taiteilijana 
koen mielekkäänä konkreettisen lähestymistavan trauma-
aiheeseen. minulle se löytyy traumaestetiikan ymmärtämi-
sestä ja sen käytäntöön soveltamisesta ryhmiä ohjatessani ja 
taiteellisessa työskentelyssäni. usein ihmiset, jotka kaipaa-
vat traumansa prosessointia hakeutuvat traumaterapiaan, 
tai kiinnostuvat esimerkiksi taiteellisista teoksista, jotka 
koskettavat kokemuspintaa, jolle he hakevat ymmärrystä. 
On loogista, että jokainen taideteos ei puhuttele kaikkia 
katsojia, vaan kutsuu luokseen ne ihmiset, joiden elämän-
historia mahdollistaa samaistumisen teokseen.

myös traumalla on oma merkityksensä. se auttaa meitä 
selviytymään elämästä ja kohtaamaan kuolevaisuutemme, 
sillä on merkitys myös historiallisesti muistuttaen meitä 
ettemme unohtaisi. trauma on työkalumme, että voisim-
me rakentaa ja vaalia monumentaalisuuttamme.
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