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1

JOHDANTO

En ole koskaan tuntenut kaikkivoipaa tyytyväisyyttä siitä, miten asiat maailmassa
ovat. Oikeastaan tuntuu, että tulisi olla joko välinpitämätön tai varsin tietämätön voidakseen tosissaan todeta, ettei yhteiskunnallisella kehityksellä ja vaikuttamisella olisi
maailmassamme sijaa. Ainakin oma oikeudentajuni huutaa tuota toteamusta vastaan
päivittäin, milloin lukiessani artikkelia toisensa perään Yhdysvaltojen presidentistä,
milloin selatessani sosiaalisessa mediassa jaettuja kommentteja aktiivimallista ja
vielä eritoten huomatessani, että Helsingin Sanomien sivuilla päivän luetuimpana otsikkona on laihdutus.
Kun sanomalehtienkin journalismin taso on edennyt pisteeseen, jossa keskitytään kirjoittamaan mitä ihmiset haluavat lukea – on jopa entistä tärkeämpää puuttua yhteiskunnallisiin teemoihin myös yksilötasolta. Minä ainakin haluan sanoa jotakin.
Taide on ollut minulle alusta lähtien paitsi itseni ja ihmisyyden tutkimisen väline,
myös yhteiskunnallisten epäkohtien ruotimisen kenttä. Itselleni henkilökohtaisesti
onkin tärkeää, että mikäli omaa äänen, pyrkii tulemaan kuulluksi.
Olen lähestynyt yhteiskuntakriittisen taiteen tekemistä pääasiassa performanssin
kautta, mutta sanottavaa on purkautunut myös veistosinstallaatioiden, sekä nyt opinnäytetyönäni toteuttamani videon muodossa. Ajoittain ajatteluni tapa on vienyt minut
taiteesta jopa aktivismin rajamaille.
Uskon, että taidemaailmasta löytyy aina paikka kannanotoille – sillä emootio, jolla
taide kantaa viestiään eteenpäin, on hyvä pureutumaan inhimillisyyteen suurempienkin massojen edessä. Mielestäni erityisesti performanssitilanteen välitön läsnäolo ja
sen luoma kommunikaatio esiintyjän ja yleisön välillä on tehokas väylä siihen. Tästä
omalta kohdaltani kirjaimellisin ja osuvin toteutus lienee ollut osallistumiseni mielenosoitukseen Etelä-Koreassa.
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Pyrin tässä opinnäytteessä avaamaan paitsi ajatuksiani yhteiskunnallisen taiteen merkityksestä, myös tapahtuman vaiheita tuosta mainitsemastani mielenosoituksesta ja
omaa prosessiani kantaa ottamisen suhteen.
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2.1

TAITEILIJAN JA YHTEISKUNNAN SUHTEESTA

Taiteilijan tehtävä?

Mika Karhu kirjoittaa Aalto-yliopiston väitöstutkielmassaan (2012, ks. lähteet), ettei
taiteella ole autonomista omaa maailmaa, vaan se syntyy ihmisten maailmasta, ihmisten tekemänä ja sitä tehdään toisille ihmisille. Koen asian samoin itsekin. Ja kun taide
syntyy maailmasta, jossa elämme, se myös kykenee esittämään havaintoja siitä ja puuttumaan siihen.
Minulle ympäröivän maailman tutkiminen taiteen kautta ja siten nykyhetken kommentointi on tärkeää. Ja koska olen aina ollut hyvin kiinnostunut yhteiskunnallisista teemoista, politiikasta ja vallitsevien mallien kyseenalaistamisesta, tuottamani taide luonnollisesti seuraa myös samoja aihepiirejä.
En pelkää ajatella, että ihmismassojen kannustaminen vaihtoehtoajatteluun voisi nimenomaan olla yksi taiteilijan tehtävistä – tai oikeuksista. Moni ehkä kammoaa ajatusta, että taiteilijalla olisi jokin varsinainen funktio. Näen, että ainakin itselleni tarkoituksen etsiminen käy järkeen. Kun jo yksittäisenä ihmisenäkin pohdin olemassa
olon tarkoitusta, miksen myös ajattelisi tarkoitustani taiteilijana?
Eihän asia tietenkään ole niin mustavalkoinen, että julistaisin taiteilijan tehtävän olevan ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ongelmakohtiin ja toimia kansankiihottajana, tai
että sen tulisi olla tavoitteena kaikessa taiteellisessa toiminnassa. En koe, että ihmisellä
voisi olla vain yhdenlainen tarkoitus tai että tarkoituksen mukaiseen toimintaan olisi
aktiivisesti pyrittävä. Kahvinkeittimellä on yksi tarkoitus, mutta silläkin voi kahvin
sijaan keittää myös vettä. Ehkäpä taiteilijan tehtävä on tehdä taidetta, ja sen keinoin
voi myös kritisoida yhteiskuntaa.
Vaikkei yhteiskunnallinen taikka poliittinen taide enää olekaan ollut liiammin muodissa, ei sen tekeminen ole koskaan täysin lakannut ja sen tuottamiselle löytyy alati
tarvetta jostakin. Maailma ei varmasti koskaan tule olemaan niin kertakaikkisen täydellinen, etteikö siitä löytyisi jotain kyseenalaistettavaa.
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Esimerkiksi mainitsin tekstin johdannossa Helsingin Sanomien sivujen luetuimmaksi
laihduttamisesta kertovan artikkelin ja jatkoin, että sanomalehdissäkin nykyään keskitytään kirjoittamaan mitä ihmiset haluavat lukea. Haluan nyt nostaa esiin kysymyksen,
miksi ihmiset tahtovat lukea laihduttamisesta? Onko kyseessä pelkästään terveyshuolet vai onko rasvanpolton ja fitness-elämäntyylin ihannointi jokin muu yhteiskunnallinen ilmiö?
Parhaimmillaan taiteen keinoin kyetään nostamaan esiin yhteiskunnallisia teemoja ja
ongelmia siten, että niiden vaikutus tuntuu yksilön ajattelemaan patistelun tasolta
myös laajempaan mittakaavaan. Ihanteellisesti tällainen toimintaketju luo pohjaa jopa
oikeasti paremmalle tulevaisuudelle. Kun suurempi joukko ihmisiä alkaa tarkastella
ympäristöään kriittisesti ja ryhtyy tiedostamaan yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia,
niiden hyväksymisestä tulee luonnollisesti hankalampaa. Historiakin on osoittanut,
että kun vallitseva tilanne kohtaa tarpeeksi tyytymättömyyttä – tulee vallankumous.
Oli sen lopputulos sitten kaoottinen tai hedelmällinen, ainakin se on kehitystä johonkin
suuntaan. Joka tapauksessa sivistys ja hyvinvointi kehittyvät muutoksen kautta. Taide
onkin hyvä väline tuohon muutokseen, sillä se pystyy auttamaan sosiaalisien tapojen
ja tottumusten ymmärtämistä, joiden käsittelemisen kynnys voisi muuten olla korkea.

2.2

Ilmaisunvapaus ja sen kompleksisuus

Tässä Euroopan Neuvoston sivulta suoraan lainattu ilmaisunvapauden julistus:
“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to
hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference
by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States
from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.
The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities,
may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national
security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime,
for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of
others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for
maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”
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Julistus löytyy neuvoston sivujen ihmisoikeus -sektorilta. Olen tulkinnut sen merkiksi
siitä, että ilmaisun- ja sananvapaus eittämättä sisältyvät ihmisoikeuksiimme. Ihmisoikeuksiin, jotka valitettavasti eivät käytännössä kuitenkaan ole vielä kaikkialla samat
tänäkään päivänä, ainakaan kun vertaan kiistämätöntä oikeuttani arvostella ääneen
Suomen pääministerin linjauksia vaikkapa thaimaalaiseen, joka puhuessaan pahaa kuninkaastaan voidaan tuomita vankeuteen.
Pohdinkin, kuinka paljon vieläkin joidenkin maiden valtiolliset elimet asettavat rajoja
sanan, taiteen ja ilmaisunvapaudelle.
Ollessani 2016 Koreassa kuulin monen maan läpikotaisin korruptoitunutta hallitusta
kritisoineen taiteilijan joutuneen teoksiensa vuoksi ”mustalle listalle”, joka tarkoitti
heidän tekemisiään seurailtavan kohtalaisen lievien kannanottojen seurauksena. Mukana listalla oli esimerkiksi nimiä, jotka olivat vain olleet esiintymässä suurissa mielenosoituksissa, joissa ilmaistiin kollektiivista halua lakia rikkoneen presidentin Park
Geun-Hyen virasta eroamiseen. Tuntemani paikallinen taiteilija oli läpeensä järkyttynyt listan olemassaolosta, koska hän, kuten monet muutkin, olivat ymmärtäneet maassaan olevan enemmän tilaa sanan- ja ilmaisunvapaudelle. Maan poliittinen tilanne oli
yleensäkin samana vuonna hyvin kriittinen, sillä vakavasti korruptoituneen hallituksen
juonittelut olivat vuotaneet massiivisesti julki. Paljastuksia seurasivat jo mainitsemani
toistuvat, osallistujamäärältään toinen toistaan valtavammat mielenosoitukset, joissa
ilmaistiin painostavaa halua presidentin virasta erottamiseen ja hallituksen uudelleenjärjestelyyn. Taide oli aina vahvasti edustettuna näissä mielenosoituksissa; performanssien, veistotaiteen ja musiikin muodossa. Syvennyn aiheeseen luvussa 2.
Miksiköhän vielä tänäkin päivänä modernien yhteiskuntien hallitukset kokevat tarvetta taiteen sensuroimiseen. Mitä se edesauttaa? Ymmärrän, kuinka erilaisista lähtökohdista hallituskoneistot lähestyvät kulttuurista kehitystä kuin minä itse, mutten koe
tarvitsevani löytää ymmärrystä hyväksymään sitä, kun se kehityksen sijaan viestii peruuttamista. Omasta näkemyksestäni taiteen keinoin tulisi nimenomaan voida taistella
vastaan tuota peruuttamista, ja jopa myös paikallaan junnaamista.
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Suomalaisena koen ristiriitaisia tunteita siitä, kuinka jotkin itselleni selvät asiat toteutuvat eritasoisesti eri puolin maapalloa. Olen onnellinen asemasta, jossa itse olen,
mutta harmissani siitä, missä joku muu on. Toisaalta kriittisiä aiheita löytyy myös nykyhetken Suomessa, hyvänä esimerkkinä sananvapauden nimissä oikeutusta jopa suoraan rasistisille mielenilmauksille hakevat kantasuomalaisten ryhmittymät. Teemu
Mäki toteaa esseessään ”Taiteen tehtävästä ja riippumattomuudesta” (2005), että demokratian ja ilmaisunvapauden idea on nimenomaan mahdollistaa jokaisen ääneen
ajattelu, vaikka se toisen näkemystä loukkaisikin. Uskoakseni tämän ajatuksen tarkoitus ei ole ulottaa vapauden myötä kulkevan vastuun yläpuolelle, siten että esimerkiksi
mikä tahansa toiminta olisi suotavaa, huolimatta siitä, että se laiminlöisi jonkun toisen
oikeuksia ja vapauksia.
Sitäkin varten, että kaikilla olisi yhteinen käsitys vaikkapa siitä mitä on sananvapaus
ja mihin asti siihen vedoten voi toimia ennen kuin on pelkästään suoran rasistinen,
tällaisia asioita olisi todella tärkeää ottaa julkiseen keskusteluun, sen sijaan, että ihailtaisi uusia tutkimustuloksia kylmäaltistuksen aikaansaamasta kaloreja tehokkaasti
polttavasta ruskeasta rasvasta (ks. Lähteet, HS Tiede 3.5.2018).
Nostan seuraavaksi esiin tapauksen, joka toimi katalyyttina tämän koko tekstin syntyyn ja herätti minut todella ajattelemaan sanan- ja ilmaisunvapautta ja tätä sen eritasoista olemassaoloa.
Keväällä 2017 törmäsin pysäyttävään artikkeliin (Art Net 24.3.2017) kolmen vuoden
vankeusrangaistukseen tuomitusta turkkilais-kurdilaisesta taiteilijasta Zehra Doganista. Nuori taiteilija vangittiin yhden kantaaottavan maalauksen verukkeella.
Maalaus kuvasti Turkin puolustusvoimien aiheuttamaa tuhoa maan kurdilaisella alueella Nusaybinissä ja sen maisemasta kohosi Turkin lippuja tuhoutuneiden rakennusten yllä (ks. Liite 1). Turkkilaiset viranomaiset tuomitsivat Doganin perustellen maalauksen viestivän hänellä olevan linkkejä terroristisiin järjestöihin.
Taiteilija oli itse kommentoinut tuomitsemistaan Twitterissä: “I was given two years
and 10 months jail time only because I painted Turkish flags on destroyed buildings.
However, the Turkish government caused this. I only painted it.” Tapaus sotii paitsi
tulkintaani Euroopan Neuvoston ilmaisunvapauden julistuksen perusperiaatteista,
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myös oikeudentajuani vastaan. Toisaalta juuri näitä pykäliä, jotka itse luen nimenomaan vangitsemista vastustaviksi, on voitu käyttää puoltavina Turkin hallituksen toimesta. Usein tarinoissa pahalla on kyky sokeuttaa oikeusjärjestelmä ja kääntää passiivinen yhteisö puolelleen – onkin pelottavaa ajatella kuinka paljon hallituskoneistot
tulkitsevat ja kaivelevat laeista porsaanreikiä omaksi edukseen.

2.3

Aktivistinen taide, Taiteellinen aktivismi

”Turkistarhaiskut, aborttilääkärien murhat ja muu kansalaisaktivismi nähdään – propagandaistisuudestaan huolimatta – nykyään taidekeskustelussa usein taiteena, sillä
samantapaisia vertauskuvallisia tekoja on nykytaiteen historia pullollaan: performansseja, käsitetaidetta, yhteisötaidetta ja muita röyhkeitä interventioita yhteisön elämään.”. (Mäki 2005)
Olen pohtinut mitä ovat taiteen ja aktivismin rajat, että mistä tietää milloin taiteen sijaan joku teko onkin aktivistinen ilmaus ja miksei myös toisinpäin. Tämä kysymys
nousi vahvasti esiin Zehra Doganin vangitsemisesta kertoneen artikkelin myötä. Turkkilais-kurdilaista taiteilijaa siteerattiin maalarin lisäksi myös journalistiksi ja aktivistiksi. Tekeekö poliittisuus tai yhteiskuntakriittisyys taiteilijasta aktivistin?
Zehra Doganin kohdalla on toki hyvä pitää mielessä, että hänen toimintansa journalismin saralla on ollut maalaustaidetta todennäköisempi vaikuttaja aktivistin titteliin. Taiteilijan maalaustaiteen ulkopuolisten töiden vuoksi hänen tuomiossaan onkin taso,
joka synnyttää ajatuksia myös siitä, oliko yksittäinen maalaus lopulta todellinen syy
tuomioon, vai ennemminkin se, että Turkin hallitus on pitänyt kantaaottavaa henkilöä
uhkana ja käyttänyt tapauksessa olevaa maalausta verukkeena hänen vangitsemisekseen joidenkin pykälien omaehtoisiin tulkintoihin nojaten.
Olen samaa mieltä Mäen kanssa siitä, että aktivismilla ja erityisesti performanssitaiteella on paljonkin yhteistä. Ajatuksissani aktivistiset teot ovat usein voimakkaita sy-
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kähdyksiä, äkkinäisiä ilmauksia, sekä monesti lakia tai yleisiä käsityksiä rikkovia. Performanssitkin voivat olla helposti kaikkia näistä, vaikka ne ennemmin rikkoisivat lain
sijaan moraalia ja olisivat aktivistisia ilmauksia huomattavasti konstruoituneempia.
Toinen seikka olisi lähteä yhdistämään nämä kaksi perustavanlaatuisesti toisiinsa,
vaikka koenkin oikeastaan ilahduttavana ajatella ”kettutyttöjä” aktivistisena performanssikollektiivina tai, näin mustaa huumoria arvostavana, aborttilääkärien murhia
fundamentalistilahkojen yhteisötaideprojekteina.

2.4

Kehitykseen puuttuminen

Aiemmin pohdin vaikeuksiani hyväksyä ja ymmärtää, kuinka eriarvoisesti eri puolilla
maapalloa ilmaisun- ja sananvapaus toteutuvat. Tässä haluaisin tuoda esiin sen, että
vaikka asiat jossakin länsimaisessa, pitkälle kehittyneen ja kattavan sosiaaliturvajärjestelmän omaavassa yhteiskunnassa eivät olisikaan niin ankeassa tilassa kuin vaikkapa Aasiassa, mielestäni pahinta kaikista olisi ihmiskuntana lamaantua ja lopettaa
pyrkimästä parempaan.
Olen esimerkiksi kuullut yllättävän usein täällä Suomessa verrattavan meidän etuoikeutettua asemaamme ja hyvinvointiamme siihen, kuinka huonosti asiat vaikkapa lapsilla Afrikassa ovat. En kiistä, etteikö olisi hyvä muistaa olla kiitollinen kaikista hyvinvointivaltion meille suomista vapauksista. Luulen kuitenkin, että jokainen asiaa
enää paljoa hokematta pystyy sisäistämään, ettei Afrikan lapsilla valitettavasti ole tarjolla samat lähtökohdat elämään kuin lapsilla täällä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että
globaalia auttamistyötä tehdään.
Sen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, etteikö myös paikallisesti voisi ja pitäisi taistella
asioista, jotka esimerkiksi ovat vielä selkeästi tasa-arvon tiellä tai jopa puhtaasti ihmisoikeuksia vastaan. Yhä tänäkin vuonna Suomessa on voimassa selkeästi ihmisoikeuksia sortava Translaki, joka pakottaa trans-sukupuolisen steriloitavaksi sukupuolen
korjauksen yhteydessä. Jos emme oikeasti kaikissa tilanteissa pysty itse päättämään
omasta kehostamme ja siihen tehtävistä operaatioista, voimmeko muka hyvällä omallatunnolla ja tyytyväisinä pysähtyä makustelemaan sitä, kuinka hyvin meillä menee?
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Sisäistän oikein hyvin, kuinka pitkällä valtiomme hyvinvointi osaltaan on, kun minullakin on aikaa sekä mahdollisuus tiedostaa ja keskustella vastaavan kaltaisista epäkohdista. Monelle Afrikan lapselle moiset kysymykset eivät varmasti koskaan tulekaan
käsiteltäväksi, kun suuret määrät jo perustarpeiden tasolla olevia ongelmia ovat ajankohtaisempia. Ja se mikä missäkin päin maailmaa on ajankohtaista, riippuu luonnollisesti täysin siellä vallitsevasta tilanteesta. Jaksan silti jankata, että vaikka tänne Suomeen syntyminen olisikin hyvinvointibingon täysvoitto, meidän ei nöyryyden nimissä
kannattaisi lytätä tosiasiaa, että olosuhteemme eivät loppujen lopuksi kuitenkaan ole
sataprosenttisen ihanteelliset. Enkä missään nimessä väitä, että täydellisyys olisi se
tavoiteltava tila, kunhan nyt kyettäisi esimerkiksi tekemään jotain maan korkealle työttömyysprosentille tai vaikkapa tuolle mainitsemalleni Translaille.
Mielestäni paikallisesti vallitseviin epäkohtiin puuttuminen on tärkeää. En yhäkään
tässä sivujen edetessä ole kallistunut uskoon, että missään päin oltaisi jonain päivänä
tilanteessa, jossa kehityskohtia ei löytyisi lainkaan. Näiden pohdintojen varjolla kierrän yhä uudelleen samaan ajatukseen, että yhteiskunnalliseen kehitykseen puuttuminen on tärkeää jo yksilötasolla.
Taiteilijat ovat kokemukseni mukaan päteviä puhumaan ihmisyyden puolesta ja taitavia pohdiskelemaan ympäristössään tapahtuvia ilmiöitä kriittisesti, ja jopa tuomaan
nuo pohdinnat esiin jonkinlaiseen ilmaisunmuotoon. Näin ollen toimiminen yhteiskunnallisen muutoksen edesauttajana ja tukijana tuntuvat taiteilijalle varsin sopivilta työtehtäviltä.
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3

MIELENOSOITUS KOREASSA

3.1

Halu sanoa jotakin

Tämä luku käsittelee yksityiskohtaisesti taiteellisia toimiani Etelä-Koreassa, keskittyen erityisesti eräässä mielenosoituksessa tekemääni performanssiin ja sen kulkuun.
Olen halunnut nostaa sen yksittäiseksi esimerkiksi yhteiskuntakriittisen taiteen tekemisestä käytännössä, sekä myös tuoda sen tapahtumista esiin yksi varsin kauniin ihmisläheinen, kollektiivinen teko.
Asuin syksyn 2016 vaihto-opiskelun tiimoilta Etelä-Koreassa, Soulin metropolialueen
laitamilla Anyangissa. Sattumalta, melko pian asetuttuani maahan asumaan, tutustuin
joukkoon paikallisia taiteilijoita. Eräs heistä koki, että yhdessä tehty tanssi-improvisaatio Butoh-tanssifestivaalin päätösjuhlassa muodosti välillemme ainutlaatuisen yhteyden ja ilmaisi halunsa tehdä performansseja yhdessä. Tarjous yhteistyöstä uudessa
ja vieraassa maassa tuntui mahdollisuudelta, johon en voinut olla tarttumatta.
Päätimme alkaa esiintyä yhdessä Etelä-Korean itärannikolla Gangneung–nimisessä
kaupungissa, josta tämä samainen korealainen taiteilija oli kotoisin. Alusta lähtien yhteistyömme suunta oli selvä: performanssiemme tarkoitus oli puhutella ihmisiä pureutumalla niin ympäristöä kuin yhteiskuntaa koskeviin epäkohtiin.
Ensimmäinen performanssimme käsitteli nykyihmisen luontosuhdetta. Esityksen jälkeisissä illanistujaisissa päädyimme keskustelemaan Koreassa vastikään syntyneestä
skandaalista, joka juontui maan presidentin korruptoituneisuuden paljastumisesta.
Juuri samana päivänä Soulissa, presidentin linnan läheisyydessä Gwanghwamun-aukiolla järjestettiin ensimmäinen suuri mielenosoitus tarkoituksenaan saada läpeensä
korruptoinut presidentti eroamaan virastaan, sekä koko hallituksen asettumaan uudestaan.
Tuohon mielenosoitukseen osallistui lähemmäs puolitoista miljoonaa ihmistä. Niin
suuri kollektiivinen halu Etelä-Korealaisilla oli saada maansa politiikkaan järkeä ja
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tasa-arvoa. Ihailin suuresti korealaisia ja heidän vahvan yhteisöllisen mentaliteettinsa
toimivuutta tilanteessa.
Keskustelu, sekä mielenosoituksen seuraaminen uutisten välityksellä sai ymmärtämään ongelman mittasuhteet, joita suomalaisena, hyvin erilaiseen poliittiseen järjestelmään tottuneena, oli kohtalaisen hankala alkuun hahmottaa. Avainasemassa ymmärtämiseen oli kuitenkin uuden ystäväni ja kollegani huoli maansa puolesta.
Aloimme pohtia, kuinka voisimme ottaa aiheeseen kantaa yhdessä; kävi ilmi, että mielenosoitukset olivat täynnä performansseja, musiikkia ja taidetta yleensä. Tästä tiedosta syntyi kipinä, joka innoitti meidät työstämään aiheeseen sopivaa esitystä.

KUVA 1. (Toûa Toûa) Mainos toisesta performanssistamme Gangneungissa

Kehitimme konseptin ”For the Dead Journey - A Jeremiad”, joka oli sekä kunnianosoitus 2014 keväällä korruptoituneisuuden ja välinpitämättömyyden seurauksena
uponneen Sewol-lautan tragedian uhreille, että kommentti siitä, kuinka korruptio tuottaa tuskaa ja saastuttaa kansakuntaa ja kuinka se mielestämme tulisi nimenomaan haudata pois. Esiintyjiä tässä oli kolme, minä, suomalainen taiteilijaystäväni Toûa Toûa
sekä Nabi – korealainen tanssija ja performanssitaiteilija. Konseptin ydinajatuksena
oli raskas matka, jonka tekeminen olisi meille fyysisesti ja henkisesti haastava. Ensin
ajattelimme kävelevämme pitkänkin matkan performanssin aikana, mutta lopulta ajatus muovautui enemmänkin matkaksi, jossa kannamme painoa mukanamme.

16
Paino tuli paikallisista sanomalehdistä, jotka pursusivat artikkeleja skandaalista, Sewol-tragediasta ja korruptiosta (ks. Liite 2).
Toûa Toûa soitti perinteistä korealaista rumpua kantaen selässään säkkejä täynnä sanomalehtiä ja Nabi tanssi vetäen pitkää köyttä perässään, jonka painona roikkui kasa
lehtiä. Itse kannoin olallani suurta, sanomalehtien sivuista tekemääni paperilaivaa.
Performanssin lopun kliimaksina oli tarkoituksemme lastata paperilaivani Toûa Toûan
kantamilla lehtimytyillä ja Nabin raahaamilla lehtikasoilla ja polttaa ne kaikki.
Toimme konseptin ensimmäistä kertaa päivänvaloon 26.11.2016 Gangneungnissa rannalla, jossa oli paikallisista hiekkarannoista pisin rantaviiva. Aloitimme matkamme
noin pari sataa metriä rannasta olleelta sillalta ja etenimme siitä aivan rantaviivalle,
jossa kasasimme aikomuksemme mukaisesti lehdet paperiveneeseen. Lopuksi tuikkasin kaiken suunnitellusti palamaan ja annoin liekehtivän veneen lipua mereen, jonka
aalloissa se hiljalleen muuttui tuhkaksi.
Performanssi oli onnistunut ja paikalla olleet katsojat kiittelivät meitä sydämellisesti.
He ilmaisivat toivoneensa suuremman yleisön todistaneen esitystä. Itseäni ajatus sinällään huvitti, sillä esiintyessäni aikaisemmin performanssitapahtumissa Suomessa
katsojia oli ollut parhaimmillaankin suurin piirtein saman verran. Toisaalta Etelä-Korean väkiluvun huomioon ottaen toive kävi järkeen.
Suurempaa yleisöä tavoitellaksemme oli käytännöllisin vaihtoehto viedä esityskonsepti Souliin, joka pääkaupunkina toimi jatkuvine mielenosoituksineen kaiken poliittisen kuhinan keskipisteenä.
Emme olleet ehtineet paljoa edes tuumailla asiaa, kun meille avautuikin mahdollisuus
päästä 7.12.2016 mielenosoituksessa järjestettyyn performanssitapahtumaan ja tartuimme siihen empimättä. Ajatuksenamme oli käyttää esityksen konseptia sellaisenaan
ja toistaa performanssi kutakuinkin samaa kaavaa seuraten kuin sen ensimmäisellä
esittämiskerralla.
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3.2

Mielenosoitus

Aikaisin aamupäivästä 7.12.2016 suuri Gwanghwamunin aukio Soulissa oli täyttynyt
väestä. Paikalle oli ilmaantunut muun muassa mielenosoittajia, esiintyjiä, poliiseja,
kojuja ja presidentti Park Geun-hyeta esittävä veistos. Aukio sijaitsee lähellä EteläKorean presidentinlinnaa ja syksyllä 2016 se toimi mielenosoitusten pääestradina.
Aukio on pitkän suorakaiteen mallinen, presidentinlinnalta Soulin keskustan suuntaan.
Performanssitapahtuma järjestettiin keskustan puolen päädyssä, jonne oli pystytetty
esiintymislava muusikoita varten – taideperformanssit tapahtuivat sen edustalla tai läheisyydessä.
Esiintymisalueen jakoivat lavan lisäksi kojukujat, jotka jatkuivat aukion reunaan
saakka. Kojut kommunikoivat hyvin sen kanssa, mitä minä ja Toûa Toûa olimme jo
ehtineet oppia presidenttiskandaalista, Sewol-tragediasta ja korealaisesta korruptiosta.
Kojujen seassa oli muun muassa teltta, jossa oli jokaisen Sewol-lautan tapaturmassa
kuolleen henkilökuvat ja mahdollisuus kunnioittaa heidän muistoaan sytyttämällä
kynttilän tilassa. Se oli todella pysäyttävää.
Sewol-lautan mukana oli uponnut yli 300 lukioikäistä nuorta heidän ollessaan matkalla
luokkaretkelle Soulin vieruskaupungista Incheonista Korean eteläpuolella sijaitsevalle
Jejun saarelle. Lautta oli ollut valmiiksi jo huonossa kunnossa, eikä sen olisi pitänyt
enää purjehtia, varsinkaan ihmisiä kyydissään. Itseasiassa Korea oli ostanut sen Japanista romumetallina pilkkahintaan. Tästä huolimatta lauttaan oli rakennettu kaikkien
rakennussäädösten vastaisesti lisäkansia ja korruptoituneessa välinpitämättömyydessä
pistetty se vaaroistaan huolimatta seilaamaan kyydissään satoja teini-ikäisiä. (Ks. Lähteet: Sinking of MV Sewol, Wikipedia)
Sytytimme kynttilät vaitonaisina.
Sewol-teltan kokeminen juuri ennen performanssiamme antoi siihen tietynlaista energiaa, tehden siihen suhtautumisesta vielä lähtökohtaisesti henkilökohtaisemman ja raskaamman.
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KUVA 2. (Alkuperä: Google) Selventävä kartta tapahtumapaikasta

Meitä ennen tapahtumassa esiintyi ainakin yksi yhtye, yksi performanssitaiteilija, ja
kaksi miimikkoa. Oli tosiaan joulukuun alku, sää oli kolea ja olimme värjötelleet ulkona esiintymisasuissamme tapahtuman alusta lähtien. Olimme kylmissämme ja ajatuksissamme tuon lautan uhrimäärän konkretisoitumisesta.
Kun esityksemme vuoro viimein tuli, siirryimme aukion keskipaikkeille (ks. Kuva 2,
suuri patsas), josta olimme sopineet aloittavamme esityksen konseptiin kuuluvan matkan. Kohmeisesta lähdöstä huolimatta tilanteessa oli maagista energiaa, jonkalaista ei
tule usein koettua. Se oli varmaankin jotain, mikä syntyi kollektiivisesta tarpeesta,
mielenosoituksen ilmapiiristä ja rakkaudesta elämää sekä oikeudenmukaisuutta kohtaan. Uskon, että tämä energia ja tunne oli meillä kaikilla yhteinen.
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3.3

Esityksen kulku

Erittelen tässä nyt tarkemmin ”For the Dead Journey – A Jeremiad” esityksen suunnitellun, aiemmin toteutetun rakenteen:
1. Kolme henkilöä tekevät matkaa jonomuodostelmassa, kantaen tai raahaten painavaa
taakkaa – jonka asemaa tässä tapauksessa toimittivat sanomalehdissä rönsyilevät
korruptioaiheiset uutisartikkelit.
2. Matka tulee pisteeseen, jossa aiemmin jonossa kulkeneet henkilöt rikkovat muodostelman levittäytymällä alueelle eri järjestyksin ja kerääntymällä yhteen.
3. Taakkaa puretaan ja siirretään täytteeksi sanomalehtilaivaan, jonka yksi henkilöistä
sytyttää tuleen.
4. Kun laiva palaa, esiintyjät kerääntyvät riviin ja tekevät perinteisen korealaisen kuolleita muistavan ja kunnioittavan kumarrussarjan.
5. Laiva palaa loppuun, esitys päättyy.

Esitys Gangneungnissa oli mennyt kutakuinkin niin kuin rakenne oli yhdessä sovittu
ja suunniteltu. Mielenosoituksessa kävi toisin. Siinä tapahtui ennalta suunnittelemattomia käänteitä, jotka olisivat voineet hyvin johtaa jopa jälkipuintiin lain puolesta.

Erittely esityksen kulusta 7.12.2016
1. Kolme esiintyjää matkaa taakkaa kantaen Gwanghwamun-aukion keskivaiheilta
kohti esiintymislavan päätyä, sanomalehtien lisäksi korealainen esiintyjä raahaa
maansa lippua käsivarteensa kiinnitettynä.
2. Esiintyjät saapuvat esiintymislavan lähistölle, sekoittavat muodostelman.
3. Performanssitapahtuman aikataulu on tiukka, järjestäjä on päättänyt yhdistää seuraavana esiintyvän yhtyeen For the Dead Journey performanssin taustalle. Yhtye alkaa
soittamaan lavalla, joka on tällä hetkellä jäänyt performanssin esiintyjien selän
taakse.
4. Yksi esiintyjistä laskee sanomalehtilaivan esiintymislavan edustalle ja hitaasti sytyttää sen tuleen.
5. Hän asettuu seisoen odottamaan palavan laivan taakse toiset esiintyjät mukaan korealaiseen perinteikkääseen muistokumarrukseen.
6. Toinen esiintyjä liittyy seisomaan sanomalehtilaivan taustalle.
7. Kolmas esiintyjistä, joukon ainoa korealainen, irrottaa maansa lipun käsivarrestaan
ja asettelee sen liekkeihin. Hän liittyy seisomaan muiden joukkoon.
8. Lippu palaa muistokumarrussarjan aikana.
9. Esitys päättyy.
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KUVA 3. (Tuntematon) Esityksessä juuri ennen sanomalehtilaivan sytyttämistä.

Kuten performanssin vaiheittaisesta kuvailusta näkee, esitys oli pääpiirteissään sama.
Taustalle oli korealaiseen tapaan tehokkaan ajankäytön maksimoinniksi lisätty musiikkiesitys, joka kylläkin mielestämme vain tuki esitystä sen sijaan että olisi häirinnyt
sitä. Lipun polttaminen oli Nabin sanojen mukaan hyvin spontaani teko. Muistan kun
vilkaisimme Toûa Toûan kanssa toisiamme yllättyneinä ja hämmentyneinä Nabin asetellessa lippua palavaan lehtikasaan. Jatkoimme kuitenkin performanssia suunnitellusti.
Lipun polttaminen on todella voimakas ja tietynlaisiin tarkoituksiin käytetty ele – tässä
tilanteessa emme olleet suunnitelleet sitä mitenkään. Se oli lisä, joka kyllä tuki esityksemme ajatusta ottaen huomioon, että lippu oli likainen Nabin raahatessa sitä. Käsittääkseni tahraantuneet liput tulisikin kunnioituksesta polttaa, vaikken tosin tiedä EteläKorealaisista säädöksistä asian osalta. Tietämättömyyteni paikallisista laista oli muun
muassa myös yksi syistä, miksi lipun polttaminen ei olisi käynyt mielessänikään. Olin
myöskin toisessa maassa, mielenosoituksessa heidän omaa poliittista järjestelmäänsä
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vastaan. Olin otettu kutsusta ja mahdollisuudesta päästä esiintymään mielenosoitukseen, sillä samalla kun asuin Koreassa, kaikki nämä pinnalla olleet asiat kuuluivat tietenkin tiiviisti omaankin elämääni.
En usko, että olisin maassa asuessani kokemistani henkilökohtaisista tuntemuksistani
huolimatta koskaan uskaltanut hyväksikäyttää tätä asemaa ”häpäisemällä” maan lipun.
Ehkä vastaava tilanne Suomessa olisi tuntunut minulle loogisemmalta. Saanhan sanoa
täällä, että politiikkamme on rappeutumassa ja yhä enenevissä määrin eduskuntaan
äänestetään sisään hahmoja, joille sopivammalta työpaikalta tuntuisi vaikkapa Lahden
sirkuskoulun pellelinja, ilman että odottaisin ihmisten suuremmin loukkaantuvan sanoistani. Olenhan itsekin suomalainen ja nähnyt tähän mielipiteeseeni vaikuttanutta
toimintaa aivan tarpeeksi kauan. Tilannehan voisi tuntua jokseenkin erilaiselta, jos esimerkiksi jonkun muun maan kansalainen tulisi kertomaan tämän saman suomalaisille
– täällä varsinaisesti pidempään asumatta. En väitä, että kansalaisuudella loppujen lopuksi tässä olisi niinkään väliä, lähinnä sillä, kuinka kauan paikallista menoa on nähnyt
ja kokenut. Mielipiteitä saa ja pitää olla muutenkin, mutta itse ainakin helposti koen
todellisen kritiikin sen prosessoinnin kannalta varteenotettavimpana, kun sille on
vankka pohja.

3.4

Pohdintoja tapahtuneesta

Nabi kertoi ymmärtäneensä lipun polttamisen laittomuuden vasta esityksen jälkeen ja
oli selvästi huolissaan, minkälaiseen pulaan voisi teon vuoksi joutua. Paikalla olleet
katsojat, joita oli jotakin kolmestakymmenestä viiteenkymmeneen, olivat laajalti videoineet ja muuten kuvanneet esitystä. Heidän joukossaan oli myös median edustajia.
Kuitenkaan materiaalia lipun palamisesta ei koskaan julkaistu. Ehkä mielenosoituksen
kollektiivisen ymmärtämisen ilmapiiri tai sympatia korealaista esiintyjää kohtaan sai
ihmiset leikkaamaan voimakkaan kohtauksen pois julkaistuista videoista. Kukaan ei
halunnut saattaa hyvää, maansa kehityksen puolesta esiintynyttä taiteilijaa pulaan.
Tämä tuntuu aivan uskomattomalta vielä näin jälkeenpäinkin. Ajatella, että edes leh-
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distö ei kirjoittanut aiheesta mainiten lipun polttamista, vaikka muutamia päiviä jälkeenpäin itse tapahtumasta sekä performanssistamme komeilikin laaja kirjoitus Soulin
kulttuuriuutisissa, niin lehdessä, kuin verkkopalvelimillakin (ks. Liite 3). Huvittavaa
on, ettei itselleni oikeastaan ole vielä tähänkään päivään mennessä selvinnyt, mitä jutussa tarkalleen ottaen kerrottiin esityksestä.

KUVA 4. (Tuntematon) Laivan ja lipun loput palamassa, poliisi taustalla muutamien
metrien päässä.
Lisäksi minua on kummastuttanut, kuinka näkymätön tämä laiton teko aukiolla oli.
Esiintymislavan, jonka edessä esiinnyimme ja poltimme sanomalehtilaivan sekä lipun,
ympärillä seisoskeli poliiseja. Oikeastaan virkavalta tuntui vartioivan tapahtumaa joka
suunnalta. Kukaan ei kuitenkaan puuttunut tekoon, vaikka lähimpänä meitä ollut poliisi oli suurin piirtein viiden metrin etäisyydellä.
Huomasivatko tai huomasiko kukaan heistä tapahtuneen? Kysymys on askarruttanut
minua jonkin verran vuoden kuluessa. Tähän minulla on kaksi erilaista teoriaa: joko
yksikään poliisi ei nähnyt mitä tapahtui, sillä heidän huomionsa oli esityksen sijaan
keskittynyt siihen, kuinka mielenosoittajayleisö käyttäytyi, tai, ehkä he jakoivat virka-
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asemastaan huolimatta saman myötätunnon ja ymmärryksen kuin yleisö ja päättivät
sivuuttaa asian sen varjolla, että teko selkeästi tuki esityksen sanomaa ja mielenosoituksen teemaa.
Päädyin taannoin keskustelemaan aiheesta erään ystäväni kanssa, jolle myös korealainen kulttuuri on tuttu. Hänen mielestään voisi olla hyvinkin todennäköistä, että poliisit
olisivat jättäneet asian sikseen jonkinlaisen häpeän ja draaman pelossa. Poliisin virkaa
ajatellen moinen ajattelutapa ei tuntuisi kauhean tehokkaalta, mutta Etelä-Koreassa
asuttuani en kokisi sitäkään kovin yllättäväksi.
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4

4.1

MINUN UTOPIANI – OPINNÄYTTEEN TAITEELLINEN OSA

Lähtökohdat

Mielenosoituksen jälkeen olen esiintynyt joissakin rasismin ja ksenofobian vastaisissa
tapahtumissa, mutta en ole kokenut yhteiskunnallista panosta taiteessani ehkä yhtä voimakkaaksi sen jälkeen. Opinnäytetyöni taiteellista osaa varten halusin kiertää Eurooppaa etsien epävakaiden alueiden kansallisia mielenilmauksia nähdäkseni, kuinka taide
on edustettuna erilaisissa mielenosoituksissa. Menin tätä varten Barcelonaan, jossa
Katalonian itsenäistymiseen pyrkivä kansanliike on käynnissä. En kuitenkaan törmännyt varsinaisiin mielenilmauksellisiin tapahtumiin.
Reissu ei siltikään mennyt hukkaan, sillä ensimmäinen kanssakäyminen paikallisen
kahvilanpitäjän kanssa sai minut ärsyyntymään jostakin, mikä on erityisesti viime vuosien aikana vienyt paljon energiaani. Maksaessani omani sekä poikaystäväni kahvit
tuossa ensimmäisessä barcelonalaisessa kahvilassa johon reissullani päädyin, nauroi
sen omistaja seuralaiselleni, sillä tämä olisi odottanut miehen hoitavan maksun. Tilanne oli tietenkin kohtalaisen harmiton ja Etelä-Eurooppalaisen mentaliteetin ymmärtäen aivan normaali. Silti se sai minut muistamaan, kuinka vanhanaikaiset sukupuoliroolit yhä olevat ja elävät tänäkin päivänä. Onko ”normaali” pakko hyväksyä? Esimerkiksi cis-normatiivinen (ks. Liite 4) sukupuolijako ja siihen tarrautumisen luomat olettamukset ovat aina tuoneet minulle ylimääräistä painetta.
Koen koko tämän sukupuolijaotuksen ja roolit ahdistavina, sekä myös monet sukupuolia käsittävät sanat ja sanonnat omaavat tietynlaisia eriarvoistavia ja loukkaavia latauksia, joista mielestäni tulisi päästä yleisesti eroon sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Perspektiivini pohjaa ympäristön luoman kuvan ja käsityksen myötä ristiriitaisena kokemaani kasvuprosessiin sukupuoli-identiteettini suhteen. Toivon, että tulevaisuudessa joku, samankaltaisin ajatuksin ei joutuisi käymään vastaavaa prosessia
läpi. Erityisesti minua huolettaa myös ajatus ei-binäärisiin sukupuoliin identifioituvien
ihmisten jopa mielenterveysongelmiin johtavasta ulkopuolisuuden tunteesta tai tuntemuksesta, ettei kykene vastaamaan ympäröiviä odotuksia. Tällaiset johtopäätökset
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ovat tietenkin aika äärimmäisiä, mutta kokemukseni mukaan useat, esimerkiksi transihmiset ovat painineet yllä kuvailemani seuraussuhteen kanssa.
Minulla kesti melkoisen kauan ymmärtää, kuinka toksisia alkuun harmittomilta vaikuttavat odotukset, sanonnat ja yleisesti kielessä käsitetyt ennakkolataukset ovat. Esimerkiksi armeijassa ollessani koin suurta onnistumisen tunnetta sekä saavuttaneeni jotain, kun palvelustoverit vitsailivat, että ihan unohtivat minun olevan nainen, sillä olin
”yksi jätkistä”. Tässä tapauksessa esimerkiksi tiedostin, että tämän oli ennen kaikkea
tarkoitus olla kohteliaisuus, maininta siitä, että olen kiinteä osa porukkaa, eikä minua
katsota eriarvoiseksi, vaikka todellisuudessa kromosomiyhdistelmäni onkin XX. Sitä
juuri halusinkin, olla vahva nainen – eli pyrkiä olemaan kuin mies.
Joitain vuosia sitten näkemykseni asian suhteen alkoi muuttua ja aloin kyseenalaistaa
lähtökohtia, joista olin itse lähestynyt kuvaani voimakkaasta naishahmosta. Olen alkanut ymmärtää, kuinka länsimainen tasa-arvon käsitys yhäkin kamppailee todellisuuden
kanssa. Todellisuuden, jossa nainen pyrkii tasa-arvoiseen asemaan osoittamalla perinteisesti miehisyyteen linkitettyjä ominaisuuksia tai vaihtoehtoisesti miehelle yhä tyrkytetään tarvetta olla naisen suojelija tai aisankannattaja, kuten tuossa mainitsemassani kahvilatilanteessa.
Kuten jo kuvailin, aiemmin halusin tuntea olevani samalla viivalla miesten kanssa,
sivuuttamalla sen, että olen nainen. Myöhemmin ymmärsin, että omakin näkemykseni
asiaan oli nimenomaan sanojen negatiivisten latausten muovaama ja että siten tavallaan hyväksyin rakenteellisen misogynian. Enkä tietenkään halua hyväksyä.
Jos jonkun täytyy arvostella minua, haluan sen olevan nimenomaan ominaisuuksistani
tai teoistani ihmisenä, ilman että sukupuoleni liittyy siihen. Järkeilemällä hieman pystyn helposti pääsemään ymmärrykseen, ettei sukupuolellani ole juuri tekemistä päätöksissäni, sekä vielä vähemmän kyvyssäni tehdä niitä.
Näiden asioiden ja ajatusten varjolla haluan pureutua tähän myös pinnalla olevaan keskusteluun ja esittää siitä oman kommenttini. Eriarvoistavat normit elävät yhä ympärillämme ja niistä luopuminen tai luovuttaminen olisi enemmän kuin suotavaa – luodaksemme todella tasa-arvoisempaa tulevaisuutta ja maailmaa, jossa esimerkiksi näitä sukupuolten välisiä valtasuhteita tai elähtänyttä roolijakoa ei olisi.
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4.2

Utopian luominen

Opinnäytteeni taiteellinen osa on luomiskertomus utopiaan toisessa ulottuvuudessa. Se
ei ole eskapismia, päinvastoin, se leijuu ympärillämme juuri nyt. Murrosvaihe. Jotakin
uutta ja tuoretta syntymässä vanhoista, olemassa olevista aineksista. Päivänvaloon pyristelevä, vielä parempi versio tästä hetkestä.
Tarkoituksenani oli vapautua teoksen kautta kuvailemieni fakkiintuneiden sukupuoliroolijakojen kahleista, sekä niiden mustavalkoisesta ajattelumallista. Vuosi vuodelta
ymmärrän enemmän, ettei lopulta mikään ole mustavalkoista, vaan nimenomaan harmaan eri sävyjä. Opinnäytetyöni videolla MINT CONDITION (Liite 5), mustavalkoisuus on kuvattu keltaisen ja sinisen voimakkaalla kontrastilla, josta luomisen tarinan
edetessä maailma muuttuu niiden sekoituksesta vihreäksi.
Halusin lähestyä mieltäni painostavaa teemaa kommenttina turvapaikasta, jossa minun
ei tarvitse kokea paineita odotuksista, joita en ole tuntenut kohtaavani. Olen saanut
vapauden olla vahva ja luova, luojahahmo.
Taiteelliseen osaan kuuluu kokonaisuudessaan kaksi teosta: video sekä performanssi.
Videolla loin utooppisen maailmani vanhan todellisuuden aineksista ja jätin luomani
maailman kokonaan auki kysymyksille siitä mitä se voisi olla. Siinä taistelen itseni
vapaaksi keltaisista köysistä, joissa roikkuu kiinni sinisiä porkkanoita ja appelsiinejä.
Porkkanat toimivat falloksen symbolina, ja appelsiinit puolestaan pyöreänä, feminiinisyyden symbolina. Irti pyristelyn jälkeen hautaan köyden objekteineen multaan, istutan sekaan kultaa ja kuvaan, kuinka uusi, vihreä maailma kasvaa siitä.
Kuoriudun kultaisena, vihreyttä hyväillen ulos mullasta. Videon lopussa lähikuva kasvoistani paljastaa merkkinä syklisyydestä kielelläni olevan, sinisen siemenen.
Videon pituus on 6:20 minuuttia ja saadakseni siihen tuota mainitsemaani syklisyyttä
rakensin sen toistamaan itseään niin, että sen kronologia tavallaan menettää merkityksensä. Ajatuksena sen taustalla oli syklisen maailmankuvan lisäksi myös taidenäyttelyympäristöön soveltuva ratkaisu, ettei katsojalle tulisi olla varsinaisesti väliä, mistä
kohtaa videota alkaa seuraamaan.
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Video oli installoitu Galleria Rajatilan mustaan kellariin yksinään (ks. Liite 6), jossa
sen kontrastinen maailma, sekä ääniraita pääsivät oikeuksiinsa niin, että koko tila
muuttui omaksi universumikseen.
Performanssilla puolestaan halusin spekuloida millainen luomani maailma voisi olla
ja mitä siellä voisi tapahtua luomistapahtuman jälkeen. Performanssi esitettiin yleisölle Galleria Rajatilan seinälle projisoidun videopuhelun välityksellä (ks. Liite 7).
Esityksen lopuksi saavuin itse paikalle rikkomaan neljännen seinän ja tuomaan mukanani tuliaisia videoprojisoinnilla näkyvillä olleesta maailmastani. Videoprojisointi
näytti tekemisiäni loppuun asti, myös saavuttuani fyysisesti sen eteen gallerian sisätilassa. Halusin ilmaista sillä, että nämä molemmat todellisuudet voivat olla samanaikaisesti olemassa – niiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois.
Performanssin kulusta:
Alussa otin aurinkoa kultaisella matolla, herättääkseni galleriayleisön huomaamaan
projisointiin ilmestyneen jotakin. Sitten luomani universumin vähän nurinkurista logiikkaa seuratakseni lakkasin kynteni - juuri ennen kuin aloin suorittaa käsilläni performanssin kannalta olennaisia vaiheita. Tällä tavallaan edesautoin samalla myös itseäni toimimaan varoen.
Yhä märkänä ollut kynsilakka sormissani sekoitin viisi pussia keskenään erilaisia siemeniä yhteen lasissa. Sen jälkeen kauhoin kulhosta multaa paikalle tuomiini kasvien
idätysruukkuihin. Sitten poimin satunnaisesti yhdistelmän siemeniä lasista ja painelin
ne idätysruukkujen multaan. Performanssin lopussa, tullessani galleriaan, jaoin nämä
idätysruukut yllätyssiemenineen yleisölle. Käsitykseni mukaan jokainen, jolle annoin
idätysruukun, otti sen mukaansa. Toivon todella, että he myös alkoivat kasvattamaan
saamastaan cocktailista kasveja.
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4.3

Lopuksi

Olen ollut tyytyväinen opinnäytteeni lopputulokseen. Se on opettanut minua yllättävän
paljon itsestäni tekijänä sekä tuonut eteeni uudenlaisia haasteita tekoprosessin aikana.
Esimerkiksi videoon kokonaan itse luomani äänimaailma oli tässä mittakaavassa ensimmäinen laatuaan, samoin kuin siihen sisällyttämäni pätkä stop motion -tekniikkaa.
Olen miettinyt teokseni monikerroksisuutta ja lopulta oivaltanut verrata sitä monitasoiseen elokuvaan, jonka voi katsoa vaikka viisi kertaa ja löytää joka kerralla jotakin
uutta. Erityisesti tätä ajateltuani olen kokenut teokseni onnistuneeksi, sillä mielestäni
se kestää useamman katselukerran. Miksipä sitä tehdäkään jotain, jolle riittäisi tulla
nähdyksi ainoastaan kerran?
Olin oikeastaan hieman hämmentynyt videosta saamani palautteen määrästä, sillä performanssitaiteeseen eniten painottaneena olen tottunut lähinnä keskustelemaan esityksistäni ihmisten kanssa juuri esiinnyttyäni. MINT CONDITION -videon myötä yhtäkkiä kuulin kommentteja teoksesta, jonka itsekin pystyin näkemään. Se on ollut todella
kiinnostavaa ja hienoa.
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5

JÄLKISANAT

Yhä tämän latautuneen tekstiryöpynkin jälkeen olen vakuuttunut, että kantaaottavan
taiteen tekeminen on elintärkeää. Niin paikallisesti, kuin globaalistikin. Poliittisten
epäkohtien kritisoimisesta vaikkapa omien ulkonäkö- ja toimintapaineiden esille tuomiseen. Tärkeintä on, että halutaan sanoa jotakin ja pyrkiä sen seurauksena saattamaan
omaa ääntään kuuluviin. Taide ei ole kuollut – eikä ihmisyyskään. Meillä on aina mahdollisuus olla vielä parempia versioita itsestämme, kuin myös kollektiivisesti kansana.
Kirjoitusprosessi on ollut tähän vaiheeseen itselleni oikeastaan jopa henkisesti tärkeä.
Olen alkanut ymmärtää paremmin, millainen yhteys tekemisilläni on toisiinsa ja myöskin yhteiskuntaan. Tuon ymmärryksen kautta pystyn kasvamaan terävämmäksi omien
lähtökohtieni kanssa ja ihanteellisesti jopa siten edesauttamaan taiteeni vaikuttavuutta.
En maalaile siitä kovin ruusuisia kuvia, mutta kokemuksiini vedoten ymmärrän,
kuinka suuri vaikutus jo pelkästään inhimillisyydellä ihmisten välillä on.
Suuri onnistuminen taiteellisen työni osalta voi olla jo, kuten esimerkiksi juuri tämän
lopputyönäyttelyn avajaisissa kävi, että tuntematon ihminen teokseni nähtyään tulee
luokseni ja halaa herkistyneenä, sanoen ainoastaan:
Kiitos.
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