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Tutkimuksen pohjana toimivat aineistot sekä tukevat että kyseenalaistavat kokemustani
omakuvasta ja sosiaalisen median käytöstä taiteen teossa. Pääasialliset lähteeni ovat Will Storrin
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selfie, therefore I am. Tutkin myös taiteilijoiden Amalia Ulman, Nan Goldin ja J. A. Juvani
omakuvallista työskentelyä sekä miten ne kommunikoivat oman työskentelyni ja näkemykseni
kanssa. Käsittelen aihealueita länsimaalaisen kulttuurin kontekstissa.
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I TURN MY GAZE TOWARDS MYSELF
- thoughts about selfie and self-portrait in my artistic work
This thesis is an attempt to understand the reasons that have led me to work with self-portraiture.
It was an examination on how the historical and personal factors have affected my method of
working with selfie and self-portrait. It pondered the impact of our individualistic society to selfportraiture on the art field and in social media.
The material the thesis was based on supported but also questioned my perspective towards selfportraits and the use of social media in artistic work in general. The main source materials were
Will Storr’s book Selfie: How the West Became So Self-Obsessed And What It´s Doing To Us and
Elsa Godart’s book I Selfie, Therefore I Am. It also examined artists Amalia Ulman, Nan Goldin
and J. A. Juvani and their work with self-portraiture, and how their works of art communicate with
my work and my point of view. It processed these subjects in the context of western culture.
The study helped me to understand the framework of my artistic interests. I learnt more about my
motives working with self-portrait and why I tend to put myself out there. Even though I still
struggle with the egocentricity of self-portraiture, I can now accept it as a part of my artistic self,
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KEYWORDS:
selfie, self-portrait, social media, artistic identity, individualism, Instagram, sexuality

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iiris Elena Rusi

SISÄLTÖ
1 JOHDANTO

5

2 OMAKUVALLISUUTENI YHTEISKUNNALLINEN JA HISTORIALLINEN KEHYS

6

2.1 Täydellisyyden esittäminen

7

3 VERTAILUKOHTIA NYKYTAITEEN KENTÄLLÄ

14

2.2 Amalia Ulman: identiteetin vilpittömyys ja sovelluspohjainen taide

14

2.3 Nan Goldin: oman itsen käsittely taiteessa

18

2.4 J. A. Juvani: henkilökohtainen on poliittista

21

3 TERAPEUTTINEN OMAKUVA

25

LÄHTEET

27

KUVALUETTELO

Kuvakaappaus Instagram–sovelluksesta Iiris Elena Rusin profiilista.
(iiriksen 2016.)
Kuvakaappaus IRC-galleria –sivustolta Iiris Elena Rusin profiilista. (iirisetä 2008.)
Iiris Elena Rusi, omakuvakurssin raakakuva, 2013.

6
8
10

A. Kuvakaappaus Instagram–sovelluksesta Amalia Ulmanin teoksesta Excellences &
Perfections. (amaliaulman 2014.)
Iiris Elena Rusi, digikuvasarja All this space, 2014–

14
17

Nan Goldin: Nan one month after being battered, sarjasta The ballad of sexual
depedency, 1984. (Manchester 2001.)

18

Nan Goldin: Gotscho Kissing Gilles sarjasta The ballad of sexual depedency, 1993.
(Artnet Auctions.)

19

Iiris Elena Rusi, kuvasarja Modern romance, 2015.

20

J. A. Juvani: still-kuva videoteoksesta Squeaky toys, 2017. (Kovasiipi 2018.)

21

Iiris Elena Rusi, We haven’t had sex since we moved in together, 2017.

23

Iiris Elena Rusi, Fragile, 2017.

24

Iiris Elena Rusi, Submissive, 2017.

24

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iiris Elena Rusi

5

1 JOHDANTO
Taiteellinen työskentelyni on jo pitkään painottunut omakuvallisuuteen ja selfieen, ja sillä
on ollut suuri terapeuttinen merkitys. Kirjallisessa opinnäytetyössäni pyrin selvittämään,
miksi omakuvallisuus on minulle henkilökohtaisella tasolla oleellista. Tarkastelen, mitkä
tekijät ovat johtaneet omakuvallisuuden työstämiseen sekä henkilökohtaisessa elämässä että taiteen kentällä toimiessa.
Lähestyn omakuva- ja selfiekulttuurin vaikutusta työskentelyyni länsimaisen kulttuurin
viitekehyksessä. Taiteilijat ovat kautta aikojen toteuttaneet omakuvaa jossain muodossa. Nykypäivän omakuvaus ilmiönä ulottuu myös taiteen ulkopuolelle ja on arkipäiväistynyt sosiaalisen median myötä. Tarkastelen, missä kulkee taiteen ja selfien raja, miten
itsensä kuvaaminen ja esille tuominen rakentaa ja jäsentää identiteettiä sekä kenen
omakuvat nähdään yleisesti kiinnostavina ja kenen ei, ja miksi.
Aloitan tekstin perehtymällä syvemmin omakuvan yleistymiseen vaikuttaviin tekijöihin.
Mikä on saanut länsimaisen valkoisen heteronormatiiviseen ihmisen kääntämään katseensa ja myös kameransa entistä enemmän itseään kohti? Pääasiallisia lähteitäni ovat
Will Storrin kirja Selfie: how we became so self-obsessed and what it's doing to us sekä
Elsa Godartin kirja I Selfie, Therefore I Am. Molemmat kirjailijat suhtautuvat selfieen ja
individualismiin pääosin negatiivisena ilmiönä. Pidettyäni pitkään selfieitä ja niiden julkaisua sosiaalisessa mediassa ainoastaan positiivisena ja parhaillaan yksilön omakuvaa
eheyttävänä tekona, haluan tutkia ja kyseenalaistaa suhtautumistani kyseiseen ilmiöön
ja omakuvaamiseen laajempana kokonaisuutena.
Seuraavaksi otan tarkasteltavakseni taiteilijuuden ja henkilökohtaisen identiteetin väliset
kytkökset, ristiriidat ja odotukset. Vertaamalla työskentelyäni taiteilijoihin Nan Goldin,
Amalia Ulman ja J.A. Juvani pohdin, millä tavalla omakuvallisuus ilmenee heidän teoksissaan, miten se vertautuu omaani sekä miten heidän taiteellinen työskentelynsä vaikuttaa laajemmalla kentällä.
Lopuksi katselen omaa taiteilijaminääni, someminääni ja reaaliminääni. Miksi minulle on
tärkeää tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi taiteeni kautta? Miksi olen kääntänyt
katseeni itseeni?
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2 OMAKUVALLISUUTENI YHTEISKUNNALLINEN JA
HISTORIALLINEN KEHYS

Tässä luvussa tarkastelen omakuvaamiseni syntyä sen historiallisessa ja poliittisessa
kontekstissa. Kerron mitkä tekijät ovat johtaneet omakuvalliseen työskentelyyn, ja miten
yhteiskunnallinen ilmapiiri on vaikuttanut siihen joko välillisesti tai suoraan. Eettinen valveutuneisuuteni pakottaa tutkimaan työskentelyni vaikuttajia, jotta pystyn hahmottamaan, millainen on taiteilijaidentiteettini ja miten olen kasvanut tekijänä sellaiseksi kuin
nyt olen. Pidän myös tärkeänä tutkia ja kyseenalaistaa valintojani jatkuvan kehityksen
vuoksi. Käsittelen uusliberalismin ja individualismin sekä sosiaalisen median synnyn vaikutusta nykypäivän omakuvallisuuteen ja siten myös omaan taiteelliseen työskentelyyni. Otan myös löyhästi huomioon omat henkilökohtaiset syyni, mutta palaan niihin tarkemmin muissa luvuissa.

Kuva 1. Kuvakaappaus Instagram–sovelluksesta Iiris Elena Rusin profiilista.
(iiriksen 2016.)
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Pesen käsiäni kylpyhuoneessa. Nostan katseeni ja jään katsomaan
kuvaani vastapäisestä peilistä. Ylläni on paljon käyttämäni kollarihousut ja yhteensopiva harmaa lyhyt alustoppi, jonka resori
kiristää epämukavasti vyötäröltä. Näytän mielestäni kohtuullisen
hyvältä, joskin olen jatkuvan epävarma vatsastani, mikä on tietenkin ristiriitaista ottaen huomioon vatsani paljastava asuvalinta. Juon rommikolaa, taidan olla hieman humalassa. En tee tietoista päätöstä, mutta nostan puhelimen ja avaan kameran. Otan
juomassani olevan pillin suuhuni ja olen juovinani siitä. Käännän
vartaloani niin, ettei vatsani erottuisi kovin selkeästi, mutta
kuitenkin jonkin verran. Otan peilin kautta yli kymmenen selfietä
käännellen päätäni eri asentoihin, etsien parasta kulmaa, heilauttaen hiuksiani taakse ja eteen, taakse ja eteen. Lopulta
lysähdän nojaamaan lavuaarin reunaan ja selaan kuvat läpi. Valitsen tarkan harkinnan ja zoomailun jälkeen yhden, avaan Instagramin
ja valitsen kuvaan sopivan rajauksen ja filtterit. Kuvatekstiksi
kirjoitan: ”Viime aikoina olen miettinyt painoni pudottamista,
koska se on hieman noussut. Mutta nyt, juodessani rommikolaani
ylläni croptop, sanon että vitut siitä. Vittuun kauneusihanteet,
jotka vaikuttavat niin paljon omakuvaani. Vittuun syömishäiriö,
joka vieläkin yrittää ohjata ajatteluani. Näytän hyvältä, ja
vaikken näyttäisikään, sillä ei pitäisi olla merkitystä. Ja kyllä,
olen hieman humalassa.” Postaan kuvan ja jään odottamaan tykkäyksiä. Vaihdan mukavamman paidan ja jään odottamaan tykkäyksiä.

2.1 Täydellisyyden esittäminen

Selfie-termiä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 Australian online forum –sivustolla. ”Selfie” on johdettu englannin kielen sanasta ”self” (suom. itse, minä tai minuus),
johon lisättiin slangiksi emotionaalinen pääte ”ie.” (Godart 2018, 10.) Selfie on sittemmin
valtavirtaistunut erityisesti osaksi nuorisokulttuuria. Selfieiden ottaminen ja postaaminen
eri sosiaalisen median alustoille on varsin tavallinen, joskin usein pinnallisena ja itsekeskeisenä nähty ilmiö. Taiteilijat ovat kuitenkin kautta aikojen käyttäneet itseään muun muassa maalaustaiteen aiheena, joten lienee aiheellista kysyä, miksei niin sanottu tavalli-
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nen ihminen saisi kuvata itseään ja olla siten osana omakuvakulttuuria? Miksi taiteilija
voi korottaa itsensä eriarvoiseen asemaan käyttämällä omakuvaa ylevämpänä mediana?

Kuva 2. Kuvakaappaus IRC-galleria –sivustolta Iiris Elena Rusin profiilista. (iirisetä 2008.)

Ensimmäiset kokemukseni omakuvaamisesta ovat teiniajoiltani, jolloin IRC-galleria oli
pääasiallinen käyttämäni varhainen sosiaalisen median muoto, jossa tarkoitus oli jakaa
kuvia itsestään. Kuvasin omakuvia digikameran itselaukaisimella. Kuvien asetelmat ja
ympäristöt olivat tarkkaan harkittuja ja hallittuja, sillä halusin näyttää itseni tietyssä valossa: kuvien tuli olla kauniita ja synkkiä sekä ilmentää sitä, miten koin sillä hetkellä maailman ja itseni. Omakuvaaminen ei kuitenkaan tuolloin liittynyt taiteen tekoon, eikä kuvien
postaamisella ollut tietoisesti muuta henkilökohtaista merkitystä kuin kehujen saaminen
sekä ulkonäköni, että kuvien kauneuden vuoksi. Se oli varhaisin muoto itseni kuvaamiseen toisten, abstrakteiksi jäävien katsojien silmille. Will Storr (2017, 15–16) esittelee
kirjassaan ilmiön ”Perfectionist presentation”. Ilmiössä on kyse oman itsensä
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näyttämisestä valheellisessa valossa täydellisyyden illuusion luomiseksi. Ilmiö on erityisen yleinen nuorilla henkilöillä, jotka jakavat kuviaan sosiaalisessa mediassa, jossa muiden ihmisten itsestään luodun täydellisyyden seuraaminen saattaa aiheuttaa lisäpaineita
suhteessa omaan itseen. Itsensä esitteleminen täydellisyyden kautta on etenkin kuvapohjaisilla alustoilla hyvin yleistä. Sosiaalinen media on luonut uudenlaiset, vielä melko
tutkimattomat raamit kanssakäymiselle, jossa toisten maailman tirkistely ja itsensä peilaaminen sen kautta on tavallista. Nykypäivänä itsensä korostaminen ja sen myötä myös
itsekritiikki on kasvanut olennaiseksi osaksi ajatteluamme ja olemassaoloamme.
Storr (2017, 19–54) toteaa, että ajatus potentiaalisesti täydellisestä, itseään ohjaavasta
ja omasta kohtalostaan vastaavasta ihmisestä syntyi jo antiikin Kreikassa. Silloinen vallalla oleva käsitys, jossa kauneusihanteiden mukainen kaunis ihminen nähtiin hyvänä ja
ruma ihminen pahana ei poikkea nykypäivän yleisistä käsityksistä. Nämä oletukset ovat
rakentuneet ajatteluumme niin syvään, ettemme välttämättä ole niistä tietoisia, vaan suhtaudumme muihin intuitiivisesti niiden kautta.
Kreikan mytologian hahmo Narcissus nostetaan usein tarkasteltavaksi omakuvaa käsitellessä. Nymfi Echo rakastuu komeaan Narcissukseen, mutta on tuomittu toistamaan
ainoastaan viimeisintä kuulemaansa lausetta. Hän ei kykene kertomaan rakkaudestaan
Narcissusta kohtaan, jolloin jää vaille vastakaikua rakkaudelleen. Echo koittaa epätoivoissaan koskettaa Narcissusta, Narcissus työntää hänet kauemmas ja Echo kuolee.
Narcissus tuntee epätoivoa ja kykenemättömyyttä rakastamaan. Nähdessään kuvajaisensa lähteen pinnassa hän kuitenkin rakastuu omaan kuvajaiseensa, mutta rakkaus ei
tuo hänelle tyydytystä, jolloin hän antaa itsensä kuolla. Tarinassa Narcissus kamppailee
omakuvansa kanssa ja joutuu kyseenalaistamaan identiteettinsä. (Godart 2018, 64.)
Voimme siis katsoa, että jo antiikin Kreikan mytologiassa ihmisen minuus on yhdistetty
tiivisti ulkonäöllisiin tekijöihin ja kontaktiin muiden kanssa, mutta kuitenkin ymmärtäen,
että syvempi yhteys itseen on oleellista tunteakseen olemassaolon mielekkyyttä. Narcissuksen näkemä kuvajainen lähteessä, peilikuva, on vaihtunut ajassamme puhelimen
näytöksi. Selfie on paitsi kontaktin ottoa itseen, myös yritys ottaa kontakti muihin ja saada
rakkautta, ja ohittaa se mitä näennäisesti ihmisen tulisi olla (Godart 2018, 108).
Varsinaisen omakuvaamisen taiteellisen arvon ymmärtämisen ja ottamisen osaksi taiteellista työskentelyäni herätti Lahden Kansanopistossa 2013 käymäni lyhyt omakuvakurssi. Kurssilla tehtävänantona oli kuvata itseään niin, että kuvat kertoisivat jotain tekijän persoonasta. Intensiivisellä viikolla katsoin itseäni uudesta näkökulmasta, johon ei
liittynyt olennaisimmin oman ulkonäköni arviointi, muihin vertaaminen tai itseni kauniina
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esitteleminen, vaan pohdinta, miten saisin välitettyä syvimmän oman itseni ja kontaktin
sisimpääni katsojalle. Ensimmäistä kertaa tunsin myös kauhistusta ja häpeää omasta
taiteellisesta työskentelystäni näyttäessäni kuviani muulle ryhmälle. Tunne oli vapauttava. Tuolloin ymmärsin, että suoruus, rehellisyys ja itsensä alttiiksi laittaminen antaisivat
suurinta taiteen teon nautintoa, mitä pystyn kokemaan.

Kuva 3. Iiris Elena Rusi, omakuvakurssin raakakuva, 2013.

2.2 Yksilökeskeisyys ja sosiaalinen media
Varsinainen yksilökeskeisyys nykyisessä muodossaan on melko tuore ilmiö. Yksilö-sanan englanninkielinen etymologia viittaa suoraan sanoihin jakamaton ja autonominen
(individual – yksilö, indivisible – jakamaton, autonomous – autonominen) (Godart 2018,
126). Uusliberalismin myötä rationaalinen ja omia mieltymyksiään preferoiva yksilö nousi
yleiseksi käsityksesi talouspolitiikan ja muun politiikan keskiöön. Uusliberalismin keskeisiä ajatuksia oli yksilön vapaus valita ilman rajoittavia tekijöitä. Nykyiset länsimaiset yhteiskunnat nojaavat vahvasti uusliberalistiseen maailmankuvaan. Uusliberalismi pyrki ottamaan talousvallan instituutioilta (kuten valtio) ja siirtämään sen vapaille markkinoille
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(Räsänen 2015). Kapitalismin valtaa ja vaikutusta sekä taiteeseen että muuhun kulttuuriin ei voi vähätellä, sillä kaikki valintamme ovat poliittisia jollain tasolla, jopa jos päätämme tietoisesti tai tiedostamatta irrottautua poliittisista merkityksistä. Sosiaalisen median sovellukset ovat yrityksinä osana uusliberalistista järjestelmää, jossa valuuttana
ovat tykkäykset, kommentit ja tweetit (Storr 2017, 97). Ensimmäinen puhelimen etukamera tuli iPhoneen 2010 ja oli ensisijaisesti suunniteltu videopuheluihin. Vuoteen 2014
mennessä 93 miljardia selfietä otettiin pelkästään Android-puhelimilla. Näin syntyi virtuaalinen minä, joka on jatkuvassa kilpailussa muiden virtuaalisten ”minä”-hahmojen
kanssa. (Storr 2017, 256.) Seuraamalla muiden oletettua minuutta ja elämää sosiaalisen
median kautta tulemme verranneeksi itseämme jatkuvasti muihin, vaikka olemme näennäisesti itsenäisiä individualistisessa maailmassamme. Uusliberalismille tyypillinen kilpailuasetelma ulottuu jokaiselle elämänalueellemme.
Alku sosiaalisen median käyttöön taiteellisessa työskentelyssäni on jäljitettävissä Taideakatemian ensimmäiseen opintovuoteeni. Olin vasta luonut Instagram-tilin ja sovelluksen käyttöperiaate tuntui kiehtovalta. Yritin jäsentää itselleni, miksi toisille näyttäytyminen, jopa täysin vieraille ihmisille, tuntui niin hyvältä ja oikealta. Instagramin käytöstä tuli
pian rituaalinen suoritus, joka tuntui miltei pakolliselta: ”En voi päästää tätä hetkeä näyttämättä sitä muille.” Kuvaus, kuvan valinta, filtterit, hashtagit, postaus, tykkäykset, kommentit. Pelkkä kuvan kuvaaminen, oli se selfie tai muuten elämästäni kertova, ei ollut
tarpeeksi tyydyttävää, vaan kuvan postaaminen muiden nähtäville oli oleellinen osa prosessia. Hetkellisyyden illuusio kuvissa oli kuitenkin vain luotu harha, eikä niillä ollut
snapshot-kuvaamisen kanssa juuri tekemistä, vaikka halusin sellaisen mielikuvan tarjota. Lähes jokaisen kuvan takana oli kymmeniä hylättyjä versioita. Tämänkaltainen käyttäytyminen on jokseenkin yleistä ja usein häpeällisenä pidettävää somemaailmassa,
mutta samaa rituaalisuutta liittyy kuitenkin taiteilijan omakuvatyöskentelyyn. Omakuvan
rakentaminen taiteen kentällä on itsessään tietynlainen performanssi, jossa valitaan parhaat otokset kentän nähtäville, jolloin usein prosessi kokonaisuudessaan jää vain taiteilijan tietoon.
Omakuvaamiseen taiteilijan näkökulmasta liittyy erilaisia kirjoittamattomia sääntöjä ja rajoituksia, vaikka näennäisesti omakuva onkin tekotapana vapaamuotoinen (Palin 2011,
11). Muun muassa näyttelyn itse koostaminen omakuvistaan näyttäytyy sellaisenaan
narsistisena tekona. Nämä säännöt koskevat nimenomaan erilaisia taiteen kentän instituutioita, kuten museoita ja gallerioita. Sosiaalinen media voi parhaimmillaan luoda taiteen teolle ja esittelylle alustan, joka on vapaa erilaisista rajoittavista tekijöistä. Frances
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Borzello (2016, 231) väittää kirjassaan Seeing Ourselves: Women’s Self-Portraits, ettei
selfien otto vaadi ajattelua tai taitoa. Taidetta ei voi kuitenkaan määrittää sen mukaan,
miten paljon asiantuntijuutta teoksen teko on vaatinut syntyäkseen tai missä yhteydessä
se julkaistaan. Näen, että teos syntyy valinnassa tehdä taidetta. Monista syistä on epätodennäköistä, että taide voitaisiin terminä määrittää tyhjentävästi (Eldridge 2009, 166).
Tällöin mikä vaan omakuvallisuus, mukaan lukien someen postattu selfie, voi olla taidetta, mikäli tekijä niin valitsee. Sosiaalinen media on tuoreudessaan avannut alustan,
jossa patriarkaalinen historia ei ole rakentunut yhtä voimakkaaksi kuin reaalimaailmassa
ja kuka tahansa voi saada julkista huomiota sekä siten myös valtaa. Ongelmallisia lienevät tekijät, jotka määrittävät henkilön, oli tämä taiteellista sisällöllisyyttä hakeva tai ei,
tarpeeksi mielenkiintoiseksi.
Elsa Godart väittää kirjassaan, että selfiellä on ensisijaisesti ja eniten arvoa, koska se on
postattu, julkaistu, osoitettu jollekulle. Kuvan tekijä paljastaa itsensä tullakseen nähdyksi
ja johdattaakseen vastaanottajan osaksi tirkistelyä. Käyttäytymismalli vaalii ja ruokkii fantasiaa. (Godart 2018, 105.) Godartin näkökulma aiheeseen on kuitenkin binäärinen ja
yleistävä, vaikkakin voi monesti olla paikkansapitävä. Emme voi luokitella jokaisen omakuvallisuutta selfien keinoin tiettyyn kategoriaan. Nämä yleistykset ovat vähätteleviä.
Selfien tutkimuksessa on usein ongelmana, että siihen suhtaudutaan yksinomaan kriittisesti somemaailmaan sijoittuvana tekona, josta nostetaan erityisesti nuoret naiset tekijöiksi, vaikka ilmiötä tulisi tarkastella aikaansa sidottuna ja ympäristönsä tuotoksena kuten muutakin internet-käyttäytymistä. Aikana, jolloin nuoruus ja kauneus ovat valttikortteja sekä naisille edelleen tärkein keino menestyä, on ymmärrettävää, että juuri nuoret
naiset kokevat suurinta painetta näyttää itsensä tietynlaisena sosiaalisessa mediassa.
Kun ulkonäkö on suurin arvottava tekijä, mitä muuta itsestään näyttäisi kuin ulkonäkönsä?
Ajallemme tyypillinen hyperindividualismi kuvataan uskomuksena, että subjektilla on rajoittamaton voima (Godart 2018, 126). Käsitys hyperindividualismista on syntynyt sidottuna poliittiseen ja sosioekonomiseen ilmapiiriin. Sen sijaan että syyttäisimme yksilöitä
ja yksilön toimintaa, olisi aiheellisempaa selittää somekäyttäytymistä ja kameran kääntöä
itseensä yhteiskuntamme normeilla, jotka pakottavat yksilön kääntymään itseen ja luottamaan omaan rajoittumattomuuteensa, pakottaen hyperindividualismiin. Hyperindividualismi on myös suurelta osin yksinäisyyttä (Godart 2018, 127) etenkin aikana, jolloin
kanssakäyminen tapahtuu tietokoneen välityksellä. Itseensä kääntymisen johdosta itsen
jakaminen toisten nähtäville voi olla sekä oman itsen haltuunottoa että kommunikaatiota
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muiden kanssa. Kulttuurimme yksi määrittävistä lausumista on, että voimme olla mitä
tahdomme – meidän tulee vain unelmoida, päättää, haluta tarpeeksi. Todellisuus kuitenkin on, että olemme rajoitettuja, epätäydellisiä. (Storr 2017, 317.)
Sosiaalisen median käytön ja erityisesti selfien analysointi poliittisten ja historiallisten tekijöiden kautta on henkilökohtaisesti taiteilijana toimimisessa oleellista, sillä reflektoin
jatkuvasti omaa tekemistäni ja jopa olemassaoloani näihin poliittisiin konstruktioihin ja
arvoihin, ja siten myös luonnollisesti muihin ihmisiin. Omakuvallisuus juontuu halusta
ymmärtää itseäni ja tuoda itseäni näkyville, jotta pystyn peilaamaan itseäni suhteessa
muihin. Historiallisesti sisäänrakennettu ajatusmalli ”juuri minä olen tärkeä ja ansaitsen
tulla kuulluksi” on ajatuksena sellaisenaan luotaantyöntävä ja sen olemassaoloa itsessään on ollut vaikea myöntää. Siirtämällä omakuvallisuuden kevyestä ja näennäisesti
merkityksettömästä selfiekulttuurista taiteen kontekstiin tutkin näiden ilmiöiden välisiä
eroja ja yhteneväisyyksiä sekä itseni ja ympäröivän maailman yhteyksiä.
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3 VERTAILUKOHTIA NYKYTAITEEN KENTÄLLÄ
Tässä luvussa pohdin omakuvallisuuden yksityisyyden ja julkisen välistä suhdetta, selfie- ja sometaiteen taiteellista arvoa ja someidentiteetin todenmukaisuutta sekä taiteen
teon intersektionaalisuutta peilaamalla taiteellista työskentelyäni ja ideologiaani taiteilijoihin Nan Goldin, Amalia Ulman ja J. A. Juvani. Kaikki mainitut taiteilijat ovat käsitelleet
omakuvallisuutta muodoissa, joihin koen samaistuvani eri tavoin.

2.2 Amalia Ulman: identiteetin vilpittömyys ja sovelluspohjainen taide

Kuva 4. A. Kuvakaappaus Instagram–sovelluksesta Amalia Ulmanin teoksesta Excellences
& Perfections. (amaliaulman 2014.)

Amalia Ulmanin teos Excellences & Perfections on tituleerattu aikamme ensimmäiseksi
merkittäväksi Instagram-pohjaiseksi teokseksi, Alastair Sooke (2016) kirjoittaa The Telegraphissa artikkelissaan Is this the first Instagram masterpiece?. Teoksessa Ulman
rakentaa itselleen someidentiteetin, joka mukailee binääristä nuoren, halutun ja kauniin
naisen someprofiilia. Lupaava nuori taiteilija vaikuttaa imeytyneen narsistiseen selfiekulttiin ja kadottaa monen seuraajansa silmissä taiteilijana toimimisen uskottavuuttaan. Viiden kuukauden jälkeen hän paljastaa uuden someminänsä olleen performatiivinen teos,
jolloin suhtautuminen sosiaalisessa mediassa tapahtuneeseen tekoon ja Ulmaniin
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itseensä muuttuu taas yleisesti positiiviseksi ja arvostavaksi. Ulman kertoo halunneensa
korostaa, miten femiiniys on rakennettu konstruktio pikemmin kuin biologinen tai luontainen olemisen tila. Teos kommentoi nähdäkseni sukupuolen rakentumisen lisäksi myös
sitä, että kuka vaan voi häivyttää niin sanotun todellisen minänsä ja esiintyä somessa
valitsemallaan tavalla sekä pohtii muiden reaktiota niin kutsuttuun teeskentelyyn (fakeness). Persoonallisen autenttisuuden fetisointi ja samanaikainen teeskentelyn vihaaminen (anti-fakeness) sekä elämämme intiimien yksityiskohtien jakamisen normalisointi
ovat ajassamme tyypillisiä ilmiöitä. (Storr 2017, 121.) Tätä tapahtuu etenkin somessa.
Mutta mitä tarkoittaa todellinen minä? Miten voidaan erottaa toisistaan someminä, taiteilijaminä ja reaaliminä? Miten voidaan määrittää, mitkä teot sosiaalisessa mediassa ovat
taiteen näkökulmasta merkityksellisiä ja arvostettavia ja mitkä eivät?
Godartin mukaan vilpittömyys (sincerity) ei ole itsensä paljastamista, vaan pikemmin johdonmukaisuutta suhteessa itseensä. Täysi vilpittömyys muita kohtaan on vaikeaa, sillä
minämme on epäselvä, alati muuttuva ja vaikeasti pelkistettävissä yleiseen määritelmään. Tässä merkityksessään vilpittömyys ei siis ole totuuden kertomista, ei suoruutta,
vaan itseilmaisua. (Godart 2018, 75.) Näin ollen vilpittömyys taiteen teossa suhteessa
muuhun olemiseen on yhteneväistä ja vaatii tiettyä luovuutta. Miten olla vilpitön itsestä,
jos minä ei ole määriteltävissä, selvästi tunnistettavissa eikä hallittavissa? Itsetuntemuksen tasot ovat myös eri persoonilla erilaisia, joten vilpittömyyden tasoa ei voida laadullisesti ja/tai määrällisesti mitata ihmisten välillä.
Ulmanin teoksen voidaan katsoa olevan niin sanottu simulacrum. Simulacrum on representaatio tai imitaatio ihmisestä tai asiasta. (Godart 2018, 44.) Jokainen kuva, minkä
otamme itsestämme, on siis simulacrum itsestämme. Toki voimme antaa olennaisesti
virheellisen kuvan siitä, miten koemme itsemme tai elämme elämäämme, kuten Ulmanin
tapauksessa, mutta samat valheellisuuden keinot, joita somessa voi käyttää, voivat koskea reaalielämää, taiteellista omakuvaa ja identiteettiä sekä digitaalista minäämme. Sosiaalisessa mediassa esittämämme henkilö ei ole automaattisesti sen vähempiarvoisempi osa identiteettiämme kuin muissa todellisuuksissa esittämämme. Se, mitä ja miten
tuomme itsestämme julki riippuu paitsi omista valinnoistamme, myös kasvamisesta tiettyyn kulttuuriin. Storrin (2018, 65–67) mukaan aivojemme toiminnan johdosta ajattelumme on rakentunut niin, että jäsennämme itsemme, minut, narratiivien kautta. Omaelämäkerrallisen muistimme myötä koemme elämämme kohtausten jatkumona ja ikävuosina 5-7 omaksumme kulttuurisia tarinoita osaksi itseämme. Näin ollen osa ajatteluamme rakentuu vallitsevan kulttuurin kautta, joten emme voi olla yksin vastuussa
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valinnoistamme. Olivat nämä kulttuuriset tarinat esimerkiksi uskontoon, yleisiin moraalikäsityksiin tai vaikka nuorisokulttuuriin liittyviä, ne rakentuvat osaksi tapaamme katsoa
maailmaa ja itseämme. Ensimmäisen kappaleen alussa kertomani omakohtainen tarina
ja kuva 1. sivulla 7 kertovat, miten näennäisesti vilpitön ulostulo somessa voi myös sisältää vilpillisyyttä. Samoin kun omaksumme käyttäytymismalleja reaalimaailmassa,
teemme niin myös sosiaalisessa mediassa. Somessa näkyvät ilmiöt, kuten kehopositiivisuus ja ulkonäön korkealle arvottamisen vastustus ovat itsessään hyviä ja arvokkaita,
sillä ne pyrkivät purkamaan ulkonäöllisiin odotuksiin ja sukupuolen ilmentämiseen liittyviä rakenteita, mutta voivat vaikuttaa yksilöön ja yhteisöihin myös negatiivisesti. Kertomani narratiivi itsestäni kuvaamassani tapauksessa on ”olen terve ja tyytyväinen itseeni”
mutta todellisuus voi olla päinvastainen, vaikka hetkessä teko tuntuisi ja näyttäisi vilpittömältä.
Internet-taide on jo varsin vakiintunut taiteen media, mutta sovelluspohjainen taide on
vielä toistaiseksi harvinaisempaa. Esimerkiksi Instagram toimii taiteilijoille hyvänä pohjana esitellä tuotantoaan ja verkostoitua, mutta Ulmanin kaltaiset sosiaalista mediaa tekotapana hyödyntävät tekijät ovat vielä marginaalissa. Täydentyvä teossarjani All this
space on Instagramilla toteutettu omakuvasarja, johon kerään materiaalia omasta sosiaalisesta mediastani. Sarja koostuu eri välineiden läpi viedyistä kuvista, joiden lopputulos on pikselöitynyt ja hajonnut omakuva. Tekotavassa oleellista on lopputuloksen kontrolloimattomuus ja itseni ulkoistaminen tekijänä, välineen ottaessa siitä vallan. Sarja käsittelee muun muassa koneeseen katoamista, sosiaalisen median merkitystä omakuvani
rakentumisessa ja yksinäisyyttä reaalielämässä. Esitystapa on monimuotoinen, sillä se
on pysyvästi nähtävissä sekä Instagram-tililläni että nettisivuillani, mutta olen myös esittänyt sitä osana näyttelykokonaisuuksia ja otattanut printtejä omiin tarkoituksiini. Teokset
ovat Instagramissa osa henkilökohtaista päiväkirjaamistani ja niiden nostaminen teoksiksi on tapahtunut valinnassani tehdä niin, vaikka ne eivät näennäisesti eroa muusta
materiaalistani kyseisessä sovelluksessa. Niiden yhteydessä ei ole teostietoja tai muitakaan viitteitä, jotka erityisesti merkitsisivät ne teoksiksi. Vaikka koen tärkeäksi teossarjan
esittämisen myös muissa yhteyksissä ja nautin suuresti muun muassa isoista printeistä,
joissa pikselit ovat entistä selvemmin näkyvissä, en silti arvota Instagram-pohjaista esitystapaa vähempiarvoiseksi.
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Kuva 5. Iiris Elena Rusi, digikuvasarja All this space, 2014–
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2.3 Nan Goldin: oman itsen käsittely taiteessa

Kuva 6. Nan Goldin: Nan one month after being battered, sarjasta The ballad of sexual
depedency, 1984. (Manchester 2001.)

Tutustuin Nan Goldinin tuotantoon ensimmäisen kerran vuonna 2008 Kiasmassa. 16vuotiaana en ollut juuri perehtynyt omakuvalliseen valokuvaan tai valokuvaan ylipäätään,
sillä olin kiinnostuneempi maalaustaiteesta. Tuohon aikaan kirjoitin päiväkirjaa ja runoja
sekä kipuilin teini-iän omakuvan ja abstraktien mielenterveysongelmien kanssa. Joitain
kokemiaan näyttelyitä ei unohda sekä visuaalisten ärsykkeiden että teosten tuomien voimakkaiden tunteiden vuoksi. Edelleen palatessani Goldinin kuvien äärelle muistan, miten seisoin katselemassa kuvaa mustasilmäisestä Goldinista ja mietin, miten rohkeaa,
miten värisyttävää on näyttää itsestään jotain niin henkilökohtaista ja samalla altistavaa.
Sittemmin olen löytänyt itsestäni samankaltaista tekijyyttä, josta kerron teosesimerkin
avulla seuraavaksi.
Tunnetuimmassa sarjassaan The ballad of sexual dependency Goldin kuvaa narratiivisesti ihmisiä ja elämää ympärillään. Hänen omakuvallisuutensa ei perustu ainoastaan
suoraan omakuvaan, vaan omaan elämäntapaansa ja sen henkilöhahmoihin. Goldin eli
tiiviisti LGBT-yhteisön (lyhenne, jolla viitataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin)
rinnalla ja kuvasi paljon näiden vähemmistöjen arkea. Vähemmistöjen kuvaaminen
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ulkopuolelta asettaa usein dokumentoijan tarkkailijan asemaan, jolloin tuloksesta puuttuu henkilökohtainen kosketus ja siten tietty lämpö. Goldinin tapa kuvata läheisiään on
hyvin intiimi ja vailla julistuksellisuutta, ikään kuin päiväkirjaa, koska hän kuvaa omaa
suhdettaan ja suhtautumistaan ympäristöönsä. Sarja käsittelee ihmissuhteita, vuorovaikutusta, ystävyyttä, rakkauden riippuvuutta ja kuolemaa.

Kuva 7. Nan Goldin: Gotscho Kissing Gilles sarjasta The ballad of sexual depedency, 1993.
(Artnet Auctions.)

Vuonna 2015 julkaisemani kahden kuvan sarja Modern romance on esimerkki omakuvasta, jossa en varsinaisesti esiinny itse. Sarja on tallenne sen hetkisistä tuntemuksistani
alkavaa parisuhdetta ja itseäni kohtaan. Tietty snapshotin likaisuus ja tunkkaisuus yhdistettynä pastellin sävyihin ja pikseleihin konkretisoi silloisen hankalan ja epätyypillisen ihmissuhdekuvion sekä oman syyllisyyteni onnentunteesta tilanteessa, jossa olen ollut
osasyyllisenä pitkän avioliiton päättymiseen. Vasta jälkikäteen katsottuna olen ymmärtänyt teoksen sen hetkisen merkityksen, koska olen saanut etäisyyttä tilanteeseen ja
suhtautumiseeni siihen. On mielenkiintoista, miten teokset muuttavat olomuotoaan tai
saavat lisämerkityksiä riippuen omasta elämäntilanteestani ja suhtautumisestani siihen.
Siten omakuva voi kasvaa ja kehittyä itseni mukana. Toisinaan teokset vaativat tilaa ja
aikaa ympärilleen, jotta niiden merkityksiä itselle voisi alkuunkaan ymmärtää, etenkin jos
niiden tekohetkeen on liittynyt paljon tunteita ja itsereflektion puutetta. Modern
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romancessa on kuitenkin oleellista juuri hetkellisyys, kuten Goldinin snapshot-kuvissa,
sillä autenttista tallennetta tietystä hetkestä ei voi monistaa jälkikäteen. Modern romance
käsittelee samoja aihepiirejä kuin The ballad of sexual depedency: ihmissuhteiden vuorovaikutuksia, riippuvuuksia ja intiimiyttä. Jopa kuolema on läsnä, joskin tässä yhteydessä vähemmän konkreettisena osana ihmissuhteiden epävarmuutta ja päättymistä.
Hyväksyn ja tiedostan, että teoksen merkitys itselleni on muuttuva ja jatkuvassa liikkeessä. Koen Modern romancen tärkeäksi virstanpylvääksi taiteellisessa työskentelyssäni, sillä se on ensimmäisiä teoksia, joissa käsittelen omia heikkouksiani vahvuuksieni
sijaan. Annan itseni olla paha, erehtyväinen ja haavoittuvainen, enkä kaihda sen julki
tuomista.

Kuva 8. Iiris Elena Rusi, kuvasarja Modern romance, 2015.
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2.4 J. A. Juvani: henkilökohtainen on poliittista

Kuva 9. J. A. Juvani: still-kuva videoteoksesta Squeaky toys, 2017. (Kovasiipi 2018.)

Vuoden nuoren taiteilijan 2018 tittelin saaneen J. A. Juvanin näyttely With all my love
Tampereen taidemuseossa oli monella tapaa vaikuttava kokemus. Näyttelyn teokset
ovat samalla taiteilijan henkilökohtaista omakuvaa käsitteleviä ja samalla nykyistä yhteiskunnallista ja poliittista tilannetta kritisoivia: malliesimerkki siitä, että henkilökohtainen
on poliittista. Juvani käsittelee seksuaalisuutta ja sukupuolen kokemusta stereotypioita
rikkoen tuomalla kehonsa teoksiinsa tavalla, joka on heteronormatiivisen mallin ulkopuolella. Teokset ovat ikään kuin taltioituja performansseja, tietynlainen suoritus. Näyttelykokonaisuus oli samanaikaisesti voimakas, herkkä ja julistuksellinen. Usein julistuksellisuus on taiteessa itselleni vieraannuttavaa, mutta Juvanin käsitellessä taiteen keinoin
queer-identiteettiä (queer: perinteisten sukupuoli- ja seksuaalimääritelmien ulkopuolinen) ja sen poliittista asemaa, varmasti hyvinkin tarpeellista. Vähemmistön edustajana
suoraan sanominen ja äänekkyys on perusteltua, jotta tulisi kuulluksi ja huomioiduksi.
Kuvan ollessa nykyään visuaalista kieltä, se rakentaa ajatteluamme ja siten myös valtasuhteita, kuten käytetty kielikin rakentaa. Poliittista taidetta ei siis voi tarkastella pelkästään taiteen näkökulmasta.
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Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsin nolostuvani katsellessani toisen henkilön
omakuvaa, videolla rintojaan puristelevaa ja toisella sormeaan imeskelevää Juvania. Nolostumisen tunne herätti kysymyksiä omasta suhtautumisestani sukupuolirooleihin ja niiden rikkomiseen sekä seksuaalisuuteen, ja huomasin että minulla on vielä paljon sisäänrakennettuja ajatusmalleja, joista olen pyrkinyt aktiivisesti eroon ja haluan jatkossakin
pyrkiä. Juuri nolostumisen tunne on voimakkuudeltaan niin suuri, että se saa itseni kyseenalaistamaan tunteeni ja syventymään reaktioihini enemmän kuin muut tunteet. Se
ravisuttaa. Halusin nostaa Juvanin viimeiseksi käsittelemäkseni taiteilijaksi, koska koen
yhteneväisyyttä hänen tapaansa käsitellä omakuvaa, vaikken tietenkään voi verrata
omaa cis-naisen (cis: syntymässä määritelty sukupuoli vastaa koettua sukupuolta) identiteettiäni oletettuun queer-identiteettiin. Asemani tässä suhteessa on etuoikeutettu ja
siksi Juvanin teosten kommentointi sekä niihin vertaaminen voi olla kannaltani aiheetonta. Nolostumisen tunne ja itsensä alttiiksi laittaminen omakuvaa tehdessä ovat kuitenkin tärkeitä aspekteja työskentelyssäni, ja koen myös vastaavia tunnekeinoja hyödyntävät taiteilijat työskentelyssään läheisiksi. Sekä taiteen kentällä että somemaailmassa
vastaanottaja kuvalle on useimmiten jokseenkin ennalta määräämätön tai vaihtoehtoisesti melko spesifi joukkio ihmisiä. Katsellessamme toisen omakuvaa tulemme ikään
kuin tirkistelleeksi häntä. Tämä tirkistely on sosiaalisesti hyväksyttyä kummallakin alustalla, mutta luvaton tirkistely aiheuttaa häpeän tunnetta myös katsojalle. Alaston keho,
joka on usein yksityinen, voi aiheuttaa häpeän tunteita sekä tekijälle että vastaanottajalle,
vaikka katsominen olisikin sallittua ja tekijä tietoinen katselijasta.
Julkaisin hiljattain pitkän harkinnan jälkeen nettisivuillani omakuvasarjan Thoughts about
sexuality. Käsittelen siinä suhtautumistani omaan seksuaalisuuteni ja kehollisuuteeni
sekä häpeää itseäni kohtaan. Aikuisuuden kynnyksellä keskustelimme ystävieni kanssa
hyvin avoimesti seksistä ja seksuaalisuudesta, mutta keskustelulle oli tyypillistä kerskailu
ja oman seksuaalisen vietin esilletuonti. Tilaa tuoda ilmi ongelmia liittyen aihepiiriin ei
varsinaisesti ollut. Eri mediat ympärillämme painottavat jatkuvasti, miten jokaisen tulisi
pyrkiä tasapainoon seksuaalisuutensa kanssa ja nauttia vapaasti seksistä, eikä sen suhteen tulisi olla rajoituksia. Todellisuudessa kuitenkaan mikään ei ole ongelmatonta ja
kriittisen tarkastelun ulkopuolista, ei edes seksuaalisuus. Seksuaalisuus on hyvin henkilökohtaista ja laajakirjoista, eivätkä kaikkien vietit ja mahdollisuudet ole samanasteisia.
Thoughts about sexuality käsittelee pääosin aikaa elämässäni, jolloin terveydellisistä
syistä seksin harrastaminen oli mahdotonta. Tämä aika on jättänyt tiettyjä pelkoja ja ahdistuneisuutta oman kehoni suhteen, vaikka nuoren naisen kehossa seksuaalisuuteni
tulisi ympäristöni mukaan olla parhaimmillaan. Sarjassa käsittelemäni alistuminen on
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yksi tapa toimia ja tutkia suhtautumistani seksuaalisuuteen, sillä se vapauttaa vastuusta.
Valtasuhteet ovat kuitenkin kaikissa muodoissaan eriasteisesti ongelmallisia ja antiautoritäärisenä henkilönä pidän yllättävänä suhtautumistani valta-asetelmiin tässä kontekstissa. Näiden sisäisten ristiriitojen tutkiminen ja käsittely taiteen avulla on mielenkiintoista
ja palkitsevaa, sekä myös osaltaan vapauttaa henkilökohtaisesta vastuusta aihetta kohtaan.
Ennen kaikkea sarja käsittelee kuitenkin häpeän tunnetta oman kehoni toimimattomuuden ja odotusten pettämisen suhteen. Juvani käsittelee teoksissaan samoja aihepiirejä
hieman eri näkökulmasta: mitä odotuksia liittyy seksuaalisuuteen suhteessa sukupuoleen ja miten itseään ja omaa halukkuuttaan pitäisi ja saisi tuoda ilmi. Juvanin tapa käsitellä aiheita on sekä herkkä että humoristinen. Huumori on tehokas keino käsitellä monia
kipeitä aiheita ja toivon, että voisin omassa työskentelyssäni tulevaisuudessa hyödyntää
myös huumorin keinoja, samoin kun hyödynnän negatiivisia tunnekeinoja.

Kuva 10. Iiris Elena Rusi, We haven’t had sex since we moved in together, 2017.
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Kuva 11. Iiris Elena Rusi, Fragile, 2017.

Kuva 12. Iiris Elena Rusi, Submissive, 2017.
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3 TERAPEUTTINEN OMAKUVA
Kirjallisessa opinnäytetyössä käsittelemäni teemat kytkeytyvät taiteelliseen työskentelyyni olennaisesti. Käsittelemäni aiheet ovat relevantteja tämänhetkisen työskentelyni
kannalta, sillä pidän tärkeänä jatkuvasti pohtia omaa toimintaani syväluotaavasti ja kriittisesti, jotten jäisi polkemaan paikoillani vaan jatkaisin kasvua sekä taiteilijana että henkilönä. Asiaan syventyminen tämän tutkimuksen muodossa auttoi ymmärtämään omia
motiivejani taiteen teossa.
Omakuvallisuus on tällä hetkellä ainoa minua kiinnostava teema, jonka koen myös eettisesti vähiten ongelmalliseksi. Olen hyvin valveutunut yhteiskunnallisesti ja poliittisesti,
mutten halua tehdä taiteestani propagandaa. Henkilökohtainen voi olla myös poliittista.
Häpeän, vaivaantuneisuuden, tyypillisen somekäyttäytymisen, huomionhakuisuuden ja
teeskentelyn kautta pystyn tuomaan omakuvaan ja tarkastelemaan sellaisia elementtejä,
jotka ovat lopulta vapauttavia ja innostavia henkilökohtaisella tasolla. Aikana, jolloin individualismi on vallalla, itsensä tutkiskelu ja reflektointi on luonnollista ja usein tarpeellista ymmärtääkseen maailman ja itsensä rakentumista. Parhaimmillaan omakuvallisuuden työstäminen voi toimia terapeuttisena kokemuksena tekijälle, kun oman itsensä saa
ulkoistettua konkreettisesti kuvaan, jota tarkastella objektiivisemmin. Omakuvan tekijä
on sekä subjekti että objekti (Erävaara 2011, 35), jolloin itseään saa katsella eri perspektiiveistä. Omakuvalliseen työskentelyyn voidaan liittää lähes aina niin sanotusti narsistinen kulma, eikä se tee teoksesta vähempiarvoisempaa tai epäkiinnostavampaa, sillä itsekeskeisyys on osa tämänhetkistä ihmisyyttä ja on aiheena hyvinkin ajankohtainen. Se,
onko juuri minun omakuvallisuuteni muille kiinnostavaa ei ole tällä hetkellä tähdellistä,
sillä teen ensisijaisesti taidetta itseäni varten. Uskon kuitenkin, että omakuvallisuuden
kautta pystyn käsittelemään arvomaailmani avulla laajempia kokonaisuuksia ja siten
kommentoimaan myös yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita.
Olen ihminen, en taiteilija, en nimimerkki. Omakuva onkin aina ollut itselleni eräänlaista
henkilökohtaisen elämän kipuilun käsittelyä jakamalla yksityinen julkiseksi, oli sen sijoituspaikka sitten Instagram, nettisivuni tai galleriatila. Yksityisen jakaminen muiden nähtäville lieventää henkilökohtaista vastuuta ja vähentää itsensä käsittelyn painolastia, kuten tapahtuu myös sanallisessa kommunikaatiossa. Kaikissa alustoissa teon performatiivisuus sekä vastaanottajan läsnäolo on oleellinen. Taiteelliseen työskentelyyni kuuluu
vahvasti sekä oma, että katselijan näkökulma: ei se, miten katselija kokee minut ja

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iiris Elena Rusi

26

taiteeni, vaan mitä valitsen näyttää ulkopuoliselle. Lähtökohta tehdessä on yksityinen
kanssakäyminen itseni ja kameran välillä, jolloin työskentelen itsekeskeisesti omia tunteita ja haluja reflektoiden. Kuvaustilanne on usein emotionaalinen ja uuvuttava. Omakuvieni voikin katsoa olevan tallenteita performanssista pikemmin kuin itsenäisiä teoksia.
Tehdessäni valinnan esittää teos julkisesti altistan yksityisen hetken muiden katseiden
alle, jolloin tapahtuu kanssakäyminen katselijan kanssa. Ongelmallista tekotavassa on,
että pakotan katsojan osallistumaan tilanteeseen, johon hän ei ole saanut valita osallistuvansa. Siksi pyrin teoksissani tiettyyn hienovaraisuuteen ja tulkinnan mahdollisuuteen.
Usein esitän teokseni siten, että katselija on teoksen silmien kanssa samalla korkeudella
eli katsoo teosta silmästä silmään. Teoksen suhde tilaan ei ole minulle merkityksellinen,
vaan suhde tilassa olijaan.
En voi kieltää, etteikö kommenttien saaminen, kehut ja huomio olisi tyydyttäviä. Tiedostan myös, että minulla on tapana käyttää puolustuskeinona itseni mahdollisimman paljaana esittämistä: jos tiedät minusta huonotkin puolet heti alussa, et voi myöhemmin
yllättyä. Tähän liittyy myös suuri tarve tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenäni.
En kuitenkaan halua ajatella, että tietynlainen itsekeskeinen yksityisyyden esittely olisi
ainoastaan negatiivinen ominaisuus, joka tulisi itsessään pitää peitossa, sillä se on ymmärrettävä ja luonteva osa ihmisyyttä, tai ainakin minua. Yksityisyyden tasot ja tarpeet
ovat eri ihmisillä erilaisia, eikä toinen ole toistaan huonompi.
Taiteellisessa opinnäytetyössäni jatkan samoja teemoja, joita teossarjani Thoughts
about sexuality käsittelee: seksuaalisuutta, alistumista, valtarakenteita ja häpeää. Haluan tutkia entistä syvemmin, mitä tuon julkiseksi ja mikä jää yksityiseksi ja miksi, sekä
millaisia tunteita ja ajatuksia herättää mahdollisimman yksityisen ja aran hetken tuominen galleriatilaan, jossa en voi kontrolloida kenen katsottavaksi se päätyy. Haluan kuoria
tilanteesta ja myös omakuvastani kaiken pinnan ja nostaa itseni esiin paljaana, emotionaalisena ja inhimillisenä. Haluan saada katsojan pohtimaan omaa suhdettaan julkisen
ja yksityisen jakamiseen sekä valta-asetelmiin. En halua piilottaa enää mitään, haluan
olla täysin avoin. Ja olla myös rehellinen motiiveistani tehdä niin.
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