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TIIVISTELMÄ / ABSTRACT
Suomalaisten nykymediataiteilijoiden esiintyminen taiteellisissa tuotannoissaan.
Tutkielmassani pureudun taitelijan esiintymiseen
omassa
teoksessaan.
Rajaan
tutkielmani
suomalaiseen
nykymediataiteeseen.
Käytän
aineistoani suomalaisista nykymediataiteilijoista
keräämiäni haastatteluja ja rinnastan ne omaan
työskentelyyni opinnäytetyöni taiteellisen osan
“Kolme heijastusta minästä” (2014) kanssa.
Johtopäätöksessäni hahmotan keräämäni aineiston
perusteella, miten taiteilijan minä rakentuu
taiteilijapuheessa ja -esiintymisessä.
The performance of Finnish contemporary media
artists in their artistic productions.
In this study I concentrate on a performance of an
artist in their artistic production. My focus is on
contemporary media art. I use interviews and press
releases of the artists as my study material and compare them to my artistic thesis, the video installation
“Three reflections of self ” (2014). In the conclusion
section I perceive how the artist’s self forms trough
an artistic speech and performance.
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1.0 JOHDANTO
Taiteilijat ovat käyttäneet itseään mallina, välineenä
ja materiaalina teoksissaan koko taidehistorian
ajan. Videotaiteen kansainväliset suuret nimet,
kuten Bruce Naumann, Bill Viola sekä PippiLotti Rist ovat kukin asettuneet vuoron perään
kameran toiselle puolelle. Kameralle esiintyminen
yhdistetään usein performatiivisuuteen ja body
artiin. Kirjassa “The Artist’s Body” tuodaan esille
erilaisia tapoja käyttää kehoa taiteessa. Kirjassa
taitelijan esiintymistä teoksessaan tutkitaan mm.
action-paintingin, performanssien, rituaalien ja
body-modificationin kautta (Warr; Jones, 2000).
Myös suomalaisen videotaiteen historiassa on
nähty useiden taiteilijoiden esiintyvän kameroille
(Eerikäinen
2007,
88-95).
Suomalaisista
videotaitelijoista esille nostetaan Mervi BüelhKytösalmi, joka toimi ensimmäisenä suomalaisena
itsenäisesti videotaidetta tuottaneena tekijänä.
Teoksissaan “Laastari” (1978) ja “Päänliikunta”
(1978) taiteilija itse esiintyy kameralle ja suorittaa
erilaisia toimintoja (Rastas 2007, 193, 205).
Taitelijan esiintyminen omassa teoksessaan ei
ole mikään ohi kiitävä trendi, vaan se viehättää
useita tekijöitä edelleen. Esiintymisellä omassa
teoksessaan on useita erilaisia merkityksiä.
Kameralle esiintyminen voi olla performanssi,
väline itsetutkiskelulle sekä erilaisten identiteettien
ja reaktioiden esiintuomiselle. Esiintyminen voi
olla aktiivista tai passiivista. Taitelija voi esiintyä
kameralle omana itsenään tai jossakin roolissa.
Omissa teoksissaan esiintyvään taitelijaan
saatetaan myös liittää termejä, kuten narsismi, ego
ja itsekkyys. Miksi taitelija esiintyy omissa teoksis-

saan? Mitä jää rivien väliin? Mitä merkityksiä
taiteilijapuhe tuottaa?
Tutkielmassani pureudun taitelijan esiintymiseen
omassa
teoksessaan.
Rajaan
tutkielmani
suomalaiseen
nykymediataiteeseen.
Käytän
aineistoani suomalaisista nykymediataiteilijoista
keräämiäni haastatteluja ja rinnastan ne omaan
työskentelyyni opinnäytetyöni taiteellisen osan
“Kolme heijastusta minästä” (2014) kanssa.
Johtopäätöksessäni hahmotan keräämäni aineiston
perusteella, miten taiteilijan minä rakentuu
taiteilijapuheessa ja -esiintymisessä.
Tutkielmani
toisessa
luvussa
kokoan
yhteen
aineistoni
pohjalta
löytyneitä
merkityskokonaisuuksia. Kolmannessa luvussa
keskityn opinnäytetyöprosessini analysoimiseen
ja esiintymiseni pohtimiseen edeltävässä luvussa
tekemieni havaintojen pohjalta. Neljännessä
luvussa kokoan yhteen tutkimustulokseni,
johtopäätöksen.
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2.0 ESIINTYMISEN ANALYSOINTI TAITEILIJAPUHEEN POHJALTA
Opinnäytetyöni
kirjallisen
osuuden
käsittelyosassa analysoin seitsemän suomalaisen
nykymediataiteilijan teoksia ja heidän suhdettaan
esiintymiseensä teoksissaan, heistä tehtyjen
haastattelujen perusteella. Taiteilijat olen valinnut
suomalaisen
mediataiteen
levityskeskuksen
Av-arkin nettisivuilta. Etsin taiteilijoita, jotka
esiintyvät omissa teoksissaan, ovat kirjoittaneet
siitä tai heitä on haastateltu aiheesta.
Käytän analyysini tukena Leena Rouhiaisen
artikkelia “Tanssija-tutkijan esiymmärrys ja
haastatteluiden tulkinta” (1999, 166), jossa käydään
läpi fenomenologiaan pohjaavia tutkimuksen tapoja.
Käytän tutkimukseni pohjana löyhästi Rouhiaisen
(1999, 177-181) artikkelissaan esittelemiä Juha
Perttulan (1996, 122) analyysimenetelmän
neljää ensimmäistä vaihetta, joita Perttula itse
on soveltanut haastatteluaineistoon (Rouhiainen
1999, 178). Tutkielman toisessa luvussa
kokoan yhteen aineistoni pohjalta löytyneitä
merkityskokonaisuuksia (Rouhiainen 1999, 178).

elämän dokumentointi. Taiteilijat puhuvat oman
itsensä, elämänsä, todellisuutensa kuvaamisesta,
kuitenkin vältellen sanoja, kuten ’taideterapia’.
Omakuvalla tarkoitetaan taiteilijan itsestään
piirtämää,
maalaamaa,
valokuvaamaa
tai
veistämää muotokuvaa. Omakuva voi myös
olla performanssi tai video. Oman identiteetin
ja olemuksen tutkiminen on aina kiinnostanut
ihmistä. Vaikka eri tyylisuuntaukset ja tekniikat
ovat vaihdelleet, ovat uuden ja vanhan omakuvan
erovaisuudet pienemmät, kuin mitä voisi luulla.
Painopisteenä on aina ollut oman identiteetin,
elämäntilanteen ja tunnetilojen ilmentäminen.
(Kekäläinen; Kemppainen, 2003) Omakuva on
yksi ilmeisimmistä esiintymisen muodoista, jossa
taitelija esiintyy teoksessaan.
Elina Brotherus

2.1 Taiteilijan omakuva, omaelämän kerrallinen
kuvaus tai oman elämän dokumentointi

Elina Brotherus on suomalainen valokuvaaja ja
videotaiteilija. Brotheruksen aikaisempi tuotanto
painottuu pääosin omakuviin. Vaikka hänen
viimeisimmät teokset eivät ole olleet omakuvia,
esiintyy niissä usein ihminen tai taiteilija itse.

Käytän aineistonani pääosin suomalaisista
nykytaitelijoista
keräämiäni
haastatteluja
ja lehdistötiedotteita, joissa he kertovat
työskentelystään ja esiintymisestään teoksissaan.
Aineistoani
läpikäydessäni
ensimmäiseksi
selkeäksi
merkityskokonaisuudeksi taiteilijan
esiintymisen kannalta muodostui omakuva sekä
erilaiset omaelämänkerralliset elementit ja oman

Haastattelussaan Arja Millerin kanssa vuonna
2002 Elina Brotherus kertoo itsensä kuvaamisen
lähteneen henkilökohtaisista kokemuksistaan,
tarpeesta artikuloida joitain inhimilliseen elämään
liittyviä asioita, joita hän oli kokenut. Hän kertoo
pyrkineensä aitouteen ja todellisuuteen, oman
elämänsä dokumentointiin. Brotherus kiistää
olevansa minkäänlaisessa roolissa tai näyttelevänsä

1. Elina Brotherus: I hate sex, 1998.

teoksissaan. (Miller, 2002). Artist’s Statementissaan
valokuvasarjastaan “Das Mädchen Sprach Von
Liebe” Brotherus sanoo kaikkien teoksiensa olevan
liitoksissa tosielämäänsä ja, että teoksien on
mahdollista syntyä, vain jos esitetty asia on oikeasti
tapahtunut (Brotherus, 1991). Brotherus pyrkii
luomaan tilanteita ja kuvia, joihin kaikilla ihmisillä
on mahdollista samaistua.
Varhaisimmassa tuotannossaan on kuitenkin
olennaista taiteilijan tarve tutkia omaa
identiteettiään, olemustaan ja olemistaan
ihmisenä.
Videohaastattelussaan
Logomon
taiteilijatapaamisessa vuonna 2011 Brotherus
kuitenkin kieltää taiteensa olevan terapeuttista,
mutta voiko itsestään taidetta tehtäessä
välttyä voimauttavilta kokemuksilta. Jokaisen
elämään kuitenkin sisältyy myös yleisellä
6

voice over –tyyliin. Huoneessa on tuolilla istuva
taiteilija sekä kuvaputkitelevisio, josta kotivideo
toistuu.

tasolla kiinnostavia yhteiskunnallisia aiheita.
Miksi työskentelyn terapeuttisista vaikutuksista
ei haluta puhua? Jos voimauttavilla kokemuksilla
itselle ei ole merkitystä, miksi asia pitää nostaa
esiin kieltämällä se. Brotherus kertoo pohtineensa,
että sillä, kuka kuvassa on ei ole enää väliä, mutta
hän ei edelleenkään halua työskennellä vieraiden
kanssa.

Haastattelussaan Anna-Kaisa Rastenbergerin
kanssa Aho kertoo teoksensa sekä roolihahmonsa
antaneen hänelle mahdollisuuden käsitellä
isäsuhdettaan ja siihen liittyviä häpeän tunteita.
(Rastenberger, 2002). “Minä, joulupukki ja isä”
toimii siis selkeästi taiteilijan oman identiteetin
ja tunnetilan ilmentäjänä. Tuntuu jotenkin
itsestäänselvältä, että taiteilijan läsnäolo on
välttämätöntä teoksessa, mutta miksi?

Heta Kuchka
Heta Kuchka on suomalainen video-, valokuva- ja
installaatiotaitelija. Hänen teoksensa käsittelevät
usein arkea. Kuchka pyrkii käsittelemään
vakaviakin aiheita huumorin kautta. Erityisesti
teoksissaan “Isin tyttö”, “Mitä jos..” ja Galleria
Heinossa vuonna 2013 äitinsä kanssa pitämässään
yhteisnäyttelyssä “Yritetään yhdessä vielä”
Kuchka pui omaa identiteettiään suhteessa omiin
vanhempiinsa.
Heta ja Tuija Kuchkan Galleria Heinossa pitämä
yhteisnäyttely “Yritetään yhdessä vielä” pureutuu
lujasti äititytär –suhteeseen. Henkilökohtaisuus
huokuu kaikkialta: herkistä piirustuksista ja videolle tallennetuista hetkistä.
Teoksessaan “Isin tyttö (Toivoton yritys pidätellä
itkua kyseisen kappaleen soidessa)” (2008)
Kuchka käsittelee isänsä kuoleman aiheuttamaa
tunnereaktiota musiikkakappaleen avulla. Teos on
omaelämänkerrallinen, mutta lavastettu.
Taiteilija on asettanut itsensä katseen kohteeksi.
Eleet ovat niukkoja, asia esitetään niin kuin se on.
Henkilökohtaisuus tulee esille ensisijaisesti teoksen
sisällössä ja nimessä, muoto on tutkimuksel-

2. Heta Kuchka: Isin tyttö (Toivoton yritys pidätellä itkua
kyseisen kappaleen soidessa), 2008.

linen, yksinkertainen ja lavastettu. Kuchkalla on
vahva pyrkimys käsitellä teoksissaan itseään ja
omaa elämäänsä. Vaikka teokset liikkuvat yleisesti
samaistuttavalla tasolla tai ainakin taiteilijan
pyrkimyksenä on ollut tuoda nämä tunteet yleisön
ulottuville, tuntuu taiteilijan omalla läsnäololla
kuitenkin olevan merkitystä taiteilijan ja teoksen
kannalta.
Björn Aho
Björn Aho on suomalainen
performanssitaiteilija.

video-

ja

Vaikka taiteilija ei itse kutsu teostaan “Minä,
joulupukki ja isä” (1997) omakuvaksi, sisältää se
kuitenkin huomattavan määrän henkilökohtaista
materiaalia: Kotivideo Ahon isästä joulupukkina,
isän vuorosanat ja läsnäolo sekä taitelija itse
esittämässä omaa isäänsä joulupukkina. Teoksessa
taitelija imitoi oman isänsä ’joulupukkiesitystä’

Haastattelussa Aho kertoo esiintyvänsä teoksissaan,
koska on kuvataiteilija. Tämä luo kuvaa siitä,
kuinka esiintyminen omassa teoksessaan olisi
kuvataiteilijalle ominaista. Luodaan myyttiä
taiteilijasta, joka tekee kaiken itse, asettaa itsensä
alttiiksi. Aho kertoo toisen ihmisen käyttämiseen
teoksessa liittyvän hankalia moraalisia ja eettisiä
ongelmia. Hän mainitsee taiteen myös antavan
hänelle kuvainnollisen joulupukin naamarin,
jonka avulla hän pystyy tekemään asioita, jotka
eivät ole täysin korrekteja yhteiskunnassa.
Omakuvissa, omaelämänkerrallisissa teoksissa
sekä oman elämän dokumentoinnissa on
olennaista tietynlainen tunnustuksellisuus. Kuvia
tehdään päiväkirja –tyyliin omien kokemusten
pohjalta. Kameralla tallennetaan videolle tai
valokuvaksi hetki, joka antaa vihjeen taiteilijan
sielun elämästä. Tunnustetaan: ”Tällainen minä
olen.” Vaikka Brotherus ja Kuchka molemmat
pyrkivät siirtämään aidot, henkilökohtaiset
kokemukset yleisesti samaistuttavalle tasolle, teos
on aina tunteen representaatio.
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2.2 Taiteilija materiana ja / tai välineenä
Toisena merkityskokonaisuutena omakuvien
ja
henkilökohtaisen
elämän
kuvaamisen,
oman identiteetin, olemuksen ja tunnetilojen
ilmentämisen
lisäksi
tunnistin
taiteilijan
esiintymisen teoksissaan olemisen ilmentäjänä,
materiana tai välineenä. Tällöin taiteilija
ei suoranaisesti pyri ilmentämään omaa
identiteettiään, olemustaan tai tunnetilojaan.
Teoksessa voisi esiintyä kuka tahansa, vai voiko?
Taitelija voi olla fyysisesti olemassa joko aktiivisena
tai passiivisena. Aktiivisena fyysisenä olentona
taiteilija suorittaa erilaisia toimintoja.
Taitelijat ovat käyttäneet vartaloitaan, kehojaan
ja ruumiitaan taiteessaan enenevissä määrin
1900 –luvun taiteessa. Taiteilijan keho voi toimia työskentelyn subjektina tai objektina. Keho
taiteessa voi olla julkista tai yksityistä. (Warr;
Jones 2000, 1.) Vaikka kehon kuvausta olemisen
ilmentäjänä, materiana tai välineenä voi pitää
omakuvana, taiteilijan minä ei ole samalla
tavalla läsnä seuraavissa teoksissa, kuin Ahon,
Brotheruksen ja Kuchkan töissä.
Antti Laitinen
Antti Laitinen on suomalainen kuvataiteilija.
3. Björn Aho: Minä joulupukki ja isä, 1997.

Herää kysymys siitä, mikä on aitoa? Kuinka pitkälle
lavastus ja tilanteen manipulointi on viety? Mitä
näytetään ja mitä jätetään näyttämättä?

Gloria lehden syyskuussa 2012 Sirkku Saariahon
tekemässä haastattelussa Laitinen toteaa työn
toistuvan taiteessaan. Taiteilija kuvailee teostensa
olevan yrityksiä tehdä jotakin. Laitinen kertoo
olevansa oman työnsä instrumentti (Saariaho,
2012).

4. Antti Laitinen: It’s my island, 2007.

Teoksessaan “It’s my island” (2007) Laitinen
rakentaa itselleen saaren. Työtä hankaloittavat
voimakkaat aallot, jotka horjuttavat taiteilijaa sekä
rakenteilla olevaa saarta. Haastattelun pohjalta
selviää, ettei Laitinen halua selitellä töitään. Tärkein
teema töissä on itsenäisyyden ja omaehtoisuuden
hakeminen (Saariaho, 2012).
Teoksista ei huou samanlaista henkilökohtaisuutta,
kuin edellisen luvun taiteilijoista. Laitista ei
Saariahon mukaan kiinnosta yleisön kanssa
kommunikointi. Kysymykseen siitä, miksi hän
itse esiintyy teoksissaan, Laitinen vastaa: ”Eihän
siihen ketään muutakaan voisi ottaa…Eikä työni
ole näyttelemistä vaan enemmän suorittamista ja
tekemistä.” (Saariaho, 2012.)
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Vaikka Laitisen teoksissa on performanssille
tyypillisiä elementtejä, esitetään ne kuitenkin
useimmiten
videotai
valokuvateoksina
galleriatilassa. Laitinen korostaa, ettei pyri
vuorovaikutukseen yleisönsä kanssa.

pääosin performanssille. Performanssi on
useita taiteenlajeja yhdistävä kokonaisvaltainen,
teatteriomainen,
huolellisesti
suunniteltu
tapahtuma (Kallio 1991, 437).
Pilvi Takala

Minna Suoniemi
Pilvi Takala on suomalainen kuvataiteilija. Takalan
teokset pureutuvat kirjoittamattomiin sääntöihin,
interventioihin ja jaettuihin totuuksiin. Teokset
ovat usein narratiivisia performanssipohjaisia
videoteoksia, mutta myös valokuvia ja julkaisuja.
(http://www.av-arkki.fi/en/artists/pilvi-takala_
en/, 16.04.2014.)

Minna Suoniemi on suomalainen kuvataitelija.
Suoniemen tuotanto on keskittynyt videoteoksiin.
FAT –lehden artikkelissa “The Ego Has Landed”
Veera Jussila haastattelee kuvataitelija Minna
Suoniemeä tämän esiintymisestä teoksissaan.
Keskustelussa pohditaan mm. siitä onko omissa
teoksissaan esiintyvä taiteilija egoisti.
Suoniemi toteaa käyttävänsä itseään materiaalina.
Vaikka hän itse esiintyy teoksissaan, ne eivät kerro
hänestä. Vaikka esiintyminen omissa teoksissa
lähtikin itsetutkiskelun tarpeesta, tällä hetkellä
hän käyttää itseään teoksissaan, koska muita
on vaikeampi ohjata. Suoniemi kertoo olevansa
kiinnostunut siitä, miten ihminen menettää
kontrollin. (Jussila 2013, 94).
Suoniemi puhuu teoksiensa yhteydessä rooleista
ja esiintymisestä, vaikka niitä rakennetaankin
hienovaraisesti. Suoniemen uudempi tuotanto
ammentaa selkeästi enemmän henkilökohtaisen
elämän tapahtumista, kuten äitiydestä.
Edellä mainituille taiteilijoille olennaista on
jonkin teon taltioiminen ja sen tuominen esille,
nähtäväksi. Vaikka taiteilijoiden teokset sisältävät
performatiivisia ominaisuuksia, kumpikaan ei
halua haastattelujen perusteella esiintyä

5. Minna Suoniemi: Hit, 2006.

live-tilanteissa. Suoniemi kertoo haastattelussa
katseen tuntuvan erilaiselta, kun se kohdistuu
suoraan itseen eikä videokuvaan itsestä. Teos
tuodaan katsojalle katsottavaksi, varsinaiseen
vuorovaikutukseen ei pyritä. Onko teoksen
muodon tarkoitus etäännyttää itsestä?
2.3 Taiteilija roolissa, näyttelijänä tai
esiintyjänä
Kolmanneksi
merkityskokonaisuudeksi
muodostui taiteilijan esiintyminen omassa
teoksessaan erilaisissa rooleissa. Esiintymisessä
on muitakin elementtejä, kuin taiteilija itse ja
hänen henkilökohtaiseen elämään liittyvät esineet,
asiat, tunnetilat ja tapahtumat. Se, että kyseessä
on esitys, tuodaan esille; rooliasujen ja rekvisiitan
avulla. Taiteilijan esiintymisessä saattaa olla jopa
näyttelijämäisiä piirteitä.
Seuraavien taiteilijoiden teokset perustuvat

Takalan työskentelylle on ollut ominaista
julkisen tilan kommentointi ja galleriatilasta
murtautuminen (Helen Homan Wu, 2010).
Vaikka moni Takalan teoksista on videoita, niiden
tapahtumat ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän
yhteisön kanssa. Teoksessaan “Real Snow White”
(2009) Takala yrittää päästä sisälle Pariisin
Disney Landiin pukeutuneena Lumikiksi. Kamera
seuraa tapahtumia, ihmisten reaktioita, kun
kirjoittamattomia sääntöjä rikotaan.
Teoksessaan “Players” (2010) Takala kuvaa kuuden pokerin pelaajan elämää ja heidän verkostonsa
sosiaalisia sääntöjä. Haastattelussaan Ioana
Mischien kanssa Takala kertoo näyttelevänsä
kaikki osat itse kuvatakseen ryhmää, jossa
kaikki ovat saman arvoisia, eikä ryhmän sisällä
toimivia henkilöitä. Roolivalinnalla Takala halusi
myös tehdä eroa dokumentaariseen kuvauksen.
(Mischie, 2012.)
Aineistoni haastatteluissa Takala ei juurikaan pui
9

taiteilijan minä on piilotettu rooliasujen ja
rekvisiitan taakse. Henkilökohtaisuus ei välity.
Taiteilija näyttelee teoksessaan.
Roi Vaara

6. Pilvi Takala: Real Snow White, 2009.

esiintymistään. Vaikka esiintyminen perustellaan
teoksen sisällön kannalta, jää epäselväksi miksi
Takala ei käytä teoksissaan näyttelijöitä. Onko
kysymys käytännöllisyydestä? Haastattelussaan
Ioana Millerin kanssa Takala kertoo “Players”
-teoksen
kuvaustilanteiden
olleen
hyvin
spontaaneja ja vaatimattomia. Taiteilija saattoi
vain kävellä ravintolaan ja kysyä saako kuvata.
(Mischie, 2012.)
Niin
kuin
teoksessa
“Players”
Takalan
työskentelylle on ominaista pitkä taustatyön
tekeminen. “Playersiä” varten Takala opetteli
pelaamaan pokeria ja matkusti Bangkokiin
tutustumaan pelaajien ryhmän sisäisiin sääntöihin
ja konventioihin.
Ehkä taiteilijan esiintymisessä tässä tapauksessa
on kyse prosessista, jonka hän käy läpi teoksen
tekemisen aikana. Päästä osalliseksi ja ymmärtää
jotakin ilmiötä ennemmin kuin pyrkiä
tarkkailemaan sitä ulkopuolelta. Joka tapauksessa

Roi Vaara on Suomen kansainvälisesti tunnetuin
performanssitaiteilija, nykytaiteen gran-old-man.
Teatteri –lehden haastattelussa vuonna 2010
Vaara toteaa alkaneensa performanssitaiteilijaksi
osoittaakseen, että kaikki ihmiset voivat olla
luovia ja voivat tehdä olemassaolostaan taidetta.
(http://www.teatteritanssi.fi/2171-vaara-lahestyy/
17.04.2014.)
Jaana Rinteen tekemässä City –lehden haastattelussa
vuonna 2005 Vaara kertoo kenen tahansa
kykenemään tekemään performanssejaan, ilman
erityistä ammattitaitoa. Vaaran pyrkimyksenä
on kommunikoida, välittää ajatuksia ja luoda
pysäyttäviä tilanteita. (Rinne, 2005.)
Gil Dekelin sähköpostin välityksellä tekemässä
haastattelussa vuonna 2008 Vaara kertoo
performanssin olevan suora väline taiteen
tekemiseen (Dekel, 2008). Vaara pyrkii suoraan
kontaktiin yleisönsä kanssa. Vaikka osa teoksista
on videotaltiointeja, on teoksen perustana
pyrkimys vuorovaikutukseen. Taiteilija ei
haastatteluissa perustele esiintymistään. Se
tuntuu itsestäänselvältä. Taiteilijan esiintyminen
teoksissaan on julistus siitä, että jokainen voi tehdä
saman, jokainen voi itse olla taidetta.

7. Roi Vaara: Wet paint handshakes, 2008.

kanssa välillisesti tai välittömästi. Taiteilijan
henkilökohtainen elämä ei ole yhtä vahvasti läsnä,
kuin aikaisemmissa merkityskokonaisuuksissa.
Henkilökohtaisuus ei toimi teoksen moottorina,
vaan kohtaaminen toisen ihmisen kanssa.
Tavoitteena on luoda yhteinen oppimisen
ja kokemisen tilanne, jakaa tunne tai ajatus
ympäröivän yhteisön kanssa.

Takalan ja Vaaran teoksissa yhteisiä piirteitä ovat
eri medioiden, rekvisiitan ja rooliasujen käyttö
sekä pyrkimys vuorovaikutukseen jonkin yhteisön
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3.0 ESIINTYMINEN OPINNÄYTETYÖNI TAITEELLISESSA OSUUDESSA KOLME HEIJASTUSTA MINÄSTÄ
Tutkielmani kolmannessa luvussa keskityn
opinnäytetyöprosessini
analysoimiseen
ja
esiintymiseni pohtimiseen edeltävässä luvussa
tekemieni havaintojen pohjalta.
Opinnäytetyöni “Kolme heijastusta minästä”
kuvattiin
joulukuussa
2013
kolmena
kuvauspäivänä. Toteutin teoksen työryhmän
kanssa. Toimin ohjaajana sekä käsikirjoittajana,
Riku Leino leikkaajana ja käsikirjoittajana, Jesse
Jalonen kuvaajana ja värimäärittelijänä sekä
Joni Heinonen äänimiehenä. Haastattelijoinani
toimivat Kirsi Lindholm, Samu Tunttunen ja Elina
Ylhäisi.
“Kolme heijastusta minästä” on 3-kanavainen
videoinstallaatio. Teos oli esillä Tampereen
ammattikorkeakoulun
kuvataiteen
koulutusohjelman lopputyönäyttelyssä “Ylin nappi
auki” TR1 Taidehallissa Tampereella keväällä 2014.
3.1 Kolme heijastusta minästä
Tutkin
teoksessani
subjektiivisuutta
sekä
toisen ihmisen kokemista haastatteluasetelman
avulla. Pyysin kolmea minulle läheistä ihmistä
haastattelemaan minua valitsemastaan aiheesta.
Kun nämä haastattelut esitettään rinnakkain
galleriatilassa, herää kysymys: mitä teos kertoo
minun ja haastattelijani välisestä suhteesta?
Ihmiset peilaavat itseään jatkuvasti toisiinsa.
Erilainen ympäristö tuo meissä esiin erilaisia
piirteitä, antaa meille erilaisia identiteettejä.

Teoksessani minusta ihmisenä muodostuu
katsojalle kolme erilaista kuvaa. Kukin kuva on
toisen ihmisen sekä kuvaustilanteen muokkaama.
Kuva on siis epätäydellinen. Haastattelijani,
läheiseni, antavat minulle ominaisuuksia,
identiteetin.
Teokseni käsittelee sitä, kuinka ihminen
on monimuotoinen kokonaisuus, jota on
mahdoton tallentaa. Aina jää jotain kertomatta,
ymmärtämättä. Jokainen meistä hahmottaa
todellisuuttaan, myös toista ihmistä, omien
kokemuksiensa perusteella.
3.2 Prosessi
Prosessin alussa syksyllä 2013 lähtökohtinani
opinnäytetyölleni
olivat
tietynlainen
dokumentaarisuus, joka oli toistunut aiemmissa
teoksissani, sekä haastatteluasetelma, josta olin
innostunut Karri Kuoppalan teoksen “Helsinki Black
Book” (2005) ansioista. Aluksi tarkoituksenani oli
toimia itse haastattelijan asemassa, mutta jonkin
ajan kuluttua se ei tuntunut enää olevan tarpeeksi.
Pohdin paljon toisen ihmisen haastattelemiseen
liittyviä eettisiä kysymyksiä ja sitä kuinka kaikki
dokumentin tekeminen on aina jollain tavalla
subjektiivista. Päätin kääntää asetelman toisin
päin.
3.3 Esiintyminen
Lokakuussa 2013 pyysin kolmea minulle läheistä
ihmistä, sosiaalisen elämäni eri osa-alueilta,

haastattelemaan minua valitsemastaan aiheesta.
Ensimmäinen asia, joka vaikutti siihen, että itse
esiinnyn teoksessani oli, Björn Ahon AnnaKaisa Rastenbergin haastattelussa mainitsema
toisen ihmisen käyttöön liittyvät moraaliset ja
eettiset ongelmat. Toisen osapuolen on myös
saatava kokemuksesta jotakin, tiedettävä mitä on
tekemässsä eikä toimia vaan pelkkänä välineenä
taideteoksen synnylle. Toisen ihmisen pyytämi-nen
teokseeni haastateltavaksi, olisi ollut välineellistä,
sillä tämä olisi toiminut objektina muuten täysin
ohjatussa ja käsikirjoitetussa tilanteessa.
Se, että itse asetuin haastateltavaksi ja se, että
annoin
haastattelijoilleni
mahdollisuuden
kieltäytyä, mahdollisti sen, että tilanne rakennettiin
tarjoamissani puitteissa haastattelijoideni ehdoilla.
He saivat itse päättää, kuinka vuorovaikutteinen
tilanne on, mitä he haluavat paljastaa itsestään ja
ennen kaikkea minusta.
Toinen syy omaan esiintymiseeni oli tietynlainen
helppous. Toisia ihmisiä on vaikea ohjata, niin kuin
Minna Suoniemi toteaa Veera Jussilan tekemässä
FAT-lehden haastattelussa. Suoniniemi puhuu
myös kontrollin menettämisestä. Itse tavoittelin
yhtä aikaisesti esiintymiselläni kontrollin
menettämistä sekä sen säilyttämistä. Minulla
oli etukäteen niukasti tietoa haastattelijoideni
valitsemista aiheista, mutta kysymykset tulivat
tilanteessa minulle täysin uusina. Vaikka olin
suunnitellut kaiken tarkasti, oli teokseni sisältö ja
onnistuminen vahvasti haastattelijoideni käsissä.
Mietin onko oman esiintymisen näennäisen
11

8. Screenshot -kuvia videoteoksesta Kolme heijastusta minästä, 2014.
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9.-10. Screenshot -kuva videoteoksesta Kolme heijastusta minästä.
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rohkeuden takana pelkoa ja epäluottamusta
toisiin. Tunnistin vällillä itsessäni ajatuksen
siitä, että teos onnistuu, koska itseeni voin
luottaa täysin. Prosessin aikana pohdin myös
Minna Suoniemen FAT-lehden haastattelussa
käsiteltyä egoismia. Oliko teoksellani itsekkäitä
alitajuisia tarkoitusperiä? Teoksen tarkoituksena
ei ollut missään vaiheessa korostaa itseäni,
vaikka esiinnynkin videolla itsenäni. En kokenut
olevani roolissa, objektina tai suorittavani
mitään. Huomasin käyttäväni tietynlaisia
etäännyttämisen keinoja teoksen muodossa,
korostaakseni tietynlaista tutkimuksellisuutta ja
katsojan asemaa aktivoivia tekijöitä. Expanded
Documentary tyyliin teos syntyy tekijä, kohteen
ja katsojan vuorovaikutuksesta ja on jokaiselle
kokijalleen erilainen. Teoksen nimi viittaa minään,
ensimmäiseen persoonapronominiin, joka luettuna
kutsuu lukijansa teokseen mukaan. Kysymys
on minästä, ei minusta. Videossa näytetään
haastattelulle rakennetut puitteet. Kuinka tilanne
on yhtä aikaa aito ja epäaito. Installoinnilla halusin
tukea eräänlaista ’tarkkaamon’ (eng. Monitoring
room) tuntua. Haastattelut esitettiin kukin omasta
monitoristaan mustassa tilassa rinnatusten.
Rinnakkainasettelu tuo esiin vertailuasetelman,
jossa katsoja voi vetää linkkejä ja tutkia eroja
eri ihmissuhteiden välillä. Kukin video alkaa
numerolla 1-3, korostaen ’tutkimuksen’ kolmea
otantaa.
Teokseni vahvoja teemoja ovat subjektiivisuus,
toisen ihmisen kokeminen, erilaiset ihmissuhteet ja
niissä käyttäytyminen haastatteluasetelman kautta.
Tarkoituksenani oli luoda katsojalle samaistuttavia
kokemuksia erilaisista ihmissuhteista ja herättää
pohtimaan omaa minuuttaan, identiteettiään ja
sitä mistä ne muodostuvat. Taiteen kentällä on

useita teoksia, jotka perustuvat haastattelulle joko
välittömästi tai välillisesti. Asetan opinnäytetyöni
toisessa kappaleessa luettelemaani ’taiteilijan
omakuvan, omaelmänkerrallisen kuvauksen,
oman elämän dokumentoinnin’ traditioon.
Koen kuitenkin pyrkiväni Takalan ja Vaaran
tapaan vuorovaikutukseen katsojan kanssa,
vaikkakin välillisesti. En tarjoa katsojalle
valmiiksi pureksittua, tarinallista kokonaisuutta,
vaan mahdollisuuden katsoa ja kokea monella
eri tavalla. Vaikka teoksessa on juurikin noita
tunnustuksellisia piirteitä, jotka toisen luvun alussa
mainitsin, pyrkimyksenäni on aktivoida katsojaa.
Arja Millerin tekemässä haastattelussa Elina
Brotherus
kertoo
henkilökohtaisuuden
kummunneen aitouden tavoittelusta. Sekä
Brotherus että Suoniemi molemmat tunnustavat
tarpeen itsetutkiskelulle olleen liikkeelle paneva
voima. Tunnistan samoja piirteitä omassa
työskentelyssäni. Ehkä merkittävin syy siihen
miksi esiinnyin itse teoksessani on, että koin sen
olevan aidoimmillaan silloin. Tuntuu rehelliseltä
toteuttaa teosta, mikä tuntuu itsestä oikealta ja
todelta. Tarve itsetutkiskelulle on kiistämätön.
Taiteellinen lähtökohtani kaikelle tekemiselle
on aina henkilökohtainen. Haaste onkin tuoda
henkilökohtaisen maailman asiat, koettavaksi ja
samaistuttavaksi toiselle ihmiselle, universaaleiksi.
Brotherus kiistää taiteensa terapiset ja voimauttavat
vaikutukset. Mietin voiko niiltä edes välttyä.
Voiko päättää tekevänsä jotain vain tietystä
näkökulmasta. Vaikka se ei olisikaan teoksen
tarkoitus tai viesti katsojalle, se on kuitenkin läsnä.
Sain haastattelutilanteista paljon, enkä voi kiistää
niiden eheyttäviä vaikutuksia. Tärkeintä on osata
tehdä ero oman itsensä ja teoksensa välille, niin
kuin Suoniemi haastattelussaan tähdentää.

11.-13. Screenshot -kuvia videoteoksesta Kolme heijastusta minästä.
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14.-15. Screenshot -kuvia teoksesta Kolme heijastusta minästä.

15

16. Screenshot -kuvia teoksesta Kolme heijastusta minästä.
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17.-18. Kuvia videoinstallaatiosta Kolme heijastusta minästä TR1 Taidehallissa keväällä 2014.
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4.0 JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa tarkoituksenani
oli tutkia miten taiteilijaminä rakentuu
taiteilijapuheessa ja -esiintymisessä. Analysoin
seitsemän suomalaisen nykymediataiteilijan
teoksia ja heidän suhdettaan esiintymiseensä
teoksissaan, heistä tehtyjen haastattelujen ja
lehdistötiedotteiden perusteella. Taiteilijat valitsin
suomalaisen mediataiteen levityskeskus Av-arkin
sivuilta.
Tutustuessani aineistooni tunnistin kolme
merkityskokonaisuutta,
jotka
muodostuivat
taiteilijapuheen kautta ja sisältävät erilaisia
taiteilijan esiintymiseen liittyviä piirteitä.
4.1 Merkityskokonaisuudet
Ensimmäisenä merkityskokonaisuutena esittelin
taiteilijan omakuvan, omaelämänkerrallisen
kuvauksen sekä oman elämän dokumentoinnin.
Teoksissa taiteilijat puhuvat oman itsensä, elämänsä,
todellisuutensa kuvaamisesta. Pyrkimyksenä on
oman identiteetin, elämäntilanteen ja tunnetilojen
ilmentäminen.
Ensimmäiseen kokonaisuuteen taiteilijoiksi valitsin performanssitaiteilija Björn Ahon, valokuvaja videotaiteilija Elina Brotheruksen sekä
videotaiteilija Heta Kuchkan. Tekijöitä yhdistää
omien kokemustensa välittäminen yleisölle. Oma
kokemus esitetään tai taltioidaan ja annetaan
katsojalle katseltavaksi. Tällaisessa tekemisessä on
tunnustuksellisia piirteitä. Yleisölle paljastetaan tai
tunnustetaan joitan: ”Tällainen minä olen.”

Teoksissa taiteilijat esiintyvät itsenään. Rekvisiitat
ja vaatteet ovat omia, tilanteilla tavoitellaan aitoutta.
Minkäänlaiseen rooliin ei pyritä, vaikka se syntyy
jo, kun tilanteeseen tuodaan esimerkiksi kamera.
Teos on aina tapahtuman ja tunteen representaatio.
Omaa minää ei pyritä peittelemään, tavoitellaan
rehellisyyttä, omaa totuutta. Taiteilija ottaa
vastuun ja tekee päätöksiä katsojan puolesta: ”Näin
minä esitän itseni.” Vuorovaikutukseen ei pyritä
suoranaisesti. Tehdään kuva henkilökohtaisesta
kokemuksesta, tuodaan se esille ja luodaan
samaistuttava ympäristö. Henkilökohtaisuudessa
on jotain universaalia.
Se, miksi taiteilija itse esiintyy omissa teoksissaan,
tuntuu
omakuvan,
omaelämänkerrallisen
kuvauksen sekä oman elämän dokumentoinnin
kannalta oleelliselta. Subjektiivisen totuuden
tavoittelu, vaatii aidon subjektiivisen näkökulman.
Muutamia taiteilijoiden mainitsemia syitä
esiintymiseen kuitenkin ilmeni: toisen ihmisen
käyttämiseen liittyvät moraaliset ja eettiset
ongelmat, haluttomuus työskennellä vieraiden
kanssa sekä esiintyminen teoksessa, koska toimii
kuvataiteilijana. Syitä esiintymiseen haetaan itsen
ulkopuolelta, vaikka rivien välistä voidaan lukea,
että taiteilijoilla on aito kiinnostus ja halu oman
elämänsä kuvaamiseen ja tutkimiseen. Sen, että
tunnustettaisiin suoraan, että halutaan kuvata itseä,
pelätään viittaavan egoismiin ja itsekeskeisyyteen.
Oman elämän puimisen ’nolojen’ puolten pelko
nousee esiin Brotheruksen todetessa, että hänen
työskentelynsä ei ole taideterapiaa.

Toisena yksikkönä esittelin taiteilijan kehon materiana tai välineenä. Taiteilija ei suoranaisesti pyri
ilmentämään omaa identiteettiään, olemustaan tai
tunnetilojaan. Taitelija voi olla fyysisesti olemassa
joko aktiivisena tai passiivisena. Aktiivisena
fyysisenä olentona taiteilija suorittaa erilaisia
toimintoja.
Tähän kokonaisuuteen taiteilijoiksi valitsin
videotaiteilija Antti Laitisen sekä videotaiteilija
Minna Suoniemen. Tekijöitä yhdistää jonkinlaisen
tapahtuman, tilanteen, teon tai toiminnan taltiointi
kameralle. Laitisen teoksissa rekvisiitta on vähäistä,
Suoniemen teoksissa esiintyy hienovaraisia
rooliasuja. Omaa minää ei kuitenkaan tuoda esiin
yhtä vahvasti, kuin ensimmäisessä yksikössä.
Teoksien henkilökohtaiset lähtökohdat eivät käy
ilmi, jos niitä edes on. Ei pyritä ilmentämään
omaa subjektiivista identiteettiä, elämäntilannetta
tai tunnetiloja. Tavoitteena on tuoda esille
jonkinlainen teko, jonka ilmentämiseen taiteilija
käyttää itseään materiana tai välineenä. Omien
henkilökohtaisten tarkoitusperien esille tuominen
ei ole pääosassa. Välittömään vuorovaikutukseen
yleisön kanssa ei pyritä. Ero ensimmäiseen
kategoriaan on kuitenkin se, että samaistuttavan
tilanteen tai tunteen luomisen sijaan, pyritään
luomaan katsojalle jopa fyysinen kokemus
jostakin, oli se sitten tuttua tai ei. Taiteilija ottaa
samalla tavalla vastuuta ja tekee päätöksiä katsojan
puolesta, esimerkiksi galleriatilaan tuodaan
tilanteen editoitu versio.
Suoniemi kertoo esiintymisensä syyksi sen, että
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muita on vaikea ohjata. Laitinen pitää esiintymistään
itsestäänselvänä. Pohdin Suoniemen mainitsemaa
kontrollin menetystä. Takaako oma esiintyminen
kontrollinen menettämisen vai sen säilyttämisen?
Molempien taiteilijoiden teokset sisältävät
performatiivisiä elementtejä. Laitinen kiistää
näyttelevänsä. Suominiemi puhuu rooleista, joita
rakennetaan hienovaraisesti, jolloin suoranaisesta
näyttelemisestä ei voida puhua.
Kolmanneksi
kokonaisuudeksi
muodostui
taiteilijan esiintyminen roolissa, näyttelijänä
tai essintyjänä. Esiintymisessä on muitakin
elementtejä, kuin taiteilija itse ja hänen
henkilökohtaiseen elämään liittyvät esineet, asiat,
tunnetilat ja tapahtumat. Se, että kyseessä on
jonkinlainen esitys, tuodaan esille; rooliasujen ja
rekvisiitan avulla.
Kokonaisuuden taiteilijoiksi valitsin kuvataiteilija
Pilvi
Takalan
sekä
performanssitaiteilija
Roi Vaaran. Tekijöille yhteistä on yleisön tai
ympäröivän yhteisön kanssa välillisesti tai
välittömästi
vuorovaikutukseen
pyrkiminen
sekä galleriatilan muokkaaminen tai siitä ulos
murtautuminen. Teoksissa käytetään rooliasuja,
rekvisiittaa ja niissä näytellään. Omaa minää ei
tuoda esiin henkilökohtaisilla elementeillä. Vaara
on julistanut oman elämänsä ja arkensa taiteeksi,
niin kuin muidenkin. Ollaan samalla viivalla.
Taiteilijan minä rakentuu vuorovaikutuksessa
yleisön tai ympäröivän yhteisön kanssa. Vaikka
taiteilija toimisikin tietyssä roolissa, on tärkeää itse
olla mukana prosessissa, yhdessä kohteen kanssa.
Taiteilija käyttää vastuutaan eri tavalla, teos syntyy
tekijän, kohteen ja katsojan kohtaamisessa. Kaikilla

on mahdollisuus vaikuttaa, teon tulokset eivät
ole tarkkaan ennalta määrättyjä. Teoksen esille
tuomisen sijaan, pyritään luomaan tilanteita,
tapahtumia ja tunteita, joissa koetaan yhdessä
taiteilijan kanssa.

esiintymisen pohjalta tekijän, kohteen ja katsojan
kohtaamisessa.
Seuraavalla sivulla esittelen tutkimustuloksiani
havainnollistavan janan.

Kumpikaan taiteilijoista ei suoranaisesti perustele
esiintymistään omissa teoksissaan. Vaaralla
esiintyminen on liitoksissa teoksen sisältöön:
kuka tahansa voi olla ja tehdä taidetta. Takalalle
tyypillistä on perusteellinen taustatutkimus ja
rooliin uppoutuminen, pyrkimys jonkinlaiseen
ymmärrykseen, tilanteen kuvaaminen sisältä päin
ennemmin kuin ulkoa. Molemmilla taiteilijoilla
esiintyminen on linkittynyt teoksen sisältöihin ja
työskentelytapaan. Esiintymistä ohjaa varmasti
myös oma vilpitön halu kokea kohtaaminen.
4.2 Etäännyttäminen ja vuorovaikutus
Tutkimukseni
tärkeimmiksi
elementeiksi
haastatteluja analysoidessa muodostuivat teoksen
etäännyttäminen itsestä sekä vuorovaikutus yleisön
kanssa. Teoksen etäännyttäminen itsestä korreloi
vuorovaikutuksen kanssa. Ensimmäisen ja toisen
merkityskokonaisuuden taiteilijat paljastavat
itsestään enemmän, jolloin vuorovaikutus yleisön
tai ympäröivän yhteisön kanssa jää toissijaiseksi.
Teos, taiteilijan näkemys, asetetaan esille yleisön
tarkasteltavaksi ja koettavaksi. Taiteilijaminä
rakentuu taiteilijapuheen ja –esiintymisen pohjalta
omassa kokemuksessa, totuudessa. Kolmannen
kokonaisuuden taiteilijat eivät niinkään pelaa
henkilökohtaisuudella, mutta teokset perustuvat
välilliseen tai välittömään vuorovaikutukseen
yleisön tai ympäröivän yhteisön kanssa.
Taiteilijaminä rakentuu taiteilijapuheen ja –
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4.3 Jana
Seuraavalle janalle olen asettanut tutkimuksessani
esitellyt taiteilijat sekä itseni aineistoni perusteella.
Etäännyttäminen itsestä vahvistuu vasemmalta
oikealle, samoin vuorovaikutus yleisön tai
ympäröivän yhteisön kanssa.

Elina Brotherus
Heta Kuchka Björn Aho
Antti Laitinen		
						 Jemina Lindholm

Minna Suoniemi			

Pilvi Takala		

Roi Vaara

- ITSEN ETÄÄNNYTTÄMINEN +
- VUOROVAIKUTUS +
Kuva: Itsen etäännyttäminen ja vuorovaikutus taitelijan
teoksissa, taiteilijapuheessa ja -esiintymisessä.
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