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KIITOKSET

osoittautui lopulta pidemmäksi poluksi,
kuin mitä alun perin osasinkaan odottaa. Vuosien varrella tutkimukseni on käynyt läpi sekä intensiivisempiä kirjoituskausia että hiljaisempia suvantovaiheita, kun tutkimusperiodit ja museotyö ovat vaihdelleet
paikkaa. Tasapainoilu näiden ääripäiden välillä on ollut välillä haastavaa, mutta lopulta mahdollisuus tehdä molempia on ollut äärettömän
palkitsevaa, ja olen siitä syvästi kiitollinen. Tutkimuksen tekeminen on
tarjonnut minulle mahdollisuuden keskittyä ja syventyä, kun taas museotyössäni olen saanut kohdata kiinnostavia ihmisiä ja osin myös tarkastella joitakin tutkimukseeni kytkeytyviä kysymyksiä hieman toisesta,
osin käytännönläheisemmästä näkökulmasta.
Kun nyt viimein olen päässyt tämän pitkän polun päähän
tutkimusprojektissani, haluan kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tämän työn omalta osaltaan mahdollistaneet, tukeneet työtäni ja auttaneet
monin eri tavoin. Ensinnä haluan kiittää tutkimukseni taiteilijoita, EijaLiisa Ahtilaa, Pekka Niskasta, Minna Rainiota & Mark Robertsia ja Heli
Rekulaa. Ilman teidän teoksianne ei tätä tutkimusta, ja aivan erityisesti
sen sisältämää tutkimusasetelmaa, olisi olemassa. Kohtaamiseni teostenne kanssa ovat olleet lähtökohta tutkimusretkelleni.
Haluan kiittää Helsingin yliopiston taidehistorian oppiainetta mahdollisuudesta tehdä tutkimusta. Kiitokset professori emerita Riitta
Nikulalle, joka hyväksyi minut jatko-opiskelijaksi, sekä professori emerita
Riitta Konttiselle ja dosentti Renja Suominen-Kokkoselle, joiden vetämässä
tutkijaseminaarissa aloitin tutkimusprojektini. Professori Ville Lukkarisen
 rojektini –
tutkijaseminaarissa ja ohjauksessa olen saanut päättää pitkän p
siitä kiitos hänelle sekä kaikille niille tutkijakollegoilleni, jotka ovat lukeneet ja kommentoineen työtäni seminaarissa sen eri vaiheissa. Työni ohjaajia dosentti, professori Riikka Steweniä ja professori Henry Baconia haluan
kiittää kaikesta tuesta ja palautteesta. Riikkaa haluan kiittää myös pitkäaikaisesta opiskelija-opettajasuhteesta, joka sai alkunsa jo pro gradu -työstäni,
jonka toisena tarkastajana Riikka toimi, sekä taideteoreettisesta VASARIkirjoittajakoulutusohjelmasta, johon sain osallistua Riikan ohjauksessa
vuosina 1998–2001. VASARI-ryhmämme Lontoon matkalla vuonna 2000
idea mahdollisesta tutkimusaiheesta alkoi kyteä takaraivossani.
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Tutkimukselleni antoi kodin dosentti Leena-Maija Rossin
vetämä Valokuvataiteen museon tutkimushanke Pohjan tähdet – Suoma
laisen valokuvan ja liikkuvan kuvan kansainvälistyminen – siitä lämmin
kiitos Leena-Maijalle ja museolle. Leena-Maijaa haluan kiittää myös kaikesta tuesta ja kannustuksesta vuosien varrella, sekä päämäärätietoisesta
ohjauksesta. Kiitos myös tutkimushankkeemme tutkijakollegoille YTT
Sari Karttuselle, FM Anna-Kaisa Rastenbergerille ja TaT Juha Suonpäälle
kiinnostavan ja keskustelevan tutkimusympäristön tarjoamisesta. AnnaKaisalle erityisen lämmin kiitos työhuonetoveruudesta, rohkaisevasta ja
eteenpäin kannustavasta tutkijakollegiaalisuudesta sekä työni kommentoinnista pitkin matkaa. Kiitos myös Valokuvataiteen museon johtajille,
FL Asko Mäkelälle ja FM Elina Heikalle kaikesta tuesta.
Lämmin kiitos kuuluu myös dosentti Harri Kalhan vetämälle Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkijapiirille (2006–2007), joka tarjosi tarpeellisen
kriittisen ja avoimen keskusteluyhteyden tärkeään tutkimusvaiheeseen.
Kiitokset Harrille ja tutkijapiirikollegoilleni FT Leevi Haapalalle, FT
Kati Lintoselle, FM Patrik Nybergille, FT Riitta Ojanperälle, FM Tiina
Purhoselle, FM Anna-Kaisa Rastenbergerille ja FT Juha-Heikki Tihiselle. Ajatusten jakamisesta ja rakentavasta palautteesta oli suuresti apua.
Haluan kiittää professori Marie Fraseria (Université du
Québec à Montréal) ja professori Philippe Duboisia (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) mahdollisuudesta laajentaa keskusteluja tutkimusaiheeni parissa kotimaan rajojen ulkopuolelle muun muassa Sorbonne
Nouvellen kesäkoulussa Cinéma et Art Contemporain II kesällä 2009.
Kiitokset myös keskusteluista ja ajatusten vaihdosta tutkija ja kuraattori,
PhD Maxa Zollerille.
Kiitokset myös työni esitarkastajille dosentti Martta Heikkilälle ja dosentti Hanna Johanssonille tarkkanäköisistä ja analyyttisistä
kommenteista, sekä rakentavista ehdotuksista, joiden avulla olen voinut
korjata ja tarkentaa tutkimustekstiäni. Palautteenne on ollut tärkeää ja
tervetullutta tutkimukseni viime vaiheessa. Kiitos myös Martta Heikkilälle suostumisesta vastaväittäjäkseni ja Ville Lukkariselle kustoksen
tehtävän hoitamisesta.
KIITOKSET
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Olen kiitollinen Kuvataiteen keskusarkistolle mahdollisuudesta julkaista väitöskirjani keskusarkiston tutkimussarjassa. Kiitokset keskusarkistonjohtaja, FT Riitta Ojanperälle ja tutkija, FT HannaLeena Paloposkelle kaikesta avusta ja tuesta kirjan toimittamisessa. Suuri
kiitos valokuvaaja Pirje Mykkäselle avusta tutkimukseni kuvamateriaalin
kokoamisessa sekä kirjan kuvankäsittelystä. Kiitokset myös Lagarton Jaana Jäntille ja Arto Tenkaselle kirjan graafisesta suunnittelusta.
Suuret kiitokset ansaitsee myös ”kotimuseoni” eli Nykytaiteen museo Kiasma, joka on antanut aikaa ja tilaa tutkimustyön tekemiselle. Lämmin kiitos Kiasman koko henkilökunnalle ja museonjohtaja,
FM Pirkko Siitarille sekä museonjohtaja emerita, FT Tuula Karjalaiselle.
Kiitos myös mahdollisuuksista saattaa tutkimus ja työ yhteen, kuten tapahtui vuonna 2005, kun kuratoin yhdessä Perttu Rastaan kanssa taiteilija Heli Rekulan yksityisnäyttelyn Autiomaa – teoksia vuosilta 1989–2004.
Kiitos myös Kiasman näyttelyintendentille, FT Marja Sakarille viisaista
neuvoista, tuesta ja kannustuksesta tutkimukseni viime metreillä. Lämmin kiitos tuesta ja avusta – entisille ja nykyisille – Kiasman kuraattorikollegoille Eija Aarniolle, Leevi Haapalalle, Saara Hacklinille, Patrik
Nybergille, Satu Metsolalle, Perttu Rastaalle ja Jari-Pekka Vanhalalle!
Saaralle erityiskiitos esiluvusta, kommentoinnista, tuesta, neuvoista ja
rohkaisusta tutkimukseni viime metreillä – apusi on ollut ratkaisevan
tärkeää! Pertulle – suomalaisen videotaiteen grand old manille – kiitos
ohjaamisesta oikeille tiedonlähteille ja pitkän kokemuksen tuoman tiedon jakamisesta. Jari-Pekalle ja Patrikille kiitos päivittäisestä keskustelukumppanuudesta ja yhdessä tekemisen ilosta. Kiitos myös Kiasman
mahtavalle tutkijakirjastolle ja sen entisille ja nykyisille tietoasiantuntijoille Tellervo Yli-Hallilalle ja Piia Pitkäselle avusta tutkimuskirjallisuuden keräämisessä.
Haluan kiittää myös Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkkia ja sen aiempaa toiminnanjohtajaa Kirsi Reinolaa sekä
nykyistä toiminnanjohtajaa Hanna Maria Anttilaa avusta ja tuesta tutkimusmateriaalin kokoamisessa, sekä mahdollisuudesta käyttää AV-arkin
videohuonetta materiaalin läpikäymiseen. On ollut antoisaa sukeltaa
suomalaisen videotaiteen historiaan mukavassa seurassa.
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Kiitos tutkimustyöni taloudellisesta tuesta kuuluu Pohjan
tähdet -tutkimushankkeen rahoituksesta vastanneelle Suomen Akate
mialle sekä Suomen Kulttuurirahastolle. Kiitokset myös Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineelle tuesta niin koti- kuin ulkomaisiinkin
taidehistorian seminaareihin ja kesäkouluihin osallistumiseen.
Kiitos ystäville ja läheisille tuesta ja ymmärryksestä – olen
kaivannut teitä kaikkia! Erityinen kiitos Mira & Mikki Eklundille perheineen sekä ”taidehistorian sisarilleni” Hanne Selkokarille, Selma
Greenille ja Anne-Maria Pennoselle. Lämmin kiitos myös koko laajalle
perheelleni, sisarelleni Leila Skogille ja Juha Skogille, appivanhemmilleni
Pentti Kiviselle ja Pirkko Leinivaaralle sekä ”lahjasisarilleni” Minna Kiviselle ja Pihla Rostedtille perheineen.
Suurin kiitos kuuluu rakkaille vanhemmilleni Eeva ja Matti
Pusalle, jotka ovat aina antaneet varauksettoman tukensa ja rohkaisunsa
kaikille valinnoilleni ja pyrkimyksilleni. Kenties perheemme lomamatkat
Firenzeen, Moskovaan, Venetsiaan ja moneen muuhun paikkaan koti- ja
ulkomailla enteilivät tulevaa taidehistorioitsijan uraani. Luottamuksenne ja apunne ovat olleet, ja ovat edelleen, korvaamattoman arvokkaita!
Rakkaimmat kiitokseni haluan osoittaa elämäni miehille,
puolisolleni Mitro Kiviselle ja pojalleni Kaarne Kiviselle. Mitroa haluan
kiittää rakkaudesta, turvasta ja rohkaisusta – arjen ja juhlan jakamisesta!
Olet sielunkumppanini ja parhain – vaikka myös vaativin – mentorini!
Nina Perssonin sanoin: You fill my heart, you keep me breathing, ’cause
you’re the storm that I believe in. Omistan tämän tutkimuksen pojalleni
Kaarnelle, joka iloksemme ja onneksemme ilmestyi elämäämme pitkän
odotuksen jälkeen, suoraan keskelle tätä tutkimusprojektia. On ollut
niin suuri onni saada seurata kasvuasi, enkä voi kyllin kiittää siitä ilosta,
jota olet elämääni tuonut. Olet joka päivä opettanut minua katsomaan
tätä maailmaa uudella, vähän toisenlaisella tavalla!

Isänpäivänä, 10. marraskuuta 2013 kotona Koivumäentiellä

KATI KIVINEN
KIITOKSET
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SHIRIN NESHAT
Turbulent • 1998
Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 9:38 min
Kuva näyttelystä Shirin Neshat, Serpentine Gallery, Lontoo, 2000
© Serpentine Gallery
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PROLOGI
KUVA(US) KOHTAAMISESTA

Astun pimeään näyttelytilaan. Tilan molemmille vastakkaisille seinille on projisoi

tu suurikokoinen mustavalkoinen videokuva. Minusta nähden oikeanpuoleisessa kuvassa
valkoiseen paitaan pukeutunut parrakas mies laulaa mikrofoniin silmät suljettuina, voi
makkaasti eläytyen. Laulajan taustalla erotan joukon ilmeettömiä miehiä istumassa katso
mossa, keskittyen kuuntelemaan miehen laulua. Oudoksun aluksi asetelmaa, jossa laulaja
on kääntänyt selkänsä yleisölleen, mutta huomaan kuitenkin pian, että hänen yleisönsä
haltioitumista tämä seikka ei haittaa. Sitten käännän katseeni toiseen kuvaan tilan vastak
kaisella seinällä. Se on hiljainen, kuin paikalleen pysähtynyt. Siinä selkänsä minuun päin
kääntänyt (nais)hahmo seisoo hiljaisena paikallaan tyhjän katsomon edessä. Hänen päätään
verhoaa musta pitsinen chador.
Yhtäkkiä havahdun – ja niin havahtuvat myös kaikki muut teoksen katsojat.
Kaikkien katseet kääntyvät kohti valkokangasta, jolla vielä äsken hiljainen (nais)hahmo
on seissyt. Myös vastakkaisella valkokankaalla mieslaulajan esitystä kuunnelleet, ja hänelle
suosiotaan osoittaneet, miehet terästävät huomiotaan. Myös yleisönsä kiitoksille kumartava
laulaja kääntyy nyt kysyvän näköisenä kohti vastakkaista kuvaa; siinä seissyt, tummaan
asuun verhoutunut hahmo on nyt kääntynyt kohti kameraa – ja katsojaa – ja aloittanut
oman laulunsa. Kamera kulkee hiljalleen liukuen lähemmäs hahmoa, paljastaen tämän
kasvot. Hahmo paljastuu naiseksi, joka laulaa voimallisesti, silmät suljettuina, ikään kuin
sulkien kysyvät katseet ulkopuolelleen. Tunnen, kuinka ihoni menee kananlihalle – naisen
laulu on kiehtovaa, mutta samaan aikaan outoa, vierasta – jollakin tapaa arkaaista.
Katseeni kiinnittyy seuraavaksi näyttelytilassa istuvien kanssakatsojieni reak
tioihin; heidän päänsä kääntyvät nyt vuoroon oikealle, ja vuoroon vasemmalle – aivan kuin
tennisottelussa – kun he seuraavat kahden vastakkaisen valkokankaan tapahtumia, jää
den valkokankaalla esitettyjen tapahtumien väliin. Odotamme kaikki jännittyneinä vasta
reaktioita mieslaulajalta ja hänen yleisöltään – yhtyvätkö he lauluun? Entä, osoittavatko he
suosiotaan naiselle, kuten he osoittivat miehelle?
Huomaan, kuinka osa kanssakatsojistani seuraa kiinteämmin vain toista ku
vatarinaa, ikään kuin keskittyen teoksen osiin yksi kerrallaan. Toiset puolestaan kääntävät
katsettaan kiivaammin kahden vastakkaisen valkokankaan välillä, sekoittaen ja yhdistäen
ahkerasti valkokankaiden esittämiä erillisiä kuvavirtoja toisiinsa. Päädyn itsekin kokeile
maan erilaisia katsomistapoja teoksen äärellä; ensimmäisellä katselukerralla katson läpi
koko teoksen keston toista ja seuraavalla kerralla taas toista valkokangasta. Kolmannella
kerralla päädyn seuraamaan audiovisuaalista kertomusta kokonaisuutena, huomioni hy
pähdellessä kuvasta toiseen, kääntäessäni katsettani oikealta vasemmalle. Hämmennyksek
seni ja mielihyväkseni teos näyttäytyy jokaisella katsomiskerralla erilaiselta, äärettömiin
mahdollisuuksia avaavalta.
PROLOGI
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JOHDANTO

I

•

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDISTA

Prologissa kuvailemani kohtaaminen iranilais-amerikkalaisen taiteilijan Shirin Neshatin videoinstallaation Turbulent (1998) oli alkusysäys
tutkimukselleni.1 Teoksen herättämä samanaikainen ihastus ja kummastus johdattivat minut tutkimusretkelle, jonka aikana olen pyrkinyt
hahmottamaan sekä nykykuvataiteen parissa harjoitettavaa liikkuvien
kuvien tilallistamisen prosessia, että liikkuvan kuvan installaatioissa
tavattavaa hajautettua audiovisuaalista kerrontaa. Neshatin teokselleen valitsema kerronnan tapa installaatiomuodossa sai minut pohtimaan yhtälailla teoksen suhdetta audiovisuaaliseen kerrontaan yleensä – valtavirtaelokuvan edustaessa sen tutuinta muotoa2 – kuin myös
yleisemmin nykykuvataiteen tilallisiin ja kerronnallisiin käytäntöihin,
erityisesti taiteen kohtaamisen näkökulmasta tarkasteltuina. Ensivaikutelmani teoksesta liitti sen voimakkaasti elokuvallisen kokemuksen
perinteeseen, vaikkakin koin teoksen laajentavan ja monipuolistavan
tuota kokemusta tavoilla, joita tässä tutkimuksessa avaan ja analysoin
eri näkökulmista.
Väitöskirjatutkimuksessani tutkin liikkuvan kuvan installaatioiden esitystilallisia ulottuvuuksia suhteessa muihin tilaan, ruumiillisuuteen ja ajallisuuteen avautuviin taiteenlajeihin ja aivan erityisesti
suhteessa installaatiotaiteen ja elokuvan käytäntöihin ja tulkintoihin.
Tutkimukseni keskeisiä aiheita ovat teosten harjoittamaan audiovisuaaliseen kerrontaan ja teosten vastaanottoon, samoin kuin myös teoksen
tilalliseen luonteeseen ja sen vastaanottajan aktiivisuuteen liittyvät kysymykset. Tavoitteenani on tarkastella tässä tutkimuksessa sitä, minkälaista
– toisenlaista – audiovisuaalista kerrontaa monikuvaiset liikkuvan kuvan
installaatiot tuottavat, ja kuinka tämä mahdollisesti eroaa totutuista audiovisuaalisen kerronnan muodoista?3 Käsittelen teosten tilallisuutta ja
kerronnallisuutta ennen kaikkea vastaanottajan ja teoksen välisenä kohtaamisena ja vuorovaikutuksena, jossa molemmat osapuolet aktiivisesti
vaikuttavat toisiinsa. Näiden kysymysten ohella tarkastelen myös niitä
muutoksia, joita liikkuvan kuvan installaatiomuotoisilla teoksilla on tai16
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1
2

3

Shirin Neshat, Serpentine Gallery, Lontoo, 28.7.–3.9.2000.
Valtavirtaelokuva on yksi audiovisuaalisen kerronnan moodi, jossa tärkeintä
on yksilöiden motivaatiolle rakentuva
toiminta ja siitä syntyvän tarinan mielenkiintoisuus, sekä kerronnan selkeys
ja tunteisiin vetoavuus. Päinvastoin kuin
muissa audiovisuaalisen kerronnan moo
deissa, kuten esimerkiksi taide-elokuvassa tai avantgarde-elokuvassa, valtavirtaelokuvassa kerronta ei ole pääsääntöisesti
erityisen itsetietoista, vaan se on pyritty
tekemään mahdollisimman ”läpinäkyväksi”. Bacon, 2000, 66–67.
Oletukseni mukaan audiovisuaalisen
ma
teriaalin vastaanoton taustalla vaikuttaa edelleen vahvasti televisiosta ja
elokuvista periytyvä ”visuaalisuuden
historia”, jossa valkokankaalle ja televisioruudulle luodaan simulaatioita tilasta sekä erilaisia tilavaikutelmia kuvan ja
äänen avulla. Tietokoneet sekä erilaiset
kannettavat liikkuvan kuvan katsomisen mahdollistavat laitteet (esim. puhelimet, taulutietokoneet jne.) muuttavat
kuitenkin parhaillaan audiovisuaalisen
materiaalin vastaanoton tapoja ja tottumuksia. Esim. Parviainen 2007, 50.

4

5

6

7

Prosessuaalinen lähestymistapa liikkuvan kuvan installaation tarkastelussa
on nähdäkseni hedelmällinen niin toiminnallisen kuin myös esteettisen näkökulman kannalta, sillä taidemuoto
on tulkintani mukaan lähtökohtaisesti
ruumiillis-materiaalinen. Ks. lähemmin
johdannon alaluku IV a.
Mediaalisuudella viittaan sekä liikkuvan kuvan installaation teosmuotoon,
mediumiin, mutta myös sen mediumin
ei-instrumentaaliseen
ulottuvuuteen.
Ks. lähemmin tutkimuksen johdannon
alaluku V.
Liikkuvan kuvan installaatiotaide on
mielestäni intermediaalinen taidemuoto,
joka on yhtä aikaa taiteiden risteytymä ja
alati muuttuva. Intermediaalisuus termi
on vakiintunut 1960-luvulta lähtien käsittämään niitä taiteenlajeja, joita ei enää
voida määritellä ja kategorisoida perinteisten taiteenlajien mukaan. Niiden
sijaan intermediaaliset taiteenlajit, kuten
vaikkapa installaatiotaide, muodostavat
”uusia hybridejä alueita” aiemmin tarkkarajaisina pidettyjen taidelajieni välille.
Intermediaaliset taideteokset eivät haasta yksin taiteen perinteisiä luokitteluja,
vaan myös ajatuksen siitä, että taideteos
on aina sidottavissa yhteen tiettyyn taidelajin traditioon. Esim. Rebentisch
2012, 75.
Bellour 2002 ja 1999.

teen vastaanottoon yleisemmin, samoin kuin myös taiteen esittämisen
tiloihin ja tilanteisiin.
Liikkuvan kuvan installaatiot kiinnittävät huomioni erityisesti teoksen tapaan kertoa ja esittää asioita, eikä niiden sisältöä, kuten
myöskään sisällön tarkastelua, voi näin ollen erottaa teoksen muodosta.
Siksi ehdotan, että teoksen teknisiä ja rakenteellisia ominaisuuksia tärkeämpää on tarkastella teoksen asennoitumista sen sisältöä kohtaan sekä
sitä, kuinka teos tuottaa itsensä esitykseksi ja kuinka se toimii representaationa: kuinka teos tuottaa, esittää ja välittää todellisuutta suhteessa
aiempien kokemustemme kontekstiin, kuten esimerkiksi verrattuna perinteiseen elokuvateatterielokuvaan? Teoksen tavasta kertoa tulee olennainen ja merkityksellinen osa sen sisältöä, kun pelkän taiteen esteettisen
inventoinnin sijaan siirrytään tarkastelemaan teoksen merkityksellistämisprosessia, eli sitä, kuinka teos suhteessa kokijaansa merkityksellistää
käsittelemiään asioita. Mielestäni liikkuvan kuvan installaatio teosmuotona sallii omien esitystapojensa tarkastelun, ja jopa kehottaa vastaanottajaa, samoin kuin myös tutkijaa, tarttumaan tähän työhön; teoksen
kontekstuaaliseen lukemiseen ja taiteen kohtaamisen prosessuaaliseen ja
tulkitsevaan tarkasteluun.4
Näiden pääkysymysten rinnalla käsittelen tutkimuksessani myös monikuvaisen liikkuvan kuvan installaation teosmuodon
mediaalisuutta5, erityisesti painottaen sen intermediaalista6 luonnetta.
Pohdin kysymyksiä, jotka liittyvät ilmaisumuodon tarjoamiin mahdollisuuksiin merkityksenmuodostukseen, ruumiilliseen kokemukseen
ja audiovisuaalisen kerronnan keinoihin. Tässä käytän lähtökohtanani
ranskalaisen elokuvateoreetikon Raymond Bellourin esittelemää termiä
toinen elokuva (ransk. cinéma d’autre), jonka avulla pyrin paikantamaan
liikkuvan kuvan installaatioiden suhdetta toisaalta elokuvaan ja toisaalta kuvataiteeseen. Bellourille ”kuvan matkustaminen” (ransk. passages
de l’image) – jolla hän viittaa kuvien välisiin kohtaamisiin ja liikkeisiin
– on ilmiö, jonka avulla hän on pyrkinyt hahmottamaan sekä elokuvan alalla tapahtunutta muutosta digitaalisten kuvatekniikoiden tulon
myötä, samoin kuin myös sitä kuvataiteen alalla tapahtunutta k ehitystä,
missä elokuvalliset aiheet, elementit ja tekniikat ovat yleistyneet nyky
kuvataiteen parissa voimallisesti viimeisen reilun parinkymmenen
vuoden aikana.7 Liikkuvan kuvan installaatiot näyttäytyvät Bellourille
”elokuvan kriisin” ilmentyminä, ”eläväisinä ilmaisumuotoina”, joiden
viitekehys ei palaudu millään yksinkertaisella tavalla elokuvan tai kuva
taiteenkaan kontekstiin. Hänen mukaansa toista elokuvaa edustavien
teosten ”outo voima” avautuu selkeimmin niiden omaan ”määritteleJOHDANTO
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mättömään laajentumiseen”. Siksi Bellourin mukaan onkin ”parasta
yrittää kuvailla sen [toisen elokuvan] eri vivahteita, ennemmin kuin
uskotella pystyvänsä pakenemaan niitä.” 8
•
Kuten Bellour on kirjoituksissaan huomauttanut, 1990-luvulla alkanut
”näyttelyelokuvan” 9 aikakausi kuvataiteessa on nostattanut runsaasti
kysymyksiä muun muassa siitä, kuinka nykytaide – ja aivan erityisesti
videotaide – muuttavat ja muokkaavat perinteisen elokuvan mediumia
ja sen perusulottuvuuksia.10 Näitä muutoksia voidaan havaita niin elokuvien teknologisessa ulottuvuudessa, joka pitää sisällään elokuvan tuotantoon, välittämiseen ja levittämiseen liittyvät seikat, kuin myös elokuvan diskursiivisessa ulottuvuudessa, joka pitää sisällään muun muassa
elokuvan perustekniikat, kuten leikkauksen ja kuvakerronnan. Lisäksi
on tärkeää huomioida myös elokuvan arkkitehtoninen ulottuvuus, jolla
viitataan sekä elokuvan esitysolosuhteisiin että sen vastaanoton ruumiillisuuteen. Pohtiessani Bellourin toisen elokuvan kategorian innoittamana liikkuvan kuvan installaatiomuotoisten teosten mediaalisuutta ja
materiaalisuutta tuonnempana johdantoluvussani, käytän apunani sekä
taidehistorioitsija Rosalind Kraussin jälkivälineellisen-käsitettä (engl.
post-medium)11 että taideteoreetikko Juliane Rebentischin ja valokuvatutkija Mika Elon medium-tulkintoja, joiden avulla yritän paikantaa
liikkuvan kuvan installaation asemaa intermediumina eri taiteenlajien
välimaastossa. Mika Elon medium-teoretisoinnit avaavat käsitteen eiinstrumentaalisia ulottuvuuksia, jotka usein unohtuvat käsitteen teknismateriaalispainotteisissa tulkinnoissa ja käytössä.12 Krauss puolestaan
viittaa jälkivälineellinen-käsitteellään postmodernin kuvataiteen laajentuneeseen ja monitasoisempaan medium-ajatteluun, jossa medium ei
enää rajaudu yksinomaan omaan materiaaliseen erityisyyteensä, vaan se
laajenee käsittämään myös taiteen vastaanottoon liittyviä kysymyksiä,
kuin myös eri mediumien välistä ja myös niiden sisäistä rajankäyntiä.
Rebentisch puolestaan tarjoaa tuoreen medium-luennan nykytaiteen intermediaalisista taidemuodoista, puolustaen käsitteen relevanttia asemaa
myös Kraussin kuvailemalla jälkivälineellisellä aikakaudella.13
II

•

8
9
10

TUTKIMUKSEN KOHDE•ILMIÖ JA KEHYSKESKUSTELU:
LIIKKUVAT KUVAT GALLERIATILASSA

Artikkelissaan ”Forget the Medium!” (2000) taidefilosofi Noël Carroll
kehottaa suosimaan nykyvideotaiteen sekä esitystavoiltaan että tallennusmuodoiltaan hyvin erilaisista teoksista puhuttaessa ilmaisua liikkuva
kuva (engl. moving image).14 Myös sellaisia termejä, kuten elokuvallinen
18
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11
12
13
14

Bellour 2003b, 41.
Royoux 2000, 36.
Elokuvan medium on toki käynyt läpi jo
useamman vastaavankaltaisen muutoskauden ennen 1990-luvun näyttelyelokuvan aikakautta. Esim. attraktioiden
elokuvasta kertovaan elokuvaan, äänielokuvaan, 1950-luvun laajakangaselokuvakokeiluihin, 1960- ja 1970-lukujen
laajennetun elokuvan kokeiluihin (engl.
expanded cinema) ja viime vuosien digitaalisen elokuvan kolmiulotteisuuden
haasteisiin. Näitä eri aikakausia erottaa
toisistaan tietysti muutokset sekä kuvan
valmistamiseen että esittämiseen käytetyssä tekniikassa, mutta merkittävää
on myös huomata ne muutokset, jotka
liittyvät teosten esittämiseen, niiden tilasuhteeseen sekä vastaanottoon.
Krauss 1999b. Myös Iitiä 2008.
Elo 2005.
Rebentisch 2012. Ks. lähemmin alaluku V.
Carroll 2000, 55–62.
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16
17
18
19
20

21

22

23
24

Esim. Rush 2003, Leighton 2008 ja Rebentisch 2012.
Esim. Connolly 2009; myös Yli-Annala
2007.
Esim. Darke 2000 ja Zoller 2007; myös
Fowler 2004.
Bellour 2003.
Esim. Trodd 2011, 1–8.
Medium eli välinepohjainen taiteen
luokittelujärjestelmä on edelleen laajasti
käytössä niin kuvataiteen koulutuksessa ja museotyössä, kuin myös taiteen
markkinoilla ja taiteen julkisen tuen
rakenteissa. Vaikka kuvataiteessa onkin
tapahtunut viimeisen reilun 50 vuoden
aikana runsaasti muutoksia, jotka ovat
sekoittaneet perinteisten välineiden –
maalaukset, veistokset, elokuvat, videoteokset, valokuvat jne. – välisiä rajoja
ja erontekoja, medium-käsitteellä on
edelleen vankka sija taidemaailmassa.
Jaottelusta ei päästä eroon, mutta sitä
laajennetaan tarvittaessa uusilla luokilla.
Ks. esim. Manovich 2001b, passim.
Videotaide ja mediataide ovat taiteen
instituutioihin vakiintuneita typologioita, joiden avulla teoksia lajitellaan
esimerkiksi museoiden kokoelmien
pääluokkiin (esim. mediataide) ja erikoisluokkiin (esim. videoinstallaatio).
Liikkuvan kuvan installaatioteosten esitystekniikka on nykyisin usein kuitenkin
joko DVD-projisointi tai digitaalinen
projisointi, analogisen videotekniikan
jäätyä jo vanhentuneeksi. Mediataiteen
määrittelyistä, ks. esim. Ylä-Kotola 1999,
19–23. Museokokoelmien luokitteluista
ks. esim. Ketonen 2010, 14–46. Ks. myös
luku 1.
Liikkuvan kuvan installaatio -termi on
jo melko vakiintunut suomennos englanninkieliselle moving image installation
-termille. Sekä suomenkielisessä taidehistoriallisessa ja -teoreettisessa keskustelussa (esim. Yli-Annala 2007; myös Johansson 2010, Oja 2011 ja Haapala 2011),
että institutionaalisessa terminologiassa
termi on jo melko laajalti käytössä.
Esim. Darke 2000, Zoller 2007 ja Fowler 2004.
Esim. Royoux 2000, myös Kuhn 2009.

taide ja elokuvallinen installaatio (engl. filmic art, cinematic art, cinematographic installation),15 (kuva)taiteilijoiden liikkuva kuva (engl. artists’
cinema),16 galleriaelokuva (engl. gallery film),17 toinen elokuva (ransk.
cinéma d’autre)18 ja projisoitu kuva kuvataiteessa (engl. projected-image
art)19, on käytetty laajalti kattotermeinä kirjallisuudessa, joka käsittelee
nykyvideotaiteen monimuotoista kenttää; näiden termien alle monenmuotoiset liikkuvaa ja/tai projisoitua kuvaa käyttävät teokset – yhdessä
monenlaisten muiden mediataideteosten kanssa – on ollut mahdollista
koota yhteen.
Yhdyn omassa tutkimuksessani Carrollin perusteluihin
siinä, että käyttämällä tiettyyn tekniseen mediumiin sitoutumatonta
termiä, on mahdollista sivuuttaa esimerkiksi (digitaali-)video- ja filmitekniikan tietyt materiaaliset ominaisuudet, ja keskittyä näiden sijaan
tarkastelemaan ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä erilaisten tekniikoiden
avulla toteutetuille tilallis-ajallisille liikkuvan kuvan esityksille.20 Sellaisten liikkuvaa kuvaa tilallisessa muodossa käyttävien kotimaisten ja kansainvälisten kuvataiteilijoiden, kuten vaikkapa Eija-Liisa Ahtilan, Doug
Aitkenin, Kutlug Atamanin, Isaac Julienin, Shirin Neshatin, Pekka Niskasen, Minna Rainion & Mark Robertsin, Heli Rekulan, Fiona Tanin,
Bill Violan ja Clemens von Wedemeyerin, teosten kohdalla puhutaan
tavallisesti videotaiteesta. Termi on vakiintunut käyttöön, kenties lyhyytensä ja tuttuudensa vuoksi, vaikkakin taideteosten kuvamateriaali on
usein alun perin esimerkiksi filmipohjaista teoksen myöhemmästä esitystavasta riippumatta.21 Tarjotakseni riittävän, mutta samalla myös kuvaavamman ilmaisun, käytän tutkimuksessani pääasiallisesti termiä liikku
van kuvan installaatiot, välttääkseni liian mediaspesifin, ja toisinaan jopa
hieman harhaanjohtavan nimityksen käytön.22 Tämä tavallisesti kuvataidekontekstissa esitettävä teostyyppi, joka on varsin usein – ainakin jossain määrin – elokuvan kaltainen, tai sitä läheisesti muistuttava tai siihen
toistuvasti – niin muodon kuin myös sisällön tasolla – viittaava. Tällä
käsitteellä voin kattaa monet erilaiset, eri tallentamis- ja esitystekniikkoihin pohjaavat liikkuvan kuvan tilalliset esitysmuodot. Valitsemani
käsitteen rinnalla käytän satunnaisesti myös ilmaisuja videoinstallaatio
ja DVD-installaatio, huomioiden taiteilijoiden omat määrittelyt teosten
teostyypistä ja tekniikasta.
Liikkuvan kuvan installaatioiden monimuotoinen teosjoukko luetaan nykyisin tavallisesti galleriaelokuvan (engl. gallery film)23
tai näyttelyelokuvan (ransk. cinéma d’exposition)24 kategoriaan kuuluvaksi. Galleriaelokuva-termiä on käytetty kohta parinkymmenen vuoden
ajan kuvaamaan erityisesti 1990-luvulla alkanutta buumia, jossa erilaiset
JOHDANTO
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liikkuvan kuvan teokset – olivat ne sitten filmi-, video- tai myöhemmin
digitaalitallennepohjaisia teoksia – alkoivat yleistyä nopealla tahdilla kuvataidekontekstissa; taidemuseoiden näyttelyissä, taidegallerioissa sekä
erilaisissa kuvataiteen suurnäyttelyissä (esimerkiksi Venetsian biennaali
ja Kasselin Documenta-näyttely) ja taidemessuilla ympäri maailman.25
Samalla kuvataidekontekstissa alkoi lisääntyä myös voimakas kiinnostus
liikkuvan kuvan historiaan. Erilaiset historiallisesti orientoituneet näyttelyhankkeet ja ilmiötä sekä historialliset että teoreettiset tarkastelevat
julkaisut yleistyivät vuosituhannen taitteessa.26 Galleriaelokuva on mielestäni melko onnistunut kattotermi kuvaamaan sitä hyvin monimuotoista teosjoukkoa, jonka tekijöinä on tavallisesti pääosin kuvataiteilijan
koulutuksen saaneita ammattitaiteilijoita, ja jota esitetään tavallisesti
lähes yksinomaan nykykuvataiteen eri areenoilla, mutta satunnaisesti
myös elokuvan kontekstissa, tosin lähinnä filmifestivaaleilla.
•
Liikkuvan kuvan tilallistamista ja monikuvaisten videoinstallaatioiden harjoittamaa audiovisuaalista kerrontaa tarkastelevia artikkeleita ja
tekstejä on julkaistu 1990-luvun loppupuolelta lähtien yhtälailla niin
taidelehdissä kuin myös näyttelyluetteloissa, seminaarijulkaisuissa sekä
erilaisissa ilmiötä tarkastelevissa antologioissa. Tämä keskustelu, samoin
kuin myös keskustelun kohteena olevat teokset ja tietyt näyttelyt, ovat
muodostaneet tutkimukseni kehyskeskustelun, jota läpikäydessäni olen
pyrkinyt kriittisesti hahmottamaan erityisesti niitä kohtia, joissa aiheen
käsittely on jäänyt mielestäni jollakin tapaa vajaaksi tai kesken.27
Liikkuvan kuvan roolia ja asemaa nykykuvataiteen kontekstissa käsittelevässä keskustelussa hahmottuu melko selvästi kaksi eri tavoin
orientoitunutta diskurssia. Toisaalla on galleriaelokuva-ilmiötä historiallistava, pääosin angloamerikkalainen keskustelu, jota luonnehtii historiallisen jatkumon hahmottaminen nykypäivän kuvataiteilijoiden harjoittaman
liikkuvan kuvan käytäntöjen ja 1960- ja 1970-lukujen kuvataiteilijoiden
filmi- ja videokokeilujen sekä samanaikaisen kokeellisen elokuvan kokeilujen välille. Tätä suuntausta edustavat muun muassa Whitney Museum
of American Art’in filmi- ja videokokoelman kuraattori Chrissie Iles, joka
on kirjoittanut runsaasti 1960- ja 1970-lukujen liikkuvan kuvan installaatiomuotoisista kokeiluista. Euroopassa samankaltaista lähestymistapaa
aiheeseen on edustanut muun muassa pitkän linjan mediataiteilija ja -tutkija Peter Weibel sekä taidehistorioitsija Maxa Zoller, jonka vuonna 2007
ilmestynyt väitöskirja Places of Projection: Re-Contextualising the European
Experimental Film Canon käsitteli eurooppalaisen kokeellisen elokuvan
kaanonin uudelleenkontekstualisointia ja esityspaikan ja -tilan merkitystä
20
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25
26

27
28

29

30
31

Esim. Darke 2000, 26 ja Royoux 2000 ja
2003.
Esim. näyttelyt Into the Light: The Pro
jected Image in American Art 1964–1977,
Whitney Museum of American Art,
New York (2001–2002); X-Screen, MUMOK – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (2004) ja Kino Wie
Noch Nie (Cinema Like Never Before),
Generali Foundation, Wien, 2006.
Ks. myös luku 1.
Maxa Zoller: Places of Projection: ReContextualising the European Experimen
tal Film Canon, Birkbeck College, London, 2007 (julkaisematon väitöskirja).
Zoller tarkastelee tutkimuksessaan useita eri näyttelyitä, joissa elokuva tuotiin
esille taidemuseoon, ja esitettiin tässä
kontekstissa ’kuvataiteen tapaan’. Myös
Zoller 2011.
Vrt. Iles 2000, 252 ja Weibel 2002, 49–
50. Kotimaisen videoinstallaatiotaiteen
kehityksestä ks. lähemmin luku 1.
Wik 2001, 22. Audiovisuaalisesta appropriaatiosta lähemmin myös luvussa 5.
Ranskalaisessa keskustelussa aktiivisina
osallistujina ovat olleet muun muassa
elokuvateoreetikko ja -historioitsija Raymond Bellour, taidehistorioitsija JeanChristophe Royoux, taidehistorioitsija
Francoise Parfait, elokuvateoreetikko
Dominique Païni sekä Centre Pompidoun uuden median osaston kuraattori
Christine van Assche.

32
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Eräiden näyttelyluetteloiden (mm. Into
the Light, Whitney Museum of American Art, 2001 ja X-Screen, MUMOK
– Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien, 2004) lisäksi myös
muutamat artikkelikokoelmat, kuten
Glasgown Centre for Contemporary
Art’in järjestämän konferenssin When
Worlds Collide (1998) julkaisu Saving the
Image (2003) sekä Tukholmassa vuonna
2001 järjestetyn Still Moving: An in
ternational seminar about the exchange
between contemporary film and video art
-seminaarin jälkeen julkaistu Black Box
Illuminated -artikkelikokoelma (2003),
ovat keskittyneet tarkastelemaan joitakin tutkimusaiheeseeni liittyviä tai sitä
sivuavia kysymyksiä. Hamburger Bahnhofin Beyond Cinema -näyttelyn (2006)
yhteydessä järjestettiin myös kansainvälinen seminaari The Art of Projection:
A Symposium on the Cinematographic
and Art (27.–29.10.2006). Pidemmän
historiallisen perspektiivin kuvataiteen
ja elokuvan väliselle keskinäiselle kanssakäymiselle tarjoaa Tanya Leightonin
toimittama laaja artikkelikokoelma
Art and the Moving Image: A Critical
Reader (2008). Oman tutkimusaiheeni
kannalta merkittävimpänä keskustelunavauksena pidän kuitenkin vuonna
2000 ranskalaisessa Art press -taidelehdessä julkaistua cinéma d’autre -ilmiöön
paneutuvaa artikkeliliitettä (esim. Raymond Bellour, Jean-Christohpe Royoux
ja Dominique Païni), jonka keskeisiä
tekstejä käsittelen lähemmin tutkimukseni luvussa 1.
Esimerkiksi näyttelyt Passages de l’Image,
Musée national d’art moderne, Centre
Georges Pompidou, Pariisi (1990); Sc
ream and Scream Again: Film in Art, Museum of Modern Art Oxford, Oxford
(1996, näyttely nähtiin nimellä Huuto
yössä: Elokuva kuvataiteessa Nykytaiteen
museossa Helsingissä vuonna 1997);
Cinéma, Cinéma, Contemporary Art and
the Cinematic Experience, Stedelijk Van
Abbemuseum, Eindhoven (1999); Into
the Light: The Projected Image in Ameri
can Art 1964–1977, Whitney Museum of
American Art, New York (2001–2002);
Future Cinema: The Cinematic Imagi
nary after Film, ZKM – Zentrum für
Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (2002, osa näyttelystä oli esillä myös
Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä vuonna 2003); X-Screen, MUMOK
– Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (2004); L’ére de la Vidéo
1965–2005 (The Video Time 1965–2005),
Centre Pompidou/CaixaForum, Barcelona (2005); Beyond Cinema: The Art of
Projection. Films, Videos and Installations
from 1963 to 2005, Hamburger Bahnhof,
Berliini (2006).

teokselle.28 Yhteyksiä 1960- ja 1970-lukujen ja uudemman liikkuvan kuvan
installaatioiden taiteen välille hahmotelleille Ilesille ja Weibelille 1990-luvun liikkuvan kuvan installaatio edustaa 1960-luvun varhaisen videoinstallaatiotaiteen ja laajennetun elokuvan perinteen ”uutta tulemista”, jota
on ollut avittamassa muun muassa liikkuvan kuvan teosten tekemiseen ja
esittämiseen tarvittavan tekniikan kehitys. Ilesin ja Weibelin hahmottelemat yhteydet voivat olla osin paikkansapitävät amerikkalaisessa ja mannereurooppalaisessa kontekstissa, mutta samankaltaisen historiallisen jatkuvuuden olemassaolon osoittaminen esimerkiksi pohjoismaisen kuvataiteen
kentällä on huomattavasti hankalampaa, jo taiteenalan verrattain lyhyen
historiankin vuoksi.29
Toisenlaisen kannanoton teemaan on puolestaan esittänyt
nk. ranskalainen keskustelu näyttelyelokuvasta ja toisesta elokuvasta, joka
pyrkii angloamerikkalaista keskustelua syvällisemmin teoretisoimaan ja
analysoimaan ilmiötä esteettisenä ja kokemuksellisena taidemuotona,
pelkän ilmiön historiallisten juurten ja esikuvien kartoittamisen sijaan.
Tähän jälkimmäiseen keskusteluun näen myös oman tutkimukseni
selkeämmin nojaavan, samoin kuin myös ruotsalaisen elokuvatutkijan
Annika Wikin väitöskirjan Förebild film: Panoreringar över den samtida
konstscenen vuodelta 2001, missä hän tarkastelee laajemmin elokuvien
vaikutusta viimeaikaiseen, lähinnä 1990-luvun nyky(video)taiteeseen, ja
elokuvaan kuvataiteen aiheena. Wikin tutkimuksessaan tarkastelemat
taideteokset pohjaavat pääosin johonkin jo olemassa olevaan filmimateriaaliin ja/tai elokuvaan, ja näin hänen tutkimuksensa kohteena onkin
ennen kaikkea audiovisuaalinen appropriaatio.30 Kun angloamerikkalaista keskustelua Yhdysvalloissa ja Englannissa ovat käyneet lähinnä taidehistorioitsijat ja museoalan ammattilaiset, ranskalaista – ja laajemminkin
eurooppalaista – keskustelua on puolestaan sävyttänyt elokuvatutkijoiden vahva osallistuminen ilmiön määrittely-yrityksiin taidehistorioitsijoiden rinnalla.31 Aiheeseen liittyviä artikkeleita on julkaistu muun
muassa monissa liikkuvaa kuvaa kuvataidekontekstissa tarkastelevien ja/
tai kuvataiteen ja elokuvan välistä rajankäyntiä pohdiskelevien näyttelyiden yhteydessä.32 Osa näistä näyttelyistä, samoin kuin myös näyttelyiden
yhteydessä julkaistut näyttelyluettelot ja antologiat, ovat olleet keskeistä
taustamateriaalia tutkimukselleni, sillä niissä monissa on julkaistu joitakin niistä harvoista, kattavammista historiallisista artikkeleista (projisoidun) liikkuvan kuvan käytöstä kuvataiteessa.33
Suomalaista liikkuvan kuvan installaatiomuotoista taidetta, tai lyhyemmin videoinstallaatiotaidetta, on tutkittu vielä verrattain
vähän taidehistoriallisen tutkimuksen parissa. Viime vuosien aikana julJOHDANTO
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kaistuissa väitöskirjatutkimuksissa liikkuvaan kuvaan nykykuvataiteessa
on paneuduttu jossain määrin, erityisesti tiettyjen taiteilijoiden tai tiettyjen teosten kautta, kuten vaikkapa taidehistorioitsija Leevi Haapalan
väitöskirjassa Tiedostumaton nykytaiteessa: Katse, ääni ja aika vuosituhan
nen taitteen suomalaisessa nykytaiteessa (2011) ja estetiikan tutkija Saara
Hacklinin väitöskirjassa Divergencies of Perception: The Possibilities of
Merleau-Pontian Phenomenology in Analyses of Contemporary Art (2012).
Haapala tarkastelee tutkimuksessaan muun muassa Eija-Liisa Ahtilan,
Liisa Lounilan ja Salla Tykän liikkuvan kuvan teoksia kehyksenään nykytaiteen ”traumakulttuuri”, josta käsin hän lähestyy tutkimuksensa
kohdeteoksia katseen, äänen ja ajan teemojen kautta. Hacklinin Maurice Merleau-Pontyn fenomenologiaa tarkasteleva väitöskirja puolestaan
pohtii sitä, mitä taideteoksen kohtaaminen ylipäätään on. Hacklin testaa
tutkimuksessaan Merleau-Pontyn fenomenologisen analyysin soveltuvuutta nykytaiteen analysointiin, poimien teosesimerkkejä maalauksen,
valokuvan, installaatiotaiteen ja liikkuvan kuvan parista, ja tarkastellen
teosten kautta niin tilallisuutta, teoksen kohtaamista, ajallisuutta kuin
liikettäkin. Näiden väitöskirjojen lisäksi on syytä mainita myös vuonna
2009 valmistunut taidehistorioitsija Taru Elfvingin väitöskirja Thinking
Aloud: On the Address of the Viewer,34 jossa hän lähilukee Eija-Liisa
Ahtilan videoteoksia dialogissa Luce Irigarayn filosofisen ajattelun kanssa. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavaa Elfvingin tutkimuksessa on
teoksen vastaanottajan puhuttelun (engl. address of the viewer) tarkastelu
Vivian Sobchackin fenomenologisen elokuvateorian innoittamana.35
Tähän asti parhaimman ja kattavimman katsauksen suomalaisen videotaiteen ja kokeellisen elokuvan historiaan on tarjonnut
Kuvataiteen keskusarkiston vuonna 2007 julkaisema Sähkömetsä: Suo
malaisen videotaiteen ja kokeellisen elokuvan historiaa 1933–1998 -kirja.
Kirjassa videotaiteen varhaishistoriaa 1980-luvulla Suomessa tarkastelee
kulttuurintutkija Hannu Eerikäinen artikkelissaan ”Videotaide Suomessa – taiteen laidalla, eturintamassa vai ei-kenenkään maalla?”, joka tosin julkaistiin ensi kertaa jo vuonna 1993. Viimeaikaisempaa, erityisesti
1990-luvun videotaidetta, ja myös laajemmin kuvataiteilijoiden ”liikkuvan kuvan” praktiikkaa, kirjassa tarkastelee kuvataiteilija Kari Yli-Annala
artikkelissaan ”Pieni jälkiteollinen tuotanto: taiteilijoiden liikkuva kuva
Suomessa 1982–1998”. Artikkelissaan Yli-Annala ei kuitenkaan halua
rajata tarkastelua yksin videotaiteeseen, vaan hän laajentaa sitä performanssin, installaation ja filmipohjaisen nykytaiteen pariin.
Lähivuosina on myös odotettavissa useita aiheeseen liittyviä tai sitä sivuavia taiteellisia tutkimuksia, joissa kuvataiteilijat tarkas22

TOISIN KERTOEN

34
35

Visual Cultures, Goldsmiths College,
University of London.
Ks. myös Elfving 2005 ja 2008.

televat omaa tuotantoaan.36 Kuvataideakatemian jatkotutkinto-osastolla
kuvataiteen tohtorin tutkintoa suorittavat parhaillaan muun muassa
Eija-Liisa Ahtila, Pekka Niskanen ja Heli Rekula, jotka kaikki ovat tämän tutkimuksen kohdetaiteilijoita.37 Myös neljäs tämän tutkimuksen
kohdetaiteilijoista, kuvataiteilija Minna Rainio, suorittaa parhaillaan
kuvataiteen jatko-opintojaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa.38
III •
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Vuonna 2011 valmistui ensimmäinen
puhtaasti liikkuvaa kuvaa ja sen tilallistamisen problematiikkaa käsittelevä taiteellinen väitöstutkimus Kuvataideakatemian jatkotutkinto-osastolta. Kyseessä
on kuvataiteilija Marjatta Ojan kuvataiteen tohtorin tutkinnon kirjallinen osio
Three-Dimensional Projection – Situation
Sculptor between the Artist and the Viewer
(2011), jossa Oja kartoittaa muun muas
sa liikkuvan kuvan rajoja tilassa sekä
liikkuvan kuvan ja erilaisten projisointimateriaalien ja heijastuspintojen vaikutusta kuvan hajoamiseen osiin (näyttely)
tilassa, sekä tästä syntyvää uudenlaista
katsojan/kokijan tilannetta. Oja 2011.
E-L Ahtila: Screen Surface and Narrati
ve Space: Narration and Construction of
Meaning in Moving Image Installations
(Valkokankaan pinta ja kertova tila:
kerronta ja merkityksen rakentaminen
liikkuvan kuvan installaatioissa); P. Niskanen: Medioituneet tilat identiteettipoli
tiikan rakentajana (Mediated Spaces and
the Construction of Identity Politics);
H. Rekula: Poissaoleva ruumis – työsken
telyprosessin ja esittävän teoksen suhde va
lokuva- ja liikkuvan kuvan teoksissa (The
Absent Body – the relationship between
the working process and the presented
work in photography, film and video art).
Lähde: http://www.kuva.fi/fi/tutkimus/
tutkimusaiheet/ (9.10.2012).
Minna Rainion parhaillaan tekeillä
olevan taiteellisen väitöstutkimuksen
otsikko on Globalisaation varjoissa. Yh
teiskunnalliset ja eettiset prosessit taiteessa
ja tutkimuksessa.
Narratiivi käsitteenä ymmärretään yleisesti rakenteellisempana ilmauksena kertomukselle tai tarinalle, eikä siihen katsota
voitavan yhdistää esimerkiksi oletusta
todenperäisyydestä (esim. narratiivi ei
vastaa kysymykseen onko se tosi, toisin
kuin tarina/kertomus), sillä se on aina
konstruoitu kokonaisuus. Esim. Herman
2009, 7–9. Eritasoisista narratiivisista rakenteista kertomuksissa ks. esim. Ryan
2006, 193–194.

Tämän tutkimuksen kohdeteokset, joita analysoin lähemmin luvuissa
4–7, ovat kaikki 1990-luvun aikana ja aivan 2000-luvun alussa valmistuneita liikkuvan kuvan installaatiomuotoisia teoksia, joissa audiovisuaa
linen kerronta on hajautettu useampaan kuin yhteen kuvalähteeseen
näyttelytilassa. Kohdeteosten valintaan on vaikuttanut yhtälailla teosten
tilallinen muoto kuin myös niiden tarjoama haaste audiovisuaaliselle
kerronnalle. Lisäksi valintaan on vaikuttanut oma kokemukseni teosten
kokijana ja kohtaajana, kuin myös teosten vastaanottokokemuksen minussa herättämät kysymykset taidemuodon olemuksesta, sen kerronnan
keinoista ja mahdollisuuksista sekä teoksen vastaanotosta. Tutkimukseni
kohdeteoksia ovat Eija-Liisa Ahtilan (s. 1959) teokset Lohdutusseremonia
(1999) ja Tuuli (2002); Pekka Niskasen (s. 1961) teokset 4 Songs – As
a Matter of Fat (1998) ja Ryokan Mother Tongue (2002, suom. Hotelli
Äidinkieli); Minna Rainion & Mark Robertsin (s. 1974 & 1970) video
installaatiotrilogia Jos voisit nähdä minut nyt (2003–2008; teokset Raja
mailla, 2003; Kohtaamiskulmia, 2006; Kahdeksan huonetta, 2008) ja Heli
Rekulan (s. 1963) teokset Hotelli (1991/2005) ja Vyyhti (2000).
Valitsemani teosryhmä ei muodosta homogeenista kokonaisuutta, vaikkakin kaikissa näissä teoksissa käytetään liikkuvaa kuvaa
tilallisessa ja monikuvaisessa muodossa. Valittua teosjoukkoa yhdistää
kuitenkin se seikka, että jokaisessa analysoimassani teoksessa on – kerronnan tilallistetusta ja hajautetusta muodosta huolimatta – havaittavissa jonkinlainen narratiivinen rakenne tai taso, jonka teos välittää vastaanottajalleen.39 Tästä johtuen tutkimuksen kohdeteosten yhteydessä
on mielekästä puhua kerrontaa jäsentävästä ja rytmittävästä montaasista,
toisin kuin monien muiden, vaikkapa erilaisten kuvien rinnastamiseen,
teoksen keston manipulointiin tai kuvan monistamiseen pohjaavien monikuvaisten videoteosten ollessa kyseessä. Silti, teosten teemat, samoin
kuin myös niiden esteettinen ja tilallinen muoto, vaihtelevat melko suuresti toisistaan, tuottaen näin erilaisia painotuksia niin teosten vastaanottoprosessissa kuin myös niiden audiovisuaalisessa kerronnassa.
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Tekemäni rajaus jättää tämän tutkimuksen ulkopuolelle
melko suuren joukon (kotimaisen) liikkuvan kuvan installaatiomuotoisia
teoksia, mutta rajaus on ollut tietoinen ja tarpeellinen. Se on mahdollistanut syvällisemmän keskittymisen tämän tutkimuksen kannalta keskeisiin
teemoihin ja kysymyksiin, kuten liikkuvan kuvan tilallistamiseen installaatiomuodossa ja audiovisuaalisen kerronnan hajauttamiseen installaation
tilassa. Teosvalintaani on myös vaikuttanut se seikka, että niin kotimainen
kuin kansainvälinenkin kuvataiteen kenttä on todistanut installaatiomuotoisten liikkuvan kuvan teosten määrän huomattavaa kasvua viimeisen
parinkymmenen vuoden aikana.40 Myös kotimaisen nykytaiteen kentällä
juuri videotaide, yhdessä nykyvalokuvataiteen kanssa, on ollut hyvin edustettuna kansainvälisissä nykytaiteen näyttely-yhteyksissä viime vuosikymmenten aikana.41 Tämä melko lyhyessä ajassa tapahtunut muutos kuvataiteen kentällä, ja sen mukanaan tuomat vaikutukset taiteen vastaanottoon,
esittämiseen, kuin myös itse taideteosten esteettiseen muotoon, ovat osaltaan vaikuttaneet tutkimusnäkökulmani muotoutumiseen. Esittelen tutkimukseni kohdeteokset tarkemmin tuonnempana, samalla kun analysoin
niitä tutkimuksen luvuissa 2 ja 3 läpikäytyjen tilallisuuteen ja kerronnallisuuteen liittyvien teoreettisten näkökulmien valossa.
Niin tutkimukseni aiheen kuin myös sen kohdetaiteilijoiden valintaan on henkilökohtaisen kiinnostukseni ohella vaikuttanut
myös se seikka, että kotimaista liikkuvan kuvan installaatiotaidetta on
kaiken kaikkiaan tutkittu vielä melko vähän niin taidehistorian kuin
myös laajemmin taiteentutkimuksen piirissä; siksi tutkimuksella on lisämerkitystä myös tässä mielessä. Tästä huolimatta en pyri kokoamaan
tutkimuksessani kronologista ja kattavaa esitystä suomalaisesta videoinstallaatiotaiteesta viimeisen reilun parinkymmenen vuoden ajalta, vaan
keskityn tutkimuskysymyksiini yhdistyviin teoksiin, joita käytän tutkimukseni teoriaosuutta testaavina, valottavina ja avaavina esimerkkeinä.42
Tutkimusmetodini mukaisesti tarkoituksenani on esimerkkien avulla
esitellä ja kehittää edelleen joukkoa käsitteitä, joiden avulla näitä tietyn
tyyppisiä taideteoksia voidaan analysoida ja merkityksellistää, ja joiden
avulla voidaan tarkastella myös muita samankaltaisia teoksia.
•
Liikkuvan kuvan installaatioiden analysointi on haasteellista kuvallisten
ja auditiivisten representaatioiden sanallistamisen monitulkintaisuuden
vuoksi. Kielellisen merkityksen palauttaminen kuvalliseen, äänelliseen
ja tilalliseen ei ole mahdollista, koska näiden moniaistisesti havaittavien
merkitysten kuvaileminen kirjallisesti usein latistaa niiden mielessä synnyttämää kokonaisvaltaista tunnemerkitystä. Lisäksi tilallisten liikkuvan
24
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Ks. esim. Ravenal 2002, 2; Anton 2003,
9; Arrhenius et. al 2003, 6; Bellour
2003b; Royoux 2003; Païni 2003.
Ks. mm. Mäkelä & Tarkka 2002, 7–8;
Tikkanen 2001, 17, 23; Koivunen 2004,
81, 86–87. Esim. Venetsian biennaalin
päänäyttelyssä vuonna 2001 oli mukana
7 suomalaista kuvataiteilijaa, joista pääosa käytti välineenään joko valokuvaa ja/
tai videota.
Laajemmin kotimaisesta videoinstallaatiotaiteesta 1990-luvulla ja 2000-luvun
alussa, ks. esim. Kivinen 2012 ja YliAnnala 2007.
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Rebentisch 2012, 17. Erilaisia tekniikoita
ja ratkaisuja on pyritty löytämään myös
tilallisten taideteosten moniulotteisempaan dokumentointiin. Esimerkiksi Kuvataideakatemia ja Helsingin yliopiston
taidehistorian kuvakeskus perustivat
vuonna 2006 vajaan vuoden mittaisen
tilallisen taiteen dokumentointihankkeen (TTD-projekti). Projektin tarkoituksena oli löytää keinoja, joiden avulla
tilallista taidetta voidaan dokumentoida
mahdollisimman informatiivisesti, sillä
staattiset teosvalokuvat tai kuvasarjat eivät useinkaan kerro tarpeeksi teoksesta ja
sen kontekstista tai eivät ilmaise eri o sien
välistä yhteyttä tai ajallisia muutoksia.
Aurasmaa et al. 2007.
Tilallisen taidemuodon (installaatio) koh
taamisen prosessuaalisuudesta, ks. esim.
Kontturi 2012, 17–18.
Ks. esim. van Assche 2006, 14–31.
Saksalainen mediateoreetikko Gregor
Stemmrich käsittelee artikkelissaan
”Media Art Net: A Paradigm for Media
Art Mediation” liikkuvan kuvan installaatioiden tutkimuksen ja dokumentoinnin ongelmia taidehistoriallisesta
näkökulmasta. Stemmrich 2004b. Myös
Morse 1990/1998, 157.
Morse 1990/1998, 169–170.

kuvan installaatiomuotoisten teosten kohdalla ei ole olemassa mitään sopivaa tallennusmenetelmää, jonka avulla niitä pystyttäisiin mahdollisimman täydesti dokumentoimaan, eli ”kääntämään [installaatio] kuvaksi”.43
Yhtälailla tärkeää on myös muistaa, että liikkuvan kuvan installaatio on
aina prosessuaalinen, toiminnallinen prosessi, jossa teoksessa esitetyt asiat
ja merkitykset, ilmiöt ja mielikuvat nivoutuvat yhteen katsojan mielessä.44 Oman haasteellisuutensa teosten tarkasteluun tuo myös se seikka,
että liikkuvan kuvan installaatiomuotoiset teokset tapaavat usein vaihdella
muotoaan ja kokoaan kulloisenkin esitystilan mukaan. Siksi, ja toisin kuin
esimerkiksi yksikanavaiset liikkuvan kuvan teokset, joiden esittäminen ei
välttämättä ole niin muutosherkkää, monikuvaisten teosten kohdalla erilaiset tilaan, ajallisuuteen ja kuvien synkronointiin liittyvät kysymykset,
muista teknisistä ja laitesidonnaisista seikoista puhumattakaan, ovat hyvin
alttiita muutoksille.45 Tutkimuksessa täytyy siis hyväksyä kohteen vaihtuva
olomuoto eri esityskonteksteissa, vaikkakin valokuvat, teosten installointiohjeet pohjakaavoineen ja taiteilijan antamat kirjalliset ohjeet auttavat
koetun tilanteen mieleen palauttamisessa.46
Teoksen ainutkertaisen esitystilanteen ja teoksen vastaanottajan kokemuksen huomioiva näkökulmani on kontekstisidonnainen.
Tiedostan samalla tilaan rakennetun monikuvakertomuksen tarkastelun
– kysymyksen teoksen suhteesta tilaan ja tilassa olevaan vastaanottajaan
– olevan haasteellista kuvan kertovuuden tutkimuksen kannalta; tilallista kokemusta on näet hankalaa tutkia ilman omakohtaisia kokemuksia
kyseisessä tilassa. Tilaa koskevien kokemusten välittäminen taas edellyttää niiden kääntämistä kielelliseksi tulkinnaksi, joka väistämättä latistaa
niitä, ainakin jossain määrin. Videoinstallaation estetiikkaa artikkelissaan
”Video Installation Art: The Body, the Image, and the Space-in-Between”
(1990/1998) tarkastellut mediateoreetikko Margaret Morse onkin kirjoittanut seuraavasti tutkijan omakohtaisen kokemuksen merkityksestä liikkuvan kuvan installaatiomuotoisen taideteoksen vastaanoton tulkinnassa:
”Kuvataksemme asioita, joita voimme oppia installaatiotaiteesta, meidän tulee tehdä tulkintoja jokaisesta kokemuksestamme.
Nämä asiat jäävät odottamaan yksityiskohtaisempaa tarkastelua,
mutta installaatiotaiteen parissa käsiteltävät aiheet voidaan tiivistäen ilmaista laajaksi kirjoksi – tilallisista ja ajallisista identiteetin
käsityksistä kuvakulttuurin tarkasteluun, kurotellen teknologian
ylevyydestä taideinstituutioon itseensä, surra luonnollisen maailman menettämistä ja kaivata hengellisen tason uudistamista materiaalisessa todellisuudessa.” 47
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Oma tutkimusnäkökulmani on siis ennen kaikkea teoksen vastaanottajan kokemusta ja taiteen vastaanottotapahtumaan liittyvää merkityksenmuodostusta, osallistumista ja vuorovaikutusta korostava.
Näiden teemojen monipuoliseen tarkasteluun pyrin yhdistämällä
teoksen materiaalisuutta korostavan kokemuksellisen tutkimusnäkökulman ja teoksen audiovisuaalista esitystä ja kerrontaa tarkastelevan
tutkimusnäkökulman toisiinsa, toimien itse tutkimus- ja analysointiprosessissa niin tarkkailijana kuin osallistujanakin.48 Tästä johtuen
olen valinnut tutkimukseni tutkimusaineistoksi teoksia, jotka olen
itse kokenut kerran tai useammin todellisessa näyttelytilanteessa.49
Näin minulla on omakohtainen kokemus teoksesta, jota kuvailen ja
analysoin, ja johon pohjaan ymmärrykseni ja tulkintani teoksen kokemuksesta.50 Fenomenologisen tutkimusasenteen hengessä keskityn
usein siihen muistikuvaan, joka teoksesta on mieleeni (ja muistiinpanoihini) jäänyt teoksen vastaanottokokemuksen pohjalta. Tutkimukseni fenomenologinen tutkimusasenne on osin sekä tutkittavan
kohdeilmiön luonteen, että tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen
määrittelemä; näin ollen kyse on enemmän tutkimuksellisia ratkaisuja ohjaavasta asenteesta, kuin tarkoin määrittyvästä tutkimuksellisesta menetelmästä.
Installaatiotaiteen historiaa ja vastaanottoa tutkinut taidehistorioitsija Claire Bishop painottaa kirjassaan Installation Art: A
Critical History (2005) kuinka teoksen katsojan/vastaanottajan erityinen ja suora suhde teokseen heijastuu yhtä lailla myös teoksen analysointiin ja siitä kirjoittamiseen; installaatioteosten omakohtainen
kokemus on myös Bishopin mukaan ehdoton edellytys teoksen teoreettiselle tarkastelulle.51 Teos itse sisältöineen, erityisominaisuuksineen ja esitysyhteyksineen sanelee pitkälti sen, kuinka kuvien, äänen,
tekstin, tilan ja vastaanottajan vuorovaikutusta voi kussakin yhteydessä tulkita. Installaatioteos asemoi katsojansa tilallisesti ympäristöön,
ehdottaen tälle lukuisia erilaisia ja mahdollisia väyliä ja näkökulmia,
joiden kautta tutustua teokseen ja sen välittämään tarinaan.
Taidehistorioitsija Julie H. Reiss puolestaan nimeää
installaatiotaiteen historiaa tarkastelevassa teoksessaan From Margin
to Center: The Spaces of Installation Art (1999) tutkijan neljä päälähdettä, joiden avulla on mahdollista pureutua katoavaiseen taidemuotoon. Näitä lähdemuotoja olen hyödyntänyt vaihtelevin painotuksin
myös omassa tutkimuksessani. Ensimmäisenä Reiss mainitsee julkaistun taidekritiikin, jossa teoksia ja niiden vastaanottokokemusta kuvaillaan ja saatetaan sanalliseen muotoon. Reiss vielä tarkentaa
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Kokemukseen keskittyvän tutkimuksen
ongelmanasettelu muotoutuu kokemuksen kuvaamisesta, jäsentelystä ja
kokemuksen tuottaman tiedon analysoimisesta. Tutkimus voi keskittyä joko
muiden ihmisten tai tutkijan omaan kokemukseen, mutta tällöin tutkimuksen
lähtökohdat eroavat toisistaan. Taide
teoksen, tekstin tai muun vastaavan asian vastaanottoa tarkastelevaa tutkimusta
kutsutaan tavallisesti reseptiotutkimukseksi. Tutkijan omaa kokemusperäistä
tietoa jäsennetään puolestaan usein
fenomenologisen analyysin avulla. Se
on laadullinen analyysimenetelmä, joka
perustuu välittömien havaintojen tekemiseen ja tutkimuskohteesta saadun
kokemuksen pohdintaan ja reflektointiin. Kokemuksen tutkimuksesta kirjoittaneen psykologian professori Juha
Perttulan mukaan fenomenologinen
erityistiede pitää kokemusta ”suhteena”,
joka sisältää sekä tajuavan subjektin että
kohteen, johon toiminta suuntautuu.
Kokemus on Perttulan mukaan ”merkityssuhde”, joka liittää subjektin ja
objektin yhdeksi kokonaisuudeksi. Tästä
johtuen fenomenologinen erityistiede
suhtautuu Perttulan mukaan epäillen
kokemuksen tutkimukseen, joka supistaa kokemuksen rakenteen vain toiseen,
joko ”kokevaan subjektiin” tai ”koettuun kohteeseen”. Kuvaus ja tulkinta
ovat fenomenologisen erityistieteen
keskeisiä toimintatapoja, joiden avulla
tutkija selkeyttää kokemuksen ja sen kuvaamisen välistä suhdetta. Perttula 2008,
115–157.
Ks. expografia.
Gregor Stemmrich kuvailee mediataiteen installaatioiden haasteellisuutta
taidehistoriallisen tutkimuksen näkökulmasta seuraavaan tapaan: ”Jokainen,
jolla ei ole omakohtaista kokemusta
installaatioteoksesta, ei ole kykeneväinen kuvailemaan sitä kovin kummoisella tavalla. – – [Taide]historiallisen
välitystyön tulisi alkaa juuri tästä pisteestä: se ei ole kykenevä kuvailemaan
teoksesta avautuvia erityisiä kokemuksia
yksi yhteen aivan jokaisessa tapauksessa,
mutta se voi kuitenkin riittävällä tavalla
tarkentaa niitä näkökulmia, jotka olivat
merkityksellisiä sen ymmärtämiselle.”
Stemmrich 2004b, passim.
Bishop 2005, 10. Myös Reiss 1999, xv ja
Morse 1990/1998, 169.

52

53

54

55
56
57

Reiss 1999, xv–xviii. Vastaanottajan aktiivinen ja ruumiillinen osallistuminen
teokseen on installaatiotaiteen kohdalla
niin keskeistä, että teosten analysointi
on lähes mahdotonta – tai ainakin vajavaista – ilman omakohtaista kokemusta
teoksesta ja ilman läsnäoloa vuorovaikutustilanteessa.
Reiss 1999, xv–xviii. Taideteoreetikko
Juliane Rebentischin mukaan taideteoria
ja taidekritiikki ovat ainoat keinot koota tietoa installaatiotaiteen esteettisistä
ominaisuuksista. Rebentisch 2012, 17.
Välttääkseni liiallisen subjektiivisuuden
korostumisen tarkastellessani omaa kokemustani valitsemieni kohdeteosten äärellä, pidän yhtälailla tärkeänä huomioida niin tutkimuskohteeseen ja sen välittömään viitekehykseen liittyvää aiempaa
tutkimusta, kuin myös erilaisia lähteitä
liittyen toisten ihmisten kokemuksiin
samojen teosten äärellä. Näiden kokemusten käsittelyssä minulla on apuna
sekä omia havaintojani kuin myös kirjallisia kuvauksia kritiikkien ja erilaisten
teosesittelytekstien muodossa. Näiden
lähteiden avulla pyrin toisaalta paikantamaan tutkimuskohteeni suhteessa niin
taidehistorialliseen kuin myös laajemmin taiteen perinteeseen, sekä tuomaan
esille omaa kokemustani määrääviä
ennakko-oletuksia, joista en pysty täysin
irtautumaan ”puhtaan” fenomenologisen reduktion hengessä. Vrt. MerleauPonty 2000, 175–177. Merleau-Ponty ei
kuitenkaan usko täydellisen reduktion
mahdollisuuteen
fenomenologisessa
tarkastelussa, ja siksi hän näkeekin fenomenologisen reduktion reflektiona,
joka tarkoittaa maailman tarkastelua ja
ihmettelyä ikään kuin askeleen päästä
tavanomaisen arjen tasosta. MerleauPonty 2002, xiv–xv. Myös Parviainen
2006, 52–53 ja Heinämaa 1996, 52.
Bellour 2000a, 41–42.
Bellour 2000c, 21–27.
Bellour 2000a, 42. Myös Bellour 2000c,
21–27. On totta, että kuvan kovin tarkka tekninen kuvailu, kuten vaikkapa
digitaalisen kuvan tarkan pikselimäärän
ilmoittaminen, on tuskin tarpeellista tai
edes kovin kiinnostavaa informaatiota
taideteoksen vastaanoton kannalta. Kovin yksityiskohtaisen teknisen kuvailun
avulla emme todennäköisesti onnistu
antamaan toiselle sellaista tietoa teoksesta, joka auttaisi tätä hahmottamaan,
mistä teoksessa on kyse ja miltä se mahdollisesti näyttää ja tuntuu tilassa aistittuna kokemuksena.

ensimmäistä kohtaa toteamalla, että yhden ihmisen kokemuksen kuvailu (engl. eyewitness report) ei vähennä arvion merkitystä tutkimuslähteenä, sillä ensikäden kokemus teoksesta kuuluu installaatiotaiteen
luonteeseen.52 Toisena lähteenä Reiss mainitsee eri toimijoiden, kuten
taiteilijoiden, kuraattoreiden ja kriitikoiden haastattelut, ja kolmantena monipuolisen kuvamateriaalin teoksista ja niiden installoinnista.
Viimeisenä lähteenä Reiss nostaa esiin näyttelykontekstin huomioimisen tutkimuksessa, sillä tilan fyysisellä muodolla on aina huomattava vaikutus teokseen ja sen vastaanottoon.53 Omassa tutkimuksessani
hyödynnän – omien vastaanottokokemusteni rinnalla – sekä kotimaisissa että ulkomaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistuja näyttely
arvioita, kuten myös erilaisia näyttelyluettelotekstejä ja muuta kuratoriaalista puhetta teosten ympäriltä. Myös taiteilijoiden haastattelut,
sekä itse että toisten toimesta suoritetut, ovat tutkimukseni tausta
materiaalia, kuten myös taiteilijoiden omakätiset teoskuvaukset sekä
teosten synopsikset ja installointiohjeet.54
Installaatiomuotoisen teoksen tässä-ja-nyt-luonteen lisäksi
oman haasteensa liikkuvan kuvan installaatioiden tarkastelulle tuo myös
teoksen sisältämän audiovisuaalisen materiaalin liike; kuva – ja toisinaan myös ääni – on alati liikkeessä, vaihtuen ja muuntautuen jatkuvasti
uudeksi. Kirjoittaessaan liikkuvan kuvan teosten audiovisuaalisen kerronnan analysoinnista ja teosten kuvailusta, Raymond Bellour on todennut, että teokset ovat haasteellisia verrattuina vaikkapa maalauksiin.
Toisin kuin pysähtynyttä, muuttumatonta maalausta, liikkuvaa kuvaa
on mahdotonta ”lainata”, koska se ei pysähdy. Siksi joudummekin aina
turvautumaan omaan muistiimme ja muistikuvaamme teoksesta.55 On
toki mahdollista, että tekniikan (esimerkiksi video- ja DVD-tekniikka)
avulla liikkuva kuva voidaan pysäyttää, ja näin voimme halumme mukaan katsoa vaikka koko teoksen läpi ”ruutu ruudulta”, mutta tällöin pitää muistaa, että katsomiskokemuksemme ei enää ole sama kuin teoksen
todellisessa esitystilanteessa. Bellour on käyttänyt termiä ”tavoittamaton
teksti” (engl. unattainable text) kuvaamaan liikkuvan kuvan tapaa paeta
analyysiä ja kuvailua.56 Bellourin pohdintaa seuraten voisi todeta, että
liikkuvan kuvan installaation todellinen kuva ei löydy teknisesti tarkasta
kuvailusta, vaan se on jossain teknisen kuvauksen ja havainnoivan kuvauksen välissä, ja usein hieman hankalasti sanoin ilmaistavissa. Bellour
huomauttaa myös, kuinka pyrkimys puhua ja kirjoittaa näistä teoksista
muistuttaa yllättävän paljon näiden teosten katselutilannetta; toisinaan
teoksesta kirjoittava tutkija on yhtälailla ”hukassa” kuvien kanssa kuin
niiden katsojakin.57
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IV •

TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS:
FENOMENOLOGIA, UUS-/JÄLKIFORMALISMI JA
JÄLKISTRUKTURALISTINEN KERRONNAN TEORIA

a|

Fenomenologia ja taiteen ruumiillinen kokeminen,
affektiivisuus ja prosessuaalisuus

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on muotoutunut niin kutsutun
taiteenfenomenologisen tutkimusperinteen kautta, joka tarjoaa toimivan perspektiivin tilallisuuden ja vastaanottavan subjektin toiminnan
tarkasteluun. Lisäksi se tarjoaa erilaisia avauksia katsojan ja tilan välisen
vuorovaikutuksen pohdintaan, samoin kuin myös vastaanottajan ruumiillisuuden ja liikkuvuuden sekä vaihtuvien näkökulmien tarkasteluun.
Taiteenfenomenologisen näkökulman puitteissa on myös mahdollista
tarkastella liikkuvan kuvan installaatiota kokemuksellisena, katsojan
tunteisiin ja aisteihin monipuolisesti vetoavana ilmiönä, jonka kielen ja
muodon antavan ilmaisun ymmärtäminen vaatii laajempaa, kuin pelkkään käsitteelliseen ajatteluun pohjaavaa tarkastelua.58
Myös tilan ja materiaalisuuden käsitteet kulkevat rinnan
läpi tämän tutkimuksen, ollen molemmat keskeisiä käsitteitä tutkimukseni kannalta: installaatiotaiteeseen sisäänkirjoitettu ajatus vastaanottajan tilallisesta tavasta kohdata taideteos luo pohjan liikkuvan kuvan
installaation tarkastelulle. Liikkuvan kuvan installaatioissa tilallinen
teosmuoto tuo itsessään verrattain immateriaaliselle taidemuodolle (vrt.
projisoitu filmi tai videokuva) materiaalisemman ja fyysisemmän olomuodon; tilallisuus toteutuu sekä taideteoksen omassa fyysisessä että
teoksen virtuaalisessa tilallisuudessa, joka viittaa teoksen esittämään
tarinan maailmaan. Oma merkityksensä teoksen tilallisen luonteen tarkastelulle on myös teoksen vastaanottoa ympäröivällä esitystilalla, missä
teoksen vastaanottaja kohtaa taideteoksen. Koska installaatiotaiteeseen
liittyy olennaisena osana ajatus moniaistisesta kokemuksesta, sanan katsoja käyttö tilallisten taideteosten yhteydessä tuntuu mielestäni jokseenkin vajavaiselta; tästä johtuen käytän tutkimuksessani katsoja-sanan rinnalla nimityksiä teoksen vastaanottaja, kokija ja kohtaaja tavoittaakseni
paremmin taidekokemuksen moniaistisen ja tilallisen luonteen.59
Miellän fenomenologisen asenteen tutkimuksessani Maurice
Merleau-Pontyn ajatusten mukaisesti liikkuvan kuvan installaation olemuksen tarkasteluna, reflektoimisena.60 Pyrin hahmottamaan taiteenlajin
olemusta ja ominaislaatua sekä toiminnan että kokemuksen näkökulmista kuvailemalla ja tulkitsemalla.61 Teosanalyyseissä luvuissa 4–7 pyrin ”herättämään uudelleen” kokemukseni installaatiomuotoisen taideteoksen
28
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58
59
60

61

Ks. esim. Jay 1994; Krauss 1999c; Potts
2000 ja Johansson 2009.
Palaan teoksen vastaanottajan nimityskysymykseen luvussa 2.
Merleau-Ponty 2000, 171–173. ”Fenomenologia on oppi olemuksista, ja sen
mukaan kaikki ongelmat palautuvat
olemusten määrittelyyn: sitä kiinnostaa
esimerkiksi havaitsemisen tai tietoisuuden olemus.” Mt., 170. (Suom. Antti
Kauppinen)
Mt., 171.

kohtaamisesta ja sen kokemisesta; kokemuskuvausten välityksellä palaan
takaisin kohtaamiseen ”näkemään, kuulemaan ja tuntemaan.” 62

62
63
64
65
66

67

68

69

70

71

Heinämaa 2000, 167. Myös MerleauPonty 2000 171.
Merleau-Ponty 2000, 181. (Suom. Antti
Kauppinen)
Heinämaa 2000, 167.
Mt., 167; Merleau-Ponty 2000, 176–178.
Deskriptio eli kuvailu kuuluu alun perin fenomenologiseen tutkimukseen,
jonka perustavoitteena on kuvata ilmiö
sellaisena kuin se on olemassa reduktion
avulla. Tulkinta on puolestaan sidoksissa
eksistentiaaliseen fenomenologiaan ontologisella tasolla. Perttula 1995, 32–36.
Fenomenologian historiassa on erotettavissa 1960-luvulta alkanut, nk. hermeneuttisen fenomenologian vaihe,
jota edustaa muun muassa Hans-Georg
Gadamer. Hermeneuttisen tarkastelun
keskiössä oli tulkitsemisen ja ymmärtämisen eksistentiaalis-ontologiset mahdollisuudet eksaktien menetelmien asemesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tekstien
ymmärtäminen ja tulkinta ei ole yksin
tieteeseen liittyvä kysymys, vaan se on
myös osa ihmisen maailmasuhdetta.
Esim. Tontti 2005, 50 ja Koski 1995, 27,
53, 57, 135–136.
Taiteen tulkitsijan hermeneuttinen si
tuaatio eli tutkimus- ja tulkintahorisontti syntyy tradition ja vaikutushistorian
muovaamasta käsityksestä. Vrt. Koski
1995, 110. Sitoutunut intentionaalisuus
on puolestaan ehto sille, että ympäristössämme kohtaamamme asiat ovat jotakin
ja näyttäytyvät meille jonakin. Tontti
2005, 55.
Vrt. Bolt 2004, 7–8. Barbara Bolt on
huomauttanut, kuinka taideteoksen vastaanottajan ruumiillisuus usein unohdetaan keskustelussa taiteen materiaalisuudesta. Bolt kirjoittaa myös taiteen
performatiivisuudesta, jota hänen mukaansa voidaan tavata sekä taiteen esittämisen eri muodoissa kuin myös taiteen
vastaanotossa. Mts.
Maurice Merleau-Pontyn filosofiaa on
Suomessa perinteisesti kutsuttu ”ruumiinfenomenologiaksi”. Ks. esim. Rautaparta 1997; myös Heinämaa 1996.
Esim. Bishop 2005; Jay 1994. Myös Johansson 2005; 2008 ja 2009. Sara Heinämaa huomauttaa johdatuksessaan
Merleau-Pontyn Havainnon fenomenolo
gia -teoksen esipuheen suomennokseen,
että 1900-luvun loppupuolen filosofiset
keskustelut ruumiista, sukupuolesta ja
filosofian lopusta ovat pitkälti vaikuttaneet siihen, että Merleau-Pontyn eksistentialistinen fenomenologia on löydetty
uudelleen. Heinämaa 2000, 165.

”Fenomenologinen maailma ei ole puhtaan olemisen maailma
vaan merkitys, joka muodostuu kokemusteni risteyskohdassa ja
minun ja muiden kokemusten risteyskohdassa, siinä missä ne
kytkeytyvät toisiinsa.” 63

Sara Heinämaa korostaa fenomenologisen kuvauksen vapautta ”teoreettisista sitoumuksista” kirjoittaessaan Merleau-Pontyn fenomenologian keskeisistä teemoista, paluusta asioihin itseensä, fenomenologisesta reduktiosta, olemuksista ja intentionaalisuudesta. Fenomenologista
kokemuksen kuvausta seuraa analyysi, joka tapahtuu aina kuvauksen
ehdoilla.64 Olemusten hahmottamisen avulla pystymme ottamaan etäisyyttä kokemuksestamme, tullen samalla tietoisiksi ”intresseistämme ja
sidoksistamme.” 65 Tässä fenomenologiseen kuvailevaan eli deskriptiiviseen toimintaan yhdistyy hermeneuttinen tulkitseva ja selittävä asenne.66
Perinteisesti hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa taitoa, jonka
avulla pureudutaan merkityksiin, jotka eivät ole yksiselitteisiä tai selkeitä.67 Tässä tutkimuksessa hermeneuttinen tutkimusote tulee ymmärtää
metodisena pyrkimyksenä kriittiseen, omista ennakkoluuloista tietoiseen
ja refleksiiviseen tutkimuksen kohdeilmiön tulkitsemiseen.68
Tutkimuksessani erotan kaksi erilaista tasoa, joiden kautta lähestyn liikkuvan kuvan installaation vastaanottoa. Toisaalta haluan
pysytellä tarkastelussani materiaalisella ja prosessuaalisella tasolla, jolloin teoksen vastaanottajan ruumis nähdään taideteoksen tapahtumisen
paikkana; sen kautta kuvataan sekä taideteosta että sen tapahtumista,
kohtaamista vastaanottajan kanssa.69 Toinen taso, josta lähestyn liikkuvan kuvan installaatiota, on metaforinen taso, jossa korostuu ajattelu ja
tulkinta osana fenomenologista tutkimusta. Tarkastelen tutkimuksessani
liikkuvan kuvan installaatiota ruumiinfenomenologisesti, jolloin tarkoituksenani on osoittaa, millä tavoin taideteoksen vastaanottajan ruumis
ja sen rooli näyttäytyy tällä hetkellä nykytaiteessa, erityisesti installaatiotaiteessa, ja sen käsitteellistyksissä.70 Tutkimuksessani esittämäni fenomenologinen tulkinta tutkimukseni kohdeilmiöstä eli liikkuvan kuvan installaatiosta, perustuu ennen kaikkea Merleau-Pontyn ajatteluun.
Merleau-Ponty on ollut keskeinen teoreetikko, jonka kirjoitusten puoleen on käännytty, kun taiteen tutkimuksen piirissä on haluttu käsitellä
taiteen tilallisuutta, ja korostaa teoksen vastaanottajan ruumiillisuutta
ja sen merkitystä taiteen vastaanottamiselle.71 Merleau-Ponty nostaa
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ruumiillisen ja kokonaisvaltaisen maailmassa olemisen merkitykselliseksi kategoriaksi tilan kokemuksellisen ontologian selvittämiselle; hänen
mukaansa ruumiillisuutemme on avain tilallisuuden ymmärtämiseen.72
Tutkimuksessa esittämäni fenomenologinen käsitys taiteen
ruumiillisesta vastaanottajuudesta pohjaa sekä Maurice Merleau-Pontyn
fenomenologiseen filosofiaan että elokuvateoreetikko Vivian Sobchackin
fenomenologiseen elokuvateoriaan, jota hän on esitellyt laajemmin teok xperience (1992).
sessaan The Address of the Eye: A Phenomenology of Film E
Otan tutkimuksessani huomioon liikkuvan kuvan esityksen luonteen
aisteihin vaikuttavana ilmiönä, joka vastaanottajan läsnä ollessa muuttuu
merkitykselliseksi. Vastaanotto liikkuvan kuvan installaatioissa vertautuu
tutkimuksessani toistuvasti elokuvien harjoittamaan audiovisuaaliseen
kerrontaan ja sen vastaanottoon, pohdiskellen näiden ilmaisumuotojen
yhtäläisyyksiä ja eroja.
Kirjassaan Carnal Thoughts: Embodiment and Moving I mage
Culture (2004) Vivian Sobchack korostaa elokuvan kykyä puhutella myös
muita aisteja, ei pelkkää näköaistia; hän pyrkii vakuuttamaan lukijansa
siitä, että elokuvan ja sen katsojan välisessä suhteessa on kyse ennen kaikkea vastavuoroisesta ja kaksipuolisesta merkityksenmuodostusprosessista. Sobchackin tulkinnan mukaan elokuvakokemus yhdistää ”lihan” ja
”tajunnan” kumoten erottelun tuntevan ihmisen ja teknologisen havaitsemisen välillä, ja sijoittaen merkityksenmuodostuksen vastaanottajan
ruumiin ja elokuvallisen esityksen väliseen kohtaamiseen.73 Sobchackin
fenomenologinen elokuvateoria pohjaa suoraan Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiaan, jonka keskeinen väite koskee juuri subjektin ja
objektin välistä vastavuoroista riippuvuutta ja yhteen kietoutuneisuutta
vastakohtana länsimaisen filosofian osapuolet erottelevalle käsitykselle.74
Merleau-Pontyn mukaan havaittu ei ole koskaan erillinen
havaitsijastaan, joka varustaa katseellaan havainnon kohteen inhimillisyydellä. Havaitseminen puolestaan ei ole Merleau-Pontylle yksinomaan
näkemistä, vaan ruumiillista toimintaa, joka käyttää vastaanottajan koko
ruumista: ”Havaitseva mieli on ruumiillinen mieli”, kirjoittaa MerleauPonty.75 Havaitsevan ja aistivan subjektin suhde maailmaan muotoutuu
siis oman ruumiin kautta, jonka kietoutuminen maailmaan tekee subjektista omansa.76
”Ihmisruumis on olemassa, kun näkevän ja näkyvän, koskettavan
ja kosketetun, silmän ja toisen silmän, käden ja toisen käden
välillä tapahtuu eräänlainen risteytyminen, kun aistivan ja aistitun kipinä alkaa hehkua ja sytyttää tulen, joka palaa lakkaamat30
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Esim. Merleau-Ponty 2002, 112–120.
Sobchack 2004, 67. Käsittelen Sobchackin
fenomenologista elokuvateoriaa lähemmin luvussa 2.
Merleau-Ponty oli ensimmäisiä länsimaisia filosofeja, joka tutki tilaa laajemmin ruumiillisena ilmiönä, pohtien
muun muassa sitä, kuinka kytkeydymme maailmaan, ja kuinka maailmassa
olemisemme on aina suuntautunutta
ja siten tilallista. Casey 1998, 238–242.
Myös Rouhiainen 2007, 86. Elokuvateoriassa fenomenologinen suuntaus on
kuitenkin ollut varsin myöhäinen tulokas, jos se rinnastetaan vaikkapa fenomenologisen filosofian historiaan. Merleau-Ponty ei käsitellyt elokuvaa kovin
laajasti kirjoituksissaan, mutta vuonna
1948 ilmestyneessä artikkelikokoelmassa
Sens et non-sens on mukana elokuvaa
tarkasteleva essee ”Le cinéma et la nouvelle psychologie.” Fenomenologisen
elokuvateorian ”laiminlyötyä traditiota” käsittelee kirjassaan The Major Film
Theories (1976) sekä artikkelissaan ”The
Neglected Tradition of Phenomenology
in Film Theory” (1978) elokuvateoreetikko Dudley Andrew. Ks. myös Casebier
1991, Elsaesser & Hagener 2010 ja Hacklin 2012, 158. Kiitän Saara Hacklinia
huomiosta fenomenologisen elokuvateorian melko lyhyeen traditioon.
Merleau-Ponty 2012, 60.
Merleau-Ponty 2002, 161–162, 171–173.
Merleau-Pontyn mukaan kaikki maailmassa olevat asiat tulevat osaksi aistivaa
subjektia, kutoutuen tämän ruumiiseen:
”Ruumiini on kangas, johon kaikki oliot
on kudottu, ja se on, ainakin suhteessa
havaittuun maailmaan, ’ymmärrykseni’
pääasiallinen väline.” Mt., 273.
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Merleau-Ponty 2012, 424. Suom. M.
Luoto & T. Roinila.
Pasanen 1993, 83.
Merleau-Ponty 2002, 87–94, 174–175.
Myös Haapala & Lehtinen 2000, xvi.
Yksilön korostaminen aistivana toimijana onkin juuri yksi niistä seikoista, jotka
ovat aiheuttaneet kritiikkiä Merleau-Pontyn fenomenologiaa kohtaan, syyttäen
sen ohjaavan ajattelun ”filosofian reunalle.” Esim. Johansson 2005, 143–144.
Esim. Parviainen 2007, 40. Myös
Merleau-Ponty 2002, 107–108.
Kinēma on myös englanninkielisen ci
nema eli sanan elokuva alkulähde ja
aisthētikos puolestaan sanan estetiikka
juuri, joten termi kinestesia on kiinnostava tämän tutkimuksen kannalta myös
tästä näkökulmasta tarkasteltuna. Parviai
nen 2006, 27. Pohtiessaan kinestesian
luonnetta luennoissaan, jotka on koottu
teokseen Ding und Raum (1907/1973),
Husserl painotti liikkeen merkitystä tilallisen esineen ymmärtämisessä. ”Jos
kosketusaistimus tekee ymmärrettäväksi
esineiden materian, kinestesia on tärkeää
esineen tilallisuuden ymmärtämisessä”,
tiivistää Parviainen Husserlin ajatuksen.
Mts. Husserlin fenomenologia luo pohjan myös Merleau-Pontyn fenomenologiselle ajattelulle. Heinämaa 2000, 166.
Parviainen 2006, 133; myös 102.
Parviainen 2007, 43.
Suomalaisessa fenomenologisessa tanssin
ja liikkeen tutkimuksessa käytetään voittopuolisesti keho-termiä ruumis-termin
sijaan. Käytäntö poikkeaa vakiituneesta
suomalaisen ruumiinfenomenologisen
tutkimuksen käytännöstä. Esim. Heinämaa 1996. Tanssin ja liikkeen tutkimuksessa keho-termiä käytetään muun
muassa muodoissa objektikeho, eletty
keho tai pelkkä keho. Keho-termillä halutaan tavallisesti painottaa kokemuksellista ja tietoista ulottuvuutta, kun
taas ruumis-termillä tavallisesti viitataan
kehon materiaalisempaan, biologiseen ja
fysiologiseen ulottuvuuteen. Tämä erottelu seuraa Edmund Husserlin tekemää
erottelua ruumiin (saks. Körper) ja kehon
(saks. Leib) välillä. Ks. esim. Parviainen
2006, 69–70; myös Rouhiainen 2007,
83, viite 3. Erotuksena ruumiin käsitteestä, joka viitaa biologiseen ja fysiologiseen
kokonaisuuteen, keho fenomenologisessa tarkastelussa tarkoittaa sitä rajapintaa,
jossa ruumiin sisäinen ja ulkoinen maailma yhdistyvät. Tätä rajapintaa voi myös
kuvata termillä kinestesia. Parviainen
2007, 46. Noudatan tutkimuksessani
pääosin suomalaiseen (kuva)taiteen fenomenologiseen tutkimusperinteeseen
juurtunutta tapaa käyttää ruumis-termiä
keho-termin sijaan. Esim. Heinämaa et.
al 1997.
Parviainen 2007, 43.

ta, kunnes jokin odottamaton ruumiillinen sattuma hävittää sen
mitä mikään sattuma ei olisi riittänyt synnyttämään. – – Aistilaatu, valo, väri ja syvyys ovat tuolla edessämme vain siksi, että
ne herättävät ruumiissamme kaiun, siksi että ruumiimme ottaa
ne vastaan.” 77

Havaitsijan ja maailman kohtaaminen, samalla tavoin kuten vastaanottajan ja taideteoksenkin kohtaaminen, on siis Merleau-Pontylle – niin
kuin myös Sobchackille – ruumiillista aistimista ja fyysistä läsnäoloa,
johon vaikuttaa niin se tilanne ja tila, missä kohtaaminen tapahtuu, kuin
myös havaitsijan oma kokemusmaailma. Näiden seikkojen ohjaamana
havaitsija toimii tilassa ja tilanteessa, elämällä ja immersoitumalla niihin;
”– – [ruumiini] kautta minä olen olemassa, ja sen kautta minä koen
maailman, siinä ja sen kautta minä elän.” 78 Merkitykset syntyvät havaitsijan ruumiin ja maailman välillä, välittömässä vuorovaikutuksessa, josta
tietoisuus ja käsitteellistetty kokemus myöhästyvät.79
Merleau-Pontyn ajattelun kautta tilallisuuden käsittämistä
kinestesian eli liikkeen aistimusta koskevan tiedon avulla on tarkastellut
kirjoituksissaan muun muassa tanssin fenomenologiaa tutkinut filosofi
Jaana Parviainen.80 Etymologisesti sana kinestesia, jota esimerkiksi filosofi
Edmund Husserl käytti sanan liike sijaan, palautuu kreikan kielen sanoihin kinēma eli liike ja aisthētikos eli havaitseva, vastaanottavainen ja aistimusta koskeva. Tältä pohjalta tarkasteltuna sana kinestesia tarkoittaa liikeaistimusta koskevaa tai liikkeen kokemiseen liittyvää.81 Parviaisen mukaan:
”Tila ilmenee meille aina kokemuksellisena. Kokemuksellinen tila
ei ole mitattavissa, vaan se on tila, joka kehossa ja kehosta muodostuu.” 82
” – – kokemuksellinen tilan keskus siirtyy aina liikkumisemme
mukaan, tavallaan se avautuu kaiken aikaa liikkuvan kehon topo
grafiasta käsin.” 83

Näin ollen tilan käsittäminen edellyttää sekä liikkuvaa ruumista että
myös kinestesiaa eli liikekokemusta, sillä näiden elementtien avulla on
mahdollista hahmottaa sekä etäisyyksiä että erilaisia muotoja.84 Yksin
näköaistin avulla ei ole mahdollista saada täyttä havaintoa tilasta ja sen
ulottuvuuksista.85 Kinestesian marginaalisuus esimerkiksi rakennetun
ympäristömme suunnittelussa johtuu Parviaisen mukaan muun muassa
siitä, että kinesteettisten aistimusten tunnistaminen ”harjaantumattoJOHDANTO
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malle keholle” on hankalaa, ja tästä johtuen kinesteettinen aistimus jää
usein liikkuessamme ”läpinäkyväksi”.86
•
Vivian Sobchackin tavoin mediateoreetikko Mark B. N. Hansen on hahmotellut omaa fenomenologista, havainnon ruumiillisuutta korostavaa
teoriaansa kirjassaan New Philosophy for New Media (2006). Hansenin
projektina on kirjoittaa fenomenologiaa digitaalisen kuvan ajalle, ja hän
pohjaa – toisin kuin Merleau-Pontyn kanssa dialogia käyvä Sobchack
– oman teoriansa ranskalaisfilosofi Henri Bergsonin kirjoituksiin affektiivisen havaitsemisen roolista havainnon merkityksellistämisprosessissa.
Sobchackin tavoin Hansenin näkemys havainnosta korostaa sen hapti
suutta87, samoin kuin myös havainnon merkityksellistämisprosessin ruumiillisuutta, jossa affektiiviset ja ruumiilliset havaintoprosessit tuottavat
yhteistyössä ”haptista tilallisuutta”.88 Hansenille ruumiin keskeinen rooli havaitsemisessa jatkuu yhä (immateriaalisemman) digitaalisen kuvan
aikakaudella, vastaanottajan ruumiin toimiessa edelleen kuvan ”aktiivi ansen
sena kehystäjänä”. Käyttäen esimerkkinään uuden media teoksia, H
pyrkii tarjoamaan vaihtoehdon Gilles Deleuzen Bergson-luennoille,89
nostaen uudelleen esiin Bergsonin käsityksen havainnon ruumiillisesta
luonteesta, sekä siitä, kuinka ruumis ”kehystää informaatiota.” Hansenin
mukaan digitaalisen kuvan aika kasvattaa entisestään ruumiin keskeistä
roolia tiedon kehystäjänä, sillä kun digitaalisten kuvatekniikoiden aikakaudella mediat menettävät materiaalista erityisyyttään, samalla havaitsijan ruumis saa merkittävämmän aseman kuvien luomisessa materiaalin
valikoivana prosessoijana.90
Kirjoittaessaan taiteen vastaanottokokemuksen moniaistisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta, esteetikko Pauline von Bonsdorff puolestaan toteaa, että kognitiivisesti suuntautuneiden filosofien ”ongelmana”
on usein affektiivisuuden unohtaminen taiteen ja sen katsomisen yhteydessä. Taiteen affektiivista luonnetta korostaessaan von Bonsdorff viittaa
siihen, että taiteen vastaanottokokemuksen kannalta on merkityksellisempää se, kuinka teos koetaan, ei niinkään se, mitä koetaan.91 Ruumiillisuutta ja materiaalisuutta korostavien teorioiden ilmaantumista 2000-luvun
taideteoreettiseen ja kulttuurintutkimukselliseen keskusteluun on kutsuttu ”affektiiviseksi käänteeksi”, joka haastaa ja kyseenalaistaa sellaiset käsitykset, joiden mukaan kaikki on palautettavissa kieleen ja merkitykseen
(nk. ”lingvistinen käänne”), ja on näin ollen tutkittavissa tekstipainotteisen tutkimuksen termein.92 Kulttuurintutkimuksellisessa merkitysten
tutkimuksessa affektin mukaanotto ei kuitenkaan tarkoita aiempien tutkimusasetelmien hylkäämistä ja korvaamista ”optimistisesti asennoituvalla
32
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Mt., 47; myös Parviainen 2006, 28.
Parviainen huomauttaa edelleen, että
kinestesian on usein korvannut ruumiin
toiminnallista vuorovaikutusta rakennetun ympäristön kanssa tarkasteleva ergonomia. Parviainen 2007, 46.
Termiä haptinen käytetään tavallisesti
psykologiassa ilmaisemaan tuntoon,
asentoaistiin ja kinesteettisyyteen liittyviä tuntemuksia. Psykologiassa on myös
perinteisesti tehty jako visuaalisiin ja
haptisiin katsomistapoihin. Visuaalinen
katsomistapa tarkoittaa sitä, että katsoja
lähestyy analyyttisesti ja yksityiskohtien
kautta näkemäänsä. Haptisessa katsomistavassa on puolestaan kyse synkretistisestä ja kokonaisvaltaisesta näkemisestä. Varsinaisesti haptiikalla on viitattu
ihon tuntoaistin toimintaan ja herkkyyteen, mutta näkemisen yhteydessä ”haptisella katseella” on viitattu tuntoisen
ruumiin osallistumiseen näkemisprosessiin. Ks. esim. Oravala, 74–75; Marks
2000, 129–131, 148–151, 162–164. Myös
Crary 2000, 344, 347. Haptinen visuaa
lisuus on Laura U. Marksin mukaan toimintaa, jossa silmä toimii koskettavan
elimen, kuten käden tapaan; haptinen
visuaalisuus näkee maailman ikään kuin
koskettamalla sitä. Marks kuitenkin
varoittaa termin liiallisesta käytöstä vastakkaisena toimintana optiselle havainnolle; toinen ei ole toista parempi, vaan
molemmat näkemisen tavat – optinen
ja haptinen – ovat tarpeen esimerkiksi
tilallisuuden erilaisten ulottuvuuksien
havaitsemisessa ja aistimisessa. Marks
2004, 79–82. Myös taidehistoriassa Aloïs
Riegl teki jo 1800-luvulla erottelun haptisten ja optisten kuvien välille. Riegl
poimi käsitteen haptinen eli kiinnittävä
fysiologiasta, ja sen avulla hän halusi
tehdä eroa koskettamista tarkoittavaan
taktiiliseen aistiin. Marks 2000, 162.
Hansen 2006, 110–120. Ks. myös esim.
Pallasmaa 1996, 44–49.
Deleuze 2000 ja 2004.
Hansen 2006, 1–16; myös Lenoir 2006,
xviii, xxii. Bergsonin käsityksistä havainnon ruumiillisuudesta sekä tilakokemuksesta, ks. Bergson 1911.
von Bonsdorff 2009, 34, 38.
Esim. Koivunen 2000, 7–8. Kontturi &
Taira 2007, 43–45. Lähemmin affektiivisen käänteen mukanaan tuomasta katsojuuden paradigmamuutoksesta esim.
Koivunen 2007, 183, 186.

ruumiillisuuden ja materiaalisuuden tutkimuksella”, vaan affektiivisuuden
ottamista mukaan tutkimukseen, ja sen yhdistämistä erilaisten vaikutta
vien tasojen tutkimukseen. ”Affektiivista tulkintaa” ja ”merkityksellistävää
tulkintaa” ei siis tule ymmärtää vastakkaisina tulkintatapoina, vaan pikemminkin toisiaan täydentävinä.93 Kirjallisuuden tutkija Ernst van Alphen
on kuvaillut näitä tulkintatapoja seuraavalla tavalla:
”Se [ero affektiivisen ja merkitykseen tähtäävän tulkinnan välillä] on merkittävä, koska se erottelee tulkitsevan kohtaamisen ja
prosessin eri vaiheita. Affektiivisten operaatioiden roolin merkityksen tunnustaminen pakottaa meidät hidastamaan – ei pysäyttämään – merkityksen löytämiseen tähtäävää ja kiirehtivää
tulkintaa. Kiirehtivä karkumatka (allegoriseen) merkitykseen voi
ainoastaan päätyä jo tunnettuun, tavanomaiseen merkitykseen.
Kun taas affektiivisen operaatiot, ja se kuinka ne ravistelevat ajatuksiamme, avaavat tilaa tuntemattomalle.” 94
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97

van Alphen 2008, 30.
”It [the difference between affective
reading and reading for meaning] is important because it differentiates between
different phases in the interpretive encounter and process. The recognition of
the role of the affective operations forces
us to slow down – not to shut down –
the reading for meaning and our haste
to reach that destiny. A hasty flight to
(allegorical) meaning can only end up
in the already known, in the recognition
of conventional meanings. Whereas the
affective operations and the way they
shock to thought are what opens a space
for the not yet known.” van Alphen
2008, 30.
Taira 2007, 52.
Vrt. Saarikangas 1999b, 247–259.
Sobchack 1992, xiii–xviii.

Van Alphen siis peräänkuuluttaa affektiivisen lukutavan etua siinä,
kuinka se edesauttaa uusien merkitysten löytämistä ennalta-arvattavien
merkitysten sijaan. Uskontotieteen tutkija Teemu Taira on puolestaan
huomauttanut, samassa hengessä van Alphenin kanssa, kuinka affektiivisuuden tarkastelu voi auttaa hahmottamaan kulttuurillisia ilmiöitä
kahden ulottuvuuden, nimittäin ”puhtaan kognition” ja ”puhtaan intensiteetin”, suhteen, sillä kokemuksemme piiriin tullessaan nämä ulottuvuudet jossakin konkreettisessa ilmiössä sekoittuvat keskenään.95
•
Tilallisuus ja vuorovaikutteisuus kytkeytyvät tutkimuksessani siis osaksi taiteen kokemuksellisuutta, jossa teoksen muodostama tila otetaan
toiminnallisesti haltuun määrittelemällä ja tulkitsemalla sitä.96 Teoksen
tilallisuus näyttäytyy myös keinona vaikuttaa teoksen vastaanottajaan,
ei yksin näkö- ja kuuloaistin, vaan myös kokonaisvaltaisemman ruumiillisen kokemuksen kautta. Tämän näkökulman kautta korostan myös
taiteilijan tekemän teosmuodon valinnan merkityksellisyyttä. Teosten
tilallinen muoto ei näyttäydy minulle yksinomaan keinona harjoittaa
monikerroksista ja hajautettua audiovisuaalista kerrontaa, vaan myös
keinona luoda mahdollisuus kokemukselle, joka on kenties enemmän
”lihallinen” ja dialektinen, teoksen ja sen vastaanottajan kohtaamiseen
ja vuorovaikutukseen pohjaava.97 Keskeinen kysymys liikkuvan kuvan
installaatioiden rakenteita ja merkityksenmuodostusprosesseja tarkastellessa on muun muassa se, kuinka teokset kietovat vastaanottajan
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osaksi merkityksenmuodostus- ja vastaanottoprosessia kuvatilassaan?
Toinen kysymys liittyy puolestaan siihen, millä tavoin teosten tilalliseen
kontekstiin ja vastaanottoon vaikuttavat ne totutut (audio)visuaaliset
konstellaatiot, jotka luovat ehdot ja kontrolloivat havaitsemistamme?
Erityisen merkityksellisenä haasteena installaatioteosten tarkastelussa
koen tietynlaisen herkkyyden saavuttamisen, jonka avulla olisi mahdollista huomioida ja saattaa kirjalliseen muotoon sitä, kuinka liikkuvan
kuvan installaatioteos tulee meille näkyväksi ja ruumiillisesti aistittavaksi
materiaalisena ilmiönä.98
Hansenin hahmottelemassa uusfenomenologisessa teoriassa
ja sen ”bergsonilaisessa käänteessä” keskeisellä sijalla on jo edellä mainittu
affektiteoria, jonka puitteissa informaation vastaanottajan – katsojan, kokijan, käyttäjän – ruumis nähdään ”liimana”, joka tukee tietoisuuttamme ja
saattaa sen yhteyteen ”esihavainnollisten sensomotoristen prosessien kanssa”.99 Hieman samalla tavoin kuin Hansen näkee digitaalisen kuvan prosessuaalisena ja kyvykkäänä tukemaan käyttäjänsä vuorovaikutteisuutta,
näen liikkuvan kuvan installaation teosmuodon, vaikkakaan ei välttämättä
digitaaliseen kuvatekniikkaan pohjaavan, tutkimuksessani prosessuaalisena
teosmuotona, joka tukee ja edistää kokijansa vuorovaikutteisuutta esittämänsä materiaalin parissa.100 Teosmuodon prosessuaalisuus viittaa vuorovaikutukseen teoksen vastaanottajan ja toiminnan puitteiden välillä,
jolloin teoksen merkityssisältö avautuu, kun se ymmärretään prosessuaalisesti ja puitteisiinsa suhteutuvana. Toiminnan prosessuaalinen luonne
liikkuvan kuvan installaatiossa hahmottuu tällöin suhteessa sekä teoksen
vastaanottajaan että tämän ruumiilliseen kokemukseen, kuin myös esittämisen tapaan ja vastaanoton sosiaaliseen ja tilanteelliseen kontekstiin.
b|

Uus-/jälkiformalismi elokuvatutkimuksessa ja
taidehistoriallisessa tutkimuksessa

Tutkimukseni teosanalyysejä tehdessäni olen pyrkinyt tarkastelemaan
liikkuvan kuvan installaatiota kokonaisuutena, jossa sen jokaisella eri
osatekijällä on kokonaisuuden ja sen toimivuuden kannalta jokin tietty funktio. Samankaltaista lähestymistapaa ovat käyttäneet elokuvatutkimuksen parissa muun muassa venäläisten formalistien tutkimustraditioon teoriansa pohjaavat, niin kutsutut uusformalistit, kuten David
Bordwell ja Kristin Thompson. Heidän mukaansa elokuvan muoto koostuu sen eri osatekijöiden keskinäisistä suhteista, ja näin voimme olettaa,
että jokaisella osatekijällä tässä kokonaisuudessa on yksi tai useampia
funktioita. Toisaalta taideteoksesta saatu kokemus ei ole pelkästään tulkintaan ja merkitysten analysoimiseen pohjaavaa toimintaa, kuten esi34
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Taideteoreetikko Juliane Rebentisch
korostaa installaatiotaiteen estetiikkaa
tarkastelevassa tutkimuksessaan Aesthe
tics of Installation Art, kuinka esteettinen
kokemus on olemassa – ja näin myös
analysoitavissa – ainoastaan suhteessa
esteettiseen objektiin eli taideteokseen.
Samalla tavoin, taideteos eli esteettinen
objekti tulee esteettisesti määriteltäväksi objektina ainoastaan esteettisessä
kokemuksessa, joka on vuorovaikutteinen prosessi. Rebentisch 2012, 11. Myös
Mondloch 2010, xvi–xvii.
Hansen 2006, 4–13.
Vrt. esim. von Bonsdorff 1998, 104–105.
Taiteen kohtaamisen prosessuaalisuutta
on pohdittu paljon viime vuosikymmenten aikana nk. uusmaterialistisen
(engl. new/neo materialism) tutkimuksen parissa. Esim. Braidotti 2000; Hird
2004; Coole & Frost 2010; Dolphjin
& van der Tuin 2012; ja Kontturi 2012.
Taidehistoriallisessa
tutkimuksessa
suuntautuminen katsojan kehollisuuden ja ruumiillisuuden tarkasteluun
suhteessa taideteoksiin on ollut analyysien ja teoretisoinnin kohteena jo reilun
parinkymmenen vuoden ajan. Pääosin
feministisen taiteentutkimuksen parissa
harjoitetun teoretisoinnin painopiste on
kuitenkin ollut ruumiiden diskursiivisessa rakentumisessa ja representaatioiden tarkastelussa, jolloin taideteosten
toiminnallinen prosessuaalisuus sekä
niiden materiaalinen erityisyys jäävät
usein huomiotta. Muiden muassa taidehistorioitsija Katve-Kaisa Kontturi on
tarkastellut sekä väitöskirjassaan (2012)
että monissa artikkeleissaan (esim. 2004,
2005) sitä, kuinka näkemys materiaalisuudesta voi muuttaa taidehistorian
orientaatiota, avaten taiteen prosessuaa
lisuuden dynamiikkaa. Kontturi & Tiainen 2004, 20; Kontturi 2005, passim.
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Thompson 1988, 10.
Formalistisiksi taideteoreettisiksi näkökulmiksi on tavanomaisesti kutsuttu sellaisia teoriasuuntauksia, joissa taideteok
sen rakennetta ja sen erilaisia optisesti
havaittavia ominaisuuksia analysoidaan
irrallaan taideteoksen vastaanottajasta
ja vastaanottotilanteesta. Formalistiset
näkökulmat taiteeseen, jotka olivat tavallisia vielä 1800-luvulla, ovat perinteisesti pyrkineet minimoimaan taideteoksen merkityksen yksinomaan sen
muoto-ominaisuuksiin. Tuolloin ajateltiin, että taiteen vastaanottotapahtuma
olisi mahdollista rajata vain puhtaasti
muotoon liittyviin seikkoihin, jättäen
sivuun esimerkiksi tunteisiin tai tietoon
yhdistyvät huomiot. Nykytutkimuksen
painottaessa ponnekkaasti taideteoksen
vastaanottajan roolia aktiivisena merkitysten tuottajana, samoin kuin myös
teoksen kontekstualisoinnin merkityksen korostuminen, saavat formalistisen
tutkimussuuntauksen
näyttäytymään
helposti auttamattoman vanhanaikaiselta ja rajoittuneelta. Ks. esim. Kuusamo
1990, 9–23.
Koskela & Rojola 1997, 36. 1900-luvun
alkupuoliskolla uusi keksintö elokuva
nousi formalistisen tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi tutkimuskohteeksi,
kun venäläiset formalistit alkoivat tutkia
kirjallisuuden ohella myös muun muassa Dziga Vertovin ja Sergei Eisensteinin
elokuvia. Sittemmin elokuvatutkimuksen formalistinen suuntaus jäi realistisen
tutkimussuuntauksen jalkoihin, kunnes
se 1980-luvulla löydettiin uudelleen
amerikkalaisten elokuvatutkijoiden David Bordwellin ja Kristin Thompsonin
toimesta. Ks. esim. Thompson 1988, 5–6.
Formalistisesta tutkimussuuntauksesta
venäläisessä kirjallisuudentutkimuksessa, ks. esim. Lemon & Reis 1965.
Christie 2000, 56.
Mt., 56–57. Ks. myös Rebentisch 2012,
11, 114, 144–145, 231, 264–265.
Thompson 1988, 11.
Esim. Bordwell & Thompson 1986,
66–67.
Bordwell & Thompson 1986, 67.
Thompson 1988, 11. Thompson kirjoittaa
kirjassaan, että uusformalismi vapauttaa
itsensä taiteen ”kommunikatiivisesta
mallista”, jossa tavallisesti erotetaan kolme keskeistä toimijaa: lähettäjä, medium
ja vastaanottaja. Tässä mallissa taide
teoksen arvo on perinteisesti määräytynyt sen mukaan, kuinka hyvin se välittää
viestinsä vastaanottajalle. Mt., 7–10.

merkiksi monet elokuvateoreettiset näkemykset antavat ymmärtää, sillä
elokuvan katsominen on aina myös joissain määrin ruumiillinen kokemus.101 Tätä vastaanottokokemuksen ruumiillisuutta tarkastelen tutkimuksessani Vivian Sobchackin edustaman fenomenologisen elokuvateorian sekä Maurice Merleau-Pontyn fenomenologisen ajattelun kautta.
Perinteisesti formalistisella tutkimusasenteella on tarkoitettu taideteoksen muodon merkityksen korostamista teoksen sisällön
kustannuksella.102 Kirjallisuudentutkimuksessa formalistinen tutkimussuuntaus sai alkunsa viime vuosisadan alussa venäläisten kielen ja kirjallisuuden tutkijoiden piirissä, jotka pyrkivät löytämään kirjallisuuden
eritysolemuksen itsenäisenä taiteenlajina tarkastelemalla sen kielellisiä
erityispiirteitä ja sen eroa arkikielenkäytöistä.103 Termiin formalismi
termiin liitetyt negatiiviset arvolataukset juontavat juurensa formaalin
metodin omaksuneiden venäläisten kirjallisuudentutkijoiden osakseen
saamasta kritiikistä, sillä juuri heidän vastustajansa ottivat ensimmäisenä käyttöön nimityksen formalismi.104 On kuitenkin hyvä huomata,
että jo tuolloin formalistien kiinnostuksen kohteena ei ollut yksinomaan
taideteoksen muoto, kuten usein yksipuolisesti ajatellaan, eikä kyseessä myöskään ollut yksi tietty metodi, vaan tavoitteena oli paremminkin
tarkastella taidetta prosessina, joka haastaa katsojan esimerkiksi erilaisten
vieraannuttamisefektien (engl. defamialiarizing) avulla.105
Kristin Thompsonin kirja Breaking the Glass Armour (1988)
tarjoaa kattavan kuvauksen niin kutsutusta uusformalistisesta lähestymistavasta elokuvatutkimuksen piirissä. Thompson korostaa, että tutkijan tulisi (uus-)formalistisen lähestymistavan puitteissa välttää muodon
ja sisällön välistä vastakkainasettelua.106 Uusformalistisen teorian valossa
elokuvan muoto, laajimmassa merkityksessään, tarkoittaa elokuvan eri
elementtien muodostamaa kokonaisuutta, johon elementit ovat järjestäytyneet suhteessa toisiinsa, ja joita – niin narratiivisia kuin tyylillisiäkin – elokuvan vastaanottaja puolestaan suhteuttaa toisiinsa elokuvaa
katsoessaan.107 Näin ollen elokuvan muoto ja sisältö eivät ole ymmärrettävissä kahtena toisistaan erillisenä tekijänä: elokuvan muotoa ei
tule uusformalistisen tulkinnan mukaan nähdä ainoastaan eräänlaisena
”astiana sisällölle”, vailla omaa merkitystä.108 Tämän yksipuolisen näkemyksen sijaan Bordwell ja Thompson esittävät elokuvan muodon olevan
kokonaisuus, jonka katsoja ymmärtää elokuvateokseksi vastaanottotapahtumassa. Thompsonin mukaan sekä formalistisen että niin kutsutun
uusformalistisen tutkimuksen lähestymistavassa keskeistä onkin juuri
ajatus elokuvan muodon ja sen sisällön tasa-arvoisuudesta elokuvan merkitysten välittämisprosessissa.109
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Venäläisten formalistien elokuvateoreettisissa analyyseissä
yksi keskeinen tutkimuskohde oli elokuvan motivaation tarkastelu.110
Motivaatiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, mitkä syyt ohjaavat elokuvallisten elementtien järjestämistä kokonaisuudeksi.111 Elokuvan motivaation pohdinnasta Thompson löytää tiettyjä etuja, jotka puolustavat
uusformalistisen analyysin asemaa; hän kirjoittaa muun muassa siitä,
kuinka tulkintaa korostava analyysi on usein kyvytön huomioimaan eri
elokuvien historiallisia eroja, ja näin ollen ikään kuin pakottaa eri aikakausilta peräisin olevat elokuvat samaan muottiin, kun taas uusformalismi ottaa aina huomioon myös teoksen historiallisen ulottuvuuden.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että elokuvan alkuperäinen katsomiskonteksti tulisi rekonstruoida analyysiä varten, sillä jokaisella elokuvalla
on tietysti useita eriaikaisia vastaanottotilanteita.112 Uusformalistinen
elokuvateoria korostaa elokuvan eri osatekijöiden tasa-arvoisuutta elokuvan merkityksenmuodostusprosessissa; kaikki elokuva-apparaatin osatekijät, kuten kameran liike, kehystarina, toisto, puvustus ja teema, ovat
kaikki samanarvoisia ja yhtä lailla merkityksellisiä kokonaisuuden kannalta.113 Merkittävimmäksi joukossa ei nouse tekijän intentio tai käytetty
ilmaisuestetiikka tai valittu sisältö, vaan kaikki nämä seikat yhdessä.114
Siksi elokuvan mediumin eri osatekijöitä voidaankin parhaiten arvioida niiden funktion ja motivaation mukaan; funktio viittaa osatekijän
suhteeseen muihin tekijöihin ja kokonaisuuteen, kuten Thompson kirjoittaa: ”Funktio on ratkaiseva tietyn taideteoksen ainutkertaisten ominaisuuksien ymmärtämisessä; sillä, vaikka monet teokset käyttävät samaa
välinettä, välineen funktiot voivat vaihdella suuresti teoksesta toiseen.”
115
Elokuvan medium ei siis ole muuttumaton, ja siksi sen käyttö elokuvasta toiseen on harvoin samanlaista, sillä elokuvan eri osatekijät ja
niiden luonne on aina elokuvakohtainen.116
Esimerkkinä motivaation pohdinnan merkityksestä Thompson
kirjoittaa, kuinka modernin kokeellisen elokuvan tekijöiden toimintaa
usein verrataan, Thompsonin mukaan erheellisesti, varhaisten tai primitiivisten elokuvantekijöiden teoksiin sovitellen yhtäläisyysmerkkejä näiden kahden eriaikaisen ryhmän toimijoiden välille. Thompson kuitenkin huomauttaa, että näiden kahden eri aikakauden elokuvantekijöiden
toiminnassa on olemassa selkeä ero; varhaiset elokuvantekijät kokeilivat uutta mediumia, jonka käytöstä ei ollut vielä olemassa minkäänlaisia normeja tai sääntöjä, paitsi ne, jotka omaksuttiin muiden taiteiden
aloilta. 1960- ja 1970-lukujen kokeellisten elokuvatekijöiden kohdalla
tilanne oli toinen, sillä säännöt ja normit elokuvan teolle olivat olleet
olemassa jo hyvän aikaa, kun niitä lähdettiin tietoisesti haastamaan.117
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Motivaatio tarjoaa perustelun sekä
teoksen rakenteellisille valinnoille, kuin
myös sen vastaanottajan toiminnalle. Motivaatio on ikään kuin teoksen
katsojalle tarjoama johtolanka, jota
seuraamalla katsoja voi tehdä johtopäätöksensä siitä, miksi tietyt osatekijät on
otettu mukaan kokonaisuuteen. Esim.
Bordwell & Thompson 1986, 65–66.
Motivaatioiden ääripäät ovat realistinen
motivaatio, jota edustaa tyypillisesti
klassinen fiktioelokuva. Termi viittaa
tämän motivaatiotyypin pyrkimyksiin
olla ’todenkaltainen’. Toinen ääripää on
puolestaan nk. taiteellinen motivaatio,
jonka edustajina voidaan pitää vaikkapa
modernistisen elokuvan edustajia (esim.
ranskalainen uusi aalto). Esim. Thompson 1988, 16.
Elokuvallisen motivaation keskeiset ja
vastakkaiset motivaation lajit ovat realistinen ja taiteellinen motivaatio, joista
ensimmäinen on Hollywood-elokuvissa
tyypillinen, ja joka pyrkii tavallisesti synnyttämään vaikutelman luomansa maailman todellisuudesta ja uskottavuudesta. Taiteellinen motivaatio on puolestaan
avantgardistisen ja kokeellisen elokuvan
perusmoodi ja sen tarkoituksena on
puolestaan murtaa elokuvan uskottavuus keinoilla, jotka vieraannuttavat ja
haastavat elokuvan katsojan. Thompson
1988, 16, 19–21.
Thompson 1988, 21–22.
Uusformalistisen elokuvatutkimuksen
tutkimusperinteessä on tyypillisesti
määritelty neljä eri motivaatiotyyppiä;
kompositionaalinen, realistinen, trans
tekstuaalinen ja taiteellinen motivaatio.
Thompson 1988, 16. Osan elokuvan motivaatiosta luo niin kutsuttu teoshistoria,
samoin kuin myös elokuvahistoria, joilla
viitataan tietoomme aiemmin näkemistämme elokuvista tai muista taideteoksista. Tämä olemassa oleva tieto taustoittaa ja ohjaa aina jollakin tapaa myös
uusia elokuvakokemuksiamme. Mt., 21,
30.
Bordwell & Thompson. 1986, 65;
Thompson 1988, 15.
”Function is crucial to understanding
the unique qualities of a given artwork;
for, while many works may use the same
device, that device’s function may be different in each work.” Thompson 1988,
15.
Thompson 1988, 15.
Mt., 24–25.

118
119
120
121

122

Esim. Iles 2000. Ks. lähemmin luku 1.
Vrt. Thompson 1988, 26–28. Ks. myös
Mondloch 2010, xvi–xvii.
Thompson 1988, 9.
Vrt. Thompson 1988, 6–7. ”Lähestymistapana uusformalismi tarjoaa sarjan laajoja olettamuksia taideteosten
rakentumisesta ja toiminnasta teoksen
vastaanotossa. Mutta uusformalismi ei
kuvaa sitä, kuinka nämä olettamukset
tulevat julki yksittäisissä elokuvissa. Ennemminkin, perusolettamuksia voidaan
käyttää jokaisen elokuvan kohdalla niin,
että niiden pohjalta voidaan rakentaa
kunkin elokuvan esiin nostamiin kysymyksiin paneutuva metodi.”
Ks. esim. Palin 1998, 118–120.

Samankaltainen yhtäläisyysmerkkien lisäysyritys liittyy mielestäni myös
videotaiteen huomattavasti lyhyempään historiaan, kun 1990-luvun lopusta alkaen monet videotaiteen tutkijat ovat pyrkineet rinnastamaan
1990-luvulla yleistyneen videoinstallaatiotaiteen 1960- ja 70-lukujen
varhaisen videoinstallaatiotaiteen tilallisiin kokeiluihin. Tätä pyrkimystä
käsittelen hieman laajemmin tutkimukseni seuraavassa luvussa.118 Kuten
edellä on jo käynyt ilmi, vaikka olen uusformalismin hengessä kiinnostunut teosten muodosta ja rakenteesta, en ole kuitenkaan kiinnostunut
teosten materiaalisuudesta siten, että pohtisin tutkimuksessani teoksen
fyysistä alkuperämateriaalia, kuten DVD-installaation digitaalista tallennemuotoa tai filmi- ja digitaalikuvan välisiä laatueroja. Ennemmin olen
kiinnostunut teoksen tilallis-materiaalis-ajallisen kokonaisuuden sekä
teoksen vastaanoton välisestä kokonaispaketista, jota pyrin tutkimuksessani jäljittämään.119
Elokuvatutkimuksessa uusformalismi pyrkii siis toimimaan
toisella tapaa kuin esimerkiksi psykoanalyyttinen tai marxistinen elokuvateoria, jotka toimivat ikään kuin ylhäältä alaspäin tuoden elokuvien
analysointiin mukaan joukon valmiita oletuksia, joiden kautta teokseen
pureudutaan. Erotuksena näihin analyysimalleihin, uusformalistinen elokuvateoria puolestaan etenee alhaalta ylöspäin, lähtien liikkeelle taidemuodon omista erityisyyksistä ja päätyen niiden kautta yleisempään teoriaan.120
Tästä johtuen uusformalistinen analyysi tarjoaa mielestäni joustavan lähestymistavan tässä tutkimuksessa tarkasteltavaan tutkimusaineistoon, sillä se
sisältää mahdollisuuden nostaa esiin monenlaisia teoreettisia kysymyksiä,
ja jonka puitteissa on mahdollista pyrkiä vastaamaan, ja sulauttaa saadut
vastaukset moniin erilaisiin esiin nostettuihin teemoihin. Uusformalistista
tutkimusmetodia luonnehtii myös se seikka, että tutkija harvoin kysyy samoja kysymyksiä jokaiselta tutkimuskohteeltaan, sillä lähestymistavan keskeisiin piirteisiin kuuluu, että se pyrkii hahmottamaan, mikä on kiinnostavaa ja innoittavaa kussakin taideteoksessa. Vaikka kukin uusformalistinen
analyysi kertoo meille jotakin ennen kaikkea tietystä analyysin kohteena
olleesta teoksesta, samalla analyysi valottaa meille myös jotain taiteen mahdollisuuksista laajemminkin.121
•
Taidehistoriassa formalistinen ajattelu on perinteisesti erottanut voimakkaasti muodon ja sisällön toisistaan, keskittyen yksinomaan taiteen esteettiseen funktioon, ja jakaen tässä tutkimusorientaatiossa tutkimusalan
vielä kahtia tyylihistorialliseen ja ikonografiseen suuntaukseen.122 Taidehistorian yhtenä varhaisena, puhtaasti muoto-opillisena tyylihistoriana
mainitaan usein taidehistorioitsija Heinrich Wölfflin 1900-luvun alussa
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kehittämä tyylikielioppi, joka pohjautuu taiteen ja taidehistorian kehitykseen muodon ja silmän/havainnoin välisenä suhteena, joka on ympäristöstään ja kontekstistaan irrallinen. Wölfflinin tyyliopissa taideteoksen
arvon määrittävät taideteoksen muoto-ominaisuudet, jotka muotoutuvat tiettyjen ”näkemistapojen” kautta.123 Wölfflinin tavoin myös taidehistorioitsija Alois Riegl analysoi taideteosten ja arkkitehtuurin tyylitunnusmerkkejä vain näiden muoto-ominaisuuksien osalta, sisällöstä ja
kontekstista irrallaan. Tosin kun Wölfflin, Riegl kiinnitti huomiota myös
katsojan rooliin teoksen vastaanottoprosessissa, korostaessaan sitä, kuinka osa taideteoksista kaipaa osakseen teoksen katsojan osallistuvaa katsetta, toisen teosten sulkiessa tuon katseen ulkopuolelleen. Samoin Riegl
huomioi kirjoituksissaan myös sen, että aistihavaintoa ei ole olemassa
ilman tulkitsevaa mieltä, joka merkityksellistää havainnon.124 Myöhemmin taidehistorian formalistista tutkimusperinnettä jatkoi kirjoituksissaan muiden muassa taidekriitikko Clive Bell, joka kirjoitti vuonna 1914
kirjassaan Art ”merkittävästä muodosta” (engl. significant form) teoksen
taiteellista sisältöä määrittävänä tekijänä. Bellin formalistisen taideteo
rian mukaan taidetta ei tule analysoida sen mukaan mitä taide esittää tai
ilmaisee, vaan tärkeämpää on pohjata taiteen esteettinen analyysi henkilökohtaiseen kokemukseen tietystä teoksesta.125 1900-luvun modernistisen maalaustaiteen formalistista taideteoriaa hahmotti kirjoituksissaan
puolestaan taidekriitikko Clement Greenberg, joka kirjoitti maalauksen peruselementeistä ja autonomisuudesta suhteessa amerikkalaiseen
1950-luvun abstraktiin ekspressionismiin.126
Nykytaidehistoriaan formalistinen tutkimusperinne on tehnyt paluuta aivan viime vuosituhannen lopussa. Tästä hyvän esimerkin tarjoavat muun muassa amerikkalaisen taidehistorioitsijan David Summersin
maailman taidetta kautta aikojen tarkasteleva teos Real Spaces (2003) sekä
taidehistorioitsija Elina Räsäsen väitöskirja Ruumiillinen esine, materiaa
linen suku: Tutkimus Pyhä Anna itse kolmantena -aiheisista keskiajan puu
veistoksista Suomessa vuodelta 2009, joista jälkimmäinen on merkittävä
avaus kotimaisen taidehistoriallisen tutkimuksen jälkiformalistisessa suuntauksessa. Kirjassaan Real Spaces Summers esittää, että länsimaisen taidehistorian voisi yhdistää maailman taiteen historiaan ”post-formalistisella”
eli jälkiformalistisella taidehistoriallisella tulkinnalla, joka korostaa taideteoksen muotoa. Summers haastaa kirjassaan länsimaisen taidehistoriallisen tutkimuksen, joka hänen mukaansa on jo pitkään ollut vieraantunut
omasta perinteestään ja taideteoksen muodon tarkastelusta. Summers näet
uskoo, että taideteoksen muoto on myös väylä ymmärtää teoksen kulttuurillisia ja sosiaalisia merkityksiä.127 Hän ei kuitenkaan halua korvata
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Wölfflin 1915/1950.
Ks. esim. Iversen 1993.
Bell 1914/1958, 45–46.
Greenbergin maalausteoriassa korostui
taideteoksen näkyvät, esteettiset ominaisuudet, jotka nousivat merkitykselliksiksi ohi sisällön, materiaalisuuden
ja aistimellisuuden. Greenberg 1989;
myös Iitiä 71. 1900-luvun formalistit,
kuten Bell tai Greenberg, rajasivat kuvan tiukasti peruselementteihin (esim.
väri, viiva, pinta, volyymi), rakenteeksi,
joka on itseriittoinen ja autonominen
materiaalisuudessaan, ja joka ei sisällä
viittauksia ulkopuolelleen. Nämä teoriat
olivat aikalaisia 1900-luvun alussa syntyneen ei-esittävän modernin taiteen kanssa, joka varmasti osaltaan ohjasi myös
taiteen havainnoinnin tapoja ja niiden
teoretisointia. Esim. Bell 1914/1958 ja
Greenberg 1961 ja 1989.
Summers 2003, 15–16.
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Summers 2003, 16. Vrt. Thompson 1988,
9.
Räsänen 2009, 17. Materiaalisesta ikonografiasta ks. myös Stewen 1995, 20, viite
23.
Mt., 16. Materiaalisuuden merkityksen
painotus on viimeisen reilun kymmenen
vuoden aikana noussut esille useilla kulttuurin tutkimusaloilla, mikä voidaan
nähdä käänteenä kulttuurin eri ilmenemismuotoja ”teksteinä” tarkasteleville
suuntauksille. Esim. Lehtonen 2008,
22–24, 88–95.
Ks. uudesta taidehistoriasta ja sen määrittelystä esim. Harris 2001; Borzello &
Rees 1986. Myös Vänskä 2006, 27–30.
Räsänen 2009, 16–17.
Summers 2003, 18.
Mt., 20–21. Myös Potts 2001.
Summers 2003, 18–19. Summers puhuu
spatiaalisesta eli tilallisesta taiteesta visuaalisen taiteen sijaan. Mt., 41. Teoksen vastaanottajasta Summers käyttää
ilmaisua observer eli havainnoija, kun
taas Räsänen on omaksunut käyttöönsä
nimikkeen kohtaaja. Mt., 42.; Räsänen
2009, 25.

formalismin jälkeistä taidehistoriaa uudella jälkiformalistisella taidehistorialla, vaan hän toivoo tutkimuksensa kautta pystyvänsä tarjoamaan uusia
tutkimuksellisia kehyksiä, jotka nousevat taideteoksista itsestään, ja joiden
puitteissa on mahdollista suunnata tutkimusta moniin eri suuntiin vallitsevien tutkimuksellisten kiinnostusten mukaisesti. Tämä ajatusmalli on
hyvin samankaltainen kuin edellä kuvailemani Kristin Thompsonin näkemys uusiformalistisen elokuvateorian teoslähtöisestä tutkimusasenteesta.128 Vastaavanlainen, taideteoksista ja niiden teosmuodosta ammentava,
teoslähtöinen tutkimusasenne kannattelee myös tätä tutkimusta ja sen
orientaatiota.
Taidehistorioitsija Elina Räsänen kutsuu väitöskirjatutkimuksessaan, joka tarkastelee keskiaikaisten Pyhä Anna veistosten
materiaalisuutta ja kontekstisidonnaisuutta, Summersin harjoittamaa
tutkimussuuntausta ”materiaaliseksi ikonografiaksi”, jossa tilallisesti
ymmärretty materiaalisuus nähdään kaiken tarkastelun ja tulkinnan lähtökohtana.129 Räsänen jatkaa, että vaikka taidehistoria on periaatteessa
luonteeltaan ”materiaan keskittyvää”, on se muiden tieteenalojen lailla
viime vuosikymmeninä keskittynyt enemmän taideteosten ”diskursiivisiin tai kommunikatiivisiin ulottuvuuksiin” sekä teosten ”visuaalisten
ominaisuuksien pohjalta tehtäviin tulkintoihin” ennemmin kuin esineisiin itseensä.130 Niin kutsutun ”uuden taidehistorian” 131 heikkoutena on pidetty muun muassa sitä, että taidehistoriallisen tutkimuksen
suunnatessa yksinomaan teoriaan, tutkimuksen ”pohja voi pettää”, jos
teoksen kulttuurihistoriallinen konteksti unohdetaan, tai jos teoksen
materiaalinen tutkimus yksioikoisesti korvataan ”yleistävällä ikonologisella tulkinnalla”.132 Summers myöntää kuitenkin jo heti kirjansa alussa,
että muoto yksin ei riitä taidehistoriallisessa tutkimuksessa, vaan että sen
lisäksi pitää myös ottaa huomioon taideteoksen maantieteelliseen ja sosiaaliseen paikkaan, teoksen tilalliseen esityskontekstiin ja sen sosiaalishistorialliseen kontekstiin liittyviä seikkoja; seikkoja, jotka usein vaikuttavat myös teoksen muotoon, sillä teosmuodot ovat Summersin mukaan
kulttuurispesifejä tekijöitä, jotka ilmestyvät käyttöön, säilyvät käytössä,
muuttuvat, katoavat ja mahdollisesti palaavat uudelleen.133
Arkkitehtuuri ja kuvanveisto ovat Summersin tutkimuksessa ”todellisen tilan” (engl. real space) pääasiallisia taidemuotoja, vaikkakin jonkinlainen spatio-temporaalinen konteksti on välttämätön kaikille taideteoksille niiden merkityssisältöjä määriteltäessä.134 Summersin
jälkiformalistisen taidehistoriallisen ajattelun taustalla vaikuttaakin fenomenologinen ajattelu, joka korostaa läsnä olevan, ruumiillisen ja aistivan subjektin roolia taiteen havaitsemisessa.135 Räsänen tiivistää SumJOHDANTO
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mersin tilalähtöisen tutkimusnäkökulman peruslähtökohdan siihen, että
”todellisessa tilassa oleminen hahmottaa sekä teosta itseään että tutkijan
ja teoksen [välistä] suhdetta.” 136 Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluamme tarkastella teoksen tilallisuutta ja katsojan kokemusta teoksen ja sen
välittämän kertomuksen tilallisesta muodosta, teoksen materiaalisten ja
muodollisten ominaisuuksien tarkastelu tietyn todellisen tilan tarjoamissa puitteissa on välttämätöntä. Näin erityisesti tämän tutkimuksen kohteena olevien installaatiomuotoisten taideteosten kohdalla, sillä vaikka
tutkimukseni kohdeteoksia voi tiettyyn pisteeseen asti tarkastella kuvien
kaltaisina kaksiulotteisina esityksinä, ovat ne kuitenkin myös t ilallisia ja
kolmiulotteisia audiovisuaalisia esityksiä.137
Vaikka Summers painottaakin, että taidehistoriallisen
ajattelun tulisi rakentua oman erityisyytensä ja omien vahvuuksiensa
lähtökohdista, eikä vain tyytyä ”lainaamaan” ajattelun malleja muilta
aloilta, summersilainen jälkiformalismi ei pyri tekemään selvää pesäeroa
aiempiin taidehistoriallisiin tutkimussuuntauksiin, vaan hän pyrkii löytämään tutkimuksessaan tapoja yhdistää ”teoksista itsestään kumpuavia tutkimuksellisia malleja” moniin eri näkökulmiin ja perinteisiin.138
Oman tutkimuskohteeni kohdalla näen tärkeänä sen, kuinka näkemys
taideteoksen materiaalisuudesta voi avata taiteen ”prosessuaalista” luonnetta139; kun tarkastelussa on installaatiomuotoinen taide, koen tärkeänä
korostaa taideteoksiin liittyvän vuorovaikutuksen ja toiminnan prosessuaalisuuden merkitystä, painottaen taideteoksen merkityksenmuodostusprosessia kulttuurisena vuorovaikutuksena, jossa ”materia on yksi
toimijoista, siinä missä esimerkiksi tutkija ja taiteilijakin.” 140 Taidemuodon mediaalisuutta ja materiaalisuutta, samoin kuin myös sen vuorovaikutuksellisuutta, ei mielestäni voi – tai ei ainakaan kannata – ohittaa
lyhyellä maininnalla, ymmärtäen taiteen pelkkänä diskurssien rakennelmana. Taiteen materiaalisuus ja mediaalisuus ovat seikkoja, jotka tulee
ymmärtää – ja kuten tutkimuksessani pyrin osoittamaan – monimuotoisena, aktiivisesti merkityksiä luovana taiteen osatekijänä.141
c|

Jälkistrukturalistinen kerronnan teoria ja
taidehistorian narratiivinen tutkimusnäkökulma

Tutkimukseni kohdeteosten kohdalla on perusteltua, jopa ehdottoman
tärkeää, tarttua kerronnallisuuden ja kertomuksen teemoihin tilallisia ja
narratiivisia audiovisuaalisia esityksiä ja niiden vastaanottoa tarkastel
taessa. Tarkasteltavien teosten harjoittama kokeilu kerronnan kanssa
sekä niiden tapa kertoa toisin142, johon olen viitannut jo tutkimukseni
otsikossa, saa myös teoksen vastaanottajan pohtimaan kerronnan totut40
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Räsänen 2009, 19.
Vrt. Räsänen 2009, 19. Tilallisuuden
käsite on keskeinen myös Räsäsen tutkimuksessa, jonka aiheena ovat keskiaikaiset Pyhä Anna veistokset, sillä Räsäsen
mukaan keskiaikaisten puuveistosten
alkuperäinen käyttö samoin kuin myös
niiden kohtaaminen olivat ”lähtökohtaisesti sidoksissa tilalliseen kokemiseen”,
sillä veistokset eivät olleet esillä kirkoissa
ainoastaan nähtävinä kuvina ja tietona
veistoksen esittämästä hahmosta, vaan
myös kosketeltavana kuvana.
Summers 2003, 15, 25–27. Myös Räsänen
2009, 17.
Vrt. Kontturi & Tiainen 2004, 20.
Kontturi & Tiainen 2004, 20. Installaatiotaiteen prosessuaalisuudesta ks. myös
Potts 2001.
Vrt. Krauss 1986, 180–181, 184; Krauss
1999a, 296; Krauss 1999b, 53.
Tutkimukseni nimi on saanut innoituksen Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen teemasta ”Toisin sanoen” vuodelta 2009. Tapahtuman teemakuvauksessa kirjoitetaan, kuinka ”Kirjailija sanoo toisin. Hän on ikiaikaisten tarinankertojien perillinen, joka kertoo sadut ja
myytit uudelleen; tai hän on veijari, jolle
vanhat tarinat ovat iloisen irvailun ja
luovan vääristelyn kohteita. – – Kirjailija
on etsijä, tyhjään sukeltaja, joka etsii lakkaamatta uudenlaisia sanomisen tapoja.
Sanojen laboratoriossa hän tekee yhä uusia kokeita löytääkseen oman, ainutlaatuisen tapansa kirjoittaa.” Lähde: http://
www.liwre.fi/site/?lan=1&page_id=317
[18.5.2009] Myös Eija-Liisa Ahtila puhuu usein työskentelystään mahdollisuutena kertoa tarinoita toisella tapaa,
kuin mitä audiovisuaalisen kerronnan
perinne antaa meidän odottaa. Ks. esim.
Cavén 2008.
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Esim. elokuvan katsojan ennakko-odotuksista sekä opituista tavoista lukea elokuvaa ks. Bordwell & Thompson 1986,
25–29; Hietala 1990, 255–259.
Käsittelen kuvataiteen parissa harjoitettuja uudenlaisia kerronnan tapoja, kuten
verkottuvaa ja polveilevaa kerrontaa sekä
”tuloillaan olevia kertomuksia”, lähemmin luvussa 3.
Niin kutsuttu jälkistrukturalistinen narratologia – jonka edustajia ovat mm.
tässä tutkimuksessa esiteltävät tutkijat,
kuten Marie-Laure Ryania ja Monika
Fludernik – on pyrkinyt uudella tavalla
ottamaan huomioon erilaiset kirjallisuuden perinteisiä määritelmiä pakenevat ja
haastavat esimerkit, nk. ”vaikeat fiktiot”.
Esim. Hägg et al. 2009, 12–14.
Kirjallisuudentutkija Brian McHale käsittelee ”heikon kerronnallisuuden” käsitettään artikkelissaan ”Weak Narrativity:
The Case of Avant-Garde Poetry” (2001).
McHalen artikkelin ytimessä on ajatus siitä, että lukija havaitsee kerronnallisuutta
sellaisissakin teksteissä, jotka eivät vaikuta erityisen kerronnallisilta. Syynä tähän
McHalen mukaan on se, että lukijalla on
halu havaita kerronnallista koherenssia
tekstin pienimmistäkin vihjeistä, vaikka
tekstin tarjoama koherenssi onki todellisuudessa häilyvä. McHale 2001, 164–165.
Myös Moisio 2010, 35. McHalen ajatus
heikosta kerronnallisuudesta pohjaa puolestaan Gerald Princen huomioihin kerronnallisuuteen vaikuttavista osatekijöistä, joista juonen koherenssi on vain yksi.
Prince 1982, 160–161. Kiitän Tomi Moisiota huomiosta Brian McHalen heikon
kerronnallisuuden käsitteen yhteydestä
tämän tutkimuksen viitekehykseen.
Bal 1997, 161–162. Ks. myös Moisio
2010, 33.
Narratiivisuudella tarkoitetaan klassisessa narratologiassa ominaisuuksia, joiden
mukaan määritellään kertomuksen laatu
sekä kelpoisuus kertomuksena. Kertomuksen tietyt ominaisuudet ja niiden
yhdistelmät tekevät tekstistä helpommin
kertomukseksi tunnistettavan ja kertomuksena paremmin toimivan kokonaisuuden. Tässä kontekstissa kertomus
nähdään metodologisesti irrallisena niin
tekijästään kuin myös historiallisesta
kontekstistaan tai muista sosiokulttuurisista olosuhteista. Esim. Ricoeur 1991, 25.
Bal 1997, 161–162; myös Bal 2004, 6.
Westergård 2006, 61–62; myös Westergård 2007, 86–92. Deskriptiivisten ja
narratiivisten maalaustraditioiden eroista ks. esim. Alpers 1983. Westergård käy
lyhyesti läpi väitöskirjassaan kuvallisen
kerronnallisuuden määrittely-yrityksiä
taidehistoriallisen
tutkimusperinteen
parissa. Westergård 2007, 87–92. Suomalaisen taidehistorian narratologisesta
traditiosta ks. myös Ringbom 1965.

tuja perusperiaatteita (järjestystä, jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä) suhteessa
näkemäänsä, samoin kuin myös tiettyjä ennakko-odotuksiamme ohjaavia vakiintuneita rakenteita tai niiden puutetta.143 Tutkimuksen kohde
teoksissa uudenlaiset kerronnan tavat toimivat hajautuksen, haarautumisen ja toiston kautta, kun ne lineaarisen kertomusrakenteen sijaan
hyödyntävät toimintatapoinaan niin yhteenkokoamista, purkamista ja
monistamista, kuin myös asioiden sijoiltaan siirtämistä ja törmäyttämistä.144 Niin kutsuttu jälkistrukturalistinen kirjallisuuden tutkimus145,
johon tukeudun käsitellessäni kerronnallisuutta liikkuvan kuvan installaatioissa, puhuu tämänkaltaisten kertomusten kohdalla usein ”heikosta
kerronnallisuudesta” (engl. weak narrativity). Tällaiset kertomukset,
jotka mielletään usein vaillinaisiksi tai vaikeiksi omaksua, onnistuvat –
näennäisestä hankaluudestaan huolimatta – aikaansaamaan lukijassaan
vaikutelman kerronnallisesta koherenssista, vaikka ovatkin luonteeltaan
fragmentaarisia ja huteria.146
Kuvataiteen kerronnallisten ominaisuuksien tutkimus narratologisesta näkökulmasta ei ole ollut kovin suosittua taidehistoriallisen tutkimuksen parissa, kuten kulttuurintutkija Mieke Bal huomauttaa
kirjassaan Narratology: Introduction to the theory of n arrative (1997).147
Näin, vaikkakin käsiteparit kertomus/kerronnallisuus tai vaihtoehtoisesti narratiivi/narratiivisuus ovat olleet jo pitkään käytössä myös taidehistoriallisen tutkimuksen piirissä.148 Syyksi tähän Bal mainitsee sen, että
taidehistoriallinen tutkimus on perinteisesti ottanut kuvien kertovuuden
itsestäänselvyytenä, jonka puitteissa taideteoksen sisältämien kertomusten ja narratiivisten rakenteiden tutkimus on nähty jokseenkin turhana,
samoin kuin myös itse käsitteiden kertomus ja kerronnallisuus tarkempi
määritteleminen.149 Myös suomalainen taidehistorioitsija Ira Westergård
on kommentoinut väitöskirjassaan Approaching Sacred Pregnancy: The
Cult of the Visitation and Narrative Altarpieces in Late F
 ifteenth-Century
Florence (2007) narratologisen tutkimuksen olematonta roolia taidehistoriallisessa tutkimuksessa todeten, että se kuvamateriaali, jonka kanssa
taidehistoriallinen tutkimus työskentelee, on usein melko hankalaa jaotella selkeästi kerronnallisiin ja ei-kerronnallisiin kuviin. Siksi kuvallisen narratiivin hahmottamiseen käydään usein sitä kautta, että pyritään
hahmottamaan sille vastakohta eli ei-kertova kuva, joka ei esitä tiettyä
tapahtumasarjaa, vaan tyytyy paremminkin kuvailevaan rooliin. Tällaisena ei-kertovana kuvana mainitaan usein muun muassa laatukuvat sekä
allegoriset maalaukset, vaikkakaan niiden määritteleminen yksinomaan
kuvaileviksi ei ole aivan yksiselitteistä, kuten Westergårdkin huomauttaa.150
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Ikonologisen metodologian käyttö taideteoksia analysoitaessa on painottanut kirjallisen alkutekstin roolia kuvallisen esityksen
todellisena alkuperänä, mutta metodia on kritisoitu juuri liiasta tekstikeskeisyydestä ja tulkintahorisontin kapeudesta.151 Tätä tutkimuksellista taustahorisonttia vasten peilaten käytän termejä kerronnallisuus ja
kerronta tutkimuksessani laajasti ottaen kulttuurisina diskursseina, rajoittamatta niitä yksinomaan kirjallisuuden teoriaan, taidehistorialliseen
tutkimukseen tai elokuvien kerronnan tutkimukseen. Haluan laajentaa
termien käyttöä tilallisen audiovisuaalisen kerronnan pariin, ja tarkastella
kerronnallisia strategioita liikkuvan kuvan installaatioiden moniulotteisen ilmaisumoodin parissa.
•
Pyrkimys määrittää kerronnallisuutta ja erottaa se kokonaisuuksista, jotka eivät täytä kertomukselle asetettuja ominaisuuksia, edellyttää
kuitenkin sen, että kertomuksen käsite on jo ennalta tuttu, ja että kerronnallisuuden eri asteet ja niiden hallitsevuus on ennalta määritelty.152
Kirjallisuudentutkija Marie-Laure Ryan tekee erottelun kertomuksen ja
kerronnallisuuden termien välille tarkentaen tällä sitä, että kokonaisuus
voi olla kerronnallinen (engl. posessing narrativity), vaikka se ei olisikaan
sanan kirjallisessa muodossa kertomus (engl. being a narrative). Tämä
tarkoittaa sitä, että kokonaisuus, joka ei ole selkeästi määriteltävissä
kertomukseksi, voi kuitenkin olla kokemuksellisesti kerronnallinen. Esimerkkinä tällaisista kokemuksellisesti kerronnallisista kokonaisuuksista
Ryan mainitsee muun muassa tanssin, maalaukset, musiikin, jopa elämän itsessään.153 Vaikka kertomuksen ja kerronnallisuuden määritelmiä
hahmotelleiden tutkijoiden keskuudessa voidaan sanoa vallitsevan melko
selkeä yksimielisyys siitä, millaisia piirteitä kertomuksilla voi olla, silti tutkimuksesta voidaan hahmottaa myös suuria mielipide-eroja siitä,
mikä on kertomuksen eri piirteiden välinen tärkeysjärjestys sekä siitä,
missä raja kertomuksen ja epäkertomuksen välillä kulkee.154
Puolustaessaan kertomuksen määritelmän tarpeellisuutta
kertomusten ja epäkertomusten erottamisessa Ryan esittää ajatuksen,
johon on helppo yhtyä tutkimukseni kohdemateriaali mielessä pitäen;
”vesitiiviin” määritelmän sijaan tulisi pyrkiä asteittaiseen määritelmään,
joka sallii kertomuksille ”eriasteisia jäsenyyksiä” kertomusten kerhossa.
Ryanin hahmottelemat laajenevat kehät pitävät sisällään seuraavanlaisia,
pääosin melko tuttuja, määritelmiä kertomuksen olemukselle. Ryanin
mukaan kertomuksen tulee pitää sisällään inhimillisiä henkilöhahmoja,
joiden olotilassa tapahtuu muutoksia ulkopuolisten tapahtumien vaikutuksesta. Lisäksi, kertomuksen tapahtumien tulee olla henkilöhahmoja
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153
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Palin 1998, 122–123.
Kirjallisuudentutkija Gerald Prince on
luonnehtinut narratiivisuutta kirjassaan
Narratology. The Form and Function of
Narrative (1982) kertomisen arvoisen
aiheen eli merkityksellisen ja jännitettä sisältävän tapahtuman kuvaamiseksi
ajallisesti järjestyneenä kokonaisuutena siten, että tapahtuman puitteet
on tehty lukijalle selviksi. Prince 1982,
160. Tapahtumien väliset kausaaliset
linkit, niiden psykologiset motivaatiot
sekä tavoitteet ja suunnitelmat tekevät
kertomusmaailman vastaanottajalle järkeenkäyväksi ja koherentiksi, eli narratiiviseksi. Kertomuksen narratiivisuuden
astetta lisää myös kertomuksen tapahtumien inhimillistäminen sekä niiden
projisointi todelliseen inhimilliseen toimintaan. Prince 1982, 145–148.
Ryan 2004, 9. Myös Brian McHale on
kirjoittanut kertovien ja ei-kertovien
teosten väliltä löytyvistä välimuodois
ta, jotka voivat olla esimerkiksi kirjoja,
jotka jäävät selkeästi juonellisten teosten
ja lyriikan välimaastoon. Esim. McHale
2001, 162–165.
Ryan 2006, 193–194. Samuli Hägg kutsuu artikkelissaan ”Lisää käyttöä mahdollisille maailmoille” Ryanin harjoittamaa kertomuksen tutkimussuuntausta
”mahdollisten maailmojen semantiikkaan perustuvaksi” (engl. possible worlds
poetics) kertomuksen tutkimukseksi eli
modaaliseksi logiikaksi. Tällä käsitteellä viitataan deskriptiiviseen poetiikan
tutkimustraditioon, missä on kyse tutkimussuuntauksen käsitteiden kulkeutumisesta toisille tutkimusaloille, myös
muiden kulttuuri-ilmiöiden pariin, ei
yksinomaan kirjallisuuden tutkimukseen. Ryan muun muassa on toistuvasti
tutkimuksissaan tarkastellut kertomusta
myös muiden kerronnallisten mediu
mien (esim. tietokonepelit, hypertekstit) kuin pelkkien vakiintuneempien
mediumien (esim. kirja) kautta. Mahdollisten maailmojen poetiikka ei kuitenkaan väitä tarjoavansa kirjallisuudelle
täysin uutta tutkimuskehystä, vaan sen
tavoitteena on tarjota käsitteellinen kehys, jonka läpi kirjallisuutta voidaan
katsoa uudella tavalla. Hägg 2008, 5–6,
18–19. Myös Ryan 1992, 554. Mahdollisten maailmojen semantiikka pohjaa
Gottfried Wilhelm Leibnizin formaaliin
logiikkaan. Ks. esim. Ryan 1991, 16.
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Ryan 2006, 193–194.
Mt., 194–195.
Ks. lähemmin luku 1.
Fludernik 1996, 34. Elokuvateorian parissa aiheesta mm. David Bordwell 1986,
35–36.
Hyvärinen 2006a, 5–6.
Fludernik 1996, 12–13. Monika Fludernik voidaan lukea kognitiivisen
kirjallisuudentutkimuksen edustajien
joukkoon. Muun muassa kognitiotieteeseen ja fenomenologiseen kirjallisuudentutkimukseen pohjaava kognitiivinen
narratologia edustaa kerronnan tutkimuksen uudempaa suuntausta. Kognitiivinen kirjallisuudentutkimus, ja kognitiivinen narratologia erityisesti, ovat
sopivia välineitä tutkimuksessa, joka
haluaa pureutua kognition ilmenemisen
rakenteellisiin ja vastaanoton kysymyksiin kaunokirjallisuudessa. Fludernik on
kehitellyt kertomuksen teoriaa kognitiivisesta näkökulmasta kirjassaan Towards
a ’Natural’ Narratology (1996). Fludernikin ”luonnollinen narratologia” tarjoaa
perustaa tutkimukselle, joka haluaa korostaa teoksen vastaanottajan (lukijan)
roolia kertomuksen ”kerronnallistajana”
(engl. narrativizer) ja sen luonnollistajana; Fludernik onkin ehdottanut, että
tätä nykyä on merkityksellisempää ajatella kertomusta ”kokemuksellisen tiedon muotona”. Fludernikille kertomus
on ennen kaikkea kokemuksellisuuden
esittämisen keino, jolloin kertojan tai
muun inhimillisen kokijan näkökulmaa
pidetään kertomuksen kannalta keskeisempänä kuin juonta. Mt., 34. Myös
Vainikkala 2008 ja Hyvärinen 2005b,
passim.

motivoivia eli niiden tulee sysätä henkilöhahmot toimintaan, joka esitetään yhtenäisenä päätökseen tähtäävänä tapahtumien ketjuna. Näiden
ohella kertomuksen tarinamaailmassa tulee tapahtua jotakin tavallisesta
poikkeavaa, joka horjuttaa normaalia olotilaa.155
Tästä erilaisten vaihtoehtojen joukosta voidaan valita vaihtelevia määriä parametreja, joiden mukaan tekstin tai muun teoksen
kerronnallisuutta ja kerronnallisuuden astetta punnitaan. Toisinaan on
riittävää, että kokonaisuudessa toteutuvat ainoastaan esimerkiksi edellä
mainitut kohdat, jotta ”kohdeteksti” voidaan lukea mukaan kertomusten joukkoon. Toiset tutkijat puolestaan odottavat, että kertomuksen tulee pitää sisällään myös kertomuksen tapahtumien motivoimia inhimillisiä tai inhimillisen kaltaisia olentoja. Lopulta kyse on siitä, että Ryanin
mukaan tekstin asema kertomuksena ei määrity kognitiivisena kysymyksenä, mihin kunkin lukijan tulisi tietoisesti vastata, vaan pikemminkin
teoreettisena kysymyksenä, jonka puitteissa kertomuksen tutkijat pyrkivät määrittelemään tutkimuksensa kohdetta, rajaamalla tutkimuskohteensa kannalta merkittävät ominaisuudet toissijaisista.156
•
Kerronnallisten liikkuvan kuvan installaatioiden kohdalla puhutaan
usein katsojan kasvaneesta autonomiasta verrattuna esimerkiksi perinteiseen kertovaan elokuvaan.157 Tilannetta kuvataan usein myös toteamalla,
että teoksen vastaanottaja viimekädessä luo varsinaisen kertomuksen näkemänsä, kuulemansa ja kokemansa pohjalta katsomistilanteessa, samalla tavoin kuin kirjallisten kertomusten tutkimuksen parissa puhutaan
lukijasta tekstin ”kerronnallistajana” (engl. narrativizer).158 Kertomuksen
käsitehistoriaa tutkinut Matti Hyvärinen tiivistää ajatuksen lukijan roolista kertomuksen tuottamisessa kirjoittaessaan, että kertomusta, joka on
keino ymmärtää inhimillistä toimintaa ja kokemusta, ei voi vastaanottaa pelkästään ”aineistolähtöisesti”, koska kokemuksemme sekä erilaiset
”kulttuuriset käsikirjoitukset” ovat mukana prosessissa, lukemassa rinnallamme kertomusta: ”Oma kokemuksemme ja tietomme toiminnasta
tulee heti – – lauseiden väliin ja ympärille, kutsuu esiin mielikuvia ja
muistoja, tekee toimintaa ymmärrettäväksi tai moitittavaksi.” 159 Englantilaisen kirjallisuuden tutkijan Monika Fludernikin ajatusta lukijasta
”kokemuksellisena kerronnallistajana” seuraten voisi siis todeta, että kertomuksen tutkimuksessa kertomuksen rakennemallin rinnalla on tärkeää
keskittyä tarkastelemaan myös kertomuksen toimintaa, eli sitä kuinka ja
mihin käytämme kertomusta.160
Ranskalaisfilosofi Paul Ricoeur puolestaan on korostanut
kirjoituksissaan, että kertominen on aina aktiivista toimintaa, eräänlaiJOHDANTO
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nen etsimisen, ymmärtämisen ja vuorovaikutuksen muoto. Ricoeurin
mukaan kertomusta ”juonennetaan” tietoisesti sekä tarinaa tuotettaessa
että sitä vastaanotettaessa.161 Juonentamisen kautta narratiiviin tuodaan
temporaalisuutta, jolloin myös hajanaisempaan narratiiviin voidaan saada struktuuria, joka edesauttaa ajan kielellistämistä ja kielellisten syyseuraussuhteiden hahmottamista.162 Kertomuksen vastaanotossa on
Ricoeurin mukaan kyse teoksen fiktiivisessä ”maailmassa elämisestä”,
ja avoimuudesta sen tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja kohtaan.163 Matti
Hyvärinen on tiivistänyt Ricoeurin ajatuksen kertomuksen tarjoamista
mahdollisuushorisonteista seuraavaan tapaan: ”kertomukset näyttävät,
kuka voisimme olla, mitä voisimme tehdä, miten voisimme kertoa itsestämme.” 164 Ajatus kertomuksesta tulkinnan ja tietoisuuden kautta
hahmottuvana muotona tukee hyvin myös tutkimukseeni sisältyvää fenomenologista näkökulmaa. Kun perinteiselle narratologialle ominainen
kertomuksen rakenteen tarkastelu jättää teoksen sisällön ja tulkinnan
toissijaisiksi seikoiksi, tutkimukseni fenomenologisen näkökulman innoittamana huomioin myös nämä osa-alueet pohtiessani liikkuvan kuvan installaation kerronnallisuutta.
V

•

TUTKIMUKSEN TAVOITTEISTA:
MEDIAALISUUDEN JA MEDIUMSENSITIIVISYYDEN
MERKITYKSELLISYYDESTÄ

Tutkimuskohteeni, liikkuvan kuvan installaatio, on spatiaalis-audio
visuaalinen esitys, jonka vastaanotossa visuaalisuudella ei ole ehdotonta
etusijaa; yhtä merkityksellisiä tekijöitä teoksen vastaanottokokemuksen
ja merkityksenannon kannalta ovat myös teokseen kuuluva auditiivinen
materiaali, kuten myös teoksen tilallinen ulottuvuus. Tästä johtuen lähestymistapani tutkimuskohteeseeni on luonteeltaan fenomenologis(uus-)formalistinen, ammentaen kahdesta lähtökohtaisesti erilaisesta,
mutta mielestäni kuitenkin hyvin toisiaan täydentävästä tutkimussuuntauksesta; toisaalla on fenomenologinen näkemys tilan ja ruumiillisen
kokemuksen luonteesta (tilallisessa) taiteessa, ja toisaalla taas uus-/jälki
formalistinen lähestymistapa, jonka puitteissa keskitytään tarkastelemaan
teoksen muotoa ja sen suhdetta niin teoksen sisältöön, sen kohtaamiseen, kuin myös teoksen aikaansaamaan esteettis-aistiseen kokemukseen.
Liikkuvan kuvan installaatiot osoittavat hyvin sen, kuinka elokuvallinen esitystapa voi muuntautua uusiin olomuotoihin ja
esitystilanteisiin; liikkuva kuva installaatiomuodossa pystyy ottamaan
esitystilan haltuunsa hyvin erilaisella tavalla verrattuna perinteiseen
elokuvaan, ehdottaen vastaanottajalleen ruumiillisempaa kokemusta.
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Ricoeur 1984, 73. Myös Ricoeur 1980,
178. Kertomuksesta vuorovaikutuksen
muotona myös Brockmeier 2004, 296.
Ricoeur 1980, 169–172.
Ricoeur 1991, 27.
Hyvärinen 2006a, passim.
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Alberro 2008, 429. Ks. myös CoulterSmith 2006 ja Rantanen 2010.
”Each particular display apparatus has
its own history, its own parameters, its
own limits and its own language and
grammar. We need to be attentive to
these particulars if we want to advance
interpretations that grapple with the
objects in their entire complexity and
to treat the formal components as not
just as equal to but, indeed, integral to
the thematic dimension.” Alberro 2008,
429.
Alberro 2008, 429.

Liikkuvan kuvan installaatiomuotoiset teokset muokkaavat uudelleen
myös elokuvan kielioppiin perinteisesti kuuluvia kerronnan ja esittämisen muotoja, joihin elokuvien ilmaisuvoima on totutusti pohjannut.
Liikkuvan kuvan installaatioiden erottautuminen elokuvan perinteisistä ilmaisumuodoista ilmenee tavallisesti esimerkiksi kuvan moninkertaistumisena, projisoinnin suunnan ja paikan uudelleenmäärittelynä,
projisointipintamateriaalien monimuotoisuutena sekä tilallistamisen
prosessina, jossa audiovisuaaliset kuva-ääni-kompositiot asetetaan esille
näyttelytilaan kolmiulotteiseksi audiovisuaaliseksi tilaksi, jonka sisään
teoksen vastaanottaja astuu.
Valitsemani teosmuodon materiaalisuutta ja mediaalisuutta korostava näkökulma pyrkii tuottamaan uutta ja kaivattua teoreettista tutkimusta tilallisuuden vaikutuksista niin audiovisuaaliseen
kerrontaan, kuin myös yleisemmin taiteen kohtaamiseen. Vaikka teoksen installaatiomuoto on keskeinen niin teoksen vastaanoton kuin myös
sen kerronnan kannalta, se on jäänyt vähemmälle huomiolle teoksen
kerrontaa – ja erityisesti sen sisältöä – korostavissa teosanalyyseissä.
Teoksen esitystavan ja sen tilallisen luonteen syvemmin huomioivan
teoreettisen tutkimuksen vähäisyyteen on kiinnittänyt huomiota myös
taidehistorioitsija Alexander Alberro, joka artikkelissaan ”The Gap
Between Film and Installation Art” (2008) kommentoi teoksen muodon ja tilallisuuden merkitystä teoksen vastaanotolle ja merkityksenannolle. Alberron mukaan tilallisen audiovisuaalisen teoksen muotoon ja
vastaanottoon liittyvät kysymykset eivät usein saa kovinkaan vankkaa
sijaa teosanalyyseissä, jotka keskittyvät tavallisesti enemmän teoksen
sisällölliseen analyysiin, vaikka muodon ja esitystavan rooli teoksen kokemisessa, samoin kuin myös sen merkityksellistämisprosessissa, onkin
huomattava.165 Alberro epäilee, että syynä tähän teoksen tilallisen esitystavan ja sen muodon väheksyntään on tavanomaisesti se, että teoksista kirjoittavilta, niin kuvataiteen kuin elokuvankin tutkijoilta uupuu
tarpeellista tietoa ja tuntemusta eri taidelajien ja eri medioiden omasta
erityisestä historiasta, kielestä ja kieliopista.166
Alberron esittämä ajatus teoksen formaalien ominaisuuksien ja ”esillepanon apparaatin” korostuneesta merkityksestä osana
teoksen temaattista ulottuvuutta, sekä näiden seikkojen tarkemmasta
huomioimisesta teosanalyyseissä, tuntui oman tutkimuksen teoreettista
näkökulmaa hahmottaessa tärkeältä.167 Vaikka Alberron viitoittama näkökulma näyttäytyi aluksi hieman aikansa eläneeltä taidehistorialliselta lähestymistavalta varsin ajankohtaiseen kohdeilmiöön, pohdittuani
tarkemmin kysymyksenasetteluani, oli selvää, että saavuttaakseni vas
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tauksia tutkimusnäkökulmani esiin nostamiin kysymyksiin, minun olisi tartuttava yhtäläisellä innolla myös liikkuvan kuvan installaatioiden
teosmuotoon ja esitystapaan, kuin vaikkapa teosten sisältöihin ja niiden
kerronnallisiin ratkaisuihin.
Samalla tiedostan hyvin myös valitsemani tutkimusnäkökulman vaativuuden. Kuten on jo käynyt ilmi, tutkimukseni kohdeilmiö on luonteeltaan intermediaalinen; se ammentaa kahden eri
taidelajin, elokuvan ja tilallisen kuvataiteen, traditiosta.168 Valitsemani
tutkimuskohteen kaltaista ilmiötä tarkasteltaessa monitieteinen lähestymistapa on välttämätön, sillä liikkuvan kuvan installaatioita ei voi
tarkastella yksin taidehistoriallisen tai elokuvateoreettisen tutkimuksen
lähtökohdista. Ilmiö vaatii monialaisempaa tutkimusotetta, kuten esimerkiksi liikkuvan kuvan installaation suhteuttamista yhtälailla elokuvan audiovisuaalisen kerronnan traditioon kuin myös fenomenologista
näkökulmaa teosmuodon tilallisuuden tarkasteluun. Näin ollen tutkimukseni on interdisiplinäärinen, eri tieteen- ja taiteenalojen välillä liikkuva ja vaeltava. Tavoitteenani on, että pystyn valitsemani mediumsensitiivisen tutkimusnäkökulman kautta vastaamaan Alberron esittämään
kritiikkiin.169
•
Kuten edellä jo esitin, yksi tutkimukseni keskeinen alateema on liikkuvan kuvan installaation mediaalisuuden ja materiaalisuuden tutkiminen.
Lähtökohdan tälle pohdinnalle on tarjonnut Raymond Bellourin esittelemä toisen elokuvan käsite, jonka avulla hän on pyrkinyt hahmottamaan liikkuvan kuvan, elokuvallisten teemojen sekä elokuvan kielen
ja kerronnan käyttöä nykykuvataiteen kentällä. Seuraamalla Bellourin
kirjoituksia ja pyrkimällä syventämään niiden aihepiiriä nimenomaan
taidehistoriallisen taiteen tilallisuuden ja kokemuksellisuuden tutkimuksen valossa, olen määritellyt tutkimuskohteeni, liikkuvan kuvan
installaation, intermediaaliseksi teosmuodoksi.170 Se on perinteisten ja
selkeärajaisten mediumien väliin jäävä teosmuoto, joka ammentaa toisaalta sekä tilallisen kuvataiteen että liikkuvan kuvan traditiosta. Teosten
risteytetyn ja useampaan eri suuntaan kurottavan luonteen vuoksi teos
ten kuvaamisessa ja teoretisoinnissa tulee huomioida horisontaalisella
akselilla erilaisten kuvaperinteiden – kuten elokuvan ja kuvataiteen –
välinen vuorovaikutus ja törmäykset, ja vertikaalisella akselilla taiteenalojen sisäiset historialliset kehityskulut. Bellourin pohdinnat liikkuvan
kuvan installaatioiden ”määrittelemättömästä laajentumisesta” elokuvan
ja kuvataiteen välimaastoon hahmottuvat minulle vakiintuneiden taidemuotojen (vrt. elokuva) sekä erilaisten intermediaalisten taidemuotojen
46
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169

170

Taideteoreetikko Juliane Rebentisch
on käyttänyt liikkuvan kuvan installaatiomuotoisista teoksista (Rebentisch
käyttää näiden teosten kohdalla termiä
elokuvallinen installaatio eli ”cinematographic installation”) ilmaisua hybridi: ”
– – cinematographic installation proves
with particular clarity to be a hybrid
between visual arts and cinema: it is neither one nor the other but both at the
same time.” Rebentisch 2012, 183.
Kutsun tutkimusnäkökulmaani mediumsensitiiviseksi, jonka ymmärrän
tutkimusotteena, joka ottaa paremmin
huomioon taideteoksen ilmaisun ja
esitystavan tekniikat ja teknologiat osana taideteoksen sisällön ja merkitysten
muodostumista. Mediumsensitiivinen
tutkimusote, joka saattaa vaikuttaa itsestään selvältä joidenkin taideteosten
kohdalla, herkistyy taideteosten mediaa
lisuuksille ja niiden prosessuaalisuudelle,
eli teosten materiaalisille ehdoille ja niiden toiminta- ja rakentumisperiaatteille.
Puhtaasti sisältöorientoituneen teosluennan sijaan mediumsensitiivinen teos
analyysi haluaa korostaa taideteoksen
merkitystuotannon mediaalista ja teknologista luonnetta. Esim. Hayles 2002,
29–33.
Rebentisch 2012, 81–88. Myös Schröter
2010, 107–124.

171
172

173
174
175

Bellour 2003b, 41. Vrt. Mitchell 2005,
212–213.
Medium (engl. monikko media tai me
diums): 1) Kahden ääripään väliin jäävä
olotila tai -muoto. 2) Substanssi, jonka
välityksellä jokin voima tai muu vaikutus välitetään. 3) Väline tai keino,
jonka avulla jotakin ilmaistaan, tiedotetaan, välitetään tai saavutetaan. 4)
Väline tai tekniikka, jolla (kuva)taiteilija työskentelee. 5) Digitaalisen tiedon
tallennusyksikkö. 6) Henkilö (suom.
meedio), joka kommunikoi kuolleiden
kanssa. Webster’s Encyclopedic Unabrid
ged Dictionary 1994, 891; myös Krauss
1978/1986, 180–181. Suomenkielisessä
mediatutkimuksessa ja taiteentutkimuksessa käyttään sekä medium-lainasanaa
(esim. Elo 2005; myös Kontturi 2012)
kuin myös suomennosta väline (esim.
Iitiä 2008).
Elo 2005, 35–39.
Esim. Krauss 2006. Myös Rebentisch
2012 ja Schröter 2010.
Taidehistoriallinen tutkimus, joka sivuaa medium-käsitettä, tapaa W.J.T.
Mitchellin mukaan yhä olla kovin sidoksissa materiaalisuuteen sekä selkeästi
rajaten kunkin median erityispiirteisiin,
”virtuaalisten ja digitaalisten medioiden
aineettomuuden näyttäytyessä sille ulkopuolisena ja uhkaavana tunkeilijana,
joka kolkuttelee esteettisen ja taiteellisen
linnakkeen portteja.” Mitchell 2005,
205. Mitchellin mukaan ”[m]edium on
enemmän kuin pelkkä materiaalinen ja
(McLuhania seuraten) enemmän kuin
viesti, enemmän kuin pelkkä kuva ja sen
tukirakenne – ellemme ymmärrä ’tukea’
tukisysteeminä – kokonaisena käytäntöjen kokoelmana, jonka avulla kuvat ilmenevät maailmassa kuvina – eivät vain
kankaana ja maalina sen pinnassa, toisin
sanoen, ennemminkin kehyksenä ja studiona, galleriana, museona, keräilijänä
ja taidekauppias-kriitikko systeeminä.”
Mt., 198.

(kuten installaatio ja sen eri laajentumat) välisenä keskusteluna ja rajankäyntinä, jossa vakiintuneet taidemuodot toimivat intermediaalisten taidemuotojen ja niiden aikaansaaman muutoksen tulkinnan lähtökohtana
ja kehyksenä.171
Taideteoksen medium ja mediaalisuus – samoin kuin myös
sen materiaalisuus – voidaan ymmärtää monimuotoisesti eri näkökulmista, jotka lähestyvät käytettyä ilmaisumuotoa siinä käytetyn teknisen
laitteiston tai abstraktimpien ilmaisuvälineen tai välityskanavan käsitteiden kautta. Kaikki nämä käsitteet viittaavat niihin abstraktiotasoltaan
erilaisiin taideteoksen tuotantoon, esittämiseen ja vastaanottoon liittyviin vakiintuneisiin periaatteisiin, toimintoihin ja kulttuurisiin toimintatapoihin. Käytän tutkimuksessani tietoisesti lainasanaa medium suoran
suomenkielisen käännöksen väline sijaan, koska mielestäni medium-
sanan suora käännös välineeksi ei ole riittävä välittämään kaikkia niitä medium-sanan sisältöjä, joita haluan sanaa käyttämällä nostaa esiin
suhteessa tutkimukseni kohdeilmiöön. Samalla haluan myös välttää
korostamasta väline-sanan teknistä luonnetta sekä ahtautta, joka sulkee ulkopuolelleen englanninkieliseen medium-käsitteeseen liittyvät
aistimellisuuden, prosessuaalisuuden sekä välisyyden ja välittävyyden
merkitykset.172 Materiaalisuus tulkinta-asenteena tämän tutkimuksen
puitteissa puolestaan määrittyy vuorovaikutuksena taideteoksen fyysisten piirteiden ja sen merkitystä muodostavien keinojen välillä. Tällöin
materiaalisuus määrittyy ennen kaikkea taideteoksen merkitystä muodostavan ulottuvuuden läpäisemänä toimintana, jossa teoksen sisällöt
kietoutuvat yhteen tulkinnallisten käytäntöjen kanssa. Mediaalisuus
puolestaan viittaa mediumin olemiseen, toimintaan, jossa se muotoutuu
ja rajautuu suhteessa omaan materiaalisuuteensa.173
Vaikka medium-käsite pyrkiikin avaamaan taiteen mate
riaalisia muotoja ja sen esittämisen käytäntöjä varsin laajasti, on tavallista, että käsite leimataan taideteoreettisessa diskurssissa usein helposti
pelkästään rajaavaksi tai lokeroivaksi sekä teknisesti spesifiksi, jopa konsumeristiseksi hankkeeksi.174 Tästä huolimatta näen sen käyttökelpoisena terminä tässä tutkimuksessa galleriaelokuvan laajan genren piiriin
kuuluvien teosten mediaalisuutta pohdittaessa.175 Tarkastellessani tässä
alaluvussa medium-käsitteen käyttöä suhteessa tutkimukseni kohde
ilmiöön, pyrin laajentamaan sitä mediumin teknisen rakenteen ulkopuolelle myös niihin konventioihin, jotka eivät palaudu yksinomaan
mediumin materiaalisuuteen.
Etsittäessä vertailukohtaa medium-käsitteen taidehistorialliselle analysoinnille, on mahdollista kääntyä esimerkiksi mediateoreetJOHDANTO

47

tisen tutkimuksen puoleen. Tällöin käsitteen laajempi hahmottaminen
sen teknisen ja materiaalisen perustan ulkopuolelle ei kuitenkaan välttämättä avaudu kovin hyvin, sillä mediateoreettisen tutkimuksen piirissä tehdyissä käsitteen määrittely-yrityksissä törmää yhtälailla käsitteen
epämääräisyyteen ja elastisuuteen, joka tekee myös itse tutkimusalan
systemaattisesta määrittelystä hankalaa.176 Omakohtaisesti olen usein
kokenut ongelmallisena mediatutkimusta vaivaavan teknologiavetoisuuden,177 joka ei mielestäni huomioi tarpeeksi tietyn ilmaisuvälineen
eli mediumin kontekstuaalisuutta, samoin kuin myös sen vastaanoton
kokonaisvaltaisuutta ja aistimellisuutta; sana medium kun jo itsessään
viittaa välissäoloon ja refleksiivisyyteen.
Valokuvatutkija Mika Elo on kirjoittanut väitöskirjassaan
Valokuvan medium (2005)178 mediumeista materiaalisen aineksen ”koodauksen” ja ”välityksen” paikkoina, jotka laajentavat medium käsitteen
merkityksiä aineellisen tuolle puolen.179 Eloa seuraten haluankin huomioida tutkimuksessani myös sellaiset medium-käsitteeseen perinteisesti
kuuluneet merkitykset, kuten välittävyys ja välissäolo (engl. in-between),
kuin myös käsitteeseen aiemmin läheisesti liittyneen performatiivisuutta
painottaneen näkökulman, jolloin käsite nähdäkseni palvelee paremmin
tämän tutkimuksen kohdeilmiön – liikkuvan kuvan installaation – tarkastelua.180 Elon mainitsema mediumin välissäolo samanaikaisesti sekä
tuottaa merkityksiä että myös asettaa rajoja sen toiminnalle.181 Tässä
viitekehyksessä liikkuvan kuvan installaatio tulee mielestäni nähdä laajempana kokonaisuutena, kokonaisena audiovisuaalisena järjestelmänä
ja tapahtumana, jossa tila, kuvat, äänet ja vastaanottajat toimivat vuorovaikutuksessa. Elon esittämä näkemys mediumista on käyttökelpoinen
ja tarkoituksenmukainen valitsemani tutkimusnäkökulman kannalta, ja
näin ollen jaan sen myös omassa tutkimuksessani:

176

177
178

” – – mediat eivät siis ole pelkkiä teknisiä välineitä eivätkä merkityksen materiaalisia kantajia. Ne kytkeytyvät sekä merkityksenmuodostuksen prosesseihin että aistisuuteen. Mediaalisuus
sijoittuu merkin, jäljen ja teknisen laitteen väliin.” 182

Elon esimerkkiä seuraten sijoitan mediumin jonnekin havainnon ja ymmärryksen, käsittämisen ja kuvittelun, aistimellisuuden ja tekniikan,
sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen välimaastoon. Materiaalisten
kysymysten rinnalla pyrin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan
tutkimukseni teosanalyyseissä myös niitä käytäntöjä, jotka ohjaavat mediumin käyttöä; erilaisia taitoja, tapoja, tekniikoita, koodeja ja sopimuk48
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179
180
181
182

Malmberg 2008, 29–53; myös Jokisaari et. al 2008, 7–28. Mauri Ylä-Kotola
määrittelee mediateorian humanistiselta
ja kulttuurintutkimukselliselta pohjalta
lähteväksi monitieteiseksi tutkimusalaksi, jonka tutkimuksen kohteena ovat
niin olemassa olevat mediat kuin myös
huomispäivän median ilmaisumuodot.
Mediateoreettisessa tutkimuksessa pyritään Ylä-Kotolan mukaan ymmärtämään ja selittämään sekä arvioimaan
mediateknologioiden roolia nykyyhteiskunnassamme. Ylä-Kotola 1999,
15–16. Mika Elon mukaan mediateorian
monitieteinen oppiala kysyy ”mikä tekee
medioista medioita, –– mitä on medioiden mediaalisuus.” Elo 2005, 29. Mediateoreettisen tutkimuksen pariin kuuluu
myös historiallinen näkökulma (nk.
media-arkeologia), jonka avulla voimme
ymmärtää tradition vaikutusta nykypäivän medioiden taustalla. Mediateorian
tutkimustraditio juontaa juurensa kulttuuritieteellisistä Media Studies- (IsoBritannia) ja Medienwissenschaft- (Saksa)
tutkimusaloista, mutta myös humanistisesta taiteentutkimuksesta. Tarkan kokonaiskuvan piirtäminen mediateorian
alasta on kuitenkin ongelmallista siinä
mielessä, että tutkimusalan interdisiplinäärisyys toisinaan hankaloittaa valittujen menetelmien yhteensovittamista
(esim. mediatutkimuksen tiedotusopillinen painotus, ei-journalistiset joukkoviestimet, mediataide jne). Ylä-Kotola
1999, 6–7.
Ks. esim. Huhtamo & Lahti 1995, 11; Elo
2005, 89.
Mika Elo käy valokuvan historiaa ja
teoriaa tarkastelevassa väitöskirjassaan
”Valokuvan medium” (2005) hyvin
monipuolisesti ja huolellisesti läpi medium-käsitteen eri merkityksiä. Elon
tutkimuksen voi lukea mukaan 1990-luvulta lähtien voimistuneeseen mediafilosofiseen projektiin, jonka puitteissa
yksittäisiä medioita – kaikenlaisia teknisiä laitteita – on tarkasteltu filosofisen
pohdiskelun kohteena. Mediafilosofisen
projektin puitteissa mediaa ei tarvitse
ajatella selvärajaisena objektina, vaan
paremminkin ”erilaisina prosesseina ja
muodonmuutoksina”, tapahtumina, jotka määrittävät tavalla tai toisella todellisuuttamme. Jokisaari et. al 2008, 8.
Elo 2005, 35.
Mt., 35.
Mt., 22–29.
Mt., 37.

183
184
185

186

Mitchell 2005, 203.
Jameson 1991, 67.
Nykykuvataiteen liikkuvan kuvan installaatioteokset on usein kuvattu eri materiaalille, esim. filmille, kun millä keinoin
ne varsinaisesti esitetään galleriatilassa
yleisölle. Filmille kuvattu materiaali
siirretään esittämistä varten usein joko
DVD.lle tai tietokoneelle, sillä filmiprojektori olisi huomattavasti vaativampi
laite käyttää ja huoltaa näyttelykontekstissa. Filmiä kuvausmateriaalina
halutaan kuitenkin usein käyttää esim.
kuvateknisistä syistä; monen taiteilijan
mielestä kuvan väri ja tarkkuus ovat parempia perinteisemmällä filmimateriaalilla kuin esim. digivideolla. Mediumin
monifunktio-luonteesta, ks. esim. Manovichin jaottelu digitaalisen median eri
funktioista saman ilmaisuvälineen sisällä: 1) production eli taiteellinen ilmaisu,
2) storage eli median tallentaminen, 3)
distribution eli median jakelu sekä 4)
exhibition eli median vastaanotto. Manovich 2001a, 19–20.
Krauss 1978/1986; Krauss 1979/1998;
Krauss 1999a; Krauss 1999b; Krauss
1999c; Krauss 2006.

sia, joita taiteen vastaanottoon liittyen on vakiintunut käyttöömme.183
On ensiarvoisen tärkeätä muistaa, että liikkuvan kuvan installaation
mediumia eivät muodosta yksin ne tekniset laitteet, joita tarvitsemme
teosten tallentamista ja esittämistä varten, vaan että medium muodostuu
siitä kokonaisuudesta, jonka osatekijöitä ovat tila, kuvat ja äänet, samoin
kuin myös erilaiset materiaalit ja tekniset välineet, jotka liittyvät teosten
tilalliseen esittämiseen ja kokemiseen. Yhtälailla tärkeää on myös huomioida medium ja materiaalisuus käsitteiden osittainen sisäkkäisyys tai
limittäisyys, sillä ilmaisun tapaa ja siinä apuna käytettyä tekniikkaa on
mahdotonta hahmottaa ilman ilmaisun materiaalisten ominaisuuksien
hahmottamista. Medium ja materiaalisuus käsitteinä ovat näin olleen näkökulmia samaan ilmiöön – kulloinkin käsittelyssä olevaan taiteenlajiin
tai ilmaisumuotoon – jota voidaan valottaa ristiin molempien käsitteiden kautta, kumpaankin suuntaan.
Liikkuvan kuvan installaation mediaalisuuden ja mate
riaalisuuden taustalla vaikuttaa myös ajatus ilmaisumuodon prosessuaalisuudesta, joka saa erilaisia muotoja teosten materiaalis-teknologisissa
puitteissa. Teoksen installaatiomuoto on siis ymmärrettävä esitysmuotona, ”taiteellisena käytänteenä”, jonka käyttöä rakenteistaa se yhteiskunnallinen ja ideologinen taiteen järjestelmä, jonka piirissä teos on
esillä.184 Esitysmuodon vastaanottoon vaikuttaa myös läheisten tai vertailukohdan tarjoavien mediumien – tämän tutkimuksen kohdeilmiön
kohdalla erityisesti elokuvan – malli, jota liikkuvan kuvan installaatiot
kommentoivat ja kyseenalaistavat oman olemassaolonsa kautta. Liikkuvan kuvan installaation ilmaisun materiaaliset keinot, kuten teoksen
alkuperäinen tallennusmuoto ja liikkuvan kuvan esittämiseen käytetyn
tallenteen muoto, puolestaan jäävät kokonaisuuden kannalta vähemmän merkityksellisiksi. Siksi onkin mielekkäämpää keskittyä pohtimaan kokonaisuuden luonnetta monifunktioisena intermediaalisena
mediumina, ennemmin kuin paneutua pohtimaan kovin syvällisesti
liikkuvan kuvan tallentamiseen ja varastointiin käytettyjä tekniikkoja,
etenkin, jos ne vielä poikkeavat teoksen esittämiseen ja jakeluun käytetyistä tekniikoista.185
•
Taidehistoriallisen tutkimuksen viitekehyksessä mediumin tematiikkaa on toistuvasti kirjoituksissaan pohtinut taidehistorioitsija Rosalind
Krauss, joka on myös onnistunut tarjoamaan monimuotoisemman ja
perinteisiä taiteenlajeja erottavia rajoja kyseenalaistavan uudiskäsitteen
keskusteluun mediaalisuudesta.186 Vuonna 1999 ilmestyneessä kirjassaan
A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition
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Krauss kuvailee käsitteen ”post-medium” eli jälkivälineellinen avulla
modernismin jälkeisen ajan taidetta, jolle on tyypillistä modernismin
ylläpitämien, ja eri taidemuotoja erottavien, rajojen murtuminen.187 Jälkivälineellisen aikakautemme taiteen tunnuspiirteisiin kuuluu Kraussin
mukaan muun muassa se, että taiteen ilmaisumuodot ovat kehittyneet
tavalla, joka ei enää salli ”greenbergiläisen” ja ”modernistisen taiteen
puhtauden vaatimuksen” toteutumista. Syynä tähän on se, että taiteen
aiemmin selkeästi erillisten mediumien liudentuessa, ja jopa sulautuessa
yhteen, niistä on tullut hankalasti toisistaan erotettavia. Kraussin mediumia käsittelevistä teksteistä välittyy kuva mediumista taiteen käytännöissä alati muotoutuvana käsitteenä, ”konventioiden generatiivisena
kokoelmana”, joka on kullekin taidemuodolle ominaislaatuinen tukirakenne – ei kuitenkaan yksin mediumin fyysiseen olemukseen, sen materiaaliseen tai tekniseen luonteeseen keskittyvä.188
Jo varhaisessa artikkelissaan ”Video: The Aesthetics of
Narcissism” (1978) Krauss esitti näkemyksensä siitä, kuinka taidemuotoa – tässä tapauksessa varhaisia videoinstallaatioteoksia – ei hänen mukaansa voi määritellä yksinomaan fyysisten ominaisuuksien perusteella,
vaan kuinka kutakin taiteen mediumia tulee paremminkin tarkastella
diskursiivisena rakennelmana, joka on heterogeeninen ja muuttuva. Nimeämällä lopulta ”narsismin” videon varsinaiseksi mediumiksi,
Krauss viittaa siihen, että fyysisen materiaaliperustan sijaan on keskeisempää huomioida videon mediumin ”psykologinen malli”, jonka
keskiössä on ruumis ja ruumiillinen kokemus teoksesta; joko taiteilijan, kuten esimerkiksi artikkelissa käsitellyissä taiteilija Vito Acconcin
performatiivisissa videomonologeissa, tai installaatiomuotoisen teoksen
vastaanottajan ruumis.189 Kraussin mukaan taiteen erityisyys ei siis enää
jälkivälineellisellä ajalla löydy tarkkarajaisista ilmaisumuodoista, vaan
ilmaisumuodon määrittelyyn liittyy myös esimerkiksi teoksen vastaanottajan kokemuksen painottaminen ja ilmaisumuodon sisäinen sekoittuminen, joita Kraussin mukaan tulee tarkastella ”taiteen perusolemuksen” kautta.190
Vaikka Krauss käsitteleekin mediumia pohtivissa kirjoituksissaan monenlaisia nykytaiteen teoksia, joissa ilmaisumuodon mediumia on hieman hankalaa paikantaa yksiselitteisesti olemassa oleviin
kategorioihin, hänen valitsemansa esimerkit, kuten Jeff Wall, James
Coleman tai William Kentridge, on lopulta mahdollista sitoa myös
perinteisempiin medium-määritelmiin; valokuvaan, elokuvaan ja animaatioon.191 Installaatiotaiteessa taiteen medium on Kraussin mukaan
puolestaan laajentunut jo niin suuresti, ettei sitä voi enää tarkastella sa50
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Myös Kraussin artikkeli ”Reinventing
the Medium” Critical Inquiry – lehdessä
(1999a) käy läpi samaa tematiikkaa mm.
James Colemanin dia-istallaatioiden
kautta. Kraussin varhaisimpia mediumia
käsitteleviä kirjoituksia on vuonna 1978
ilmestynyt artikkeli ”Video: The Aesthetics of Narcissism”.
” – – a medium must be a supporting
structure, generative of a set of conventions, some of which, in assuming the
medium itself as their subject, will be
wholly ’specific’ to it, thus producing
an experience of their own necessity.”
Krauss 1999b, 26. Myös Krauss 1999b,
6–7, 53 ja Iitiä 2008, 48–49.
Krauss 1978/1986, 179–181, 1984. Toisin
kuin muut kuvataiteen perinteisemmät
mediumit video kykenee Kraussin mukaan tuottamaan välitöntä palautetta
välittämälleen kuva- ja äänimateriaalille
mahdollistamalla reaaliaikaisen kuvan
välittämisen, ja toimien näin peilin
lailla. Krauss kirjoittaa: ”– – tuntuu
tarpeettomalta puhua fyysisestä mediumista videon kohdalla. Näin siksi, koska videotaiteessa mediumista on tullut
apuväline. Sen sijaan, video todellinen
medium on nyt se psykologinen tilanne,
ne ehdot, jotka siirtävät huomion ulkopuolisesta objektista – Toisesta – sijoit
taen sen itseen.” Krauss 1978/ 1986, 184.
Krauss käyttää tästä englanninkielistä ilmaisua ”the essence of Art itself ”. Krauss
1999b, 5–7.
Ks. myös Schröter 2010, 112–113.

manlaisten, mediumspesifien määritelmien kautta, kuin jotka soveltuvat
vaikkapa kuvanveiston tai maalaustaiteen analysointiin. Installaatiotaide
vaatiikin Kraussin mukaan osakseen määrittelyä, joka paneutuu ”uudenlaisen mediumin” fyysisen rakenteen sijaan sen ”tekniseen rakenteeseen”
(engl. technical support), joka pitää sisällään sekä mediumin aiemmat,
että myös sen tulevat esteettiset konventiot, eli mediumin käyttöä ohjaavat ja kehittävät käytänteet: 192
”Käytän tässä termiä ’tekninen tuki’ keinona torjua ’medium’
termiin yhdistyvää ei-toivottua positivismia, joka useimpien lukijoiden mielestä viittaa traditionaaliseen esteettiseen genreen
yhdistyvään erityiseen materiaaliseen tukeen. – – ’Teknisellä
tuella’ on kyky vahvistaa viimeaikaista perinteisten esteettisten
mediumien vanhentumista – samalla se myös toivottaa tervetulleiksi uusien teknologioiden mukanaan tuomat kerrokselliset
koneistot, jotka tekevät teoksen fyysisen tuen yksinkertaisesta ja
yhtenäisestä identifioinnista mahdotonta (onko elokuvan ’tuki’
selluloidinauha, valkokangas, yhteenliitetty editoitu filmimate
riaali, projektorin valonsäde, pyöreät kelat?).” 193

192
193

194

195
196

Krauss 1999b, 5–7; 24–33; 44–45; myös
Krauss 1999a.
”I am using the term ’technical support’
here as a way of warding off the unwanted positivism of the term ’medium’
which, in most readers’ minds, refers to
the specific material support for a traditional aesthetic genre. – – ’Technical
support’ has the virtue of acknowledging the recent obsolescence of most traditional aesthetic mediums – – while it
also welcomes the layered mechanisms
of new technologies that make a simple,
unitary identification of the work’s physical support impossible (is the ’support’
of film the celluloid strip, the screen, the
splices of the edited footage, the projector’s beam of light, the circular reels?).”
Krauss 1999b, 55–62.
Lähemmin Kraussin post-medium-käsitteen kritiikistä, katso esim. Rebentisch
2012 ja Kim 2009.
Krauss 1999b, 44–45, 55–62.
Rebentisch 2012, 87.

Vaikka Kraussin valitsema jälkivälineellisen ajan medium-käsitettä tarkentava määritelmä ilmaisumuodon ”teknisestä rakenteesta” ei ole mielestäni sanamuodoltaan kaikkein onnistunein, Kraussin esittelemä laaja
lähestymistapa nykykuvataiteen perinteisiä välinerajoja kyseenalaistaviin
”jälkivälineisiin” – millaiseksi liikkuvan kuvan installaationkin voi lukea
– on välttämätön.194 Tämän määritelmän avulla voidaan paremmin huomioida muun muassa tilallisen taideteoksen konteksti laajasti ymmärrettynä siten, että prosessissa huomioidaan täydemmin teoksen vastaanottajan merkitys ja teoksen kokemuksellinen luonne, samoin kuin myös
teoksen tilallista muotoa ja tilasuhdetta korostava näkökulma.
Ongelmalliseksi Kraussin pohdinnan mediumista installaatiotaiteen osalta tekee se seikka, että hän tulkitsee kirjoituksissaan
intermediaalisuuden ilmiönä, joka on piittaamaton perinteisiä taiteenlajeja ja esteettisiä mediumeja kohtaan.195 Kraussin tyytyessä häivyttämään
perinteistä medium-käsitettä installaatiotaiteen kohdalla, installaatioiden estetiikkaa tutkinut taideteoreetikko Juliane Rebentisch puolestaan
huomauttaa, että taiteen medium ei katoa mihinkään intermediaalisissa
taideteoksissa, kuten installaatioissa, vaan se on läsnä, jääden tosin ”näkymättömiin” toimiessaan muodon ”toisella puolella.” 196 Toisin kuin
Krauss, Rebentisch näkee jälkivälineellisen ajan intermediaalisen taiteen
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pikemminkin taiteena, missä kunkin mediumin erityspiirteet nousevat
taiteen tuotannon keskiöön, vapaan tarkastelun kohteeksi. Tällöin suhtautuminen mediumiin ei ole välinpitämätöntä, vaikka se onkin vapaata
perinteisistä ja jäykistä taiteenlajien rajoista; Rebentischin mukaan kyse
on intensiivisemmästä tavasta tarkastella käsillä olevien ilmaisutapojen
erityislaatuisuutta ja mahdollisuuksia.197 Rebentisch kuvailee mediumin
toimintaa jälkivälineellisellä ajalla seuraavaan tapaan:
”Termi ’medium’, ja tämä on ratkaiseva uudelleentulkinta, ei enää
merkitse kyseessä olevien esittämistapojen rajattomia mahdollisuuksia. Nyt medium on potentiaalisesti ääretön ja avoin, mah
dollisten keskinäisten riippuvuussuhteiden muodostama horisontti,
jonka kukin taideteos saa omakseen.” 198

Rebentisch jatkaa myös toteamalla, että toisin kuin Krauss antaa meidän
ymmärtää, taiteen autonomisuus ei ole sidottavissa yksin tiettyihin esteettisiin representaation tapoihin tai niiden pohdintaan, vaan se on ennemminkin sidoksissa esteettisen kokemuksen rakenteeseen, jonka tulee
näin ollen aina olla taiteen kriittisen arvioinnin perusta.199 Taiteenlajin
mediaalisuuden pohdinta materiaalisesta näkökulmasta on näin ollen
yksi osa taiteen laadun arviointia, mutta ei yksin riittävä. Se kaipaa seurakseen taiteen vastaanoton prosessuaalisen luonteen pohdintaa taiteen
vastaanottajan näkökulmasta tarkasteltuna; Rebentischin valitsemin sanoin, taiteen ”esteettinen muoto” on olemassa vain ”vastaanoton prosessissa”, joka tarkoittaa muodon ja mediumin välistä ”kollaboratiivista
efektiä” eli yhteisvaikutelmaa.200
Vaikka taideteokset tietyllä tasolla luovat omaa formalis
miaan, korostaen muotoaan, muoto ei kuitenkaan yksin riitä niiden
täyden esteettisen kokemuksen käsittämiseen. Näin on, koska muoto
nähdään esteettisenä vain, kuin se asetetaan vuorovaikutussuhteeseen
merkityksen kanssa, materian ja merkityksen välisessä vuoropuhelussa,
joka on taideteoksen prosessuaalisuuden ytimessä, temporaalisessa ”tulemisen tilassa.” 201 Intermediaalisuuden näkökulmasta tarkasteltuna taiteessa ei enää voida tunnistaa selkeärajaisia mediaspesifisyyden tai ”genrespesifisyyden” käsitteitä, vaan tässä yhteydessä merkitykselliseksi nousee
muodon ja mediumin välinen dynamiikka esteettisessä kokemuksessa.
VI

•

TUTKIMUKSEN RAKENNE

Tutkimukseni jakautuu kahteen pääosaan, joita edeltää luku 1, jossa
käydään läpi ”median tilallistamisen” (engl. spatialization of media)202
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197
198

199
200
201
202

Mt., 122.
”But the term ’medium’ here, and this
is the decisive reconception, no longer
denotes the endless possibilities of the
means of representation in question.
Medium is now the potentially infinite
and open horizon of possible formations of
interrelation given with each individual
work of art itself.” Rebentisch 2012, 90.
(Korostus lähteessä.)
Mt., 76–77.
Mt., 88.
Mt., 264–265.
Iles 2001.

historiaa ja periodisaatiota niin kotimaisessa kuin myös ulkomaisessa
videoinstallaatiotaiteessa, sekä esitellään tutkimuksen kannalta keskeisiä
alan kansainvälisiä tutkimuskoulukuntia. Tutkimuksen ensimmäisessä
pääosassa (luvut 2 ja 3) tarkastellaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen valossa liikkuvan kuvan tilallistamista ja installaatiomuotoisen
taideteoksen ruumiillista kokemusta, sekä monikuvaisten liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittamaa hajautettua audiovisuaalista kerrontaa.
Tutkimuksen toisen pääosan muodostavat tutkimuksen kohdeteoksia
tarkastelevat teosanalyysiluvut (luvut 4–7), joissa teoksia tarkastellaan
sekä liikkuvan kuvan ja audiovisuaalisen kerronnan tilallistamisen että
teoksen vastaanoton näkökulmista.
Tutkimukseni luvussa 1 esittelen tiiviisti ulkomaisen ja
kotimaisen videotaiteen 1990-luvulla läpikäymiä muutoksia, ja erityisesti
liikkuvan kuvan esitysmuodon tilallistumista. Samalla perehdytän lukijan myös laajemmin niin kutsutun galleriaelokuvan lajityyppiin. Luvun
loppupuolella käsittelen myös tarkemmin ranskalaista keskustelua näyt
telyelokuvasta (ransk. cinéma d’exposition) ja toisesta elokuvasta (ransk.
cinéma d’autre), jonka piirissä on teoretisoitu ja analysoitu liikkuvan kuvan installaatiota esteettisenä ja kokemuksellisena taidemuotona.
Luvussa 2 tarkastelun keskiössä on tilan fenomenologia
sekä installaatiomuotoisen ja liikkuvaa kuvaa käyttävän taideteoksen
ruumiillinen vastaanottokokemus. Tässä luvussa käsittelen lähemmin liikkuvan kuvan installaation tilallista muotoa sekä sitä, kuinka
installaatio tilallisena taidemuotona tukee vastaanottajan ruumiillista
kokemusta. Tarkasteluni liikkuvan kuvan installaation olemuksesta
kulminoituu ”läsnäolon estetiikan” pohdintaan, jonka pohjaan Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiaan ja Vivian Sobchackin fenomenologiseen elokuvateoriaan, ja jonka avulla rakennan pohjaa liikkuvan
kuvan installaation tilallisen muodon ja teoksen ruumiillisen kohtaamisen tarkastelulle. Tässä luvussa käyn läpi myös ”immersiivisyyden
estetiikkaa”, joka on usein installaatiomuotoisiin liikkuvan kuvan teoksiin liitetty ominaisuus.
Tutkimukseni 3. luvussa perehdytään fragmentaarisen ja
tilallisen kerronnan kysymyksiin. Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan
niitä kerronnan tapoja, joita liikkuvan kuvan monikuvaisissa installaatioissa tyypillisesti tavataan, sekä sitä, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia kertomuksen tilallistaminen ja hajauttaminen tilaan tuo niin
teoksen kerronnalle kuin myös kertomuksen vastaanotolle. Vertailukohtanani tässä toimii perinteisempi audiovisuaalinen kerronta, lähinnä elokuva. Tässä luvussa tarkastelen myös sitä, kuinka vastaanottajan merkitys
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korostuu liikkuvan kuvan installaatiossa, jotka edellyttävät vastaanottajaltaan vuorovaikutteista asennetta teosta kohtaan, ja joita on kutsuttu
muun muassa ”tuloillaan oleviksi kertomuksiksi” (engl. coming narrative). Kertomuksen rakenteen ja toimintatavan tarkastelussa käytän apunani muun muassa kirjallisuudentutkija Marie-Laure Ryanin jälkistrukturalistista kerronnanteoriaa. Tarkasteluni keskiössä on myös liikkuvan
kuvan installaatioiden harjoittaman ”tilallisen montaasin” käsittely. Tämän käsitteen olen omaksunut käyttööni mediateoreetikko Lev Manovichilta, mutta omassa tutkimuksessani pyrin laajentamaan Manovichin
käsitteen käyttöä virtuaalisesta kolmiulotteisesta tilasta todelliseen, fyysisesti koettavaan tilaan.
Luvuissa 4–7 analysoidaan edeltävien lukujen tarjoamien
teoreettisten näkökulmien valossa neljän kotimaisen kuvataiteilijan ja
taiteilijaparin liikkuvan kuvan installaatiomuotoisia teoksia, kohdentaen
teosten temaattista tarkastelua teossisältöjen tarjoamien näkökulmien
kautta. Luvussa 4 analysoin Eija-Liisa Ahtilan monikuvaisia liikkuvan
kuvan installaatioita Lohdutusseremonia (1999) ja Tuuli (2002). Teosten
lähiluvussa kiinnitän erityisesti huomiota tarinan jakamiseen useampaan
kuvalähteeseen ja teosten esitysympäristöön, ja tarkastelen teoksia melodraamagenren viitekehyksen kautta. Luvussa 5 tarkasteluni kohteena
ovat Heli Rekulan teokset Hotelli (1991/2005) ja Vyyhti (2000), joita tarkastelen pohtien teosten suhdetta sekä elokuvan historiaan että tiettyihin
lähdeteoksiin, joita Rekula lainaa ja kommentoi teoksissaan audiovisuaa
liseksi appropriaatioksi nimeämäni työmetodin kautta. Luvussa 6 käsittelen dialogisuutta ja polyfoniaa Pekka Niskasen videoinstallaatioteoksissa
4 Songs – As a Matter of Fat (1998) ja Ryokan Mother Tongue (Hotelli
Äidinkieli, 2002). Viimeinen analyysiluku, luku 7, pureutuu Minna Rainion ja Mark Robertsin installaatiotrilogian Jos voisit nähdä minut nyt
(2003–2008) teoksiin. Käsittelen Rainion & Robertsin teoksia installaatiomuodossa esitettynä dokumentaarisena esseistiikkana.

54

TOISIN KERTOEN

1
MONITORISTA G ALLERIATILAAN
LIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMISEN VAIHEITA SUOMALAISESSA
JA KANSAINVÄLISESSÄ VIDEOTAITEESSA

”Voisimme kutsua tätä näyttelyelokuvaksi, aluttomaksi ja loputtomaksi luupiksi, rakenteeksi, jossa
ajan kokemusta ei enää voi erottaa keston subjektiivisesta rekonstruoinnista, ja joka näin osoittaa mahdollisuuden toisenlaiselle suhteelle ajallisuuteen
verrattuna elokuvalle luontaiseen peräkkäisyyteen.”
Jean-Christophe Royoux

203

204

205
206

”We could call this a cinema of exhibition, a loop without beginning or end,
a structure in which the experience of
temporality can no longer be separated
from a subjective reconstruction of
duration, thus demonstrating the possibility of an alternative to the kind of
relation to time inherent in cinematographic sequentiality.” Royoux 1999, 26.
”Gallery film” -termistä enemmän, ks.
esim. Darke 2000, 159 ja Zoller 2007,
30, 207–213. ”New cinematic aesthetic
in video” -termi on puolestaan filmi- ja
videoinstallaatioiden historiaa tutkineen Chrissie Ilesin käyttämä nimitys
1990-luvulta lähtien tehdylle liikkuvan
kuvan installaatiotaiteelle. Iles 2000,
252.
Ks. esim. Kotz 2005/2008, 75–376; Païni
2002, 65–67; Anton 2003, 9.
Esim. Leighton 2008, 7.

203

1990-LUVUN LOPULLA länsimaisen kuvataidekentän piirissä yleistyi puhe
galleriaelokuvista tai elokuvallisista videoinstallaatioteoksista, joiden ajateltiin haastavan ja uudistavan ei yksin kuvataiteen, vaan myös elokuvataiteen kenttää.204 Molempia termejä on käytetty, kun on haluttu viitata
usein suurikokoisiin video- ja elokuvainstallaatioihin, jotka yleistyivät
1990-luvun kuluessa maailmanlaajuisesti sekä museonäyttelyissä että erilaisissa kuvataiteen suurkatselmuksissa.205 Osa ilmiötä kommentoivista
kannanotoista jopa väitti, että liikkuvan kuvan installaatioiden ”elokuvalliset projisointikäytännöt” syrjäyttivät maalauksen ja kuvanveiston
hallitsevina nykytaiteen muotoina.206 Videoinstallaatioteosten yleistyminen – jopa jonkinasteinen dominanssi kuvataiteen kentällä – samoin
kuin myös ilmiön piiriin luettavien teosten tarkastelu ja teoretisointi
suhteessa sekä perinteisimpiin kuvataiteen lajeihin että elokuvien audioMONITORISTA GALLERIATILAAN
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visuaaliseen kerrontaan, synnytti runsaasti ilmiötä historioivaa ja teoretisoivaa keskustelua. Tuloksena syntyi lukuisia kuvataiteen ja elokuvan
rajankäyntiä tarkastelevia näyttelyhankkeita, seminaareja ja teemajulkaisuja, jotka pureutuivat liikkuvan kuvan tilallisiin muotoihin nykykuvataiteen diskurssissa.207 Samalla 1960- ja 1970-lukujen varhainen videotaide – samoin kuin myös samanaikainen kokeellinen elokuva – kokivat
”renessanssin”, kun niitä alettiin innokkaasti tutkia lähes ”arkeologisen
tutkimuksen” tarkkuudella.208 Tutkimusten tuloksia esiteltiin lukuisissa
museonäyttelyissä, joissa tarkasteltiin liikkuvan kuvan juuria osana kuvataiteen kenttää, sekä pyrittiin usein tavoittamaan mahdollisimman
autenttinen ja alkuperäinen versio menneitten vuosikymmenten teoksista.209 Samalla myös huomattiin, että se mitä oli pidetty uutena tulokkaana kuvataiteen kentällä 1990-luvulla, ei ehkä ollutkaan aivan niin uutta ja ennennäkemätöntä, kuin miltä se aluksi vaikutti. Tämä tutkimus
pyrkii osaltaan osoittamaan, että vaikka 1960- ja 1970-lukujen kokeilut
liikkuvan kuvan parissa kuvataiteen kentällä voidaankin asettaa samalle historialliselle jatkumolle 1990-luvun galleriaelokuva-trendin kanssa,
näiden kahden eri aikakauden kokeiluissa liikkuvan kuvan tilallistamisen
lähtökohdat ja vaikutustavat ovat ainakin osin toisistaan poikkeavat.
Tässä luvussa käyn läpi galleriaelokuvaksi ja näyttelyelokuvaksi – toisaalla myös ”toiseksi elokuvaksi” – kutsuttua, mutta hieman
hankalasti rajattavaa ja määriteltävää nykykuvataiteen ilmiötä. Galleriaelokuva-ilmiön piiriin mukaan luettavien teosten kohdalla nostetaan
usein esiin 1980-luvulla virinnyt keskustelu ”elokuvan kuolemasta”, jonka peittoajana tai pelastajana kuvataidekontekstissa esitetyt, ”jälkielokuvalliset” (engl. post-cinematic) liikkuvan kuvan teokset on toisinaan
nähty.210 Käyn seuraavaksi läpi kansainvälisen keskustelun eri puolia, ja
suhteutan sen keskeisimmän annin 1990-luvun ja 2000-luvun alun kotimaiseen videotaiteeseen, jota luonnehtii voimakkaasti liikkuvan kuvan
tilallistaminen installaatiomuodossa. Kohdeilmiön tarkastelu pohjustaa
tutkimuksen seuraavissa luvuissa käsiteltäviä teemoja, liikkuvan kuvan
tilallistamista ja vastaanottajan ruumiillista kokemusta teoksen äärellä,
sekä liikkuvan kuvan installaatioissa harjoitettavaa useaan kuvalähteeseen hajautettua audiovisuaalista kerrontaa ja ”tilallista montaasia.” 211
Samalla tarkastelen myös kansainvälisen keskustelun tarjoamien näkökulmien kautta kotimaisella kuvataidekentällä 1990-luvun kuluessa tapahtunutta muutosta, jossa videotaide vakiintui osaksi kotimaisen kuvataiteen kenttää. Tutkimukseni mukaan liikkuvan kuvan tilallistamisen
eri muodoilla kuvataidekontekstissa on ollut tässä prosessissa verrattain
merkittävä rooli.
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Ks. johdantoluku, jossa on esitelty keskeisimpiä aiheeseen liittyviä artikkelikokoelmia ja näyttelyluetteloita.
Zoller 2007, 19–20. Kokeellisen elokuvan suuntauksista huomion kohteeksi
nousi muun muassa omasta materiaalisuudestaan kiinnostunut strukturaalisen
eli rakenteellisen elokuvan suuntaus.
Strukturalistisen elokuvan parissa analysoitiin elokuvan kerrontaa, havainnoinnin manipulointia ja tehostamista
eri tekniikoiden avulla, sekä tehtiin kokeiluja äänen ja kuvan yhteensopimattomuudesta. Elokuvan materiaalisiin,
etenkin filmin, ominaisuuksiin pureuduttaessa strukturalistisen elokuvan
parissa käytettiin muun muassa erilaisia
kuvassa näkyviä virheitä, kuten naarmuja ja näkyviä ruutujen välisiä liitoskohtia, osana elokuvaa, ikään kuin pyrkien
näyttämään sen, mistä elokuva konkreettisesti rakentuu. Strukturalistinen
elokuva myös pyrki eroon tekijän painolastista tekemällä kamerasta subjektia
merkittävämmän kokijan. Esim. Altstatt
& Sausmikat 2003, 7–9; myös Nummelin 2005, 144–146. Toinen tarkastelun
kohteeksi nostettu kokeellisen elokuvan
suuntaus oli nk. laajentuneen elokuvan
(engl. expanded cinema) suuntaus, jossa
kokeellinen elokuva kävi rajankäyntiä
muiden taiteen osa-alueiden kanssa,
omaksuen niiltä niin uudenlaista muotokieltä kuin myös uusia materiaaleja.
Esim. näyttelyt Into the Light: The Pro
jected Image in American Art 1964–1977,
Whitney Museum of American Art,
New York, 2001; Turbulent Screen. Die
Strukturelle Bewegung in Film und Vi
deo, Edith-Ruß-Haus für Medienkunst,
Oldenburg, 2003; X-Screen: Film Instal
lations and Actions in the 1960s and 1970s,
MUMOK – Museum of Moderner
Kunst, Wien, 2003–2004.
Vrt. Royoux 2003, 107–123. Elokuvan
kuolemaksi on vuoroon epäilty koituvan
niin elokuvateknologian digitalisoituminen kuin myös elokuvien siirtyminen
elokuvateattereista internetiin ja kännyköihin. Vaikka digitaaliset tekniikat ovat
muuttaneet elokuvien kuvan ja äänen
käsittelyä, samoin kuin myös elokuvien
levitystä ja esittämistä, kovin merkittäviä
muutoksia ei toistaiseksi kaikista peloista
huolimatta ole tullut. Suurimman muutoksen tässä prosessissa on kenties kokenut itse elokuvan vastaanottotapahtuma,
jonka mystisyys kollektiivisena fantasiana elokuvateatterin pimeydessä on toki
kärsinyt uusien esitysteknologioiden
– kuten kännykkäelokuvien ja Internetesitysten – myötä. Elokuvan ”rappiosta”
ja filmin korvaamisesta digitaalitekniikalla ks. esim. Cheshire 1999, passim.
Manovich 2001a, 325. Tarkemmin tilallisesta montaasista, ks. edellä luku 3.
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Eerikäinen 1993/2007, 111.
Iles 2000, 252; myös London 1995, 18.
Veistoksellisen videoinstallaatiotaiteen
määritelmästä lisää tuonnempana tässä
luvussa. 1980- ja 1990-luvun esimerkkeinä veistoksellisesta videoinstallaatiotaiteesta voisi mainita vaikkapa Dara
Birnbaumin, Valie Exportin, Gary
Hillin, Nam June Paikin, Bruce Naumanin, Diana Thaterin sekä Bill Violan
monitoripohjaiset videoteokset. Kotimaisista taiteilijoista voisi tässä yhteydessä mainita muun muassa Eija-Liisa
Ahtilan, Marikki Hakolan, Lea ja Pekka
Kantosen sekä myös eräät Pekka Nevalaisen teokset, joissa käytettiin videomonitoria osana installaatiomuotoisia
teoksia.
Kotimaisen video- ja mediataiteen kansainvälistymisestä, ks. esim. Mäkelä &
Tarkka 2002; Väkiparta 2002; Mäkelä,
A. 2008.
Varhaiset kotimaiset videoteokset olivat tyypillisesti erilaisia taiteellisten
prosessien ja aktien tallennuksia (esim.
Turppi-ryhmä ja Homo $). Eerikäinen
1993/2007, 85. Suomessa videotaide ei
vielä 1980-luvulla kuulunut taidekoulujen opetusohjelmaan, mutta taiteilijat hankkivat alan koulutusta erilaisilla kursseilla (nk. ”videopajat”) sekä
opiskellessaan ulkomailla (esim. Mervi
Buehl-Kytösalmi). Varsinainen videotaiteen opetus alkoi Suomen Taideakatemian koulussa vasta 1990, kun tila-aikataiteen laitos perustettiin Lauri Anttilan
johdolla. Eerikäinen 1993/2007, 99–100;
myös Rastas 2007, 194–196 ja Mäkelä &
Tarkka 2002, 10.
Eerikäinen 1993/2007, 84–85 ja Tarkka
1992, 34. Myös Erkkilä 2008, 53–54, 63–
64. Videotaiteen varhaisesta historiasta
Suomessa ks. lähemmin esim. Eerikäinen 1993/2007; Kantonen 1998; Rastas
2007 ja Yli-Annala 2007.
Ks. esim. Rush 2003, 9 ja Iles 2000, 252.
Taiteilijaryhmä Elonkorjaajat järjesti
Vanhalla ylioppilastalolla vuonna 1971
Intermedia-tapahtuman, jossa esitettiin
muun muassa kotimaista (esim. Philip
von Knorring ja Erkki Kurenniemi) ja
ulkomaista videotaidetta. Kurenniemi
esitteli tapahtumassa suunnittelemansa
ja rakentamansa elektronisen instrumentin videourun eli DIMI-O:n, joka
oli varhainen interaktiivinen soitin. Eerikäinen 1993/2007, 85–86. Myös Ojanen & Suominen 2005, 27. Philip von
Knorringin nimiin luetaan myös yksi
ensimmäisistä suomalaisista videoinstallaatioteoksista, 8 turvakameran ja -monitorin ja 8 veistosjalustan muodostama
Bevakat (1977), joka oli esillä Elonkorjaajien näyttelyssä Moderna Museetissa
Tukholmassa vuonna 1977. Yli-Annala
2013, 5–6.

1.1

LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATION
INSTITUTIONAALINEN KEH(IT)YS

”Videotaide on rajatilan taidetta. Sil
lä on
pääsy kaikkialle, mutta sille ei löydy pysyvää
paikkaa mistään.”
Hannu Eerikäinen

212

1990-luvun videotaiteen yksi keskeinen kehityssuunta liittyy tilallisten
liikkuvan kuvan teosten voimakkaaseen yleistymiseen niin kotimaisella
kuin kansainväliselläkin nykytaiteen kentällä. Projisoitu ja moninkertainen, installaatiomuodossa esitetty videokuva syrjäytti nopeasti aiem
man, veistoksellisen videoinstallaatiotaiteen, joka oli vielä sidoksissa
monitoriin videokuvan lähteenä.213 Suomessa videotaiteen varsin nuori
taiteenala omaksui nopeasti muutoksen uudet tuulet, ja lähestyttäessä 1990-luvun loppua videoinstallaatio oli jo vakiinnuttanut asemansa
kotimaisella taidekentällä, saaden hyvin näkyvyyttä myös maamme rajojen ulkopuolella, osin kuvataiteilija Eija-Liisa Ahtilan henkilökohtaisen menestyksen kannattelemana.214 Suomalaisen videotaiteen alku
ajoitetaan tavallisesti 1980-luvulle, jolloin taiteenlaji ilmaantui kotimaisiin taidetapahtumiin ja näyttelyihin, tosin aluksi vahvasti osana
muita uusia taiteenlajeja, etenkin performanssi- ja prosessitaiteen yhteydessä.215 Taidemuotona videotaide kotiutui niin kutsuttujen ”muutaiteiden” kentälle, eli vuonna 1987 perustetun MUU ry:n ympärille
kehittyneeseen, monitahoiseen kuvaa ja ääntä sekä tilan ja ajan ulottuvuuksia yhdistelevään audiovisuaalisten taiteiden ja mediataiteiden
”uudisalueeseen”.216 Taidemuodon tiivis yhteys muihin taiteenlajeihin
noudatti meillä melko samanlaista kehityskulkua, kuin mikä oli ollut
havaittavissa muun muassa amerikkalaisessa videotaiteessa lähes parikymmentä vuotta aiemmin.217
Ensimmäiset kansainvälisen videotaiteen esitykset Suomessa nähtiin jo 1970-luvun alussa, mutta ne eivät vielä varsinaisesti
johtaneet videotaiteen tekemiseen täällä. 1970-luvun Suomessa videotaiteeseen kohdistunut pienen ryhmän kiinnostus kumpusi lähinnä käsitetaiteen piiristä.218 Videotaiteen näyttelyt säilyivät melko harvinaisina
aina 1980-luvulle asti; vasta silloin kotimaisen kulttuurin ”vapautunut
ilmapiiri” sekä kuvataiteen kentälle rantautunut taiteidenvälisyys ja eri
tekotapojen sekoittuminen mahdollistivat videotaiteen alun Suomessa.
Keskeisiä virikkeitä tälle olivat myös Vanhan Gallerian videoesitykset
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ja keskustelutilaisuudet sekä Ateneumissa vuonna 1983 järjestetty neljäs ARS-näyttely, missä oli esillä runsas valikoima keskeisten kansainvälisten videotaiteilijoiden teoksia.219 Syynä sille, miksi videotaide saapui
Suomeen kansainvälisesti vertailtuna melko myöhäisessä vaiheessa, on
pidetty muun muassa 1980-lukua edeltäneen vuosikymmenen ”taidemaailman taantumuksellisuutta”, kuten myös Suomen yleisempää ”kulttuurista eristyneisyyttä.” 220
Vuonna 1998 mediataidetta esittelevän MuuMediaFesti
vaalin 10-vuotisohjelmakirjassa luotiin katsaus taaksepäin suomalaisen
mediataiteen lyhyeen historiaan, ja arvioitiin mediataiteen – ja erityisesti
videotaiteen – roolia prosessissa, jossa mediataide oli astunut marginaalista kuvataiteen kentän keskiöön. Tuossa yhteydessä esitettyjen arvioiden pohjalta on mahdollista hahmottaa kuvaa myös videoinstallaation
merkityksestä siinä prosessissa, jossa mediataiteesta – laajasti käsittäen
– tuli Suomessa instituutiokelpoista taidetta. Vaikka videotaide oli vielä
1980-luvulla ollut melko huomaamatonta, marginaalista taidetta, kohti
vuosikymmenen loppua siitä oli jo tullut ”hyväksytty taiteenlaji”, jota
kuitenkin esitettiin vielä pääosin erilaisilla videofestivaaleilla ja -tapahtumissa, ennemmin kuin museoissa tai gallerioissa.221 Suomessa varhaisen
videotaiteen tärkeitä esitysareenoja olivat erityisesti Kuopion videofesti
vaali (1989–1990) ja Lahden AV-biennale (1984–1997) sekä helsinkiläinen
MuuMediaFestivaali (1989–1998), joka jatkoi Kuopion festivaalin toimintaa tuoden tapahtuman pääkaupunkiseudulle. MuuMediaFestivaa
lin painopiste siirtyi kuitenkin nopeasti 1990-luvun edetessä uusimpaan
mediataiteeseen, interaktiivisiin installaatioihin sekä verkkotaiteeseen, ja
näin videotaiteen ”palvelusaika uuden audiovisuaalisen kielen messiaana
ja mediakulttuurin demokratisoijana” päättyi kuvataidekentän yleiseen
hyväksyntään.222 Taiteen laidalta nousseesta ja ”konservatiivisen taideyleisön henkistä turvallisuutta vaarantavasta” muutaiteesta – minkä joukkoon videotaide vielä 1980-luvulla luettiin mukaan – sukeutui 1990-luvun aikana osa vallitsevaa järjestystä; vaihtoehdon tarjoavan vastataiteen
mahdollisuus koettiin menetetyksi, kun taiteen kentän ”säikyttelijät”
saavuttivat kentän yleisen hyväksynnän.223
Kun tilallisen muodon saaneesta videotaiteesta 1990-luvun puolivälissä tuli yhtäkkiä hyvin suosittua, ilmiö ei kuitenkaan ilmaantunut kuvataiteen kentälle täysin tyhjiöstä, vaan sama muutos oli
ollut nähtävissä jo 1990-luvun alussa Yhdysvalloissa, missä uudenlainen tilallinen suuntaus oli ilmaantunut videotaiteeseen ja laajemminkin ”multimediataiteeseen kautta linjan.” 224 Sekä teosten esittämiseen
että tallentamiseen käytettävän tekniikan kehitys 1990-luvun kuluessa
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Eerikäinen 1993/2007, 92–95. ARS-83
näyttelyssä olivat mukana muun muassa
seuraavat kansainväliset videotaiteilijat,
kuten Vito Acconci, Dara Birnbaum,
Nam June Paik ja Bill Viola.
Eerikäinen 1993/2007, nootti 1. Ks.
myös Rossi 1999, 48–90; Erkkilä 2008,
53; Kivirinta & Rossi 1991, 18–19; Dazord 2007, passim ja Sorsa 2009, passim.
Veiterberg 1990, 10 ja Pàlsson et al.,1990,
4. Ks. myös Kivirinta & Rossi 1991, 18
ja Rastas 2007. Kansainvälisestä kehityksestä esim. Frohne 2000, 123. Suomessa
varhaisen videotaiteen tärkeitä esitysareenoja olivat muun muassa Kuopion
videofestivaali (1989–90) ja MuuMe
diaFestivaali (1989–1998). Festivaaleilla
esitettiin kuitenkin lähinnä yksikuvaisia
videoteoksia, ei niinkään installaatiomuotoisia teoksia. Rastas 2007, 196.
Yli-Annala 1998, 114–115.
Eerikäinen 1993/2007, 20.
Kotz 2005, 103; myös Veiterberg 1990,
10.
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Rush 1999, 103–104, 153.
Kotz 2005, 101.
Iles 2003, 131.
Kotz 2005, 101.
Palaan kysymyksiin taiteen vastaanottajan autonomiasta sekä teoksen vastaanottoon käytetystä ajasta luvussa 2.
Veiterberg 1990, 13. ”Puhtaalla nauha
teoksella” Veiterberg viittaa yksikuvaisiin
videoteoksiin, joiden tyypillisiä tallennusmuotoja 1980- ja 1990-luvuilla olivat
erilaiset analogiset videonauhaformaatit,
kuten VHS, U-matic tai vaikkapa Betamax.
Huhtamo 1990, 20.
Veiterberg 1990, 13.

muutti videotaiteen kenttää varsin nopeaan tahtiin225: entistä paremmat
projisointimahdollisuudet vapauttivat liikkuvan kuvan tv-monitorin rajoittuneesta esitysmuodosta monitorilaatikon ulkopuolelle suurentaen
projisoidun liikkuvan kuvan moninkertaiseksi mittakaavaan, joka läheni
elokuvateatterin valkokankaan mittasuhteita.226 Aiemmin videotaiteen
teoksiin liitetty samankaltaisuus tv:n estetiikan ja ”demokraattisuuden”
kanssa korvautui nyt lähentymisellä elokuvien estetiikkaan ja suuremmilla tila- ja laitevaatimuksilla.227
1990-luvun kuluessa liikkuvan kuvan esittämiseen käytettävän tekniikan kehityksen mukanaan tuomat muutokset alkoivat erottua hyvin myös taidenäyttelyiden kokoonpanossa. Taidehistorioitsija
Liz Kotzin tekemien huomioiden mukaan yksikanavaisia videoteoksia
oli aiemmin esitetty usein omissa tiloissaan, erillään ja sivussa museoiden päänäyttelytiloista, koska videomonitori oli mielletty ”häiritseväksi”
ja ”epäedustavaksi” elementiksi galleriatilassa. Kotzin mukaan video
monitorin miellettiin ohjaavan näyttelyvieraiden ajatukset virheellisesti
olohuoneen nurkkaan sijoitettuun televisioon ja sen välittämään maailmaan. Uudet tilaa vaativat, ja usein ”esteettisesti näyttävämmät”, projisoidut filmi- ja videoinstallaatiot puolestaan löysivät pian paikkansa
museon päägalleriatiloista veistosten, installaatioiden, esineteosten ja
maalausten rinnalta.228 Tämä kehityssuunta ei kuitenkaan ole ollut yksinomaan esteettinen, vaan muutoksella on ollut omat vaikutuksensa
museovierailuun myös näyttelykävijän autonomian sekä teoksen äärellä
vietetyn ajan kannalta.229
•
Vuonna 1990 norjalainen taidehistorioitsija Jorunn Veiterberg kirjoitti
artikkelissaan ”VI puolesta ja vastaan TV”, että työskentelyn aloittaminen installaatiomuodon kanssa merkitsi videotaiteelle ”ulospääsyä eikenenkään-maalta”. Veiterberg perustelee tulkintaansa sillä, että installaatio taiteenlajina liittyy kiinteästi taideinstituutioon, ja näin taiteilijan
tekemä valinta työskennellä installaatiomuodon kanssa merkitsi samalla
”taidemaailman valintaa television sijasta”.230 Samanlaisesta muutoksesta
kirjoitti noihin aikoihin myös suomalainen mediatutkija Erkki Huhtamo, jolle videoinstallaatiotaiteen ”esiinmarssi museoihin, suurnäyttelyihin ja julkisiin kokoelmiin” oli puolestaan merkki taidemuodon ”täysiikäistymisestä”.231 Veiterbergin esittämä huomio koski kuitenkin vielä
pääosin monitoripohjaisia videoinstallaatioita, joiden tarjoaman audiovisuaalisen kokemuksen hän kuitenkin jo tulkitsi poikkeavaksi perinteisten yksikanavaisten, ”puhtaiden nauhateosten”, tarjoamaan kokemukseen verrattuna.232
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Kotimaisella kuvataidekentällä videotaiteen ”täysi-ikäistyminen” ja astuminen marginaalista museoon ei kuitenkaan herättänyt
yksinomaan varauksetonta ihastusta. Taidemuodon kanonisoinnin koet
tiin vievän mukanaan videotaiteeseen 1980-luvulla liitetyt vaihtoehtoja vastataiteen sekä rajoja ylittävän oppositiotaiteen leimat: 1980-luvun
videotaiteen ”arte poverasta” tuli joidenkin arvostelijoiden silmissä
1990-luvulla ”oopperaa”, jossa teknologia korvaa merkityksellisen sisällön ja idean.233 Kun MuuMediaFestivaalin ohjelmakirjassa vuonna 1998
arvioitiin mediataiteen asemaa kotimaisen kuvataiteen kentällä, samassa
yhteydessä osa kuvataidekentän toimijoista ilmaisi avoimesti huolensa
siitä, että hakiessaan laajempia yleisöjä sekä runsaampia esiintymismahdollisuuksia museoissa ja gallerioissa, videotaiteilijat virheellisesti tarttuvat installaatiomuotoon. Muun muassa kuvataiteilija Teemu Mäki,
joka myös itse käytti tuolloin videota yksikanavaisissa ja performatiivisissa videoteoksissaan, esitti epäilynsä tapahtunutta kehitystä kohtaan
seuraavin sanoin:

233
234
235

”Videotaide on minusta reagoinut leviämisongelmiinsa hakemalla turvaa äidistä: uusia yksinauhateoksia syntyy hyvin vähän, taiteilijat suosivat installaatiomuotoa, jotta eivät joutuisi
tuhoon tuomittuun kilpailuun TV- ja elokuvateatteritäytteen
kanssa – ja jotta saisivat hyödyn taidemuseoiden PR-aurasta
(en väitä että tämä olisi totta kaikkien installaatiotöiden kohdalla).” 234

Liikkuvan kuvan esitysmuotojen muutos tilalliseen suuntaan nähtiin
siis osin epätoivottuna, ja vahvasti popul(ar)istisena kehityksenä, jonka
ei nähty kehittävän videotaiteen omaa audiovisuaalista kieltä osana ”kuvataiteen tonttia.” 235 Tämän päivän perspektiivistä taaksepäin katsot
taessa Mäen esittämä väite kuulostaa jo vanhentuneelta, sillä Suomessa
juuri installaatiomuoto toi videotaiteen vahvasti mukaan kuvataiteen
kentälle, osaksi nykykuvataiteen laajaa kirjoa.236 Siksi on edelleen paikallaan kysyä, mikä oli tilallisen esitysmuodon rooli siinä kehityksessä,
minkälaiseksi videotaide kehittyi, kun se saavutti taideinstituutioiden
hyväksynnän 1990-luvulla? Jos taiteenlaji olisikin jatkanut kehitystään
kuvataiteen kentän marginaalissa, miten toisen näköistä se nykyisin
olisi? Ja, olisivatko videotaiteen tilalliset kokeilut jääneet nopeasti historiaan ilman taideinstituutioiden osoittamaa hyväksyntää, ja ilman
niiden taloudellista ja tilallista resursointia? Vastaväitteenä esitetylle
kritiikille voidaan kuitenkin todeta, että taiteilijan valitsema ilmaisu60
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Eerikäinen 1993, 22.
Mäki 1998, 8.
Mt., 8. Teemu Mäen esittämä kritiikki
videoinstallaation teosmuotoa kohtaan
löytää kaikupohjaa brittiläisen, marxilaiseksi tunnustautuvan taiteentutkijan Julian Stallabrassin kirjoituksista 1990-luvun installaatiotaiteesta. Kirjassaan Art
Incorporated – The Story of Contempo
rary Art (2004) Stallabrass tarkastelee
nykykuvataiteen roolia osana globaalia
taidetaloutta sekä muun muassa installaatioiden nousua 1990-luvun taidekentän keskiöön. Hän esittää kirjassaan näkemyksen, jonka mukaan taidemuodon
suosion ja yleistymisen taustalla vaikuttaa seikka, jonka mukaan ”nykyinstallaatio” nähdään usein taiteen keinona
taistella massakulttuuria vastaan, kuten
Mäkikin edellä ehdotti. Tosin, toisin
kuin 1960- ja 1970-lukujen installaatiotaide, joka syntyi paljolti taiteilijoiden
harjoittaman instituutiokritiikin pohjalta, 1990-luvun installaatiot eivät usein
enää ole vastataidetta, vaan pikemminkin eräänlaista spektaakkelitaidetta, joka
luovii tiensä taidemaailman keskiöön,
museonäyttelyihin ja kansainvälisiin
suurnäyttelyihin, ja kisaa rinnan massakulttuurin kanssa yleisön huomiosta.
Stallabrass 2004, 24–27.
Tässä viitataan kehitykseen, jossa videosta, tai liikkuvasta kuvasta laajasti ajateltuna, on tullut tasavertainen taidemuoto
perinteisempien taidemuotojen, kuten
maalauksen, kuvanveiston tai vaikkapa
valokuvan rinnalle. Erittelyn tekeminen
videotaiteen ja kuvataiteen välille on tätä
nykyä tarpeetonta, sillä valokuvan lailla
liikkuvasta kuvasta on tullut legitiimi
osa kuvataiteen kenttää.
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Esim. Rinne 1997, 11; Elovirta 1999, 199–
201.
Hietaharju 1992, passim.
Heikka 2004,passim.
Käsite paikkasidonnainen taide eli sitespecific art kuvaa sellaista taidetta, joka
on tiettyyn paikkaan ja/tai kontekstiin
tehtyä tai suunniteltua taidetta, ja joka
pyrkii ottamaan sijoitus-/esityspaikkansa fyysisen ja visuaalisen luonteen huo
mioon, usein myös paikan historiallisen,
ekologisen, psykologisen tai sosiologisen
luonteen. Kwon 2000, 38–39.

muodon vaihdos yksikanavaisesta videoteoksesta kokonaisvaltaiseen ja
tilalliseen liikkuvan kuvan installaatioon ei tyhjennä teosta syvemmästä ideasta ja sisällöstä.
Vertailukohtana videotaiteelle voisi mainita kotimaisen valokuvataiteen, jossa yksi keskeinen kehityssuunta 1990-luvulla liittyi samaan tapaan kuin videotaiteessakin tilallisten teosten yleistymiseen sekä
kotimaisella että kansainvälisellä nykytaiteen kentällä. Valokuvataiteessa
etsittiin irtiottoa dokumentaarisuuden perinteestä 1980- ja 1990-lukujen
vaihteessa muun muassa installaatiomuodon tarjoamien uusien esittämisen ja tulkinnan tapojen kautta.237 Valokuvan purkautuminen kohti
tilaa oli osa prosessia, jossa oli tavoitteena kehittää erityisesti valokuvan
kuvataiteellista ulottuvuutta. Tämä tapahtui alkujaan etenkin käsitetaiteen kautta, jolloin valokuva – ei enää yksinomaan puhtaana esteettisenä
objektina, vaan myös osana tekemisen prosessia – laajeni ulos kehyksistä
laajentaen mediumin perinteisiä rajoja, ja yrittäen löytää uusia tapoja ja
muotoja siihen ilmaisuun, mikä valokuvalle perinteisesti oli asetettu.238
Kehitys, joka alkoi suurin piirtein samoihin aikoihin video- ja valokuvataiteessa, kuihtui kuitenkin varsin pian jälkimmäisen kohdalla. Kun
kotimaisen videotaiteen suurikokoiset projisoidut teokset olivat vielä
viime vuosituhannen vaihteessa runsain määrin esillä niin kotimaisissa
kuin myös kansainvälisissä näyttelyissä, näiden rinnalla nähtiin varsin
usein myös kotimaisen valokuvataiteen edustajia. Yksi merkittävä ero
näiden kahden taiteenlajin välillä oli kuitenkin nähtävissä, sillä uudelle
vuosituhannelle saapuessaan valokuvataide unohti installaatiomuodon
ja ”palasi seinille”. Valokuvatutkija Elina Heikka on nähnyt tuolloisessa
kehityksessä merkkejä ”liiketaloudellisesta rationaliteetista”, joka karsasti
taidemaailman kansainvälistymisprosessissa kokeellisempia teosmuotoja,
suosien ennemmin helposti liikuteltavia ja erilaisiin tiloihin näppärämmin asettuvia teoksia.239
•
Kuten sanan installaatio etymologiakin jo alleviivaa, viitataan sanalla
prosessiin, jossa taiteilija rakentaa teoksensa tiettyyn, ennalta määriteltyyn tilaan (= tilakohtainen, engl. site specific).240 Taiteen esittämisen
käytäntöjen tasolla sana viittaa myös siihen, että taidemuoto usein edellyttää esitystilakseen esimerkiksi museon, gallerian tai muun taiteen esittämiseen vakiintuneen instituution, toisin kuin vaikkapa maalaus, joka
saattaa helpommin kotiutua instituutioiden ulkopuolelle. Syynä taiteenlajin instituutiosidonnaisuuteen on se, että installaatiotaide – ja aivan
erityisesti liikkuvan kuvan installaatio – on olemassaolossaan usein riippuvainen museoista tai muista vastaavista näyttelyinstituutioista. Tämä
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johtuu siitä, että museonkaltaiset näyttelyinstituutiot mahdollistavat
taiteenlajin esittämisen niin tilallisesti, teknisesti kuin myös usein talou
dellisesti; nykypäivän liikkuvan kuvan installaationmuotoiset teokset
kun ovat tavallisesti melko kalliita niin taiteilijoille kuin myös museoille
tuottaa ja esittää.
Taideinstituutioiden viime vuosikymmeninä osoittama
myötämielisyys liikkuvan kuvan installaatioita – samoin kuin laajemmin erilaisia mediataiteen installaatiomuotoisia teoksia – kohtaan on
arveltu johtuvan näiden ”media-orientoituneesta esillepanosta”, jonka uskotaan vetoavan useampiin erilaisiin yleisöihin, ei yksinomaan
perinteiseen taidemuseoyleisöön. Tate Modern museon johtajan Chris
Derconin mukaan ”media-orientoitunutta esillepanoa” hyödyntävät
teokset käyttävät sellaisia viihdeteollisuuden ja tiedonvälityksen tutuksi tekemiä tekniikoita, jotka ovat tuttuja yleisölle näistä yhteyksistä, ja
siksi kiinnostavia jo sinänsä uudessa kontekstissa, kuten taidemuseon
näyttelyssä, kohdattaessa.241 Tämän ajattelumallin taustalla vaikuttaa
varmasti myös keskustelu taidemuseoinstituution 1980- ja 1990-luvuilla läpikäymästä muutoksesta korkeataiteen linnakkeesta ja asiantuntijakatsojuuden tyyssijasta kulttuurikeskukseksi tai ”mega-museoksi”,
joka tarjoaa näyttelyiden ohella muitakin sosiaalisia, kulttuurillisia
ja taloudellisia palveluja, kuten esimerkiksi kahvilat ja kirjakaupat.242
Tuolloin, eräänlaisessa ”populaarissa käänteessä”, museosta tuli opetusinstituution sijaan sosiaalisesti orientoitunut ”kokemusinstituutio”, missä fyysinen ja psyykkinen taiteen kokemus korvasi etäisen,
asiantuntijuuteen pohjaavan ja pohjimmiltaan intellektuellin taiteen
vastaanoton ja tulkinnan.243 Tällaisessa ”kokemusinstituutiossa” vastaanottajan osallistumista ja ruumiillista taidekokemusta korostava taiteenlaji, kuten installaatio, on vahvoilla.
1.2
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INSTALLAATIO VASTAVOIMANA VIDEOTAITEEN
”KATOAMISEN ESTETIIKALLE”

Vuonna 1990 mediatutkija Erkki Huhtamo kirjasi esseessään ”Kaksikymmentä ajatuskatkelmaa videoinstallaatiosta” teesejä videoinstallaatiotaiteen olemuksesta pohjoismaista videotaidetta esittelevän Interface – Koh
tauspinta -näyttelyn luetteloon.244 Huhtamon teesit pyrkivät tekemään
eroa perinteisten nauhateosten ja tuoreiden installaatiomuotoisten videoteosten välille, kommentoiden samalla muutosta, joka oli juuri alkanut kotimaisessa videotaiteessa tilallisten videoinstallaatioteosten alettua
yleistyä 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Huhtamon esittämän tulkinnan mukaan videoinstallaatio edusti videotaiteen ”materiaalista, tilallista
62
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Dercon 2000b, 28–31.
Vrt. Levin 1983, 57. ”Mega-museum”
-käsite on October-lehden toimituskunnan (Bois, Buchloh, Foster ja Krauss)
lanseeraama käsite, jolla on kuvattu taidemuseoinstituution 1980- ja 1990-luvuilla
läpikäymää muutosta asiantuntijainstituutiosta monipalvelualaiseksi kulttuurikeskukseksi. Keskeistä näissä uusissa
”mega-museossa” on kokemuksen korostuminen yli taiteen tulkinnan. Uuden kehityssuunnan airueina on usein käsitelty
muun muassa Bilbaon Guggenheim-museota sekä Lontoon Tate Modern -museota. Foster et al. 2004, 656.
Zoller 2007, 218; myös Serota 2000, 16–
17.
Interface – Kohtauspinta: Nordic Video
Art oli Pohjoismaisen taidekeskuksen
ja Pohjoismaisen videotaiteen säätiön
yhteistyössä järjestämä pohjoismaisen
videotaiteen kiertonäyttely, jonka painopiste oli nimenomaan videoinstallaatioissa. Näyttely oli esillä ainakin Helsingissä, Tukholmassa ja Göteborgissa.
Pàlsson et al. 1990, 4.
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Huhtamo 1990, 19–20.
Eerikäinen 1993/2007, 99. Esimerkkinä
mainittakoon, että vuosien 1960–1994
välisenä aikana Valtion taidemuseon
/ Nykytaiteen museon kokoelmiin oli
hankittu yhteensä 55 teosta, jotka oli
luetteloitu mediataiteen pääluokkaan,
sisältäen muun muassa video- ja filmipohjaiset taideteokset. Vuonna 2008
mediateosten lukumäärä Nykytaiteen
museo Kiasman kokoelmissa oli jo 325,
mikä toki kalpenee verrattaessa määrää
pariisilaisen Centre Pompidoun mediataidekokoelmaan, jossa oli vuonna
2006 reilut 1000 mediataideteosta.
Aarnio 2008, s-posti tiedonanto (elokuu 2008); Mäkelä, A. 2008, 246 ja van
Assche 2006, 12. Toisaalta, vuonna 2008
(syyskuu) New Yorkin Modernin taiteen
museon kokoelmissa oli vain 138 mediataideteosta (luku ei sisällä filmipohjaisia teoksia, jotka ovat oma osastonsa
MoMAssa, Department of Film). Lähde:
www.moma.org/collection/ [19.9.2008].
Huhtamo 1990, 18–20. Huhtamo viittaa
ilmaisullaan vuonna 1994 suomennettuun Paul Virilion kirjaan Katoamisen
estetiikka (Esthétique de la disparition,
1980). Teoksen kertaluonteista ja katoavaa luonnetta on pidetty varhaisen
installaatiotaiteen yhtenä keskeisimpänä
ominaisuutena. Tämä ominaisuus kytkeytyy myös läheisesti installaatiotaiteen
synnyn taustalla vaikuttaviin kysymyksiin taiteen kaupallisuuden ja taideinstituutioiden vallan vastustamisesta. Reiss
2001, xiii
Huhtamo 1990, 18.
Rebentisch ei kuitenkaan käytä ilmaisua videoinstallaatio, vaan hän puhuu
vastaavanlaisista teoksista käsitteellä
elokuvallinen installaatio (engl. cinematographic installation), joka vastaa tässä
tutkimuksessa käytettyä liikkuvan kuvan
installaatio -termiä. Esim. Rebentisch
2012, 174.
Mt., 174–175.

ja pysyvää ulottuvuutta.” Sen vastakohtana oli perinteinen videonauhataide, jonka immateriaalisuudesta oli Huhtamon valitsemin painokkain
sanoin tullut videotaiteilijalle sekä ”siunaus” että ”kirous”. Huhtamon
mukaan nauhateosten etuna oli vielä tuolloin se seikka, että niiden verrattain keveä tallenne- ja esitysmuoto salli taideteoksen liikkua melko
vapaasti ja edullisesti, vaikkapa kirjekuoressa.245 Helposta liikuteltavuudestaan ja vähäisestä säilytystilan tarpeesta huolimatta teosmuodosta ei
kuitenkaan ollut vielä 1990-luvun alkupuoliskolla muodostunut sellaista
taidekeräilykohdetta ja sijoitusartikkelia, jota museot tai yksityiset taidekeräilijät olisivat huomattavissa määrin intoutuneet hankkimaan.246
Huhtamon mukaan videotaide sai installaatiomuodosta ”käsinkosketeltavan kehyksen” immateriaaliselle videokuvalle, kehyksen, joka sitoi
sen aikaan ja paikkaan. Tämän tulkintamallin mukaan installaatiomuoto
ikään kuin palautti videotaiteelle ainutkertaisen ”taideobjektin auran”,
tai ainakin simulaation sellaisesta, toimien vastavoimana ”katoamisen
estetiikalle”, jonka Huhtamo koki vaivaavan perinteisempää nauhapohjaista videotaidetta:247
”Videoinstallaatio on 20. vuosisadan lopun taiteen monisärmäinen
kohtauspinta. Siinä tulevat yhteen taide ja teknologia, yksityinen
ja julkinen tila, subjektiivinen visio ja koneen läpikuultamaton
pinta, korkeakulttuuri ja massakulttuuri, museon taideobjektin
vakavuus ja satelliittitelevision digitaaliset o rgiat, ruumiin katoamisen ja uudelleenlöytymisen momentit.” 248

Vaikka Huhtamon teesit videoinstallaation eritysluonteesta näyttäytyvät tämän tutkimuksen näkökulmasta osin vanhentuneilta, ja eräänlaisen kone- ja teknologiahuuman läpitunkemilta, on edelleen huomionarvoista muistaa, kuinka Huhtamo painotti videoinstallaation
luonnetta vuorovaikutteisena ja läsnäoloa vaativana taidemuotona.
Samaan tapaan kuin Huhtamo, myös Juliane Rebentisch on kuvaillut
videoinstallaation ”benjaminilaista auraattista” olemusta painottaen
taideteoksen ainutkertaista saavutettavuutta museossa, vastaanottajan
vieraillessa teoksen luona tämän esitystilassa.249 Rebentisch kuvailee
Huhtamon tapaan hieman romantisoituun sävyyn, kuinka liikkuvan
kuvan installaatio eroaa elokuvasta siinä, että se – toisin kuin elokuva
– on nähtävissä vain museossa, eikä ”massalevitettynä” elokuvateattereissa ympäri maailman.250 Tämänkaltainen ajatustapa liikkuvan kuvan
installaation harvinaislaatuisuudesta, ja osin jopa hieman hankalasta
tavoitettavuudesta, ei ole enää nykypäivänä paikkansapitävä, koska saMONITORISTA GALLERIATILAAN
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mat teokset kiertävät maailmaa lukuisina eri editioina, ja siksi niitä on
mahdollista nähdä samanaikaisesti eri museoissa ja eri mantereilla.251
1.3

ELOKUVATEATTERIN PIMEYDESTÄ
GALLERIAN VALKEUTEEN:
GALLERIAELOKUVAN MÄÄRITTELEMISESTÄ

Elokuva on ollut paljon käytetty aihe kuvataiteilijoiden keskuudessa niin
teoksen sisällön ja muodon, kuin myös käyttöön valittujen audiovisuaalisten materiaalien osalta.252 Kuvataiteen ja elokuvan lähentyneistä väleistä on käyty keskustelua jo melko pitkään, ja 1990-luvun puolivälistä
alkaen tämä keskustelu on ollut ajoittain hyvinkin runsasta.253 Elokuvan
ja kuvataiteen välistä vuorovaikutusta on myös pohdittu lukuisissa kuvataidenäyttelyissä ja erilaisissa artikkelikokoelmissa erityisesti 1990-luvun
loppupuolelta lähtien.254 Tämän lisäksi monet elokuvantekijät ovat myös
osallistuneet – kuvataiteilijoiden rinnalla – taidenäyttelyihin, kuten
esimerkiksi elokuvaohjaajat Chantal Akerman, Atom Egoyan, Yervant
Gianikian ja Abbas Kiarostami, jotka kaikki osallistuivat vuoden 2001
Venetsian biennaalin päänäyttelyyn Plateau of Humankind. Taideinstituutioiden hyväksyvä asenne liikkuvan kuvan teoksia kohtaan on tarjonnut uudenlaisia mahdollisuuksia erityisesti niille kokeellisen elokuvan
tekijöille, jotka eivät aina löydä helposti sijaa ja taloudellista tukea elokuvamaailman puolella.255 On myös sanottu, että 1990-luvun kuluessa
galleriasta tuli vaihtoehto liikkuvan kuvan esittämiselle, joidenkin tulkintojen mukaan jopa ”turvapaikka”, jossa liikkuva kuva voi vielä olla
vapaampi ja kokeellisempi, ikään kuin vastakohtana valtavirtaelokuvateollisuudelle.256
Nykykuvataiteen parissa harjoitettu liikkuvan kuvan tilallistaminen
erilaisissa installaatiomuotoisissa teoksissa on tarjonnut uusia kiinnostavia näkökulmia niin elokuvaa kuin kuvataidetta itseäänkin koskevaan taiteen vastaanottoon liittyvään keskusteluun ja audiovisuaalisen kerronnan mahdollisten uusien kehityssuuntien pohdintaan. Tätä
rajankäyntiä tapahtui jo 1960- ja 1970-lukujen kokeellisen elokuvan
ja videotaiteen parissa, ja se on edelleen varsin näkyvää erityisesti kuvataiteen kontekstissa. Vaikka kuvataiteen ja elokuvan välisellä harmaalla alueella tapahtuva liikkuvan kuvan tilallistaminen ja elokuvallisten esitystapojen uudelleenmuokkaus poikkeaa perinteisemmän
audiovisuaalisen kerronnan ja esittämisen tavoista, elokuvat – niiden
ilmaisu- ja esitystavat sekä historia – tarjoavat usein lähtökohdan tai
ainakin kiinnostavaa vertailumateriaalia kuvataiteen liikkuvan kuvan
projekteille.
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Kirjapainoperinteestä omaksuttua editio-sanaa (= painos) käytetään yleisesti
taidemarkkinoilla ilmaisemaan kunkin
videoteoksen myyntiin auktorisoitujen
kappaleiden määrää, joka voi installaatiomuotoisen teosten kohdalla olla usein
3–5 kappaletta. Samankaltainen käytäntö koskee myös toista monistettavissa
olevaa taiteenlajia eli valokuvausta.
Tämä ei kuitenkaan koske yksin liikkuvan kuvan kanssa työskenteleviä
kuvataiteilijoita. Ks. esim. Wik 2001,
22. Annika Wikin väitöskirja Förebild
film: Panoreringar över den samtida
konstscenen aiheena on audiovisuaalinen
appropriaatio, eli elokuva kuvataiteen
aiheena ja välineenä. Wikin esimerkkejä teoksista, jotka eivät käytä liikkuvaa
kuvaa, ovat esimerkiksi Fiona Bannerin
tekstipohjaiset teokset, joissa hän usein
ulkomuistista kirjoittaa käsin uudelleen
oman versionsa jostakin klassikkoelokuvasta (esim. Apocalypse Now, 1996 ja The
NAM, 1997).
Ehkä kiinnostusta elokuvaa kohtaan
kuvataiteen parissa lisäsi elokuvan vuosisataisjuhla, jota juhlittiin vuonna 1995.
Elokuvan historian katsotaan alkavan
ranskalaisten Lumièren veljesten elokuvakokeiluista (1895).
Ks. edellä johdantoluku s. 15–16.
Sundholm 2006a, 83. Sellaisten elokuvaohjaajien kuten Ackerman, Farocki
ja vaikkapa Chris Marker teoksia on
tavanomaisesti esitetty erilaisilla elokuvafestivaaleilla sekä ei-kaupallisissa, independent elokuvaan keskittyneissä elokuvateattereissa. Galleria- ja museokontekstissa heidän teostensa esittäminen
on yleistynyt 1990-luvun loppupuolelta
lähtien. Alberro 2008, 423.
Darke 2000, 159; myös Stemmrich 2008,
430–443 ja Frohne 2008, 365. Vrt. museo
ja galleria dokumenttielokuvan uutena
keskeisenä foorumina, ks. esim. Hongisto 2008, 4.

1.3.1

Performatiivisuudesta elokuvallisuuteen:
Liikkuvan kuvan tilallistamisen vaiheita
videotaiteessa

257

Iles 2000, 252.

Useat tutkijat ovat eritelleet liikkuvan kuvan tilallistamisen eri vaiheita videotaiteen kentällä vuosituhannen vaihteesta alkaen. Tutkijoiden tarkoituksena on ollut joko luoda videoinstallaatiotaiteen historiallista lineaarista periodisaatiota tai sitten lajitella eri aikakausien videoinstallaatioteoksia
joko niiden vastaanottaja- tai tilasuhteen kautta. Osa luokitteluista lähtee
myös kuvataiteen liikkuvan kuvan installaatioiden ja perinteisen elokuvan
välisen suhteen tarkastelusta. Seuraavaksi käyn läpi joukon tällaisia tyypittelyjä liikkuvan kuvan tilallistamisen eri vaiheista kuvataiteen kontekstissa
1960-luvun lopusta aina näihin päiviin asti. Nämä luokittelut tuovat hyvin
esiin, kuinka liikkuvan kuvan installaatioiden suhde niin esitystilaan, teoksen vastaanottajaan kuin myös muuhun audiovisuaaliseen esittämiseen ja
kerrontaan on muuttunut viimeisen reilun 50 vuoden aikana.
Video- ja elokuvainstallaatioiden historiaa tutkinut Chrissie
Iles jakaa artikkelissaan ”Video and Film Space” (2000) liikkuvan kuvan
installaatioiden historian kolmeen selvästi erilliseen vaiheeseen suhteessa
teoksen tilaan. Iles hahmottaa näiden eri vaiheiden kautta liikkuvan kuvan
tilasuhteen muutosta vuosikymmeneltä toiselle, pohtien teosten suhdetta
vastaanottavaan katsoja/kokija subjektiin. Videoinstallaatioiden ensimmäistä historiallista vaihetta Iles kutsuu performatiiviseksi vaiheeksi, ja hän
ajoittaa sen videotaiteen historian alkuvaiheeseen 1960-luvulle ja 1970-luvun alkuun.257 Tämän performatiivisen kauden liikkuvan kuvan installaatioteokset voidaan Ilesin mukaan jakaa vielä kahteen eri alasuuntaukseen,
joita molempia luonnehtii erilainen lähestymistapa tilaan sekä erilaiset
liikkuvan kuvan tallennus- ja esitysmuodot.
Toinen näistä on niin kutsutun laajentuneen elokuvan
(engl. expanded cinema) suuntaus, johon yhdistyy myös 1960-luvun
avantgardistisen ”kollaasielokuvan” lajityyppi. Tämä suuntaus käytti vielä filmimateriaalia luodakseen monipuolisia, projisoituja kuvaympäristöjä vastaanottajan ympärille. Toinen suuntaus koostui puolestaan nimenomaan uutta videotekniikkaa ja sen reaaliaikaisen kuvantallennuksen ja
esittämisen mahdollisuuksia hyödyntäneistä, käsitteellisesti orientoituneista videoinstallaatioteoksista. Näiden kahden eri lähestymistavan välisenä erona oli ennen kaikkea se seikka, että toisin kuin avantgardistinen
”kollaasielokuva”, jonka suurikokoiset projisoidut kuvaympäristöt henkivät 1960-luvun ”psykedeelistä tietoisuutta” ja pyrkimyksiä laajentaa tajuntaa ”elektromediaympäristöjen” keinoin, uutta videotekniikkaa hyödyntävälle liikkuvan kuvan taiteelle keskeistä oli katsojan osallistaminen
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teokseen, ja teoksen sosiaalisen ympäristön merkitys teokselle.258 Jälkimmäistä lähestymistapaa harjoittaneiden taiteilijoiden, kuten esimerkiksi
Bruce Naumanin, Ira Schneiderin, Frank Gilletten ja Les Levinen teosten taustalla vaikuttivat usein psykologiset ja behavioristiset tutkimukset, mutta myös fenomenologia ja hahmopsykologia.259
Reaaliaikaisen kuvanvälittämisen salliva videotekniikka
suuntasi taiteilijoiden kiinnostuksen live-kuvan käyttöön teoksissa, ja erityisesti juuri tässä kohtaa vanhempi filmitekniikka erosi huomattavalla tavalla uudesta tulokkaasta, jääden Ilesin mukaan auttamattomasti ”etäiseksi”
erottaessaan katsojan nykyhetkestä ja tehden tästä pelkän passiivisen katsojan (engl. spectator) aktiivisen katsojan (engl. viewer) sijaan.260 Valvontakameraa ja reaaliaikaista videokuvaa hyödyntävät ”tarkkailuinstallaatiot”
(engl. surveillance art installations) kykenivät filmitekniikkaa käyttäviä
teoksia paremmin haastamaan passiiviseksi mielletyn katsojan aktiiviseksi
ja esiintyväksi toimijaksi, jonka läsnäolo ja osallistuminen teokseen olivat
keskeinen osa koko teoksen olemassaoloa.261 Samalla taiteen katsomiskokemus muuttui myös julkiseksi, kun vastaanottaja ei ollut enää vain katsoja,
vaan myös katsottava; katsoja ei nähnyt galleriatilaa vain videomonitorin
välityksellä, vaan hän myös samanaikaisesti koki tilan todellisena ympärillään. Näin katsojan suhde tilaan muodostui varhaisissa videoinstallaatioteoksissa luonteeltaan ”itseään havainnoivaksi”, kun teoksen vastaanottaja
näki oman ”elektronisesti välitetyn” läsnäolonsa tilassa videokuvan kautta,
aistien samaan aikaan itsensä läsnä olevana todellisessa tilassa.262
Yhden ainoan näkökulman mahdottomuus sekä ”ympäristöllisen katsomisen” mukanaan tuoma moniulotteinen havaitseminen ehdottivat Ilesin tulkinnan mukaan teoksen vastaanottajille eräänlaista ”katsomisen läpinäkyvyyttä”; reaaliaikaista videokuvaa ja peilejä käyttäen sekä
videokuvan tilallisessa muodossa moninkertaistaen ja rinnastaen taiteilijat
haastoivat ajatuksen yhdestä ainoasta oikeasta ja mahdollisesta näkökulmasta teokseen.263 Tiivistetysti voisi sanoa, että 1960-luvun kokeellisen
elokuvan ja varhaisen videotaiteen perintö nykypäivän liikkuvan kuvan
installaatioille on se, että erilaiset liikkuvan kuvan esittämisen tavat nousivat tarkastelun kohteeksi. Filmin tai videon esityslaitteisto ei ollut enää
yksinomaan kertomuksen välittämisen keino, vaan myös itsessään tarkastelun ja reflektoinnin kohde. Näissä teoksissa oli tarkoitus kiinnittää katsojien huomio myös elokuvien esittämisen konventioihin, jotka perinteisesti
oli piilotettu heiltä elokuvateatterin konehuoneen pimeyteen.264
Liikkuvan kuvan installaatioiden historian toista vaihetta
Iles kutsuu veistokselliseksi kaudeksi, jolloin videomonitorista tuli teosten pääasiallinen rakennusmateriaali.265 Monitoria alettiin käyttää yhä
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Ilesin tulkinnan mukaan laajentuneen
elokuvan suuntauksen puitteissa toteutetut elokuvaympäristöt ja -tapahtumat
edustivat ”abstraktin ekspressionismin”
viimeisiä vaiheita liikkuvan kuvan keinoin. Iles 2001, 33–34. ”Elektromediaympäristöjen” luoma kolmiulotteinen
kuvatila oli kuin ”yhteinen unitila” tai
”metafora laajennetulle tietoisuudelle”,
joka tarjoaa tilassa olevalle katsojalle
mahdollisuuden ja ”matriisin” ”psyykkiseen itsetarkasteluun” sekä korostuneen
havainnollisen ja aistillisen tietoisuuden,
jossa amerikkalaisen mediateoreetikon
Gene Youngbloodin mukaan on mahdollista kokea fantasioita, ei vain uneksia
niistä. Youngblood 1970, 346–351. Esim.
John Cagen ja Ronald Namethin ”elektromedia ympäristöistä” ks. lähemmin
Youngblood 1970, 374–381.
Iles 2000, 252–254; myös Iles 2001, 33.
Mts. Suomessa videotekniikan tarjoamaa live-kuvamahdollisuutta testasi jo
1970-luvulla kuvataiteilija ja elektronisten instrumenttien kehittäjä Erkki Kurenniemi, joka kokeili reaaliaikaisen videokuvan hyödyntämistä ”intermediaa
liesityksessään” Deal (1971). Dealissa
tanssijat muokkaavat itse oman esityksensä taustamusiikin Kurenniemen kehittämän DIMI-O-nimisen videosyntetisaattorin avulla. DIMI-O ”videourku”
muunsi tanssijoiden liikkeet elektroniseksi musiikiksi. Ks. esim. Huhtamo
2003, passim ja Ojanen & Suominen
2005, 27.
Rush 1999, 122.
Iles 2000, 253–254; myös Iles 2001, 58.
Iles 2001, 35–40, 64.
Vrt. Rebentisch 2012, 174.
Iles 2000, 252.
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Vrt. Morse 1990/1998, 165; Rush 1999,
86–87; Ravenal 2002, 1.
Vostell ei kuitenkaan käyttänyt vielä
videotekniikkaa tässä teoksessa, sillä hänen käyttämänsä manipuloitu kuva oli
poimittu suoraan television todellisesta
ohjelmavirrasta. Teos kuitenkin toimi
esimerkkinä lukuisille monitoripohjaisille videoinstallaatioteoksille, joita tulevina vuosikymmeninä tehtiin. Esim.
Hanhardt 1990, 76–77; Rush 1999, 117.
Vostellin käsite dé-collage painottaa agressiivista, tuhoamiseen viittaavaa toimintaa, jota voidaan löytää kuvista ja
rakenteista. Tästä syystä hän valitsi teos
tensa materiaaliksi vääristyneen ja häiriöillä manipuloidun tv-kuvan. Daniels
2004, passim.
Myöhempi versio samasta tematiikasta,
mediaveistos 4-osainen (1991), on Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmissa
Rush 1999, 54.
Esim. Rush 1999, 54.
Videoprojisointeihin tarvittavia laitteita
ja tekniikkaa oli olemassa jo 1970-luvun
alussa eli hyvin pian videotekniikan ilmestymisen jälkeen. Tuolloin projisointilaitteet olivat kuitenkin vielä hyvin
harvinaisia, ainakin kuvataiteilijoiden
käytössä, mutta esimerkiksi amerikkalaistaiteilija Peter Campus hyödynsi
niitä teoksissaan projisoiden videokuvaa
lasilevylle muun muassa installaatiomuotoisissa teoksissaan Interface (1972)
ja mem (1974–75). Campusin installaatioita oli esillä muun muassa Beyond
Cinema näyttelyssä Hamburger Bahnhof museossa, Berliinissä 2008. Esim.
Ravenal 2002, 1 ja Iles 2000, 254.

enemmän veistoksellisena elementtinä mediaveistoksissa (engl. media
sculptures), joissa monitorit sijoitettiin tilassa tarkoituksellisesti erilaisiin vapaasti seisoviin tai lattialla lepääviin muodostelmiin (esim. Nam
June Paik, Wolf Vostell ja Shikego Kubota). Erilaisten veistoksellisten
muotojen ja asetelmien käytön taustalla vaikutti muun muassa se seikka,
että mahdolliset assosiaatiot tv-monitorin arkikäyttöyhteydestä tuttuna
ja turvallisena olohuoneen koristeena haluttiin liudentaa teoksen vastaanottajan mielestä.266 Saksalaisen Wolf Vostellin (1932–1998) TV Décoll/ages -multimediateossarjaa (1958–59), joka kritisoi television ylivoimaista vaikutusta ihmisten arkielämään, kutsutaan usein veistoksellisten
videoinstallaatioteosten esikuvaksi. Vostell asetti teoksessaan useita tvvastaanottimia ja huonekaluja rykelmäksi, monitorien syytäessä vääristynyttä ja häiriöiden rytmittämää televisio-ohjelmakuvaa.267
Vostellin tavoin Fluxus-piireissä vaikuttanut korealaissyntyinen videotaiteilija Nam June Paik (1932–2006) käytti videomonitoreja osana sekä performatiivisia teoksiaan että osana mediaveistoksiaan,
joista tunnetuimpia ovat kenties TV-Buddha (1974) ja TV cello (1971).
Jälkimmäisen teoksen tarkoituksena oli tuottaa sekä musiikkia että
kuvia. Teoksen sisarversioissa TV Bra for Living Sculpture (1969) Paik
muokkasi tv-monitoreista asusteen esiintyvälle henkilölle, sellisti ja performanssitaiteilija Charlotte Moormanille.268 1980-luvulle saavuttaessa
Paikin teokset muuttuivat entistä massiivisemmiksi monitoriklustereiksi, joista myös puuttui yksi hänen teoksilleen aiemmin niin tavanomainen elementti eli elävä esiintyjä. Paik ikään kuin korotti tv-monitorin
esiintyjän tilalle, tehden laitteesta itsestään performoijan, ”mekaanisen
organismin” tai ”videorobotin”, joka koostuu useista – jopa kymmenistä
– toisiinsa kytketyistä monitoreista.269 Esimerkiksi vuonna 1987 Kasselin Documenta 8 -näyttelyssä Paik esitteli uuden suurikokoisen teoksensa Beuys/Voice, joka oli 16 videomonitorin muodostama videoseinämä,
jonka molemmille reunoille oli vielä koottu porrastuvasti 14 monitoria.
Suuressa 16 monitorin muodostamassa kuvaikkunassa seurattiin taiteilija
Joseph Beuysin luentoa, kun taas reunoilla olevissa monitoreissa oli esillä
Paikin tietokoneella käsittelemiä kuvia Beuysista.270
Aina 1980-luvun loppuun asti videoinstallaation materiaalisena perustana säilyi videomonitorin rajaama kuva, sillä projisointeihin
tarvittava tekniikka oli vasta tuloillaan.271 Näin myös Suomessa, missä
videoinstallaation tilallisen teosmuodon edelläkävijänä toimi mediataiteilija Marikki Hakola (s. 1960), joka rakensi videomonitoreista kookkaita installaatioteoksia, kuten Kaija Saariahon sävellykseen ”Stilleben”
perustuvan 16-monitorisen videoseinämäteoksen (engl. video wall) Mi
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lena–Distanz (1992). Tavoitellessaan suurempaa kuvakokoa, taiteilijat
kokosivat monitoreista erimuotoisia ja kookkaita videoseinämiä, joissa
käytettiin lukuisia päällekkäin ja rinnakkain kytkettyjä videomonitoreja.
Teosmuoto tuo toisaalta mieleen erilaiset valvonta- ja sodanjohtohuoneet monikuvaseinämineen, kuin myös erilaiset julkisen tilan kaupalliset
mediaseinät, kuten espanjalainen arkkitehtuurin tutkija Beatriz Colomina on huomauttanut.272
1990-luvulla alkunsa saanutta, ja parhaillaan meneillään
olevaa kautta liikkuvan kuvan installaatioiden taiteessa Iles nimittää uu
den elokuvallisen estetiikan kaudeksi (engl. new cinematic aesthetic in video). Tälle kaudelle, joka on myös käsillä olevan tutkimuksen kohteena,
on keskeistä liikkuvan kuvan projisointi tilallisessa muodossa sekä uusien
projisointitekniikoiden mahdollistama teoksen muodon ja sisällön fragmentoituminen. Tärkeä osatekijä nykyisen kauden videoinstallaatioissa
on myös teoksen vastaanottajan keskeinen rooli kertomuksen uudelleenjärjestäjänä ja -kokoajana.273 Elokuvallisen estetiikan kauden puitteissa
taiteilijat tarkastelevat, inventoivat, purkavat, muokkaavat, tulkitsevat
uudelleen, eristävät ja laajentavat teoksissaan elokuvallista kerrontaa ja
sen eri elementtejä. Entistä paremmat projisointitekniikat ovat vapauttaneet liikkuvan kuvan monitorin rajoittuneesta esitysmuodosta, suurentaen kuvan moninkertaiseksi näyttelytilaan.274 Merkittävintä muutoksessa veistoksellisesta videoinstallaatiosta tilalliseen installaatioon on
kenties kuitenkin tietynlaisen ”arkkitehtonisen mallin” ottaminen käyttöön veistoksellisen elementin sijaan; tällöin näyttelytilan arkkitehtuuri
korvasi videomonitorin teoksen ”tukirakenteena”.275 Vaikka liikkuvan
kuvan installaatioiden parissa työskentelevien nykykuvataiteilijoiden
teokset saavatkin usein varsin erilaisen ulkoasun, yhteistä tämän aikakauden teoksille on pyrkimys luoda teoksen vastaanottajalle voimakas
tilallisuuden ja sisäisyyden tunne projisoitujen kuvien keskellä.
Liikkuvan kuvan installaation keskeiseksi elementiksi
– teoksen vastaanottajan ohella – nousikin 1990-luvun kuluessa projisointi.276 Artikkelissaan ”Video Projection – The Space Between the
Screens” (2005) taidehistorioitsija Liz Kotz korostaa, että erilaisten projisointitekniikoiden avulla on mahdollista liittää yhteen tila, audiovisuaalinen materiaali ja vastaanottava subjekti. Projisoiduissa liikkuvan kuvan
installaatioteoksissa katsojan, projisoidun liikkuvan kuvan, arkkitehtonisen tilan ja ajan välisiä suhteita voidaan tarkastella monella eri tavalla ja
tasolla.277 Kotzin tulkinnan mukaan 1960-luvun lopussa ensi esiintymisensä tehnyt videoprojisointi teki ”uuden esiintulon” aivan 1990-luvun
alussa, kun new yorkilaisissa gallerianäyttelyissä alettiin esittää tilallisia
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Colomina 2006, passim; Colomina
2001, 15.
Iles 2000, 252; myös Iles 2003, 131–132,
138, 140.
Kotz 2005, 101.
Trodd 2011, 16, 162.
Latinan sana projectionem/proiectio, eli
heittää eteenpäin, laajentaa tai heijastaa,
viittaa siirtymään, hajaantumiseen ja
liikkumiseen. Ks. esim. Kotz 2005, 102.
Projektiosta kuvataiteessa keskitetymmin myös Trodd 2011, Neubauer 2006
ja Cubitt 2007.
Kotz 2005, 102.

ja veistoksellisia liikkuvan kuvan installaatioteoksia.278 Nämä teokset –
kuten vaikkapa kanadalaistaiteilija Stan Douglasin kaksikuvainen installaatioteos Hors-champs (1992), jota Kotz käyttää esimerkkinään – siirsivät
projisoinnin perinteisestä elokuvateatterimallista ja sen tarjoamista katsomistavoista uudenlaisiin, aktiivisempiin ja muuttuvampiin katsomisen
tapoihin. Douglasin Hors-champs esittää kaksi erilaista näkymää samaan
jazz-muusikoiden esitykseen. Toisessa mustavalkoisessa projisoinnissa
seurataan valmista, loppuun asti työstettyä ja editoitua taltiointia konsertista, kun taas valkokankaan vastakkaisella puolella on esillä se materiaali, jonka Douglas on ikään kuin editoinut pois lopullisesta versiosta,
jonkinlainen ylijäämämateriaali, jota nykyisin voisi kuvitella löytävänsä
vaikkapa elokuvan DVD-version lisämateriaaliosiosta. Teos, joka konkreettisesti tilallistaa muodollaan liikkuvan kuvan montaasin kolmiulotteiseen tilaan, kuvastaa hyvin Douglasille tyypillistä tapaa ajatella ”hetkeä kerroksellisena”, samanaikaisten tapahtumien kasaumana, joka on
aina moniääninen, ja joko ”harmoniassa” tai ”provosoivasti epätahtinen”
itsensä kanssa.279 Näin myös teoksen katsomishetki sisältää tuon teoksen rakenteeseen sisäänrakennetun moninaisuuden, kun katsoja toisaalla
aistii yhdenlaisen ja toisaalla poikkeavan tulkinnan samasta konsertista;
ottaa aikansa ennen kuin katsoja huomaa valkokankaan vastakkaisille
puolille projisoidun esityksen väliset erot.
Kotz tulkitsee varhaisen videoinstallaatiotaiteen sidonnaisuuden tv-monitoriin sen ”torjutuksi traumaksi”. Tätä ”traumaa” ilmaisumuoto pääsi todenteolla purkamaan vasta 1990-luvulla projisointitekniikoiden
kehityttyä, ja videomonitorin taulunkaltaisen näkymän näin murruttua.
Näyttelytilan arkkitehtuuri korvasi nyt videomonitorin ruudun, muuttuessaan liikkuvan kuvan installaatiota rajaavaksi tilalliseksi kehykseksi:
278
279
280

Mt., 103.
London 1995, 20.
”By configuring exhibition architecture
to the size of the projection, artists deemphasize the rectangular structure of
the image, sidestepping their use of video as a surrogate ’painting’. The shift to
the wall as a pre-existing frame not only
naturalizes the rectangle via architecture,
but also effaces the extent to which the
structure of the tableau remains embedded in the very technology of video. Replacing a small box – the monitor – with
a larger one – the room – hardly allows
one to escape from the logic of the apparatus. – As video technology moves
toward incorporation into the wall and
architectural container, artistic investigation of the medium must take this on.”
Kotz 2005, 106.

”Määrittelemällä näyttelyarkkitehtuurin projisoidun kuvan koon
mukaan, taiteilijat vievät huomion pois kuvan suorakaiteen
muotoisesta muodosta, vältellen videon käyttöä ’maalauksen’
korvikkeena. Siirtymä seinälle, jo olemassa olevaan kehykseen,
ei ainoastaan luonnollista suorakaiteen muotoa arkkitehtuurin
kautta, mutta se myös häivyttää sitä, missä määrin taulun muodon katsotaan olevan sulautunut videotekniikkaan. Korvaamalla
pienen laatikon – monitorin – suuremmalla – huoneella – tuskin
päästää ketään pakenemaan apparaatin peruslogiikalta. – Kun
videotekniikka enenevässä määrin yhdistyy arkkitehtoniseen rakenteeseen, mediumin puitteissa tapahtuvan taiteellisen työskentelyn tulee ottaa tämä [muutos] lähtökohdakseen.” 280
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Projisointitekniikoiden kehityttyä huomattava osa viimeaikaisesta liikkuvan kuvan taiteesta on kulkenut enenevässä määrin kohti elokuvallista
ilmaisua, niin sisällöllisestä kuin myös teoksen muotoa ja materiaalisuutta tarkastelevasta näkökulmasta ajateltuna. Nykyisessä kuvataidekontekstissa video tai filmi teknisesti ajateltuina välineinä eivät ole enää sinänsä merkityksellisiä, vaan paremminkin ”satunnaisia”, kulloiseenkin
käyttöön soveltuvia ja ”tehokkaita” mediumeja kuvien ja tarinoiden esittämiseen halutulla tavalla.281 Kotzin mielestä tästä seuraa projisoinnin
roolin korostuminen taiteilijan ”varsinaisena mediumina”, jonka sekä video että filmi teknisinä välineinä yhtä lailla mahdollistavat. Projisointi itsessään teoksen materiaalina, ja toisinaan myös aiheena, on luonteeltaan
”houkuttelevan immateriaalinen”, ja projisoitu liikkuva kuva tilassa on
samanaikaisesti sekä läsnä että poissaoleva.282 Monikuvaisissa liikkuvan
kuvan installaatioissa projisoidut kuvat saartavat teoksen vastaanottajan,
pyytäen tältä ruumiillista ja aistimellista vastetta.
1.3.2

Galleriaelokuvan ranskalainen genealogia:
Bellour – Royoux – Païni

Vuonna 2000 ranskalainen Art press -taidelehti julkaisi teemanumeron,
joka pureutui ”toisen elokuvan” problematiikkaan.283 Tämä on yksi niistä monista termeistä, joilla on pyritty kuvaamaan 1990-luvun kuluessa
laajalti yleistynyttä trendiä, jota on toisaalla kutsuttu myös galleriaelokuvaksi ja näyttelyelokuvaksi (ransk. cinéma d’exposition). ”Toinen elokuva” (ransk. cinéma d’autre) on termi, jonka Raymond Bellour on tuonut mukaan galleriaelokuvaa käsittelevään keskusteluun kuvaillessaan
erilaisia nykytaiteen kontekstissa tehtyjä ja esitettäviä liikkuvan kuvan
tilallisia teoksia, jotka ovat elokuvan kaltaisia, elokuvaa läheisesti muistuttavia tai siihen viittaavia.284 Art press -lehden eri artikkeleista käy ilmi
jonkinlainen hämmennys, jota liikkuvan kuvan installaatioteokset vielä
aivan 2000-luvun alussa aiheuttivat niin kuvataiteen kuin myös liikkuvan kuvan tutkijoille. Artikkeleissaan eri tutkijat kysyvät toinen toisensa
jälkeen; onko näissä teoksissa kyse elokuvasta, installaatiotaiteesta vai
kenties jonkinlaisesta uudesta vaihtoehtoelokuvasta? Onko yllättäen syntynyt täysin uusi genre, lajityyppi, jolle pitäisi rakentaa oma lokeronsa?
Vai onko kyseessä vain ohimenevä kuvataiteen trendi, vai kenties syvemmälle juurtunut ilmiö, joka pohjaa uusiin esitystapoihin ja -muotoihin
sekä monimuotoisempiin esteettisiin kysymyksiin? Kirjoittajat jatkavat
vielä pohtimalla sitä, kuinka määritellä uusi tulokas, ja paikantaa se jonnekin perinteisen elokuvan ja kuvataiteen välimaastoon. Vaikka lukuisat
kysymykset eivät saakaan suoraa vastausta lehden eri artikkeleissa, ne
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Mt., 106–107; myös Frohne 2000, 123.
Frohne kirjoittaa, kuinka eri medioiden
välillä tapahtuva työskentely on kuvaavaa juuri 1990-luvun mediataiteen kehitykselle; taiteilijat työskentelevät rinnan
eri tekniikoita käyttäen.
Mt., 106–107. Iles on kuvannut kuvan
läsnä- ja poissaolon välistä vuorovaikutusta ”läsnäolon satunnaisuudeksi”. Iles
2001, 50.
Lehdessä julkaistiin mm. Raymond Bellourin artikkeli ”Querelle des dispositifs”, Jean-Christophe Royouxin artikkeli ”Cinéma d’exposition: L’espacement
de la durée”, Yann Beauvaisin artikkeli
”Démonter le cinéma” ja Régis Durandin artikkeli ”Eija-Liisa Ahtila:
L’émotion, le secret, le presént.”
Bellour 2000b. Myös Bellour 2000a ja
2003b.
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Bellour 2000b, 48–52.
Bellour 2003b, 41.
Vrt. Bellour 2000b, 48–52 ja Bellour
2003b, 39–61. Myös Rebentisch 2012,
179.
Bellour 2000b, 50.

kuitenkin tarjoavat hyvän pohjan pohdinnoille siitä, kuinka hahmottaa
”toisen elokuvan” ilmiötä ja niitä vaikutuksia, joita nykykuvataiteen liikkuvan kuvan installaatioilla on yhtälailla sekä taideteoksen vastaanottotapahtumaan että sen arviointiin ja analysointiin.
Varsin monet nykykuvataiteen liikkuvan kuvan installaa
tiot käyttävät elokuvaa raaka-aineenaan sekä aiheen että teoksen rakenteen tasolla, laajentaen perinteiseen tapaan ajateltua elokuvan mediumia
monella eri tavalla. Raymond Bellour kirjoittaa näistä tavoista artikkelissaan ”Querelle des dispositifs” (2000), paikantaessaan liikkuvan kuvan
installaatioiden suhdetta elokuvaan. Bellour kirjoittaa, kuinka elokuvallinen ilmaisu muuntautuu tilallisessa liikkuvan kuvan installaatioteoksessa uusiin olomuotoihin, ottaessaan esitystilan haltuun toisenlaisella
intensiteetillä kuin perinteinen elokuvateatterielokuva.285 Intensiivisemmän tilasuhteen lisäksi on Bellourin mukaan merkittävää huomata myös
se, kuinka toisen elokuvan ilmiön piiriin luettavat teokset ovat toisaalta
”perineet” suoraan elokuvan alkuperäisen ”kaksoiskutsumuksen” kertoa
tarinaa ja dokumentoida todellisuutta, mutta samaan aikaan ne myös
muokkaavat uudelleen elokuvan kielioppiin perinteisesti kuuluneita kerronnan muotoja sekä esittämisen tapoja, joihin elokuvien ilmaisuvoima
on totutusti pohjannut.286 Liikkuvan kuvan installaatioiden erottautuminen elokuvan perinteisistä esitysmuodoista näkyy selvimmin esimerkiksi
kuvan määrällisenä moninkertaistumisena ja kuvan projisoinnin uudelleenmäärittelynä, jolloin kuvan projisointipintana voi olla esimerkiksi
näyttelytilan seinä, lattia tai katto – lähes mikä tahansa tilassa kiinteästi
oleva pinta tai sinne teosta varten tuotu rakenne tai materiaali. Liikkuvan kuvan installaatioita luonnehtii usein myös materiaalien monimuotoisuus ja runsaus verrattuna perinteisen elokuvan esityskonventioihin,
kun taiteilijat käyttävät apunaan esimerkiksi kuvaa monistavia peilejä
(vrt. esim. Pekka Niskasen Ryokan Mother Tongue) sekä projisointipintoina erilaisia kuvaa enemmän tai vähemmän vuotavia, läpinäkyviä tai
puolitransparentteja materiaaleja (esim. Marjatta Oja). Audiovisuaalisen
materiaalin tilallistamisen prosessissa kuva- ja äänikompositiot asetetaan
näyttelytilaan esille kolmiulotteisena kokonaisuutena, joka korostaa monimuotoisen materiaalikasauman tilallisuutta.287
Liikkuvan kuvan installaatioiden ”ei-elokuvallisessa esitysjärjestelmässä” yhdistyy Bellourin mukaan museotilaan rakennettu
”pseudo-elokuvateatteri”, jonka peruselementtejä ovat tilaan hajautettu
audiovisuaalinen materiaali sekä vahva liikkeellä ja välissä olon tuntu,
jonka teoksen vastaanottajan liikkuminen tilassa – kuvien välissä – saa
aikaan.288 Teoksen audiovisuaalisen materiaalin luonne muuttuu näissä
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installaatioteoksissa fyysisemmäksi, kuin perinteisissä elokuvateatterielokuvissa, tullessaan ikään kuin lähemmäs katsojaa. Vaikka elokuvateattereiden valkokankaat ovat todellisuudessa lähes poikkeuksetta kooltaan
suurempia, kuin näyttelytiloissa tavattavat valkokankaat tai seinäprojisoinnit, kuvan koko suhteessa tilaan, missä se on esillä, on museokontekstissa usein suurempi. Kyseessä on tavallisesti teoksen katsomisetäisyyden suhde katsottavan kuvan kokoon. Vastaanottokokemuksen
ruumiillisuus ja kinesteettisyys tulee korostetusti esiin, kun kuva tulee
lähelle katsojaa, joka ei enää välttämättä kykene näkemään kuvaa kokonaisuudessaan liian pienen välimatkan takia. Siksi katsoja joutuu liikkumaan tilassa ja muuttamaan näkökulmia, joista teosta katsoo.289 Bellour
on kutsunut aiemmin kirjoituksissaan liikkuvan kuvan installaatioissa
tapahtuvaa, tilallistamisen mukanaan tuomaa muutosta ”kuvan uudeksi
epätasapainoksi”, mikä hänen mukaansa tulee erityisen hyvin näkyväksi
juuri nykykuvataiteen piiriin lukeutuvissa liikkuvan kuvan teoksissa.290
Mitä Bellour tarkkaan ottaen ”kuvan epätasapainolla” tarkoittaa, ei käy
hänen artikkelissaan aivan selväksi, mutta tulkitsen hänen viittaavan
ilmaisulla siihen, että liikkuvan kuvan installaatioissa kuvat menettävät merkityksen itsenäisinä kokonaisuuksina; niitä tarkastellaan audio
visuaalisena kokonaisuutena, jonka kaikki eri osat vaikuttavat toisiinsa,
ja joka on altis myös ympäristön ja sen eri elementtien vaikutukselle.
Hahmottaessaan liikkuvan kuvan installaatioiden erilaisia tilallisia muotoja, Bellour päätyy kuvailemaan artikkelissaan ”Of an
Other Cinema” (2003) viittä erilaista installaatiotyyppiä, jotka kattavat
melko suuren osan nykykuvataiteen videoinstallaatioteosten esitysmuodoista. Bellourin luettelemat installaatiotyypit ovat seinä (engl. the wall),
huone (engl. the room), kuvasarjat (engl. the series), kaikkialle levittäy
tyvät valkokankaat (engl. screens everywhere) ja projisointi (engl. the
projection).291 Näistä installaatiotyypeistä jälkimmäinen eli projisointi
muistuttaa eniten elokuvan perinteistä esittämismuotoa elokuvateatterissa, yhtä suurikokoista projisointia näyttelytilassa, josta esimerkkeinä
käyvät muun muassa Salla Tykän Cave-trilogian teokset (2000–2003) ja
vaikkapa Matthew Barneyn Cremaster Cycle -sarjan teokset (1994–2002),
jotka tulevat lähelle taide-elokuvan genreä, mutta kuuluvat tekijäsuhteensa sekä teosmuotomääritelmänsä kautta nykykuvataiteen kategoriaan. Erilaiset 1980-luvun videotaiteesta tutuksi tulleet suurikokoiset
videoseinämät kuvaavat puolestaan parhaiten tyyppiä, jonka Bellour
nimeää seinäksi, ja joka vastaa edellä kuvailemaani Chrissie Ilesin määritelmää kuvan kokoa laajentamaan pyrkineistä veistoksellisen videoinstallaation erilaisista monitoriseinämämuodoista. Kaikkialle tilaan levittäy
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Vrt. Potts 2001, 7–23. Taidehistorioitsija
Alex Potts on kirjoittanut veistosten ja
installaatioiden vastaanotosta ja katsomisetäisyyden vaikutuksesta tilallisen
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Esim. Bellour 1999.
Bellour 2003b, 52–58.
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Wik 2001, 145.
Bellour 2003b, 52. Ks. tarkemmin luku
3.
Teos oli ensi kertaa esillä vuoden 1999
Venetsian biennaalin päänäyttelyssä.
Bellour 2000a, 35. Samankaltainen, kolmeen eri tilaan hajautettu moniosainen
teosrakenne on myös Eija-Liisa Ahtilan
viimeisimmässä suurikokoisessa liikkuvan kuvan installaatioteoksessa Missä on
Missä? (2008), joka pohjautuu Algerian
sisällissodan aikaiseen tositapahtumaan.

tyvät valkokankaat, joita voisi kutsua myös jonkinlaiseksi ”universaaliksi
valkokankaaksi”, viittaavat siihen toimintamalliin, missä mikä tahansa
pinta näyttelytilassa voi toimia kuvan projisointipintana.292 Tämä liikkuvan kuvan esitystilanne muistuttaa kenties vähiten elokuvan perinteistä
esitystapaa, ja esimerkkeinä siitä voisi mainita muun muassa Pipilotti
Ristin ja Marjatta Ojan videoympäristöt.
Tämän päivän liikkuvan kuvan taiteessa tavanomaisimmat tyypit ovat kuitenkin erilaiset valkokankaiden sarjat ja huone, joissa
useampi valkokangas yhdessä – joko laajana panoraamana, kuten esimerkiksi Eija-Liisa Ahtilan tai Isaac Julienin teoksissa, tai katsojan sisäänsä
sulkevana kuvatilana, kuten vaikkapa Minna Rainion ja Mark Robertsin
tai Kutlug Atamanin teoksissa – muodostaa teoksen ulkoisen rakenteen.
Vertailukohdaksi näille viimeksi mainituille valkokankaan sarjallisille ja
tilallisille teosmuodoille Bellour poimii ranskalaisen elokuvahistorian
varhaisen kokeilijan Abel Gancen polyvision-tekniikan, jolla Gance halusi murtaa valkokankaan monologisen luonteen.293 Artikkelissaan ”Challenging Cinema” vuodelta 2000, Bellour puolestaan mainitsee amerikkalaistaiteilija Doug Aitkenin moniosaisen teoksen ”electric earth” (1999)
kuvaavana esimerkkinä liikkuvan kuvan installaatioiden tavasta ”haastaa” perinteisen elokuvan audiovisuaalista kerrontaa.294 Aitkenin läpikäveltävässä ja monitilaisessa cinemascope-teoksessa, valkokankaat – joita
on yhteensä kaikkiaan kahdeksan kappaletta – on sijoitettu kolmeen eri
tilaan, joiden läpi teoksen katsojat kulkevat, seuraten öiseen urbaaniin
ympäristöön sijoittuvaa kertomusta omassa tahdissaan ja haluamassaan
järjestyksessä. Bellour kuitenkin myöntää artikkelissaan, että häntä askarruttaa sanan kertomus mielekkyys tämän teoksen yhteydessä, koska
teoksessa tarina on hajautettu monelle eri valkokankaalle, joita ei voi
nähdä samanaikaisesti, koska ne sijaitsevat fyysisesti eri tiloissa.295 Bellourin esittämistä epäilyistä huolimatta teoksen jokaisen vastaanottajan
tykönään kokoamaa synteesiä teoksesta voi mielestäni hyvin kutsua subjektiiviseksi kertomukseksi, joka rakentuu katsojan mielessä niistä erilaisista hetkistä, näkymistä ja henkilöhahmoista, sekä näiden välisistä yhtymäkohdista, joiden muotoutumiseen vaikuttavat myös tilassa kuultavat
äänet sekä tilan kokonaisarkkitehtuuri.
Samoin kuten Chrissie Ilesin tekemässä videotaiteen pe
riodisaatiossa, myös Bellourin jaottelussa säilyy merkityksellisenä teoksen vastaanottajan positio suhteessa liikkuviin kuviin; molemmat jaottelut hahmottuvat pitkälti juuri teoksen katsojan paikan pohdinnan
kautta. Liikkuvan kuvan tilallistamisen prosessissa keskeiseksi seikaksi
nouseekin juuri muutos katsojan positiossa, jonka siirtymä objektiorienMONITORISTA GALLERIATILAAN
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toituneesta taiteesta tila- ja tapahtumaorientoituneeseen taiteeseen on
nostanut korostuneesti esiin. Tapahtunut muutos katsojan asemassa on
mielestäni ennen kaikkea fenomenologinen, sillä teoksen vastaanottajan
paikasta teoksen audiovisuaalisessa tilassa tulee osa teosta; katsojan läsnäolo ja liikkuminen tilassa, sekä näiden seikkojen suhde valkokankaan
tapahtumiin, ovat ratkaisevia teoksen merkityksenannon kannalta. Materiaalisella tasollaan teos on vasta mahdollisuus johonkin.
•
Ranskalainen taidehistorioitsija Jean-Christophe Royoux jakaa Bellourin hämmennyksen pohtiessaan artikkelissaan ”Cinéma d’exposition:
L’espacement de la durée” (2000) sitä, mihin kategoriaan liikkuvan kuvan tilalliset ja ”elokuvalliset kokemukset” (ransk. expériences cinématographiques) tulisi sijoittaa, tai kenties jättää sijoittamatta.296 Bellourin
lanseeraaman ”toinen elokuva” -termin sijaan Royoux valitsee käyttöönsä nimityksen cinéma d’exposition eli ”näyttelyelokuva” (tai ”elokuva
näyttelyssä”).297 Royoux näkee, hieman Bellourin teoretisoinnista poiketen, näyttelyelokuva-ilmiön eräänlaisena elokuvan ja teatterin yhtymäkohtana, missä näyttämö ja katsojat kohtaavat. Näyttelyelokuvan vastaanottotapahtumassa teoksen katsoja ikään kuin muuntautuu prosessin
kuluessa näyttelijäksi, jolle teos tai sen esillepano eivät kuitenkaan aseta
yhtä tiettyä ja ennalta annettua tapaa käydä tarina läpi, vaan joka on
vapaa käymään läpi omaa ”improvisoitua keskusteluaan” teoksen kanssa.
Royoux päätyy ilmaisumuotoa käsittelevissä tulkinnoissaan samankaltaisiin hypoteeseihin, kuin ne, jotka olen esittänyt edellä tutkimuksen
johdantoluvussa liikkuvan kuvan installaation luonteesta intermediaalisena mediumina. Erotuksena edellä esitettyyn tulkintaan, Royoux näkee
näyttelyelokuva-ilmiön piiriin lukeutuvat taideteokset kokonaan uutena
taidemuotona, mediumina, joka on syntynyt 1990-luvun kuluessa tämänkaltaisten teosten myötävaikutuksella.298
Royouxille erityinen ja keskeinen seikka liikkuvan kuvan
installaatioissa on tarinan tilallistaminen niin, että prosessissa huomioi
daan huolella teoksen vastaanottajan paikka tätä ympäröivän, teoksen
muodostaman tilan keskellä. Royoux kiinnittääkin Bellouria enemmän
huomiota näyttelytilan rooliin osana teosta, ja hän huomauttaa, kuinka ”näyttelyapparaattia” eli taidenäyttelyä mediumina voi hyvin verrata
myös elokuvaan, koska molemmissa tapauksissa on kyse kuvien välisten yhteyksien kontrolloinnista sekä tietyn järjestyksen ehdottamisesta
katsojalle.299 Royouxin tekstissä korostuu kuitenkin voimakkaasti liikkuvan kuvan installaation luonteeseen kuuluva ”sallivuus”. Tämä ilmenee
Royouxin mukaan siinä, että liikkuvan kuvan installaatiomuotoiset teok74
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set eivät välttämättä ohjaa millään tavalla katsojaa noudattamaan mitään ennalta annettua tarinankerrontajärjestystä, vaan ne pikemminkin
”pakenevat” perinteiseen elokuvalliseen kerrontaan kuuluvia annetun
tarinan ja ajan käsitteitä.300 Tästä ajatusmallista voisi tehdä sen päätelmän, että Royouxin kuvailema näyttelyelokuva tekee katsojasta teoksen todellisen subjektin, joka rakentaa kertomuksen teoksen tarjoaman
materiaalin pohjalta. Hän kirjoittaa aiheesta artikkelissaan ”Towards A
Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing Inventory)” (2003) seuraavalla tavalla:
”Elokuvan ja näyttelyelokuvan välillä vallitsee vastakohta, joka
ilmenee niiden näkökulmissa suhteessa todellisuuteen. Näyttelyelokuva on kiinnostunut todellisuudesta vain, jos se sallii subjektille mahdollisuuden jäljittää se suunta, jonka puitteissa tämä
voi selvittää itselleen kuka on. Kerronnan poissaolo on sen perusehto. Näyttelyelokuva on siksi eräänlainen elokuvan infantiilin
regression ilmentymä, joka paradoksaalisesti haikailee katsojan
suuremman itsenäisyyden perään. Todella taantunutta on nimittäin se, että tarvitsemme aina jonkun ohjaamaan meitä kädestä
pitäen, ja että elokuvan autonomia on mahdollista vain silloin,
kun omamme on kielletty. Mitä vähemmän historiaa ja mitä vä300
301

302

Royoux 2000, 38.
”Thus there is a kind of reversal between
cinema itself and the cinema of exhibition, from the viewpoint of their relation
to the real. The cinema of exhibition is
only interested in reality insofar as it allows the subject to trace a line whereby
she can tell herself who she is. The absence of diegesis is its basic condition.
The cinema of exhibition is therefore a
kind of infantile regression of cinema,
calling paradoxically for greater autonomy on the part of the spectator. Indeed,
what is truly regressive is the fact that
we always need someone to hold our
hand, that a film’s autonomy should
only be possible on the condition that
our own is negated. The less history and
the less fiction there is, the more the ego
can construct itself through self-appropriation. The more subtly scattered the
fragments are, the more the spectator
must be present – and constitute himself
as present – by reuniting them.” Royoux
2003, 118.
Vrt. Royoux 2003, 111–112 ja 117–118.
Diegesis-käsitteellä viitataan kognitiivisessa elokuvateoriassa kaikkeen elokuvan
maailmaan kuuluvaan, kuten myös elokuvan avulla luotuun todellisuuteen. Ks.
esim. Branigan 1992, 35–37.

hemmän fiktiota [elokuvassa] on, sitä paremmin ego voi rakentaa itseään omaksi ottamisen kautta. Mitä taitavammin osaset on
hajautettu, sitä enemmän katsojan tulee olla läsnä – ja määrittää
itsensä läsnä olevana – yhdistämällä ne uudelleen.” 301

Näyttelyelokuva on siis Royouxille eräänlainen kielikuva, joka viittaa
kerrontaan ilman yhtä tiettyä viestiä tai merkitystä, ja ilman ennalta
määrättyä päämäärää. Koska liikkuvan kuvan installaatioteoksissa kerrontaa voidaan saada aikaan ja esittää monella eri tavalla, näitä teoksia
yhdistää toisiinsa ennen kaikkea homogeenisen diegesiksen puuttuminen.302 Näyttelyelokuva onkin nähtävä – Royouxin pohdintojen valossa
ja niitä tiivistäen – eräänlaisena katalysaattorina, joka saa aikaan uudenlaisia kerronnallisia modaliteetteja, jotka puolestaan mahdollistavat taideteoksen olemuksen eräänlaisena välittäjänä tekijän ja vastaanottajan
välillä, teoksen kokemus- ja vastaanottoprosessia aktivoivana rakenteena.
Teoksen intensiteetti syntyy erottelusta, jossa se hajauttaa tilaan elementit, jotka yhdessä ovat perinteisesti muodostaneet elokuvan kerronnallisen rakenteen, ja keskittyen usein vain yhteen osatekijään kerrallaan.
Royoux mieltää teoksen vastaanottajan suhteen taideteokseen varsin vaMONITORISTA GALLERIATILAAN
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paaksi, eli hän olettaa katsojan olevan vapaa tekemään mieleisensä ratkaisut teosta vastaanottaessaan, vuorovaikutussuhteessa taideteokseen.
Monikanavaisten liikkuvan kuvan installaatiomuotoisten teosten kohdalla teoksen vastaanottajan vapaus valita ja koostaa vastaanottamaansa
materiaalia haluamallaan tavalla, on usein jo taiteilijan itsensäkin esiin
nostama lähtökohta teokselle, mutta täydellisestä vapaudesta ei mielestäni kuitenkaan voida puhua.303 Tila, jossa teos esitetään, samoin kuin
myös teoksen oma arkkitehtuuri, ovat molemmat seikkoja, jotka eivät
voi olla vaikuttamatta vastaanottajan toimintaan tilassa, ja näin ollen
myös teoksen vastaanottoon.
•
Kolmas ranskalaistutkija, joka on Bellourin ja Royouxin tavoin tarttunut
toisen elokuvan tematiikkaan, on elokuvahistorioitsija Dominique Païni, joka on useissa kirjoituksissaan käsitellyt elokuvien esittämistä museossa, mutta ei kuitenkaan yksin liikkuvan kuvan installaatioteosten,
vaan myös perinteisempien elokuvien museaalisen esittämisen tapaa.304
Païnin tulkinnan mukaan kuvataiteilijoiden materiaalina ja työskentelyn
lähtökohtana liikkuvan kuvan installaatioteoksissa on toistuvasti aika.
Siksi hän jakaakin eri aikakausien videotaiteilijat – eli ”ajan kuvaajat”
– neljään toisiaan seuraavaan sukupolveen. Varhaisiksi ”pioneereiksi”
Païni kutsuu 1960- ja 1970-lukujen taiteilijoita, jotka Chrissie Iles puolestaan luki performatiivisten videoinstallaatioiden tekijöiksi. Seuraavan
sukupolven taiteilijoita, kuten Bill Violaa, Gary Hilliä ja Tony Oursleria, puolestaan yhdistää Païnin lajittelussa taiteelliseen työskentelyyn
käytetyn mediumin vaihtuminen maalauksesta ja kuvanveistosta video
installaatioon. Monet tämän sukupolven taiteilijoista opiskelivat vielä
perinteisempiä taiteenlajeja taidekouluissa, koska videotaiteen opetus ei
vielä tuolloin ollut alkanut.305
Kolmannen sukupolven taiteilijoita puolestaan yhdistää
olemassa olevan kuvamateriaalin kierrättäminen ja niin kutsuttu remake-tematiikka.306 Tällä käsitteellä viitataan kuvataiteilijoiden teoksiin,
joissa jo olemassa olevat elokuvat ovat toimineet joko suoraan kuvamateriaalin lähteenä, kuten esimerkiksi Douglas Gordonin teokset ”24 Hour
Psycho” (1993) ja ”Through a Looking Glass” (1999) sekä Susan Hillerin
teos ”Wild Talents” (1997), tai sisällöllisenä lähtökohtana tai temaattisena ideana teokselle, kuten esimerkiksi Stan Douglasin teos ”Subject to a
Film. Marnie” (1989) tai Pierre Huyghen teos ”Remake” (1995). Douglas
Gordonin 24 Hour Psycho, jossa taiteilija kumosi alkuperäisen elokuvan
ajallisen rakenteen hidastamalla Hitchcockin tunnetun Psyko-elokuvan
(1960) keston 96 minuutista 15-kertaiseksi. Pierren Huyghen Remake76
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304

305
306

Esim. Eija-Liisa Ahtila on useammassa
yhteydessä painottanut ajatusta katsojan
roolista (lopullisen) tarinan kokoajana
annetun materiaalin pohjalta. Esim.
Malm 2003 ja Cavén 2008.
Païni on käsitellyt elokuvien museaalisen esittämisen tapaa kirjassaan Le
temps exposé: Le cinéma de la salle au
musée (2002). Hieman samaan tapaan
kuin Païni myös taidehistorioitsija Maxa
Zoller on tutkinut strukturalistisen elokuvan esittämistä niin festivaaleilla kuin
myös museonäyttelyissä 1960 ja 1970-luvuilla Euroopassa. Esim. Zoller 2011.
Myös Zoller 2007.
Ks. esim. Trodd 2011, 7.
Remake-tematiikasta viime vuosikymmenten kuvataiteessa on kirjoittanut
laajalti sekä Païni että Royoux. Kattavan
teoreettisen esityksen remake-teoksista ja
tematiikasta kuvataidekontekstissa tarjoaa myös ruotsalaisen elokuvatutkijan
Annika Wikin väitöskirja Förebild film
– Panoreringar över den samtida konsts
cenen (2001).
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309
310
311

Maija Blåfield & Anu Suhonen: Kun
taivas putoaa… remake, 2007, Kontti,
Kiasma.
Maija Blåfieldin kotisivut, www.maijablafield.com [Viitattu 2.11.2012].
Païni 2000, 36.
Païni 2000, 38.
Mt., 39.

teoksessa on kuvattu uudestaan kohtaus kohtaukselta Hitchcockin
Takaikkuna-elokuva (1954). Esimerkin kotimaisesta remake-tuotannosta
tarjoaa puolestaan Maija Blåfieldin ja Anu Suhosen uudisversio Kun
taivas putoaa…remake (2007) Risto Jarvan satiirisesta melodraamasta
”Kun taivas putoaa” (1972).307 Blåfield ja Suhonen tarkastelevat uudelleentulkinnassaan alkuperäisen elokuvan esiin nostamia teemoja median
eettisyyden problematiikasta ja valta-asemista tavalla, jossa teoksen kaksikuvainen rakenne edesauttaa fiktion ja elokuvan tekoprosessin dokumentoinnin välisten rajojen limittymistä ja hämärtymistä.308 Myös Heli
Rekulan videoteoksia, kuten tuonnempana luvussa 5 tarkastelemiani
teoksia Vyyhti (2000) ja Hotelli (1991/2005), voi myös hyvin tarkastella
remake-tematiikan puitteissa.
Neljännen sukupolven videotaiteilijoiden edustajiksi Païni
nimeää muun muassa Pipilotti Ristin, Doug Aitkenin ja Sam TaylorWoodin, joille elokuva ei enää ole, Païnin sanoin, ”vaan raunio”, jolle
perustaa teos, tai ”yhteinen muisti”, josta ammentaa aiheita ja ideoita
omaan työhönsä. Païnin mukaan elokuva on näille tekijöille taiteenlaji, jota he tarkastelevat ja uudelleentulkitsevat tavoilla, jotka poikkeavat
elokuvan ”perinteisistä esitystavoista”.309 Païnin mukaan neljännen sukupolven liikkuvan kuvan installaatioita työstävät taiteilijat luovat tilan
ja teoksen arkkitehtuurin avulla sekä tilallisen montaasin keinoin erotteluja kuvien, tarinaosien ja henkilöhahmojen välille.310 Païnin tulkinnan
mukaan sellaiset tekijät, kuten Rist, Aitken ja Taylor-Wood – ja voisin
lisätä tähän hyvin vielä myös Ahtilan – ovat kiinnostuneita elokuvasta
siksi, että he haluavat tuoda teoksissaan elokuvan rakenteen museotilaan
– vaikkakin uudelleenmuokattuna ja vastaanottajan haastavana – kun
taas edellisen sukupolven tekijät, kuten Gordon ja Huyghe, enemmin
tyytyvät lainaamaan elokuvista, joko elokuvahistoriasta ja elokuvan lajityypeistä, yleisellä tasolla ajateltuna, tai sitten spesifisti tietyistä tunnistettavista ja nimetyistä elokuvista niiden aiheita ja teemoja poimien.311
•
Nykykuvataiteen liikkuvan kuvan installaatioiden verrattain lyhyen historian ja erilaisten periodisaatioiden läpikäynnin jälkeen on vielä paikallaan kysyä, onko taidehistoriallisessa tutkimuksessa mielekästä tai edes
tarpeen rinnastaa näitä teoksia elokuviin, kuten edellä on toistuvasti
tehty useamman eri tutkijan ja historioitsijan toimesta? Voihan taidehistoriakin valottaa meille lukuisin esimerkein, kuinka tilallis-ajallisia
vaikutelmia voidaan saada aikaan myös muilla keinoilla, kuin pelkillä
filmi- tai videotekniikoilla. Tällaisia keinoja ovat muun muassa taitavasti
rytmitetty näyttelyripustus, joka luo linkkejä kuvien välille, ehdottaen
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vastaanottajalle tietynlaista lukutapaa ja kertomusta. Toinen esimerkki
voisi olla myös kuvien rinnastaminen ja sarjoittaminen erilaisissa monikuvamuodoissa, kuten diptyykki- tai triptyykkimuodossa. Tutkimukseni
kautta pyrin kuitenkin osoittamaan, että etenkin nykypäivän liikkuvan
kuvan installaatiot ovat kuvataiteen perinteen ohella hyvin monella tapaa velkaa elokuvalle, ja aivan erityisesti sen tarjoamille erilaisille kuvakielellisille ja kerronnallisille ratkaisuille. Nykykuvataiteen liikkuvan
kuvan installaatiot ovat omaksuneet elokuvalta sen kyvyn luoda houkuttelevia kuvia, ikään kuin tehden hyveen siitä, mikä populaarielokuvan
kritiikissä on tuomittu. Liikkuvan kuvan installaatiot eivät kuitenkaan
tyydy yksinomaan hyödyntämään elokuvan käyttämiä, illusorisia tehokeinoja. Ne myös tulkitsevat näitä keinoja uudelleen, vuoroon sallien ja
vuoroon estäen katsojan uppoutumisen kuvien esittämään maailmaan
erilaisten etäännyttämistekniikkojen avulla. Elokuvan tutut rakenteet ja
kerrontatavat outoutetaan toistuvasti liikkuvan kuvan installaatioissa, ja
siksi katsoja joutuu työstämään näkemäänsä yhä uudelleen, kun se ei
noudatakaan niitä esiodotuksia, joita katsoja näkemälleen mahdollisesti asettaa.312 Liikkuvan kuvan installaatiomuotoiset teokset tuovat elokuvan rakenteen museotilaan; omaksumalla ja kierrättämällä elokuvan
muodollisia ja toiminnallisia rakenteita ne luovat vapaata kerronnallista
aika-tilaa, jonka luonteeseen kuuluu katsojan suuri autonomia. Katsoja
kohtaa tilassa teoksen, joka on tuloillaan, ei vielä valmis, eikä ennakkoon
päätetty, vaan paremminkin ehdotus ja kehys tapahtumalle ja kohtaamiselle. Siksi liikkuvan kuvan installaatio onkin hyvä esimerkki siitä kuinka
installaatiomuotoinen teos on luonteeltaan prosessuaalinen ja vastaanottajaa esteettisessä kokemuksessa aktivoiva taiteenlaji.313 Mutta myös
liikkuvan kuvan installaatioiden parissa työskenteleville kuvataiteilijoille
elokuva mediumina ei ole enää pysyvä ja muuttumaton ”monoliittinen
objekti”, vaan pikemminkin ”spektri”, jonka puitteissa tuotetaan uudenlaista montaasia, uudenlaisia aikarakenteita ja uudenlaisia tilallisuuksia.314
312

313
314
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Outouttamisen tekniikasta ks. esim.
Thompson 1988, 144–145. Venäläisen
formalistin Viktor Shklovskin mukaan
taiteen tekniikka on esittää objektinsa
outoina ja vieraina. Muodon ”vaikeuttamisella” pyritään vaikeuttamaan ja
pidentämään havaitsemista, sillä havaitsemisen prosessi on itsessään teosten
esteettinen päämäärä. Thompson 1988,
143. Ks. myös luku 4 ja 5.
Vrt. Rebentisch 2012, 181.
Moisdon-Trembley 2003, 80.

2
LIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN
JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
”Mitä elokuvan pimeys oikein tarkoittaa? (Aina kun k uulen
sanan elokuva, en voi olla miettimättä ennemminkin
salia kuin itse filmiä.) Pimeys ei ole yksin unelmoinnin
materiaa (termin esihypnoottisessa merkityksessä); se
on myös hajaantuneen erotiikan ’väri’; tiivistyneen inhimillisyyden poissaoleva maailmallisuus (vastakohtana
sille kulttuurilliselle ilmiasulle, jonka kohtaamme jokaisessa ’lainmukaisessa teatterissa’), asentojen rentous
(kuinka moni elokuvan katsoja valuu alas istuimillaan
kuin sängyssä retkottaen nostaen takkinsa tai jalkansa
etummaisen penkkirivin päälle!) – – Tässä urbaanissa pimeydessä syntyy ruumiin vapaus; mahdollisten affektien
näkymätön työ nousee esiin todellisesta elokuvallisesta
kotelosta; elokuvan katsoja voisi hyvin omaksua silkkiäistoukan tunnuslauseen: I nclusum labor illustrat; koska olen
koteloon suljettu, teen työtä ja loistan täydellä halulla.”
315

316

”What does the ’darkness’ of the cinema
mean? (Whenever I hear the word cinema,
I can’t help thinking hall, rather than film.)
Not only is the dark the very substance of
reverie (in the pre-hypnoid meaning of the
term); it is also the ’color’ of a diffused eroticism; by its human condensation, by its absence of worldliness (contrary to the cultural
appearance that has to be put in any ’legitimate theater’), by the relaxation of postures
(how many members of the cinema audience
slide down into their seats as if into a bed,
coats or feet thrown over the row in front!)
– – It is in this urban dark that the body’s
freedom is generated; this invisible work
of possible affects emerges from a veritable
cinematographic cocoon; the movie spectator could easily appropriate the silkworm’s
motto: Inclusum labor illustrat; it is because
I am enclosed that I work and glow with all
my desire.” Barthes 1986, 346.
Elokuvakokemus mielletään usein yleisenä,
jaettuna kokemuksena, vaikkakaan elokuvakokemusta yleensä ei ole olemassa. Kokemuksen tarkastelun kohteeksi tuleekin siksi
valita mieluummin jokin tietty elokuva ja
sen tietty ja erityinen katsomistilanne. Elokuvakokemus ei kuitenkaan vaihtele vain
elokuvan ja sen katsomistilanteen, vaan
myös sen vastaanottajien yhteiskunnallisten
ja sosiaalisten erojen mukaan.

Roland Barthes

315

elokuvan katsomiskokemuksesta elokuvateatterin pimeydessä esseessä ”En sortant du cinéma” (engl.
”Leaving the Movie Theatre”, 1975/1986) on mainio kuvaus tilalli
sesta elokuvakokemuksesta.316 Esseessään Barthes huomioi monia
valkokankaan ulkopuolisia, mutta samalla merkityksellisiä seikkoja, jotka vaikuttavat vastaanottokokemukseemme, kuten pimeässä
elokuvateatterissa istuminen, vierustoverin läsnäolon aistiminen,
kanssakatsojien puheen ja popcornin napostelun kuunteleminen,
elokuviin saapumiseen ja odottamiseen liittyvä jännitys sekä teatterista poistuminen kadun hälinään. Barthes tarkastelee esseessään elokuvan katsomista teatterissa tilallisena tapahtumana, hieman samaan
ROLAND BARTHESIN KUVAUS
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tapaan kuten maanmiehensä Jean-Christophe Royoux, jonka käsityksiä
liikkuvan kuvan installaatioiden tilallisuudesta käsittelin edellä luvussa
1. Barthesin mukaan elokuva tilallisena tapahtumana ei merkitse yksinomaan projisoidun liikkuvan kuvan esittämistä tietyssä tilassa, vaan
koko ”elokuvatilannetta” (engl. cinema-situation); kyseessä on siis elokuvakokemus, jossa katsojat pimeässä teatterissa jähmettyvät paikoilleen tuoleihinsa, jakaen yhdessä julkisen pimeyden tilanteessa, joka on
yhtä aikaa ”jännittävä”, ”anonyymi” ja ”saavutettavissa”.317
Barthes ehdottaa esseessään lukijalleen kaksinkertaista
lumoutumista elokuvasta; lumoutumista niin elokuvan sisällöstä kuin
myös sen katsomistilanteesta. Toisin kuin monet aikalaiselokuvateoreetikot, kuten esimerkiksi Laura Mulvey ja Christian Metz,318 Barthes ei
tekstissään osoita huolta elokuvan ideologisesta otteesta katsojaansa,
vaikka tiedostaakin sen. Sen sijaan, hän kehottaa katsojaa antautumaan
elokuvan tarjoamalle illuusiolle ja sallimaan sen tarjoama houkutus ja
viettely. Barthes kirjoittaa:

317
318

”Mutta on olemassa toisenlainenkin tapa mennä elokuviin (sen
sijaan, että omaksuisi vastaideologian diskurssin); antamalla itsensä lumoutua kahdesti, sekä kuvan että myös ympäristön vaikutuksesta, aivan kuin omistaen samaan aikaan kaksi erillistä
ruumista: narsistinen ruumis, joka eksyy sisäänsä nielaisevaan
peiliin, ja perverssi ruumis, joka on valmiina fetisoimaan kaiken
kuvan ulkopuolelle jäävän; äänen tekstuurin, salin, pimeyden,
toisten katsojien kehojen epämääräisen massan, valon säteet,
teatteriin saapuminen ja sieltä poistuminen; lyhyesti, lähestyäkseni, poistuakseni, monimutkaistan ’suhteen’ ’tilanteella’. Se,
kuinka etäännytän itseni kuvasta – se on lopulta se, mikä minua
kiehtoo: olen välimatkan hypnotisoima; ja tämä etäisyys ei ole
kriittistä (intellektuaalista); voisimme sanoa, että se on lemmekästä välimatkaa – – ”. 319

Samanlainen lumoutuminen kahdella eri tasolla koskettaa myös monia
liikkuvan kuvan installaatioteoksia, joissa samanaikaisesti lumoudumme
eteemme ja ympärillemme levittäytyvistä äänistä ja kuvista, niiden välittämästä tarinasta sekä itse esitystilanteesta ja esitystavasta kaikkine osatekijöineen. Vastaanottajan kokemus liikkuvan kuvan installaatioteoksessa
on tavallisesti kaksitahoinen, ja myös lähes aina jonkin verran ristiriitainen: toisaalla on audiovisuaalisen materiaalin virtaan ja teoksen välittämän tarinan vietäväksi uppoutuva, immersoitunut vastaanottaja, ja
80
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319

Barthes 1986, 346.
1970-luvun puolivälissä ranskalainen
ja englantilainen elokuvateoria kävi
läpi suuria muutoksia psykoanalyyttisen ja marxilaisen ajattelun vaikutuksesta. Elokuvatutkimuslehdissä kuten
Communications, Cahiers du Cinéma ja
Screen esiteltiin uutta elokuvateoriaa,
jonka keskeisiksi artikkeleiksi nousivat
vuonna 1975 julkaistut Laura Mulveyn
”Visual Pleasure and Narrative Cinema” sekä Christian Metzin artikkeli
”The Imaginary Signifier”. Molemmat
kirjoittajista olivat kiinnostuneita siitä,
kuinka elokuvan katsoja samaistuu elokuvan apparaattiin, kameran silmään,
ja siitä, mikä on katsojan psykologinen
suhde elokuvan sisältöön. Sekä Mulveylle että Metzille elokuva on ideologinen
apparaatti, joka kätkee katsojalta niin
ideologisuutensa kuin myös konstruoidun luonteensa ja poliittisuutensa. Itse
elokuvakokemus sellaisenaan tilallisena
tapahtumana elokuvateatterissa ei heitä
kiinnostanut. Fenomenologisen elokuvateorian traditiosta, ks. johdantoluku.
”But there is another way of going to
the movies (besides being armed by
the discourse of counter-ideology); by
letting oneself be fascinated twice over,
by the image and by its surroundings as
if I had two bodies at the same time: a
narcissistic body which gazes, lost, into
the engulfing mirror, and a perverse
body, ready to fetishize not the image
but precisely what exceeds it: the texture
of the sound, the hall, the darkness, the
obscure mass of other bodies, the rays of
light, entering the theater, leaving the
hall; in short, in order to distance, in order to ’take off’, I complicate a ’relation’
by a ’situation’. What I use to distance
myself from the image – that, ultimately,
is what fascinates me: I am hypnotized
by a distance; and this distance is not
critical (intellectual); it is, one might say,
an amorous distance – –.” Barthes 1986,
349.

320

321

Immersiivinen eli uppouttava. Termiä
käytetään usein kuvainnollisesti taideteoksesta tai teknisestä järjestelmästä,
kuten tietokonepelistä, joka onnistuu
”uppouttamaan” ihmisen kuvitteelliseen
todellisuuteen, saaden hänet tuntemaan
olevansa sisällä siinä. Engl. immersion
a) upottaa tai uppoutua; b) uppoutuva
keskittyminen; c) olosuhteisiin tai tilanteeseen kattavasti perehtynyt ohjeistus.
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dic
tionary 1994, 712. Ks. lähemmin alaluku
2.5. Installaatiotaiteen vastaanoton kaksijakoisuudesta ks. esim. Potts 2001, 10.
Esim. Ring Petersen 2010, passim. Taidehistorioitsija Anne Ring Petersenin
esittämiä pohdintoja videoinstallaatioiden vastaanottoon liittyvistä häiriötekijöistä käsitellään lisää myöhemmin tässä
luvussa.

toisaalla taas teoksen rakenteesta tietoinen ja sitä aktiivisesti tarkasteleva
vastaanottaja.320 Esityksen tekninen sujuvuus ja sen tuottama esteettinen
mielihyvä tekevät teoksen vastaanottokokemuksesta helposti houkuttelevan, kun taas teoksen hajautettu rakenne ja sen lukuisat mahdolliset
kertomusversiot ja tarinapolut puolestaan vaativat aktiivisuutta katsojalta, joka tutkii, arvioi ja muokkaa ympärillään olevaa audiovisuaalista
materiaalia. Teoksen hajautettu rakenne, samoin kuten myös sen kesto,
voidaan kuitenkin nähdä myös ”häiriötekijöinä”, jotka saattavat haitata teoksen vastaanottajan esteettistä kokemusta luoden epävarmuutta ja
jopa rauhattomuutta.321
•
Barthesia seuraten voidaankin todeta, että liikkuvan kuvan installaation katsominen ja kokeminen on parhaimmillaan kokonaisuus, joka
eri aistien kautta stimuloi vastaanottajan mielikuvitusta ja tietoisuutta.
Siinä installaatiotaiteen vastaanottokokemus yhdistyy liikkuvan kuvan
vastaanottokokemukseen, josta tavanomaisin ja totutuin esimerkki on
elokuvan katsominen elokuvateatterissa. Tästä johtuen käytän tutkimuksessani vertailukohtana liikkuvan kuvan installaation vastaanottokokemukselle installaatiotaiteen kokemusrekisterin ohella myös elokuvan vastaanottoa, joka tarjoaa totutun ja tutun mallin audiovisuaalisen
kertomuksen vastaanottamiselle. Tässä liikkuvan kuvan tilallistamista
tarkastelevassa luvussa rinnastan installaatiotaiteen ja elokuvan vastaanottokokemukset toisiinsa. Pyrin hahmottamaan niiden väliltä tilanteen,
jossa taideteoksen vastaanottaja kohtaa näyttelytilassa muodoltaan tilallisen, monikuvaisen liikkuvan kuvan installaation. Käytän tarkastelussa
apunani fenomenologista taiteenteoriaa, jonka turvin avaan sekä teoksen vastaanottajan tilasuhdetta että yleisemmin ruumiillista katsojuutta
installaatiotaiteessa.
Liikkuvan kuvan installaatio, samoin kuin installaatiotaide yleensä, tehostaa muodollaan ja esityskontekstillaan – joka on
yhtä aikaa arkkitehtoninen ja institutionaalinen – vastaanottajan tietoisuutta siitä, kuinka teososat on sijoiteltu tilaan, ja mikä on ruumiillinen
kokemuksemme kohtaamisestamme teoksen kanssa. Teoksen temaattisen sisällön ja esitystavan, samoin kuin myös teoksen esityskontekstin
välillä vallitsee riippuvuussuhde, jossa taiteen vastaanotto on vuorovaikutuksessa teoksen esitysympäristön kanssa. Siksi tarkastelen tutkimuksessani laajemminkin tätä teoksen ja sen esityskontekstin välistä vuorovaikutussuhdetta, sillä teosmuoto ja esityskonteksti – kerronnan tapa
ja paikka – ovat teoksen sisällön ja tematiikan ohella nähdäkseni aivan
yhtä merkityksellisiä seikkoja.
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2.1

TILAELÄMYS JA TILAKOKEMUS

”Tila ei ole miljöö (todellinen tai looginen), missä a siat
ovat järjestyksessä, vaan se on keino, joka mahdollistaa
asioiden aseman.” Maurice Merleau-Ponty 322

Länsimaisen kulttuurin on sanottu käyneen läpi viime vuosikymme
nien aikana niin kutsutun ”tilallisen käänteen” (engl. spatial turn), jossa
tilaan ja ympäristöön liittyvät havainnot ovat yhä voimakkaammin alkaneet vaikuttaa maailmankuvaamme, joka on aiemmin ollut voimakkaasti historiallisen aikajanan hallitsema.323 Niin kulttuuriteoriassa kuin
myös nyky(kuva)taiteen eri suuntauksissa, maantieteelliset ulottuvuudet, urbaanin tilan dynamiikka, yksityisyyden merkitykset ja ruumiillisuus ovat korostuneet aiempaa enemmän.324 Tilan ja paikan käsitteiden
problematiikkaa kirjoituksissaan avannut maantieteilijä Doreen Massey
painottaakin kirjassaan Samanaikainen tila (2008) kuinka tilaan liittyvissä käsitteellistämisissä tulisi paremmin huomioida tilan alati muuttuva luonne, sen riippuvaisuus ajasta, sekä erilaisten sosiaalisten suhteiden
vaikutus tilan käsitteeseen. Massey pyrkii kirjoituksissaan kumoamaan
pitkään vallalla olleen modernistisen käsityksen tilan ja ajan erillisyydestä, jossa tila nähdään staattisena ja muuttumattomana toimijana.
Tämän ajatusmallin sijaan hän on tarjonnut vaihtoehtoista tapaa ymmärtää ja käsitteellistää tila ja aika yhdessä erottamattomana tila-aikana,
jossa aika on ”muutoksen ulottuvuus” ja tila puolestaan ”moninaisuuden ulottuvuus”.325
Filosofi Michel de Certeaun mukaan tila on puolestaan
sosiaalisten suhteiden sääntelyn ja kontrollin verkosto, joka muotoutuu
ja muokkautuu uudelleen ihmisten, erilaisten sosiaalisten käytäntöjen
ja paikan kohtaamisessa. de Certeau painottaa kirjassaan L’invention du
quotidien. Vol. 1, Arts de faire (engl. The Practice of Everyday Life, 1974)
tekemisen, liikkumisen ja toiminnan tärkeyttä tilan merkitysten muotoutumisessa. Kirjassaan de Certeau pyrkii selvittämään arkipäivän käytäntöjä tarkastelemalla kuluttajien, tai ehkä pikemminkin pitäisi sanoa
käyttäjien, tekemiä ratkaisuja ja valintoja, sen sijaan, että tarkastelisi perinteisempään kulttuurintutkimukselliseen tapaan tuottajien tai tuotteiden luonnetta. de Certeaun tila-puhe liittyy tavallisimmin kaupunkiin,
jota hän toistuvasti käyttää esimerkkinään tilasta ja sen eri käytöistä.
Arkipäivän rutiineja tutkiessaan de Certeau on työstänyt idean kaupungin kartoittamisesta välineenä, jonka avulla voidaan kuvata prosessia, jossa yleinen sosiaalinen ja kulttuurinen tila tilallistetaan tai se tilallistuu.326
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”Space is not the setting (real or logical)
in which things are arranged, but the
means whereby the position of things
becomes possible.” Merleau-Ponty 2002,
284.
Massey 2008, 8; myös Johansson 2009,
passim.
Massey 2008, 18–20. Tutkimukseen on
valittu käytettäväksi tila-käsite, johon sisältyy liikkeen, ajan ja tilan ruumiillinen
käyttäjä. Vuorovaikutus tilan, ihmisten,
ennakkokäsitysten, tottumusten ja erilaisten sosiaalisten käytäntöjen välillä
on tärkeä osa tilankäytön tutkimusta.
Myös Soja 1989. Käyttäjät muovaavat
tilaa toiminnallaan samalla tavoin kuin
tilajärjestelyt jäsentävät ja säätelevät
heidän olemistaan. Tilassa liikkuminen
ja tekeminen ovat olennaisia seikkoja
tilan merkitysten muodostumisessa. Ks.
esim. de Certeau 1988, 117 ja Saarikangas
1999b, 247.
Lehtonen et al. 2008, 10. Myös Massey
2008, 14–15, 57, 123.
de Certeau 1988, 115–129. de Certeaun
mukaan on olemassa ”mallikaupunki”,
joka voidaan sijoittaa urbaaniin tai utopistiseen keskusteluun. Mallikaupunki
on hallitsevien organisaatioiden luomus,
tila, jolla he suojaavat valtaansa ja uusintavat merkityssysteemiään. Tämän
mallikaupungin alapuolelle jää toinen,
arkisen elämän tuotoksena syntynyt todellinen kaupunki, eli ”arjen kaupunki”,
joka on arjen kohtaamisten, yhteenottojen ja energian tuotos. Mallikaupunki ja
arjen kaupunki eivät kuitenkaan ole toisistaan erillisiä, sillä yhdessä ne muodostavat todellisen eletyn ympäristömme. Arjessa ihmiset kuluttavat mallikaupungin
konseptia, työstäen siitä käytön kautta
konkreettisen elämänympäristön, arjen
kaupungin. Mt., 93–96.
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Parviainen 2007, 42.
Mt., 41.
Saarikangas 1999b, 250.
Saarikangas 1999a, 12. Tilan fenomenologiaa arkkitehtuurissa ovat tutkimuksissaan tarkastelleet mm. Christian
Norberg-Schulz (Genius loci: Towards a
Phenomenology of Architecture, 1980) ja
Juhani Pallasmaa (The Eyes of the Skin:
Architecture and the Senses, 1996).
Esim. Merleau-Ponty 2002, 112–122.
Saarikangas 1998, 185. Ks. myös Pallasmaa 1996.
Merleau-Ponty 2002, 284.

Tilan tarkastelun monipuolistamista saattaa auttaa tilan
käsitteen jakaminen Masseyn tai de Certeaun tapaan erilaisiin osa-alueisiin, jotta myös tilan vähemmän tutkitut ulottuvuudet saavat paremmin
huomiota tilan ja tilallisuuden tutkimuksessa. Tila voidaan jakaa fyysiseen, kokemukselliseen ja virtuaaliseen tilaan, jolloin tilan moniulotteinen ja -aistinen luonne käy paremmin ilmi. Kokemuksellisen tilan, joka
on tämän tutkimuksen keskiössä oleva käsite, voi jakaa vielä pienempiin
osatekijöihin, joita ovat havaittu ja aistittu tila, mentaalinen tila sekä
sosio-kulttuurinen tila, joka liittyy tilan historiallisuuteen ja sen erilaisiin
käyttötapoihin.327 Tutkimus tilan kokemuksellisuudesta on kuitenkin
pitkään tapahtunut pääosin objektiivisen eli fyysisen tilan tutkimuksen
ehdoilla, sillä se on ollut kulttuurissamme hallitseva tilan kokemuksellisuuden käsitteellistämistapa.328
Taidehistoriallisen tutkimuksen piirissä tilantutkimuksen
painopiste on perinteisesti ollut rakennetun tilan visuaalisen ja funktionaalisen hahmon analyysissä, joka tarkoittaa ennen kaikkea tilan mittasuhteita, materiaaleja ja värejä, sekä tilan vastaavuutta käyttötarkoituksensa
kanssa. Tilan käyttäjän ruumiillisen kokemuksen huomioivaa taidehistoriallista tutkimusta on puolestaan ollut huomattavasti vähemmän tarjolla, sillä esimerkiksi rakennuksia on toistaiseksi tutkittu ja arvioitu melko
vähän suhteessa siihen, kuinka ne ”avautuvat ja tulevat ymmärrettäviksi”
käyttäjänsä tilassa olon ja esimerkiksi tämän liikkeen kautta, kuten taidehistorioitsija Kirsi Saarikangas on huomauttanut.329 Vasta aivan viime
vuosikymmeninä, uudemman taidehistoriallisen tilatutkimuksen parissa,
on alettu huomioida tilaa elettynä ja käytettynä; tutkimuksissa on huomioitu paremmin arkkitehtuurin materiaalisten ominaisuuksien ohella
myös tilan käyttäjät ja käyttötavat.330 Fenomenologisen teorian mukaan
kuitenkin juuri ruumiillisuutemme olisi oikea väylä tilallisuuden moniulotteisempaan ja täydempään ymmärtämiseen.331
Kirsi Saarikankaan mukaan tila eletään erilaisissa äänissä,
kosketuksissa, hajuissa, painautumisissa ja ruumiin liikkeessä tilassa.332
Tilaa ei siksi tule ajatella staattisena paikkana, vaan paremminkin asioiden välisten suhteiden universaalina mahdollisuutena, ”keinona, jonka
kautta asioiden sijoittuminen tulee mahdolliseksi”.333 Eletty kokemus
tilasta, tilaelämys, puolestaan syntyy aina kulttuuristen merkitysten ja
ajallis-paikallisen kontekstin osana, suhteessa annetun kulttuurisen maailman odotuksiin. Näin ollen tilan käyttö, tapahtuminen, oleminen ja
liikkuminen tilassa ovat olennaisia seikkoja tilan aistimisessa, havaitsemisessa ja tilan merkityksen muodostumisessa. Ihmisten päivittäinen
olemassaolo liikkeineen muotoutuu tilassa, ja vastaavasti tila muotoutuu
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elettynä ja käytettynä.334 Näin ollen henkilökohtainen tilakokemus syntyy
monikerroksisissa kulttuurisissa merkityksissä ja ajallis-paikallisissa konteksteissa; koettu tila ilmenee historiallisena järjestelmänä, joka jäsentää
inhimillistä kokemustamme ja ylläpitää käsityksiämme, tapojamme ja
tottumuksiamme. Siten tilan käyttö on samanaikaisesti sekä merkitysten
tuottamista että niiden tulkintaa. Kirjoittaessaan arkkitehtonisen tilan
suhteesta kontekstiinsa ja käyttäjäänsä, Saarikangas puhuu vuoropuhelusta, dialogista, jossa tilan merkitykset muodostuvat fyysisen tilan, sen
suunnittelijoiden ja käyttäjien välisessä vuorovaikutuksessa, ”ulottuen
kielellisistä ei-kielellisiin ja äärimmäisen henkilökohtaisista yhteisiin,
kulttuurillisesti jaettuihin tasoihin”.335
2.1.1

334

Läsnäolon estetiikka installaatiotaiteessa
335

”Tähän mennessä olisi jo pitänyt tulla selväksi, että
tilallisen esillepanon tuottama esteettinen kokemus
ei ole pelkistettävissä, tai yhteensopiva, pelkästään

336

tilan läpikulkuun – vaikka tämä on laajalle levinnyt taide-pedagoginen väärinymmärrys, ei yksin
installaatiotaiteen kohdalla, mutta myös laajemmin
esteettisestä kokemuksesta puhuttaessa. – – minimalismin ja installaatiotaiteen saavutukset muodostuvat niiden esteettisen objektin riippuvuuden
pohdinnasta – ja sitä kokevan ihmisen performatiivisesta perspektiivistä.” Juliane Rebentisch 336

Kuvataiteessa ”tilallinen käänne” eli taideteoksen, esitystilan ja katsojan välisen vuorovaikutuksellisen prosessin korostuminen sijoittuu ennen kaikkea 1960-luvulla taidetta uudistaneisiin, tilallisiin ja usein fenomenologisesti suuntautuneisiin ilmiöihin, kuten minimalistiseen kuvanveistoon ja
muihin paikkasidonnaisiin taidemuotoihin. Nämä installaatiotaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt pohjustivat uudenlaista ajattelua, missä selkeärajainen taideteos korvautuu tilanteella, johon vaikuttavat taideteoksen ohella
myös muun muassa taideteoksen vastaanottaja ja sen esityspaikka. Teoksen
muodostama tila kohosi merkitykselliseen rooliin, kun huomio siirrettiin
taideteoksen visuaalisuuden ulkopuolelle, tilallisuuteen, aistillisuuteen ja
ruumiillisuuteen.337 Tällöin teoksen muodostamaa tilaa alettiin tarkastella,
ei yksinomaan geometrisenä käsitteenä, vaan – ja etenkin fenomenologisen näkökulman kautta – subjektiivisena ja moniaistisena kokemuksena,
joka on auditiivinen, haptinen, visuaalinen ja myös kinesteettinen.338
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338

de Certeau 1988, 117. Michel de C
 erteau
tarkastelee filosofi ja sosiologi Henri
Lefebvren tavoin tilaa lähtökohdiltaan
sosiaalisena ympäristönä, jossa tapahtuu
yksilön kokemuksellista toimintaa. de
Certeau kirjoittaa: ”Space is a practiced
place. Thus the street geometrically defined by urban planning is transformed
into a space by walkers.” ”– – space occurs as the effect produced by the operations that orient it, situate it, temporalize it, and make it function in a polyvalent unity of conflictual programmes.”
Saarikangas 1999b, 247. de Certeaun
sosiologiset tutkimukset tilan ja paikan
merkitysten syntymisestä ja muotoutumisesta vaikuttavat vahvasti Saarikankaan esittämien tila-käsitysten taustalla.
”It should have become clear that the
aesthetic experience of spatial mise-enscènes is not reduciable to, or in coincident with, the mere act of traversing
them – this is in fact a widely held artpedagogical mis-conception, not only
of the experience of installation art in
particular, but also of aesthetic experience in general. – – the achievement of
Minimal art and installation art instead
consists in their reflection on the dependence of the aesthetic object – on the
performative perspective of the person
experiencing it.” Rebentisch 2012, 71.
Rebentisch kuvailee installaatiotaiteen
ilmaisumuotoa ”läsnäolon estetiikaksi”,
jossa korostuu teoksen epäitsenäinen
rooli ja riippuvuus teosta vastaanottavasta ihmisestä. Mt., 36.
Esim. Colpitt 1990, 67, 70–71.
Fenomenologit ovat perinteisesti erottaneet toisistaan objektiivisen eli fyysisen
ja mitattavissa olevan tilan subjektiivisesta eli kokemuksellisesta tilasta. Esim.
Merleau-Ponty 2002, 115–117. Suomessa
tilallisesta käänteestä taidehistoriallisessa
tukimuksen kontekstissa ovat kirjoittaneet esim. taidehistorioitsijat Kirsi Saarikangas sekä Hanna Johansson. Esim.
Saarikangas 2006; myös Johansson 2005
ja 2008. Arkkitehtoonisen tilan moniaistisesta kokemuksesta myös Pallasmaa
1996, 44–49. Tilan ruumiillista kokemusta kinesteettisestä näkökulmasta
ovat puolestaan tarkastelleet monet sekä
tanssin että liikunnan tutkijat, kuten filosofi Jaana Parviainen ja tanssija-koreografi Leena Rouhiainen. Esim. Parviai
nen 2007 ja Rouhiainen 2007.
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340

341

342

Vrt. modernistisen taideteoksen aika- ja
paikkasidonnaisuuksista vapaa ja puhtaasti mentaalinen kontemplaatio.
Fried 1967/1998, 153–155, 163–167. Fried
kutsui teatterillisena pitämäänsä taidetta ”literalistiseksi taiteeksi” (engl. literalist art), joka edellytti vastaanottajan
läsnäoloa ollakseen merkityksellinen.
Friedin kritisoima, minimalismilähtöinen läsnäolon käsite (engl. presence)
merkitsi taideteoksen voimakkaan ruumiillista vaikutusta. Mt., 151–153. Myös
Iitiä 2008, 113–114. Friedin, samoin kuin
tämän oppi-isän Greenbergin, mukaan
taideteoksen läsnäolo ”ruumiillisena
vaikutuksena” kuuluu vain niille taideteoksille, joilta puuttuu ”esteettinen laatu”. Iitiä 2008, 114. Friedin teksti syntyi
vastineeksi muutamaa vuotta aiemmin
ylöskirjatuille minimalistisen kuvanveiston linjanvedoille taideobjektien tilallisuuden merkityksellisyydestä. Esim. Iitiä
2008, 111.
Bishop 2005, 6–10. Näin tehdessään Bishop tulkitsee perinteisemmät taidelajit
pysähtyneiksi ja muuttumattomiksi,
mikä ei tee niille täysin oikeutta.
Ks. esim. Haapala 2011.

Samassa kehityksessä, joka korosti havainnon, tulkinnan
sekä sosiaalisen kontekstin merkitystä taiteen vastaanotossa, myös taiteen esitykselliset piirteet nousivat kuvataiteen keskiöön. Tästä kehityssuuntauksesta taidehistorioitsija Michael Fried kirjoitti kriittiseen
sävyyn minimalistisen kuvanveiston tila- ja tilannesidonnaisuutta sekä
ajallisuutta käsittelevässä artikkelissaan ”Art and Objecthood” (1967).
Friedin mukaan minimalistisen kuvanveiston katsomiskokemus on ongelmallinen, koska siinä taideteoksen selkeärajainen modernistinen välineluonne (maalaus, veistos, piirustus jne.) ja visuaalis-esteettiset arvot
katoavat, korvautuen epämääräisemmällä vastaanottotilanteella, jonka
vaikuttavia osatekijöitä ovat teoksen ohella myös ympäröivä tila ja paikka sekä teoksen vastaanottaja.339 Tässä tilanteessa taide Friedin sanoin
muuttuu ”teatterilliseksi”, taiteen vakiintuneita kategorioita sekoittavaksi, sekä läsnäoloa ja vastaanottajan positiota korostavaksi. Modernistisen
maalaustaiteen greenbergiläiseen perinteeseen nojaavalle Friedille tämä
uusi tilanne oli epämieluisa, koska taideteos ei ollut enää yksin optisesti
hallittavissa, vaan vastaanottotilanteessa korostui nyt yhtä lailla teoksen
vastaanottajan ruumiillisuus ja taiteen vastaanoton ajallisuus.340
Taidehistorian kontekstissa installaatiotaide yhdistyy tavanomaisesti sellaisiin kuvataiteen avantgardistisiin tarkoitusperiin, kuten
pyrkimykseen irtautua taiteen objektisidonnaisuudesta ja avata sen sijaan
taideteos ympäröivään maailmaan, sekä pyrkimykseen liudentaa taiteiden
välisiä raja-aitoja. Määritellessään installaatiotaiteen perusolemusta kirjassaan Installation Art. A Critical Introduction (2005) taidehistorioitsija Claire
Bishop rinnastaa installaation perinteisempinä pidettyihin taiteenlajeihin,
kuten kuvanveistoon ja maalaukseen, tehdäkseen tätä kautta taiteenlajien
välisiä eroja paremmin selväksi. Installaation omimpana, ja sen esimerkiksi
kuvanveistosta erottavana, piirteenä Bishop mainitsee installaation kokonaisvaltaisen ja moniaistisen kokemuksen teoksen muodostamassa tilassa,
missä sekä teoksen tilallinen olomuoto että sen vastaanottaja ovat molemmat samanaikaisesti fyysisesti läsnä. Perinteisemmän kuvanveiston Bishop
näkee illusionistisena esittämisen tapana, jossa taideobjekti jää erilliseksi
vastaanottajastaan, ikään kuin etäisyyden päähän.341 On totta, että installaatiotaiteen pyrkimyksenä on alun pitäen ollut taideobjektin ja sen vastaanottajan välisen erillisyyden häivyttäminen ja uudenlaisen prosessuaalisemman taidekokemuksen aikaansaaminen, verrattuna niin sanottuihin
perinteisempiin taiteenlajeihin. Tämä asenne ei kuitenkaan nykypäivänä
ole välttämättä täysin reilu ajatellen perinteisempien taiteenlajien sisäisiä
muutoksia, kuten vaikkapa kuvanveiston kentän laajentumista kohti ruumiillisempaa ja haptisempaa taiteen kokemusta.342
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Ero kuvanveiston ja installaatiotaiteen välillä piirtyy kuitenkin selvemmin esiin, kun asiaa lähestytään teoksen taideobjektiluonteen
kautta, kuten taidehistorioitsija Alex Potts tekee artikkelissaan ”Installation and Sculpture” (2001). Potts tiivistää termin installaatio nykykäytön
kahteen hieman erilaisen painotuksen saavaan merkitykseen. Toisaalta
sanalla installaatio viitataan edelleen niihin 1960- ja 1970-lukujen ”radikaaleihin käytäntöihin”, jotka pyrkivät horjuttamaan modernistista
käsitystä taideobjektin autonomisuudesta, ja jotka samalla korostivat
taiteen vastaanottajan kriittistä tietoisuutta teoksen toimintaympäristön merkityksellisyydestä.343 Toisaalta, Potts toteaa termin myös vakiintuneen nykytaidemaailmassa yleiseksi ”valtavirtataiteen” termiksi, joka
viittaa yleisemmin erilaisten ”lavastettujen skenaarioiden” käytäntöjen
monimuotoiseen joukkioon. Tällä Potts viittaa installaatiotaiteen monimuotoiseen ja varsin laajaan nykykenttään.344 Potts näkee kuvanveiston
ja installaation läheisinä – ja osin päällekkäisinä – taiteenlajeina, koska
molempien kohdalla on kyse taiteen tilallisesta kohtaamisesta, mutta
niiden välinen ero voidaan hahmottaa juuri niiden poikkeavasta luonteesta toisaalta taideobjektina ja toisaalta ympäristönä tai tilana, joka
sulkee vastaanottajan sisälleen. Veistos on vielä objekti, vaikkakin nykykuvataiteessa toisinaan hivenen hankalasti sellaiseksi hahmotettava, kun
taas installaatio on aina lähtökohtaisesti tila, eikä näin ollen lainkaan
objekti.345 Potts kirjoittaa:

343
344
345
346

”Aivan kuin perinteisen veistoksellisen objektin esineellisyys o lisi
käännetty ylösalaisin, niin, että se olisi löydettävissä ennemminkin kehyksestä, joka saartaa ja rajaa katsojan havainnon, kuin
esillepanon areenalle eristetystä objektista.” 346

Artikkelissaan Potts hahmottaa, kuinka monet installaatiotaiteen mukanaan tuomiksi tulkitut piirteet ovat olleet jo aiemmin osa kuvanveiston
vakiintuneita käytäntöjä. Sekä installaatiotaidetta että kuvanveistoa yhdistävät taiteen esille asettamiseen ja ”lavastamiseen” liittyvät prosessit,
joiden avulla teos saatetaan vastaanottajan koettavaksi. Yhtymäkohtia
osoittamalla Potts samalla korostaa niitä muutoksia, jotka tapahtuivat,
kun objektipohjaisesta taidekäsityksestä siirryttiin installaatiotaiteeseen,
missä puolestaan korostuu teoksen tilaulottuvuuden ohella kontekstin
ja teoksen esitystavan merkitys.347 Potts määrittelee installaation ”tyhjänä” tai ”puolityhjänä tilana”, joka korvaa perinteisen kuvanveistostaiteen
objektin tai hahmon. Tyhjyydestä huolimatta installaatiotaiteeseen kuuluu myös tietty materiaalisuus, jonka merkitystä tässä tutkimuksessa py86
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Potts 2001, 7. Ks. myös Fried (1967)
1998.
Potts 2001, 7.
Mt., 7–10.
”It is almost as if the thingness of the
traditional sculptural object has been
turned inside out, so it resides in the
framing that encloses and focuses the
viewer’s looking, rather than in an object isolated within the arena of display.”
Potts 2001, 17.
Potts 2001, 7–8. Potts muistuttaa, kuinka vailinainen katsominen on lähes aina
ollut osa myös kuvanveiston vastaanottoa, kun teos on muotonsa tai kokonsa
puolesta vaatinut vastaanottajaltaan liikkumista teoksen ympärillä sekä vaihtelevien näkökulmien hakemista teokseen.
Samalla tavoin niin kuvanveistossa, kuin
installaatiotaiteessakin,
taideteoksen
ympäristö on ollut merkityksellinen,
usein varta vasten teoksen vastaanottoa
varten luotu tila, jonka luonteella on
katsottu olevan merkitystä itse teoksen
vastaanotolle. Ero ei siis niinkään ole
toisen kontekstisidoinnaisuudessa ja
vastaavasti toisen täydellisesti viitekehyksestä vapaassa muodossa, vaan teosmuotojen esitystapojen välisissä eroissa,
suhteessa teoksen vastaanottajaan, jonka
kohtaaminen veistosmuotoisen teoksen
kanssa muuttuu installaatiomuotoisessa
teoksessa teoksen ympäröimänä olemiseksi. Mt., 8–16. Ks. myös Räsänen
2009, 19.

348
349
350
351
352

Potts 2001, 17.
Mt., 10. Vrt. Barthes 1986 edellä.
Bishop 2005, 6–10.
Mt., 11.
Ks. johdantoluku.

rin korostamaan Pottsin hengessä. Installaatioteoksen materiaalisuuden
muodostavat sekä teoksen muodostama tila että erilaiset teoksen tilaulottuvuudessa tavattavat elementit, jotka ”rajaavat ja antavat muotoa” niin
teokselle kuin myös sen kokemukselle.348 Pottsin mukaan installaatiotaide kirjaimellisesti sijoittaa teoksen vastaanottajan teoksen muodostaman ”kehyksen” sisäpuolelle, jolloin teos aktivoi vastaanottajassa tunteen
”koteloitumisesta” teoksen sisälle.349
•
Claire Bishop lähestyy kirjassaan installaatioita niiden vastaanottajasuhteen kautta, luokitellen teoksen vastaanottajan kokemuksen kautta joukon hyvin erilaisia installaatioteoksia, jotka kaikki viittaavat erilaiseen
katsojasubjektiin. Bishop hahmottaa tutkimusmateriaalinsa pohjalta
myös kaksi installaatiotaiteen historiasta nousevaa keskeistä pyrkimystä
teoksen suhteessa katsojaansa. Ensinnäkin, installaatioteoksilla on kautta
aikojen ollut tavoitteena aktivoida vastaanottajansa kokemaan itse, ilman, että tämä vain ottaisi vastaan taiteilijan esittämän, valmiin representaation, mistä Bishop käyttää esimerkkinä maalausta. Installaatio
eroaa Bishopin tulkinnassa maalauksesta juuri siinä, että se ei representoi
meille väriä, tekstuuria tai valoa, vaan se ”tarjoaa” nämä elementit meille
suoraan koettaviksemme.350 Toiseksi, vaatimalla vastaanottajan läsnäoloa ja liikkumista teoksessa vaihtuvien näkökulmien saavuttamiseksi,
installaatiotaide aktivoi katsojansa purkamalla vastaanottajan katseen
sitomisen keskeisperspektiiviin, ja mahdollistamalla useita erilaisia ja
eripaikkaisia näkökulmia teokseen, toisin kuin esimerkiksi maalauksen
tai elokuvateatterielokuvan katsoja, jotka Bishopin luennassa mielletään
passiivisiksi ja erillisiksi kontemplaationsa kohteesta.351 Bishopin esittämä näkökulma installaatiotaiteeseen on siis varsin lähellä Pottsin esittämää tulkintaa, sillä he molemmat painottavat läsnäolon ja osallistumisen
merkitystä teoksen vastaanotossa.
Bishopin ja Pottsin ohella installaatioiden historiaa ja
erityisesti niiden esteettistä teoriaa on tarkastellut tutkimuksessaan
Aesthetics of Installation Art (2003/2012) saksalainen taideteoreetikko
ja filosofi Juliane Rebentisch, joka purkaa installaatio-käsitteen taidemuodon perusteita myöden. Rebentisch hahmottaa installaation ly
hyesti institutionalisoiduksi ja melko tarkoin määritellyksi nykytaiteen
järjestelmäksi; taidemuodoksi, jolla on oma – lajityypin sisäiset säännöt
määrittävä – diskurssinsa ja vakiintunut käytäntönsä. Rebentischin mukaan installaation toimintatavalle on luonteenomaista myös se, että sen
praksikseen kuuluu läheisesti eri taiteenaloja ja lajityyppejä yhdistävä
intermediaalisuus.352 Rebentischiä seuraten installaatiota voisi kenties
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helpoimmin luonnehtia taiteelliseksi strategiaksi tai toimintatavaksi,
ennemmin kuin varsinaisesti mediumiksi, johtuen sen intermediaalisesta luonteesta.353
Rebentisch on valinnut tutkimukseensa kolme pääteemaa,
joiden kautta hän tarkastelee installaatiotaiteen estetiikkaa, sekä sen
yleisiä ominaisuuksia ja joitakin erityispiirteitä; nämä teemat ovat teat
raalisuus (engl. theatricality), intermediaalisuus (engl. intermediality) ja
paikkasidonnaisuus (engl. site specificity). Näiden teemojen avulla Rebentisch haluaa korostaa – Bishopin ja Pottsin tavoin – installaatiotaiteen eroa toisaalta staattisimpiin taiteen muotoihin (= maalaus, veistos),
kuin myös performatiiviseen näyttämötaiteeseen. Rebentischin mukaan
teatraalisuus installaatiotaiteessa liittyy siihen, että taideteoksen merkityksenmuodostuksessa tapahtuu siirtymä ”itseriittoisen taideobjektin”
ymmärtämisestä avoimen ja keskeneräisen taideteoksen vastaanottoon
ja ymmärtämiseen. Kyseessä on performatiivinen prosessi, jossa teoksen
merkitys muodostuu vuorovaikutteisessa tilanteessa taideteoksen esille
asettamien aistillisten elementtien ja teoksen vastaanottajan kohdatessa.
Tätä installaatiotaiteen teatraalista esteettistä ulottuvuutta olen kutsunut liikkuvan kuvan installaatioiden kohdalla tutkimuksessani teoksen
prosessuaalisuudeksi. Tällainen ulottuvuus tulisi ymmärtää, ei niinkään
”tietoisena toimintana”, vaan pikemminkin subjektin ja objektin välisenä ”tapahtumana”, joka on luonteeltaan ennemmin sattumanvarainen
kuin tuotettu.354
Paikkasidonnaisena taiteena installaatiotaide heijastelee
Rebentischin mukaan aina niitä olosuhteita, joko fyysisiä tai sosiaalisia, jotka sitä ympäröivät. Tämä kontekstiherkkyys tekee kaikista tiloista
merkityksellisiä tehden ajatuksen neutraalista tilasta mahdottomaksi.355
Rebentisch kutsuu, Martin Heideggeriä seuraten, installaatiotaiteen perusolemusta myös ”sisäänsä sulkevaksi” (saks. Ge-stell), jolla hän viittaa
prosessiin, jossa esteettinen muoto tai tila tuotetaan.356 Näin installaatiolla esteettisenä käsitteenä ei ole kovin paljon tekemistä installaation
teknis-instrumentaalisen käsitteen kanssa, vaan installaatiota tulee pikemminkin tarkastella esteettisen kokemuksen prosessin ja sen rakenteen ”järjestämisen ja esittämisen” kautta.357
Taiteen autonomisuus ei siis Rebentischin mukaan ole sidottavissa yksin tiettyihin esteettisiin representaation tapoihin tai niiden
pohdintaan, vaan se on aina sidoksissa esteettisen kokemuksen rakenteeseen, jonka näin ollen tulee aina olla taiteen kriittisen arvioinnin perusta. Taiteenlajin mediaalisuuden pohdinta materiaalisesta näkökulmasta
– joka on yksi tämän tutkimuksen keskiössä olevista näkökulmista – on
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Rebentisch 2012, 12–15.
Rebentisch 2012, 64.
Mt., 250. Nykypäivän installaatiotaiteessa paikkasidonnaisuus, joka alkujaan
1960 ja 1970-lukujen installaatiotaiteessa
oli aidosti kriittinen strategia, on kuitenkin laimentunut usein tyylikeinoksi, kuten taidehistorioitsija Miwon Kwonkin
on huomauttanut pohtiessaan paikkasidoinnaisuuden roolia nykypäivän kuvataiteessa. Kun 1960- ja 1970-lukujen
installaatiotaide usein löysi esityspaikkansa vakiintuneiden taideinstituutioiden ulkopuolelta, nykyinstallaatiot ovat
jo ansainneet paikkansa kuvataiteen
instituutioiden keskiössä ja ne ovat tavanomaisesti samalla tavalla liikuteltavia
– nomadeja – teoksia kuten perinteisemmät taidemuodot maalaus ja veistoskin.
Kwon 2002, 38. Myös Rebentisch 2012,
252–262. Installaation paikkasidonnaisuus on nykyisin usein muuttunut taideteoksen teknisessä oheistuksessa määritellyksi tilakooksi ja -muodoksi, joka
saattaa olla melko pysyvä määrite, mutta
tarpeen ja tilan mukaan muokattavissa,
ja ennen kaikkea uudelleen ja uudelleen
toteutettavissa eri paikoissa, ympäri
maailman.
Mt., 232–233. Myös Potts 2001, 10.
Rebentisch 2012, 239.

näin ollen yksi osa taiteen laadun arviointia, mutta ei yksin riittävä. Se
kaipaa seurakseen taiteen vastaanoton prosessuaalisen luonteen pohdintaa
taiteen vastaanottajan näkökulmasta tarkasteltuna; seikka, johon myös
tämän tutkimuksen viitekehyksessä pureudutaan. Rebentischin mukaan
”[t]aideteoksen materiaalisuus on esteettistä vain suhteessa keskinäisen
riippuvuuden ja merkityksenannon muodostelmiin, joita teos saa aikaan.” 358 Vaikka taideteokset tietyllä tasolla luovat omaa formalismiaan,
korostaen muotoaan, muoto ei yksin kuitenkaan riitä täyden esteettisen
kokemuksen käsittämiseen. Näin on, koska muoto nähdään esteettisenä vain, kuin se asetetaan vuorovaikutussuhteeseen merkityksen kanssa,
materian ja merkityksen välisessä vuoropuhelussa, joka on taideteoksen
prosessuaalisuuden ytimessä, temporaalisessa ”tulemisen tilassa”.359

358
359
360

Mt., 231.
Mt., 264–265.
Alex Potts korostaa artikkelissaan sitä,
kuinka installaatiotaiteen tilallisuus
kuitenkin poikkeaa tavanomaisen ja arkipäiväisen arkkitehtuurikokemuksemme tilallisesta luonteesta, joka myös voi
hetkittäin saada aikaan korostuneempia
tilakokemuksen tuntemuksia ihmisen
liikkuessa tietyssä tilassa. Installaatiotaiteessa tilakokemus on kuitenkin jatkuvasti intensiivinen ja korostunut, koska
teosmuoto eristää ja tiivistää tiettyjä
arkkitehtonisia tilamuotoja, lavastaen
ne keinotekoisesti teoksessa läsnä olevan
vastaanottajan koettaviksi. Installaatioteoksessa vastaanottaja on akuutilla
tavalla tietoinen siitä, että tämä on tietynkaltaisen tilan tai suljetun alueen
ympäröimä teosta vastaanottaessaan.
Lisäksi teosmuoto herättää vastaanottajassaan tietoisuuden omasta ruumiillisuudestaan ja oman positionsa suhteesta
teoksen tilallisuuteen. Potts 2001, 17–18.

•
Bishopin, Pottsin ja Rebentischin teoretisointien pohjalta teen seuraavat johtopäätelmät installaatiotaiteen estetiikasta ja taidemuodon vastaanotosta. Installaatiotaiteen erottaa perinteisemmistä taidemuodoista
ainakin se seikka, että installaatio ei ole luonteeltaan objektipohjaista,
vaan sen diskurssi on aina tila; installaatiotaiteessa objekti on vaihtunut tilaksi. Tällä diskurssinmuutoksella on ollut omat vaikutuksensa
niin taideteoksen ja sen vastaanottajan väliseen vuorovaikutukseen, kuin
myös taidetta vastaanottavaan subjektiin ja taideteoksen objektiluonteeseen. Installaatio ei siis ole perinteinen taideobjekti, vaan paremminkin
käsitteellinen ja fenomenologinen hanke, jossa on kyse materiaalisten
tilojen ja symbolisten tilojen kontekstuaalisesta muotoutumisesta taiteen ruumiillisessa ja aktiivisessa vastaanotossa. Taideobjektin määrittyminen tilaksi on muuttanut taiteen vastaanoton luonnetta, mutta se
ei kuitenkaan ole erottanut taiteen materiaalisuutta sen vastaanotosta,
vaan päinvastoin se edellyttää, että nämä toimivat yhdessä installaation
muodostamassa tilallisessa tilanteessa. Lisäksi on keskeistä huomata, että
myös taiteilijan suhde tilaan installaatiotaiteessa on toinen kuin perinteisemmässä objektiluonteisessa taiteessa; installaatiotaiteilija ei luo teosta
tilaan esillepantavaksi, vaan hän työstää teoksen suhteessa tilaan, käyttäen tilaa taiteensa materiaalina samaan tapaan kuin myös muita materiaalisia tai immateriaalisia elementtejä. Installaatiotaiteen olemusta ja
luonnetta voi parhaiten lähteä purkamaan tarkastelemalla sen tilallista
rakennetta, sekä sitä, kuinka tilan luonnetta artikuloimalla voidaan määritellä installaatioteosten luonnetta. Määräävän tilallisen ulottuvuutensa
vuoksi installaatiotaiteen voi kuvanveiston sijaan paremminkin rinnastaa arkkitehtuuriin, joka muodostuu samaan tapaan sekä fyysisestä että
symbolisesta tilasta.360 Installaation tilan ja sen tilallisen luonteen kuvaiLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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lun ollessa usein melko vaatimatonta, tämän tutkimuksen tavoitteena
on edesauttaa installaatioiden tutkimuksen tätä osa-aluetta vahvistamalla
taidehistoriallista tulkintaa installaatiomuotoisen taideteoksen tilallisuuden ja temporaalisuuden merkityksestä.
2.1.2

Ruumiillisen taidekokemuksen
fenomenologia

”Se, mitä installaatiotaide tarjoaa, on samanaikainen
keskiöinnin ja hajaantumisen kokemus: teos vaatii

keskelle asettuvaa läsnäoloa, voidakseen sitten altistaa meidät hajaannuksen kokemukselle. Toisin sanoen,
installaatiotaide ei vain artikuloi intellektuaalista käsitystä hajaantuneesta subjektiivisuudesta – –; se myös
rakentaa tilanteen, jossa katsova subjekti voi kokea hajaantumisen omakohtaisesti.” Claire Bishop 361

Installaatiotaiteen teoreettiseen tarkasteluun liittyvän subjektin desentralisoinnin juuret löytyvät 1960-luvun lopun poststrukturalistisesta ja
modernin ihmisen keskeisperspektiivin ympärille rakentuvan näkökulman kritiikistä, jonka koettiin asettavan taiteen katsojan alisteiseen suhteeseen taideteoksen edessä. Tätä asetelmaa haluttiin horjuttaa
installaatiotaiteessa hajauttamalla vastaanottajan näkökulma teokseen
tarjoamalla useita mahdollisia näkökulmia. Kyseessä oli siirtymä frontaaliperspektiivistä kohti aktiivista tilaa, joka on ”epäjatkuva, heterogeeninen ja monitasoinen”.362 Installaatiotaiteessa ei siis ollut enää mitään
yhtä tiettyä ideaalia tarkastelunäkökulmaa, vaan siinä vallitsi näkökulmien moninaisuus, josta kukin vastaanottaja saattoi valita haluamansa,
ja vaihtaa niitä halunsa mukaan teosta katsellessaan. On kuitenkin tärkeä muistaa, että vaikka installaatiotaiteen teoreettisessa tutkimuksessa
korostuu subjektin hajaannuksen kokemuksen ymmärtäminen installaatiotaiteen mukanaan tuomaksi, keskeiseksi muutokseksi katsojan
positiossa, videotaiteen tutkija Chrissie Iles on painottanut, että tämän
muutoksen ymmärtäminen edellyttää kartesiolaisen keskeissubjektin
näkökulman olemassaoloa ja sen ymmärtämistä; muutoin on mahdotonta käsittää installaatiotaiteen mukanaan tuomaa muutosta katsojan
asemaan ja kokemukseen teoksessa.363
Installaatiotaiteeseen ja sen vastaanottoon liittyy voimakkaasti myös fenomenologinen malli katsovasta subjektista364; sen sijaan,
että teoksen vastaanottajaa ajateltaisiin silmäparina irrallaan ruumiista,
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362
363

364

”What installation art offers, then, is an
experience of centring and decentring:
work that insists on our centred presence in order then to subject us to an experience of decentring. In other words,
installation art does not just articulate
an intellectual notion of dispersed subjectivity – –; it also constructs a set in
which the viewing subject may experience this fragmentation first-hand.” Bishop 2005, 130.
Ks. Iles 2001, 34–35; myös Bishop 2005,
11–13.
Iles 2001, 33–70. Maurice Merleau-Ponty pyrki haastamaan fenomenologisesti
orientoituneessa filosofiassaan länsimaisen objektivoivan ja reaalisuutta tavoittavan katsomistavan, jonka mallina voisi
taidehistorioitsija Jonathan Craryn mukaan pitää camera obscuraa, havaintovälinettä, joka antoi mallin niin havaitsemiselle ja tiedonhankinnalle kuin myös
subjektin asemoitumiselle ympäröivään
todellisuuteen. Crary 1990, 95–96.
Bishop 2005, 8–11; Kwon 2000, 39.
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367
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371
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” – – the art object or event in this context is to be singularly experienced in the
here-and-now through the bodily presence of each viewing subject, in a sensorial immediacy of spatial extension and
temporal duration, rather than instantaneously ’perceived’ in a visual epiphany
by a disembodied eye.” Kwon 2000,
38–39.
Esim. Merleau-Ponty 2002, xiv, xvi, 64,
90–102, 244–246.
Heinämaa et al. 1997, 13.
Kolmiulotteiset kollaasiteokset eli assemblaasit kuuluivat installaatiotaidetta
edeltävään, 1950- ja 1960-luvun taitteen ympäristöllisiin ja tapahtumallisiin suuntauksiin, jota edustivat muun
muassa Allan Kaprow ja Ed Kienholz.
Iles 2001, 33 ”Minimalist artists engaged
the viewer in a phenomenological experience of objects in relation to the architectural dimensions of the gallery – not
to pictorial space – transforming actual
space into a perceptual field.” Minimalistisessa kuvanveistossa teos kohtasi
vastaanottajan ”tämän omassa tilassa”,
ja näin ollen teos ei muodostunut yksin
teosobjektista, vaan myös teosta ympäröivä fyysinen tila ja esimerkiksi tilassa
vallitseva valo sekä näihin reagoiva vastaanottaja olivat osa teoksen kontemplaatiota. Morse 1990/1998, 162.
Merleau-Pontyn teoriat havainnon ruumiillisuudesta pohjautuvat saksalaisfilosofi Edmund Husserlin fenomenologisista havaitsemista tutkiviin teorioihin.
Merleau-Ponty 2002, viii–xix.
”Perception is not a science of the world
– it is the background from which all
acts stand out, and is presupposed by
them. The world is not an object such
that I have in my possession the law of
its making; it is the natural setting of,
and field for, all my thoughts and all my
explicit perceptions.” Mt., xi–xii; myös
Haapala & Lehtinen 2000, xliv.
Fenomenologia on Merleau-Pontylle filosofiaa, joka sijoittaa asioiden olemukset olemiseen. Merleau-Ponty painottaa,
että ihmistä ja maailmaa ei voi ymmärtää muutoin kuin niiden konkreettisen
todellisuuden pohjalta. Asioihin itseensä
palaaminen ja keskittyminen merkitsee
Merleau-Pontylle paluuta maailmaan,
josta tiede puhuu, mutta joka edeltää
tietämistä ja tiedettä; tiedon pitää – tieteellisenkin – nimittäin perustua aina
koettuun maailmaan. Ja voidakseen ymmärtää maailmaa, ensin on paljastettava
kokemuksia maailmasta, jotka ovat maailman ilmauksia. Merleau-Ponty 2002,
vii–x.

installaatioteos otaksuu ruumiillisen katsojan, joka aistii koskettamalla,
haistamalla, kuulemalla ja katsomalla. Paikkasidonnaista taidetta tutkinut taidehistorioitsija Miwon Kwon kirjoittaa seuraavasti havainnon
ruumiillisuudesta:
” – – tässä kontekstissa taideobjekti tai tapahtuma tulee omakohtaisesti koettaviksi kunkin katsovan subjektin ruumiillisen
tässä ja nyt läsnäolon kautta, tilallisen ulottuvuuden ja ajallisen keston aistillisessa välittömyydessä, ennemmin kuin ruumiista irrallisen silmän hetkellisesti ’havaitussa’ visuaalisessa
ilmestyksessä.” 365

Vastaanottajan havainto ja kokemus teoksesta ovat siis aina suhteessa hänen ruumiilliseen maailmassaoloonsa (engl. being-in-the-world),366 seuraten ranskalaisfilosofi Maurice Merleau-Pontyn fenomenologiaa, joka
korostaa elettyä ruumista, painottaen seikkaa, jonka mukaan ”tietoisuussubjekti ei ole ainoa perustava merkityksen lähde.” 367 Merleau-Pontyn
kirjoitusten englanninnoksia alkoi ilmestyä 1960-luvulla, eli samoihin aikoihin kun installaatiotaide sai alkunsa minimalistisen kuvanveiston sekä
erilaisten 1950- ja 1960-lukujen vaihteen tilallisten assemblaasi-projektien
vanavedessä.368 Merleau-Pontyn kirjoitukset tarjosivatkin filosofisen lähtökohdan monille installaatiotaiteen peruslähtökohdille, kuten katsojan
aktivoinnille ja subjektin desentralisoinnille eli hajaantumiselle.369 Havainto on Merleau-Pontylle tietoisuutemme perusilmiö, joka liittää maailman ja tietoisuuden toisiinsa, ja siksi sen tulee olla myös kaiken fenomenologisen tutkimuksen kohteena.370 Subjektiivinen havainto on perusta,
josta kaikki muut ilmiöt kohoavat esiin, kuten myös maailma, joka on
ajattelumme ja havaitsemisemme kenttä. Merleau-Ponty kirjoittaa ruumiillisesta havaitsemisesta seuraavalla tavalla:
”Havainto ei ole tieteen maailmaa – se on tausta, jolta kaikki toimet nousevat esiin, ja joka edeltää niitä. Maailma ei ole objekti,
jonka muotoutuminen olisi hallussani; se on luonnollinen olo
tila, ja alue ajatuksilleni ja kaikille täsmällisille havainnoilleni.” 371

Merleau-Pontyn fenomenologinen menetelmä ruumiillisten kokemusten tarkastelusta ei pohjaudu ainoastaan fysiologiseen tai anatomiseen
tietoon, vaan se pyrkii vakuuttamaan lukijansa siitä, että fenomenologisella menetelmällä syntyvä ”käytännöllinen tieto” havaitsemisesta tai
ruumiista ei ole teoreettista tietoa vähempiarvoista.372 Merleau-Pontyn
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fenomenologinen kuvaus ruumiista on luonteeltaan prosessuaalinen,
”kaiken aikaa uudelleen rakentuva kokonaisuus”, jossa ruumista ”kuunnellaan” ja sen toimintaa kuvataan sellaisena kuin se ilmenee, eräänlaisena havainnon virtana.373
Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiassa kritiikki suuntautuu toisaalla intellektualismin harjoittamaan ajatteluun ruumiista tietoisuuden tuotteena ja välineenä, toisaalla empirismin näkemykseen ruumiista mekaanisena koneena. Empirismin ja intellektualismin tarjoamat
ajatustavat ruumiillisesta kokemuksesta ovat riittämättömiä Merleau-
Pontylle, jonka käsitykset eletystä ruumiista pohjautuvat empirismin ja
intellektualismin kaksijakoiseen kritiikkiin.374 Hänen tavoitteenaan oli
palauttaa katse ja havainto niihin elettyihin kokemuksiin, joista ne ovat
perinteessämme irronneet. Siksi Merleau-Ponty palauttaakin filosofiassaan katseen ruumiilliseen kokonaisuuteen; katse ei ole Merleau-Pontylle
enää pelkkää optiikkaa, vaan pikemmin syvällistä maailman ja subjektin
yhteenkietoutumista. Merleau-Pontyn fenomenologinen menetelmä on
siis syystä ollut keskeisellä sijalla installaatiotaiteen teoreettisessa tutkimuksessa, sillä hänen käsityksensä kokemuksesta ruumiillisena havaitsemisena laajentavat taideteoksen vastaanoton problematiikkaa kinesteettiseen suuntaan, joka on mielestäni tarpeen myös liikkuvan kuvan
installaatioteoksia tarkasteltaessa.
2.2

ELOKUVAKOKEMUKSEN TILALLINEN JA
RUUMIILLINEN ULOTTUVUUS

Tiettyyn teokseen, ja sen sisällölliseen tematiikkaan, palautuva tarkastelu
ei ole ollut yksin liikkuvan kuvan installaatioteoksia koskeva ongelma,
vaan samankaltainen kohdentuminen vaikkapa tiettyyn elokuvatyyppiin
tai elokuvatekstiin on ollut vallalla myös esimerkiksi elokuvatutkimuksessa jo reilun kolmen vuosikymmenen ajan.375 Näin elokuvakokemuksen tilallinen ulottuvuus elokuvatutkimuksessa on kulttuurihistorioitsija
Robert C. Alleninkin mukaan jäänyt marginaaliin tutkimuksen keskittyessä yksittäisen elokuvan toiminnan tarkasteluun, merkitysten ja kokemusten välittämiseen esteettisestä tai sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Allen kirjoittaa:

373
374
375

376

”Elokuvakokemus ei ole tilan kokemuksesta riippumaton, ja sellaisenaan,
se on historiallisesti erityisten, sisäisten materiaalisten käytänteiden –
performanssin, esillepanon, vuorovaikutuksen, arkkitehtuurin, sosiaalisen kanssakäymisen, muistamisen, kuten myös merkityksen ja elokuvallisen representaation.” 376
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Parviainen 2006, 52–53. Merleau-Ponty
aistikokemuksesta (2002), 240–282.
Heinämaa et al. 1997, 16.
Elokuvatutkimus kohdistuu tavanomaisesti joko tiettyyn elokuvatekstiin (esim.
semioottisesti suuntautunut elokuvatutkimus, jossa elokuvaa tarkastellaan
kielen kaltaisena merkkijärjestelmänä),
elokuvakulttuuriin (esim. elokuva polittisessa tai taloudellisessa kehyksessä) tai
sitten elokuvan materiaalisiin ominaisuuksiin (esim. filmimateriaali).
”The experience of cinema does not exist outside the experience of space, and,
as such it is the product of historically
specific, embedded material practices –
of performance, of display, of exchange,
of architecture, of social interaction, of
remembering, as well as of signification
and cinematic representation.” Allen
2006, 16.

377

378

Erilaiset katsojan kokemuksen monipuolistamiseen vaikuttaneet tekniset
kokeilut ovat varmasti olleet merkityksellisiä myös nykypäivän audiovisuaalisen kulttuurin kannalta, vaikka
ne jäivätkin usein melko hetkellisiksi
ilmiöiksi, useimmiten siksi, etteivät ne
olleet taloudellisesti kannattavia. Esimerkiksi 1950-luvun laajakangaselokuvatekniikkakokeiluihin liittyi läheisesti
elokuvan tekijöiden pyrkimys tuottaa
suurempaa todemukaisuutta ja todenkaltaisuutta elokuviinsa, jotta katsojat
voisivat nähdä asiat valkokankaalla samalla tavoin kuin todellisessa elämässä.
Elokuvan katsomisesta piti tulla entistäkin kiinnostavampi, tehostettu kokemus
(engl. intensified experience), jotta se
olisi houkutellut yleisöä edellisten vuosikymmenten tapaan, ja tätä muutosta
varten luotiin mm. uusia laajakangaselokuvaformaatteja elvyttämään television
kanssa suosiosta kilpailevaa elokuvateol
lisuutta. Uudet laajakangaselokuvatekniikat eivät kuitenkaan muokanneet yksin elokuvateosta, vaan myös niiden esitysareenoita; niinpä myös elokuvateat
terit piti muokata uudenlaisiksi, jotta
laajakangastekniikoilla kuvatut elokuvat
saatiin niihin esille. Nämä uuden tekniikan vaatimat taloudelliset uhraukset
olivat juuri osin hidasteena niiden laajemmalle leviämiselle. Ks. esim. Maltby
2003, 235–236, 251. Myös Belton 1992, 2,
99, 183. 1950-luvun uudet elokuvan esitystekniikat nähtiin elokuvakriitikoiden
teksteissä usein vain studioiden uusina taistelukeinoina elokuvan hiipuvan
suosion pysäyttämiseksi, paremminkin
kuin minään todellisina estetiikkaa tai
vastaanottoa muokkaavina keinoina.
Boschi 2003, 255–256. Myös Belton

1992, 12. Sight and Sound -elokuvalehden kriitikot 1950-luvulla yhdistivät
uudet elokuvatekniset kokeilut, kuten
juuri erilaiset laajakangaselokuvaformaatit, varhaiseen elokuvaan ja sen
spektaakkeliluonteeseen eräänlaisena sirkushuvina, ja heidän mukaansa uudessa
teknologiassa kiinnostavaa katsojan kannalta oli lähinnä uutuudenviehätys sekä
juuri esitysten spektaakkelinomaisuus.
Ks. esim. von Bagh 2003, 217.
”An excess and a recognition: it is thanks
to these two elements that we ’live’ a situation, recuperating contact with what
we are viewing; and that at the same
time we frame it, giving it a meaning.
It is thanks to these two elements that
we face things; and that at the same time
we enrich our lives to the extent that we
may confront new events.” Casetti 2009,
57.

Vaikka elokuvatutkimuksessa katsojan (ruumiillista) kokemusta enemmän tutkijoita onkin kiinnostanut elokuvan tuotannollis-teknisten
ratkaisujen tarkastelu ja yksittäisten elokuvien analysointi lukuisista
erilaisista teoreettisista näkökulmista, elokuvan vastaanottamisen tuottama kokemus ei ole yksinomaan tulkintaa ja merkityksen muodostamista, kuten useimmat elokuvateoreettiset käsitykset antavat meidän
ymmärtää. Vaikka kaikki edellä mainitut seikat toki osaltaan vaikuttavat
katsojan kokemukseen, joka vuosikymmenten ajan säilyi melko samankaltaisena varhaisen elokuvan runsaamman kokeiluinnon laannuttua ja
teatterielokuvan vakiintumisen myötä, elokuvan katsominen on kuitenkin aina ollut myös joissain määrin ruumiillinen kokemus.377
Elokuvateoreetikko Francesco Casetti määrittelee Allenin
tavoin elokuvakokemuksen käsitteenä, joka viittaa laajempaan kokonaisuuteen, kuin pelkkään yksittäiseen elokuvaan, sen tulkintaan ja kulutukseen. Elokuvakokemuksessa nähdyn ja koetun asian tunnistaminen ja
ymmärtäminen yhdistyy ”aistilliseen ylijäämään”, joka koskettaa meitä
”ohi kaikenlaisten itsestäänselvyyksien”. Casetti kuvaa elokuvakokemusta seuraavasti:
”Ylijäämä ja tunnistaminen: näiden kahden elementin ansiosta
’elämme’ tilanteessa, jossa elvytämme yhteyden näkemäämme;
ja samalla kun rajaamme sen, annamme sille myös merkityksen.
Ja näiden kahden elementin ansiosta kohtaamme asioita; ja samalla rikastamme elämäämme niin, että voimme kohdata uusia
tapauksia.” 378

Elokuvakokemuksen kehyksen muodostavat Casettin mukaan tilan, tilanteen ja diegeettisen maailman kokemus, joita kaikkia yhdistää toisiinsa elokuvan katsojan läsnäolo ja osallistuminen (engl. attendance). Tilan
kokemus viittaa elokuvan esitysareenaan, fyysiseen tilaan eli elokuvateatteriin, missä elokuvaa katsotaan rajatussa, mutta kuitenkin puolijulkisessa tilanteessa kollektiivisesti, samoja emotionaalisia tuntemuksia jakaen.
Tilan kokemuksen ohella katsoja on tietoinen myös tilanteesta, joka on
samaan aikaan sekä todellinen että epätodellinen; katsojan jatkaessa olemassaoloaan jokapäiväisessä elämässään, hän saa samalla elokuvan myötä mahdollisuuden kokea myös epätavallisemman maailmankaikkeuden,
jonka osaksi hän pääsee hetkellisesti elokuvan tarjoaman tarinan myötä.
Casettin mukaan elokuva onkin kuin kahden erillisen maailman välinen
liittymä tai rajapinta, joka tuo nuo toisistaan poikkeavat maailmankaikkeuden yhteen. Elokuvan diegeettinen maailma, jonka valkokankaalla
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nähtävät kuvat ja teatterin äänijärjestelmän kuultaviksi tuomat äänet
muodostavat, tuo katsojan eteen sen todellisuuden, joka on elokuvan
esittämien ”kuvien toisella puolen.” Elokuvan katsomiskokemus yhdistää Casettin mukaan toisiinsa nautinnon ja oppimisen, sillä samalla kun
katsoja antautuu näkemälleen, hän samaan aikaan myös analysoi sitä
suhteessa todellisuuteen.379
Nykytilanteessa, jossa elokuvia levitetään ja katsotaan enenevässä määrin tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä, on kuitenkin
mielekästä pohtia sitä, onko enää kyse elokuvakokemuksesta vai paremminkin jonkinlaisesta yleisemmästä mediakokemuksesta; niin erilaiseksi
ovat elokuvien vastaanottotilanteet viimeisen 30 vuoden aikana muokkautuneet.380 Casettin mielestä kyse ei kuitenkaan ole yksin teknologisen
kehityksen mukanaan tuomasta muutoksesta, vaan myös laajemmasta
kulttuurisesta muutoksesta, joka vaikuttaa myös elokuvaan. Tämä muutos vaatii, että myös elokuva saattaa itsensä ajan tasalle tilanteessa, jossa
katsojat rakentavat itse omat sosiaaliset verkostonsa sen sijaan, että he
saapuisivat elokuvateatterin pimeyteen katsomaan elokuvaa, osana satunnaista ihmisjoukkoa. Nykyisessä tilanteessa katsojat ovat enenevässä
määrin aktiivisia myös materiaalin kulutuksen suhteen, jakaen, muokaten ja kommentoiden näkemäänsä aiempaa aktiivisemmin. Casetti luonnehtiikin nykykatsojan katsomiskokemusta performatiiviseksi, viitaten
tällä katsomiskokemukseen, joka huomioi katsojan paremmin aktiivisena ja itsenäisenä yksilönä kuin passiivisen joukon osana.381
”Tässä mielessä elokuvakokemus on ennemmin tekoon pohjautuva suoritus, kuin läsnäolon hetki. Se sijoittaa yksilön, ei ryhmää,
keskiöönsä. Se sallii tietyt suhteet, ennemmin kuin yleiset kokoelmat. Se kehittää kyvykkyyttä, kuten myös kiinnostuksia. Se
sisältää jatkuvan käsittelyn, ennemmin kuin ennakkoon asetettuihin tilanteisiin mukautumisen. Ja vielä, elokuvakokemus rehentelee vapaamielisillä arvoilla ennemmin, kuin koulukunnan
mainetta juhlistaen. Tämä osoittaa sen, kuinka elokuvakokemus
sopeutuu ja vastaa uuden historiallisen ja kulttuurillisen tilanteen
asettamaan haasteeseen. Se muuttaa muotoaan sopeutuakseen
aikaansa.” 382

Casettin tavoin tässä tutkimuksessa oletetaan, että elokuvakokemus säilyy
tallennus- ja esitystekniikoiden sekä levitystekniikoiden muutoksista huolimatta, ja että käsitettä ei tarvitse – kaikista teknologisista muutoksista
huolimatta – korvata vaikkapa yleispätevältä kuulostavalla sanalla ”media94
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379
380

381
382

Mt., 60.
Nyt 2000-luvun alkupuoliskolla elokuvakokemus onkin kohdannut kenties
suurimman muutoksen sekä mediumin,
että vastaanottotilanteen suhteen, kun
digitaaliset kuvantallennus- ja esitystekniikat, sekä alati kasvava elokuvien
levittäminen digitaalisesti mm. vertaisverkkojen välityksellä Internetissä,
tekevät niin elokuvien valmistamisesta,
kuin myös niiden levityksestä ja vastaanottamisesta huomattavasti itsenäisempää
ja vähemmän ohjattua kollektiivisen
elokuvateatterissa tapahtuvan vastaanottotilanteen sijaan. Ks. esim. Casetti
2009, 62. Toki melko radikaaleja muutoksia elokuvan kokemistilanteeseen ja
-tapoihin tuli jo 1980-luvulla, kun VHSnauhurit alkoivat yleistyä, ja elokuvien
kotikatsominen TV:n ohella monipuolistui ja mahdollisti katsojille suuremmat vaikutusmahdollisuudet materiaalin
suhteen (esim. videonauhan eteen- ja takaisinkelaus, elokuvien nauhoittaminen
TV:stä ja katsominen oman aikataulun
mukaan).
Casetti 2009, 63–64.
”Thus, filmic experience is a performance based on an act, rather than a
moment of attendance. It places the individual, not the group, as its focus. It
allows selected relationships, rather than
generic gatherings. It develops abilities
as well as interests. It entails a continuous handling, rather than an adaptation
to preestablished situations. And, finally,
filmic experience boasts liberatory values
rather than the celebration of a discipline’s glory. This then, is how filmic
experience adjusts and responds to the
appeal of a new historical and cultural
situation. It changes form in order to
adapt to the times.” Mt., 64. Casetti
huomauttaa kuitenkin oikeutetusti, että
katsojan todellinen vapaus on edelleen
suhteellinen kysymys tilanteessa, missä
katsojan mahdollisuudet vaikuttavat
olevan moninaiset, mutta todellisuudessa kyse on paremminkin siitä, että
katsojalla on vapaus valita ”peli, jota
pelataan”, mutta ei kuitenkaan todellista mahdollisuutta ”pelata sitä”. Hieman
sama tilanne koskee myös liikkuvaa kuvaa museokontekstissa, missä katsojan
vapaus on samalla tavoin suhteellista;
teosten installaatiomuoto antaa helposti olettaa, että katsojalla on suuri
vapaus esitetyn materiaalin käsittelyn ja
valinnan suhteen, mutta kuitenkin loppukädessä kyse on aina taiteilijan tekemistä valinnoista, joiden mukaan katsoja
joutuu toimimaan rajallisen vapautensa
puitteissa. Casetti 2009, 65.

kokemus”.383 Elokuvakokemus on yhä hetki, jolloin aistimme vilkastuvat
ja jolloin heittäydymme mukaan merkityksenmuodostuksen tuotantoon,
johon elokuva meidät kutsuu. Samalla tavoin kuin Casetti perustelee
elokuvakokemuksen tutkimusta sen perusteella, mikä on ollut elokuvan
merkitys 1900-luvun kulttuurille laajasti sekä elokuvakokemuksen tarkastelun merkitys elokuvan historian tutkimukselle384, tämän tutkimuksen
tutkimusaihe on merkityksellinen suhteessa niin liikkuvan kuvan installaatioiden nykykuvataiteelle ja nykytaiteen esitysareenoille (kuten museot,
galleriat jne.) tarjoamaan haasteeseen, samoin kuin myös niiden nykyisen
audiovisuaalisen kulttuurin kehitykseen kohdistuvaan vaikutukseen.
2.2.1

Moniaistinen ja ruumiillinen kokemus
liikkuvan kuvan äärellä

”Taide on aina ollut ruumiillinen, fyysinen kokemus. Tämä aistillisuus on sen todellisen konseptuaalisen ja intellektuaalisen luonteen perusta,
ja erottamaton siitä – – Teoksissani visuaalinen
on aina alisteinen havainnon/kognition kokonaisjärjestelmälle. Viisi aistia eivät ole itsenäisiä, vaan mielen integroimina ne muodostavat
kokonaisjärjestelmän ja luovat kokemuskentän,
joka on tietoisen tietoisuuden perusta. Tämä on
ainoa todellinen kuva.” Bill Viola 385

383
384
385

Mt., 65–66.
Mt., 57–58.
”Art has always been a whole-body,
physical experience. This sensuality is
the basis of its true conceptual and intellectual nature, and is inseparable from
it – – In my work, the visual is always
subservient to the field, the total system
of perception/cognition at work. The
five senses are not individual things but,
integrated with the mind, they form a
total system and create this field, an experience field, which is the basis of conscious awareness. This is the only true
whole image.” Viola 1995, 265–268.

Taiteen kokemuksellisuuden analysoimisessa teosta täytyy lähestyä
monitahoisena kielenä, joka ei vertaudu ainoastaan kirjoitettuun tai
puhuttuun kieleen. Taiteen kokemuksellinen luonne pohjautuu monimuotoiseen aistien ja fyysisen olemisen väliseen vuorovaikutukseen niin
kuvataiteessa kuin myös elokuvataiteessa. Niissä molemmissa taideteoksille annetaan subjektiivisia merkityksiä sekä kognition, eli tiedollisuuden, että ruumiin tasolla. Fenomenologisesta elokuvateoriasta kirjoittaneen Vivian Sobchackin mukaan elokuvakokemus perustuu elokuvan
kyvylle kommunikoida elokuvan vastaanottajan näkökyvyn kautta siten,
että se saa katsojan kokemaan ja tulkitsemaan elokuvan ruumiillisena kokemuksena. Elokuvakokemuksessa, joka sijaitsee elokuvan ilmaisevuuden ja elokuvan katsojan havainnon välimaastossa, katsoja ja elokuva jakavat yhdessä elokuvallisen tilan, joka on eräänlainen yhteinen tulemisen
tila (engl. be-coming), mutta ei kuitenkaan identtisesti eletty; näin siksi,
että elokuvaa katsoessaan vastaanottaja aina tiedostaa sen olevan välitetty
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kokemus.386 Sobchackin mukaan elokuvan ilmaisu ja katsojan havainto
eivät ole toistensa vastakohtia, vaan toisistaan riippuvaisia käsitteitä, joille kokemuksemme elokuvasta perustuu. Elokuvalla, joka näin ollen on
kokemuksen ilmaus kokemuksen kautta (engl. expression of experience by
experience), on kyky tehdä tuo riippuvuussuhde näkyväksi ja siten luoda
kokemuksellinen tila katsojien osallistumiselle.387
Sobchackin fenomenologisen elokuvateorian kautta intersubjektiivisuutta elokuvissa tarkastelleen elokuvatutkija Tarja Laineen mukaan
elokuva on Sobchackin tulkintaa seuraten yksi olemisemme tapa, jossa me
elämme elokuvan kautta, ja tuomme elokuvalliseen kokemukseen mukanamme oman minuutemme. Elokuvakokemuksen tuloksena – minuuden ja
ympäröivän maailman kohdatessa elokuvan ilmaisun – syntyy tulkintamme
elokuvasta ja joukko tunteita, joita elokuva meissä herättää.388 Havaintomme elokuvakokemuksessa on aina synesteettinen ja synoptinen, sillä havaintomme ei rakennu erillisten aistien summana, eikä sitä koeta hajaantuneena,
vaan aistien yhtäaikaisen yhteistoiminnan tuottamana kokemuksena:389
”Kaikki aistimme ovat havainnon modaliteetteja, ja sellaisinaan
yhteistoiminnallisia ja vaihdettavissa olevia. Tällainen aistien yhteistoiminnallisuus sekä vaihdettavuus ovat läsnä myös olemassaolossamme, koska aistimme määrittelevät ruumiimme äärellistä
ja sijoittuvaa olemusta.” 390

Elokuvallinen kokemus ja elokuvan kyky kommunikoida vastaanottajan
kanssa perustuu Sobchackin tulkinnassa katseen jakamiselle; voimme
mieltää elokuvan samanaikaisesti sekä katseemme objektiksi (engl. object
of our sight), että katsovaksi subjektiksi (engl. subject of its own sight).
Tässä Sobchackin hieman hankalasti hahmottuvassa tulkintamallissa elokuvakokemus nähdään pohjimmiltaan dialogina, jossa on aina mukana
vähintään kaksi keskustelevaa minää – kaksi erillistä oliota – eli elokuva ja sen katsoja.391 Erillisyydestä huolimatta katsoja kokee näkemänsä
omana havaintonaan, eli elokuvan ilmaisu välittyy hänelle ikään kuin
sisältä päin, ”elettynä teknologiana”.392 Tarja Laine onkin huomauttanut, että koska katsoja omaksuu elokuvan sisällön suhteessa omiin kokemuksiinsa (= konteksti), tietyllä tapaa hän on tässä dialogissa tekemisissä
myös ”oman itsensä kanssa”. Näin ollen elokuva voidaan siis nähdä myös
”katalysaattorina katsojan itsetarkastelulle”.393

•
Maurice Merleau-Pontyn fenomenologialle näkemyksensä perustavan
Sobchackin tutkimusprojektina on ollut elokuvakokemuksen kuvauksen
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386
387
388
389
390

391
392
393

Sobchack 1992, 9–11; myös Laine 1997,
92.
Sobchack 1992, 5, 13–22.
Laine 1997, 92; Laine 2007, 10.
Sobchack 1992, 76.
”All our senses are modalities of perception and, as such, are cooperative and
commutable. Such cooperation among
and commutation of our senses occurs
in existence because our senses all figure
on the finite and situated field that is our
body.” Mt., 76.
Sobchack 1992, 138–141.
Zummer 2001, 74.
Laine 1997, 92.

394

395
396

397
398

399

”The task – – is to describe and account
for the origin and locus of cinematic
signification and significance in the
experience of vision as an embodied
and meaningful existential activity.”
Sobchack 1992, xvii.
Laine 1997, 83.
Sobchack 1992, xiv. Taiteen ja kirjallisuuden affektiivisten operaatioiden käsittelyyn tarvittavan sanaston kapeuteen
kiinnittää huomiota myös Ernst van Alphen, kts. van Alphen 2008, 30–31.
Sobchack 2004, 55, 84, 139.
Sobchack löytää käsittelemälleen aiheelle teoreettisia edelläkävijöitä varhaisemman elokuvahistorian ja -teorian
parista, kuten Sergei Eisensteinin, Walter Benjaminin, Siegfried Kracauerin ja
Gilles Deleuzen kirjoituksista elokuvan
vaikutuksista katsojan fysiologiaan, sekä
viimeaikaisemmasta teoreettisesta keskustelusta, joka käsittelee ”elokuvakokemuksen aistillista lihallisuutta”, kuten
Linda Williamsin, Jonathan Craryn,
Steven Shaviron, Laura U. Marksin, Elena del Ríon ja Jennifer Barkerin tutkimukset. Sobchack 2004, 54–56.
Mt., 54–56.

laatiminen fenomenologisesta näkökulmasta, tarkastellen elokuvallisen
merkityksenannon alkuperää ja paikkaa ”ruumiillisen havaitsemisen” ja
”merkityksellisen eksistentiaalisen toiminnan” muodossa.394 Fenomenologinen lähestymistapa elokuvateoriassa on yleistetysti ymmärrettynä
merkinnyt melko abstraktia, elokuvan kokonaisvaltaisen kokemisen korostamista, sekä sen pohtimista, millainen elokuvatekstin ja katsojan välinen suhde on. Fenomenologinen elokuvateoria on kuitenkin tavallisesti
unohtanut esimerkiksi katsojien kontekstuaaliset eroavaisuudet, kuten
erilaiset kulttuuriset, etniset ja sukupuoliset katsojuudet, sekä näiden
erojen mukanaan tuomat merkitykset katsomistilanteelle.395
Tutkimuksissaan Sobchack on kiinnittänyt erityisesti huomiota siihen, kuinka katsojuuteen liittyvä elokuvateoria – on se sitten
suuntautumiseltaan psykoanalyyttistä tai kognitiivista – tavanomaisesti
torjuu kaikki tuntoaistiin, kineettisyyteen ja resonanssiin viittaavat kuvaukset elokuvallisesta kokemuksesta. Sobchackin tulkinnan mukaan
vastenmielisyys tarttua vastaanottajan kokemukseen ”monimutkaisena
affektiivisena ja ruumiillisena prosessina” johtuu siitä, että kokemuksen käsite on pitkään mielletty elokuvateorian parissa ”pehmeäksi” ja
”tunteilevaksi termiksi”, joka on epätarkka ja naiivi tutkimuskohde.396
Vaikka katsojuus ja elokuvan vastaanotto sinänsä ovat olleet jo pitkään
elokuvateorian kohteena, lähtökohtana on aiemmin ollut ennen kaikkea
näkemys katsojasta tietoisena ja visuaalisesti havaitsevana kognitiivisena
subjektina; elokuvan vastaanottajan ruumiillista ja monipuolisesti aisteihin pohjaavaa havaitsemista eli somaattista ymmärrystä koetusta397, ei
ole aivan viimeaikoja lukuun ottamatta juuri tarkasteltu elokuvatutkimuksen parissa.398
Esseessään ”What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject, or Vision in the Flesh” (2004) Sobchack keskittyy tarkastelemaan
tuntoaistin ja aistillisen kokemuksen roolia katsojan elokuvakokemuksessa. Sobchack kiinnittää tekstissään huomiota siihen, kuinka tuntoaistiin liittyviä kielikuvia käytetään runsaasti elokuvan populaarikritiikissä, mutta harvemmin kuitenkaan varsinaisessa elokuvateoreettisessa
keskustelussa. Populaarikritiikissä elokuvakokemusta saatetaan kuvailla
hyvinkin ruumiillisena – jopa lihallisena – ja aisteihin monipuolisesti
vaikuttavana kokemuksena.399 Sobchackin tulkinnan mukaan elokuvateoreetikot kokevat olonsa usein epämukavaksi, kun keskustelun kohteena on katsojan fysiologinen reaktio elokuvaan. Tähän on mahdollisesti
syynä se seikka, että vastaanottajan ruumiillisuus on jäänyt vieraaksi,
”retoriseksi” tai ”poeettiseksi ylijäämäksi”, jota ei ole pidetty edes mahdollisena tutkimuskohteena. Vastaanottajan kokemus on mielletty pohLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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jimmiltaan (katse)havaintoon pohjaavaksi tiedolliseksi toiminnaksi, jossa muilla ruumiillisilla aistimuksilla ei nähdä olevan sijaa ja relevanssia.
Sobchackin mukaan tälle osa-alueelle ei siksi ole haluttu antaa muuta
kuin korkeintaan jonkinlainen ”metaforinen arvo” elokuvia tarkastelevassa tutkimuksessa.400
Sobchackin fenomenologinen elokuvateoriaprojekti asettuu
hyvin linjaan 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina nykytaiteen teoriaa
leimanneen ”aistimellisuuden ja ruumiillisuuden paluun ajan” kanssa,
jolloin taideteoksen ”poeettinen liika” – sen esittävyyttä härnäävät tai esittämättömissä olevat merkitykset – ovat olleet monen taiteenlajin teoriassa
keskeisessä roolissa. Suomalaista 1990-luvun maalaustaidetta tutkineen
taidehistorioitsija Inka-Maija Iitiän mukaan ruumiillisuuspuhe ”jatkaa
osaltaan näköaistiin fokusoituneen havaintomallin kritiikkiä”, kun taiteessa tavoitellaan ”esittämättömissä olevia ruumiillisia tuntuja, jotka ovat
myös kielellä kuvailtavan rajoilla”.401 Sobchackin kritiikin kohteena on
erityisesti marxilaiseen kulttuurikritiikkiin ja sosiologiaan pohjaava elokuvateoria, joka oli pitkään vallalla elokuvatutkimuksessa, samoin kuin
myös psykoanalyyttinen elokuvateoria, joiden molempien lähestymistapaa elokuvakokemukseen Sobchack pitää riittämättömänä kokemuksen
subjektiivisen ja dualistisen luonteen huomioimisen suhteen.402
Roland Barthesia seuraten Sobchack hahmottaa elokuvallisen merkitsevyyden (ransk. signifiance) luonnetta aistein tuotettuna
merkityksenä. Sobchackin mukaan eletty ruumiimme tarjoaa meille
sekä paikan että myös lähtökohdan kolmannelle tai vaimealle (ransk.
obtus) merkitykselle.403 Eletty ruumiillinen kokemuksemme taideteoksesta tarjoaa ja määrittelee meille ”molemminpuolisen käänteen” (engl.
commutative reversibility) subjektiivisen tuntemuksen ja objektiivisen
tiedon välille, tunteiden ja niiden merkityksen välille; elokuvakokemus
on näin ollen merkityksellinen ”ei ruumiini rinnalla, vaan ruumiistani
johtuen”, tiivistää Sobchack.404 Hänen esittämässään kritiikissä painottuu kuitenkin myös elokuvan rooli samanaikaisesti aistiemme kohteena
(engl. object for the senses) ja aistien välittäjänä (engl. agent of sense),
sillä elokuva hyödyntää havaintokokemuksen ”elettyä muotoa” representaatiossaan. Sobchack esittääkin siksi, että hylkäämme aistien hierarkkisuuden suhteessa elokuvakokemukseen, ja hyväksymme sen seikan, että
katse välittää tietoa ja on samalla myös muiden aistien informoima. Näin
elokuvan kykyä ”koskettaa” meitä ruumiillisina subjekteina ei tarvitse
enää nähdä vain metaforisena arvona.405
Lisäksi Sobchackin hahmottamassa elokuvateoriassa korostuu elokuvakokemuksen kokonaisuuden tarkastelu vastavuoroisena
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Mt., 58.
Iitiä 2008, 70–71.
Sobchack 1992, xv–xvi, 269–277.
” – – [i]ndeed, it is the lived body that
provides both the site and genesis of the
’third’ or ’obtuse’ meaning that Roland
Barthes suggests escapes language yet
resides within it.” Sobchack 2004, 60.
Sobchack viittaa tässä Barthesin termeihin kolmas merkitys (ransk. le troisième
sens) ja peitetty tai tylppä merkitys (ransk.
sens obtus), joilla Barthes viittaa kuvan
kolmanteen merkitykseen, joka antaa
katsojalle jotain muuta kuin kommunikatiivinen eli ilmeinen merkitys tai
symbolinen merkitys eli signifikaatio.
Esim. Barthes 1993, 133–156; Barthes
1982, 52–68; Barthes 1980,67.
Sobchack 2004, 61.
Mt., 74–80.

406
407
408

409

410

411
412

413

Sobchack 1992, 18.
Sobchack 2004, 71.
Synestesian kliininen määritelmä merkitsee eri aistien sekoittumista, jolloin
henkilö voi esimerkiksi nähdä äänen
värinä. Ilmiö on verrattain harvinainen,
mutta synestesian periaate on kuitenkin
sovellettavissa taiteen aiheuttamaan vaikutukseen. Synestesian merkitystä taiteen
kokemisessa on tutkittu laajemminkin,
mutta tällöin tarkastellaan tavanomaisesti
aistien keskinäistä yhteistyötä, ei niinkään kliinistä synestesiaa. Esim. Berleant
1991, 18, 46–47.
Konestesia määrittelee henkilön yhtenäiseksi, aistivaksi kokonaisuudeksi, joka on
herkkä ottamaan vastaan suuren määrän
erilaista aisti-informaatiota. Toisin kuin
synestesia, joka liittyy eri aistien sekoittumiseen, konestesialla viitataan aistien
ristimodaalisuutta eli siihen, kuinka aistit
toimivat välittömässä yhteistyössä keskenään mahdollistaen havaitsijan ottaa vastaan suurempi määrän aisti-informaatiota.
Sobchack 2004, 68–69.
Sobchack 2004, 67–71, 76–77. Sobchack
seuraa tässä Merleau-Pontyn esseetä ”Silmä
ja henki” (ransk. ”L’Œil et l’Espirit”, 1964),
jossa tämä kuvailee näkemisen ja liikkeen
suhdetta toisiinsa, havainnon prosessia,
jossa näkevä ruumiinsa kautta ”avautuu
maailmaan”. Merleau-Ponty 2012, 421–422.
Suom. M. Luoto & T. Roinila.
Sobchack 2004, 67–71, 76–77, 82; myös
Sobchack 1992, 3–4.
Myös mediateoreetikko Laura U. Marks
kehittää artikkelikokoelmassaan Touch:
Sensuous Theory and Multisensory Media
kriittistä lähestymistapaa liikkuvan kuvan
vastaanottoon lanseeraamalla termin hap
tinen visuaalisuus (engl. haptic visuality).
Marks lähenee Sobchackin luentoja ruumiillisesta katsojuudesta, sillä hän asettaa
haptisen visuaalisuuden vastakkain optisen
visuaalisuuden kanssa, korostaen haptisen
havaitsemisen luonnetta aistillisena, kinesteettisenä ja ruumiillisena toimintana.
Marksin haptisessa visuaalisuudessa havainnoitsijan katse toimii samalla tavoin
kosketusaistin kanssa; kohteen plastisuus
ja tekstuuri nousevat koskettavalle katseelle tärkeiksi kohteiksi. Vaikka Marks asettaakin optisen ja haptisen visuaalisuuden
monessa kohtaa jyrkästi vastakkain, silti
hän nimeää projektikseen elvyttää kulttuuristamme nykyisin puuttuva vuorovaikutus haptisen ja optisen välillä. Marks
2002, xiii.
”If a viewer is free to draw upon her own
reserves of memory as she participates in
the creation of the object on screen, her
private and unofficial histories and memories will be granted as much legitimation
as the official histories that make up the
realm of the cliché – if not more.” Mt., 48.

rakenteena, jossa sen eri osatekijöitä, kuten havaintoa ja ilmaisua tarkastellaan rinnan – ei erikseen – kuten elokuvateoriassa on ollut tapana.406
Sobchack esittää, että puhuisimme elokuvakokemusta käsitellessämme
”kinesteettisestä subjektista” (engl. cinesthetic subject) uudistermillä,
joka kuvaa elokuvakokemuksessa mukana olevaa vastaanottajan ruumista. Katsoja kinesteettisenä subjektina tarkoittaa elokuvakokemusta
laajemmin ymmärrettynä, ei vain puhtaasti visuaalisesti koettuna ”elokuvallisena näkynä”.407 Sobchack johdattaa termin sanasta elokuva (engl.
cinema) sekä kahdesta ihmisen aistirakenteita kuvaavasta määritelmästä,
jotka ovat synestesia (engl. synaesthesia) eli aistienvälisyys408 ja konestesia
(engl. coenaesthesia) eli ruumiin toiminnallisuuteen pohjaava kehokokemus.409 Tällä uudistermillä Sobchack haluaa kuvata – Merleau-Pontyn
hengessä – elokuvan katsojan ruumiillista elokuvakokemusta, joka on rikas ja monimutkainen, ja jossa katsoja ”koskettaa itseään koskettaessaan,
haistaa itsensä haistaessaan, maistaa itsensä maistaessaan, aistien oman
aistivuutensa” subjektiivisen objektin ja objektiivisen subjektin välisessä
”käänteessä”.410 Sobchackin kinesteettinen subjekti määrittää elokuvakatsojan henkilöksi, joka ymmärtää elokuvassa näkemänsä myös muiden
aistien, kuin pelkän näkö- ja kuuloaistin myötä saadun informaation
avulla. Sobchackin hahmottelemassa prosessissa aistit kääntävät informaatioita toistensa ymmärrettäviksi ilman erillistä tulkitsijaa, ja ne ovat
samanarvoisesti ymmärrettävissä. Katsoja voi näin kokea elokuvan ”sekä
tässä että siellä” sen sijaan elokuvakokemus määriteltäisiin selkeästi tapahtuvaksi joko ruudulla tai sen ulkopuolella. Ruumiinsa avulla katsoja
täydentää näkemäänsä, lihallistaen sen materiaaliseksi aistimukseksi.411
Sobchackin ruumiillinen elokuvateoria edustaa haptista visuaalisuutta
tutkineen Laura U. Marksin412 mukaan osallistuvaa käsitystä elokuvan
katsojuudesta, jossa ei tulisi myöskään unohtaa katsojuuden poliittisia
potentiaaleja. Marks kirjoittaa:
”Jos katsoja on vapaa ammentamaan omasta muistovarannostaan
osallistuessaan valkokankaalla esitettävän objektin luomiseen,
tällöin hänen henkilökohtaiset ja epäviralliset historiansa ja
muistonsa saavat yhtä legitiimin roolin, kuin viralliset historiat,
jotka muodostavat latteuksien valtakunnan – jos ei enempää.” 413

Sobchackille elokuva on kuitenkin ennen kaikkea aistinautintoja tarjoava objekti, josta muotoutuu vastaanotossa myös aistiva, aistillinen ja
merkityksellistävä subjekti. Tällä näkemyksellä Sobchack haluaa haastaa
kärjistetyn näkemyksen elokuvasta pelkkänä vastaanottajan katseen kohLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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teena, samoin kuin myös näkemyksen elokuvan katsojasta pelkkänä ”deterministisen elokuvamediumin uhrina”. Näiden lähtökohtien ongelmana Sobchack pitää ennen kaikkea sekä elokuvamediumin materiaalisen
ulottuvuuden, että katsojan kulttuuri-historiallisen aseman sivuuttamista tutkimuksessa.414
Sobchackin teoria elokuvakokemuksen ruumiillisuudesta
keskittyy elokuvakokemukseen kohtaamisen ja havainnon tasolla; elokuvan kerronta ja sen juonirakenteet eivät ole siinä tarkastelun kohteena.
Sobchack siis peräänkuuluttaa herkkyyttä ja huomiota myös elokuvakokemukseemme kuuluville esihavainnoille ja tuntemuksille – affekteille –
jotka edeltävät varsinaisia tiedostettuja tulkintojamme elokuvan tarinasta ja juonesta. Tähän kitetyy samalla tiivistetysti niin Sobchackin teorian
vahvuus kuin myös sen heikkous; se nostaa esiin sellaisen näkökulman
elokuvakokemukseemme, joka on usein jäänyt hyvin vähälle huomiolle.
Samalla se kuitenkin keskittyy vain ja ainoastaan tähän näkökulmaan,
avaamatta sitä lainkaan esimerkiksi suhteessa kysymyksiin elokuvan kerronnan rakenteesta ja tavoista.
2.3

LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATION
TILALLINEN LUONNE

”Mitä tapahtuu, kun menemme elokuviin? Kyse on
kaikkien elokuvateknologisten elementtien ääneen
sanomattomasta sopimuksesta, arkkitehtuurista,
historiasta, subjektiivisuuden artikulaatioista, ruumiimme suunnatusta havainnosta ja ymmärryksen
historiasta. Fyysinen tila, vallitseva valo, projisointilaite ja ruumiillinen dispositio yhdessä muodostavat
käyttöliittymän. Meidän ei tarvitse oppia uutta kielioppia joka kerta, kun mennemme elokuviin. Olemme vuorovaikutuksessa olemassa olevan kanssa,

414
415

samaan tapaan kuin se [kielioppi] laajenee toisiaan
seuraavissa medioissa.” Thomas Zummer 415

Vaikka edellä tutkimukseni ensimmäisessä luvussa käytiin jo läpi liikkuvan kuvan installaatioiden historiaa, sekä erilaisia pyrkimyksiä määritellä ja tyypittää teosmuodon estetiikkaa ja mediaalisuutta, palataan tässä
alaluvussa vielä hetkeksi kysymykseen liikkuvan kuvan installaatioiden
omasta eritysluonteesta sekä termin installaatio soveltuvuudesta tämän
tutkimuksen teosanalyysien kohteena olevien teosten tarkasteluun ja
100
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Sobchack 1992, 276–277.
”What happens when we go to the movies? There is a tacit engagement with all
of the elements of cinematic technology,
its architectures, its history, its articulations of subjectivity, our own body’s
directed perception and history of apprehension. The physical space, ambient
light, projection apparatus, and bodily
disposition together already constitute
an interface. We don’t have to learn a
new grammar every time we go to the
movies. We interact with the one that is
already there, pretty much the same one
that pervades subsequent media.” Zummer 2001, 75.

416
417

418

Turvey et al. 2003, 71. Ks. myös Trodd et
al. 2011.
Sama ongelma nousi selkeästi esiin myös
hahmottaessa tarkemmin tämän tutkimuksen tarkempaa tutkimusrajausta.
Huhtamo 1990, 19.

määrittelyyn. Kimmokkeen tälle pohdinnalle tarjosi October-lehden
vuonna 2003 järjestämä paneelikeskustelu projisoidusta liikkuvasta kuvasta nykytaiteessa. Keskustelussa kyseenalaistettiin useampaan eri otteeseen installaatiotermin mielekkyys nykypäivän videotaiteen kohdalla.
Useampikin keskusteluun osallistunut taideteoreetikko ja kuvataiteilija
piti kyseisen termin käyttöä nykyisen videoinstallaatiotaiteen kohdalla
lähes mahdottomana; kun termi installaatio tuntuu vielä monien 1960ja 70-lukujen videoinstallaatioteosten kohdalla sopivalta ilmaisulta, nykyvideotaiteen teosten kohdalla keskustelijat löysivät lukuisia ongelmia,
joista johtuen termiä ei voi enää käyttää, tai ei ainakaan pitäisi käyttää.
Keskustelun osallistujat pohtivat samassa yhteydessä myös uuden, korvaavan termin mahdollisuutta, mutta esimerkiksi ranskalaistutkijoiden,
kuten Jean-Christophe Royouxin käyttämän näyttelyelokuva-termin
yleistymiseen he eivät ilmaisseet uskovansa. Vaihtoehtona, ja sanan
videoinstallaatio korvaavana terminä, paneeliin osallistuneet käyttivät
ilmaisua projisoidut kuvainstallaatiot (engl. projected image installations), jolla he viittaavat sekalaiseen joukkoon kuvaa ja ääntä yhdistäviä
installaatioteoksia, jotka hyödyntävät erilaisia projisointitekniikoita tai
monitoreja.416
Ennen tätä keskustelua yhden parhaista määrittely-yrityksistä liikkuvan kuvan installaation tilalliselle luonteelle ja vastaanottajasuhteelle on tarjonnut Margaret Morsen videoinstallaation poetiikkaa
käsittelevä artikkeli ”The Body, the Image, and the Space-in-Between:
Video Installation Art” (1990/1998). Morsen artikkeli on edelleen yksi
niistä harvoista teksteistä, joka pyrkii pureutumaan liikkuvan kuvan
installaation prosessuaaliseen luonteeseen ruumiillista kokemusta ehdottavana ja korostavana taidemuotona. Artikkelissa Morsen tarkastelun kohteena ovat vielä erilaiset monitoripohjaiset installaatioteokset
(esimerkiksi Bruce Naumanin teos Live/Taped Video Corridor, 1968–70),
sillä tekniset mahdollisuudet uusille, suurikokoisista projisoinneista rakentuville installaatioille kehittyivät toden teolla vasta 1990-luvun kuluessa. Vaikka videoinstallaatiotaide on toki muuttunut paljon Morsen
artikkelin kirjoittamisen jälkeen, on kiinnostavaa huomata, kuinka hän
hahmotti jo tuolloin sen puutteen, jonka liikkuvan kuvan installaatioita
tarkasteleva ja analysoiva taiteentutkija huomaa yhä tänä päivänä etsiessään sopivaa kielellistä ilmaisua, jolla kuvata sekä liikkuvan kuvan
tilallistamisen prosessia, että installaatiomuodon mukanaan tuomaa kinesteettistä näkemystä, eli ruumiin ja tilasuhteen kautta oppimista.417
Videoinstallaatioteoksen materiaalisia puitteita, sitä kehystävää ja taiteilijan ”konstruoimaa ympäristöä” 418, Morse kutsuu alueeksi tai kentäksi,
LIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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jossa installaation ”käsitteellinen”, ”figuraalinen” ja ”ajallinen” olemus
tulee ilmeneväksi.419 Teoksen eri osatekijät, kuten erilaiset kuvalliset,
veistokselliset, kinesteettiset, äänelliset ja kielelliset ilmenemismuodot,
saavat merkityksensä varsinaisesti vasta teosta ympäröivässä tilassa läsnä
olevan ja liikkuvan vastaanottajan kautta; lopulta juuri teoksen vastaanottaja, ruumiillinen ja kokemuksellinen subjekti, on se, jonka toiminnan
kautta teos tekeytyy teokseksi ja joka esittää lopullisen version teoksesta
tekemiensä valintojen kautta.
Morse nimeää erityisen haasteellisiksi pyrkimykset kuvailla sanallisessa muodossa niin videoinstallaatioteoksen esitystilallisia ulottuvuuksia kuin myös niitä teoksen vastaanottajan kinesteettisiä kokemuksia, joihin liittyy läheisesti ruumiin ja tilasuhteen kautta
oppiminen. Hänen mukaansa tällaista oppimista voisi kutsua kuvien
sisällä olemiseksi, joka rinnastuu kirjallisuuden lukemisen prosessiin ja
kuvataiteen kuvina näkemisen prosessiin. Teoksen eri osatekijät, kuten
erilaiset kuvalliset, veistokselliset, kinesteettiset, äänelliset ja kielelliset
ilmenemismuodot, saavat merkityksensä varsinaisesti vasta teosta ympäröivässä tilassa läsnä olevan ja liikkuvan katsojan kautta. Pyrkiessään kuvailemaan teoksen vastaanottajan kokemusta videoinstallaation kohtaamisesta, Morse esittää artikkelissaan varsin fenomenologisvaikutteisen
metodin avulla joukon hypoteeseja videoinstallaatiotaiteen poetiikasta
muun muassa hahmottamalla taidemuodon olemassaolon edellytyksiä,
kuvailemalla teoksen ja sen vastaanottajan kuvallis-kehollisia suhteita ja
tematisoimalla videoinstallaation ilmaisun eri tasoja ajallis-kokemuksellisena kanavana.420
Morsen mukaan videoinstallaation tila- ja aikastrategiat
johdattelevat katsojan kinesteettiseen kokemukseen, joka on toisenlainen, kuin staattisen taideobjektin – kuten esimerkiksi maalauksen tai
veistoksen – katsomiskokemus. Videoinstallaatiossa liikumme kuvien
keskellä, niiden mukana, jakaen niiden tilan ja näin tullen esiintyjiksi,
tai – kuten Morse ehdottaa – installaation kuvatilaan ruumiillisella läsnäolollaan osallistuvaksi vierailijaksi (engl. visitor).421 Hänen mukaansa
taidemuodossa ei ole enää kysymys ainoastaan kuvallisuudesta, vaan liikkuvien kuvien ja vierailijan ruumiin välisestä suhteesta sekä ruumiiden
ja hahmojen tilallisesta ja ajallisesta jatkumosta, eräänlaisesta välitilasta
(engl. space-in-between). Tästä johtuen videoinstallaatio murtaa Morsen
mukaan teatteriin ja elokuvaan perinteisesti liittyvän frontaalisen näkökulman (engl. proscenium art)422, hämärtäen ja kyseenalaistaen ulkoisen ja sisäisen sekä läsnäolon ja poissaolon välisiä vakiintuneita suhteita,
asettaen samalla installaation vastaanottajan teoksen sisälle audiovisuaa102
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419
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421
422

Morse 1990/1998, 157.
Morse 1990/1998, 155–156. Fenomenologia tai Merleau-Pontyn ajattelu eivät
kuitenkaan näy Morsen tekstissä julkituotuina millään tasolla.
Vrt. Bellour 2003b, 39–58.
Proskenion taiteissa, kuten teatterissa
ja elokuvateatterielokuvassa, katsoja on
tavallisesti selkeästi erotettu tarkastelun
kohteesta, teatterilavalla tai elokuvateatterin valkokankaalla esitetystä siellä-jasilloin -kokemuksesta. Lisäksi illuusion
luova koneisto ja rakenteet on pyritty
piilottamaan katsojalta mahdollisimman
hyvin, jotta paikallaan pysyvä katsoja
voisi uppoutua eli immersoitua esitykseen.

lisen materiaalin keskelle, eräänlaiseen tilalliseen ja konstruoituun tässäja-nyt-rakennelmaan.423 Morse kirjoittaa:
”Installaation vierailija on tilallisen tässä-ja-nyt-tilanteen ympäröimä, todelliseen (ei illusionistiseen) tilaan perustuvan konstruktion sisäänsä sulkema.” 424

Videoinstallaation ilmaisumuoto siis sallii audiovisuaalisen kokemuksen
täydentymisen kinesteettisellä kokemuksella, jolloin teos ei hahmotu yksin vastaanottajan mielessä näkö- ja kuulohavainnon pohjalta, vaan myös
tilallisena ja ruumiillisena kokemuksena. Siirtyminen yhden kuvalähteen
tapahtumien seuraamisesta ympäröivän tilan ja sinne sijoiteltujen useiden kuva- ja äänilähteiden havainnointiin jäljittelee todellista tilakokemustamme; katsoja voi ikään kuin eläytyen kameran liikkeisiin liikkua
tilassa, vaihtaen etäisyyttä ja näkökulmaa ympäröiviin kuviin.

423
424

425

Morse 1990/1998, 158; myös Huhtamo
1990, 19 ja Iles 1997, 47.
”The visitor to an installation – is surrounded by a spatial here-and-now,
enclosed within a construction that is
grounded in actual (not illusionistic)
space.” Morse 1990/1998, 159.
Iles, sit. Turvey et al. 2003, 80.

•
October-lehden paneelikeskustelussa yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi
nousi se seikka, onko videoinstallaatioteoksissa tai projisoiduissa kuvainstallaatioteoksissa kyse tietystä teosmuodosta tai mediumista, ja
kuinka nämä vaihtoehdot tulisi määritellä mahdollisimman kattavasti.
Tässä tutkimuksessa liikkuvan kuvan installaatio käsitetään teosmuotona, joka on intermediaalinen, useamman mediumin välimaastoon
sijoittuva ja ei-tarkkarajaisesti hahmottuva teosmuoto. Teosmuodon
kovin tarkkarajainen määrittely ei ole nähdäkseni tarpeellista, jos edes
mahdollista, vaan erilaisia tilallisia projisoidun liikkuvan kuvan muotoja voi mielestäni tarkastella myös avoimemman ja moniulotteisemman käsitteen eli liikkuvan kuvan installaation käsitteen kautta. Sen
määritelmät ovat lähtökohtaisesti epätarkkoja, koska on olemassa niin
monenlaisia erilaisia teoksia – jopa tämän tutkimuksen kohdeteosten
valikoimassa – että kattavan määrittelyn tekeminen ei ole millään tapaa
tarkoituksenmukaista.
Videotutkija Chrissie Iles pyrki hahmottamaan Octoberlehden keskustelun lomassa hyvin pelkistetyllä tavalla eroa liikkuvan kuvan installaation ja ”pelkän videoteoksen” välille siten, että hän ilmoitti
haluavansa varata termin installaatio ainoastaan niiden teosten käyttöön,
joissa ”projisoitu kuva ulottuu lattiaan asti”.425 Näin ollen vain ne teokset, joissa video- tai filmikuva on projisoitu, ja joissa kuvan koko on niin
suuri, että se ulottuu näyttelytilan lattiaan asti, voidaan kutsua installaatioteokseksi. Iles tarkentaa esittelemäänsä määritelmää vielä toteamalla,
että tila, joka jää lattian ja projisoidun kuvan väliin on ”teoksen kriittiLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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nen osa”, sillä sen avulla teos mitätöi perinteisen kertovan elokuvan katsomisperinnettä ikään kuin ilmoittamalla katsojalleen, että ”tätä [teos
ta] ei ole tarkoitus katsoa kokonaan, kuten kertovaa elokuvaa”. Ilesin
mukaan teos ikään kuin ehdottaa, että sen katsominen on paremminkin
silmäilevää ja flaneeraavaa katsomista, joka Ilesin määrittelyssä kuuluu
galleria- ja museokäyttäytymiseen.426 Ilesin esittelemä määritelmä ei kuitenkaan ole mielestäni millään tavoin tyydyttävä. Nykyhetkeen mennessä videoinstallaatioteokset ovat muuttaneet perinteistä museokatsomisen
tapaa jo monella eri tavalla, vaikkakaan muutos ei ole tapahtunut aivan
helposti. On ollut suuri muutos museokävijöille ymmärtää, että teoksen
katsomiseen annetaan tietty aika, sen sijaan, että he voisivat itse valita
kuinka kauan haluavat viipyä taideteoksen äärellä. Toisaalta, katsojilla
on useimmissa tapauksissa säilynyt vapaus päättää katsomiseen käyttämänsä ajan pituudesta, mutta sillä riskillä, että jotain jää näkemättä,
ja että vastaanotettu teos ei näin ollen ole täydellinen tai kokonainen
teos.427 Lisäksi, perinteisen elokuvakokemuksen ”kumoamiseen pyrkivää
toimintaa” voi löytää yhtä lailla myös sellaisista teoksista, joissa kuvan
kokomääreet eivät välttämättä vastaa Ilesin määritelmää, mutta ne silti
voivat onnistua luomaan vastaanottokokemuksessa perinteisestä elokuvateatterikokemuksesta poikkeavan elämyksen.
Iles tarkentaa keskustelun kulussa esittämäänsä installaatiomääritelmää vielä tilan värityksen vastaanottotilanteeseen mukaan
tuomilla merkityksillä. Hän korostaa, että valkoinen tila – jossa videotai filmi-installaatio on esillä – viittaa enemmän galleriaan ja sen tarjoa
maan taidekontekstiin, kun taas mustaksi maalattu tila puolestaan on
luonteeltaan immersiivisempi, hieman samaan tapaan kuin elokuva
teatterin tila.428 Tämä Ilesin esittämä tarkennus videoinstallaatiotermiin
puolestaan osuu melko hyvin kohdalleen, sillä on totta, että galleriatilan
”valkoinen kuutio” (engl. white cube) tekee teoksesta helposti veistoksel
lisemman elementin, jota tarkastellaan helpommin suhteessa ympäröivään tilaan ja sen arkkitehtuuriin ja mittasuhteisiin, kun taas mustaksi
maalattu galleriatila kiinnittää helposti huomion ennen kaikkea projisoituihin kuviin ja ääniin ympäröivän tilan ja teoksen esittämiseen käytetyn laitteiston jäädessä ymmärrettävästi toissijaiseen asemaan, pimeyden
piilottamaksi. Toinen videoinstallaatioteosten tilasuhdetta koskeva väite,
jonka Iles esittää keskustelun kulussa, vaatii myös osakseen kommentointia. Vaikka voikin olla osin paikkansa pitävää, että 1990-luvun videoinstallaatioteoksissa tila ei enää ole samalla tavalla osa teoksen käsitteellistä
rakennetta, kuten se Ilesin huomautuksen mukaan oli useissa 1960- ja
70-lukujen varhaisissa videoinstallaatioissa, on mielestäni kuitenkin har104
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Iles, sit. Turvey et al. 2003, 80.
Ks. esim. Boris Groys videotaiteen roolia
käsittelevässä keskustelussa, Balkema &
Slager 2002, 50–51. Taidehistorioitsija
George Baker kommentoi keskustelussa
Ilesin esittämää näkemystä videoinstallaatioteoksen vaarasta jäädä vain osittain
koetuksi katsojan toimesta: ”’whole’ becomes literally impossible to experience
due to the length of the work”. Baker,
sit. Turvey et al. 2003, 90. Myös Ring
Petersen 2010, passim.
Iles, sit. Turvey et al. 2003, 80.

429

430

Mt., 75. Taidehistorioitsija Graham Coulter-Smith on Ilesin tavoin kiinnittänyt
huomiota installaatiotermin sopivuuteen
nykyvideotaiteen kohdalla. Toisin kuin
Iles, Coulter-Smith kuitenkin huomauttaa, että näennäisestä ”piktoriaalisuudestaan” ja litteydestään huolimatta video
installaatioiden kohdalla esille nousevat
myös kysymykset ”narratiivisesta immersiosta”, jotka puoltavat teoksen tilallisuuteen viittaavan teosmuotonimikkeen
käyttöä. Coulter-Smith 2006, passim.
Tematiikkaan palataan hieman myöhemmin tässä luvussa.
Foster jopa väittää, että hänestä vaikuttaa siltä, että nykyvideoinstallaatioteos
ei usein edes välitä, onko katsoja teoksen äärellä vai ei. Foster, sit. Turvey et
al. 2003, 75. Myös Coulter-Smith 2006,
passim.

haanjohtavaa väittää, että teoksen ja sen esitystilan välinen suhde ei olisi
edelleen yhtä harkittu ja kiinteä kuin aiemmilla vuosikymmenillä.429
Taidehistorioitsija Hal Foster tukee Ilesin näkemystä videoinstallaation tilasuhteesta väittämällä, että nykyvideotaide näyttäytyy hänestä enemmän ”piktoriaaliselta”, kun taas vanhempi videoinstallaatiotaide edustaa hänen mukaansa selkeämmin prosessia, tilaa ja
mediumia pohtivaa asennetta, jossa katsojan ruumiillisuus toteutuu
”paremmin”. Vaikka on totta, että nykyvideotaiteen nomadit liikkuvan
kuvan installaatiot eivät enää ole välttämättä tiettyyn ja ainutlaatuiseen
museotilaan luotuja teoksia, vaan paremminkin erilaisiin tiloihin sovitettavia tai omanlaisensa tilan vaativia teoksia, silti kyse ei ole vähemmän
prosessuaalisesta taidemuodosta, kuten Foster esittää. Pikemminkin kyse
on adaptaatiosta, jonka mukaan teos on sovitettavissa eri tiloihin. Tällä
tarkoitan sitä, että teoksen luonne sallii sen tilasuhteen muutoksen erikokoisesta ja erimuotoisesta tilasta toiseen. Toisinaan on myös mahdollista, että teos tulee esittää aina täsmälleen samanlaisessa, sitä varta vasten
rakennetussa tilassa, jonka koko ja muoto on muuttumaton näyttelypaikasta toiseen. Liikkuvan kuvan installaatioiden kohdalla kritiikin terä
kohdistuu usein siihen, että arvostelijoiden – kuten Fosterin – mukaan
liikkuvan kuvan installaatio on kulloiseenkin näyttelytilaan aseteltu teos,
ei ”aito” installaatio, joka on varta vasten luotu tiettyyn tilaan suhteessa tilan ominaisuuksiin ja sen eri elementteihin. Vaikka liikkuvan kuvan installaatio vaatii tietynkokoisen ja -muotoisen tilan esittämistään
varten, se ei ole kriitikoiden mukaan kiinnostunut museon tai gallerian
todellisesta, olemassa olevasta tilasta. Vaikka Foster onkin osin oikeassa
siinä, että nykyvideotaiteen ”projisoidut piktorialistiset kuvat” eivät aina
ole ”aidosti” kiinnostuneita jostain tietystä tilasta, joka teosta asuttaa ja
ympäröi, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että taiteilija ei olisi aidosti
kiinnostunut pohtimaan teoksensa tilasuhdetta ja käyttämään tilaa prosessuaalisesti osana installaatiomuotoista teostaan.430
Nykyvideotaiteessa, joka on nomadista, museosta ja galleriasta toiseen vaeltavaa, teoksen pitää usein olla helposti modifioitavissa
tilasta toiseen. Melko harvoin taiteilija pääsee suunnittelemaan teoksen
vain ja ainoastaan yhteen tiettyyn tilaan, vaan taidemarkkinoiden vaatimusten mukaisesti teos on oltava sovitettavissa monenlaisiin erilaisiin
tiloihin. Liikkuvan kuvan installaatio on teknisesti toisinnettavissa oleva
intermediaalinen medium, joka on yksilöity taiteilijan toimesta niin, että
sen voi kokea vain installaatiomuodossa, ja tästä johtuen sen jäljentäminen esimerkiksi kuvadokumentaationa on aina vajavaista. Kyseessä on
siis muista erottuva, toistamaton kokemus, jonka parametreistä vastaa
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taiteilija ohjeistuksensa mukaan, edellyttäen, että näyttelyinstituutio ja/
tai näyttelyn kuraattori noudattaa taiteilijan ”esteettistä intentiota”.431
Toiset taiteilijat antavat hyvin tarkat ohjeet siitä, kuinka ja missä muodossa teos tulisi esittää, kun taas toisilla ohjeistus on väljempi, ja näin ollen mahdollisuuksia sovittaa teos erilaisiin tiloihin on enemmän. Tiukat
vaatimukset teoksen esillepanosta ja sen esittämiseen käytettävästä tilasta
– sen koosta, muodosta, värityksestä ja vaikkapa akustisista materiaaleista – ovat ymmärrettäviä, jos teosten installaatioluonteeseen ja tilallisuuteen suhtaudutaan vakavasti, ymmärtäen taiteilijan tarkoitus saavuttaa ja
edesauttaa liikkuvan kuvan ja kertomuksen tilallistamisen kautta tietynkaltaisen kokemuksen mahdollisuus vastaanottajassa.432
Termin installaatio mielekkyyden suhteen kiinnostavan,
ja varsin pohdinnan arvoisen, kommentin esittää keskustelun kulussa
amerikkalainen kuvataiteilija Anthony McCall, joka on tullut tunnetuksi 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa tekemillään kokeellisilla projisoidun kuvan ja valon installaatiomuotoisilla teoksilla. McCall
huomauttaa oikeutetusti, että nykyään videoinstallaatioiden katsojat ovat teoksen äärellä usein varsin liikkumattomia, ja tämän vuoksi
McCall kyseenalaistaa koko installaatiotermin käytön näiden teosten
yhteydessä.433

431
432

”Ongelma on siinä, että me emme katso videoscreenejä ja veistoksia samalla tavalla. Olivatpa ne miten tahansa tilaan asetettuja, video- tai filmiteosta katsoessa ja kuunnellessa astut sisään
liikkuvan kuvan esittämään toiseen [illusoriseen] tilaan, jättäen
fyysisen ruumiisi taaksesi, sen jäädessä juurtuneena paikoilleen.
Tarkastellaksesi veistosta – tai arkkitehtonista tilaa – sinun täytyy
liikkua mittaillen silmiesi ja fyysisen ruumiisi avulla näkemääsi.
Nämä kaksi kokemusta ovat täysin vastakkaiset.” 434

Jos pohdimme installaatiotermiä vain ja ainoastaan siinä merkityksessä,
jonka termi sai 1960- ja 1970-lukujen aikana, jolloin taidemuoto yleistyi,
McCall vaikuttaisi olevan aivan oikeassa väitteensä kanssa. Tosin, samalla
on aiheellista myös pohtia, onko installaatiotaiteen käsite enää sama, kuin
mikä se oli 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin videotekniikka toi installaatioteoksiin vahvan reaaliaikaisuuden ja ”elektronisesti välitetyn” läsnäolon
tunteen.435 On totta, että katsoja ei katso videoinstallaatiota aivan samalla
tavalla kuin veistosta, ja että kyseessä on osin varsin erilaiset katsomiskokemukset. Liikkuvan kuvan installaation katsoja tuntuu usein jättävän
katsomistilan ”taakseen”, ja astuvan mielessään liikkuvan kuvan esityksen
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Esim. Hearns Bishop 2001, 182–186.
Tavallisesti taiteilija antaa museolle kirjalliset ohjeet (teoksen installointiohje,
engl. installation instructions, technical
raider) teoksen esittämistä varten. Ohje
toimii taiteilijan ”esteettisen intention”
ilmaisuna, ohjenuorana, jonka avulla
näyttelyinstituutio voi – jopa ilman taiteilijan läsnäoloa – installoida teoksen
näyttelyyn. Ohjeissa määritellään mielellään mahdollisimman tarkoin sekä tilan mittasuhteet ja väritys, samoin kuin
myös teoksen esittämiseen käytettävä
laitteisto. Taiteilijan näkökulmasta ohjeistus on usein ikään kuin ”lukittu” eli
hän odottaa ja uskoo näyttelyinstituu
tion pyrkivän vastaamaan taiteilijan antamaan ohjeistukseen mahdollisimman
hyvällä tavalla. Videoinstallaatioiden
kohdalla tekninen laitteisto on yleensä
määritelty yksityiskohtaisesti, mutta se
ei useinkaan tule instituutiolle lainaan
taiteilijalta tai gallerialta, vaan se on instituution vastuulla hankkia, joko omasta
laitteistostaan tai vaikkapa vuokrattuna.
Hyvin tarkalla ja yksityiskohtaisella kuvailulla voidaan dokumentoida – kirjallisesti sekä kuvien ja piirrosten avulla
– installaation fyysisiä ominaisuuksia,
kuvien asettelua ja suhdetta toisiinsa,
sekä muita tilan elementtejä ja niiden
suhdetta kuviin sekä tilan valaisu- ja
äänitasoja. Mediataideteoksia tutkinut
taidekonservaattori Mitchell Hearns Bishop ehdottaakin teknologiapohjaisten
installaatioteosten konservointia käsittelevässä artikkelissaan, että teoksen sydämenä voitaisiin pitää ”portfoliota”, joka
ta
sisältää erimuotoisia dokumentaatioi
teoksen luonteesta, tekstejä, kuvia ja
kaavioita, videodokumentaatiota, ja jonka pohjalta teos voidaan ensi esityksensä
jälkeen koota ja asettaa esille mahdollisimman samalla tavalla. Hearns Bishop
2001, 182–186.
McCall, sit. Turvey et al. 2003, 76.
”The problem is that one does not
look at video screens and sculpture in
the same way. However placed within
a space, when you watch and listen to
video or film, you enter the elsewhere of
the moving image, and you leave your
physical body behind, which remains
rooted to the spot. To study sculpture –
or to explore architectural space – you
must walk, measuring what you see with
your eyes and your physical body. These
two experiences are diametrically opposed.” McCall, sit Turvey et al. 2003,
76.
Iles 2001, 58.

tarjoamaan illusoriseen maailmaan. Lisäksi, veistosta katsottaessa saatamme liikkua enemmän näyttelytilassa, kiertäen teosta ja tarkastellen sitä monista eri suunnista. Näin tosin saatamme käyttäytyä myös liikkuvan kuvan
installaation kohdalla, kuten myöhemmin käy ilmi tämän tutkimuksen
teosanalyyseissä (esim. Niskanen ja Rainio & Roberts).
Seikka, jota McCall ei kommentissaan ota huomioon,
on se, että myös videoinstallaation esitysympäristö, samoin kuin myös
Barthesin edellä kuvailema pimeä elokuvateatteri, vaikuttaa teokseen
vastaanottoon ja sen ”ympäristölliseen katsomiseen”.436 Ja vaikka katsoja
ei aina välttämättä liiku fyysisesti kovin paljon monikuvaisessa liikkuvan kuvan installaatiossa, teoksen tuottama liike ja äänimaailma, sekä
niiden yhdessä luoma, katsojaa ympäröivä tila, koetaan kuitenkin usein
vahvasti ruumiillisesti liikkuvan kuvan installaation ”eletyn teknologian”
kautta.437 Siksi monissa liikkuvan kuvan monikuvaisissa installaatioteoksissa tilallisuudella on edelleen merkityksellinen rooli osana teosta ja sen
vastaanottoa, vaikkakaan kyseessä ei välttämättä ole kovin konkreettinen
ja fyysinen katsojan liikuttaminen. Teoksen installaatiomuoto edesauttaa
teoksen ruumiillista kokemista, ja tämä kokemus on erotettavissa esimerkiksi yksikuvaisen liikkuvan kuvan esityksen seuraamisesta elokuvateatterissa. Teoksen tilallisella muodolla ei ole merkitystä yksin vastaanottajan ”erilaiselle” kokemukselle, vaan sillä on merkitystä myös sille, kuinka
se mahdollistaa erilaisten tilallisten kerronnan tapojen myötä vakiintuneiden audiovisuaalisen kerronnan keinojen ja sääntöjen testaamisen ja
kyseenalaistamisen.
2.4

IMMERSIIVINEN ESTETIIKKA
LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATIOSSA

” – – musta laatikko on etäisyyttä vaativan ja yk436
437
438

Mt., 64.
Zummer 2001, 74.
” – – the black box is the aesthetic that
corresponds to the space of modernity
[the white cube], one that demands distance and embodies unity. The black box
fascinates because its magic is of an entirely different order. It draws its power
from the revitalisation of a stimulating
aesthetic rooted in the immersive effect
of the spectacle, which beckons with the
theatrical allure of the unknown. Immersed in the illusory worlds of video
spaces, viewers can cross the threshold of
the immeasurable without jeopardising
their own physical safety.” Frohne 2008,
357.

seyttä ilmentävän modernin tilan [valkoinen kuutio] esteettinen vastakohta. Musta laatikko kiehtoo, koska sen maagisuus on aivan toisenlaista.
Se ammentaa voimaa stimuloivan esteettisyyden
piristämisestä, esteettisyydestä, jonka juuret ovat
spektaakkelin immersiivisessä vaikutuksessa, ja
joka viittaa tuntemattoman teatraaliseen viehätysvoimaan. Videotilojen illusorisiin maailmoihin
immersoituneena katsojat voivat ylittää turvallisesti mittaamattoman kynnyksen, vaarantamatta
fyysistä turvallisuuttaan.” Ursula Frohne 438
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Teoksen vastaanottajan läsnäolon ja osallistumisen korostumisen vuoksi installaatiomuotoisia taideteoksia kuvaillaan usein interaktiivisiksi,
teatterillisiksi, kokeellisiksi tai immersiivisiksi, kuten tekee myös edellä
lainatussa otteessa taidehistorioitsija Ursula Frohne, joka kuivailee taideteoksen vastaanottajan kokemusta liikkuvan kuvan installaatiossa teoksen esittämään illusoriseen maailmaan ”uppoutumiseksi”.439 Immersio ja
interaktiivisuus eli vuorovaikutteisuus ovat molemmat käsitteitä, jotka
ovat olleet ahkerasti käytössä erilaisia mediataiteen installaatiomuotoisia
teoksia käsittelevässä keskustelussa viimeisen vajaan kahdenkymmenen
vuoden aikana. Näennäisestä vastakkaisuudestaan huolimatta termejä
käytetään usein rinnan kuvailemaan niin videoinstallaatioteoksia kuin
myös laajemmin erilaisia mediataiteen teoksia.440 Sanalla immersio viitataan tavallisesti keinotekoisten aistiärsykkeiden (virtuaalisessa) tilassa synnyttämään läsnäolon ja toimimisen vaikutelmaan, kun taas sana
vuorovaikutteisuus puolestaan viittaa vastaanottajan tunteeseen mahdollisuudesta osallistua teoksen tapahtumaan ja vaikuttaa siihen omilla
valinnoillaan. Immersion käsitteellä voidaan tarkoittaa myös katsojan
(emotionaalista) altistumista kuvalle sekä sitä, että katsojan kokema elämys kuvan äärellä tulee näkyväksi osaksi taideteoksen kokonaisuutta.441
Tämän tutkimuksen kohteena olevien liikkuvan kuvan
installaatiomuotoisten teosten kohdalla immersiivisyys on kiinnostava ja
mahdollinen näkökulma teosmuodon esteettisen ja toiminnallisen luonteen tarkasteluun. Interaktiivisuus puolestaan ei kuitenkaan ole kovin
toimiva käsite nykytaiteen liikkuvan kuvan installaatioiden tarkastelussa,
sillä niissä harvoin tavataan sellaista vuorovaikutteisuutta, jossa teoksen
vastaanottaja todella pystyisi muuttamaan teoksen kulkua omalla toiminnallaan.442 Viime vuosikymmenten liikkuvan kuvan installaatioissa
vuorovaikutteisuus on typistynyt enemmän sellaisiin katsojan osallistumista ja aktiivisuutta korostaviin valinnanmahdollisuuksiin, jotka
liittyvät tämän liikkumiseen installaation muodostamassa tilassa, sekä
teoksen vastaanoton keston omatoimiseen määrittelyyn. Tämänkaltaiset,
”ei-tekniset” osallistuvuuden muodot ovat olleet osa installaatiotaidetta jo aivan alusta alkaen, joten kovin dramaattisia muutoksia teoksen
vastaanottajan positiossa tämän kysymyksen puitteissa ei ole tapahtunut
liikkuvan kuvan installaatioiden yleistymisen myötä.443 Lisäksi, näiden
teosten vastaanottajilla ei ole samankaltaisia vaikutusmahdollisuuksia
liikkuvan kuvan installaation kuva- tai äänivirtaan, kuten esimerkiksi
1960- ja 1970-lukujen videoinstallaatioiden vastaanottajilla, jotka muokkasivat läsnäolollaan ja liikkeellään reaaliaikaista live-videokuvaa käyttäneiden installaatiomuotoisten teosten audiovisuaalista materiaalia.444
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Frohne 2008, 357. Ks. myös esim. Fried
1967/1998, 153–155; Courchesne 2002,
256–267& Ring Petersen 2010, passim.
Nykytaiteen institutionaalisessa kehyksessä videoinstallaatiotaide lukeutuu
edelleen usein mediataiteen joukkoon,
kun taideteoksia esimerkiksi luokitellaan
museoiden ja muiden taidekokoelmien
kokoelmaluetteloihin. Jos mediataidetta ajatellaan puolestaan taiteenlajina,
esim. laajana kattogenrenä erilaisille
tietokoneavusteisille taideteoksille, tällöin videotaide ei enää kuulu mukaan
mediataiteen piiriin, vaan siitä on tullut
osa nykykuvataiteen laajaa kirjoa, ehkä
jo ihan oma taiteenlajinsa erilaisine alalajeineen. Esim. Ylä-Kotola 1999, 19–23.
Ks. myös luku 1.
Pelo 2002, 3.
Tässä tutkimuksessa ei käsitellä lainkaan
erilaisia mediataiteen interaktiivisia
installaatioita, jotka ovat tietokonepohjaisia ja nimenomaan vastaanottajan
ohjattavissa teoksen käyttöliittymän
kautta (esim. George Legradyn ja Luc
Courchesnen projisoidut liikkuvan kuvan interaktiiviset mediainstallaatiot),
vaan tämäntyyppiset teokset on rajattu
pois tutkimuksen näkökulmasta, vaikkakin niihin yhdistyvää teoreettista kirjallisuutta hyödynnetään pohdittaessa
teoksen vastaanottajan aktiivista roolia
installaatiomuotoisissa liikkuvan kuvan
installaatioissa.
Dinkla 1996, 283, 288. Interaktiiviseen
mediataiteeseen, joka on tavallisesti tietokoneavusteista, liittyy nk. ”teknisesti
medioitu osallistuminen”, joka tarkoittaa teoksen vastaanottajan osallistumista
teoksen etenemiseen ja/tai järjestykseen
jonkinlaisen käyttöliittymän (engl. inte
ractive system) kautta (esim. käsiohjain,
kosketusscreeni, liiketunnistin jne.).
Interaktiivisen mediataiteen historiasta
ja sen yhteydestä osallistavan taiteen, kuten installaatioiden ja happeningien, traditioon ks. esim. Dinkla 1996, 279–290.
Myös Arns 2004, passim.
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Grau 2003, erit. luku 3. 1800-luvulla
yleistyneet erilaiset, pääosin maalatut
panoraamakokeilut olivat elokuvan keksimiseen (v. 1895) asti suosituimpia, uudenlaisia kuvan esittämiseen kehitettyjä
innovaatioita. Panoraamakuvien avulla
taiteilijat saattoivat hylätä kehyksen
kuvalle asettamat kahleet ja löytää maisemien horisontin aivan uudella tapaa.
Myös maalauksen tarjoama näkymä ja
näkökulma laajeni näissä uudenlaisissa
kuvaesityksissä, jotka eivät perinteisen
maalauksen tapaan olleet enää sidottuja
määrättyyn näkökulmaan ja kuva-alan
rajaavaan kehykseen. Myös Courchesne
2002, 256 ja Huhtamo 2008.
Virtuaalitiloista tunnetuimpia on kolmiulotteiset CAVE (Cave automatic virtual
environment) tilat, joissa illuusio tilasta
luodaan grafiikkatietokoneiden, projektoreiden ja erilaisten paikannuslaitteiden
ja stereolasien avulla. CAVE-kuutiossa
jokaista katsojaa ympäröivää pintaa
voidaan käyttää projisointipintana illusorisen kuvatilan aikaansaamiseksi. Ks.
esim. Grau 2003, 18.
Grau 2003, 4–5.
Myös elokuvateatterielokuvan tekninen
kehityshistoria osoittaa, kuinka silläkin
puolella on tavoiteltu uusien keksintöjen
ja ratkaisujen avulla entistä aidomman
ja todellisemman tuntuista elokuvan
katsomiskokemusta. Viimeksi tämä on
ollut erityisen hyvin nähtävissä 1980- ja
1990-lukujen toiminta- ja fantasiaelokuvien kehityksessä, kun elokuvissa alettiin
hyödyntää uusia digitaalitekniikan tarjoamia keinoja, joiden avulla, ja yhdessä valkokankaan suuren koon ja uusien
äänijärjestelmien, pyrittiin lisäämään
katsojan tunnetta immersoitumisesta
elokuvaan. Esim. Zoller 2007, 214.
Ryan 2001, 6–8. Ryan ottaa esimerkiksi
mm. postmodernin estetiikan haasteen
kirjallisuudelle (esim. bricolage); myös
Ermi, Heliö & Mäyrä 2004, 101.
Ermi, Heliö & Mäyrä 2004, 138.

Immersiivisyyden tavoittelu ja ajatukset immersiivisistä
taideteoksista, esityksistä ja kirjoista eivät ole uusia tai edes kovin viimeaikaisia, vaan länsimaisen taiteen ja kirjallisuuden historiasta voidaan
löytää lukuisia esimerkkejä vastaanottajan upottamisesta kuvattuun
maailmaan sekä ajatuksia jonkinlaisen totaalisen taideteoksen ideaalista. Kokemisen muotona immersiivisyys on kuvataiteessa vanha tuttu,
joka palaa aina uudelleen, saaden uusien tekniikoiden kautta aina uusia
olomuotoja. Kuvataiteen historiallisia immersiivisiä kuvatiloja tutkineen saksalaisen mediateoreetikon ja taidehistorioitsijan Oliver Graun
mukaan tällaisten teosten taustalla vaikuttaa ihmisten halu sulautua yhteen kuvatilan kanssa, ja ajautua teoksen välityksellä toiseen todellisuuteen. Kukin aikakausi onkin käyttänyt saatavilla olevia teknisiä keinoja
ja innovaatioita luodakseen maksimaalisen illuusion ja tyydyttääkseen
ihmisen halua ”olla sisällä kuvassa”; kirjassaan Virtual Art: From Illusion
to Immersion (2003) Grau esittelee eri aikakausien immersiivisiä kuvatiloja, lähtien liikkeelle Pompeijin seinämaalauksista (Villa dei Misteri) ja
edeten edelleen 1600-luvun barokkikirkkojen kattomaalauksiin (kuten
Chiesa di Sant’ Ignazio, Rooma), 1800-luvun englantilaisiin panoraamamaisemamaalauksiin445 ja 2000-luvun mediataiteen interaktiivisiin
installaatioihin ja virtuaalisiin CAVE446-projekteihin.447 Immersiokokemukset eivät siis kuitenkaan rajaudu yksinomaan digitaalisten medioiden pariin, vaan myös perinteisempien medioiden, kuten kirjojen
ja elokuvien, kohdalla voidaan puhua samalla tavoin immersiokokemuksista.448 Silti, juuri esimerkiksi tietokonepelien – ja miksei myös
interaktiivisten mediainstallaatioiden – eduksi ja eroksi perinteisempiin
medioihin nimetään usein niiden pelaajalle tai katsojalle esittämä ”toiminnallinen haaste”, joka houkuttelee pelaajan tehtävän pariin; kun kirjat ja elokuvat houkuttelevat lukijaa ja katsojaa kerronnan ja esittämisen
pariin, peleissä tärkeämpää on yleensä toiminta ja vuorovaikutteisuus.449
Tällainen ”toiminnallinen immersio”, eli pelin asettamien haasteiden ja
tavoitteiden ratkominen, ei toteudu kerrontataiteiden – kuten elokuvan
tai kirjan – kohdalla samalla tavoin, sillä niiden edistämä immersiokokemus on usein laadultaan mentaalinen, tunnekokemuksia synnyttävä,
ja vailla ”välineellistä asennetta” suhteessa kerrontaan.450
Tärkeä osa Graun kartoittamaa ”illuusion estetiikan” historiaa on myös viittaus median läpinäkymättömyyteen tai illuusioon
”mediattomuudesta” (engl. illusion of nonmediation), joka liitetään
moniin uusiin teknologisiin tiedonvälityksen ja viihteen ratkaisuihin,
kuten virtuaalitodellisuuksiin, simulaatioihin, videokokouksiin ja kotiteattereihin, jotka pyrkivät antamaan käyttäjälleen vaikutelman läsnäLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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olosta, ja saamaan tämän unohtamaan median mukanaolo välittäjänä.451
Perinteisemmätkin mediat – kuten televisio, puhelin ja radio – toki
myös omalla tavallaan toteuttavat läsnäolon ideaa, mutta jonkin verran
heikommin.452 Mediattomuuden illuusio syntyy, kun käyttäjä ”unohtaa” käyttävänsä mediaa ja reagoi siksi, niin havaintojen kuin emootioidenkin tasolla, aivan kuin kokemus ei olisi lainkaan mediavälitteinen.
Kyseessä ei kuitenkaan ole todellisuudentajun hämärtyminen siten, että
käyttäjä ei (enää) ymmärtäisi käyttävänsä mediaa, vaan immersiokokemus.453 Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa voimakkaan immersiivisen
tietokonepelikokemuksen, jossa pelaaja kuitenkin aina tiedostaa sen,
että hän on tietoisesti ryhtynyt pelaamaan, ja näin ollen tietää, että kyse
on vain pelistä. Samalla hän kuitenkin haluaa tarkoituksellisesti myös
”asettua pelilliseen kehykseen”, ja antautua pelin maailmalle ja sen sääntörakenteille.454
•
Vuorovaikutteisia mediateoksia on usein pidetty perinteisempiä mediamuotoja elämysvoimaisempina, koska interaktiivisuutensa lisäksi ne ovat
usein multimodaalisia, eli ne pystyvät hyödyntämään yhtäaikaisesti useita aistikanavia. Ei kuitenkaan ole varmaa, että taideteoksen ”immersiivinen ilmenemismuoto” 455 tai teoksen mahdollinen muu vuorovaikutteisuus väistämättä synnyttäisi syvempää samastumista ja voimakkaampia
tunne-elämyksiä kuin muut mediamuodot; eläytyminen elokuvan tai
vaikkapa televisiosarjan tarinaan, tai samastuminen romaanin henkilöihin ovat kenties kaikkein tavanomaisimpia tapoja nauttia viihteestä ja
altistua mahdolliselle immersiokokemukselle.456 Kun romaanin lukija
antautuu kokemaan teoksen kuvailemia tapahtumia ja ilmiöitä, kyseessä
on kirjallisuuden tutkija Marie-Laure Ryanin mukaan ”uudelleenkeskittämisen prosessi” (engl. recentering), jossa lukija nauttii kirjan tarjoamista tunnekokemuksista eläytymällä sen tarinaan ja samastumalla siinä
esiintyviin hahmoihin. Samalla tavoin Ryanin mukaan myös tietokonepeleissä ja erilaisissa uusmediataiteen projekteissa – kuten esimerkiksi
virtuaalitodellisuusympäristöissä ja interaktiivisissa installaatioissa – on
mahdollista eläytyä ja samastua ”imaginaarisen tilan tai mentaalisen
maailman kehystämisen, rakentamisen ja tietoisuuden uudelleenkeskittämisen kautta”.457
Kirjallisuudessa immersion ja interaktiivisuuden kuitenkin
sanotaan usein olevan ristiriidassa keskenään, sillä kun vuorovaikutteisuus merkitsee lukijan tietoisuutta tietyn kirjallisuudenlajin tunnusmerkeistä, immersio puolestaan on riippuvainen lukijan kyvystä ohittaa ja
unohtaa nuo tunnusmerkit kokemuksessaan; näin kirjallisuuteen kyt110
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Ryan 2001, 4; Ditton & Lombard 1997,
passim.
Ditton & Lombard 1997, passim.
Ditton & Lombard 1997, passim.; myös
Ermi, Heliö & Mäyrä 2004, 90.
Ermi, Heliö & Mäyrä 2004, 90.
Ina Blom, sit. de Oliveira et al. 2003,
49. Taidekokemuksen ”immersiivisellä
ilmenemismuodolla” (engl. immersive
mode) tarkoitetaan kokemusta, joka on
osin ruumiillinen, ei yksin näköaistiin
pohjaava.
Ermi, Heliö & Mäyrä 2004, 101.
Ryan 2001, 307–310.
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Ryan 2001, 12.
Mt., 5–11.
Virtuaalitodellisuutta on kuvattu tietokoneavusteiseksi immersiiviseksi ja
interaktiiviseksi kokemukseksi. Esim.
Pimentel & Teixeira 1993, 11.
Ryan 2001, 89–114, 350–355. Immersion
aktiivinen luonne tulee ilmi Ryanin nimeämissä kirjallisen immersion eri muodoissa, joita ovat tilallinen (engl. spatial),
ajallinen (engl. temporal) ja eläytyvä
(engl. emotional) immersio. Tilallisessa immersiossa lukija kehittää itselleen
käsityksen tapahtumien paikasta ja siellä
läsnäolemisesta. Tällöin interaktiivisen
mediainstallaation tai vaikkapa tietokonepelin audiovisuaalinen esitys onnistuu
peittämään alleen ympäröivän reaalimaailman aisti-informaation, ja käyttäjällä on mahdollisuus keskittyä kokonaisvaltaisesti havainnoimaan pelkkää
representation esittämää maailmaa ja sen
ärsykkeitä. Lisäksi useiden aistikanavien
hyödyntäminen, vuorovaikutteisuus ja
esityksen ”mediasisällön realistisuus”
ovat tekijöitä, jotka helpottavat tilallisen
immersiokokemuksen muodostumista.
Ajallisessa immersiossa lukija puolestaan
imeytyy tarinan kulkuun niin, että häntä ajaa eteenpäin lukemisessa halu tietää
mitä tapahtuu seuraavaksi. Tärkeintä
tässä immersion muodossa on kokonaisuuden uskottavuus, ei niinkään se, että
audiovisuaalisen esityksen tulisi jäljitellä
reaalista ympäristöämme niin tarkasti
kuin mahdollista; ”koherenttiin maailmaan on helpompi eläytyä kuin sellaiseen, jossa asiat tapahtuvat jokseenkin
sattumanvaraisesti”. Ryanin nimeämä
viimeinen immersion muoto on elätyvä,
eli tunteisiin liittyvä immersion muoto,
joka puolestaan saa lukijan tai katsojan
samaistumaan kertomuksen hahmoihin
ja osallistumaan heidän kokemuksiinsa.
Tällä vastaanoton ulottuvuudella katsoja
tai lukija voi kokea tekevänsä asioita representation maailmassa. Vastaanottotilanteessa immersion eri lajit vuorottelevat, sekottuvat ja kerrostuvat keskenään
erilaisiksi kokoonpanoiksi; ne eivät ole
toisistaan erillisiä prosesseja, vaan tukevat ja vaikuttavat toisiinsa. Ryan 2001,
16, 121–130, 140–148, 148–157.

keytyy näkemys siitä, että näitä kahta teoksen vastaanoton ulottuvuutta
ei voi kokea samanaikaisesti.458 Käydessään läpi elektronisten medioiden,
kuten hypertekstien, tietokonepelien ja interaktiivisten elokuvien, mukanaan tuomia muutoksia kerronnan tapahtumaan, Marie-Laure Ryan
osoittaa, kuinka nämä kaksi ”esteettistä vastavoimaa” – immersiivisyys ja
interaktiivisuus – usein yhdistyvätkin taiteen ja viihteen eri muodoissa
eri tavoin, täydentäen toisiaan ja tarjoten vastakohdan toisilleen. Kirjassaan Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature
and Electronic Media (2001) Ryan tarkastelee erilaisten elektronisten medioiden parissa harjoitettua kerrontaa, rinnastaen toiminnan perinteisen
kirjallisuuden parissa harjoitettuihin kerronnan tapoihin, sekä hahmottaen ilmiön taustaa myös historiallisesti. Ryanin projektina on ”immersiivisen estetiikan” arvon palauttaminen postmodernin teorioiden ”ylenkatseen jälkeen”; virtuaalisuuteen, ja samalla immersoitumiseen, etenkin
tietokoneavusteiseen sellaiseen, liitetään usein negatiivisia konnotaatioita siksi, että se usein mielletään vain epäaidoksi, passivoivaksi ja kritiikittömäksi asenteeksi.459 Ryan hahmottaakin kerronnan vastaanotossa kaksi
keskeistä muutosta, jotka elektroniset mediat ovat tuoneet mukanaan;
nämä ovat käsi kädessä kulkevat immersio ja vuorovaikutus. Kun kirjallisuudessa immersoituminen tavallisesti tarkoittaa lukijan huomiokyvyn
keskittymistä ja tämän uppoutumista kertomuksen fiktiiviseen maailmaan, interaktiiviset tekstit, kuten vaikkapa hypertekstit, puolestaan säilyttävät lukijan tietoisuuden ilmaisumuodostaan, kun katsoja käy ”leikkimieliseen vuorovaikutukseen” tekstin kanssa, joka näyttäytyy lukijalle
ikään kuin ratkaisua odottavana pelinä. Sellaiset tekstit, jotka puolestaan
tukevat immersiivistä vastinetta lukijassaan, tarjoavat tavallisesti ikkunan toiseen maailmaan, joka tekstuaalisen välittämisen tasolla avustaa
lukijaa kokemaan tekstin. Tietokoneavusteisesta virtuaalitodellisuudesta
(engl. VR, virtual reality)460 ja erilaisista elektronisista medioista Ryan
löytää representaatiolle uusia kiinnostavia ja kiehtovia ulottuvuuksia,
jotka osoittavat kuinka immersio itse asiassa aktivoi lukijan osallistumista tekstiin ja tämän mielikuvituksen käyttöä, eikä näin ole ristiriidassa
vuorovaikutteisuuden kanssa.461
2.4.1

Halu ”olla sisällä kuvassa”

Niin elokuvat, samoin kuin myös liikkuvan kuvan installaatiot, vastaavat
molemmat omalla tavallaan ihmisen ikiaikaiseen tarpeeseen ja tahtoon
eläytyä jonkun toisen rooliin, ja olla jossakin muualla. Optisten efektien
ja kunkin aikakauden teknisten kuvantekotekniikoiden avulla taiteilijat
ovat tavoitelleet täydellistä illuusiota, joka voisi tyydyttää katsojan tarLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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peen olla toisaalla tai jonkun toisen ihmisen nahoissa. Liikkuvan kuvan
installaatiossa teosta rajaavat sekä mentaaliset että fyysiset kehykset poistuvat, kun teoksen visuaalinen kenttä laajenee ja katsojasta tulee ikään
kuin osa teosta liikkuessaan sen kolmiulotteisessa kuvatilassa, teoksen
mukana. Raymond Bellour on kuvannut tätä toimintaa painottamalla
katsojan olevan kuvan sisällä (engl. within the image), teoksen kolmiulotteisen kuvatilan sisäänsä sulkemana.462 Nykykuvataiteen liikkuvan
kuvan installaatiot ehdottavatkin katsojalle usein affektiivista kokemusta
ja eläytymistä projisoitujen kuvien luomiin tunnelmiin, tiloihin ja tapahtumiin. Usein teoksista myös välittyy teoksen ”ahmaisemaksi tulemisen kokemus”, kun teokset kuormittavat katsojan aisteja intensiivisellä
audiovisuaalisella vyörytyksellä.463 Myös Ursula Frohne on kirjoittanut
useaan otteeseen liikkuvan kuvan installaatiosta immersiivisenä taidemuotona, joka tilallisella muodollaan sekä pimeän esitystilan ja teoksen
äänimaailman luomalla tunnelmalla, ”ottaa katsojan haltuunsa”, siirtäen
näin taiteen vastaanoton painopisteen havainnosta osallistumiseen.464
Frohnelle taidemuoto on selkeästi uuden vuosituhannen taidemuoto,
joka vastaa ihmisten tarpeeseen paeta arkea, samoin kuin monet viihdeteollisuuden tuotokset. Hän kirjoittaa:
” – – viihdekulttuurin ydin pohjaa tähän kehitykseen – ihmisten
haluun olla toisissa paikoissa, omaksua toisia identiteettejä. Katsojat saavuttavat sellaisia siirtymiä ja muutoksia emotionaalisen
affektin ja täydellisen illuusion avulla – illuusion, joka käyttää
apunaan optisia tehosteita ja uusia visuaalisia teknologioita, joiden avulla on mahdollista saada kuvaa perinteisesti määrittelevä
viitekehys katoamaan. Katsojan ja spektaakkelin välisen rajan
hämärtyminen tarjoaa katsojalle mahdollisuuden kuvitella itsensä osalliseksi havaintonsa kohteeseen.”

465

Frohnelle liikkuvan kuvan fyysinen kokeminen installaatiomuodossa
vaikuttaa sisältävän mahdollisuuden täydelliseen illuusioon, eräänlaiseen katsojan ”tasapainon menettämiseen” ja kokemukseen ”paikattomuudesta”.466 Frohnen kuvailema täydellisen illuusion mahdollisuus
painottaa teoksen tilallista muotoa, sillä taiteen vastaanotto eri muodoissaan – niin maalauksissa kuin veistoksissakin – voi toki olla (ja usein
on) osallistuvaa, ja yhtä lailla voimme myös näiden teosmuotojen äärellä
tuntea astuvamme kuvan esittämään tilaan. Frohnen näkemyksen puolustukseksi voisi tarkentaa, että liikkuvan kuvan installaatiossa, joka on
fyysinen tilallinen esitys, ja jonka sisään katsoja astuu, katsojan ruumista
112
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Ks. Bellour 2003b, 39–58. Myös Arrhenius 2003, 29.
Zoller 2007, 221.
Frohne 2008, 356–357.
”– – the core of the entertainment culture is based on this development – on
people yearning to be in other places,
taking on other identities. Viewers
achieve such transitions and transformations by means of emotional affect and
the perfect illusion – an illusion that uses
optical effects and new visual technologies that make the frame of reference,
by which the image is conventionally
characterised, disappear. Blurring the
boundary between spectator and spectacle allows viewers to imagine themselves as being part of what affects their
perception.” Mt., 358.
Frohne 2001, 9–25; myös Sutton 2005,
passim.
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Australialainen mediataiteilija ja kuraattori
Edwina Bartlem on korostanut ”vaikuttumisen” tai ”liikuttumisen” merkitystä
katsojan immersoitumisessa teoksen kuvamaailmaan havaintojen, aistien ja tunteiden tasolla. Hänen mukaansa vastaanottaja ei voi todella immersoitua teokseen, ellei
teos ”liikuta” tätä. Bartlem 2005, passim.
Adams 2004, passim.; Ryan 2001, 148–
157.
Frohne 2008, 356.
Frohne 2001, 9–25.

ympäröivä todellinen tila on vaikutukseltaan jossain määrin erilainen,
kuin esimerkiksi maalauksessa esitetty representoitu tila. Siksi Frohne
on oikeilla jäljillä painottaessaan taidemuodon tilallisuuden merkitystä
teoksen kokemiselle; vaikka Frohnen kuvailema täydellinen illuusio ei
ehkä toteudukaan, kysymys on silti pohdinnan arvoinen.
Kun monikuvaisten liikkuvan kuvan installaatioiden kuvatilan erityisluonnetta tarkastellaan immersiivisyyden käsitteen kautta, käsitteellä viitataan tavallisesti toimintaan, jossa teos sulkee katsojan kuvamaailmansa sisään, tehden tästä yhden teoksen toimijoista, ja
pyrkien vaikuttamaan tähän, jopa ”liikuttamaan” tätä, niin fyysisesti
kuin mentaalisestikin.467 Tällöin kyseessä on usein niin kutsuttu juo
nellinen immersio tai Ryanin edellä hahmottelema eläytyvä immersio,
mikä saa katsojan välittämään kokemastaan tavalla, joka liikuttaa ja
koskettaa häntä.468 Immersiivisyys ei toki ole tämän teostyypin yksinoikeus, kuten edellä on jo käynyt ilmi, mutta teosmuoto nostaa usein
pintaan tällaisen kokemuksen mahdollisuuden. Kun varhaisia, 1960- ja
70–lukujen vaihteen videoinstallaatioita voi melko usein kutsua interaktiivisiksi ja performatiivisiksi, havaintoa ja havainnon kohteena
oloa tarkasteleviksi, 1990-luvun videoinstallaatiot löytävät tilalliselle
muodolleen hieman toisenlaisia lähtökohtia. Vaikka katsojan aktiivinen osallistuva rooli on edelleen keskeinen, entistä tärkeämmäksi on
myös noussut kokemukseen suuntautunut taiteellinen toiminta (engl.
experience-orientated artistic pursuit)469; siinä tavoitellaan elokuvakokemuksen fyysistä taktiilisuutta ja psykologisesti latautunutta, affektiivista taidekokemusta, joka tasapainoilee immersoitumisen ja teoksen
rakenteen tiedostavan tarkastelun välillä. Kun varhaiset videoinstallaatiot halusivat tehostaa katsojan tietoisuutta sekä teoksen esitystilasta
että tämän omasta tai taiteilijan läsnäolosta tuossa tilassa, kuin myös
videon teknisistä mahdollisuuksista tarkkailun välineenä, 1990-luvulta
lähtien projisoidut liikkuvan kuvan installaatiot, eräänlaiset ”elokuvallistetut tilat” (saks. cinematisierten Räume)470, ovat tarjonneet katsojille usein teatraalisia ja melodramaattisia näkyjä, joita seuratessa teoksen
vastaanottaja saattaa, valintansa mukaan, vaihdella silminnäkijän ja
samastuvan osallistujan roolien välillä.
Monikuvaiset tilaan levittäytyvät video- ja elokuvainstallaatioteokset pyrkivät usein luomaan vastaanottajan ympärille illusorisen
ja affektiivisen tilan, joka saartaen teoksen vastaanottajan vaatii tältä – ei
vain näköaistin avulla tapahtuvaa osallistumista – vaan moniaistisempaa
teoksen vastaanottoa. Näin teoksen kokeminen edellyttää niin audiovisuaalista kuin myös kinesteettistä hahmottamista, sekä aktiivista osalLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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listumista teoksen kertomuksen hahmottamiseen. Tällöin teoksen kolmiulotteinen kuvaympäristö jäljittelee kokemustamme todellisuudesta,
sillä kun tavallisesti koemme jonkin ympäristön immersiivisenä, se itse
asiassa muistuttaa jonkinlaista prototyyppistä ja jokapäiväistä olemisen
tilaamme. Usein myös koemme jo teoksen luokse saapuessamme, että
meiltä odotetaan tietynlaista reagointia meille esitettyihin visuaalisiin,
auditiivisiin ja tilallisiin ärsykkeisiin; arjessamme emme useinkaan ehdi
samalla tavoin reagoida ja punnita kaikkea näkemäämme niin kuin
teemme taideteoksen äärellä, koska niin on tapana tehdä, ja se on meiltä
odotettua. Nykypäivän liikkuvan kuvan installaatioissa katsoja kohtaakin yhä useammin kahden vastakkaisen vaikutuksen törmäyksen, kun
elokuvallisten elementtien avulla ja tilallisessa muodossa tavoitellaan katsojan immersoitumista audiovisuaalisen kerronnan luomaan todellisuuteen. Samaan aikaan teos kuitenkin rakenteellaan ja kerronnan muodollaan ikään kuin osoittaa oman ”rakennetun spektaakkelin” luonteensa471,
jota katsoja joutuu pohtimaan ja näin aktivoitumaan; koska katsojalla ei
ole varmuutta asemastaan, hän joutuu alati neuvottelemaan siitä vuorovaikutuksessa teoksen kanssa.
Näyttelytilan pimeydessä vilkkuvat ja välkkyvät kuvat, sekä
teoksen kokijaa ympäröivä äänimaailma, luovat teoksen vastaanotolle arvoituksellisen tunnelman. Näkemisen rajoittuminen pimeässä haastaa
katsojaa katsomisen sijaan osallistumaan teokseen, kun tilan pimentäminen kutsuu tila-aistimukset ja ”proprioseptiiviset” (engl. proprioceptive)
aistimukset, kuten pintatuntoaistin, liikeaistin ja tasapainoaistin työhön,
vertaamaan omaa ruumiillista olemistamme siihen mitä näemme, kuulemme ja muutoin aistimme ympärillämme.472 Mediataiteeseen yleisesti
kuuluva teoksen tunnelmallinen ulottuvuus, joka luodaan pimennetyn
tilan ja installaatiomuodon avulla, tehostaa projisoitujen kuvien ja tilassa kuuluvien äänten aistimista, kun ympäristö on Ursula Frohnen
sanoin ”naamioitu”, pimeyden piilottama, epäselvä, ja arvaamaton.473
Toisin kuin modernistinen näyttelytila, valkoinen kuutio, joka nostaa
teoksen huomion keskipisteeksi häivyttäen kaiken ”häiritsevän” teoksen ympäriltä tyhjyyteen, liikkuvan kuvan installaation pimeä esitystila
puolestaan piilottaa teosta ympäröivän tilan varjoihin ja hämäryyteen,
stimuloiden katsojan aisteja altistamalla tämän pimeydelle, jota ei voi
hahmottaa täydellisesti, mutta jossa katsojan pitää omien aistiensa varassa edetä ja liikkua tilassa.474 Kyseessä on henkilökohtainen kokemus,
ikään kuin oikeaan tunnelmaan virittäytyminen, jossa tuntematon, outo
ja hahmottamaton kiinnostavat ja kutkuttavat vastaanottajan aisteja.
Katsojat voivat astuttuaan kynnyksen yli uppoutua teoksen illusoriseen
114
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Boris Groys, sit. Frohne et. al 2002,
50–51.
Vrt. Courchesne 2002, 264; Frohne
2004, passim.; Sutton 2005, passim.
Frohne 2008, 359.
White cube -diskurssista ks. esim. Brian
O’Doherty 1986, 14. Black box vs. white
cube debatista ks. puolestaan Iles 2001,
32–70.

475
476

477

478

Frohne 2004, passim.
Vrt. Ryan 2001, 351–355. Marie-Laure
Ryan kirjoittaa, että välineestä (mediumista) tietoinen immersio ei itse asiassa
ole niin ristiriitaista ja epäjohdonmukaista toimintaa, kuin miltä se helposti
aluksi näyttäytyy. Ryan kirjoittaa: ”A
subtle form of awareness of the medium,
then, does not seem radically incompatible with immersion. It can grow almost
spontaneously out of the text, rather
than being forced on the reader by emphatic devices such as metafictional
comments or embedded mirror images
(what narratologists call strategies of
mise-en-abyme).” Mt., 352.
Kate Mondloch on kutsunut liikkuvan
kuvan installaatiossa tapahtuvaa vastaanottokokemusta Peter Osbornea seuraten
”häiriintyneeksi immersioksi” (engl.
distracted immersion), jossa teoksen tarinaan uppoutuminen sekä teoksen rakenteen vaatima huomio ja siitä aiheutuva
hämmennys vaihtelevat läpi teoksen vastaanottoprosessin. Peter Osborne 2004,
72, sit. Mondloch 2010, passim.
”We have become habituated to the idea
that switching out attention quickly and
continually from one thing to another is
natural and inevitable. Capitalism now
depends on this intensifying perceptual
adaptability and on its own capacity to
speed up consumption and circulation
by ceaselessly creating new social and
emotional needs for images and data –
– Perception itself is so closely aligned
with these rhythms that one of its main
activities is continually adjusting to
these shifts and permutations.” Crary
2002, 26–27.

maailmaan, kuitenkin ”ilman pelkoa” siitä, että he itse olisivat millään
tavalla ”vaarassa.” 475
•
On kiinnostavaa pohtia, onko immersiivinen kokemus liikkuvan kuvan
installaatiossa todella tietyn intermediaalisen mediumin mahdollistama
kokemus eli nimenomaan installaatiomuotoisen teoksen aikaansaannosta? Vai onko kyse kuitenkin siitä, että tämä teostyyppi ehdottaa vastaanottajalleen tietynlaista kokemusta, kuten edellä kirjoitin? Väitän, että kyse
on molemmista seikoista, ainakin jollakin tasolla; teostyyppi ehdottaa
immersiivistä taiteen vastaanottoa, ja teosmuoto puolestaan tukee tätä
toimintaa. Merkityksellisin rooli tässä prosessissa on kuitenkin teoksen
sisällöllä ja tunnelmalla, joiden rooli on ratkaiseva siinä, onko teoksen
katsojan ja kokijan immersoituminen mahdollista. Teoksen sisällöllisellä
affektiivisuudella on siis suuri merkitys sille, minkälaiseksi vastaanottajan kokemus muotoutuu. Se seikka, että liikkuvan kuvan installaatio
on usein audiovisuaaliselta muodoltaan ja kerronnan tavaltaan hieman
monimutkainen ja katsojan aktiivisuutta vaativa, ei kuitenkaan välttämättä riistä teokselta immersiivisen kokemuksen mahdollisuutta, sillä
kuten Marie-Laure Ryan edellä osoitti, immersio itse asiassa voi aktivoida teoksen vastaanottajan osallistumista teokseen ja tämän mielikuvituksen käyttöä.476 Vastaavasti, vastaanottajan tietoisuus mediumista, jolla
representaatiota hänelle välitetään, ei myöskään tarvitse olla immersiota
poissulkeva seikka; liikkuvan kuvan installaatiossa vuorovaikutuksen ja
immersion yhteistoiminta näyttäisi olevan mahdollista, eikä näin luettavissa teosmuodon esteettiseksi tai kokemukselliseksi haittapuoleksi.477
2.5

LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATION KOHTAAJASTA

”Olemme tottuneet ajatukseen siitä, että havaintomme nopea ja
jatkuva siirtäminen kohteesta toiseen on luonnollista ja vääjäämätöntä. Kapitalismi on nyt riippuvainen siitä, kuinka tehostaa
havainnon sopeutuvuutta ja sen omaa kykyä nopeuttaa kulutusta
ja kiertoa luomalla herkeämättä uusia sosiaalisia ja emotionaalisia tarpeita kuville ja tiedolle – –. Havainto itse on niin läheisesti
linjassa näiden rytmien kanssa, että yksi sen pääaktiviteeteista
on jatkuvasti sopeutua näihin muutoksiin ja järjestyksiin.”
Jonathan Crary 478

Taideteoksiin keskittyvän ja paneutuvan taiteen vastaanoton koetaan nykypäivänä usein korvautuneen silmäilyllä, jonka katsotaan olevan osin
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nykykuvakulttuurimme hajaantumisen aiheuttamaa, ja toisaalta niin
taideinstituution identiteetinmuutoksen kuin myös uudenlaisten taideteosten mukanaan tuomaa väistämätöntä kehitystä.479 Nykyihmisen
havaintokyvyn sanotaankin olevan usein raskaasti kuormitettu, kun esimerkiksi liikkuessamme julkisessa tilassa olemme suurilukuisen kuva- ja
tekstimateriaalin ympäröiminä; lukuisat samanaikaiset kuvajoukkiot,
mainokset, ilmoitukset, kartat ja informaatiotaulut, ympäröivät kadulla
kulkijaa, vaatien kukin osakseen huomiota, edes kuvan tai otsikon rekisteröivää vilkaisua.480 Arkkitehtuuritutkija Beatriz Colominan mukaan
urbaanissa ”tiedon tilassa” (engl. space of information) alati muuttuva
kuvamosaiikki syytää ympäristöön tiedonpalasia, joita kadulla kulkijat
kokoavat ja ”sämpläävät” yhteen parhaansa ja tarpeensa mukaan. Ajatus
yhdestä merkittävästä ja huomiomme kiinnittävästä kuvasta tuntuu haihtuvan lähes olemattomiin informaation kyllästämässä ympäristössä.481
Pohdittaessa liikkuvan kuvan installaatioiden katsojuutta
ja vastaanottoa, keskeisiksi seikoiksi nousevat vastaanottoon käytetty
aika ja sen suhde teoksen kestoon, samoin kuin myös vastaanottajan
toiminta liikkuvan kuvan installaatiossa. Luvussa 1. käsiteltiin jo lyhyesti elokuvahistorioitsija Dominique Païnin näkemyksiä liikkuvan
kuvan installaatioista ja niiden erityslaadusta. Taideteoksen vastaanottajan problematiikan kohdalla on syytä palata hänen pohdintojensa pariin esittelemällä hänen tulkintansa nykypäivän liikkuvan kuvan
installation vastaanottajasta eräänlaisena baudelairelaisena flanööri
nä482, joka on vapaa tekemään haluamiaan valintoja taideteoksen äärellä. Païnin tulkinnan mukaan liikkuvan kuvan installaatiot nimittäin
tuovat mukanaan ”uudenlaisen katsojan”, flanöörin (ransk. flâneur),
joka palaa takaisin ”unohtuneeseen”, mutta ”kestävään perintöön”.483
Tällä ilmaisulla Païni viittaa siihen, että liikkuvan kuvan installaation
katsoja muistuttaa toiminnassaan niin benjaminilaista flanööriä kuin
myös varhaisimpien elokuvien katsojia, jotka tulivat katsomaan ja ihmettelemään uutta liikkuvan kuvan tallentamisen ja esittämisen mahdollistavaa keksintöä.484 Varhaiseen elokuvakatsojuuteen yhdistetään
tavallisesti yleisön heikko keskittymisen taso sekä sitoutumattomuus
esitettävän elokuvan kestoon; yleisöllä oli tapana kommentoida vapaasti elokuvaa sen esityksen aikana ja valita itsenäisesti elokuvan vastaanoton kesto. Syynä varhaisen elokuvan katsojien rauhattomuuteen
ja lyhyeen keskittymiskykyyn ei kuitenkaan ollut yksin yleisön tottumattomuus uuteen taidemuotoon, vaan oma vaikutuksensa asiaan oli
myös sekä elokuvien esitysympäristöllä – huvipuistot, vaudeville-esitykset ja erilaiset kiertävät näyttelyt – että myös esitettävällä ohjelmis116
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Niin viime vuosituhannen loppupuolella
muuttuneen taidemuseoinstituution, samoin kuin myös eräiden viime vuosituhannen loppupuolella ilmaantuneiden kuvataidemuotojen, kuten videoinstallaatioiden tai interaktiivisten mediataideteosten,
on sanottu tuoneen mukanaan uudenlaisen, flanöörin kaltaisen taiteenkatsojan.
Esim. Krauss 1990, 7. Myös Crary 2002.
Artikkelissaan ”The Cultural Logic of the
Late Capitalist Museum” (1990) taidehistorioitsija Rosalind Krauss kuvailee viime
vuosituhannen loppupuolella tapahtunutta muutosta, jossa uudistunut taidemuseo
instituutio toi mukanaan myös uudenlaisen taidekokemuksen. Tämä uudenlainen
taidekokemus, jota Kraussin mukaan
luonnehtii kokemuksen intensiivisyys, on
eräänlainen voimakas ”esteettinen lataus”,
joka ei ole enää selkeästi ajallinen (historiallinen), vaan paremminkin ”radikaalisti
tilallinen”. Ks. myös Iitiä 2008, 48–49; Païni 2000, 39–41; Zoller 2007, 223 ja Serota
2000, 16–17; Edellä myös luku 1.
Yhä runsaammaksi käyvää kuvaympäristöä on moitittu siitä, että se tuo helposti
mukanaan myös lyhyen keskittymiskyvyn,
kun kuvien vastaanottajan on mahdotonta seurata kaikkea eteensä avautuvaa
kuvamateriaalia. Mm. Crary 2002, 26–27;
myös Talen 2002, passim; James 2004,
passim. ja Ring Petersen 2010, passim.
Colomina 2001, 7 ja Mondloch 2010,
passim. Kattavan koosteen postmodernin
ajan liikkeellä olevasta, harhailevasta ja
häiriintyneestä katsojuudesta tarjoaa elokuvateoreetikko Anne Friedbergin kirja
Window shopping: cinema and the post
modern (1993). Friedbergin teoksen peruskiven muodostaa Walter Benjaminin
modernien katsojuusteorioiden uudelleenluenta.
Flanööri, ransk. flâneur nimitys urbaanin
ympäristön joutilaalle kulkijalle ilmestyi
sekä Charles Baudelairen 1800-luvun lopun kirjoituksiin kuin myös Walter Benjaminin kirjoituksiin 1900-luvun alussa.
Baudelaire kuvasi esseessään La Peintre de
la vie moderne (1863) modernin ajan katsojaa, joka on urbaanin ympäristön ”väsymätön tarkkailija”. ”Täydellinen flanööri,
väsymätön tarkkailija saa mittaamatonta
nautintoa voidessaan kotiutua ihmisvilinään, aaltoiluun, liikkeeseen – pakenevaan
ja äärettömään.Olla jossain muualla kuin
kotonaan ja olla silti kaikkialla kuin kotonaan; nähdä koko muu maailma, olla
maailman keskipisteessä ja pysyä maailmalta piilossa. Siinä joitakin vähäisimpiä
niistä iloista, joita nämä riippumattomat,
intohimoiset ja sitoutumattomat henget
kokevat ja joita voi kielen keinoin kuvailla
vain kömpelösti. Tarkkailija on ruhtinas,
joka nauttii kaikkialla anonyymiudestaan.” Baudelaire 1863/2009, 458 (suom.
Antti Nylén). Benjamin puolestaan ku-
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vasi keskeneräisessä Das Passagen-Werk
teoksessaan (kirjoitettu vuosien 1927 ja
1940 välisenä aikana, koottu saksankielinen laitos ilmestyi vasta vuonna 1983)
Pariisin katettujen kauppakatujen eli
pasaasien kulkijoita, jotka ”norkoillen”
kulkiessaan silmäilivät ylellisyystavaroita
kaupittelevien liikkeiden näyteikkunoita. Esim. Buck-Morss 1986, 102–105;
myös Friedberg 1993.
Païni 2000, 39.
Varhaisista elokuvaesityksistä mm. Miriam Hansen: Babel and Babylon – Spec
tatorship in American Silent Film (1991)
(primitiivinen elokuva ja varhaisen elokuvakatsojuuden muotoutuminen) ja
Charles Musser: The Emergence of Cine
ma: the American Screen to 1907 (1990)
(varhaisen elokuvakatsojuuden eri muodoista)
Esim. Hansen 1991, 25–30, 66; myös
Musser 1990, 10, 135, 297–298.
Païni 2000, 39. Myös Païni 2002, 65–71.
Païni 2000, 39–41; myös Païni 2003, 25.
Ks. esim. Rebentisch 2012, 183, 192. Vajavaisesta teoskokemuksesta ks. esim.
Groys 2002, 50–51; myös Mondloch
2010.

tolla, joka oli usein ”varietee-tyyppinen” kokoelma erilaisia lyhyitä ja
keskenään varsin eriteemaisia elokuvia.485
Païnin nimeämä flanööri-katsoja on eräänlainen museo- ja
elokuvateatterikävijän risteymä, hybridi, joka tutustuu erilaisiin liikkuvan kuvan installaatioteoksiin ikään kuin löytääkseen oikeanlaisen katsomistavan ja ”sopivan kontemplatiivisen tilan”, jonka puitteissa tarkastella tällaisia teoksia.486 Vaikka teoksen vastaanottajan kokemus liikkuvan
kuvan installaatiossa muodostuu nomadiseksi ja itseohjautuvaksi, Païni
ei kuitenkaan näe katsojan asemaa ja kokemusta tällaisten teosten äärellä
täysin tyydyttävänä. Païnin mukaan tämän kaltaisissa teoksissa ongelmallista on se, että vaikka teokset usein tarjoavat visuaalisesti näyttäviä näkymiä, ne jäävät usein sisällöllisesti varsin ”enigmaattisiksi”, edetessään
omaa päättymätöntä luuppiaan näyttelytilassa. Teoksen vastaanottajan
– joka ei aina tiedä kauanko teos kestää tai kauanko sitä pitäisi katsoa –
rooliksi jää Païnin mukaan ”geelinä” tai liimana toiminen; vastaanottaja
kokoaa tarinan yhteen, joko liikkuen ympäriinsä tilassa tai sitten maltillisesti istuen ja odottaen katsoakseen läpi koko teoksen.487 Vaikka Païni painottaakin liikkuvan kuvan installaation vastaanottajan näennäistä vapautta valita haluamansa katsomiskulmat ja -etäisyydet teokseen,
minkäänlaisesta täydellisestä vapaudesta tilanteessa ei kuitenkaan ole
kyse, kuten edellä on jo todettu. Yksi olennainen osatekijä, jonka Païni
tekstissään osin ohittaa, on installaatiomuotoisen teoksen temporaalinen
luonne, johon kuuluu erottamattomasti ennalta annettu, taiteilijan määrittelemä teoksen kesto, jota katsojan ideaalitapauksessa tulisi noudattaa,
saadakseen mahdollisimman ”täydellinen” kokemus teoksesta.488
Installaatiotaiteen temporaalisuus sulkee sisäänsä olettamuksen siitä, että teos jättää vastaanottajalleen vapauden valita, kuinka
kauan tämä päättää teosta seurata, aivan samalla tavoin, kuten tapahtuu minkä tahansa perinteisemmän taiteenlajin, kuten maalauksen tai
veistoksen, kohdalla. Liikkuvan kuvan installaatioiden kohdalla teoksen
vastaanottajalla on kuitenkin kaksi vaihtoehtoa, joista valita. Hän voi
joko katsoa teoksen kokonaisuudessaan läpi tai vaihtoehtoisesti poistua
halutessaan kesken teoksen keston. Ongelmana mediateoreetikko Boris
Groysin mukaan on tällöin se, että poistuessaan kesken teoksen keston,
vastaanottaja ei ole enää kykeneväinen arvioimaan teosta ”täysimittaisesti”, koska hän ei ole kokenut tätä kokonaisuudessaan. Pitkäkestoisten
liikkuvan kuvan teosten äärellä vastaanottajan voikin hyvin vallata epävarmuus siitä, kuinka kauan teosta tulisi seurata. Jos teos kestää useita
– ellei jopa kymmeniä – tunteja, vastaanottajan epävarmuus ja hämmennys asian suhteen on varsin ymmärrettävää. Epävarmuuden sijaan taideLIIKKUVAN KUVAN TILALLISTAMINEN JA LÄSNÄOLON ESTETIIKKA
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historioitsija Anne Ring Petersen kirjoittaa ”turhautuneen vastaanoton
rituaalista”, joka toistuu kerta toisensa jälkeen monen liikkuvan kuvan
installaation vastaanottajan kohdalla. Ring Petersenin mukaan keskeisin
ongelma liikkuvan kuvan installaatioiden vastaanotossa onkin epäsuhta
teoksen keston ja sen vastaanottoon käytetyn ajan välillä. Vaikka näemme samankaltaisia teoksia kerta toisensa jälkeen museo- ja gallerianäyttelyissä, tuntuu siltä, että emme ole vieläkään oppineet katsomaan niitä
kokonaisuudessaan ja keskittyneellä tavalla, väittää Ring Petersen.489
Samalla tavoin kuin Ring Petersen kyseenalaistaa katsojien
käytöksen ja motivaation liikkuvan kuvan installaatiomuotoisten teosten
äärellä, voi mielestäni yhtälailla kyseenalaistaa myös taiteilijoiden intention teosten keston suhteen sillä, jos teoksen kesto on hyvin pitkä, taiteilijan tulee ottaa huomioon myös se vaihtoehto, että teoksen vastaanotto
on valtaosalla katsojista todennäköisesti ainakin jossakin määrin vaillinainen; harva meistä kuitenkaan kykenee viettämään teoksen äärellä
useita tunteja, kymmenistä puhumattakaan. Liikkuvan kuvan installaatioiden annettu aika, jota teokset ehdottavat vastaanottajalleen, on
selkeässä ristiriidassa perinteisen museokatsojuusajattelun kanssa, joka
varaa yleisölle vapauden valita – toki museon aukioloaikojen puitteissa
– esillä olevien teosten äärellä käyttämänsä aika. Boris Groys onkin puhunut siitä, kuinka liikkuvan kuvan teokset museokontekstissa siirtävät
päätösvallan kontemplaatioon käytetyn ajan kestosta yleisöltä taideteokselle, sitoen tämän ennalta annettuun ja määriteltyyn kestoon:490
” – – ei ainoastaan tilan valoisuuden kontrollointi, vaan myös
kontemplaation ajan kontrollointi on siirtynyt katsojalta teokselle. Perinteisesti katsoja saa harjoittaa museossa lähes täydellistä
kontrollia teosten vastaanottoon käytetyn ajan suhteen. Hän voi
keskeyttää kontemplaation koska haluaa, palata, ja taas poistua.
Kuva pysyy paikallaan, se ei yritä paeta katsojan katsetta. Liikkuvien kuvien kohdalla ei enää ole näin – ne pakenevat katsojan
kontrollia. Kun käännämme katseemme pois videosta, voimme
menettää jotain. Nyt museo – aiemmin täydellisen näkyvyyden
tyyssija – muuttuu paikaksi, jossa emme voi korvata menetettyä kontemplaation mahdollisuutta – emme voi palata samaan
paikkaan nähdäksemme saman asian uudelleen. Ja jopa enemmän kuin niin kutsutussa ”todellisessa elämässä”, johtuen näyttelyvierailun vakio-olosuhteista, katsojan on useimmiten fyysisesti
kykenemätön näkemään kaikkia esillä olevia videoteoksia, niiden
kumulatiivisen keston ylittäessä museovierailun keston.” 491
118
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Ring Petersen 2010, passim. ”Miksi
minä – ja näyttelyvieraat yleensä – melko harvoin uppoudumme näihin teoksiin? Miksi se tuntuu olevan niin vaikeaa
saada liikkeelle riittävä määrä kiinnostusta, jotta teoksen äärellä vierellä vietettäisiin se aika, joka tarvitaan teoksen
kokemiseen kunnollisella tavalla? Miksi
niin usein tulemme rauhattomiksi ja
tarkkaamattomiksi hyvin lyhyen ajan
kuluessa ja poistumme? Ja miksi – tästä
kokemuksesta huolimatta – astumme
seuraavan videoinstallaation esitystilaan
vain toistaaksemme havainnon turhautuneen rituaalin yhä uudelleen?”
Groys 2002, 11.
” – – not only control over the light,
but also control over the time of contemplation is passed from the visitor to
the artwork. In the classical museum,
the visitor exercises almost complete
control over the time of contemplation.
He or she can interrupt contemplation
at any time, return, and go away again.
The picture stays where it is, makes no
attempt to flee the viewer’s gaze. With
moving pictures this is no longer the
case – they escape the viewer’s control.
When we turn away from a video, we
can miss something. Now the museum
– formerly a place of complete visibility – becomes a place where we cannot
compensate for a missed opportunity to
contemplate – where we cannot return
to the same place to see the same thing
we saw before. And even more so than
in so-called ’real life’, because under the
standard conditions of an exhibition visit, a spectator is in most cases physically
unable to see all the videos on display,
their cumulative length exceeding the
time of a museum visit.” Groys 2002, 11.

492

493
494
495

496

Rebentisch 2012, 185. Installaatiomuotoisille liikkuvan kuvan teoksille ennalta
määriteltyjä esitysaikoja sekä suosituksia
vastaanoton ajallisesta kestosta – jollaisia
on ollut käytössä muun muassa EijaLiisa Ahtilan teoksen Lohdutusseremonia
(1999) esityksissä – Rebentisch pitää
installaatiotaiteen luonteen vastaisina.
Ks. lähemmin luku 4.
Bellour 2000b, 52.
Bellour 2003b, 42.
”Se, joka näkee kaiken tämän, ei enää ole
katsoja perinteisen teatterin ja elokuvan
hengessä. Mutta en myöskään usko, että
kysessä on Dominique Païnin uudelleennimeämä flanööri baudelairelaisine
tuntemuksineen. Sillä silloin pitäisi olla
todellinen joukko, ja katu ei kuitenkaan
ole sama kuin galleria. Niin sattumanvaraista ja usein epävarmaa kuin se on,
museon osoittamassa puolispektaakkelin
tilanteessa, teos takertuu häneen, jota
voisimme kutsua vierailijaksi – mutta ei
ole olemassa oikeaa saanaa, jonka avulla
olisi mahdollista saada ote tästä liuenneesta, hajaantuneesta, järkkyneestä,
katkonaisesta katsojuudesta.” Mts 42.
Myös Royoux 2003.
Bellour 2003b, 44, 48–49. Myös Bellour
2003a.

Näyttelyvieraan menettämä oikeus päättää taideteoksen vastaanottoon
käytetystä ajasta on herättänyt myös toisenlaisia, hieman kriittisempiäkin kommentteja. Taideteoreetikko Juliane Rebentisch on jopa esittänyt, että installaatio-termiä tulisi mieluummin käyttää vain sellaisten
liikkuvan kuvan installaatiomuotoisten teosten kohdalla, jotka jättävät
katsojan vapaasti valittavaksi sen, kuinka kauan tämä teoksen äärellä viipyy. Tällaiset teokset ovat Rebentischin mukaan rakenteeltaan ”temporaalisesti avoimia”, ja näin installaatiotaiteen perusolemusta – vastaanottajan vapaata liikkumista ja vastaanoton keston omaehtoista säätelyä
– toteuttavia.492
•
Vaikka vastaanottajan rooli liikkuvan kuvan installaatiomuotoisen
teoksen luonnetta tarkasteltaessa korostuu, taideteoksen vastaanottajan aktiivisen roolin määrittely- ja analysointiyrityksissä törmää usein
hankaluuteen päättää siitä, kuinka nimittää tuota aktiivista toimijuutta
taideteoksen äärellä. Usein käsitteet katsojan aktiivisuutta ja osallistumista korostavaan keskusteluun haetaan esimerkiksi uusmediataiteen
tai mediateorian kentiltä, pohtimatta kuitenkaan tarkemmin ilmaisumuotojen eroja ja osallistavan kuvataiteen omaa historiaa. Mediataiteen
ja -teorian puolella yleisesti käytetty nimike käyttäjä ei ymmärrettävistä
syistä tunnu kovin suositulta liikkuvan kuvan installaatioiden tutkijoiden keskuudessa, sillä he useasti yhdistävät taidemuodon mieluummin
elokuvan kuin mediataiteen perinteeseen. Edellisessä luvussa tarkastelemassani, ranskalaistutkija Raymond Bellourin artikkelissa ”La Querelle
des Dispositifs” (2000), korostuu myös katsojan aseman pohdinta suhteessa näyttelytilassa esitettyihin projisoituihin liikkuviin kuviin. Bellouria askarruttaa erityisesti juuri se, kuinka kutsua tai miksi nimittää
tilassa kulkevaa ja liikkuvaa katsojaa, joka toistuvasti hänen kirjoituksissaan saa nimen katselija-kulkija (ransk. le spectateur-promeneur).493
Bellourin kaipaama, sopivampi termi, pitäisi sisällään samalla kertaa
sekä katsojan ”hajaantuneen” ja ”horjuneen” että ”ajoittaisen” aseman
teoksen äärellä.494 Tällainen termi Bellourin mukaan ei ole hänen maanmiehensä Païnin, esiin nostama flanööri-nimike, jota myös Royoux viljelee laajalti teksteissään.495
Välissäolo ja välisyys nousevat Bellourin liikkuvan kuvan
installaatioiden luonnetta ja toimintaa kuvailevissa teksteissä merkittäviksi seikoiksi niin kuvien kuin myös vastaanottajien kohdalla. Toinen
Bellourin kirjoituksissaan esittämä ja ehdottama nimitys videoinstallaation vastaanottajalle on vierailija, joka viittaa teoksen luokse saapuvaan,
ja sen äärellä hetken viipyvään katsojaan.496 Tämä nimitys, jota myös
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Margaret Morse käytti varhaisten videoinstallaatioteosten vastaanottajista, jää kuitenkin harmillisesti epävarmaksi Bellourin aihetta käsittelevissä
kirjoituksissa, ikään kuin jääden odottamaan jatkopohdintaa. Vierailijanimityksen etuna on kuitenkin mielestäni se, että se huomioi teoksen
tilallisen luonteen, samoin kuin myös tilan merkityksen osana teoksen
merkityksellistämisprosessia, toisia nimityksiä – kuten Païnin käyttämään flanööriä – paremmin. Se sisältää ajatuksen teoksen luokse saapumisesta, sen sisään astumisesta ja sen luona jonkin aikaa viipymisestä, flaneeraavan silmäilyn ja ohikävelyn sijaan. Siksi arvelen, että Païnin
esittelemä baudelairelainen päämäärätön kuljeskelija ei vastaa Bellourin
ajatusta liikkuvan kuvan installaation sisällä kiertelevästä aktiivisesta katsojasta, jolla on teoksen äärellä tietty päämäärä ja tarkoitus; hän katsoo,
kuuntelee ja aistii ympärilleen tilaan levittäytyvää audiovisuaalista materiaalia, koostaen siitä oman tarinansa ja tulkintansa.
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TILAAN LAAJENEVA LIIKKUVA KUVA JA KERRONTA
”Kuten tiedämme, 1800-luvun suuri pakkomielle oli historia: sen kehityksen, jännityksen, kriisin ja kiertokulun teemat, sekä alati kumuloituva menneisyys, jota
hallitsee kuolleiden miesten ja maailmaa uhkaavan jäätiköitymisen ylivoima.
– – Nykyhetkemme on ehkä ennen kaikkea tilan aikakausi. Elämme samanaikaisuuden ajanjaksoa: elämme vastakkainasettelun aikaa, lähellä olevan ja
kaukaisen, rinnakkaisen ja hajaantuneen aikakautta. – – Uskon, että kokemuksemme maailmasta on vähemmän elämänmittaisen kehityksen aikaansaama,
vaan se pikemminkin pohjautuu verkostoihin, jotka yhdistyvät ja risteävät kukin
oman vyyhtinsä kautta.” Michel Foucault 497
497

498
499

500

”The great obsession of the nineteenth
century was, as we know, history: with
its themes of development and of suspension, of crisis, and cycle, themes of
the ever-accumulating past, with its
great preponderance of dead men and
the menacing glaciation of the world.
– – The present epoch will perhaps be
above all the epoch of space. We are in
the epoch of simultaneity: we are in the
epoch of juxtaposition, the epoch of the
near and far, of the side-by-side, of the
dispersed. – – I believe, when our experience of the world is less that of a long
life developing through time than that
of a network that connects points and
intersects with its own skein.” Michel
Foucault 1967, sit. Manovich 2001a, 325.
Aumont et al. 1994, 78.
Kertova elokuva ei kuitenkaan ole synonyymi elokuvan ’perusolemukselle’,
sillä myös ei-kertovalla, kokeellisella tai
avantgardistisella elokuvalla on paikkansa elokuvahistoriassa. Mt., 80.
Runousopissaan Aristoteles kuvasi hyvän tragedian rakennetta siten, että draaman kaaresta tulee aina löytyä alku, keskikohta ja loppu. Lisäksi aristoteelisen
draaman kokoonpanoon kuuluu aina
myös useampi henkilöhahmo sekä jokin
tapahtuma, jonka asiantilassa tapahtuu
muutos. Aristoteles kuitenkin painottaa
toiminnan merkitystä yli henkilöhahmojen luonteen tragedian rakennetta
hahmottaessaan, sekä kohtauksien välisiä syy- ja seuraussuhteita. Myöhempi
kertomuksen tutkimus onkin kritisoinut
Aristotelesta erityisesti hänen hahmottelemansa kertomuksen rakenteen suljetus
ta muodosta, jossa juoni saa selkeän päätöksen. Aristoteles, Runousoppi 1450a1451a. Aristoteleen kritiikistä ks. esim.
Fludernik 1996, 333.

on perinteisesti pidetty elokuvien perimmäisenä tarkoituksena. Kun menemme elokuviin, odotuksemme kohdistuvat tavallisesti siihen kertomukseen, jonka elokuva meille kertoo: kuinka
viihdyttävä kertomus on, kuinka se meille kerrotaan ja kuinka uskottava se on? Kertova osa ei kuitenkaan alkuaan kuulunut elokuvaan, joka
syntyi valokuvauksen tavoin tallennuksen välineeksi ”vailla kutsumusta
kertoa tarinoita erityisin menetelmin”.498 Kuvan ja kerronnan erottaminen toisistaan voi kuitenkin olla hankalaa, ellei kuva ole niin ei-esittävä, että siitä on mahdotonta löytää mitään tunnistettavia elementtejä;
usein jo pelkkä kuvan esittäminen antaa ikään kuin odottaa, että kuvan kohteesta halutaan sanoa ja kertoa meille jotain.499 Kertomuksen
yleisestä rakenteesta puhuttaessa, puhutaan helposti – ja usein melko
ongelmattomasti – eheästä kertomuksesta perinteiseen aristoteeliseen
malliin nojaten. Tutkimuksessani haluan kuitenkin korostaa sitä, mitä
tapahtuu, kun kertomus ei enää rakennukaan totutun kaavan mukaan,
ja kun se on luonteeltaan katkonainen ja murtuva, poiketen suoraviivaisesta sekventiaalisuudesta?500 Tällaiset kertomukset, ja jollaisina myös
tämän tutkimuksen kohdeteokset voidaan nähdä, tarjoavat haasteen vakiintuneille kertomusmuodolle, kyseenalaistaen klassisen kertomuksen
mallin rakenteen yhtenäisyyteen ja jatkuvuuteen pohjaavat ihanteet.
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KERTOA TOISIN

121

Tutkimuksessa tarkasteltavat, tilallisessa muodossa esitettävät, audiovisuaaliset kertomukset lainaavat usein joitakin tuttuja kerronnallisia
strategioita, mutta käyttävät niitä kyseenalaistaen ja muokaten niiden
tapaa esittää todellisuutta, tarjoamalla sen sijaan valikoiman yksityiskohtia, katkelmia ja episodeja.501 Tutkimukseni teosanalyysilukujen 4–7
teosluennoissa kuvaillaan tarkemmin sitä, kuinka tutkimuksen kohdeteokset tarjoavat vaihtoehdon vallitsevalle audiovisuaalisen kerronnan
mallille (erit. klassinen Hollywood-kerronta), eroten siitä selkeästi.
Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen kohdeilmiön eli
liikkuvan kuvan installaation suhdetta sekä kerronnantutkimuksen traditioon yleisemmin että erityisesti suhteessa audiovisuaalisen (elokuvan) kerronnan perinteeseen. Olen valinnut (valtavirta)elokuvan ja sen
edustaman audiovisuaalisen kerronnan vertailukohdaksi analysoimieni
liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittaman kerronnan tavan tarkasteluun, koska valitsemani kohdeteokset kommentoivat perinteistä audiovisuaalista kerrontaa niin teoksen sisällön kuin myös sen muodon
tasolla. Käsillä olevan luvun aiheena on myös monikuvaisten liikkuvan
kuvan installaatioiden tilallinen ja toiminnallinen rakenne, erityisesti
kerronnallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi paneudun tässä
luvussa myös liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittamaan ”tilalliseen
montaasiin”, jonka käsitteen olen omaksunut käyttööni mediateoreetikko Lev Manovichilta, ja jonka käyttöä pyrin omassa tutkimuksessani
laajentamaan tietokoneen ruudun virtuaalisesta kolmiulotteisesta tilasta
todelliseen, fyysiseen tilaan.
Liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittamia jaetun kuvaalan tekniikoita lähestytään tässä luvussa puolestaan ennen kaikkea kertomuksen ja rakenteen tasoilla; kerronnan tasolla tarkastelun kohteena
on jaetun kuva-alan tekniikan vaikutus kerronnan osatekijöihin. Rakenteen tasolla tarkastelun kohteena on liikkuvan kuvan esityksen rakenteellisten elementtien suhde toisiinsa, samoin kuin myös niiden suhde
elokuvalliseen ajan ja tilan kuvaamiseen. Tarkastelen tässä luvussa myös
sitä, kuinka vastaanottajan merkitys korostuu liikkuvan kuvan installaatiossa, jotka edellyttävät vastaanottajaltaan vuorovaikutteista asennetta
muun muassa ”tuloillaan oleviksi kertomuksiksi” (engl. coming narrative) kutsuttuja teoksia kohtaan.
Tutkimuksen nimessä esiintyvä ilmaus, toisin kertominen,
pyrkii kuvaamaan niitä tapoja, joilla tutkimukseen valitut kohdeteokset
haastavat ja muokkaavat totutumpia audiovisuaalisen kerronnan muotoja. On kuitenkin tarpeen muistuttaa tässä vielä, että tarjoamastaan
haasteesta huolimatta valittua teosjoukkoa yhdistää tietty kerronnalli122
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Vrt. Brian McHalen kuvaukset heikosta
kerronnallisuudesta tapana ymmärtää
episodimaista rakennetta, joka näennäisestä fragmentaarisuudestaan huolimatta
onnistuu pitämään juonellisen konstruktion kasassa. McHale 2001.
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Kertovan fiktioelokuvan alkuna pidetään tavallisesti Georges Mélièsin teatterillisia elokuvakokeiluja, eli nk. attrak
tioelokuvia (engl. attraction cinema), kun
taas veljesten Louis & Auguste Lumièren tosielämää tallentavia varhaisia elokuvakokeiluja, nk. aktualiteettielokuvia
(engl. actuality film), on pidetty dokumentaarisen elokuvailmaisun esikuvina.
Rosen 1993, 72–77. Näiden ranskalaiskokeilujen arvo oli kuitenkin enemmän
uuden uutukaisen elokuvateknologian
esittelemisessä ja ihmisten visuaalisen
uteliaisuuden tyydyttämisessä, kuin
varsinaisesti elokuvallisen ilmaisun tai
elokuvakerronnan kehittämisessä; elokuva itsessään tai sen tarina eivät olleet
varhaisten elokuvaesitysten attraktiona,
vaan katsojien kiinnostuksen kohteena
olivat ennen kaikkea uuden tekniset
innovaatiot eli tekniikka attraktiona.
Gunning [1986] 2006, 381–388. Myös
Bordwell & Thompson 1986, 347–349.
Vrt. esim. Bordwell & Thompson 1986,
25–29, 82–83. Myös Bacon 2000, 46–49.
Vastaelokuvan strategioita on eritellyt
1970-luvulla kirjoituksissaan mm. elokuvatutkija Peter Wollen, joka nosti
artikkeleissaan ”Godard and Counter
Cinema: Vent d’est” (1972) ja ”The Two
Avant-Gardes” (1975) ranskalaisohjaaja Jean-Luc Godardin tuotannon esiin
erinomaisena esimerkkinä vastaelokuvan
pyrkimyksistä ja käytännöistä. Wollen
1982, 79–91.
Bremond 1973, sit. & käännös Chatman
1978, 20.
Ryan 2004, 1.

suus tai ainakin kerronnallisuuden kokemus, vaikka jokainen tarkastelun
kohteeksi valittu teos ei sisälläkään selkeästi hahmotettavaa, kausaalista ja päätöksen sisältävää kertomusta. Näitä toisin kertomisen muotoja
tarkasteltaessa on mielestäni hyödyllistä poimia vertailukohdaksi niin
kutsuttu klassinen kertova elokuva, joka on paljolti vastuussa niistä erilaisista ennakko-odotuksista, joita meillä on erilaisten audiovisuaalisten
esitysten suhteen.502 Nämä ennakko-odotukset, jotka ohjaavat elokuvan
vastaanottoa, pohjaavat erilaisiin historiallisesti rakentuneisiin konstruktioihin ja erilaisiin vakiintuneisiin tyylillisiin esityskonventioihin.
Vastaanottoon vaikuttaa myös katsojan yleinen maailmankokemus, sekä
tämän aiemmat kokemukset elokuvista ja muista audiovisuaalisista medioista.503 Elokuvien harjoittaman perinteisen audiovisuaalisen kerronnan voidaan siis katsoa muodostavan totutun kerrontatavan, joka on tuttu teosten vastaanottajille, ja johon he voivat tukeutua liikkuvan kuvan
installaatioita vastaanottaessaan. Tutkimukseni esittelemän vastakkainasettelun tarkoituksena on osoittaa niin kerronnallisten strategioiden
eroavaisuuksia kuin myös niiden välisiä yhteneväisyyksiä. Tarkastelen
tilallisten liikkuvan kuvan installaatioiden kerrontaa myös lyhyesti rinnan vastaelokuvan (engl. counter-cinema) harjoittamien, elokuvan kerronnallisia strategioita purkavien käytänteiden avulla, sillä näiden traditioiden välillä voidaan hahmottaa tiettyjä yhteneväisyyksiä tutkimuksen
kohdeilmiöön.504
•
Vuonna 1964 ranskalainen strukturalisti ja narratologi Claude Bremond
kirjoitti, että kertomus on (esitys)tekniikastaan riippumaton rakenne,
joka voidaan siirtää mediumista toiseen ilman suurempia muutoksia
sen peruselementeissä. Bremondin mielestä kertomus säilyy samana,
vaikka vaihtaisimme kerronnan välineen kirjasta balettiin tai elokuvaan.505 Tämän tutkimuksen kohdeilmiö – liikkuvan kuvan installaatio
– rinnastuu läheisesti elokuvaan, jolta se on lainannut paljon keinoja
omaan esitystapaansa. Näiden kahden ilmaisumuodon kerronnallisuutta tarkasteltaessa rinnan pitää kuitenkin ottaa huomioon myös niiden erot, joista merkittävin on liikkuvan kuvan installaatiomuotoisen
teoksen tilallinen ulottuvuus. Se erottaa installaatiomuotoisen liikkuvan kuvan esityksen perinteisimmistä projisoiduista liikkuvan kuvan
muodoista, kuten teatterielokuvasta. Liikkuvan kuvan installaatioiden
kerronnallisuutta tarkasteltaessa on huomioitava myös se seikka, kuinka kunkin median luontaiset piirteet vaikuttavat kerronnallisuuteen,
ja etenkin sen kokemiseen.506 Tällöin Bremondin ajatus kertomuksesta
kulloisestakin kerronnan mediumista riippumattomana rakenteena ei
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kanna kovin pitkälle. Kertomusten välittämiseen ja vastaanottamiseen
käytettävät mediumit eivät ole koskaan ”tyhjiä putkia”, joiden avulla
viesti välitetään, vaan ne ovat aina materiaalisia ”informaation kannattajia”, joiden materiaalisuudella on merkitystä myös välitettävän sisällön kannalta.507 Mediumin materiaalisuus vaikuttaa siis sekä kerronnan
aktiin että itse tarinaan. Marie-Laure Ryanin näkemykset tukevat tutkimukseen valittua näkökulmaa:
” – – eri mediat välittävät kertomuksen erilaisia merkitystasoja. – –
viestin välittämiseen käytetyn kanavan rakenne vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, millaiseksi viestin vastaanottajan mielikuva
muotoutuu.” 508

Liikkuvan kuvan installaation kerronnallisuuden luonnetta tutkiessani
pyrin kiinnittämään huomiota siihen, minkälaisia narratiiveja tarkastelemani intermediaalisen mediumin välityksellä kerrotaan. Tarkastelen myös sitä, kuinka kertomukset esitetään, ja minkälaiset ehdot ja
olosuhteet näin luodaan teoksen vastaanottamiselle. Rakenteellisesti
ja sisällöllisesti toisistaan poikkeavia teoksia ei ole nähdäkseni mielekästä analysoida siten, että niiden kerronnallista merkitystä jäljitetään
purkamalla teokset osatekijöihinsä kuva kuvalta ja tutkimalla näiden
osatekijöiden välisiä suhteita.509 Tällaista kertomuksen rakennetta pienempiin osatekijöihin purkavaa toimintaa elokuvateoreetikko
David Bordwell kutsuu ”neo-strukturalistiseksi narratologiaksi”, joka
on luonteeltaan ominaisuuskeskeistä (engl. feature centered), ja joka
välttelee keskustelua tutkimuskohteen tehtävästä tai tarkoituksesta.510
Mielekkäämpää sen sijaan on tarkastella tutkimuskohdetta avoimena
resurssien ja apparaattien kokonaisuutena, joka pitää sisällään tarvittavat johtolangat kertomuksen kokoamiseen, ja joka innostaa vastaanottajaa tarttumaan tarjottuihin vihjeisiin, saavuttaakseen mahdollisesti tyydyttävän johtopäätöksen. Bordwell kuvailee lähestymistapaa
seuraavalla tavalla:
”Kerronta ja kerronnallinen rakenne saavat liikkeelle monia
erilaisia mediumin materiaalisia ominaisuuksia, monin eri
tavoin. Tämä johtuu siitä, että niin kerronnallinen rakenne,
kuin myös kerronnan prosessi, ovat molemmat toiminnan ohjaamia. Erilaisissa historiallisissa olosuhteissa erilaiset toiminnot ovat nousseet esiin, ja ne on täytetty erityisin materiaalisin
tavoin.” 511
124
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509
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Mt., 1–2.
” – – different media filter different aspects of narrative meaning. – – the shape
imposed on the message by the configuration of the pipeline affects in a crucial
way the construction of the receiver’s
mental image.” Mt., 17
Vrt. Bellour 2000c, 21–27.
Bordwell 2004, 203–204.
”Narrative structure and narration mobilize all sorts of material properities
of the medium, in a wide variety of
manners. This occurs because narrative
structure and the process of narration
are both function driven, and in varying
historical circumstances different functions have come forward and have been
fulfilled in distinct material ways.” Mt.,
207.

Tämä lähestymistapa on luonteeltaan mediumin toiminnallista seli
tystä (engl. functional explanation), jossa tarkastellaan kohteen yleistä
muotoa, ja jonka kautta pureudutaan tarkemmin sen tavoittelemiin
tarkoitusperiin.512 Bordwellin tapaan tässä tutkimuksessa nähdään toiminnallisuus hedelmällisenä lähtökohtana liikkuvan kuvan installaation
kerronnallisuuden tarkasteluun. Kuten Bordwell asian ilmaisee, kerronnallisia rakenteita voidaan tarkastella ”systeemisinä”, kokonaisuuteen
vaikuttavina tekijöinä, jotka ilmenevät hyvinkin erilaisina materiaalisina
jaotteluina, ja joita ei voi aina helposti palauttaa erillisiin kerronnan perusosatekijöihin.513
3.1

AUDIOVISUAALISESTA
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Mt., 204, 215.
Mt., 204–207.
Ks. esim. Tan 1996, 52. Myös Bordwell et
al. 1988, 7–8.
Tan 1996, 75–76. Myös Kytömäki 1999,
36.
Esim. Kytömäki 1999, 43–45.

Klassisen kertovan elokuvan muodolle on perinteisesti ollut keskeistä
pyrkimys diegeettisen efektin (myös diegeettinen illuusio) luomiseen.
Tällä tarkoitetaan elokuvan vastaanottajassaan aikaansaamaa vaikutelmaa eheästä tarinamaailmasta, jonka katsoja kokee koherenttina ympäristönä, ja jota hän tarkkailee ja havainnoi ikään kuin ulkopuolelta,
tapauksen todistajana tai silminnäkijänä. Lisäksi diegeettiselle efektille
on tärkeää myös elokuvakerronnan muoto, joka ikään kuin piilottaa
elokuvan tekniikan kokemisen; elokuvan tavoitteena on saada katsoja
kiinnittämään huomiota teoksen esittämään tarinaan, ei niinkään siihen tapaan, jolla tarina kerrotaan.514 Tästä näkökulmasta tarkasteltuna
diegeettinen efekti saa elokuvan katsojan kokemaan olevansa osa elokuvan esittämää fiktiivistä maailmaa, missä hän tarkkailee ympärilleen
levittäytyviä tapahtumia. Elokuvakokemuksen vakuuttavuus puolestaan
rakentuu klassisessa fiktioelokuvassa siten, että kuvitteellinen maailma
pyritään saamaan näyttämään mahdollisimman todelliselta, psykologisessa mielessä. Katsojan kyvyttömyys vaikuttaa elokuvan diegeettisen
maailman tapahtumiin kuitenkin aiheuttaa kokemuksen näkymättömästä läsnäolijasta, sillä katsoja jää kaipaamaan toiminta-aspektia.515 Aikojen
kuluessa elokuvien narratiiviset konventiot ovat tulleet tutuiksi, ja siten
niiden olemassaolo on ikään kuin luonnollistunut; konventioiden läsnäoloa ei enää tiedosteta kovin hyvin, vaan elokuvan katsomisen voidaan
sanoa tuntuvan lähes samalta, kuin asioiden suora katsominen.516
Vastakohtana Hollywoodin klassiselle fiktioelokuvalle,
jonka motivaatio on luonteeltaan realistinen, sekä vertailukohtana tutkimuksen kohdeilmiölle, voidaan tarkastella esimerkiksi 1960-luvun modernistista elokuvaa, kuten Ranskassa syntynyttä uuden aallon fiktioelokuvaa (ransk. la nouvelle vague). Se hylkäsi tarkoituksellisesti klassiset
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elokuvakerronnan muodot, sekä pyrkimyksen esittää yhtenäinen tarina
selkeästi hahmotettavasta ja todellisuutta vastaavasta aiheesta.517 Sen sijaan uuden aallon elokuvat ottivat taiteellisesti suuntautuneessa motivaatiossaan käyttöön erilaisia katsomisprosessia ”häiritseviä” keinoja, kuten
pitkät otokset ja hyppyleikkaukset (engl. jump cut), joiden avulla elokuvan juonettomuus, episodimaisuus ja häilyvyys tehostuivat. Modernin
elokuvan tavoitteena oli estää katsojan samaistuminen elokuvan henkilöhahmoihin, toisin kuin klassisen kertovan elokuvan kohdalla, jonka
yksi keskeisistä tavoitteista oli juuri houkutella katsoja samaistumaan
elokuvan maailman henkilöhahmoihin.518
Kerronnan epäyhtenäisyys ja kerronnallisen aikatilan monitasoisuus ovat piirteitä, joilla usein kuvataan vastaelokuvaa suhteessa
klassiseen kertovaan elokuvaan. Elokuvatutkija Peter Wollen on luonnehtinut ranskalaisohjaaja Jean-Luc Godardin tuotantoa analysoivissa artikkeleissaan vastaelokuvien kerrontaa ”anti-illusionistiseksi”, sillä se pyrkii
saattamaan kerrontansa näkyväksi vastaanottajalle, kiinnittäen tämän
huomion siihen, kuinka elokuva esittää ja miten sen merkitykset muodostuvat.519 Kun valta(virta)elokuva, eli lähinnä klassinen Hollywoodelokuva, on rakenteeltaan juonivetoista ja suljettua, aika-tilasuhteiltaan
jäsenneltyä ja syy-seuraussuhteille rakentuvaa, vastaelokuva puolestaan
haluaa työllistää katsojan episodimaisella, aukkoisella ja huokoisella rakenteellaan, jota luonnehtii liukuva, epäyhtenäinen ja monikerroksinen
kerronnallinen aika-tila, avoimet loput ja kerronnan irralliset langanpätkät. Vastaelokuva – hieman samaan tapaan kuin liikkuvan kuvan installaatiokin – myös usein pidättäytyy tarjoamasta vastaanottajalle eheää ja
lopun sisältävää rakennetta, jonka vuoksi elokuva jää ratkaisultaan usein
avoimeksi ja ylijäämäiseksi. Sen sijaan, vastaelokuva tarjoaa vastaanottajalle joskus tarpeettomaltakin tuntuvaa materiaalia, joka ei löydä selkeää
motivaatiota kokonaisuuden puitteissa. Kun kerronnan virta katkotaan,
katsoja ikään kuin pakotetaan ajattelemaan itse.520 Alun perin vastaelokuva halusikin löytää toisenlaisia kertomisen ja vastaanoton asemia, joiden päämääränä ei ollut vastaanottajan ennakko-odotusten täyttäminen,
vaan tämän provosoiminen, kenties jopa pettäminen.521
•
Elokuvien rakenne hahmotetaan tavallisesti kahdella päätasolla, jotka
ovat elokuvan narratiivinen rakenne ja elokuvan audiovisuaalinen representaatio. Elokuvatutkijat David Bordwell ja Kristin Thompson määrittelevät elokuvan rakenteen päätasot seuraavanlaisella kahtiajaolla; toisaalla
ovat formaalit eli muotoa koskevat järjestelmät ja toisaalla tyylilliset järjestelmät. Nämä kaksi eri järjestelmää toimivat uusformalistisen eloku126
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Esim. Nummelin 2005, 215.
Nummelin 2005, 215–217.
Esim. artikkelit ”Godard and Counter
Cinema: Vent d’est” (1972) ja ”The Two
Avant-Gardes” (1975). Wollen listaa varhaisemmassa artikkelissaan seitsemän
valtaelokuvan ”syntiä” ja seitsemän vastaelokuvan ”hyvettä”: 1) kerronnan yhtenäisyys–epäyhtenäisyys (engl. narrative
transitivity – narrative intransitivity), 2)
samaistuminen–vieraantuminen (engl.
identification – estrangement), 3) [kielen ja kerronnan] läpinäkyvyys – esiinnostaminen (engl. transparency–fore
grounding), 4) yksinkertainen diegesis
– monikerroksinen diegesis (engl. single
diegesis – multiple diegesis), 5) suljettu
rakenne – aukkoinen rakenne (engl.
closure–aperture), 6) mielihyvä–provokaatio (engl. pleasure–unpleasure), 7)
sepite–todellisuus (engl. fiction–reality).
Wollen 1972/1982, 79–91.
Wollen 1972/ 1982, 79–91. Godardin elokuvallisesta ajattelusta laajemmin suhteessa Wollenin vastaelokuvamäärittelyihin, ks. esim. Oravala 2008, 107–108.
Wollen 1972/1982, 87. Wollenin näkemyksen mukaan Godardin ja muiden
vastaelokuvan tekijöiden teoksia yhdisti
syvä vihamielisyys kaupallista kertovaa
elokuvaa, ja koko kulutusyhteiskuntaa,
kohtaan, minkä vuoksi he halusivat
omissa, pääosin itsenäisesti tuotetuissa,
teoksissaan keskittyä kokeelliseen muotoon sekä usein sisällöllisesti radikaaliin
poliittisuuteen. Myös Rodowick 1994,
52–62.

522
523
524

525
526

Bordwell & Thompson 1986, 22–35, 118.
Mt., 118–284.
Elokuvan ei-kerronnallisia muotoja ovat
Bordwellin ja Thompsonin järjestelmän
mukaan 1) kategoriset muodot, 2) retoriset muodot, 3) abstraktit eli ei-esittävät
muodot sekä 4) assosiationaaliset muodot, jotka liittyvät erilaisiin ei-kertoviin
elokuviin, kuten opetuselokuviin, poliittisiin ’mainoksiin’ ja kokeellisiin elokuviin. Mt., 44–45, 82–85.
Bordwell 1986, xi.
Aumont et al. 1996, 80–83. Elokuvakerronnan tutkimuksessa on keskitytty
paljolti 1930–50-lukujen niin kutsuttuun klassiseen Hollywood-elokuva
kerrontaan, jota alettiin varsin pian kut
sua ”representaation institutionaaliseksi
muodoksi” (engl. the institutional mode
of representation, IMR) Noël Burchin
kehittämän termin mukaisesti. Hollywood-elokuvan draamallinen muoto
on sittemmin vakiintunut perinteeksi,
johon pohjautuu laajalti länsimainen
elokuvien, televisio-ohjelmien ja muiden audiovisuaalisten esitysten katsontaperinne. Burch 1990, 2. Myös Aaltonen
2003, 52. Fiktioelokuvan vakiintumiseen
liittyy Bordwellin mukaan myös elokuvallisen tyylin käsitteen synty (engl.
cinematic style), kun ajatus elokuvakamerasta tallentavana välineenä siirtyi
syrjään luovemman ja taiteelliselle ilmaisulle pohjaavan elokuvamediumin tieltä.
Tuolloin syntyivät myös tietyt elokuvan
kuvakerronnalliset konventiot, kun kertova rakenne valjastettiin elokuvan käyttöön. Bordwell 1997, 13.

vateorian korostamalla tavalla kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään,
täydentäen toisiaan. Muotoa koskevia tekijöitä ovat esimerkiksi tiettyjen
elokuvatyyppien eli genrejen vakiintuneet ja kaavamaiset rakenteet.522
Tyylilliset tekijät puolestaan pitävät sisällään sekä kuvaukseen, leikkaukseen että ääneen liittyviä seikkoja, mutta myös elokuvan näyttämöllepanoon (ransk. mise-en-scène) liittyviä tekijöitä, joita ovat muun muassa
elokuvan lavastus, valaisu ja puvustus.523 Bordwell ja Thompson jakavat
elokuvan formaalit järjestelmät vielä edelleen kahtia kerronnallisiin ja eikerronnallisiin järjestelmiin, pyrkien näin hahmottamaan tarinoita kertovien elokuvien ja ei-kerronnallisten elokuvajärjestelmien välisen eron.524
Rakenteen kahtiajako voidaan kuitenkin nähdä myös elokuvateoreetikkojen analyysiä helpottamaan tarkoitettuna keinotekoisena ja teoreettisena
jakona, joka väistää elokuvan luonteen jakamattomana kokonaisuutena,
jossa eri elementit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.
Audiovisuaalista kerrontaa voidaan tarkastella tiiviisti ilmaistuna sarjana toimenpiteitä, joiden avulla tehdään valintoja, järjestetään, välitetään ja vastaanotetaan tarinamateriaalia.525 Kerronta tässä yhteydessä tarkoittaa sitä audiovisuaalisen viestinnän ylätasoa, jonka piiriin
lukeutuvat liikkuvan kuvan erilaiset ilmaisukeinot. Erilaisten audiovisuaalisten keinojen avulla vastaanottajalle luodaan mahdollisuus vastaanottaa
ja hahmottaa esitetty tarina eli tapahtumien kokonaisuus, joka tälle halutaan kertoa. Elokuvan tarjoamien tarinan osien, sekä vastaanottajan omien
henkilökohtaisten resurssien ja kulttuurillisten konventioiden mahdollistamissa puitteissa, vastaanottaja muodostaa mielessään diegesiksen eli
tarinamaailman henkilöineen ja paikkoineen, käyttäen apunaan tietojaan
erilaisista elokuvallisista ja kerronnallisista konventioista. Vastakohtana
kertovan elokuvan toimintatavalle voi tarkastella esimerkiksi kokeellisen
tai avantgardistisen elokuvan omaksumia toimintatapoja, jotka pyrkivät olemaan ei-kertovia, esimerkiksi valitsemalla käyttöönsä ei-esittävää
visuaalista ”ilmaisuvarastoa” (esim. väri, muoto, valo), sekä esittämällä materiaalin ilman havaittavia temporaalisia tai kausaalisia suhteita.526
Audiovisuaalisessa kerronnassa voidaan tavallisesti erottaa
kolme erilaista kerronnan tyyppiä: kuvallinen, sanallinen ja äänellinen
kerronta. Tämän tutkimuksen kohdeteosten osalta on tarpeellista lisätä
tähän erilaisten kerronnan tyyppien luetteloon vielä tilallinen kerronta,
joka on ominainen ja olennainen piirre monikuvaisissa liikkuvan kuvan
installaatioissa. Tällä tilallisella kerronnan tyypillä selitetään sitä, kuinka
liikkuvan kuvan installaatio kertoo tilallisella muodollaan tai sen avulla;
kuinka teoksen tilallisuus vaikuttaa sekä kertomuksen muotoon että itse
kerronnan tapahtumaan eli siihen, kuinka kerronta koetaan teoksen vasKERTOA TOISIN
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taanottotilanteessa, installaation luomassa tilassa? Näiden eri kerronnan
tyyppien välille muodostuu erilaisia vuorovaikutussuhteita liikkuvan kuvan esityksen muodon, tyylillisten seikkojen sekä esillepanon ansioista.
Elokuvan kertovuus on kuitenkin määritelmällisesti ”ulkoelokuvallinen
piirre”, joka koskee myös muita kerrontaa hyödyntäviä mediumeja, kuten romaaneja tai teatteria. Tästä johtuen, audiovisuaalisen kerronnan
järjestelmiä tutkittaessa käytetään usein apuna muun muassa kirjallisuudentutkimuksen kehittämiä käsitteitä ja termejä.527 Elokuvien narratiivisuutta tarkasteltaessa erotetaan usein toisistaan kaksi kerronnan keskeistä tekijää, nimittäin tarina ja juoni, jolloin pyritään hahmottamaan
ero kerrotun ja kertomisen välillä.528 Kirjallisuudentutkija Teemu Ikonen
tiivistää näiden termien välisen eron seuraavalla tavalla:
”Tarina tarjoaa materiaalin, jonka kerronta esittää ja järjestää uudelleen joidenkin rajausten mukaisesti. Toisin sanoen tarina on kertomuksen sisällön taso siinä missä kerronta on ilmaisun taso.” 529

Tarinalla viitataan siis siihen tapahtumaketjuun, jonka vastaanottaja tykönään koostaa elokuvaa vastaanottaessaan, kun taas juoni viittaa esitetyn
tarinan ilmiasuun eli järjestykseen, jossa tapahtumat tapahtuvat, ja josta puolestaan vastaa kertomuksen tekijä.530 Nämä käsitteet ovat saaneet
hieman erilaisia nimityksiä eri tutkimusperinteissä, mutta pohjimmiltaan
niiden merkitys on sama, pieniä painotuseroja lukuun ottamatta.
Elokuvien audiovisuaalisen kerronnan luokittelu on perinteisesti pohjannut narratologiaan seuraten kirjallisuudentutkimuksesta
periytyvää jakoa muotoon ja sisältöön. Venäläiseen formalismiin pohjaava erottelu tarinan (ven. fabula) ja juonen (ven. sjužhet) välillä on
ollut käytössä myös kirjallisuudentutkimuksessa.531 Ranskalainen kirjallisuudentutkimus, samoin kuin myös elokuvatutkimus, on puolestaan
hyödyntänyt Gérard Genetten esittämää kolmijakoa tarina (ransk. récit),
juoni (ransk. histoire) ja kerronnan akti (ransk. narration).532 Elokuvatutkijoiden käsissä termit ovat saaneet erilaisia tarkennuksia, kuten Seymour Chatmanin käyttämät tarina (engl. story) ja kerronnallinen diskurs
si (engl. narrative discourse) termit, joista ensimmäinen viittaa elokuvan
aiheeseen, vastaten kysymykseen mitä kerrotaan. Termeistä jälkimmäinen puolestaan viittaa siihen tapaan, jolla elokuvan tekijä tarinan kertoo,
vastaten kysymykseen kuinka kerrotaan.533 Hivenen erilaisen jaottelun
esittää kirjassaan Narration in the Fiction Film (1985) elokuvatutkija
David Bordwell. Lainaten venäläisten formalistisesti suuntautuneiden
kirjallisuudentutkijoiden, Vladimir Proppin ja Viktor Shklovskyn, ke128
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Aumont et al. 1996, 83–84.
Esim. Genette 1980, 27, 71–76; Chatman 1980, 19–22; Bordwell & Thompson 1986, 84–85; Bacon 2000, 26.
Ikonen 2001, 186.
Bordwell & Thompson 1986, 83–85.
Ks. esim. Ikonen 2001, 185.
Genette 1980; Rimmon-Kenan 2001, 3.
Myös Aumont et al. 1994, 92–106.
Chatman 1980, 31–34. Chatman on tehnyt Gérard Genetten strukturalistisesti
orientoituneessa narratologiassa hahmotteleman kerronnan rakenteen elementit tutuiksi englanninkielisen elokuvatutkimuksen puolella. Genette 1980,
71–76. Strukturalistinen narratologia
etsi kertomuksen yleistä rakennetta keskenään erilaisten kertomustyyppien joukosta, jotta olisi mahdollista hahmottaa
kaikille kertomustyypeille yleinen ja yhteinen kertomuksen kielioppi. Kieliopin
osatekijöiksi määriteltiin kertomuksen
osatekijät sekä niitä ohjaavat säännöt.
Näiden osatekijöiden ja ohjeiden varassa
oli mahdollista tarkastella erilaisia kertomuksia yleisten selventävien periaatteen
mukaisesti. Barthes 1975, 237–239.

hittelemiä termejä fabula ja sjužhet, Bordwell erottelee toisistaan kertomuksen materiaalin eli sen joukon tapahtumia, josta kertomus koostetaan (ven. fabula), sekä juonentamisen, eli sen, kuinka elokuvan tekijä
asettelee tapahtumat suhteessa toisiinsa (ven. sjužhet). Tarkentaakseen
elokuvien omaa audiovisuaalista kerrontaa, Bordwell täydentää kahtiajakoa kolmannella termillä, joka on (elokuvallinen) tyyli (engl. style).
Tällä termillä Bordwell ei kuitenkaan viittaa tässä yhteydessä erilaisiin
elokuvan lajityyppeihin, vaan ainoastaan tiettyihin elokuvamediumille
spesifeihin keinoihin luoda kertomuksia ja kerronnallisuutta.534 Bordwell erottelee kirjassaan myös neljä pääasiallista muotoa elokuvakerronnalle. Ne ovat klassinen Hollywood-kerronta, taide-elokuvien kerronta,
historiallis-materialistinen kerronta ja parametrinen kerronta.535
Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien kohdeteosten osalta
teosanalyyseissä kiinnitetään huomiota ennen kaikkea teosten kerronnalliseen diskurssiin (= sjužhet), eli tapaan, jolla kertomukset kerrotaan,
sekä siihen tilaan (todellinen ja fyysinen) missä kertomus kerrotaan ja
vastaanotetaan. Tätä kerronnan tilaa voi tarkastella myös Marie-Laure
Ryanin käyttämän ”tekstin tilallisen laajentumisen” (engl. spatial extension of the text) käsitteen kautta, joka viittaa sekä tekstien materiaalisuuteen objekteina että esimerkiksi käyttöliittymän (fyysisiin) ulottuvuuksiin. Ryanin mukaan aidosti tilallista, kolmiulotteista kerronnallisuutta,
voidaan löytää teatterin ja kuvanveiston kaltaisista ilmaisumuodoista, ja
mielestäni vastaavasti myös liikkuvan kuvan installaatioista.536 Vaatimattomampaa kerronnan tilallisuutta on mahdollista löytää myös näennäisen
yksiulotteisista mediumeista, kuten vaikkapa elektronisista valotauluista,
tai kaksiulotteisista mediumeista, kuten elokuvista ja maalauksista.
3.2

KERRONNALLISUUS
LIIKKUVAN KUVAN INSTALLAATIOSSA

”Näissä teoksissa [monikuvaisissa videoinstallaatioissa] – katsojien pitää lopulta valita teoksen
tarjoamien monien erilaisten tarinalinjojen väliltä.
Teoksen kerronnallinen rakenne käyttää hypertekstin toimintatapaa: jokainen kerronnallinen
osanen määrittyy suhteessa ympäristöönsä. Vas534

535
536

Bordwell 1986, 49–53. Myös Bordwell &
Thompson 1986, 84–85 ja Bacon 2000,
26.
Bordwell 1986, 156–310. Myös Bacon
2000, 68.
Ryan 2009, passim.

taanotto ei ole suoraviivaista, vaan – sen sijaan
– se vastaa digitaalisen tietokokoelman selailua
päämäärättömän surffailun tapaan, joka on nautinnollisinta silloin, kun käyttäjät ovat halukkaita
KERTOA TOISIN
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luopumaan totutuista tarkoitushakuisista vastaan-

537

ottotavoistaan. Kertomus ei ole enää todellisten
tai kuviteltujen tapahtumien esitys, kertojan ennalta määräämä ja vain lukijan/katsojan uudelleen
rakentama; nyt se on käyttäjän valitseman kerronnallisen reitin hetkellinen ilmentymä. Selailu kerronnallisten jaksojen ja sirpaloituneen tiedon läpi
saa aikaan, ainakin jossain määrin, erilaisen kertomuksen jokaiselle käyttäjälle.” Söke Dinkla 537

Monikuvaisten liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittamaa verkottuvaa, monikerroksista ja -perspektiivistä kerrontaa voisi hyvin kuvata
vaikkapa Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin 1970-luvulla kehittämän
rihmasto-käsitteen (ransk. rhizome)538 avulla, sillä niiden kerronta on
luonteeltaan verkottuvaa ja polveilevaa. Taidehistorioitsija Söke Dinkla
on puolestaan huomauttanut, että todellisen esteettisen potentiaalinsa tämänkaltainen uudenlainen kerronta, jota myös liikkuvan kuvan
installaatiot harjoittavat, on saavuttanut tietokoneiden, hypertekstien ja
erilaisten mediataiteen installaatiomuotoisten teosten myötä.539 Tähän
luetteloon voisi vielä lisätä myös interaktiivisen elokuvan, sillä se jakaa
edellä mainittujen mediumien verkottuvan kerronnan muodon.540 On
myös sanottu, että vasta tietokoneen tulon myötä esteettinen kokemus
on ollut mahdollista muuttaa aidosti aktiiviseksi prosessiksi, joka pitää
sisällään myös vastaanottajan osallistumisen kertomuksen tuottamisen
prosessiin.541 Edellä lainatussa liikkuvan kuvan monikuvaisen installaation toimintaa kuvaavassa tekstikatkelmassa Dinklan esittämä näkemys
siitä, että liikkuvan kuvan installaatioissa toteutuu ainakin osin niitä
haaveita uudenlaisesta, dynaamisemmasta kerronnasta, joita esimerkiksi
interaktiivisen elokuvan tekijät ovat tavoitelleet, vaikuttaa oikean suuntaiselta.542 Näitä tavoitteita ovat olleet muun muassa katsojan vapaus
valita seuraamansa tarinapolku, katsojaa ympäröivät, valkokankaiden ja
panoraamaprojisointien muodostamat kuvatilat ja ennen kaikkea mahdollisuus kertoa tarinoita uudella, aiemmasta poikkeavalla tavalla.543
Hieman samalla tavoin kuin epälineaarinen hyperteksti,
monikuvainen liikkuvan kuvan installaatio tarjoaa vastaanottajalleen
mahdollisuuksien verkoston, jonka pohjalta kukin hahmottaa kertomusta omalla tavallaan.544 Teoksen voi kuitenkin sanoa olevan muodoltaan
ja sisällöltään vakaa, sillä se on vailla todellista vuorovaikutuksen mahdollisuutta.545 Sen luonne tilallistettuna ja monikuvaisena audiovisuaalisena kertomuksena on kuitenkin sellainen, että teoksen jokaisen luennan
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”In these works [multiple screen video installations] – viewers must ultimately choose from a
variety of story directions on offer. The narrative
structure of media pieces employs the hypertext
procedure here: each narrative fragment is constituted only in relationship to its surroundings.
Reception is not linear but, instead, corresponds
to browsing, to aimless surfing through information made up of collections of digital data,
a pursuit that is enjoyable only when users are
willing to give up their accustomed purposeful habits of reception. A story is no longer a
representation of the course of real or imagined
events, predetermined by the author and merely
reconstructed by the reader/viewer; it is now
the momentary manifestation of the narrative
route of the user. Browsing through narrative sequences and fragmented information generates
a somewhat different ’story’ for each and every
user.” Dinkla 2007, 333.
Deleuze ja Guattari kuvailevat rihmastoa
moneutena, moninaisten muotojen eri suuntiin
kurottavana ja eri tavoin yhdistyvänä kokonaisuutena. Rihmaston voi nähdä yrityksenä
hahmottaa ajattelutapa, jossa suhde olemassa
olevaan ei rakennu annettujen kategorioiden ja
luokkien perusteella, vaan avaten suhteen olemassaoloon sinänsä. Deleuze & Guattari 1987,
6–7.
Dinkla 2007, 326–327.
Interaktiivisten elokuvien odotettiin 1990-luvulla vapauttavan katsojat perinteisen elokuvakokemuksen passivoivasta otteesta tekemällä heistä
aktiivisia osallistujia kertomuksen esittämisen ja
muokkaamisen prosessissa. Uusien teknologioiden odotettiin uudistavan sekä kertomuksia että
niiden kerrontatapoja niin radikaalein tavoin,
että perinteisten kerrontamallien ja -tapojen
ajateltiin murentuvan vauhdilla. Ks. esim. Lunenfeld 2004, 379–385. Mediateoreetikko Lev
Manovich on puolestaan kyseenalaistanut koko
interaktiivisen elokuvan erityisyyden huomauttamalla, että kaiken taiteen voidaan sanoa olevan tavalla tai toisella interaktiivista, sillä taide
vaatii aina katsojan tekemää tulkintaa. Manovich 2001a, 55–61; myös Lunenfeld 2004, 381.
Dinkla 2007, 326–327.
Interaktiivista kerrontaa on usein lähestytty
joko pelitutkimuksen tai kirjallisuudentutkimuksen kautta. Sen tutuin esimerkki on
kenties kuitenkin, linkitettyjen tekstikatkelmien joukko, joka tarjoaa lukijalleen lukuisia
erilaisia reittimahdollisuuksia. Epälineaarinen
hyperteksti antaa mahdollisuuden jäsentää tietoa monella eri tavalla, toisin kuin lineaarinen
kirja-medium. Esim. Ryan 2001 ja Manovich
2001a, myös Ermi & Heliö & Mäyrä 2004.
Esim. Manovich 2001a, 293.
Hyperteksti on tyypillisimmillään tietokoneessa
käytetty käyttöliittymäperiaate, joka mahdollistaa ristiviittaukset eri dokumenttien välillä, kuten esim. Internetin World Wide Web -järjestelmä. Koskimaa 1999, 116. Kyse ei kuitenkaan
ole lukijan luomasta tekstistä, vaan lukijan tekemiin valintoihin pohjaavasta tekstistä. Vaikka
hyperteksti mahdollistaakin lukijan rakentaa

545

546

547
548

oman tarinapolkunsa, tämä prosessi tapahtuu
kuitenkin aina tekstin kirjoittajan antamien
mahdollisuuksien rajoissa; tekstin kirjoittaja ei
tarjoa lukijalle yksinomaan tarinan ympäristöä
ja juonta, vaan hän tarjoaa tälle myös kaikki
ne mahdollisuudet, joiden puitteissa lukija voi
omaa tarinapolkuaan hahmottaa. Murray 1997,
152–153.
Meadows 2003, 62. ”Vuorovaikutteinen kerronta on luonteeltaan aikasidonnaista henkilöhahmojen ja toiminnan esittämistä, jossa lukija
voi vaikuttaa, valita tai muuttaa juonta. Ensimmäisen-, toisen- tai kolmannen persoonan henkilöhahmot voivat itse asiassa olla lukija itse.
Näkökulma ja käsitys ovat luontaiset.” Mts.
Interaktiiviseen kerrontaan, kuten usein myös
liikkuvan kuvan installaatioiden monikuvakerrontaan, liittyy keskeisesti epälineaarisuuden
käsite, jolla viitataan kerronnan tapaan, jossa
tarina rakentuu siten, että se on luettavissa
eri tavoin eri lukukerroilla. Käsite täsmentyy
lineaa
risen kerronnan käsitteen kautta; kun
lineaarisessa kerronnassa tarina ja juoni noudattavat ennalta määrättyä järjestystä ja säilyvät
samanlaisina lukukerrasta toiseen, epälineaarisessa kerronnassa on mahdollista saavuttaa
erilainen luenta ja tulkinta tarinasta ja juonesta
jokaisella lukukerralla.
Ryan 2004, 333.
” – – the impact of digitality on narrative is not
a matter of developing a new logic but, rather, a
matter of finding the right fit between the medium and the form and substance of the narrative content. Each medium has particular affinities for certain themes and certain types of plot:
you cannot tell the same type of story on the
stage and in writing, during conversation and
in a thousand-page novel, in a two-hour movie
and in a TV serial that runs for many years. The
most urgent of the issues that faces developers of
new media narrative is to find what themes and
what kinds of plots take proper advantage of the
built-in properities of the medium.” Mt., 356.

voidaan sanoa olevan omanlaisensa; se, missä järjestyksessä katsomme eri
kuvia, kuinka liikumme teoksen muodostamassa tilassa ja kuinka vaihdamme näkökulmaa teokseen – kaikki nämä valinnat vaikuttavat vastaanottokokemukseemme. Tarinan kerronnan muotoa liikkuvan kuvan
installaatiossa voi kutsua parhaiten lineaarisen ja dynaamisen kerronnan
risteymäksi, sillä teoksista uupuu todellinen interaktiivinen mahdollisuus, ja näin teoksen tarina etenee aina ennalta määrättyjä reittejä pitkin.546 Koska katsoja ei voi aidosti valita erilaisten tarinapolkujen väliltä,
teoksen tuottama kerronta ei poikkea mitenkään radikaalilla tavalla perinteisemmästä audiovisuaalisesta kerronnasta. Liikkuvan kuvan installaatio kuitenkin tuo kerronnan tapahtumaan moninaisempia vaihtoehtoja, kuin perinteinen audiovisuaalinen kerronta, ja ennen kaikkea sen
monikuvainen ja tilallinen installaatiomuoto tarjoaa teoksen vastaanottajalle tunteen oman luennan työstämisestä. Tarinan dynaamisuuden
puolesta taas puhuu katsojan mahdollisuus suorittaa tarina eri tavoilla,
jolloin tarina voi muuttua, ainakin jonkin verran, katsojan toimesta, ja
näin tarinan lopputulos vaihtelee katsojan oman toiminnan mukaan.
Tällöin kerronnan uutuus tai omaperäisyys liittyy pikemminkin teoksen
välittämän kertomuksen ”ilmaisullisiin strategioihin” (engl. presentational strategies)547 kuin kertomuksen rakenteen merkitysoppiin.
Marie-Laure Ryanin mukaan digitaalisuuden vaikutus kerrontaan ja kertomuksiin semanttisella tasolla ei ole kuitenkaan tuottanut
täysin uudenlaista kerrontaa, vaan paremminkin kyse on ollut oikeanlaisen ilmaisumuodon löytämisestä kullekin kertomukselle. Hän kirjoittaa:
” – – digitaalisuuden vaikutus kerrontaan ei ole uutta logiikkaa
luova asia, vaan paremminkin kyse on oikeanlaisen suhteen
löytämisestä mediumin ja sen muodon sekä kerronnan sisällön
välille. Jokaisella mediumilla on omat erityiset taipumuksensa
tiettyjen teemojen ja tietynlaisten juonten suhteen: et voi kertoa samanlaista kertomusta lavalla ja kirjoitettuna, keskustelun
aikana tai tuhatsivuisessa romaanissa, kaksituntisessa elokuvassa
ja monivuotisessa TV-sarjassa. Yksi tärkeimmistä seikoista, joka
kohtaa uusia medioita hyödyntävän kerronnan suunnittelijoita,
on löytää sellaisia teemoja ja juonimalleja, jotka hyötyvät parhaiten mediumin sisäsyntyisistä ominaisuuksista.” 548

Digitaalisten medioiden tutkijan Janet H. Murrayn mukaan lineaarinen
media, kuten elokuva tai romaani, puolestaan representoi tilaa, kun taas
interaktiivinen digitaalinen media luo tilaa, jonka läpi käyttäjä voi liikKERTOA TOISIN
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kua ennalta määrättyjen sääntöjen ja rajojen puitteissa.549 Sama asetelma
toteutuu mielestäni myös monissa liikkuvan kuvan installaatioissa, jotka
sallivat katsojalle vapauden liikkua luomassaan kuvatilassa, ja valikoiden
seurata ympärilleen levittäytyvää audiovisuaalista materiaalia, vaikkakin
katsojan vapaus on todellisuudessa monin eri tavoin taiteilijan ohjailemaa. Kenties on mahdollista ajatella, että liikkuvan kuvan installaatio
on teosmuotona vuorovaikutteinen, vaikkakaan se ei ole sitä sanan teknisessä mielessä; mielestäni on mahdollista ajatella, että teoksesta löytyy
vuorovaikutteisuutta toiselta tasolta. Tällä tarkoitan sitä, että koska teos
ehdottaa vastaanottajalleen valikoivaa ja vapaata katsomistapaa – mahdollisuutta vaihdella näkökulmaa, mahdollisuutta aloittaa ja lopettaa
katsominen ilman selkeää alku- tai loppukohtaa, mahdollisuutta valita
itse kuvien katsomisjärjestys – tämä toiminta voidaan ymmärtää vuorovaikutteisena.550 Ja koska teoksen rakenne ja järjestys on näennäisestä
avoimuudestaan huolimatta aina annettu ja ennalta määritelty, varsinainen ”kerronnallinen vastuu” jää lopulta taiteilijalle, vaikkakin katsoja
on vapaa harjoittamaan tiettyjä vapauksia itse vastaanottotilanteessa.551
Murray kuitenkin esittää, että vuorovaikutteisuuden kokemus voi olla
suurempi vaikuttaja kuin lineaarisen tarinan kokeminen, sillä kun vastaanottaja tulee osaksi kertomuksen tarinamaailmaa, ja kun tämä päätöksillään vaikuttaa tarinan etenemiseen, vastaanottajan kokema vastuu,
samoin kuin myös tämän kokema mielihyvä, on mahdollisesti suurempi
kuin perinteisemmässä lineaarisessa tarinassa. Tarina, johon vastaanottaja pystyy itse vaikuttamaan, koetaan usein henkilökohtaisempana kokemuksena kuin lineaarinen tarina.552
3.2.1

549
550

Tuloillaan olevat kertomukset

1900-luvun aikana kertomus niin ilmaisumuotona kuin käsitteenäkin
kävi läpi monen monta muutostilaa, joiden puitteissa julistettiin vuoron
muun muassa narratologian kriisiä ja tekijän kuolemaa.553 Vuosisadan
yhteiskunnalliset ja poliittiset muutokset eivät vaikuttaneet kertomukseen yksin sen sisällön tasolla, vaan myös sen muotoon, ilmaisuun ja
vastaanottoon. Myllerryksistään ja vastoinkäymisistään huolimatta kertomus on yhä keskeinen kulttuurillinen tapa välittää asioita ja tapahtumia – todellisia tai fiktiivisiä – sekä tunteita ja kokemuksia. Näin myös
kuvataiteessa, missä erityisesti mediataiteen puolella kerronnallisuus on
kokenut huomattavan suosion nousun, taidehistorioitsija Söke Dinklan
sanoin jopa ”renessanssin” 1900-luvun loppupuolelta alkaen.554
Kanadalainen taidehistorioitsija Marie Fraser on kutsunut vallalla olevaa kuvataiteen ”jälkielokuvallista” (engl. post-cinematic
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551
552
553

554

Murray 1997, 78.
Vastaavanlaisen näkökulman Sam Taylor-Woodin ja Jane & Louise Wilsonin
teoksista on esittänyt Lunenfeld 2004.
Vrt. myös Dinkla 2002, 30–35. Dinkla
puhuu ”kelluvasta taideteoksesta” (engl.
floating work of art), joka pohjaa vuorovaikutteisuuteen teoksen ja vastaanottajan välillä, ja on luonteeltaan dynaaminen ja liikkuva. Kelluva taideteos ei ole
yksinomaan tietokonepohjaisen mediataiteen tuotos, vaan osin vastaavanlaista ”kelluvuutta” voidaan tavata myös
muun muassa ”elokuvallisissa” liikkuvan
kuvan installaatiomuotoisissa teoksissa.
Myös Dinkla 2004, passim.
Asselin 2007, 348.
Murray 1997, 170.
Ks. strukturalistisen narratologian kriisistä 1980-luvun alussa esim. Ikonen
2004, 42. Tekijän kuolema -käsite juontaa juurensa Roland Barthesin samannimisestä artikkelista 1968/1993.
Dinkla 2007, 324.

555
556
557
558

559

Fraser 2007, 46.
Vrt. Fludernik 1996 ja Ricoeur 1991. Ks.
myös edellä johdantoluku.
Fraser 2007, 37.
” – – the meaning does not lie ’at the
end’ of the narrative, but straddles it.”
Barthes 1975, 243.
Esim. postmoderneissa teksteissä voi
usein löytää katkelmia, jotka antavat lukijalle odotusarvon kertomuksen läsnäolosta, mutta samalla tekstit kuitenkin
käytännössä estävät lukijaa saavuttamasta ”täydellistä” ja ”pysyvää” kertomusta.
Ryan 2004, 10.

 eriod) aikakautta kertomuksen ”uudelleenkäsitteellistämisen” aikakaup
deksi, jota ilmentävät kertomuksen mekanismien muutokset, kerronnallisten ja ajallisten mahdollisuuksien laajentuminen sekä kieltäytyminen
perinteisestä suljetusta kertomusrakenteesta.555 Tässä ”kerronnan uudessa mallissa” tarinan kertominen ei enää tarkoita yksinomaan tapahtu
mien kulun kuvailua perinteisellä lähettäjä–vastaanottaja-akselilla, vaan
kyseessä on keskinäinen kanssakäyminen, jossa kertomuksen omaksumisen prosessi nähdään osana kertomuksen sisältöä.556 Mutta, mitä kertomukselle tapahtuu, jos se ei enää sisälläkään selkeää loppua, päätöstä
asioiden kululle? Onko kyseessä vielä kertomus, kun tarina jatkuu katkeamattomana luuppina vailla selkeää alkua ja loppua, ja kun lopetus ei
enää anna selkeää merkitystä tarinan juonenkululle? Liikkuvan kuvan
installaatiot herättävät usein vastaanottajassaan epäilyksen teoksen keskeneräisyydestä, sillä syyn ja seurauksen logiikkaan pohjaava kerronnan
malli on edelleen hyvin vahvasti katsojien mielessä eräänlaisena audiovisuaalisen kerronnan kollektiivisena kokemusmallina. Monikuvaisissa
liikkuvan kuvan installaatioissa teos on usein esillä luuppaavassa, jatkuvaan toistoon pohjaavassa muodossa, ilman selkeää aloitus- ja lopetuskohtaa. Lisäksi teoksen hajaantuminen useaan kuvalähteeseen saa
katsojan helposti epäilemään, että hän ei ole nähnyt kaikkea, vaan että
jokin osa teoksesta on ’mennyt ohi’, katseen ollessa suunnattuna toisaalle. Täydellisen teoskokonaisuuden hahmottaminen ja hallitseminen voi
toisinaan tuntua teoksen vastaanottajasta lähes mahdottomalta. Monissa
tämän tutkimuksen kohdeteoksissa on kyse siitä, että teokset luovat ”kerronnallisen tunnelman” (engl. narrative atmosphere)557, vaikka ne eivät
välttämättä sisällä mitään tiettyä, hyvin selkeästi hahmottuvaa tarinaa.
Näissä teoksissa tarinan merkitys ei ole aina löydettävissä kertomuksen
lopetuksesta, vaan paremminkin kertomuksen kulkeman matkan varrelta, kuten Barthes kirjoitti jo 1960-luvulla kertomuksen strukturalistista
analyysiä käsittelevässä esseessään.558 Kertomuksen merkityksen tuottaminen vastaanotossa on syrjäyttänyt perinteisen kerronnallisen yhtenäisyyden vaateen, kun ratkaisemattoman kertomuksen vastaanottajalleen
aiheuttamasta pettymyksen tunteesta on tullut yhtä lailla perusteltu ratkaisu kerronnassa; kun taiteilijat ottavat tavoitteekseen samanaikaisesti
sekä nostattaa että turhauttaa vastaanottajan halua löytää tietty tarina
kertomuksen takaa, kertomuksen ei enää tarvitse tyydyttää vastaanottajan kaipuuta selkeään lopetukseen päättyvälle kertomukselle.559
Myös Jean-Christophe Royoux on määritellyt liikkuvan
kuvan installaatiomuotoisten teosten harjoittamaa kerronnan uutta muotoa artikkelissaan ”Beyond the End of Narrative: Allegories,
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Constellations, Dispositifs” (2007). Royoux nimittää kertomuksen
uudenlaisia muotoja ”tuloillaan oleviksi kertomuksiksi” (engl. coming
narrative), jolla hän viittaa siihen, että kertomuksen vastaanottaja ei
ole enää alisteinen kertomuksen kululle ja sen asettamalle aika-tilajatkumolle, vaan että teoksen vastaanottaja voi täydentää vastaanotossa
kertomusta ”subjektipositionsa” avulla.560 Tähän määritelmään liittyy
keskeisesti myös intersubjektiivisuuden mahdollisuutta korostava suuntaus, joka ilmenee myös monissa tämän tutkimuksen kohdeteoksissa
katsojan ja teoksen välisenä osallistuvana suhteena, sekä teoksen esitystilan kautta, joka tekee teoksen vastaanottajista ”oman esityksensä
esiintyjiä”.561 Laajemmassa taidehistoriallisessa kontekstissa tarkasteltuna tämä merkitsee muutosta kokemuksen kerronnallistamisesta kertomuksen kokemiseen; taideteosten esillepanon merkityksen korostuminen 1960-luvulta lähtien on tuonut muutoksia katsojan ja taideteoksen
väliseen suhteeseen, eräänlaiseen näyttelyn luomassa näyttämötilassa
käytyyn vuoropuheluun, ja teoksen ajalliseen kokemiseen.562 Royoux
kuvailee tilannetta seuraavaan tapaan:
”Tässä mielessä tuloillaan olevat kertomukset avaavat uudenlaista
lähestymistapaa kuvan suhteessa representaation politiikkaan. Se
asettaa itsessään tavoitteen, jota ei pidä enää erehtyä luulemaan
kriittiseksi kielteisyydeksi, johon historialliset avantgardet ja
neo-avantgardet ovat meidät totuttaneet. Kerronta ei enää toi-

560

561

mi pastissin, parodian, normien rikkomisen tai uudelleennimeämisen kautta, mikä puolestaan osoittaa sen, kuinka nopeasti se
omaksuu ne erilaiset käytännöt, joita se ilmaisee ja väittää mullistavansa. Tuloillaan olevat kertomukset toimivat materiaalisen
järjestäytymisen kokeellisella ilmenemismoodilla, joka muodostuu uudelleen tilallisten ja tilallistettujen kuvien muodossa (jotka
merkitsevät myös loppua kuvalle avoimena, kokonaisena, täydellisenä, tai ainutkertaisena), yksilöä hallitsevassa päivittäisissä ympäröivään maailmaan upottautumisessa.” 563

Kerronnan tilallistaminen liikkuvan kuvan installaatioissa usean tilaan
asetetun kuvalähteen, kuten valkokankaan tai monitorin, avulla mahdollistaa kertomuksen tilallisen ja ajallisen hajauttamisen, ja monipuolistaa
ajankulun esittämistä perinteisen lineaarisuuteen pohjaavan audiovisuaa
lisen esitystavan, kuten klassisen kertomuselokuvan, sijaan. Samoin
mahdollisuus vaihtuviin ja rinnastuviin näkökulmiin kasvaa. Teosta vastaanottaessaan katsoja yhdistelee ja kokoaa uudelleen kuvamateriaalia,
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Royoux 2007, 301, 308. Subjektipositiosta tilannekohtaisena määritelmänä esim.
Davies & Harré 1990, 46.
Mt., 301, 311–312. Intersubjektiivinen
viittaa tässä Royouxin tekstissä tulkintani mukaan vuorovaikutuksesta rikastuvaan kohtaamiseen, niin yleisön ja taideteoksen välillä kuin myös yleisön eri
jäsenten keskeisessä vuorovaikutuksessa.
Ks. edellä luku 2.
”In this sense, the coming narrative opens
up the relationship with the image to a
new approach to the politics of representation. It sets itself a goal that is no longer to be mistaken for critical negativity,
to which the historical avant-gardes and
the neo-avant-gardes had accustomed
us. The narrative no longer acts in the
modes of pastiche, parody, transgression
or reinscription, experience with which
shows just how quickly they are absorbed by the very system that they denounce and claim to be overturning. The
coming narrative functions in the experimental mode of a material arrangement
that reconstitute, in the form of a spatial
or spatialized image (which also signifies the end of the image as transparent,
full, complete, or unique), the daily relations of immersion of the individual in a
world that dominates him/her.” Royoux
2007, 311.

564

565
566

567

568
569

Monikuvaisten
videoinstallaatioiden
harjoittamaa kerrontaa erilaisten interaktiivisten taidemuotojen ohella tutkineen Söke Dinklan mukaan videoinstallaatioiden kohdalla voidaan hyvin puhua
eräänlaisesta ”elokuvallisesta epälineaarisuudesta” (engl. cinematic non-linearity),
joka viittaa videoinstallaatioteosten
likeiseen suhteeseen valtavirtaelokuvan
kanssa. Videoinstallaation kanssa työskentelevät taiteilijat samaan aikaan sekä
kritisoivat Hollywood-elokuvan tapaa
vaikuttaa katsojaan, mutta myös hyödyntävät elokuvan erilaisia ”manipulatiivisia” keinoja houkutellessaan teoksen
vastaanottajaa. Dinkla 2004, passim.
Royoux 2007, 311. Montaasista lähemmin ks. luku 3.4.1.
Dinkla 2007, 325. Dinklan kuvailema
perspectivization-termi ei kuitenkaan
vastaa kirjallisuuden teorioista tuttua
fokalisaation (engl. focalization, Genette 1980) käsitettä, jolla viitataan siihen
näkökulmaan, josta kertomus esitetään.
Tällöin kyseessä on ikään kuin kerronnan perspektiivi, johon voimme
palauttaa sen tiedon, jonka kertomus
meille tarjoaa. Genette 1980, 186. Termillä näkökulmauttaminen puolestaan
viitataan fiktiivisen henkilöhahmon
näkökulmaan, josta jotakin asiaa tarkastellaan, ja joka tulee ilmi vastaanottajalle
ikään kuin osana kirjailijan tai elokuvan
tekijän kuvausta, usein avittaen fokalisaation saavuttamista. Perspectivizationtermistä ks. esim. Jesch & Stein 2009,
59–68.
Monimutkaisia kertomusrakenteita tavataan muun muassa elokuvissa: Quentin Tarantinon Reservoir Dogs (1992) ja
Pulp Fiction (1994), Mike Figgisin Time
Code (2000), Spike Jonzen Being John
Malkovich (1999), David Fincherin Fight
Club (1999), Peter Howittin Sliding
Doors (1998), David Cronenbergin Crash
(1996) ja eXistenZ (1999) sekä David
Lynchin Lost Highway (1997) ja Mulhol
land Dr. (2001).
Staiger 2006, 2; Buckland 2009.
Monimutkainen juoni l. peplegmenos.
Aristoteles, Runousoppi 1452a. Myös
Buckland 2009, 2–3.

ja juuri katsojan osallistuminen ja kokemus mahdollistaa lineaarisesta
rakenteesta luopumisen.
Liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittamaan ”uuteen kerrontaan”, johon Marie Fraser on kiinnittänyt huomiota, sekä
Royoux’n kuvailemiin ”tuloillaan oleviin kertomuksiin”, voidaan liittää
muun muassa seuraavanlaisia piirteitä. ”Uusi kerronta” ohittaa kertomukselle perinteisesti osoitetut vaateet kausaliteetista, jonka sijaan se
tyytyy kuvailemaan ja seuraamaan tilanteita, tapahtumia sekä sarjoittuvia olotiloja ilman ehdotonta pyrkimystä sepittää asioita loogiseen
syy-seurausyhteyteen.564 Toinen toistuva piirre on simultaanisuus eli
todellisuuden monenkirjavien elementtien läsnäolon samanaikaisuuden, hajautuneisuuden ja erillisyyden kuvailu. Royoux’n mukaan uusia
kerronnallisia muotoja kuvaakin erinomaisesti juuri niiden kyky alati
tarkastella kerronnallisten elementtien yhdessäoloa: montaasin ideaa toteuttavassa tilassa, joka on ikään kuin kuvia ja ääniä sisältävä ”astia”,
elementtien samanaikainen läsnäolo luo oman lisänsä vastaanottotilanteeseen mahdollistaen kertomuksen eri osatekijöiden, erilaisten ajallisten ja eripaikkaisten tapahtumien, henkilöhahmojen ja asioiden rinnastuksen.565 ”Uuden kerronnan” harjoittamassa kuvailussa huomattavan
osuuden saavat usein myös kertomuksen juonen kehityksen kannalta
tarpeettomilta vaikuttavat yksityiskohtaiset ympäristön ja arjen kuvaukset. Näiden piirteiden lisäksi voisi mainita vielä Dinklan esiin nostaman
termin näkökulmauttaminen (engl. perspectivization), joka tarkoittaa
monen erilaisen näkökulman nivoutumista yhteen samassa kertomuksessa. Sähköiset mediat, kuten Internet ja esimerkiksi erilaiset mediataideteokset, joita Dinkla on pääasiassa tutkinut, ovat tuoneet mukanaan
monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa näkökulmauttamisen ”täyttä
esteettistä potentiaalia”; monikerroksinen ja moninäkökulmainen – samanaikaisesti sekä sisältäpäin että ulkoapäin tapahtumia tarkasteleva –
kerronta käyttää tekniikkoinaan usein muun muassa sisäistä monologia,
tajunnan virtaa ja vapaata assosiointia. Kirjallisena esimerkkinä moninäkökulmauttamisesta Dinkla mainitsee irlantilaiskirjailija James Joycen
romaanit Odysseus (Ulysses, 1922) ja Finnegans Wake (1939).566
3.3

MONIMUTKAISTA
PALAPELIKERRONTAA

Viimeaikaisessa elokuvatutkimuksessa epälineaarisen, monikerroksisen
ja hajanaisen kertomusrakenteen sisältäviä elokuvia567 on kutsuttu muun
muassa monimutkaisiksi kertomuksiksi (engl. complex narrative)568, seuraten Aristoteleen monimutkaisen juonirakenteen määritelmää.569 Samoja
KERTOA TOISIN

135

elokuvia on kuvailtu myös sekä palapelin että haarautuvien polkujen metaforien avulla (engl. contemporary puzzle films, forking path films).570
Tällaisten elokuvien on katsottu pyrkivän testaamaan katsojien sietokykyä siinä, kuinka pitkälle elokuvien audiovisuaalista kerrontaa voidaan
rikkoa. Elokuvatutkija Warren Buckland kuvailee monimutkaisen kertomusrakenteen omaavia elokuvia kirjassa Puzzle Films: Complex Storytel
ling in Contemporary Cinema (2009) seuraavaan tapaan:
” – – palapelielokuvat syleilevät epälineaarisuutta, toistuvia takaumia ja sirpaloitunutta tilallis-ajallista todellisuutta. Tällaiset
elokuvat hämärtävät todellisuuden eri tasojen välisiä rajoja, ovat
aukkojen rei’ittämiä, harhauttavia, labyrinttimaisia rakenteita,
täynnä monimerkityksellisiä ja avoimia yhteensattumia. Niitä

570

asuttavat henkilöhahmot, jotka ovat skitsofreenisia, menettäneet
muistinsa, ja jotka ovat epäluotettavia kertojia, tai jotka ovat
kuolleita (mutta meidän – tai heidän – sitä tajuamatta). Lopulta, palapelielokuvien monimutkaisuus toimii kahdella eri tasolla:
kertomuksen ja kerronnan. Se korostaa yksinkertaisen tai monimutkaisen kertomuksen (narratiivi) kompleksista kerronnan
tapaa (juoni, kerronta).” 571

Elokuvatutkija Thomas Elsaesser puhuu palapelikerrontaa harjoittavien
elokuvien kohdalla mieluummin ilmiöstä tai suuntauksesta kuin genrestä, sillä elokuvien joukko on niin monimuotoinen ja moneen eri
suuntaan kurottava, että tyylillisiä yhteneväisyyksiä olisi melko työlästä
hahmottaa. Näitä elokuvia yhdistää toisiinsa pikemminkin tietynlainen
leikkimielinen asenne, joka ilmenee niin elokuvien sisällöissä kuin myös
siinä, kuinka ne leikittelevät vastaanottajan kanssa saavutettavuudellaan
tai saavuttamattomuudellaan.572
Palapelielokuvien kokeilevien kerronnallisten ratkaisujen
taustalla on nähty vaikuttavan sekä fantasia että tieteiselokuvien mukanaan tuomat kerronnalliset konventiot, samoin kuin myös erilaisten teknologisten innovaatioiden mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet monipuolistaa audiovisuaalista kerrontaa.573 Artikkelissaan ”A Taxonomy
of Alternative Plots in Recent Films: Classifying the ’Tarantino Effect’”
(2006) mediatutkija Charles Ramírez Berg hahmottelee 1990-luvun aikana elokuvissa yleistyneiden, vaihtoehtoista kerrontaa edustavien kertomusmuotojen kirjoa suhteessa ajan, tilan ja kausaliteetin käsittelyyn.
Rikottu ja monimuotoinen ”palapelikerronta” ei ole kuitenkaan saanut
yksinomaan hyväksyvää vastaanottoa, vaan se on usein myös tuomittu
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573

Buckland 2009; Bordwell 2002, 88–104;
Branigan 2002, 105–114. Bordwell huomauttaa kirjassaan The Way Hollywood
Tells It (2006), että 1990-luvun ’palapelikerronta’ ei toki ole ensimmäinen
kerta, kun Hollywood-elokuvan parissa
on koettu tämänkaltainen elokuvan
kertovia rakenteita testaileva ilmiö; jo
1940–50-luvuilla ja uudelleen 1960-luvulla elokuvissa käytettiin paljon erilaisia kerronnan rakenteita uudelleenjärjesteleviä ratkaisuja. Bordwell 2006,
89. Monimutkaiset kertomukset eivät
myöskään ole yksinomaan Hollywoodin
esiin nostama ilmiö, vaan vastaavanlaisia
elokuvia on myös tehty muualla, niin
Aasiassa kuin Euroopassakin. Ks. esim.
Ramírez Berg 2006, 7–8; myös Buckland 2009, 1–12.
” – – puzzle films embrace non-linearity,
time loops, and fragmented spatio-temporal reality. These films blur the boundaries between different levels of reality,
are riddled with gaps, deception, labyrinthine structures, ambiguity, and overt
coincidences. They are populated with
characters who are schizophrenic, lose
their memory, are unreliable narrators,
or are dead (but without us – or them
– realizing). In the end, the complexity
of puzzle films operates on two levels:
narrative and narration. It emphasizes
the complex telling (plot, narration) of
a simple or complex story (narrative).”
Buckland 2009, 6.
Elsaesser 2009, 14–15. Myös Ramírez
Bergin tekemien havaintojen mukaan
monet viimeaikaiset vaihtoehtoista
kerrontaa edustavat elokuvat tekevät
kokeiluja enemmänkin elokuvan juonirakenteen ja juonentamisen kanssa (engl.
emplotment), ja vähemmän kehittämällä
täysin uutta elokuvallista tyyliä. Ramírez
Berg 2006, 10–11. Juonentamisesta, ks.
esim. Ricoeur 1984, 73.
Bordwell 2006, 72–75.
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576
577

Staiger 2006, 2–3.
”Suurien kertomusten” eli nk. metanarratiivien pirstaloituminen subjektiiviselta pohjalta konstruoitaviksi kertomuksiksi. Lyotard 1979/1985, 7.
Ramírez Berg 2006, 6. Ks. myös Dinkla
2004, passim.
Bordwell 2002, 88–104.

kerronnallista kaikkitietäväisyyttä pönkittäväksi keinoksi tai kilpailuhenkiseksi diivailuksi, jonka ainoana tavoitteena on herättää huomiota.574
Ramírez Berg mukaansa ilmiön takana vaikuttaa yleisempi pirstoutuneen postmodernin kulttuurin tuntema epäluulo ”suuria kertomuksia”
vastaan575, samoin kuin myös erilaisten kestoltaan lyhyempien kerronnallisten rakenteiden yleistyminen muun muassa tietokonepelien, Internetin ja musiikkivideoiden myötä.576 Tämän tutkimuksen kohdeteosten
tarjoamasta näkökulmasta tarkasteltuna Ramírez Bergin esittämä tulkinta ilmiön yhteydestä kulttuurillisten kertomusrakenteiden muutokseen
erilaisten teknisten ja ilmaisullisten seikkojen vaikutuksesta, vaikuttaa
varsin varteenotettavalta selitysmallilta.
Ramírez Berg hahmottelee artikkelissaan systemaattista
kategoriaa niille erilaisille juonimuodostelmille, joita monimutkaisissa
elokuvakertomuksissa tätä nykyä kohdataan. Hän puolustelee kategorisoinnin tarpeellisuutta toteamalla, että koska kerronnan vakiintuneita
konventioita kokeilevia ja rikkovia elokuvia on jo olemassa niin paljon,
sellaiset kattotermit – kuten edelläkin jo mainittu ”uudet kertomukset”
tai vaikkapa ”vaihtoehtoiset juonet” – eivät yksin riitä. Siksi on tarpeen
hahmottaa kategorisoinnin kautta, kuinka nämä elokuva poikkeavat valtavirtaelokuvien audiovisuaalisen kerronnan mallista. Samankaltaisen,
mutta huomattavasti tasapäistävämmän, jaottelun tarjoaa artikkelissaan
”Film Futures” (2002) myös David Bordwell, kuvaillen viimeaikaisten
fiktioelokuvien kerronnallisia kokeiluja käsitteellä ”haarautuvien polkujen kertomukset”. Bordwell jaottelee tätä konseptia toteuttavat elokuvat
seitsemään eri tapaluokkaan sen mukaan, kuinka kertomukset venyttävät tai rikastavat perinteisiä audiovisuaalisen kerronnan tapoja kuitenkaan kumoamatta tai täysin purkamatta niitä.577
Uudenlainen kerronta, jota palapelikerrontaa edustavien
elokuvien, samoin kuin myös tutkimukseni kohteena olevien kerronnallisten liikkuvan kuvan installaatioiden voisi katsoa edustavan ja
edistävän, vastaa usein uusien teknisten ratkaisujen mukanaan tuomiin
mahdollisuuksiin, soveltaen niitä kertovan elokuvan perinteeseen,
mutta muokaten sitä ja samalla myös elokuvien vastaanottoa. Elokuvan
katsominen on aina ollut erilaista kuin kirjan lukeminen, sillä elokuva
katsotaan tavallisesti – tai ainakin katsottiin aiemmin – elokuvateatterissa, ’yhdellä istumalla’, alusta loppuun ilman taukoja, pysähdyksiä ja takaisinkelauksia – kurkistuksia tai tarkistuksia – jo katsottuun
(vrt. ’jo luettuun’). Elokuvan on pitänyt olla muodoltaan, kestoltaan
ja kerronnaltaan sellainen, että sen voi yhdellä katsomiskerralla ottaa
vastaan. Nykyisin monet elokuvaohjaajat myöntävätkin jo auliisti, että
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he ajattelevat tekevänsä elokuvia ennen kaikkea DVD-katsojille578 eli
katsomiskulttuuriin, jossa pysäytykset, takaisinkelaukset ja uudelleen
katsomiset ovat arkipäivää. Tällöin nopeasti ohi vilahtavat ja hankalasti
havaittavat detaljit saavat oikeutuksen elokuvassa, kun ajatellaan katsojan joka tapauksessa katsovan elokuvan uudelleen.579 Ramírez Berg
kuvailee tällaisten elokuvien uusia kerronnallisia strategioita ja vastaanoton uusia ehtoja seuraavasti:
”Elokuvan tekijät tekevät sakeampia, entistä monimutkaisempia,
vähemmän perinteisiä elokuvanarratiiveja. Katsojat puolestaan
vaikuttavat löytävän näihin teksteihin sulautetut syvemmät nautinnot, joiden löytämisessä auttavat erilaiset palaamisen mahdollistavat teknologiset ratkaisut (video, DVD, Tivo, iPod). Onkin
kiinnostavaa kuinka kaikki nämä uutuudet – uudenlaiset lukutavat ja lukutaktiikat, jota uusien teknologioiden mahdollistamat
uudenlaiset kertomukset vaativat – palauttavat meidät johonkin
hyvin vanhaan: perinteisiin proosan lukustrategioihin. Lue. Pohdiskele. Arvioi. Tarvittaessa toista täyden ymmärryksen ja nautinnon saavuttamiseksi.” 580

Samankaltaisen haastavan ja toistoihin pohjaavan vastaanottokokemuksen voisi hyvin yhdistää myös liikkuvan kuvan installaatioihin, joissa
katsojalla on usein mahdollisuus liikkua teoksen fyysisessä tilassa ja tehdä haluamiaan valintoja katsomisjärjestyksestä, samoin kuin myös katsomiseen käytetystä ajasta. Liikkuvan kuvan installaatioissa usein käytetty alati jatkuva luuppi-muoto mahdollistaa katselun aloittamisen ja
lopettamisen vastaanottajan oman valinnan mukaan, ja sen seurauksena
installaation parista on museotilan pimeydessä ikään kuin helpompi paeta kuin elokuvateatterin katsomosta. Tällöin katsoja saattaa kuitenkin
menettää osan teoksesta, jos hän päättää kesken teoksen esityksen siirtyä
pois teoksen ääreltä.581
3.4

POLYVISIONIN POETIIKKAA JA
TILALLISTA MONTAASIA

”Elokuvan tunnusmerkki, korvaamisen logiikka, väistyy
lisäämisen ja rinnakkaiselon logiikan tieltä. Ajasta tulee tilallistettu, valkokankaiden pinnoille hajautettuna.
Tilallisessa montaasissa mitään ei tarvitse unohtaa,
mitään ei pyyhitä pois. Aivan kuten tietokonetta käyt138
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579
580

581

”We were doing it for the DVD crowd”,
ilmoittivat elokuvan Fight Club (1999)
tekijät, kun heiltä kysyttiin motivaatiota
nopeasti vilahtavien hahmojen käyttöön
elokuvassa. Sit. Ramírez Berg 2006, 57.
Ramírez Berg 2006, 56–57.
”Filmmakers are making denser, more
complex, less classical movie narratives.
For their part, viewers seem to be discovering the deeper pleasures embedded
in these texts, facilitated by technology
(video, DVD, Tivo, iPod) that rewards
’return visits’ to films. Interestingly, all
this newness – a new literacy demanded
by new narratives that require new reading tactics enabled by new technologies
– returns us to something very old: traditional prose reading strategies. Read.
Reflect. Review. Repeat as necessary for
full comprehension and enjoyment.”
Mt., 57.
Taideinstituutiossa tapahtuva taideteok
sen vastaanotto onkin muuttunut liikkuvan kuvan installaatioiden myötä
katsojan vapaasta ajankäytöstä teosten
määräämään aikarakenteeseen; kun
veistosta tai maalausta voi katsoa halua
mansa ajan, liikkuvan kuvan teoksien
kohdalla katsoja joutuu ottamaan huomioon teoksen keston, jonka taiteilija on
ennalta määrännyt. Katsomista, ja jopa
sen aloittamista, rajoittavia tekijöitä voivat olla myös liikkuvan kuvan teoksille
museoissa asetetut, ennalta määritellyt
esitysajat, jotka toimivat samaan tapaan
kuin elokuvateattereiden esitysajat. Ks.
edellä luku 2.

täessämme kokoamme loputtomasti tekstejä, viestejä,
muistiinpanoja ja tietoa, ja aivan kuten ihminen, joka
elämänsä aikana kokoaa enemmän ja enemmän muistoja, menneisyyden lastin muodostuessa alati painavammaksi, tilallinen montaasi voi koota tapahtumia ja
kuvia kerronnan edetessä. Toisin kuin elokuvan valkokangas, joka toimii pääosin havainnon rekisterinä, tietokoneen ruutu puolestaan toimii muistin rekisterinä.”
Lev Manovich

582

583

584

585

586

587

”The logic of replacement, characteristic
of cinema, gives way to the logic of addition and coexistence. Time becomes
spatialized, distributed over the surface
of the screen. In spatial montage, nothing need be forgotten, nothing is erased.
Just as we use computers to accumulate
endless texts, messages, notes and data,
and just as a person, going through life,
accumulates more and more memories,
with the past slowly accumulating more
weight than the future, spatial montage
can accumulate events and images as
it progresses through its narrative. In
contrast to the cinema’s screen, which
primarily functions as a record of perception, here the computer screen functions as a record of memory.” Manovich
2001a, 325.
Monikuvatekniikoista katso esim. Bordwell & Thompson 1986, 166. Jaetun kuva-alan tekniikoista katso esim. Monaco
2000, 130, 193.
Gance 1954, 4–9. Raymond Bellour
mainitsee artikkelissaan ”Of An Other
Cinema” Gancen esimerkkinä varhaisista monikuvakokeiluista liikkuvan kuvan
parissa. Bellour 2003b, 52–53; myös luku
1. Elokuvahistorioitsija Barry Salt esittelee kirjassaan Film Style and Technology:
History and Analysis (1992) myös joitakin vielä Gancen Napoléoniakin varhaisempia jaettua kuva-alaa hyödyntäneitä
elokuvia. Myös Bordwell & Thompson
1986, 166.
Napoléon elokuvan triptyykkiversion
ensi-ilta oli Pariisin oopperassa vuonna
1927.
King 1984, 1. Kevin Brownlown 1970-luvulla työstämä rekonstruktio Napoléonin
mykkäversiosta pääsi lähimmäs alkuperäistä elokuvaa vuodelta 1927. Rekonstruktioversiota esitettiin 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa ainakin Roomassa (1981) ja Lontoossa (1980). Mts.
Mt., 2.

582

Kertovan fiktioelokuvan kohdalla voidaan historiassa mennä vielä 1960ja 1970-lukujen kokeellisen elokuvan installaatioiden sekä varhaisen
1960- ja 1970-lukujen videoinstallaatiotaiteen kokeiluja kauemmas, ja
löytää erilaisia yrityksiä tilallistaa ja monipuolistaa elokuvakokemusta. Tässä yhteydessä on mielekästä nostaa esiin joitakin tutkimuksen
kohdeteosten kannalta relevantteja monikuvatekniikoita tai jaetun
kuva-alan/kuvaruudun tekniikoita (engl. multiple-frame imagery ja
split-screen technique), joita on käytetty läpi elokuva- ja tv-historian
sekä audiovisuaalisen kerronnan erityisinä esteettisinä ilmaisukeinoina
että yleiseen yksikuvaiseen audiovisuaaliseen estetiikkaan integroituna
mausteena.583
Kiinnostava, ja melko varhainen, esimerkki jaetun kuvaalan käytöstä löytyy 1920-luvun Ranskasta, missä elokuvaohjaaja Abel
Gance (1889–1981) kehitti oman polyvisioniksi kutsumansa, kolmen filmiprojektorin avulla toteutetun laajakangaselokuvan, jossa kolmella kameralla kuvatusta materiaalista koostettiin katsojien eteen laajoja triptyykkipanoraamoja tai kolmen rinnakkaisen, toisiaan kommentoivan,
kuvan ryhmiä.584 Gance tunnetaan nykypäivänä elokuvaohjaajana ennen
kaikkea elokuvastaan Napoléon (1927)585, joka on kuitenkin tullut tutuksi
useimmille vain tynkäversionsa kautta, alkuperäisen, triptyykkipanoraamakohtauksia sisältävän version, jäätyä historian varjoihin lähinnä erikoislaatuisena kokeiluna.586 Siitä huolimatta, että elokuva sai aikanaan
runsaasti negatiivista kritiikkiä sisältönsä suhteen, ja sitä jopa syytettiin
”esifasistisen estetiikan” kylvämisestä, elokuvan teknisiä innovaatioita
puolestaan arvostettiin, vaikkakaan Gance ei keksimänsä triptyykkimuotoisen esitystavan avulla täysin kyennyt rikkomaan elokuvan kehystä.587
Kolmen rinnastetun valkokankaan avulla Gance pystyi kuitenkin laajentamaan valkokankaan mittasuhteita freskomaisiin mittasuhteisiin, ja ilmaisemaan useamman samanaikaisen kuvan avulla erilaisia tunnetiloja ja
mielikuvia, hyödyntäen myös moninkertaisia päällekkäisiä kuvia (engl.
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superimpressions) tarkastellessaan kuvan ekspressiivistä merkitystä.588
Gance kuvaili tavoitteitaan ja näkemyksiään elokuvataiteen tulevaisuuden näkymistä seuraavalla tavalla:
”Se, mitä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan, on kolmiulotteisen kuvan ilmaantuminen, kuvien, jotka ovat tiheitä, kehämäisiä, ja jotka kiertävät tilassa ympärillämme kuin todelliset,
kosketettavat ruumiit. Tämä saavutetaan elokuvan ja stereoskopian välisen yhteenliittymän avulla. – – Kuvat projisoidaan tilassa värillisinä ja kolmiulotteisina, ja niiden erilaiset tasot esitetään
läpinäkyvillä valkokankailla intensiteettinsä asteen mukaisessa
järjestyksessä.” 589

Gancen tavoitteena oli siis rikkoa polyvision-tekniikan avulla valkokankaan monologinen luonne, jotta olisi mahdollista saavuttaa elokuvakokemus, joka olisi tunnelataukseltaan voimakkaampi, ja kenties
todentuntuisempi runsaudessaan ja suuressa koossaan. Gancen haaveena oli myös luoda uudenlainen elokuvakieli, joka pohjaisi hänen
kehittämäänsä polyvision-tekniikkaan ja nopeatempoiseen montaasiin,
eli kuvien monipuoliseen rinnastamiseen ja yhdistämiseen. Polyvision
mahdollisti Gancen suunnitelmissa elokuvalle poeettisemman ilmaisu- ja kerrontatavan, ilmaisun, joka voimallisemmin vetoaa katsojan
tunteisiin vastaanottotilanteessa.590 Gancen mukaan elokuvan ei pitäisi yksinomaan tyytyä esittämään näkemäämme ja kokemaamme, vaan
sen pitäisi myös pyrkiä näyttämään asiat uudella tavalla, aistejamme
rikastaen, ja käyttäen näkyvää ”näkymättömän näkyväksi tekemiseen”.591 Hän uskoi vakaasti usean vuosikymmenen ajan, että hänen
kehittämästään tekniikasta – jota hän myöhemmin 1950-luvulta lähtien kutsui myös magiramaksi – tulee vielä jonakin päivänä elokuvan
uusi universaali kieli, kunhan elokuvayleisö vain ottaa haasteen vastaan
ja opiskelee ”uudenlaiset katseen aakkoset”.592
” – – elokuvan merkitys ei löydy valokuvan pinnasta, vaan kuvien
välisestä rytmistä, ja ajatuksesta kuvien takana – – Se, mikä kuvassa nähdään on toissijaista, kun taas se, mitä tunnetaan on mer-

590
591
592
593

kityksellisintä.” 593

Gancen haaveet laajennetusta elokuvasta ja monipuolisemmasta, synesteettisestä elokuvakokemuksesta jäivät kuitenkin pääosin taloudellisten
realiteettien jalkoihin, kuten ovat jääneet myös monet muut elokuva
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Mt., 39.
”But what I see happening in the near
future is the introduction of three-dimensional images, images that are dense,
spherical, which revolve in space like
real bodies around us that we can touch.
That will be achieved by the union of
cinematography and stereoscopy. – –
Images will be projected in space, in
colour and three dimensions, and their
different planes will be held on a series
of transparent screens according to their
degrees of intensity.” Abel Gance, sit.
King 1984, 75.
Mt., 180.
Mt., 180.
King 1984, 14, 79. Myös Talen 2002, passim.
” – – the value of cinema is to be found
not in the photography on the surface of
the images, but in the rhythm, between
the images, and in the idea, behind the
image… What one sees is only of secondary importance, it’s what one feels
that counts.” Abel Gance, sit. King 1984,
56.

594

595

King 1984, 56. Varhaisista 3D elokuvista
ks. esim. Zone 2007. Nyt 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä erilaiset
3D-tekniikat tekevät jälleen kerran uutta
tuloa, usein erilaisissa seikkailuelokuvissa (esim. Matka maan keskipisteeseen,
2008) sekä monissa viimeaikaisissa lasten
animaatioelokuvissa (esim. UP – Kohti
korkeuksia, 2009).
Laajentuneen elokuvan termiä on käytetty kuvaamaan sellaisia elokuvallisia
tai elokuviin viittaavia teoksia, jotka eivät istu perinteiseen yhden projisoidun
kuvan elokuvaformaattiin. Laajentunut
elokuva ei näin ollen ole tiettyyn tyylilajiin sidottavissa oleva käsite, vaan paremminkin yleisnimike teoksille, jotka
ylittävät perinteisen elokuvan kerronnan
ja esittämisen rajat. Laajentuneen elokuvan suuntausta voi pitää eräänlaisena
minimalismin tai käsitetaiteen kaltaisena
ilmiönä, jolle ei kuitenkaan voi määrittää
kovin selkeitä rajoja, ja joka sai erilaisia
ilmenemismuotoja eri maissa ja maanosissa. Yhteistä kaikille laajentuneen
elokuvan projektiin osallistuneille tekijöille oli kuitenkin elokuvan ilmaisun
mahdollisuuksien laajentaminen sekä
elokuvan rakenteen ja materiaalien uudelleentulkinta. Perinteinen valkokankaan, elokuvateatterin, filmiprojektorin,
valon ja filmimateriaalin yhteenliittymä
purettiin osatekijöihinsä ja koottiin kasaan uudella tavalla vapaasti. Elokuvan
luonteeseen vahvasti kuuluvaksi mielletty kaksiulotteinen pinta, valkokangas,
syrjäytettiin, kun laajentunut elokuva
otti tilan käyttöönsä kokonaisuudessaan
”kolmiulotteisena ja kerroksellisena aika-tilajatkumona”. Laajentunut elokuva
-suuntaus rantautui sekä Yhdysvaltoihin (esim. Stan VanDerBeek, Carolee
Schneemann ja Robert Whitman) että
Eurooppaan (esim. Valie Export, Malcom Le Grice ja Peter Weibel). Export
2003, passim. Myös Kotz 2004, 44–45;
Youngblood 1970, 41; Zoller 2007, passim. ja Marchessault & Lord 2007, 3–25.

kokemuksen rikastamiseen ja monipuolistamiseen pyrkineet kokeilut,
kuten laajakuva cineramat, tuoksuja tuottavat odoramat tai erilaiset tilaulottuvuutta tavoittelevat varhaiset 3D-kokeilut.594 Monikuvatekniikoiden ja jaetun kuva-alan tekniikoiden, kuten split-screen-tekniikan,
käyttö valtavirtaelokuvissa on ollut pääosin melko maltillista, enemmän
mausteen tai välimerkin kaltaista, ja elokuvan laajempaa visuaalista tyyliä elävöittävää. Tähän on varmasti vaikuttanut omalta osaltaan muun
muassa se, että nämä tekniikat voivat helposti häiritä narraation yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä kertovassa elokuvassa, kiinnittäen huomion
itseensä tarinan sijaan. Gancen Napoléon osoittaa kuitenkin sen, kuinka
elokuva olisi aidosti voinut haastaa vakiintuneet esitystapansa uudenlaisilla teknisillä ja muotoa koskevilla innovaatioilla, jos se olisi saanut
kehittyä esteettömästi ilman kaupallisen elokuvatuotannon ja elokuvien
vakiintuneen esityskulttuurin jumiuttavaa vaikutusta.
•
Digitaalisten tekniikoiden rooli nykyisessä visuaalisessa kulttuurissa nähdään yhtenä keskeisenä liikkuvan kuvan esityksiä uudistaneena tahona.
Kun tarkastellaan siirtymää perinteisistä liikkuvan kuvan esittämiskonventioista ja elokuvakokemuksesta elokuvateatterissa vuorovaikutteisiin,
tilallisiin ja performatiivisiin liikkuvan kuvan esittämistapoihin ja katsomiskokemuksiin, näissä yhteyksissä törmätään usein termiin laajentunut
elokuva (engl. expanded cinema).595 Ensimmäinen laajempi tematisointi
laajentuneen elokuvan ilmiöstä oli amerikkalaisen mediatutkijan Gene
Youngbloodin kirja Expanded Cinema, joka julkaistiin vuonna 1970. Kirja oli myös ensimmäinen videota taidemuotona tarkasteleva kirja, mutta
se tarkasteli laajentuneen elokuvan tematiikkaa myös laajemmin mediataiteen ja varhaisen tietokonepohjaisen taiteen ilmiönä, huomioiden
lisäksi sekä kokeellisen elokuvan parissa tehtyjä kokeiluja että erilaisia
näyttelyiden esillepanossa ja mainonnassa käytettyjä monimediaisia ratkaisuja. Youngbloodin kiinnostuksen kohteena eivät kuitenkaan olleet
uudet, elektronisen teknologian mahdollistamat audiovisuaaliset esittämistavat suhteessa perinteisempiin audiovisuaalisiin esitystapoihin, vaan
Youngbloodille kyse oli ennen kaikkea uudenlaisesta olemisesta, laajentuneesta tietoisuudesta:
”Kun puhumme laajentuneesta elokuvasta, tarkoitamme itse
asiassa laajentunutta tietoisuutta. Laajentunut elokuva ei tarkoita tietokone-elokuvia, videosfäärejä, atomivaloa tai kehämäisiä
projisointeja. Laajentunut elokuva ei ole lainkaan elokuvaa:
elämän tavoin se on tulemisen prosessia, ihmisen jatkuvaa pyrKERTOA TOISIN
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kimystä ilmaista tietoisuuttaan ajattelunsa ulkopuolella, silmiemme edessä. Enää ei erikoistuta yhden ainoan koulukunnan
nimissä, ja pyritä totuudenmukaisesti ilmaisemaan selkeä kuva
sen suhteesta ympäristöönsä Tämä on totta erityisesti sellaisten intermediaalisten verkostojen, kuten television ja elokuvan
kohdalla, jotka nykyisin edustavat ihmiskunnan hermojärjes
telmää.” 596

Youngbloodin tavoitteena oli hahmottaa uudenlaisen, immersiivisen,
vuorovaikutteisen ja vastavuoroisen elokuvan olemusta ei yksin elokuvana, vaan myös kokemuksena, tapahtumana ja ympäristönä. Myös uusien
elektronisten taidemuotojen ja erilaisten kaupallisen viihteen ilmiöiden
aikaansaamat sosiaaliset, poliittiset ja psykologiset seuraamukset esteettisten ja teknologisten näkökulmien rinnalla kiinnostivat Youngbloodia.
Tämän päivän näkökulmasta tarkasteltuna Youngbloodin ajatukset ja
painotukset laajennetun liikkuvan kuvan esityksen katsomiskokemuksesta tilallisena tapahtumana ja ruumiillisena kokemuksena – verrattuna
vanhaan ja mahdollisuuksiltaan suppeampaan tv-mediaan tai elokuvateatterielokuvaan – nousevat merkityksellisiksi ja kauaskantoisimmiksi
nykypäivän kuvataiteen liikkuvan kuvan esitysten ilmaisun kannalta.
Youngblood kirjoittaa:
”Taide on hämärtänyt taiteen ja elämän välistä erontekoa; nyt

596

elämä puolestaan hämärtää elämän ja taiteen välistä eroavaisuutta. – – Tarvitsemme kipeästi uudenlaista visiota: laajennettu elokuva on tuon vision alku. – – Kirjoitan ajasta, joka
merkitsee tuntemamme elokuvan aikakauden loppua, ja ajasta, joka merkitsee ihmistenvälisen kuvanvaihdon aikakauden
alkua.” 597

Youngbloodin kirjassaan hahmottelema laajennetun elokuvan käsite
onkin tarjonnut hedelmällisen lähtökohdan monille tutkijoille, jotka
ovat tutkineet erilaisia vuorovaikutteisuutta, performatiivisuutta, synesteettisyyttä, medioiden välisyyttä ja verkottumista hyödyntäviä ja
tarkastelevia audiovisuaalisia esitysmuotoja; sana elokuva näiden teosten yhteydessä ei enää viittaa yksinomaan filmiin teoksen teknisenä ja
materiaalisena perustana, vaan elokuvalla ja elokuvallisuudella käsitetään tässä yhteydessä laajasti ottaen monia erilaisia liikkuvan kuvan
tekniikoita ja esitystapoja, joita yhdistää eräänlainen ”liikkuvan kuvan
fenomenologia” 598.
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”When we say expanded cinema we
actually mean expanded consciousness.
Expanded cinema does not mean computer films, video phosphors, atomic
light, or spherical projections. Expanded
cinema isn’t a movie at all: like life it’s a
process of becoming, man’s ongoing historical drive to manifest his consciousness outside of his mind, in front of his
eyes. One no longer can specialize in a
single discipline and hope truthfully to
express a clear picture of its relationships
in the environment. This is especially
true in the case of the intermedia network of cinema and television, which
now functions as nothing less than the
nervous system of mankind.” Youngblood 1970, 41.
”Art has obscured the difference between art and life; now life will obscure
the difference between life and art. – –
We are tragically in need of new vision:
expanded cinema is the beginning of
that vision. – – I’m writing at the end of
the era of cinema as we’ve known it, the
beginning of an era of image-exchange
between man and man.” Mt., 48–49.
Marchessault & Lord 2007, 7; Youngblood 2003, 156–161 ja Iles 2001, 33–34.

3.4.1

Tilallista kerronnallisuutta
tilallisen montaasin keinoin

”Tilallisessa montaasissa mitään ei potentiaalisesti unohdeta,
mitään ei pyyhitä pois.” Lev Manovich 599

599

600

601
602
603
604

”In spatial montage, nothing is potentially forgotten, nothing is erased.” Manovich 2002, 4.
Manovich on itse käyttänyt videoinstallaatioiden ja uuden median installaatioiden kohdalla ilmaisua laajentuvan tilan
taide (engl. ”the art of the augmented
space”). Manovich 2002, passim.
Manovich 2001a, 328.
Alpers 1983, 44. Myös Harris 2001, 178–
181.
Ks. lainaus luvun 3 alussa.
Manovich 2001a, 325.

Kirjassaan The Language of New Media (2001) Lev Manovich luotaa uuden
median esteettistä olemusta, sekä sen suhdetta visuaalisen kulttuurimme
historiaan, havainnollistaen sen esteettisiä juuria niin maalaustaiteessa
ja valokuvauksessa kuin myös elokuvassa ja televisiossa. Manovichin
mukaan (tietokoneavusteisen) mediataiteen omaksuma jaetun kuvaalan tekniikka, jota hän lähestyy termin tilallinen montaasi (engl. spatial
montage) kautta, tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle temporaalisuuteen
pohjaavalle elokuvamontaasille, korvaten totutun ajalliseen peräkkäisyyteen pohjaavan mallin tilallisella mallilla.600 Samalla se myös palauttaa
visuaaliseen kulttuuriin tilallisen kerronnallisuuden, joka oli ollut yleinen kerronnallinen malli eurooppalaisessa kuvataiteessa jo vuosisatojen
ajan, ja jonka tarpeellisuudesta tämän tutkimuksen kohdalla kirjoitin
jo edellä. Vertailukohdan nykypäivän mediataiteen tiiviille ja runsaille
kuville sekä kuvaympäristöille Manovich löytää yllättäen 1600-luvun
hollantilaisesta maalaustaiteesta, jossa syvä tilavaikutelma yhdistyy rik eskriptiivisessä
kaisiin ja realistisiin yksityiskohtiin.601 Hollantilaisessa d
maalaustraditiossa, jonka eroa välimerellisestä kertovasta maalaustraditiosta taidehistorioitsija Svetlana Alpers kuvailee kirjassaan The Art of
Describing (1983), esineiden ja tilojen kuvailu oli tarinoiden kerrontaa
tärkeämpää; maalaus oli ikään kuin ikkuna illusoriseen tilaan, jossa erilaiset materiaalit, pinnat, esineet sekä valon ja varjon vaihtelut oli kuvattu äärimmäisen tarkasti.602
Tilallista montaasia voi hyvin pitää aikakaudellemme sopivana esteettisenä ilmiönä, monikuvaisuuteen ja monitoimintaisuuteen
tottuneille käyttäjille sopivana ilmaisukeinona. Tietokoneen näytön ja
tietokonepelien moni-ikkunanäkymät, samoin kuin myös television urheilu- ja uutisohjelmien käyttämät jaetun kuva-alan tekniikat, edustavat Manovichille nykyisen visuaalisen kulttuurin vastakkainasetteluille,
samanaikaisuudelle ja rinnakkaisuudelle, perustuvaa luonnetta. Michel
Foucaultia lainaten603 Manovich kuvailee nykypäivän visuaalista kokemusta, joka on entistä enemmän hetkellisyyteen ja verkottumiseen, ennemmin kuin pitkäkestoiseen perehtymiseen, pohjaavaa.604 Toisin kuin
perinteinen elokuvallinen montaasi, joka suosii kuvan ja sitä edeltävän
sekä sitä seuraavan kuvan välistä suhdetta, Manovichin tilallisen montaaKERTOA TOISIN
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sin käsitteessä perinteisen montaasin käsitteen ulottuvuudet laajenevat
yhden uuden ulottuvuuden suuntaan, eli kuvien samanaikaiseen yhdessäoloon samassa tilassa. Tilallisessa montaasissa kuvat eivät perinteisen
elokuvamontaasin tapaan korvaa toinen toisiaan asettumalla peräkkäin,
vaan ne säilyvät samanaikaisesti kuvatilassa lisäämisen ja rinnakkaiselon
logiikan mukaisesti läpi teoksen koko keston. Tällöin jokainen uusi kuva
asettuu suhteeseen muiden tilassa jo olevien kuvien kanssa, sen sijaan,
että yksittäinen kuva rinnastuisi ainoastaan sitä edeltäneeseen tai sitä
seuraavaan kuvaan. Manovich kuvailee kuvien yhdessäoloa samassa tilassa seuraavaan tapaan:
”Elokuvan jo tutkimien montaasin ulottuvuuksien lisäksi (eroa
vaisuudet kuvan sisältöjen, kompositioiden ja liikkeen välillä)
meillä on nyt uusi ulottuvuus – – kuvan asema tilassa suhteessa
toisiin kuviin. Kun kuvat eivät enää korvaa toisiaan (kuten elokuvassa perinteisesti), vaan jäävät ruudulle läpi koko elokuvan,
tällöin jokainen uusi kuva rinnastuu, ei yksin sitä edeltävän kuvan kanssa, vaan kaikkien samanaikaisesti ruudulla esillä olevien
kuvien kanssa.” 605

Tilallista kerronnallisuutta ja deskriptiivistä kuvatraditiota on usein käsitelty melko negatiivisessa sävyssä narratologisen tutkimuksen parissa,
sillä kuvailun on koettu katkaisevan tarinakulun kronologinen ja looginen eteneminen. Kuvailun näkeminen yksinomaan tarinan pysäyttäjänä
kuitenkin rajaa kerronnallisuuden käsitteen melko suppeaan kertomusjoukkoon, johon Mieke Balin mukaan voidaan lukea kuuluviksi lähinnä sadut, salapoliisitarinat ja klassiset Hollywood-elokuvat.606 Tarinan
sijoittaminen esimerkiksi niin kutsuttuihin taide-elokuviin – tai vaikkapa tämän tutkimuksen kohdeteoksiin – voi tulla yllättävän hankalaksi
tämän määritelmän puitteissa; niissä kuvauksellista kerrontaa motivoi
usein puhuminen, katsominen ja toimiminen. Jos elokuvan henkilöhahmojen toiminta ei ohjaa tarinaa dominoivasti, vaan ympäristöä ja ihmisiä tarkkaillaan paremminkin matkan päästä, elokuvan tarkastelu tiukan
narratologisen skeeman läpi on hankalaa, jopa mahdotonta.
•
Taiteidenvälisyyteen, kuten myös ilmaisuvälineiden ja materiaalien heterogeenisyyteen viitannut termi montaasi (ransk. montage)607, oli esillä
taiteentutkimuksessa jo ennen astumistaan elokuvateorian palvelukseen.
1800-luvun loppupuolella Ranskassa termi montaasi liitettiin usein valokuvaa ja perinteisempiä taidemuotoja, kuten maalaustaidetta, yhdistäviin
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”In addition to montage dimensions
already explored by cinema (differences
in images’ content, compositions, and
movement), we now have a new dimension – the position of images in space
in relation to each other. In addition,
as images do not replace each other (as
in cinema) but remain on the screen
throughout the movie, each new image
is juxtaposed not just with the image
that preceded it but with all the other
images present on the screen.” Mt., 325.
Bal 1985, 130–132.
Ransk. le montage: kokoaminen (yhteen), kuvan ja äänen leikkaus. Elokuvassa montaasilla tarkoitetaan lyhyesti
sitä periaatetta, jonka mukaan elokuvan
visuaaliset ja äänelliset elementit organisoidaan, kootaan yhteen, asetetaan
vastakkain, tai kun niihin liittyviä kestoja kontrolloidaan. Aumont et al. 1996,
55–56. Ymmärrän montaasin käsitteen
tutkimuksessani tarkoituksellisesti hyvin
laaja-alaisesti periaatteena, joka kattaa
liikkuvan kuvan installaatioteoksen audiovisuaalisten elementtien organisoinnin, yhdistämisen, vastakkaistamisen ja
niihin liittyvien kestojen kontrolloinnin;
laajempi teoreettinen näkökulma suhteessa liikkuvan kuvan fenomenologiaan
vastaa mielestäni paremmin tutkimukseni kohteena olevien liikkuvan kuvan
installaatioiden luonnetta.
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Huttunen 1997, 58–79.
Mt., 58–79.
Eisenstein 1978, 108–113, 145–158. Myös
Aumont et al. 1996, 56, 59–60.
Aumont et al. 1996, 56, 59–60.
Mt., 64–70.
Mt., 64–66. Eisensteinin ja Kuleshovin
teorioista vertailevasti ks. esim. Gillespie
2000.

kokeiluihin.608 Dadaistisen taidesuuntauksen parissa toisistaan erotettavista osista rakennettuun kompositioon tähdännyt montaasiperiaate sai
usein muodokseen ”fotomontaasin”, jonka tunnetuimpana esimerkkinä
usein mainitaan saksalaistaiteilija John Heartfield.609 Myös neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja Sergei Eisenstein (1889–1948) tutki montaasia
taiteidenvälisenä ilmiönä 1930- ja 1940-lukujen kirjoituksissaan, joissa
hän osoitti elokuvallisen montaasin olevan vain yksi esimerkki yleisestä
montaasiperiaatteesta, joka hänen mukaansa oli taiteen synnynnäinen
ja sisäinen ominaisuus. Eisensteinin tulkinnassa kaikkien taiteellisten
kuvien voitiin katsoa muodostuneen montaasiperiaatteen mukaisesti,
ja että montaasiperiaate voidaan liittää kaikkiin taiteen ilmiöihin, joissa
tapahtuu rinnastusta.610 Kun moderni länsimainen fiktiomuoto suosii
inhimillisen olemisen kuvaamista lineaarisena kulkuna läpi erilaisten tapahtumien, myös elokuvamontaasi on perinteisesti seurannut teollisen
tuotannon liukuhihnalogiikkaa, ja korvannut muut kerronnan mallit
sekventiaalisella kerronnalla, joka on vastakkainen monille varhemmille (kuva)taiteen käyttämille kerrontatavoille, kuten usean eriaikaisen ja
-paikkaisen tapahtuman kuvaamiselle samassa kuvatilassa (engl. pictorial
space) tai mikrokertomuksena (engl. micronarratives), jonka kokonaisuuden katsoja hahmottaa yhdellä silmäyksellä.611
”Montaasi on elokuvan otosten kokoonpanoa tiettyjen ehtojen vallitessa järjestyksen ja keston suhteen” kirjoitti ranskalainen Marcel Martin 1950-luvulla kirjassaan Le Langage cinématographique (1955).
Tämä yleismääritelmä ilmaisee hyvin sen, kuinka montaasin avulla eripaikkaiset ja -aikaiset tapahtumat kootaan yhteen kokonaisuudeksi, joka
luo illuusion ajallisesta ja tilallisesta jatkumosta. Näin ymmärrettynä
montaasi on käyttökelpoinen käsite, kun tutkitaan elokuvien audiovisuaalista kerrontaa valinnan, kokoonpanon ja liitoksen taiteena realistisen, tai myös bazinilaiseksi kutsutun, montaasitradition hengessä.612
Usein sanalla viitataan kuitenkin nimenomaan elokuvaohjaajien Sergei
Eisensteinin ja Lev Kulesovin kehittämiin elokuvan leikkaustapoihin ja
formalistisiin montaasiteorioihin, jotka poikkeavat melko suuresti ranskalaisesta läpinäkyvyyden ideaalille pohjaavasta montaasiperinteestä,
joka edellytti elokuvan funktioksi tapahtumien nähtäväksi tekemisen,
ei elokuvana nähtäväksi tulemisen.613 Tähän venäläiseen montaasiteoriaperinteeseen – merkitysten tuottamiseen ristiriidan mallin mukaisesti
fragmenttien ketjussa – myös Manovich pohjaa tilallisen montaasin käsitteensä.
Eisensteiniläisessä formalistisessa montaasitraditiossa montaasin logiikkaan kuuluu olennaisesti maailman realistisen kuvaamisen
KERTOA TOISIN

145

itsetietoinen kritisointi. Siinä elokuvan funktio ei ole niinkään esittää
representaatio todellisuudesta, vaan pikemminkin elokuvan funktiona
on ”artikuloidun diskurssin” esittäminen, todellisuuden heijastaminen ja
ideologisen arvion esittäminen siitä.614 Eisensteinin teoriat elokuvan muodosta ja merkityksestä ovat monessa suhteessa yhteneväisiä venäläisen formalististen kirjallisuusteoreettisen suuntauksen kanssa, vaikka Eisenstein
ei varsinaisesti edustanut formalistista koulukuntaa.615 Hänen pohdintansa, jotka korostivat elokuvan muotoa ennemmin kuin sen sisältöä, kuitenkin kytkevät Eisensteinin ajattelun likeisesti formalistiseen perinteeseen.
Eisensteinin elokuvateorian ydin on elokuvan kuvien välinen ja sisäinen
rytmi eli montaasi. Montaasi edusti Eisensteinille ”toista ulottuvuutta”,
joka saavutettiin konﬂiktin kautta, kun elokuvan peräkkäiset ainekset, kuten esimerkiksi kuvat tai sanat, asettuvat pikemminkin päällekkäin kuin
rinnan. Eisensteinin montaasiperiaatteen mukaan elokuvan leikkauksessa
tavoitteena ei ollut sujuva siirtymä otoksesta toiseen, vaan ennemminkin
kohdatessaan törmäävät otokset, joiden yhteentörmäys synnyttää uusia
mielleyhtymiä ja ideoita. Tällöin elokuva ei toimiakseen ja edetäkseen tarvitse välttämättä edes mitään juonta tai tarinaa kuljettamaan kokonaisuutta eteenpäin. Toisin kuin Lev Kulesov, toinen varhainen venäläinen
montaasiteoreetikko ja elokuvaohjaaja, Eisenstein pyrki tavoittamaan
teoriassaan montaasin syvemmän olemuksen pelkän ulkoisen ilmiasun
sijaan, johon hän näki Kulesovin teorian pohjaavan. Kulesov pohjasi
montaasiteoriansa elokuvan materiaalina toimivien palasten eli lähinnä
otosten järjestämiseen niin, että rinnastuksen tuloksena syntyy uusi kokonaisuus, jota ei voi palauttaa siihen, mitä yksittäiset palaset sellaisenaan
edustavat. Eisensteinille montaasi käsitteenä kuvaili sitä ulottuvuutta,
joka on mahdollista saavuttaa elokuvassa kahden erilaisen fragmentin –
esimerkiksi kuvan tai otoksen – välisen vuorovaikutuksen kautta. Hän
uskoi, että elokuvan merkitysten muodostuminen on aina riippuvaista
siitä yhteydestä, johon merkitykset asetetaan. Näin ollen elokuvan otos
ei ole Eisensteinin mukaan pelkistettävissä yksimerkityksiseksi, vaan se
on aina monimerkityksinen, ja saa lukemisarvonsa yhteydestään samaan
tapaan kuin esimerkiksi yksi runon sanoista.616
•
Kun jatkossa luvuissa 4–7 tarkastellaan liikkuvan kuvan installaation
kerronnan luonnetta, teosanalyyseissä hyödynnetään Manovichin tilallisen montaasin käsitettä, jonka avulla on mahdollista kuvailla sekä
kuvien kerroksellisuutta että jouhevaa liikkumista eri kuvakerrosten välillä. Käyttäessäni Manovichin termiä liikkuvan kuvan installaatioiden
tilallisen kerronnallisuuden tarkastelussa, käytän sitä hieman alkuperäi146
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Mt., 70–71.
Noin vuosiin 1915–1930 ajoittuva venäläinen formalistinen kirjallisuusteoria
keskittyi tarkastelemaan runouden muotoa, ei niinkään sen sisältöä. Formalistien mielestä kieli toimii kirjallisuudessa
ensisijaisesti esteettisessä funktiossa, ei
niinkään kommunikaationa. Tutkimusala oli myös aidosti monitieteinen. Esim.
Pesonen & Suni 2001; Vähänen 2004,
28–29.
Eisenstein 1978, 89–90, 96–97, 108–113;
Aumont et al. 1996, 70–75; Vähänen
2004, 30–31; Nummelin 2005, 106–109.

sestä poikkeavassa merkityksessä; tämän tutkimuksen viitekehyksessä
viittaan kyseisellä termillä kahden tai useamman samanaikaisen kuvan
väliseen suhteeseen samassa fyysisessä, todellisessa kolmiulotteisessa tilassa. Liikkuvan kuvan installaatiossa kerronnan lineaarisuus katkeaa,
kun tilaan sijoitetaan useita eri teososia ja/tai kuvalähteitä, jotka ovat
joko yhtäaikaisesti päällä tai jotka vuorottelevat. Videoinstallaatioissa
on usein tavoitteena esittää samanaikaisesti rinnakkaisia ja samanaikaisia tapahtumia ja tiloja, ja tähän tarpeeseen tilallinen montaasi on
hyvä keino. Vastakkaisesti, teoksen tilallinen muoto voi kuitenkin myös
mahdollistaa todenmukaisemman todellisuuden jäljittelyn teoksen kolmiulotteisessa kuvatilassa.
Tässä tulkintamoodissa tilallinen montaasi korvaa osin
perinteisen elokuvallisen montaasin, joka on muodoltaan useimmiten aikaa ilmaiseva ja sekventiaalinen, tilallisella muodolla, joka on
samanaikaisesti tapahtuva. Elokuvamontaasiin perinteisesti kuuluneet
käytännöt, kuten esimerkiksi takaumat, rinnakkaisotokset, ristileikkaukset ja katseen suunta muuttuvat, kun kyseessä on monikuvainen
liikkuvan kuvan installaatio, mutta kyseiset käytännöt eivät kuitenkaan
täysin poistu installaatioteoksissa; käytäntöjen tehokas käyttö vain monimutkaistuu rinnastuvassa esitysmuodossa, kun sekventiaalinen ja
peräkkäinen kuvien ajallinen järjesteleminen muuttuu tilalliseksi ja
jakautuneeksi.
Vaikka tietokoneiden näytön työpöydän moni-ikkunaisuus ja elokuvamontaasi saattavat ensi näkemältä vaikuttaa hyvinkin
erilaisilta kuvien järjestelymetodeilta, hieman tarkemmin asiaa tarkasteltua käy ilmi, ettei niiden logiikka lopulta poikkea kovin paljon
toisistaan. Samalla tavoin kuin tietokoneen graafisen käyttöjärjestelmän monivalintaikkunat sallivat käyttäjälle usean eri ohjelman tai
näkymän, tai jopa usean eri työpöytänäkymän samanaikaisen seuraamisen ja käytön, elokuvissa meille tarjotaan montaasin keinoin useita
eri näkymiä tai näkökulmia esimerkiksi samaan fyysiseen tilaan tai tilanteeseen. Montaasin avulla nämä eri näkymät nivotaan yhteen vaikkapa kuvaukseksi takaa-ajokohtauksesta, jossa välillä saamme seurata
pakenijaa ja välillä takaa-ajajaa; tästä vaihtuvien näkymien koosteesta
katsoja kokoaa mielessään koherentin kohtauksen. Liikkuvan kuvan tilallistaminen suuntautuu usein ennemmin kohti polyfoniaa kuin harmoniaa, ja kohti avointa muotoa; yksittäisten kuvien ei välttämättä
tarvitse muodostaa yhtenäistä kokonaisuutta, jolla on selkeä lopetus.
Koska tilallisen montaasin ajatus sotii vastoin ajatusta kuva-alan täytöstä yhdellä vallitsevalla kuvalla – mikä on ollut vallitseva ajatusmalli
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elokuva- ja videotekniikassa – Manovich esittää, että kenties juuri tästä
syystä harva elokuvantekijä on tarttunut tilallisen montaasin haasteeseen ja työskennellyt sen parissa vastoin vallitsevaa teknologiaa ja sen
vakiintuneita käyttötapoja.617
”Tämä uuden elokuvallisen estetiikan sakeus näyttää olevan ajallemme ominaista. Jos olemme alati hyvin runsaiden informaatiolähteiden ympäröimiä, niin kaduilla kuin verkossakin, on asianmukaista olettaa, että myös elokuva omaksuu samankaltaisen
logiikan estetiikassaan. Samaan tapaan saatamme ajatella, että
tilallinen montaasi kuvastaa hyvin myös toista jokapäiväisen elämämme ilmiötä – nimittäin useiden erilaisten tietokonesovellusten yhtäaikaista käyttöä. Jos olemme nyt tottuneet vaihtamaan
huomiomme nopeasti ohjelmasta toiseen, yhdestä ohjelma
ikkunasta ja komennosta seuraavaan, saatamme kokea monen eri
audiovisuaalisen informaatiokanavan samanaikaisen seuraamisen mielekkäämpänä, kuin perinteisen elokuvan yksikanavaisen
informaatiovirran.” 618

Liikkuvan kuvan installaatioissa moneen eri kuvalähteeseen jakautuva
teos tarjoaa usein kuvailuja, joita katsoja tutkii liikkuessaan installaation
tilassa ja koostaessaan liikkeessä tarinaa näkemästään. Fyysinen tai mentaalinen liikkuminen installaation luomassa kuvatilassa on merkittävä
kerronnallinen prosessi, sillä teoksen kuva- ja äänimaailman tutkiskelu, detaljien tarkastelu sekä kuvien, äänien ja tunnelmien kokeminen
ovat teoksen vastaanottamisen kannalta yhtälailla tärkeitä seikkoja, kuin
teokseen sisältyvän varsinaisen tarinan tulkinta. Ympäristön tarkastelu
liikkuvan kuvan installaatiossa tuokin mieleen katsojan kokemukset
erilaisissa varhaisissa kolmiulotteisissa kuvatiloissa, kuten esimerkiksi freskomaalatuissa huoneissa (kuten Villa dei Misteri, Pompeiji).619
Tämä toiminta rinnastuu myös Manovichin kuvaukseen tilassa ja tilan
läpi tapahtuvasta navigoinnista (engl. navigation through space), jota
Manovich tarkastelee kirjassaan FPS-pelien620 pelaajien peliympäristön
tutkimisen kautta. Manovichin mukaan navigoitava tila voi olla yhtä
lailla todellinen fyysinen tila, kuin myös peliympäristön abstrakti tila.
Peliympäristössä tapahtuva navigointi on samanaikaisesti sekä kerronnallista että tutkimuksellista toimintaa, jossa pelaaja tutustuu hahmonsa
toimintaympäristöön sekä siihen, kuinka pelin tarina kehittyy.621 Nämä
molemmat toiminnot ovat yhtälailla merkityksellisiä myös liikkuvan kuvan installaatioiden kohdalla.
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Manovich 2002, 1–3.
”This new cinematic aesthetics of density seems to be highly appropriate for
our age. If we are surrounded by highly
dense information surfaces, from city
streets to Web pages, it is appropriate to
expect from cinema a similar logic. In
similar fashion, we may think of spatial
montage as reflecting another contemporary daily experience – working with
a number of different applications on a
computer at once. If we are now used
to switching our attention rapidly from
one program to another, from one set of
windows and commands to another, we
may find multiple streams of audio-visual information presented simultaneously
more satisfying than the single stream of
traditional cinema.” Mt, 328.
Tilallisesta ja illusionistisesta maalaustraditioista ja katsojan kokemuksesta mm.
Grau 2003.
FPS-pelit eli first person shooter -pelit,
joissa pelimaailma esitetään pelihahmon
näkökulmasta nähtynä.
Manovich 2001a, 247–252.

3.4.2

622

Viimeaikaisista tunnetuista split-screen
-tekniikkaa hyödyntävistä elokuvista ja
tv-sarjoista mainittakoon Suomessakin
esitetty 24 tv-sarja (FOX broadcasting,
2001-) sekä elokuvat Run Lola Run (ohj.
Tom Tykwer, 1998) ja Timecode (ohj.
Mike Figgis, 2000). Tekniikka koki lyhyen kukoistuskauden valtavirtaelokuvissa 1960 ja 1970-luvuilla, muun muassa
elokuvat Pillow Talk (1959), The Boston
Strangler (1968), The Thomas Crown Af
fair (1968) ja Carrie (1976). 1960-luvun
monikuvakäytännöissä ja -kokeiluissa
voidaan saksalaisen mediatutkijan Malte
Hagenerin mukaan erottaa kaksi erillistä
kehityssuuntaa; toinen oli avantgardistinen kokeellisen elokuvan ja kuvataiteen suuntaus (esim. Stan VanDerBeek,
Anthony McCall ja Malcom LeGrice)
ja toinen tekniikoiden kaupallisia käyttöjä ja ratkaisuja edustava suuntaus,
kuten juuri valtavirtaelokuvakulttuurin
tuotteet, sekä myös erilaiset messujen
ja maailmannäyttelyiden monikuvaympäristö-kokeilut, joissa suuryritykset,
valtioiden laitokset sekä tutkimuskeskukset käyttivät toisinaan runsaastikin
aikaa ja varoja erilaisten immersiivisten
kuvatilojen ja kokonaisvaltaisten kokemusten luomiseen. Monet 1960- ja
1970-lukujen elokuvaohjaajat, samoin
kuin myös jotkut videotaiteilijat, kuten
esimerkiksi Bill Viola, ovat todenneet,
että juuri erilaiset messuilla ja maailmannäyttelyissä nähdyt tilalliset ja immersiiviset kuvatilakokeilut ovat vaikuttaneet
heidän ratkaisuihinsa käyttää monikuvatekniikoita myös omissa teoksissaan
(esim. World Fair, New York, 1964/65,
Montréal Expo, 1967). Hagener 2008,
passim. Myös Colomina 2001 ja 2006
sekä Marchessault & Lord 2008. Varhaisimmat kokeilut laajentaa elokuvaa tilallisesti ja teknologisesti, jo ennen Gancen
Nápoleonia, olivat aivan 1900-luvun
alusta, jolloin muun muassa ranskalainen Raoul Grimoin-Sanson rakensi
vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyyn Cinéorama-nimisen panoraamaprojisoinnin, jossa kymmenellä projektorilla projisoitiin kymmenen kameran
kuvaama kuva samanaikaisesti. Lessard
2008, passim. Cinéorama: (http://www.
victorian-cinema.net/grimoinsanson.
htm, 15.9.2009) Myös musiikkivideoissa on hyödynnetty tekniikkaa runsaasti
aina 1980-luvulta lähtien. Hagener 2008,
passim. Myös Alanen & Pohjola 1992.

Jaetun kuva-alan tekniikat

Tilaan hajautuvan, monikuvaisen liikkuvan kuvan installaation esitystapaa, kerronnallisuutta ja vastaanottoa tarkasteltaessa, apuna käytetään
toisinaan elokuva- ja mediataiteen tutkimuksesta tuttuja jaetun ruudun/
kuva-alan (engl. split-screen) ja tilallisen montaasin käsitteitä. Näiden käsitteiden avulla on mahdollista avata teosten tilallista muotoa sekä sitä,
kuinka muoto vaikuttaa toisaalta teosten kerronnallisuuteen ja niiden
vastaanottoon. Vaikka käsitteet ovat ymmärrettävissä muotoa koskeviksi, on syytä korostaa myös niiden vaikutusta kerronnan ja vastaanoton
kysymyksiin. Vaikka uudet mediat, mukaan lukien kuvataiteen liikkuvan
kuvan installaatiot, haastavat kerronnan ja kertomuksen vakiintuneen
roolin nykykulttuurissamme, ne ovat samalla myös säilyttäneet halun
kertoa tarinoita, vaikka hieman toisenlaisilla ja aiemmasta poikkeavilla
tavoilla. Jaetun ruudun tai kuva-alan tekniikat sekä erilaiset monikuvatekniikat (engl. multiple-frame imagery) ovat olleet jo pitkään käytössä
sekä elokuvissa että televisiossa.622 Tätä nykyä on kuitenkin hyvin tavanomaista törmätä ilmiöön juuri taidemuseoissa ja -gallerioissa. Tällöin kyse
ei kuitenkaan ole puhtaasti elokuvallisista monikuvatekniikoista, vaan
pikemminkin niiden tilallisista sovellutuksista näyttelytilassa; liikkuvan
kuvan installaatioissa kuvat eivät tavallisesti jaa samaa fyysistä kuva-alaa,
valkokangasta tai muuta projisointipintaa, vaan ne on sijoitettu tilaan itsenäisesti, joko rinnakkain, kulmittain tai erilaisina ryhminä. Monikuvakäytäntöihin ja jaettuun kuva-alaan liittyvien termien käyttö tällaisten
teosten kerronnallisuutta tarkasteltaessa on kuitenkin mielekästä, sillä ne
auttavat hahmottamaan niitä haasteita, joita liikkuvan kuvan installaatiot
perinteiselle elokuvakerronnalle asettavat.
Liikkuvan kuvan installaatioissa jaetun kuva-alan tekniikat
liittyvät usein pyrkimyksiin tuottaa immersiivinen audiovisuaalinen vastaanottokokemus. Toinen tavanomainen vaihtoehto on tekniikan hyödyntäminen kerronnallisena tekniikkana, jolloin on mahdollista esittää
esimerkiksi samanaikaisesti erilaisia näkökulmia samaan tapahtumaan
tai esittää rinnan samanaikaisia, mutta eri paikkaisia tapahtumia. Myös
erillisten, toisiaan seuraavien tapahtumien samanaikainen esittäminen
mahdollistuu tekniikan avulla. Elokuvan klassinen tapa rakentaa aikaa,
tilaa ja kertomusta kuva-vastakuva otosten, katseen linjaa noudattavien
otosten sekä erilaisten montaasiotosten avulla on siirtynyt monikuvaisissa liikkuvan kuvan installaatioissa moniulotteisen ja kerroksellisen
kerronnan tieltä; split-screen-tekniikka ei aina sovi kovin hyvin yhteen
klassisen elokuvakerronnanteorian jatkuvuusleikkaus-tekniikan läpinäkymättömyyden ideaalien kanssa, koska se korostaa kerronnan ja kuvan
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keinotekoista luonnetta. Liikkuvan kuvan monikuvaisessa installaatiossa
teoksen vastaanottajan tehtäväksi jää audiovisuaalisen materiaalin loppukäsittely ja editoiminen, kun hän halunsa mukaan siirtää huomionsa
kuvasta toiseen tilassa. Tästä seuraa ennalta määrätyn katsojaposition
purkautuminen, sillä installaatioiden monikuvaestetiikka ei aina ohjaa
katsojan kiinnittymistä teoksen kerronnalliseen tilaan yhtä päämäärätietoisesti kuin perinteinen elokuvaestetiikka, ja näin katsojan asemointi
suhteessa teokseen on vapaampaa. Jaetun kuva-alan tekniikoiden avulla
on myös mahdollista tehostaa tiettyä tunnelmaa, ja luoda teoksen vastaanottajalle tunne havainnon hämärtymistä; kun samanaikaisesti on
ikään kuin liikaa nähtävää, hälyisä ja tapahtumarikas ympäristö saa katsojassa aikaan epävarmuuden tunteen.623
1990-luvun puolivälistä alkaen monikuvatekniikat ja jae
tun ruudun tekniikat alkoivat yleistyä uudelleen niin valtavirtaelokuvissa, televisiossa, kuin myös mainoksissa ja musiikkivideoissa.624 Sama
ilmiö näkyy vahvasti 1990-luvun loppupuolelta alkaen myös kuvataiteen
alueella. Tämän ’uuden tulemisen’ aiheuttajana on pidetty muun muassa
digitaalisten kuvan editointitekniikoiden nopeaa kehitystä ja parempaa
saatavuutta, samoin kuin myös tietokonekulttuurin mukanaan tuoman
estetiikan yleistymistä, kuten tietokoneen graafisesta käyttöjärjestelmästä
tuttua moni-ikkunaisuutta.625 Aiemmin, kuten esimerkiksi 1960-luvulla,
jaetun kuva-alan tekniikan käyttö elokuvissa oli kenties enemmän elokuvateollisuuden tekninen vastaveto elokuvan suosiota syövän television
ilmaantumiseen viihdemarkkinoille. Tuolloin monikuvatekniikoilla ei
varsinaisesti nähty olevan todellista käyttöä esimerkiksi elokuvien kerrontaa uudistavana tekniikkana, vaan niitä pidettiin lähinnä kerrontaa
koristavana elementtinä.626 Maininnanarvoisen nykyesimerkin jaetun
kuva-alan tekniikasta tarjoaa esimerkiksi elokuvaohjaaja Mike Figgisin
elokuva Timecode (2000), joka selkeästi jatkaa perinteisen split-screentekniikan käyttöä, jakaen valkokankaan kuva-alan neljään samankokoiseen ja -muotoiseen kuvaruutuun. Figgisin elokuvassa kussakin kuvaruudussa nähdään katkeamattomana virtana etenevä, 97 minuuttia kestävä
pitkä otos, jota ei ole rytmitetty leikkauksen avulla, ja joka on samanaikainen myös rinnastuvien otosten kanssa. Elokuva tuo spontaanilta vaikuttavassa, leikkaamattomassa ja käsittelemättömässä ulkomuodossaan
mieleen erilaiset television reality-ohjelmat, joissa ihmisten toimia seurataan ilman kuvamateriaalin suurempaa käsittelyä; näennäisestä käsittelemättömyyden tunteesta johtuen elokuva vaikuttaa oudosti jotenkin
dokumentaarisemmalta kuin perinteinen kertova elokuva. Ajalliset yhtymäkohdat eri otosten välillä tuodaan katsojille näkyväksi muun muassa
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Tekniikasta on myös apua silloin, kun
halutaan kuvata teoksen päähenkilön
hämmentynyttä, jopa sekavaa olotilaa, kuten tapahtuu Eija-Liisa Ahtilan
installaatioteoksissa Tuuli (2002) ja Talo
(2000), joista ensin mainittua käsittelen
tarkemmin luvussa 4.
Hagener 2008, passim.
Talen 2002, passim.; Manovich 2001a,
322–326.
Monaco 2001, 43–44, 88.

627
628
629

Bordwell & Thompson 1986, 166.
Dias Branco 2008, passim.
Mts.

henkilöhahmojen välisten puhelinkeskustelujen kautta, jolloin monikuvatekniikka mahdollistaa puhelun molempien, eripaikkaisten osapuolten
samanaikaisen esittämisen rinnakkain tai allekkain samassa kokonaiskuvakehyksessä, tavanomaisen kuva-vastakuva-rakenteen sijaan; tästä seuraa fyysisen etäisyyden ja akustisen läheisyyden tunteiden ristiriitainen
yhteensovitus, jännittynyt horjuminen poissaolon ja läsnäolon tuntemusten välillä. Timecodessa split-screen-tekniikka tarjoaa katsojalle lähes
”jumalallisen kaikkitietävyyden” tunteen627, mahdollistamalla neljän eri
tapahtumapolun samanaikaisen seuraamisen.
Etsittäessä paremmin monikuvaisten liikkuvan kuvan esitysten luonnetta kuvailevaa termiä, tilalle on esitetty muun muassa termiä mosaiikkinen kuva-ala (engl. mosaic-screen)628. Termi kuvastaa kenties paremmin tietokoneajan monikuvaisia esityksiä, joissa kuva-ala on
pikemminkin pirstaloitunut, moneen eri osaan hajautunut, kuin kahtia
jaettu. Elokuvatutkija Sérgio Dias Branco esittelee artikkelissaan ”The
Mosaic-Screen: Exploration and Definition” (2008) split-screen-termin
puutteita, tarjoten vaihtoehdoksi termin mosaiikkinen kuva-ala, jonka
hän näkee paremmin palvelevan muun muassa erilaisia, nykyisin televisiossa nähtäviä monikuvakäytäntöjä, joista tarkastelluin esimerkki tällä
hetkellä on kenties televisiosarja 24 (2001–2010). Dias Brancon mukaan
mosaiikkinen kuva-ala poikkeaa selkeästi perinteisestä split-screen-tekniikasta muun muassa siinä, että se ei split-screen-tekniikan tapaan jaa
kuva-alaa tasakokoisiin kuvaruutuihin, vaan se pirstaloi kuva-alan lukuisiin erikokoisiin kuviin. Mosaiikkisen kuva-alan tekniikassa kuvien
välinen ero on heterogeenisempi, kun samanaikaisesti esitetyt kuvat eivät välttämättä ole samankokoisia ja -muotoisia.629 Tästä johtuen kuvien
sisällöt eivät yksin ohjaa katsojan tekemiä valintoja ja kuvien luentaa,
vaan myös kuvien koko sekä niiden sijoittelu kokonaiskuva-alaan ohjaavat katsojan valintoja sekä sitä, mihin yksittäiseen kuvaan hän kulloinkin keskittyy tarkemmin. Dias Brancon käsitteen avulla jaetun kuva-alan
käytäntöjen tarkasteluun saadaan paremmin mukaan myös tilallinen
ulottuvuus, ja näin ollen termi palvelee kenties paremmin joidenkin
tilallisten ja monikuvaisten liikkuvan kuvan installaatioteosten tarkastelua. Tutkimukseen valittujen kohdeteosten kohdalla kunkin teoksen
sisäiset kuvakokojen erot ovat kuitenkin sen verran pieniä, jopa lähes
olemattomia, joten split-screen-termi näyttäytyy tässä valossa aivan yhtä
mielekkäänä käsitteenä jaetun kuva-alan tekniikoiden tarkastelussa kuin
mosaic-screen-termikin. Muutaman tämän tutkimuksen kohdeteoksen,
kuten Rekulan Hotellin sekä Ahtilan Lohdutusseremonian, kohdalla splitscreen-termi on jopa toimivampi. Tämä näkökulma tuo myös jaetun
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kuva-alan tekniikoiden tarkastelun lähemmäs mediatutkija Lev Manovichin näkemystä siitä, kuinka digitaaliset kuvakäytännöt siirtävät huomion kuvien välisistä ajallisuuteen pohjaavasta leikkauksesta kuvaeditoinnin tilalliseen ulottuvuuteen.630
•
Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien liikkuvan kuvan installaatioiden voi
sanoa pohjaavan toimintaan, jossa korostuu asioita yhdistelevä merkityksen muodostaminen. Näissä teoksissa rihmastoituva ajattelu kääntyy
liikkuvan kuvan kielelle ja tilalliseen muotoon. Vaikka teosten ilmaisumuoto omaakin vielä tiettyjä yhtymäkohtia sekventiaalisesti järjestyvään
elokuvamediumiin, käyttäen osin sen tutuksi tekemiä kerronnallisia metodeja, liikkuvan kuvan installaatioiden merkitys löytyy selkeästi niiden
kyvystä haastaa vastaanottajan odotukset kausaalisesti motivoidusta kertomusrakenteesta dynaamisella, valintaan ja osallistumiseen innoittavalla kertomusrakenteella. Söke Dinklan mukaan tämänkaltainen kehitys
kerronnan muodoissa ja tekniikoissa ammentaa motivaationsa siitä, että
taiteilijat eivät ole enää olleet kiinnostuneita todellisuuden esittämisestä,
vaan paremminkin todellisuuksien tuottamisesta.631 Tämä näkökulma
kertomukseen avaa mahdollisuuden muuttuvalle, ei ennalta määrätylle,
kertomukselle, joka on tiettyjen parametrien puitteissa kykenevä muutokseen, ei pysähtynyt, vaan liikkeessä ja tuloillaan.

630
631
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Manovich 2001a, 157.
Dinkla 2007, 334.

4
EIJA-LIISA AHTILA

KUINKA KERTOA KOLMIULOTTEINEN ELOKUVA?

monikuvaiset liikkuvan kuvan
installaatiomuotoiset teokset ovat erinomainen kohde liikkuvan kuvan
ja kertomuksen tilallistamisen sekä ruumiillisen katsojuuden tarkastelulle. Näin jo siksi, että Ahtila itsekin toistuvasti korostaa valitsemansa
teosmuodon, eli installaation, merkitystä teoksilleen sekä audiovisuaalisen kerronnan vakiintuneita rakenteita haastavana että katsojaa aktivoivana ja vastaanottokokemusta monipuolistavana tekijänä. Tavallisesti
Ahtila työstää valitsemastaan aiheesta sekä teosta varten kokoamastaan
ja valmistamastaan materiaalista kaksi erilaista teosversiota – tai kenties
paremminkin voisi sanoa kaksi erilaista teosta. Toinen teos on installaatiomuotoinen liikkuvan kuvan teos, toinen tavallisesti 35mm elokuva.
Kuvatessaan materiaalia teoksiaan varten, Ahtila kuvaa samalla kertaa
kuvamateriaalin saman teeman molempiin teosversioihin, mutta jälkikäsittelyssä hän työstää näitä versioita erikseen.632
Osallistuessaan vuonna 1998 Nykytaiteen museo Kiasman
avajaisnäyttelyyn Aavan meren tällä puolen Ahtila kuvaili näyttelyluettelossa julkaistussa taiteilijahaastattelussa omaa tapaansa kertoa tarinoita
liikkuvien kuvien avulla, tilallisessa installaatiomuodossa.633 Haastattelussa Ahtila kertoo omasta työskentelytavastaan, jossa hän elokuvakertomuksen rakentumisesta kiinnostuneena tutkii ja kokeilee omissa teok
sissaan rinnan totuttuja ja vaihtoehtoisempia kertomuksen rakenteita,
muun muassa esittämällä kertomuksen installaatiomuodossa sekä jakamalla kertomuksen tilassa useammalle valkokankaalle. Samassa yhteydessä Ahtila korostaa myös liikkuvan kuvan installaatioteoksen ilmaisun
eri elementtien fyysisyyttä, jolla hän viittaa siihen, että samalla tavoin
kuin reagoimme fyysisesti ympäröivään tilaan ja maailmaan, reagoimme
fyysisesti myös liikkuvan kuvan erilaisiin ilmaisullisiin elementteihin,
kuten ääneen ja äänenkäyttöön sekä rytmiin ja leikkaukseen.634
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Ahtila, sit. Crean 2002, passim. Ks.
myös Ahtila, sit. Aitken 2006, 18.
Jaukkuri 1998, 143.
Ahtila, sit. Jaukkuri 1998, 143–144.
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Kertomuksen tilallisen muodon merkitys tarinalle käy
hyvin ilmi myös amerikkalaisen elokuvateoreetikon Kaja Silvermanin
Ahtilan teoksia käsittelevästä artikkelista ”Miten esittää jumalan kuolema” (2002). Siinä Silverman kirjoittaa muun muassa Ahtilan teoksesta
Anne, Aki ja Jumala (1998) todeten, että jos Ahtilan kertoman tarinan
voisi ylipäätään erottaa sen ”erikoislaatuisesta muodosta”, sen voisi kiteyttää ”kolmiulotteiseksi elokuvaksi” Jumalan ilmestymisestä Nokiassa
työskentelevälle Juhalle, joka saa Jumalalta ilmoituksen Anne-nimisestä
tyttöystävästä.635 Teosmuodon merkityksellisyys korostuu myös jo itse
teosprosessin aikana, sillä Ahtilan alkuperäinen teosidea tarkentuu prosessin etenemisen myötä teoksen muodon ja rakenteen ottaessa hahmonsa.636 Näistä varsin painokkaista seikoista huolimatta Ahtilan teoksia
käsittelevissä teosanalyyseissä ja taideteoreettisissa esseissä melko harvoin
puututaan kovin syvällisesti teosten installaatiomuotoon ja tilallisuuteen,
sekä näiden seikkojen merkitykseen niin kertomuksen kuin myös teoksen
vastaanoton suhteen. Teoksen muodon, ja siitä kumpuavien vaikutusten
perusteellisempi pohdinta kokonaisuuden kannalta jää usein hivenen
ohueksi kirjoittajien kiirehtiessä teosten sisältöjen kimppuun.637 Installaatioteoksen suhde vastaanottajan läsnäoloon teoksen sisällä sekä vastaanottoprosessin ruumiillisuuteen kaipaa kuitenkin tarkempaa huomiota.
Tähän seikkaan myös taiteilija itse on kiinnittänyt huomiota, korostaen
useassa haastattelussaan tilan, kontekstin ja vastaanottajan ruumiin merkitystä teoksen vastaanottamiselle ja merkityksellistämiselle. Ahtilalle liikkuvan kuvan installaatio on medium, jonka välityksellä kerrottu tarina ei
ole yksinomaan ”visuaalista dialogia”, vaan ehdotus ja mahdollisuus kokemukseen, joka on vuorovaikutuksellinen, moniaistinen ja ruumiillinen:
”[Teoksen] ilmaisukeinot ja vastaanottajan aistit toimivat yhdessä tilassa
saaden aikaan täyden kokemuksen”, toteaa Ahtila.638
Installaatio on Ahtilan käsissä esitysmuoto, joka antaa
enemmän painoarvoa esittämälleen audiovisuaaliselle materiaalille, kuin
itse tarinalle, jonka puitteissa materiaalia saatetaan teoksen vastaanottajien eteen. Salliessaan kokeellisemman asenteen audiovisuaaliseen
kerrontaan kuin perinteinen yksikuvainen teatterielokuvaesitys, jossa
kuvat ovat tavallisesti alisteisia kertomukselle toimien ”kertomuksen
kulkuneuvoina”, Ahtila pyrkii ennemmin löytämään ja esittämään kertomuksen kuvien ja äänien kautta, ilman näiden elementtien alisteisuutta tekstille, mutta säilyttäen kuitenkin samalla tarinan yhtenäisyyden.639
Ahtila karttaa teoksissaan varsin tietoisella tavalla tuttua kausaalista syyseuraussuhdetta, jota klassista draaman kaaren mallia noudattava audiovisuaalinen kerronta tavallisesti seuraa. Omaa kerronnan tapaansa sekä
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Silverman 2002, 183.
Ahtila, sit. Crean 2002, passim.
Virkistävinä poikkeuksina voisi mainita muun muassa Tarja Laineen kirjan
Shame and Desire: Emotion, Intersubjec
tivity, Cinema (2007), jossa hän tarkastelee intersubjektiivisuuden tematiikkaa
Eija-Liisa Ahtilan installaatioissa, sekä
Taru Elfvingin väitöskirjan Thinking
Aloud: On the Address of the Viewer
(2009), jossa hän paneutuu syvällisemmin katsojan paikan pohdintaan Ahtilan
installaatioissa. Myös Fowler 2004 ja Bal
2007 ja 2008.
”– – there has been an awareness of
space, the context and the body which
in turn has definitely affected the work.
I like to try and think about that when I
do my installations. For the viewer, it is a
physical experience anyway to come to a
space with several screens. I think about
expressing with the medium, the reason
for and method of creating information.
The work is more than a visual dialogue,
it is also a physical experience via the
different senses. It is important how the
viewer in the space receives information,
sounds, the rhythm and how she assimilates meaning while interacting with
the work. – – The means of expressing
and the senses of the person in the space
collude to make the whole experience.”
Ahtila, sit. Crean 2002, passim. Myös
Ahtila, sit. Aitken 2006, 24.
Ahtila, sit. Iles 2003b, 59.

teostensa kerronnan rakennetta Ahtila kuvailee muun muassa ”ympyränmuotoiseksi” eli sirkulaariseksi, pyrkien tällä ilmaisulla tavoittamaan
tarinoidensa ”hengittävän” ja avoimen luonteen, jossa ”aina jokin [asia]
nousee pinnalle”.640 Ahtilan tapa työstää kertomuksen totuttuja rakenteita monikuvaisen esitystavan avulla ilmaisee myös sitä, kuinka kerronta
hänen teoksissaan on luonteeltaan kehämäistä ja itseensä viittaavaa eli
rekursiivista. Näistä syistä johtuen installaatio tilallisena taidemuotona
palvelee hyvin Ahtilan pyrkimyksiä kietoa katsoja kertomuksen sisälle,
koska: ”[k]aikki tapahtuu, ei vain silmiemme edessä, vaan myös ikään
kuin ympärillämme. Tämä on sitä, mitä yritän tehdä tilan kanssa”, kertoo Ahtila kuvaillessaan pyrkimyksiään liikkuvan kuvan tilallisen installaatiomuodon kanssa.641
Ahtilan teoksistaan kirjoittamia teosluonnehdintoja lu
kiessa syntyy vaikutelma, että hajauttamalla kertomuksen tilaan usealle
eri valkokankaalle, taiteilija tarjoaa teoksen vastaanottajalle tarinan, joka
ei ole luonteeltaan niin ohjattu ja kausaalinen kuin mitä elokuva tavanomaisesti on. Kuvien ja tarinan hajauttaminen tilaan tekee Ahtilan mukaan mahdolliseksi tarinoiden kertomisen ei-lineaarisesti, ilman vastaanottokokemuksen ohjausta ohjaajan toimesta.642 Tarkennuksena tähän
tulkintaan täytyy kuitenkin muistuttaa, että installaatiomuodossaan(kin)
taideteos on aina tietyiltä osin pysyvä rakenne ja kokonaisuus, ja näin ollen teos sisältää aina myös taiteilijan ohjausta, jota ei voida täysin välttää
edes tässä teosmuodossa. Mutta yhdyn kuitenkin Ahtilan näkemykseen
liikkuvan kuvan installaation välityksellä kerrotusta tarinasta, joka on
luonteeltaan avoimempi, sallivampi ja ruumiillisempi vastaanottajan kokemuksen suhteen.
640
641
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Ahtila, sit. Jaukkuri 1998, 144–145.
” – – I find it really interesting to make
stories that unfold across the space. Everything is happening, not just in front
of your eyes, but kind of around you.
That’s what I try to do with the space.”
Ahtila, sit Elfving et al. 2005, 34.
Ks. esim. Ahtila, sit Elfving et al. 2005,
34.
Aiemmin, vuonna 1993, Ahtila oli tehnyt monitori-installaatioteoksen ME/
WE, OKAY, GRAY, jossa tarina esitetään
kolmessa erillisessä videomonitorissa. Jo
tätä ennen Ahtila oli kokeillut monikuvaista projisoitua installaatiomuotoa
myös diakuvia ja tekstiä yhdistävässä
installaatiossaan Hellyysloukku (Tender
Trap, 1991), jossa viisi rinnakkaista projisoitua diakuvaa yhdessä seinätekstinä
esitetyn dialogimuotoisen keskustelun
kanssa luovat elokuvallisen narratiivin.
Ks. esim. Hirvi 2002, 26–33, 42–55.

4.1

KERTOMUKSIA TILASSA

Ensimmäinen projisoitu liikkuvan kuvan installaatiomuotoinen teos,
jossa Ahtila käytti useampaa tilassa rinnastuvaa videokuvaa, oli triptyykkimuotoinen Jos 6 ois 9.643 Vuonna 1995 valmistunut kymmenminuuttinen installaatio on kollaasinomainen kertomus, joka valottaa tunnustusten ja erilaisten – todellisten ja kuviteltujen – kokemusten kautta
nuorten tyttöjen aikuistumista ja seksuaalisuutta. Teoksessa monitasoista
kertomusta kuljetetaan kolmella rinnakkaisella valkokankaalla siten, että
välillä katsojan eteen avautuu kolme erilaista näkymää, kun taas välillä
sama näkymä monistautuu kaikille kolmelle valkokankaalle. Teinityttöjen pohdinnat sukupuolesta ja seksuaalisesta heräämisestä yhdistyvät
teoksessa dokumentaariselta vaikuttavaan kuvamateriaalin nuorista tytöistä viettämässä aikaa kotona, kavereiden luona tai lähiömarketin piEIJA-LIISA AHTILA
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halla. Tunnustuksissaan tytöt jakavat muistojaan lapsuuden lääkärileikeistä sekä käsityksiään miesten ja naisten fyysisen sukupuolen eroista.
Teoksessa jaettu kuva-ala toimii ikään kuin visuaalisena vertauskuvana
teinityttöjen identiteetille, sekä kasvulle ja sen mukanaan tuomalle muutokselle.
•
Idean teoksen muotoon Ahtila kertoo saaneensa opiskellessaan Los
Angelesissa elokuvaa. Hän näki ympäri kaupunkia kookkaita mainostauluja, joissa käytettiin samankaltaista jaettua kuvakompositiota, minkä
hän omaksui myöhemmin käyttöönsä Jos 6 ois 9 -teoksessaan.644 Suurikokoinen installaatio, jossa kolmen rinnakkaisen kuvan yhteisrintama
ylittää 7 metrin leveyden, tuo kuvan hyvin lähelle katsojaa, tehden –
yhdessä ripeän, rytmikkään ja ennakoimattoman leikkauksen kanssa –
teoksen seuraamisesta ja kokonaisuuden hahmottamisesta jokseenkin
vaativan kokemuksen. Näennäisestä rakenteellisesta hankaluudestaan
huolimatta Jos 6 ois 9 -teoksen kerronnallinen rakenne osoittautuu tarkemmassa tarkastelussa melko lineaariseksi ja hyvin seurattavissa olevaksi; vaikka katsoja saattaakin välillä kadottaa punaisen langan paikkojen
ja henkilöhahmojen vaihtuessa ja rinnastuessa ripeään tahtiin, kuvien,
tapahtumien ja henkilöhahmojen väliset yhteydet ovat selkeitä ja säädeltyjä, eivätkä millään tapaa mielivaltaisia. Jos 6 ois 9 -teoksessa Ahtila
käyttää hyväkseen katsojan kyvyttömyyttä muistaa kaikkea näkemäänsä
ja kuulemaansa. Tällä tavoin hän kykenee herättämään katsojan mielessä
joukon kysymyksiä teoksen sisällöstä, samoin kuin myös luomaan ambivalenssia ja horjuvuutta teoksen sisältämiin merkityksiin.
Kuitenkin, vaikka Jos 6 ois 9 -teoksen esitystapa ja sen kerronnan hajautettu muoto ovat vaativia teoksen vastaanottajan kannalta, ne kuitenkin tukevat hyvin teoksen sisältöä, kuvausta teini-ikäisen
hämmennyksestä oman identiteetin ja seksuaalisuuden hahmottamisen
keskellä. Teoksen fyysinen muoto korostaa sekä konkreettisesti että psykologisesti elokuvallisen tilan rakentumista liikkuvan kuvan esityksessä.
Tätä seikkaa Ahtila on kommentoinut haastattelussa, ilmoittaen olevansa kiinnostunut elokuvan esittämän fiktiivisen, illusorisen tilan, ja elokuvan vastaanottajan miehittämän konkreettisen tilan, kuten näyttelytilan,
kohtaamisesta teoksissaan, sekä mahdollisuudesta muuttaa, esimerkiksi
juuri teoksen muodon kautta, näiden tilojen kohtaamistapoja.645 Vastaavanlainen rinnastus tehdään myös valitsemissani kahdessa Ahtilan installaatioteoksessa, joita tarkastelen tutkimukseni tässä luvussa lähemmin
niin teosten tilallisen muodon kuin myös niissä harjoitetun kerronnan
osalta. Valitsemani teokset ovat kahden projisoidun ja rinnakkain esite156
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Haastattelussaan taiteilija Doug Aitkenin
kanssa Eija-Liisa Ahtila kertoo seuraavaa
teoksen lähtökohdista: ”In 1994 I got an
invitation to take part in an exhibition at
Index Gallery in Stockholm. I wanted to
depict the lives of teenage girls, a subject
that was not very common back then. I
was living in Los Angeles at that time and
there where these black-and-white Calvin
Klein billboards made up of several images
put together. Do you remember them? I
liked the idea of that kind of broken space
and thought I’d like to do a similar thing
with the moving image to reflect the experiences that teenage girls go through
as their bodies transform from those of
girls to those of women.” Aitken 2006, 18.
Myös Ahtila, sit. Iles 2003b, 63.
Ahtila, sit. Jaukkuri 1998, 144. Elokuvan
illusorisesta tilasta ks. lisää esim. Aumont
et al. 1996, s. 109–110.
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Kolmikanavainen DVD-installaatio, stereoääni, 10 min
Kuva näyttelystä Eija-Liisa Ahtila: Kuviteltuja henkilöitä ja nauhoitettuja keskusteluja,
Nykytaiteen museo Kiasma, 2002
Kuva: Marja-Leena Hukkanen
© Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York & Paris

tyn kuvan muodostama DVD-installaatio Lohdutusseremonia (1999) sekä
kolmikuvainen monikuvainstallaatio Tuuli (2002). Näissä molemmissa
teoksissa Ahtila käyttää rinnastusta teoksen sisällön ja muodon välillä;
Lohdutusseremoniassa jaettu kuva-ala mahdollistaa tapahtumien reaaliaikaisen kommentoinnin ja tunnelman luomisen, kun taas Tuuli-installaatiossa teoksen muoto rinnastuu melko vaivattomasti teoksen päähenkilön mielen murtumiseen.
•
Chrissie Iles on verrannut Ahtilan teoksia, joita hän kutsuu ”tunteellista
intensiteettiä ilmaiseviksi säiliöiksi”, symbolististen maalareiden teoksiin, sillä samalla tavoin kuin symbolistit, myös Ahtila ilmaisee teostensa
formaaleilla ratkaisuilla tehokkaasti henkilöhahmojensa emotionaalisia
tiloja. Tarkkaan valittujen värien sekä audiovisuaalisen materiaalin rytEIJA-LIISA AHTILA
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mityksen avulla teoksen vastaanottajan on helpompi samaistua protagonistien läpikäymiin tunteisiin.646 Vaikka teoksen vastaanottaja saattaakin
välillä kadottaa tarinan punaisen langan keskittyessään tarkastelemaan
eteensä ja ympärillensä levittäytyviä pikkutarkkoja ja viimeisteltyjä detaljeja – kameran kuljettaessa teoksen katsojan sukeltamaan yksityiskohtien
maailmaan – nämä hetkittäiset sukellukset pois kertomuksen päävirrasta
kuitenkin kuvittavat usein varsin tehokkaalla tavalla teoksen päähenkilön toimintaa ja mielialoja. Toiminta avaa henkilöhahmojen ajatusmaailmaa katsojalle, jonka on näiden sivupolkujen ansiosta kenties helpompi ymmärtää ja samaistua henkilöhahmojen tuntemuksiin ja pelkoihin,
sekä erilaisiin mielikuvituksellisiin näkyihin.647 Lisäksi, Ahtilan teokset
heijastelevat installaatiorakenteellaan myös nykyihmisen havaintoa todellisuudesta, jossa tilan ja ajan käsitteet ovat tietyllä tapaa luhistuneet
teknisen kehityksen myötä, joka verkottumisen, virtuaalisten tilojen ja
etäkommunikaation myötä on tehnyt etäisyyksien ja erillisyyden kokemuksesta entistä olemattomamman.648
Liikkuvan kuvan installaatio on tulkintani mukaan Ahtilalle sekä kerronnan keino että kerronnan tapa, jonka puitteissa kuvien,
äänien, rytmien, valojen, hahmojen ja sanojen välisiä suhteita hahmotetaan jo tarinaa lähestyttäessä ja sitä rakennettaessa, ei vain valmiin
tuotoksen äärellä sitä passiivisesti vastaanottaen. Ahtilan installaatioissa
merkitys ja sisältö rakentuvat ja muotoutuvat kerroksittain useammalle
valkokankaalle levittäytyvän kuvamateriaalin ja tilaa hallitsevan ja muotoilevan äänielementin sulautuessa ja törmätessä toisiinsa teoksen luomassa tilassa. Installaatiomuoto mahdollistaa myös tiettyjä muutoksia
audiovisuaalisen kerronnan sellaisiin ilmaisukeinoihin, jotka tavallisesti
nähdään leikkauksen ja ajalliseen seuraavuuteen pohjautuvan montaasin avulla toteutettuina yksikanavaisissa mediumeissa; installaatiossa on
mahdollista esittää ajan limittyminen sekä eripaikkaiset toiminnat ja niiden aiheuttamat reaktiot samanaikaisesti hajauttamalla toiminta ja sen
eri ajalliset tasot useammalle valkokankaalle. Myös yksityiskohtien esittäminen yleiskuvan rinnalla samanaikaisesti, sekä erikokoisten kuvien ja
rajausten yhtäaikainen esittäminen on mahdollista installaation tilallisen
ja hajautetun muodon puitteissa.
4.2

NAISIA MELODRAAMAN VALTAKUNNASSA

Eija-Liisa Ahtilan teokset asettuvat osittain samalle alueelle kerronnallisen elokuvan kanssa, sillä hänen teoksissaan on aina tarina, joka toimii teoksen lähtökohtana, ja jota teoksen audiovisuaalinen muoto vie
eteenpäin, joskaan ei mitenkään itsestään selvällä tai suoraviivaisella
158
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Iles 2003b, 62.
Ks. esim. Ahtila, sit. Aitken 2006, 24.
Ks. edellä luku 1. Vrt. myös esim. Colomina 2001, 7–8.
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Ks. edellä luku 1. Myös Bellour 2003b,
40–41.
Erkintalo 1999a, 32.
Persoonallisuushäiriöt ovat toistuva teema Ahtilan teoksissa, kuten esimerkiksi
teoksissa Anne, Aki ja Jumala (1998),
Lahja (2001), Tuuli ja Talo (2002) sekä
elokuvassa Rakkaus on aarre (2002).
Ks. esim. Iles 2003b, 62.
Ks. esim. Erkintalo 1999b, 76.
Ks. esim. Iles 2003b, 62.

tavalla. Teosten kannalta keskeiseen rooliin nouseva tarina ankkuroikin
Ahtilan teokset – samoin kuin myös niiden harjoittaman kerronnallisuuden tutkimisen – osin kerronnallisen elokuvan perinteeseen. Ahtilan
installaatioissa voidaan kuitenkin tavata eräänlaista sekä kuvataiteen että
kokeellisen elokuvan perinteestä kumpuavaa elokuvallisuutta, jossa elokuvan perinteiset kerronnalliset strategiat rikotaan ja korvataan uusilla
audiovisuaalisilla esittämisen tavoilla.649
Ahtilan liikkuvan kuvan installaatioteokset ovat lähes aina
tunteisiin vetoavia, tarttuvia ja affektiivisia. Niiden aiheet liittyvät usein
ihmissuhteisiin, ihmisen seksuaalisuuteen, identiteettiin ja sen muotoutumiseen tai hajaantumiseen, sekä ihmisten välisen kommunikaation
ongelmiin. Taiteilija on itse aiemmin kuvannut teoksiaan temaattisesti
yleisinhimillisiksi draamoiksi (engl. human drama)650, joissa hän pureutuu kertomuksen vakiintuneita rakenteita kyseenalaistaen vaikkapa parisuhteen ongelmiin tai mielenterveyden järkkymisen kaltaisiin
aiheisiin.651 Ahtilan teokset ovat tavallisesti fiktiivisiä, mutta niissä on
aiheidensa puolesta tiettyä yhteiskunnallisuutta sekä eräänlaista ”puolidokumentaarisuutta”, joka juontaa juurensa siitä, että Ahtila pohjaa
aiheensa usein laajaan tutkimusmateriaaliin, jota hän kokoaa muun
muassa haastattelujen muodossa, tutustuessaan valitsemaansa aihee
seen.652 Ahtilan teokset pohjaavat usein joko todellisiin tai täysin keksittyihin tapahtumiin, sekä taiteilijan tai muiden ihmisten – tuttujen
tai vieraiden – muistoihin. Näin ollen Ahtilan teoksissa yhdistyy sekä
yksilö että kollektiivinen taso.653 Ahtilan tekemä aiheenvalinta ja huolellinen teeman taustoittaminen edesauttavat myös katsojan samaistumista teoksissa esitettyihin aiheisiin, vaikkakaan ne eivät ole luonteeltaan usein kovin helppoja.
Ahtilan toden ja mielikuvituksen välillä tasapainoilevien
kertomusten päähenkilöinä tavataan usein naisia, jotka ovat henkisen ja/
tai tunteellisen romahduksen partaalla. Kun Ahtilan teoksia tarkastelee
– erityisesti niiden teemojen ja henkilöhahmojen kautta –suhteessa elokuvan historiaan, sieltä hänen teoksilleen oivaksi vertailukohdaksi nousevat melodraamat, jotka Ahtilan teosten tavoin ammentavat vahvasta
tunnepohjaisesta ulottuvuudesta ja voimasta, kuten myös näkökulmien
moninaisuudesta. Tähän yhteyteen kiinnittää huomionsa myös Chrissie Iles, joka vertaa tekemässään taiteilijahaastattelussa Ahtilan teoksia
Hollywood-melodraamoihin, erityisesti molempia yhdistävän korostetun ”psykologisen levottomuuden” ansiosta.654 Vastaavasti amerikkalainen taidekriitikko Kim Levin on huomioinut Ahtilan teoksissa tietyn
affektiivisen vetovoiman ja virittäytymisen melodraamagenreen teosten
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pyrkimyksessä ”syvän tunnetason aistimukselliseen reaktioon”, ennemmin kuin pelkkään tiedolliseen vasteeseen.655
Melodraama, jonka kehyskertomuksen voisi lyhyesti kuvata hyvän taisteluksi pahaa vastaan, oli pitkään elokuvatutkimuksen
väheksymä ja hankalasti hahmottuva elokuvagenre, johon suhtauduttiin
usein varsin alentuvasti.656 Elokuvatutkija Ben Singerin mukaan melodraaman käsitteellä viitataan samanaikaisesti useisiin elokuvan eri alalajeihin, joita kaikkia yhdistää tietynlainen voimakas tunnevaltaisuus ja
sentimentaalisuus, jotka yhdistyvät esteettiseen moninaisuuteen ja usein
myös sosiaaliseen kommentaariin.657 Singerille melodraama on klusterikäsite, jonka merkitykset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Omaan määritelmäänsä Singer on valinnut viisi merkittävintä ja perustavanlaatuista
tekijää, jotka ovat keskeisiä melodraamalle, mutta joiden kaikkien ei tarvitse olla samanaikaisesti läsnä. Nämä tekijät ovat paatos (engl. pathos),
jännittynyt tunne (engl. overwrought emotion), moraalinen polarisaatio
(engl. moral polarization), ei-klassinen kerronnallinen rakenne (engl. nonclassical narrative structure) ja sensationaalisuus (engl. sensationalism).
Voimakkaan liikutuksen tai säälin tunteen ilmaiseminen on tyypillinen
paatoksen elementti melodraamassa, jossa katsoja samanaikaisesti identifioituu emotionaalisesti sekä kohteeseen että samalla kokee sääliä itseään
kohtaan projisoidessaan valkokankaan tapahtumat omaan elämäänsä:
”Melodraama koskettaa, koska se osuu kohteeseensa”, tiivistää Singer.658
Toisena tekijänä Singer mainitsee ärtyneen tai pingottuneen tunteen, joka on osittain päällekkäinen paatoksen tunteen kanssa,
mutta joka liittyy pikemminkin vihan, turhautumisen ja pettymyksen
tunteisiin, jotka eivät välttämättä edellytä katsojan säälintuntemuksia.
Kolmas tekijä, eli moraalinen polarisaatio viittaa hyvän ja pahan väliseen
moraaliseen vastakkainasetteluun, joka on tyypillinen asetelma melodraaman usein varsin yksinkertaisessa maailmankuvassa.659 Ei-klassillisella
kerronnallisella rakenteella, eli neljännellä melodraamaa kuvaavalla tekijällä, Singer puolestaan viittaa melodraamalle tyypilliseen epätodennäköisyyteen, erilaisiin selittämättömiin yhteensattumiin, kokoon kiertyneeseen juonirakenteeseen, deus ex machina -tyyppisiin ratkaisuihin
ja usein turhankin runsaisiin episodimaisiin tapahtumarihmoihin. Tätä
melodraaman ulottuvuutta on tavallisesti kritisoitu ja pidetty juuri lajityypin paheksuttavimpana ominaisuutena.660 Viimeinen ominaispiirre eli
sensationaalisuus viittaa toiminnan, väkivallan ja jännityksen, sekä erilaisten uskomattomien näkyjen ja fyysisen vaaran mukanaoloon.661 Aiheesta
ja näkökulmasta riippumatta melodraamaan liittyy Singerin mukaan aina
tietynlainen liiallisuus tai ylenpalttisuus sekä ”ylisymbolistisuus”, ei yk160
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Levin 2000, 22.
Esim. Byars 1991, 11; myös Singer 2001,
37. Elokuvateoreetikko Ben Singer
huomauttaa, että vaikka melodraama
lajityyppinä oli käytössä jo 1800-luvulla teatterissa, ja myös varhain aivan
1900-luvun alussa elokuvissa, itse melodraama käsite tuli käyttöön paljon
myöhemmin, 1900-luvun alussa sitä Singerin mukaan jopa tietoisesti kartettiin.
Singer 2001, 37–38, myös s. 301 (viite 4).
Vaikka ranskalainen elokuvatutkimus
tarttui melodraamoihin jo 1950-luvulla,
vasta aivan viime vuosikymmeninä melodraama on saanut enenevässä määrin
tutkimuksellista huomiota elokuvatutkimuksen piirissä, ja melodraamoja
on alettu tarkastella muun muassa katsojuuden ja representaation teemojen
kautta eräänlaisena feminiinisen poispyyhkimisen välineenä. Esim. Gledhill
1987; myös Klinger 1994 ja Byars 1991.
Yksi tutkituimpia melodraaman elokuvaohjaajia on Douglas Sirk, jonka ”sofistikoituneet perhemelodraamat” (esim.
Lääkärin omatunto, 1954, Kaikki minkä
taivas sallii, 1955, Tuuleen kirjoitettu,
1955, Suurinta elämässä, 1959) ovat olleet
elokuvatutkijoiden tarkastelun kohteena jo 1950-luvulta lähtien. Ks. esim.
Klinger 1994, xi–xii. Ongelmalliseksi
melodraaman tutkimuksen ja asemoinnin elokuvatutkimuksen ja -historian
kentällä on tehnyt muun muassa se, että
melodraamaa ei voida yksiselitteisesti
pitää minään yhtenäisenä elokuvan lajityyppinä, vaikka se usein luetaankin
mukaan sellaiseksi muiden elokuvagenrejen joukkoon. Tämä johtunee pitkälti
siitä seikasta, että melodraaman kukoistuskausi Hollywoodissa 1940- ja 1950-luvuilla sijoittuu samaan aikaan, jolloin
muutkin elokuvalajityypit – ja sitä kautta elokuvagenrejen lajityypittely – olivat
voimissaan. Ks. esim. Nummelin 2005,
passim.
Singer 2001, 37; myös Klinger 1994, xii.
Singer 2001, 44–49. ”Melodrama is
so moving because it hits home.” Mt.,
44–45.
Mt., 45–46.
Mt., 46. Myös Gledhill 1992, 138.
Singer 2001, 48.
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Mt., 39; myös Klinger 1994, 16.
Mt., 39.
Mt., 40. Myös Gledhill 1992, 130–131.
Singer 2001, 40.

sin elokuvan henkilöhahmojen käytöksessä ja tunteiden ilmaisussa, vaan
myös lavastuksessa, yltäkylläisissä väreissä ja runsaissa sisustuksissa.662
Singerin kuvaama melodraamaan liittyvä kerronnan epätraditionaalinen rakenne ja sensationaalisuus, samoin kuin myös tietty
”ylisymbolistisuus” ja elokuvan vastaanottajan kokemukseen ulottuva
emotionaalinen ylenpalttisuus, ovat seikkoja, jotka kaikki voidaan yhdistää myös Ahtilan teoksiin tarkasteltaessa niitä melodraamagenren kautta,
kuten Iles ja Levin edellä esittävät. Kuten Hollywood-melodraamoissakin, myös Ahtilan teoksissa tavataan usein hermoromahduksen tai hysterian partaalla huojuvia henkilöhahmoja, jotka kärsivät huomattavasta
emotionaalisesta painostuksesta. Elokuvamelodraamojen henkilöhahmot
ovat klassisessa melodraaman mallissa usein ilkeän pahantekijän uhrikseen ottamia viattomia ja hyväsieluisia kärsijöitä, sekä erilaisia passiivisia
toimijoita, jotka varsin usein ovat naisia, tyttäriä tai vaimoja.663 Tämä on
seikka, joka Ahtilan teosten kohdalla kuitenkin kääntyy usein päälaelleen;
vaikka Ahtilan teokset kertovatkin usein naisista, jotka kokevat todellisuuden tai arjen vaikeana tai ahdistavana, he eivät tavallisesti jää uhriksi,
vaan toimivat muuttaakseen tilanteen – vaikka sitten mielikuvituksen ja
fiktion avulla – eläen rohkeasti rekisterissä, jossa todellisuus ja mielikuvitus sekoittuvat. Ahtilan teosten henkilöhahmojen elämää tuntuu ohjaavan voimakas pyrkimys viimeiseen asti säilyttää eheytensä, keinolla millä
hyvänsä. Näin ollen tyypillinen melodraamaan kuuluva ”uhrikuvaus” ei
ole kovin käyttökelpoinen Ahtilan teosten kohdalla.
Mutta, kuten elokuvamelodraamatkin, myös Ahtilan teokset ovat luonteeltaan affektiivisia ja ne pyrkivät nostattamaan vastaanottajassaan vahvoja tuntemuksia, osin samoin keinoin, osin eri keinoin.
Elokuvamelodraaman ajateltiin nostattavan vastaanottajassa vahvoja
tuntemuksia ja liikuttuneisuutta, jopa itkua. Ben Singer yhdistää kirjassaan Melodrama and Modernity (2001) melodraamallisen ylenpalttisuuden nimenomaan katsojan kehoon ja ruumiilliseen kokemukseen,
eli vastaanottajan fyysiseen vastaanottokokemukseen. Katsojan kokemaa
ylenpalttista tunnetta melodramaattisen elokuvan äärellä on kuvattu
muun muassa termillä tearjerker, jolla viitataan katsojan tarkoitukselliseen itkettämiseen sekä ylivoimaiseen, jopa musertavaan tunteeseen,
joka alleviivaa tunnetta fyysisenä ja ruumiillisena tuntemuksena.664 Lisäksi melodraama kuohuttaa katsojaansa myös muilla tavoin, ei ainoas
taan pelkän tunnepaatoksen ja jännityksen avulla. Usein melodraama
onnistuu myös aiheuttamaan levottomuutta ja ahdistusta katsojassaan
esittämällä aiheita, joihin liittyy vahvasti tuntemus moraalisesta epäoikeudenmukaisuudesta.665
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Ahtila puolestaan edesauttaa teoksensa vastaanottajan
fyysistä kokemusta teoksen äärellä ei yksin valitsemansa aiheen, vaan
myös valitsemansa teosmuodon – installaation – avulla. Samoin vaikutelmaa tehostaa valittu kerronnan muoto, joka tukee käsiteltyä teemaa,
visualisoimalla ja elävöittämällä sen teoksen hajautetun kuvakerronnan
avulla. Ahtilan käsissä melodraama muokkautuu mielestäni älykkääksi ja provokatiiviseksi kerronnalliseksi mediumiksi, jonka avulla hän
kertoo tarinoita liikkuvilla kuvilla tilallisessa muodossa muun muassa
toden ja mielikuvituksen välisestä rajankäynnistä, käyden samalla yhtenäistä keskustelua elokuvan kielen ja kieliopin kanssa. Melodraamaan
on jo alkujaan kuulunut samankaltainen monien paikkojen ja näkökulmien esittäminen, jota Ahtila tekee teoksissaan installaatiomuodon
avulla, ja jonka avulla tarinaan saadaan usein epätodellista, jopa harhaista tunnelmaa; Ahtilan teoksissa audiovisuaalisen materiaalin järjestystä ei niinkään ohjaa pyrkimys kausaalisuuteen, vaan pikemminkin
tietty tunnelma, tila, liike tai ääni. Hajaantunut ilmaisukenttä, joka
liittää yhteen erilaisia esteettisiä ilmaisumuotoja – liikkuvia kuvia, ääntä, musiikkia, värejä, pintoja ja valoa – on myös seikka, joka yhdistää Ahtilan teoksia melodraaman ilmaisukenttään, niin elokuvallisen
kuin myös sitä edeltäneen näyttämöllisen melodraaman ilmaisukenttään. Sekä musiikin että myös erilaisten tarinan maailmaan kuuluvien
ja kuulumattomien (diegeettisten ja ei-diegeettisten) äänten, voimakkaiden värien ja runsaiden lavastuksellisten yksityiskohtien avulla on
mahdollista edesauttaa voimallisesti tarinan kerrontaa, tiettyjen tunnelmien ja tunteiden välittymistä sekä katsojan samaistumista henkilöhahmoihin.666
Ilesin mukaan Ahtilan teoksissa draaman rakennusvälineet
tuodaan varsin selkeästi esiin ”brechtiläisen teatterin hengessä.” 667 Sen
sijaan, että Ahtila tyytyisi pelkästään luomaan illuusiota, hän on kiinnostuneempi tarkastelemaan sitä, kuinka illuusio rakennetaan ja kuinka tätä
toimintaa voidaan kommentoida kerronnan edetessä, keskellä tarinaa.
Teosten avoimet tarinalinjat, joita eri henkilöhahmot esittävät katsojalle, ovat usein paremminkin monologeja kuin dialogeja, ja usein tuntuu siltä, että Ahtilan henkilöhahmot puhuttelevat ennemmin suoraan
teoksen vastaanottajaa kuin toisiaan. Tämä ilmenee Ahtilan teoksissa
usein muun muassa sitä kautta, että teosten henkilöhahmot yhtäkkisesti kääntyvät teoksen vastaanottajan puoleen puhutellen tätä suoraan, ja
katkaisten näin kerronnan illusionistisen tunnelman.668 Monologeissaan
protagonistit paljastavat syviä tunteitaan ja traumaattisia kokemuksiaan,
avautuen vieraalle – teoksen katsojalle – yllättävän avoimesti. On mah162
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Vrt. Singer 2001, 39. Myös Nummelin
2005, passim.
Iles 2003b, 62, 64. Bertolt Brechtin
teoreettisen muotoilun mukaan eeppinen teatteri siirtää painopisteen pois
draamasta ja sen sisällöstä, tarkastellen
niiden sijaan esittämisen tapaa ja sen
vastaanottoa teatterissa. Eeppisen teatterin toiminnassa tärkeää on sekä yleisön
osallistaminen että vieraannuttaminen
rakennetusta fiktiomaailmasta. Vieraannuttaminen, jota Thompson kutsui outouttamiseksi, voi tapahtua esimerkiksi
näyttelijän astumisella roolistaan ulos
kesken esityksen. Tätä mallia Ahtila
käyttää teoksissaan toistuvasti. Ks. esim.
Brecht 1959, 170–179. Myös esim. Gorelik 2000, 31–36.
Taidehistorioitsija Taru Elfving kuvaa
Ahtilan teoksissa harjoitettua kommunikaatiota esitykseksi, tapahtumaksi
ja teoksi – puhutteluksi, ”joka sekä tuo
puhujan että kutsuu yleisön esiin, olemaan. Esityksessä puheen sisällön ohella
korostuu se, miten aina puhutaan jollekulle tai jonkun kanssa.” Ks. lähemmin
Elfving 2008, 97.

dollista, että teoksen vastaanottaja kokee tilanteen samanaikaisesti sekä
empaattisesti että myös hivenen kiusallisena. Henkilöhahmon tunteisiin
samaistutaan, niitä koetetaan ymmärtää ja yritetään olla empaattisia,
vaikkakin samaan aikaan paljastusten avoimuus ja suoruus saattaa hätkähdyttää.
4.3

LOHDUTUSSEREMONIA –
ERÄÄN ERON ”ANATOMIASTA”

669

Vedenvärisessä lasilaatikossa istuessani kuuntelen nuoren pariskunnan
riitelyä, jonka kitkeryys saa oloni hivenen epämukavaksi. Nainen moittii
miestä poissaolevuudesta ja välinpitämättömyydestä, mies ivaa naista
nalkuttamisesta ja ulossulkemisesta. Kun terapeuttinainen pyytää pariskuntaa purkamaan tunteitaan toisiaan kohtaan käyttämällä ääntä, mutta
koskematta toiseen, he asettuvat seisomaan vastakkain keskelle huonetta.
Näen naisen – hän on Anni – vasemmanpuoleisessa kuvassa, kun taas
mies – J-P – on oikealla. Pari alkaa hyvin varovaisesti haukkua toisilleen
kuin koirat: aluksi pieni ”hau hau”. Sitten isompi ”hau hau”. Pian haukku
yltyy raivokkaaksi, jatkuen aina siihen asti kunnes Anni murtuu haudaten
kasvonsa käsiinsä. Hän huutaa: ”Auttakaa!”. Annin avunhuuto havahduttaa käytävällä odottavat ihmiset, jotka nostavat katseensa ylös lehdistään, joita he ovat parhaillaan lukemassa. Ihmiset nousevat ylös, laittavat
lehdet sivuun ja lähtevät kohti terapeutin vastaanottohuonetta, jonka ovi
on kutsuvasti avoimena. Käytävä ja odotustila tyhjenevät kun ihmiset astuvat terapeutin huoneeseen ja asettuvat istumaan huoneen seinustoille
hiljaiseksi ja näkymättömäksi yleisöksi; ainakaan Anni ja J-P eivät tunnu
vieraita havaitsevan tai millään tapaa noteeraavan. Pian naiskertojan ääni
vahvistaa olettamukseni oikeaksi.

669
670
671

”Anatomy of separation”, Erkintalo
1999b, 80.
Teoksen pituus on 23 minuuttia.
Näyttelyn muut taiteilijat olivat ruotsalaistaiteilija Annika von Hausswolff ja
norjalaistaiteilija Knut Åsdam.

Eija-Liisa Ahtilan kaksikuvainen DVD-installaatio Lohdutusseremonia
(Consolation Service, 1999)670 sai ensiesityksensä Venetsian biennaalin
Pohjoismaisen paviljongin näyttelyssä ”End of Story” vuonna 1999.671
Vuosituhannen loppuun ajoittuneen näyttelyn teemana, kuten myös
Ahtilan teoksen aiheena, oli loppu ja luopuminen; jonkin asian tai tapahtuman päättyminen sekä se, mitä nämä asiat meille todella merkitsevät. Lohdutusseremonia on kertomus erään parisuhteen päättymisestä
ja eroprosessista nuoren naisen ja uuden äidin, Annin, näkökulmasta
tarkasteltuna. Teoksen keskeisiä teemoja ovat toisesta luopuminen ja
irti päästäminen, sekä jonkin asiantilan ehdoton loppu. Varsin todentuntuinen kuvaus erosta ja sen läpikäymisestä tuntuu sekoittavan faktaa
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fiktioon; tarinan maailman realistisen tuntuiset tapahtumat saavat rinnalleen uninäkyjä ja fantasiaelementtejä, kun tarinan päähenkilön mielikuvituksesta kumpuavat ajatukset ja hahmot saavat hetkeksi näkyvän
hahmon valkokankaalla. Tarinan edetessä eteemme piirtyy kuva nuorenparin rakoilevasta suhteesta ja sen kipukohdista, tuoreen vanhemmuuden mukanaan tuomista odotuksista ja vaatimuksista, sekä umpikujaan
ajautuneen suhteen aiheuttamasta ahdistuksesta. Tietä ulos haetaan ja
työstetään yhdessä, mutta kohtalon oikusta päätöksestä tuleekin ehdottoman lopullinen.
Lohdutusseremonia-teoksesta on olemassa sekä DVDinstallaatioversio että 25-minuuttinen lyhytelokuvaversio, jota on esitetty lähinnä elokuvafestivaaleilla ja muissa elokuva-alan tapahtumissa.672
Teoksen installaatioversiossa, jota tässä keskityn tarkastelemaan, on kaksi
suurikokoista kuvaa, jotka projisoidaan rinnakkain mielellään suorakaiteen muotoisen näyttelytilan pidemmälle seinälle, jonka tulisi olla noin
9 metrinen.673 Teoksen sisältöä kuvaavassa synopsis-tekstissä taiteilija
kuvailee kuinka teoksen oikeanpuoleinen kuva keskittyy pääasiallisesti
kuljettamaan tarinaa eteenpäin, kun taas teoksen vasemmanpuoleinen
kuva luo teoksen ”tunnemaisemaa” esittämällä tilan ja tilanteen kannalta tärkeitä yksityiskohtia sekä toimintaa ympäröivää maisemaa.674 Lopullisessa installaatioversiossa projisoitujen kuvien välinen työnjako ei
kuitenkaan ole aivan näin eriytynyt, vaan molemmat kuvat osallistuvat
yhtä lailla tarinan eteenpäin kuljettamiseen. Kahden rinnakkaisen kuvan
teokselle tarjoama etu nousee esiin erityisesti niissä kohtauksissa, joissa
protagonistit heittäytyvät kiivaaseen vuoropuheluun, tai kun kuvat esittävät samanaikaisia, mutta eripaikkaisia tapahtumia esimerkiksi asunnon
sisällä ja rakennuksen pihamaalla. Teoksen perinteisemmässä lyhytelokuvaversiossa tarina ja kuvamateriaali on leikattu siten, että se esitetään
yhden kuvan kautta. Vuonna 2003 taiteilija kuvasi työskentelyprosessia
kahden eri teosversion välillä seuraavalla tavalla:
”Otetaan esimerkiksi vaikkapa Lohdutusseremonia. Siinä halusin
tarkastella yhden ja kahden kuvan avulla kerrotun tarinan välisiä eroja: elokuvassa on tavoitteena löytää katsojalle paras mahdollinen näköalapaikka valkokankaalla nähtävien lineaaristen
tapahtumien seuraamiseen. Kaikki rakentuu suhteessa tähän
ajatukseen – – . Monikuvaisessa installaatiossa katsoja puolestaan ei voi kokea kerronnallista singulariteettia, sillä samassa
tilassa tapahtuu useampia asioita. – – Tämä tarkoittaa sitä, että
katsojan pitää valita.” 675
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Ahtila työstää samasta materiaalista
usein kaksi eri teosversiota, installaation
ja lyhytelokuvan. Lyhytelokuvaversiot
ovat olemassa muun muassa teoksista
Tänään (1997), Jos 6 ois 9 (1995) ja ME/
WE, OKAY, GRAY (1993). Elokuva Rak
kaus on aarre (2002) puolestaan koostuu
viidestä episodista, jotka kaikki kertovat
yhden psykoosiin sairastuneen naisen
tarinan. Episodien joukossa ovat myös
ne tarinat, jotka nähdään monikuvainstallaatioissa Tuuli (2002) ja Talo (2002).
Monikuvainstallaatiostaan Missä on
missä? (2008) Ahtila puolestaan on työstänyt samannimisen, tunnin mittaisen
kokeellisen elokuvaversion, jossa tarina
kerrotaan neljän samanaikaisen kuvan
avulla hieman samaan tapaan kuin Mike
Figgisin elokuvassa Timecode (2000).
Installaation kuvaprojisointien kuvasuhde on 1:1.85.
Ks. esim. Ahtila 2002a, 110.
”Take Consolation Service – – as an example. I wanted to explore the difference
between a story told either with one or
two images: in the cinema, the aim is to
find the best possible vantage point for
viewers in regard to the linear events taking place on the screen within a single
projective frame. Everything has been
constructed in relation to this – –. In a
multi-screen installation, you can’t experience the narrative singularly, as several things are happening in the space.
– – This means that the viewer has to
choose.” Ahtila, sit. Iles 2003b, 59.

Ahtila siis korostaa vastaanottajan kokemuksen eroa lähtökohtanaan
eri teosversioiden työstämiseen; hänen mukaansa vastaanottaja joutuu
toimimaan teoksen installaatioversiossa aktiivisemmin tehden valintoja
tilaan levittäytyvästä materiaalista, koostaen oman kertomusversionsa ja
kokemuksensa teoksesta näiden valintojen pohjalta. Teoksen yksikuvaisessa lyhytelokuvaversiossa katsoja puolestaan voi Ahtilan mukaan seurata tarinaa ”etuoikeutetusta näkökulmasta”, joka tarjotaan katsojalle
ikään kuin valmiina valkokankaalla.676 Ahtilan teoksesta saaman katsojapalautteen pohjalta kävi ilmi, kuinka monet teoksen vastaanottajista
olivat kokeneet teoksen installaatioversion ”realistisemmaksi.” Koettu ja
korostunut realistisuus johtui siitä, että teoksen vastaanottajat tunsivat,
että he eivät kyenneet ottamaan kantaa tai valitsemaan puolta yhtä selkeällä tavalla teoksen installaatiomuotoisessa versiossa kuin tarinan elokuvaversiossa. Katsojien mukaan elokuvaversiossa naishahmon eli Annin
tarina tuli korostetummin esiin, ja siksi katsojan oli helpompi samaistua
siihen, kun taas installaatioversiossa tilanne oli avoimempi, eikä jommankumman puolen valitseminen ollut niin selkeää ja yksiselitteistä.677
Taiteilijalle tämä oli yllätys, sillä hän ei tietoisesti pyrkinyt erilaisiin katsomiskokemuksiin sinänsä, vaikka hän halusikin testata kerronnan erilaisia tapoja teoksen eri muodoilla.678 Kokeilu kuitenkin osoitti sen, että
kahden tai useamman kuvalähteen avulla katsojan luennan ohjaaminen
ei ole yhtä selkeää ja helppoa kuin yhden kuvalähteen ollessa kyseessä.
4.3.1 ”On siis kevät…”

679

Kun katson Annin itkuisia kasvoja, minusta tuntuu pahalta. Käännän
katseeni oikeanpuoleiseen kuvaan; haluan nähdä J-P:n reaktion Annin
kyyneliin. Joko hän lauhtui raivossaan ja ivassaan? Ehkä asia olisi vielä sovitettavissa? Mutta ei, miehen kasvoilla on edelleen sama uhmakas
ja anteeksiantamaton ilme. Tilanne tuntuu lohduttomalta, kun käännän
katseeni vuoroon toiseen ja vuoroon toiseen kuvaan ilmaan huudettujen
syytösten ja haukkujen kaikuessa ja täyttäessä suljetun, matalan tilan.
Tuntuu siltä kuin kelluisin ahdistuksen ja alakulon täyttämässä vesitankissa, jonka ulkopuolella, vedenvihreiden lasiseinien ulkopuolella näen
näyttelyvieraiden kävelevän kaikessa rauhassa, täysin tietämättöminä siitä surkeudesta, mitä tämä lasikuutio sisälleen sulkee. Hivenen ahtaassa
tilassa ahdistus kasvaa ja alkaa tuntua painostavalta.
676
677
678
679

Ahtila 2002a, 110.
Ahtila, sit. Iles 2003b, 59–60.
Mt., 60.
Tavaramarkkinat: Kevät (1985).

Lohdutusseremonian tarinan ajankohta on varhainen kevät, sillä maassa
on vielä vähän lunta siellä täällä ja vedet ovat jääkannen peitossa. Teos
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alkaa stillkuvamaisilla vilkaisuilla kevättalven maisemaan, missä pääosassa ovat lehdettömät puut, sulavat ja likaiset lumikasat sekä huputettuina
talviteloilla rannalla seisovat veneet. Maisemakuvien taustalla soi tunnelmaa luova ambient-musiikki680, jonka polveilevaan kitarakuvioon ja
tietyin väliajoin toistuvaan helisevään ääneen sekoittuu taustalla vienosti
kuuluva, sorsien kaakatusta muistuttava ja satunnaisia torven tööttäyksiä
sisältävä äänimatto. Harmaa vuodenaika sekä teoksen ulkokuvissa näkyvä luonto ikään kuin alleviivaavat teoksen alakuloista tunnelmaa ja
tarinan päähenkilöiden, eli Annin ja tämän miehen J-P:n, suhteeseen
tullutta säröä, jota edes parin yhteinen pieni vauva ei ole pystynyt paikkaamaan. ”Lucian syntymän jälkeinen aikalisä on nyt loppu”, toteaakin
J-P pariskunnan yhteisessä terapiaistunnossa.
Teoksessa tehdään eroa välillä hiljaisesti, ja välillä taas reippaasti huutaen ja toista syyttäen. Tarinan alussa naiskertoja kuvaa mitä
tuleman pitää;
”Minä istun ikkunan ääressä ja kirjoitan tarinaa noista ihmisistä.
Tarina kertoo loppumisesta. Ensimmäisessä jaksossa on ohjeet
miten se tehdään, toisessa se tapahtuu, ja kolmas osa on jonkinlainen lohdutusseremonia. Tässä se on.” 681

Teos jakautuu siis kolmeen pääosaan; alussa teoksen päähenkilöt eli Anni
ja J-P osallistuvat yhdessä pienen tyttärensä kanssa parisuhdeterapeutin
vastaanotolle, missä he käyvät läpi suhteensa solmukohtia tarkoituksenaan selvittää kaikki ongelmat ennen suhteen päättymistä ja kahden erillisen elämän alkamista. Tämä teoksen kannalta keskeinen kohtaus näyttää
kuinka terapeutti opastaa Annia ja J-P:tä ilmaisemaan ohjatusti patoutuneita tunteitaan sekä toisiansa kohtaan tuntemaa vihaansa muun muassa
haukkumalla toisilleen kuin koirat. Terapiasessio on tarinan ainoa kohta,
jossa parisuhteen ongelmat toden teolla nousevat esiin, muutoin ne vain
vilahtelevat ohimenevästi hivenen etäisessä ja välttelevässä kehon kielessä. Teoksen toisessa kohtauksessa pari isännöi J-P:n syntymäpäiväjuhlia
kotonaan ystävilleen. Iloinen juhlailta saa kuitenkin varsin synkän lopun,
kun juhlaseurue päätyy ylittämään jäätyneen lahden kävellen. Teoksen
kolmas osa tarkastelee lopullista luopumista Annin näkökulmasta. Mielikuvituksellisessa kohtaamisessa Annin entinen mies J-P materialisoituu
tämän asunnon eteiseen kolmasti; ensimmäisellä kerralla hämmentynyt
Anni pyrkii koskettamaan kuvajaista, joka katoaa kosketuksen myötä.
Hetken päästä J-P:n hahmo jälleen ilmaantuu Annin eteen ja tilanne
toistuu. Kolmannella kerralla Anni ikään kuin ymmärtää toimia oikein,
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Ambient-musiikki käsitteellä viitataan
tavallisesti musiikkiin, joka huomioi
kokonaisvaltaisemmin aistit sekä tilan
ja ympäristön identiteetin. Brian Eno
on kuvaillut ambient-musiikkia ilmapiiriksi ja ympäröiväksi tunnelmaksi tai
värisävyksi. Ambient-musiikin tarkoitus on tavallisesti olla rauhoittavaa sekä
ajattelulle tilaa antavaa. Ks. esim. Eno
1978/2006, 94–97; Cox & Warner 2006,
409.
Lohdutusseremonia, 1999.
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Lohdutusseremonia

• 1999

Kaksikanavainen DVD-installaatio, stereoääni, 23:40 min
Kuvakaappaus videolta. Kuva: Ilmari Arnkil, KKA/VTM
© Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York & Paris
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Lohdutusseremonia

• 1999

Kaksikanavainen DVD-installaatio, stereoääni, 23:40 min
Kuva näyttelystä Eija-Liisa Ahtila: Kuviteltuja henkilöitä ja nauhoitettuja keskusteluja,
Nykytaiteen museo Kiasma, 2002. Kuva: Leena Markkanen, KKA/VTM
© Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York & Paris
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ja hän vastaa J-P:n kohteliaaseen, itämaistyyppiseen kumarrukseen samanlaisella eleellä. Näin eräänlaisen jäähyväis- tai lohdutusseremonian
kautta ero ikään kuin lopulta sinetöidään ja hyväksytään yhteisesti, ja
Annin kenties jatkaessa elämäänsä tyttärensä kanssa kahden.
Tarinan kertojana toimii nainen, joka asuu pariskunnan
naapurissa ja tekee havaintojaan ympäröivästä elämästä huoneistonsa
ikkunoiden kautta. Nainen on läsnä kertomuksessa vain kertojaäänen
kautta, eikä häntä nähdä teoksen kuvissa, vaikkakin kamera esittelee
meille sekä kertojan näkökulman että tämän asunnon; teos näyttää meille kertojan näkökulmasta sen, mitä hän näkee kerrostaloasuntonsa ikkunasta, kun hän katsoo alas tien suuntaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa
näemme, kuinka tiellä kulkee toinen naapuri koiransa kanssa. Samaan
aikaan näemme vasemmanpuoleisessa kuvassa suuren viherkasvin, joka
kasvaa tarinankertojan olohuoneen ikkunalla. Kertojan läsnäolo noteerataan hetkittäin myös tarinan sisällä, sillä kertovan elokuvan sääntöjä
rikkoen Ahtilan tarinan henkilöhahmot viittaavat eräissä kohdissa suoraan kertojaan eli pariskunnan naapurinnaiseen, ei yksin tarinan yhtenä
hahmona, vaan myös sen kertojana: ”Tänään mä olen menossa viettämään mun syntymäpäivää ystävien kanssa – ja Anni tulee mukaan. – –
Se [Lucia-vauva] menee naapuriin hoitoon – sille, joka kirjoittaa tätä
tarinaa” kertoo J-P terapeutin vastaanotolla, ja viittaa näin naapurinnaisen rooleihin sekä tarinan kertojana että pariskunnan naapurina. Näiden
viittausten ja vihjeiden lisäksi kuulemme välillä myös kertojan imurin
äänen sekä joukon muita ei-diegeettisiä ääniä kertojan maailmasta sekoittuneena teoksen vallitsevaan äänimaailmaan.
Todellisten ja mielikuvituksellisten elementtien sekoittuminen teoksessa toistuu muutamaan kertaan. Lopun lohdutusseremo
nian lisäksi myös pariskunnan terapiaistuntoa kuvaavaan kohtaukseen on
lisätty elementti, joka ei avaudu aivan yksiselitteisesti. Tietyssä kohdassa
Annin ja J-P:n terapiaistuntoa odotushuoneessa istuvat ihmiset siirtyvät
äkisti terapeutin huoneeseen näkymättömäksi yleisöksi, joka istuu lattialla huoneen seinustoilla ja seuraa Annin ja J-P:n välistä keskustelua.
Kun terapeuttinainen pyytää Annia ja J-P:tä purkamaan tunteitaan toisiaan kohtaan ääntä käyttämällä, mutta koskematta toiseen, pari asettuu
seisomaan vastakkain vastaanottohuoneen lattialle. He alkavat haukkua
toisilleen kuin koirat. Naiskertojan ääni palaa, ja hän vahvistaa teoksen
katsojille tiedon siitä, että vaikka odotushuoneen ihmiset ovat tulleet
huoneeseen, Anni, J-P ja terapeutti eivät näitä ihmisiä näe. Tapahtuman
näkymätön yleisö ei puutu käytyyn keskusteluun, vaan se vain istuvat
hiljaa, kuunnellen ja todistaen huoneessa käytyä sananvaihtoa. Kenties
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näkymättömien vieraiden läsnäolo viittaa siihen, minkälaisia paineita
pariskunnalla on siitä, kuinka muut ihmiset suhtautuvat heidän eroonsa
ja minkälaista arvostelua heidän tekemänsä valinta saa osakseen.
4.3.2

Kuvien välisestä dialogista

Suurikokoinen, kahden rinnakkain projisoidun videokuvan muodostama
panoraamakuva tuo huutavat ja toista sättivät, vihan vääristämät kasvot
hyvin lähelle, melkein liian lähelle. Tekisi mieli siirtyä hieman kauemmas,
mutta esitystilan syvyys ei juuri mahdollista perääntymistä kuvista. Olen
kuin jumissa haukkuvien päiden ja suljetun lasioven välissä. Tilannetta
helpottaa ehkä aavistuksen verran se seikka, että en ole yksin salakuuntelemassa tätä terapeutin suljettujen ovien takana käytyä keskustelua.
Vieressäni, samalla penkillä, istuu muutama henkilö. Samaan aikaan näen
myös molemmissa kuvissa, kuinka koko joukko näkymättömiä ihmisiä
odotushuoneen puolelta ryhmittäytyy istumaan seinien viereen terapeutin
huoneen lattialle. Me kaikki istumme ja kuuntelemme hiljaa, salaa. Tämä
ei koske meitä. Tämä on Annin ja J-P:n välinen asia. Me olemme ulkopuolisia ja samalla kuitenkin tässä, näkymättöminä kuin kärpäset katossa.

Teoksen dialoginen muoto mahdollistaa kiinnostavalla tavalla paitsi
teoksen aiheeseen sisältyvien vastakkainasettelujen – pariskunnan kiivaan
väittelyn sekä faktan ja fiktion yhteenkietoutumisen – visuaalisen esilletuomisen, myös kerronnan elävöittämisen emotionaalista tunnelmaa välittävien kuvien ja äänten avulla. Tarina etenee kahdella rinnakkain projisoidulla kuvalla, jotka toisinaan muodostavat yhden yhtenäisen suuren
kuvan ja toisinaan taas kaksi erillistä kuvaa, jotka kommentoivat toisiaan.
Teoksen edetessä kuvien painotukset muuttuvat hieman; teoksen alkupuolella tapahtumat sijoittuvat tasapuolisemmin molemmille valkokankaille, jotka rinnastuvat ja kontrastoivat toisiaan, esittäen muun muassa
dialogin molemmat osapuolet samanaikaisesti. Terapeutin vastaanotolla
keskustelun aloittajana toimiva Anni nähdään oikeanpuoleisessa kuvassa
esittämässä syytöksiä J-P:n poissaoloista ja poissaolevuudesta. Samalla
näemme vasemmassa kuvassa J-P:n joka ensin ilmeettömästi, mutta selvästi havaittavan ja kasvavan ärtymyksen vallassa kuuntelee Annin syytöksiä ennen kuin ottaa oman puheenvuoronsa.
Teoksen keskivaiheille sijoittuvassa hukkumiskohtauksessa, jossa Anni ja J-P syntymäpäiväjuhlaseurueineen uhmaavat heikkeneviä kevätjäitä ja ylittävät jäätyneen lahden, rinnastuvat kuvat yhdistyvät
laajaksi panoraamaksi. Jää murtuu seurueen alla ja kaikki joutuvat veden
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varaan; osa hukkuu, kuten J-P, jonka näemme ajelehtimassa pinnan alla
silmät suljettuina. Samaan aikaan naisen ääni – ei kuitenkaan Annin,
kuvailee tuntemuksiaan veden varassa olemisesta sekä siitä, kuinka hänen suunsa on jo kuin ”pieni merivesiallas”. Molemmat kuvat esittävät vuoroon samaa kuvaa kerraten näkymän veden alta tai jääkannen
pohjan kaarevista muodoista, ja välillä esittäen yhdessä laajaa panoraamakuvaa maisemasta. Kuvat tummasta vedestä ja jään yläpuolelta kajastavasta valosta luovat tunnelmaa veden varassa ja vallassa olemisesta,
hiljaisuudesta, kylmyydestä ja tyhjyydestä, jota sävyttää dramaattisella
tavalla satunnaiset paukkuvan ja rätisevän jään äänet. Tätä tunnelmaa
tehostaa edelleen teoksen esitystila, joka toistaa vedenalaisen maailman
värimaailmaa.
Teoksen loppupuolta kohti painotus muuttuu taas hieman,
ja oikeanpuoleinen kuva ottaa vetovastuun kerronnasta, vasemmanpuoleisen kuvan keskittyessä tarkastelemaan tapahtumapaikan ympäristöä ja
sen yksityiskohtia. Loppukohtauksessa näemme Annin olohuoneessaan
istumassa ja kuuntelemassa eteisestä kantautuvia ääniä. Sitten Anni nousee ja kävelee eteiseen, missä hän kohtaa tyhjästä oudon sirinän saattelemana eteisen matolle materialisoituvan J-P:n, joka kumartaa vaimolleen
kohteliaasti. Kohtaus on kuin piste eronteolle, kohtelias kumarrus, joka
viittaa suhteen lopulliseen päättymiseen ja irtipäästämiseen. Samaan
aikaan vasen kuva esittelee olohuoneen sisustusta, hyllyn päällä olevia
valokuvia, kirjahyllystä löytyviä koriste-esineitä ja nojatuolin vieressä
seisovaa jalkalamppua. Esittäessään kuvallisessa muodossa henkilöhahmojensa mielikuvituksen tuotteita – näkyjä, hallusinaatioita ja muita
todellisuuden väärentymiä – Ahtila tuottaa usein ”kvasi-surrealistista”
kuvastoa, joka ilmentää teoksen vastaanottajalle hyvin järkkyneen mielen kuvitelmia ja näkyjä.682 Erikoistehosteiden käyttö ei kuitenkaan ole
Ahtilalle keino pyrkiä hävittämään toden ja mielikuvituksen välistä raja,
vaan paremminkin hän hyödyntää tekniikkaa teoksissaan saattaakseen
vastaanottajien nähtäväksi tiettyjä mielikuvituksen tasoja, kuten unia tai
alitajunnan näkymiä.683
Ahtilan installaation rakenne on samaan aikaan sekä vieraannuttava että jollakin tapaa lähempänä havaintoamme todellisesta
elämästä.684 Kun pariskunta sortuu syyttelemään toisiaan terapeutin vastaanotolla, vastaanottaja voi seurata Annin ja J-P:n välistä kitkerää sananvaihtoa ikään kuin reaaliaikaisesti ilman, että tämän tarvitsee odottaa
kuva-vastakuva-leikkausten tarjoamaa esitystä tilanteesta, kuten teoksen
lyhytelokuvaversiossa käy. Toisaalta, välillä vastaanottajasta saattaa tuntua
siltä, että teos tarjoaa aivan liikaa kuvainformaatiota yhdellä kertaa; katso170
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Armstrong 2004, 20.
Ahtila, sit. Crean 2002, passim.
Kristen Thompsonin mukaan vieraannuttaminen on keino, joka aiheuttaa häiriön ja
katkoksen muutoin eheässä ja läpinäkyvässä
kerronnassa. Hänen mukaansa taiteen tekniikka on kuitenkin aina vieraannuttava,
kaiken taiteen perustuessa tavanomaisen
havaintotavan ylittävään vieraannuttamisen. Samojen ilmaisutapojen toistaminen
kuitenkin vähentää vieraannuttavaa vaikutusta, ja näin teoksen käyttämän vieraannuttavan keinon voima laimenee. Näin
myös käy Ahtilan teosten kohdalla, joiden
teoksen vastaanottajaan kohdistama suora
puhuttelu muuttuu totutuksi toiminnaksi,
mitä useammin tai enemmän teoksen vastaanottaja on taiteilijan teoksia nähnyt. Pian
poikkeavista kerronnan keinoista tulee läpinäkyviä, ja niin vieraannutetusta tulee tuttua
ja totunnaista. Thompson 1988, 144–145, 155.
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Lafia 2002, passim.

jan edessä ei avaudu vain yksi valittu ja selkeästi rajattu näkymä tai ikkuna
teoksen esittämään todellisuuteen – kuten elokuvissa tavallisesti – vaan
samanaikaisesti vastaanottajalle tarjotaan myös lisäinformaatiota, joka
saattaa toisinaan tuntua lähes ylimääräiseltä, kuten vaikkapa detaljikuvat
huoneen sisustuksesta. Näyttelytilan yhdelle seinälle levittäytyvä, kahden
rinnastuvan kuvan muodostama teos palauttaa mieleen myös 1950-luvun
cinemascope-elokuvat, joissa suuren panoraamakuvan avulla pyrittiin
tuottamaan todentuntuisempaa elokuvakokemusta. Amerikkalainen mediataiteilija Marc Lafia onkin puhunut nykykuvataiteen videoinstallaatioiden kohdalla eräänlaisesta jälkielokuvallisesta laajakuvatyylistä (engl.
post cinema scope look), joka laajan panoraamakuvan tai useiden rinnastuvien projisoitujen kuvien avulla esittää samanaikaisia, hieman eripaikkaisia tapahtumia ”lateraalisen montaasin” avulla.685 Tilallisen montaasi
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efektin lisäksi suurikokoinen projisoitu kuva vaikuttaa näyttelytilassa
myös jo ihan pelkän kokonsa sekä verrattain pienen katseluetäisyyden
ansiosta, kuten taidehistorioitsija Alex Potts on havainnoinut tarkastellessaan ja vertaillessaan veistosten ja installaatioiden tilallista luonnetta.
Pottsin vertailussa videoinstallaatio rinnastuu Richard Serran suurikokoisiin ja tilallisiin metalliveistoksiin, joita perinteisemmän veistostaiteen
ideaalien mukaisesti ei voi kiertää ja katsella pienen etäisyyden päästä.
Serran veistokset vaativat massiivisella koollaan vastaanottajan saapumista
aivan teoksen lähituntumaan sekä liikkumista edes takaisin aivan teoksen välittömässä tuntumassa, jolloin vastaanottajan havainto teoksesta on
aina osittainen – kappale kerrallaan – eikä siksi koskaan kokonainen.686
4.3.3

Turkoosinvihreää kuten vesi

Teoksessaan Ahtila kuvaa audiovisuaalisessa ja tilallisessa muodossa,
kuinka ihmisen alitajunta käsittelee asioita, päästäen läpi joitakin ja
torjuen toisia tai muuntaen ne muotoon, joka on ikään kuin paremmin alitajunnan vastaanotettavissa. Tunnepohjaiset kokemukset saavat
teoksessa audiovisuaalisen muodon, kuten melodramaattisissa elokuvissakin. Kuvien ja niiden yhteydessä kuultavan ambient-musiikin ohella
tunnelmaa installaatioteokseen luo myös ympäröivän esitystilan väritys. Kun Lohdutusseremonia-teos oli esillä Ahtilan yksityisnäyttelyssä
Kuviteltuja henkilöitä ja nauhoitettuja keskusteluja (2002) Nykytaiteen
museo Kiasmassa, teos esitettiin eräänlaisessa lasiseinäisessä huoneessa
museon viidennen kerroksen pääsalissa. Tilan läpikuultavat seinät olivat
sävyltään sinertävät, ikään kuin viitaten teoksen toiseen kohtaukseen
ja sen vedenalaiseen maailmaan. Taiteilijan teosta varten tarjoamassa
installointiohjeessa tilan väritys puolestaan ilmaistaan tarkan Pantonevärikoodin avulla, jonka mukaisesti teoksen esittämiseen käytetyn tilan
seinät – projisointiseinää lukuun ottamatta – tulisi maalata turkoosinvihreällä värisävyllä.687
Lohdutusseremonia poikkeaa Ahtilan muista installaatio
teoksista siinä, että toisin kuin monissa muissa teoksissaan, Lohdutus
seremonian installaatioesityksissä Ahtila on tavallisesti edellyttänyt teoksen
esittävältä näyttelyinstituutiolta esitysaikataulua, jonka mukaan katsojat
saapuvat esitystilaan aina tasatunnein ja puolelta, jotta he seuraavat esityksen oikeassa järjestyksessä, alusta loppuun.688 Usein Ahtilan installaatioteokset pyörivät videoinstallaatioille tyypilliseen tapaan alati jatkuvana
luuppina, jota yleisö voi tulla seuraamaan milloin tahansa halunsa mukaan. Ahtila on kuitenkin päätynyt teoksen kohdalla tähän ratkaisuun
siksi, että hän haluaa teoksen tarinan kautta tarkastella sitä, kuinka ihmi172
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Potts kirjoittaa projisoidun kuvan suuresta koosta sekä pienestä katseluetäisyydestä installaatiomuotoisissa liikkuvan
kuvan teoksissa artikkelissaan ”Installation and Sculpture”. Potts 2001, 17–29.
Ahtila määrittelee tarkoin teostensa
optimaalisen kokonpanon; tilan koon
ja muodon, valkokankaiden tai projisointiseinäkkeiden mittasuhteet sekä
etäisyydet suhteessa tilaan, tekniikan,
tilan värityksen sekä verhot ja istuimet.
Ks. esim. Ahtila 2002a ja 2002b; myös
Hearns Bishop 2001, 185.
Kun teos oli esillä Nykytaiteen museo
Kiasmassa Ahtilan yksityisnäyttelyssä,
esitysajat olivat puolen tunnin välein.
Joskus teos on kuitenkin ollut esillä
myös muodossa, jossa yleisöllä on esitystilaan vapaa pääsy jatkuvasti, kuten
esimerkiksi Hamburger Bahnhofin näyttelyssä Beyond Cinema (2006). Installaatiomuotoisen teoksen annetun esitysajan
kritiikistä ks. Rebentisch 2012, 185.
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nen siirtyy tunteesta toiseen. Ymmärtääkseen tämän, katsojan pitää Ahtilan mukaan seurata tarinan tapahtumia ja henkilöhahmoja alusta alkaen:
”[Vastaanottajan] täytyy pysyä heidän mukanaan voidakseen
reagoida emotionaalisesti esimerkiksi silloin, kun he putoavat
jään läpi tai kun mies materialisoituu ja katoaa jälleen. Nämä
689

”You need to stay with them to be able
to react emotionally when, for example,
they fall through the ice or the man materializes and disappears. These things
depend on the chosen structure of the
story.” Ahtila, sit. Iles 2003b, 60–61.

asiat ovat riippuvaisia kertomukselle valitusta järjestyksestä.” 689

Näin tarinan jännitys säilyy melko perinteiseen tyyliin, ja teoksen lopun
toismaailmainen päätös saa palkita tunnollisen katsojan lopussa.
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4.4

TUULI – MIELIKUVITUKSEN JA TODEN RAJANKÄYNNISTÄ

Kun uhmakkaan oloinen, vaaleahiuksinen nainen keskimmäisellä valkokankaalla julistaa, että ”Silloin tosiaan elää kun on psykoosissa, et
silloin tekee täysin palkein, et tuntuu et teen mitä tahdon, muut tekee
mitä osaa”, sanottu kuulostaa varsin uskottavalta. Huone, missä nainen
– nimeltään Susanna – seisoo, on täydellisen sekasorron vallassa. Olen jo
hetken ajan seurannut hänen käsittämättömältä vaikuttavaa uudelleenjärjestelyprosessiaan, minkä aikana hän on muokannut lähes koko asuntonsa
täysin uuteen uskoon. Nyt kirjahylly lojuu keskellä lattiaa, toimittaen patjan päällystämänä sängyn virkaa. Ikkunan edessä olevan kirjoituspöydän
päällä vielä hetki sitten siisteissä kasoissa ja nipuissa levänneet paperit
ovat nyt lennähtäneet ympäri huonetta voimakkaan tuulenpuuskan voimasta. Jokin aika sitten olisin vielä ollut taipuvainen väittämään, että
eihän kerrostaloasunnossa voi tuulla tuolla tavalla. Nyt, seurattuani hetken aikaa Susannan toimintaa, olen valmis uskomaan lähes mitä tahansa.
Kuvat ja äänet valkokankailla ja tilassa ympäröivät minut, vieden minut
sinne, mistä tulee: aivan kuin hetken ajan saisin kokea sen, miltä tuntuu
olla Susannan pään sisällä.

Vuonna 2002 valmistuneessa monikuvainstallaatiossa Tuuli Eija-Liisa
Ahtila kuvaa nuoren naisen patoutunutta vihaa ja psykoottisen tilan
syntymistä. Teos kertoo spatiaalis-audiovisuaalisesti siitä, miltä tuntuu
kun raivo pakahduttaa, ja kuinka tosi ja kuvitteellinen sekoittuvat ihmismielessä sen järkkyessä. Teoksen päähenkilön, Susannan, tarina esitetään
vastaanottajalle monikuvaisen installaation muodossa siten, että kuvat
ja äänet saartavat katsojan; installaatiomuodolla Ahtila tekee teoksensa päähenkilön mielentilan koettavaksi myös teoksen fyysisen muodon
avulla, tehden siten teoksen kohtaajan vastaanotto- ja samaistumiskokemuksesta entistä voimakkaamman. Tuuli – samoin kuin myös sen sisarteos, monikuvainstallaatio Talo (2002) ja Ahtilan 35mm elokuva Rakkaus
on Aarre (2002) – on fiktiivinen tarina psykoosiin sairastuneen naisen
maailmasta.690 Teos pohjautuu taiteilijan tekemään aihetta taustoittavaan tutkimukseen, johon sisältyy muun muassa haastatteluja psykoosin
läpikäyneiden naisten kanssa.691 Teossarjan teemana mielen järkkyminen
oli Ahtilalle kiehtova aihe, koska se mahdollisti monimuotoiset kokeilut
niin teoksen muodon kuin myös kerronnan tasolla.692
Tuuli-installaatio kuvaa hetkeä, jolloin tosi ja kuvitteellinen sekoittuvat ihmismielessä niin, että faktaa ei enää tahdo erottaa fiktiosta. Sen sijaan, että Ahtila kuvailisi tätä kokemusta katsojille
174
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Rakkaus on Aarre (2002) on 55-minuuttinen episodielokuva, joka koostuu viidestä eri episodista, joissa kaikissa tarkastellaan yhden naisen näkökulmasta psykoosiin sairastumista sekä erilaisia psykoosikokemuksia. Talo (2002) on kolmikuvainen liikkuvan kuvan installaatio,
joka kertoo naisesta, joka alkaa kuulla
ääniä. Naisen taloon ja elämään tunkeutuvat äänet ottavat asteittain naisen arkielämän ajan ja tilan haltuunsa, ja lopulta
nainen sulkeutuu taloonsa äänten kanssa
antautuen niiden kaikkivoipaisuudelle. Sekä Tuuli että Talo-installaatioiden
esittämät tarinat löytyvät Rakkaus on
Aarre -elokuvan kokonaisuudesta, mutta
yksikuvaisina versioina. Ks. esim. Ahtila
2003, 171.
Ks. esim. Ahtila 2003, 171.
Ks. esim. Ahtila, sit. Crean 2002, passim.
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Kolmikanavainen DVD-installaatio, stereoääni, 14:20 min
Kuva näyttelystä Eija-Liisa Ahtila: Kuviteltuja henkilöitä ja nauhoitettuja keskusteluja,
Nykytaiteen museo Kiasma, 2002. Kuva: Pirje Mykkänen, KKA/VTM
© Crystal Eye Ltd, Helsinki. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York & Paris
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yksinomaan sanallisesti dialogin kautta, hän esittää saman monisävyisellä tavalla tilan, värien, liikkuvan kuvan sekä erilaisten äänten keinoin. Installaatiomuodossaan Tuuli esitetään kolmena samanaikaisena
kuvaprojisointina, jotka ovat kukin leveydeltään noin 3,5 metriä.693
Kuvaprojisointiseinäkkeitä ympäröivän näyttelytilan tulisi taiteilijan
ohjeistuksen mukaisesti olla yleisväritykseltään punasävyinen; punaiseksi maalatut seinät tai vaihtoehtoisesti punaiset verhot luovat vahvan
kontrastin teoksen kuvamaailman sinisävyisyydelle.694 Vuonna 2002
Ahtilan retrospektiivisessä näyttelyssä Kiasmassa teos oli esillä tilassa,
missä yleisö pystyi taiteilijan toiveiden mukaisesti kiertämään teoksen
vapaasti seisovat projisointiseinäkkeet. Seinäkkeiden taakse sijoitetut
spottivalot korostivat entisestään ympäröivän huonetilan punaisuutta
ja nostivat kuvaprojisointiseinäkkeet esiin ympäristöstään veistoksellisina elementteinä. Installaatiomuotoinen Tuuli on katsomiskokemukseltaan hyvin erilainen teos kuin Rakkaus on aarre elokuvan (2002)
osana nähty samanniminen episodi; installaatiomuotoisessa teoksessa vastaanottajan on mahdollista kokea monimuotoisemmalla tavalla
tarinan henkilöhahmon sekä fyysinen että henkinen maailma. Teoksen kolme valkokangasta on sijoitettu näyttelytilaan hieman erilleen
toisistaan niin, että niiden väliin jää jonkin verran tyhjää tilaa; yksi
valkokankaista on sijoitettu suoraan teoksen vastaanottajan eteen, kaksi muuta hieman sivummalle, ikään kuin tasakylkisen kolmion sivukylkien suuntaisesti. Asettelusta johtuen kaikkia kuvia on kuitenkin
hankalaa – jopa mahdotonta – seurata yhtäaikaisesti, koska kuvien
muodostama yhteiskuva-ala on niin laaja. Siksi teoksen vastaanottaja
joutuukin liikkumaan ja muuttamaan asentoaan teoksen luomassa kolmiulotteisessa kuvatilassa – tai ainakin kääntämään aktiivisesti päätään
seuraten ympärilleen projisoituja kuvia ja sekä teoksen äänimaisemaa,
joka ympäröi katsojan.
Teoksen installaatiomuoto tarjoaa vastaanottajalle mahdollisuuden aistia kokonaisvaltaisemmalla tavalla teoksen päähenkilön
havainto- ja hallusinaatiomaailmaa, kun teoksen fyysinen muoto ja sen
käyttämä kerronnan tapa pyrkivät toistamaan ja jäljittelemään päähenkilön kokeman todellisuuden monimutkaisia kuvioita. Tuulen tarinassa
sen päähenkilö ei enää kykene erottamaan totta mielikuvituksensa tuotteista, sillä ne limittyvät hänen kokemuksessaan ’uudeksi todellisuudeksi’, jossa hän elää ja toimii. Menneen ja nykyhetken, todellisen ja fiktiivisen sekoittuminen yhteen heijastelevat Susannan sisäistä romahdusta.
Hänen mielensä tuottamat harhanäyt ja henkilöhahmot yhdistetään
elokuvallisin keinoin osaksi teoksen kuvaamaa, realistiselta vaikuttavaa
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Kuvasuhde 16:9.
Ahtila 2002b, 144–145.

todellisuutta, jossa Susanna kohtaa myös teoksen vastaanottajan. Kun
katsoja seisoo näyttelytilassa valkokankaiden ympäröimänä, hän joutuu
aktiivisesti työstämään näkemäänsä, tehden valintoja siitä, missä järjestyksessä ja kuinka kauan mitäkin kuvaa seuraa; kolmen rinnastuvan
kuvan keskellä seisova tai istuva katsoja ei hetkittäin voi olla lainkaan
varma siitä, millä hetkellä ja missä kuvassa mahdollisesti eletään tarinan
todellisuutta, ja missä puolestaan liikutaan päähenkilön mielikuvitusmaailmassa. Samaa teemaa käsittelevä elokuvaversio puolestaan on ohjatumpi, ikään kuin helpommin vastaanotettava paketti. Installaatiossa
teoksen vastaanottaja itse määrää painotukset, vaikkakin teoksen kuvat
– ja erityisesti äänet – toki ohjaavat ja vaikuttavat katsojan valintoihin;
valintojen määrä on vain suurempi ja vapaampi installaatiomuotoisessa
teoksessa.
•
Teoksen kolme erillistä kuvaa muodostavat puolikaarta muodostavan,
leveän kuva-alan näyttelytilaan, joka on väreiltään punasävyinen. Huulipunanpunaiset verhot tuntuvat lämpimiltä, kun taas valkokankaiden
kuvissa näkemäni tila, Susannan huone, on puolestaan kolea ja sinisävyinen. Värien välinen kontrasti tuntuu alleviivaavan teoksesta välittyvää,
ääripäästä toiseen heilahtelevaa ja alati päähenkilön mielialan muutosten mukaan muuttuvaa tunnelmaa. Installaation keskellä seisoessani
saan hetkittäin tuntea sen miltä Susannasta tuntuu, kun hänen mielensä
järkkyy, ja kun erilaiset kuvitelmat ja harhat muuttuvat todeksi. Näen
vasemmanpuoleisessa kuvassa joukon nuoria tyttöjä, joista Susanna
kertoo minulle, ja jotka vaikuttavat olevan läsnä samassa asunnossa,
vaikka en ole nähnyt heidän sinne saapuvan. En tiedä ovatko he paikalla
oikeasti, vai ovatko he vain läsnä tarinassa, mitä Susanna minulle parhaillaan kertoo? Ja onko hänen kertomansa edes totta, vai vain pelkkää
mielikuvituksen tuotetta? Oikeanpuoleisessa kuvassa näen puolestaan
mielikuvituksellisia rakennelmia, joita Susanna on touhukkuuden puuskassaan rakentanut huonekaluistaan sekä asuntonsa muista esineistä ja
tavaroista. Mieleni tekee nauraa ääneen, kun Susanna kasaa steppilaudan kirjahyllyn hyllylevystä ja nipusta huulipunapuikkoja. Näidenkään
näkyjen kohdalla en voi olla varma, onko se, mitä näen totta vai vain Susannan pään sisäistä harhaa. Keskimmäisessä kuvassa näen Susannan,
joka katsoo minuun kertoessaan siitä, miltä hänestä tuntuu. Nähdessäni
ja kuullessani kaiken tämän samanaikaisesti koen hetken aikaa ymmärtäväni – edes vähän – siitä, miltä tuntuu, kun näkee ympärillään asioita
ja kuulee oman päänsä sisällä ääniä, joiden todenperäisyydestä ei ole
pienintäkään varmuutta.
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Kun liikkuvan kuvan teos – kuten Tuuli-installaatio – laajenee yhdeltä
valkokankaalta tilaan usealle rinnakkaiselle tai vastakkaiselle valkokankaalle, elokuvallinen kokemus muuttuu aktiiviseksi prosessiksi, jossa
asioiden ja elementtien väliset verkostot ja risteymät tulevat merkitykselliseksi. Tällaisessa teoksen muodostamassa kolmiulotteisessa audiovisuaalisessa tilassa teoksen vastaanottaja ei enää näe edessään yksinomaan
liikkuvia kuvia – eräänlaista elokuvallista illuusiota – vaan vastaanottaja
myös tuntee nuo kuvat ja äänet – koko tilan ja tilanteen ympärillään.
Havainnosta tulee näin vahvasti ruumiillinen ja emotionaalinen kokemus. Eräänlaisessa ”tunneperäisessä yhteensaattamisessa” mielenliikutus
maustaa havaintomme, tehden siitä kohtauspinnan sisäisen kokemuksemme ja ulkoisen todellisuuden välille, affektiiviselle vastakaiulle.695
Installaatiomuotoisena teoksena Tuuli korostaa Ahtilan
halua saattaa katsojan nähtäväksi yhden henkilöhahmon eri minuudet,
hankalana ja paikoin ehkä vähän kömpelönäkin minuuksien törmäyksenä, jota valkokankaiden erirytmisyys korostaa entisestään. Tilan ja ajan
hahmottaminen teoksessa käy ajoittain työlääksi, jopa mahdottomaksi,
kun samaa tilaa ja tapahtumaa hahmotetaan samanaikaisesti kolmesta
eri näkökulmasta. Vallitseva tunnelma nouseekin ratkaisevaan rooliin,
yhdistäen hajautettua kuvakerrontaa ja sen tuottamaa vaikutelmaa epäjärjestyksestä. Monikuvaisen installaation muoto korostaa teoksen kerronnan epälineaarisuutta ja taiteilijan valitsemaa monen näkökulman
taktiikkaa. Silti, vaikka tapahtumat etenevät katkonaisesti kolmella erillisellä valkokankaalla, ilman selkeän kronologista ja lineaarista järjestystä,
illuusio yhtenäisestä audiovisuaalisesta kertomuksesta nousee esiin, kun
eri valkokankailla näkyvät henkilöt, tilat ja objektit sekä niiden seurana
kuultavat äänet muodostavat yhtymäkohtia tarinankulussa. On esimerkiksi tavallista, että voimme nähdä kaikilla valkokankailla samanaikaisesti kuvia samasta huoneesta, mutta eri näkökulmista – ja kenties eri
todellisuuksista – tarkasteltuina; näin kuvista yhdistyy mielessämme moniulotteinen huonetilan esitys. Teoksen visuaalinen asettelu tilaan heijastelee sekä todellista tilakokemustamme että persoonallisuushäiriöistä
kärsivän henkilön kokemusta, jossa todellisuus ja mielikuvitus sekoittuvat. Ja vaikka Ahtilan teokselleen valitsema kerrontatapa onkin vastakkainen perinteiselle kertovien elokuvien sujuvalle lineaariselle kerronnalle, se on kuitenkin mielestäni lähempänä todellisuutta, jossa tapahtumat,
hetket, ihmiset ja asiat kulkevat eri tasoissa risteytyen ja törmäten eri
tavoin. Todellinen kokemuksemme tilasta tai jostain tapahtumasta on
tuskin koskaan sarja yhteneväisesti eteneviä kokemuksia, vaan todellisuuden rakenne on paremminkin monikerroksinen, ja tätä kokemusta
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Laine 2007, 1; myös Bal 2007, 8. Elokuvatutkija Tarja Laineen mukaan eräänlainen affektiivinen eli tunneperäinen
yhteensaattaminen alleviivaa ja ohjaa
elokuvallista kokemusta esimerkiksi juuri Ahtilan samoin kuin myös esimerkiksi
Aki Kaurismäen teoksissa. Laine kirjoittaa että nykyisessä ”mediamaisemassamme” elokuvallinen kuva ei ole enää sidottu kehykseensä, eikä sitä näin ollen enää
nähdä yksinomaan ikkunana fiktiiviseen
maailmaan, vaan kuva on nyt ”räjähtänyt” kehyksensä ulkopuolelle ja siitä on
tullut ”prosessi, joka olettaa erilaisten
verkostojen läsnäolon” pelkän vastaanottavan subjektin sijaan. Tämä seikka on
Laineen mukaan syynä myös siihen, että
me emme enää vain näe kuvia, vaan me
enenevässä määrin myös koemme ne affektiivisesti. Laine käsittelee Mark B. N.
Hansenia seuraten nykypäivän liikkuvan
kuvan kokemusta emotionaalisena kokemuksena, jossa näkeminen on aina affektiivisen prosessoinnin läpitunkemaa,
prosessissa, jossa elokuvan esittämä maailma sekoittuu vastaanottajan maailman
kanssa. Laine 2007, 1.
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Ahtilan teokset jäljittelevät installaatiomuodollaan. Teoksen kerronta
leikkiikin eri osapuolten – tekijän, katsojan ja päähenkilön – välisillä
identifikaatioilla vaihtaessaan näkökulmia lennossa; katsoja seuraa tapahtumia välillä suunnaten katseensa kohti päähenkilöä, välillä katsellen
tarinan maailmaa ikään kuin päähenkilön rinnalla, joskus taas nähden
asiat ja tapahtumat aivan kuin päähenkilön silmin nähtyinä.
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4.4.1

Elintilaa uudelleenjärjestämässä

”Silloin tosiaan elää kun on psykoosissa, et silloin tekee täysin palkein,
et tuntuu et teen mitä tahdon, muut tekee mitä osaa.” 696

Tuuli-teos alkaa näkymästä, jossa näemme kahdessa vierekkäisessä kuvassa kuinka kamera panoroi kaupungin siluettia lintuperspektiivistä
nähtynä. Oikeanpuoleisessa kuvassa näemme puolestaan autokuskin
näkökulmasta kuinka liikenne etenee monikaistaisella väylällä. Taustalla kuuluu humiseva liikenteen ääni. Vaalean kerrostalon seinää kuvaava
kamera poimii seinältä yhden avoimen tuuletusikkunan. Ikkunan kautta katsojat ikään kuin johdatetaan sisätiloihin, ikkunan takana avautuvaan asuntoon. Seuraavassa hetkessä olemmekin jo sisällä asunnossa
ja näemme ikkunan edessä tuulessa lepattavan läpikuultavan ikkunaverhon. Huoneessa puhaltava tuuli riepottelee voimallisesti tavaroita ja
papereita. Aluksi tuntuu siltä, että tuuli puhaltaa huoneeseen avoimesta
ikkunasta, mutta pian tuuli käy hyvin voimakkaaksi tempoen kaiken
irtaimen tavaran lattialle. Viimeistään tässä vaiheessa vastaanottajalle
käy ilmeiseksi se seikka, että kyse ei voi olla normaalista tilanteesta.
Tätä tulkintaa vahvistaakin heti teoksen ääninauhalta kuultava dialogin
pätkä, jossa nuori nainen tiedustelee tuulen alkuperää ja penää jotakuta
sulkemaan oven. Naisen pyyntöön vastaa miesääni, joka ilmoittaa, että
ovi on jo kiinni:
– Laitatko oven kiinni! (nainen)
– Se on kiinni. (mies)
– Mistä tääl sit tuulee? (nainen)
– Sun mielikuvituksesta. (mies)

Samassa hurja tuulenpuuska nappaa IKEA-tyylisen asunnon seinällä
roikkuvan kehystetyn painokuvan Van Goghin Auringonkukista lat
tialle, pudottaa kukkamaljakon, kaataa tuolin ja ripottelee olohuoneen
pöydän ja kirjahyllyn sisältöä pitkin asuntoa. Vasemmanpuoleiseen
kuvaan ilmestyy eteinen ja ulko-ovi. Keskimmäisessä kuvassa näemme vaalean naisen, joka seisoo rintamasuunta suoraan kameraan päin,
kädet tiukasti rinnan alle ristittyinä lilassa topissa, silmät suljettuina.
Oikeanpuoleisessa kuvassa näemme sekaisen olohuoneen, jonka seinät
ovat petrolinsiniset. Tuuli puhaltaa yhä kun nainen alkaa puhua; hän
kertoo siitä, minkälainen hän oli lapsena. Aihe tuntuu naiselle vaikealta, sillä hän huoahtelee puheen välissä ja välttää katsekontaktia kame180
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Susannan henkilöhahmo teoksessa Tuu
li, 2002.
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Kuvakaappaus videolta. Kuva: Ilmari Arnkil KKA/VTM.
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raan ja katsojaan, ja katsoo välillä ylös, välillä käsiinsä. Tuuli tyyntyy
hiljalleen, kun nainen jatkaa itseanalyysiään. Nainen kertoo ikäviä, selvästi vaikeita asioita itsestään hieman vähättelevään tyyliin, ikään kuin
tehden asioista siten hieman siedettävämpiä. Nainen välttelee edelleen
suoraa katsetta kameraan, mutta vilkaisee sinne päin nopeasti aina
välillä. Kun nainen kertoo olleensa aina lihava, tai että hänen ’body
imagensa’ on ollut pyöreä, hän purskahtaa itkuun. Sivukuvat näyttävät
nyt yksityiskohtia asunnosta – tavaroita ja sisustuselementtejä – kartoittaen naisen elinympäristöä ja ehkä myös tämän kiinnostuksen kohteita. Kun nainen hieman rauhoittuu, hän katsoo haastavasti suoraan
kameraan – ja katsojaan; vaikka naisen katse on uhmallinen, hänen
asentonsa kielii kuitenkin epävarmuudesta ja varovaisuudesta. Nainen
toteaa lakoniseen, mutta hieman uhmakkaaseen sävyyn, että ärsyttävät
ihmiset, joiden kanssa hän ei jaa samoja näkemyksiä esimerkiksi etiikasta ja moraalista, saavat helposti aikaan sen, että hän ärtymyksensä
takia jättää lääkkeensä pois, ja siitä seuraa psykoosi.
Tämä toteamus avaa katsojalle toisen vihjeen siitä, kuinka suhtaudumme teoksen naiseen; mielikuvituksesta kumpuava tuuli, jota kukaan muu ei aisti, sekä psykoosiin asti ärsyttävät ihmiset,
viittaavat molemmat henkilön mielen järkkymiseen. Susanna kertoo
innottomasti ja melko kliinisesti, mutta kuitenkin estoitta ja varsin
epäloogisesti teoksen vastaanottajalle tuntemuksistaan, aiemmista
kokemuksistaan ja kokemastaan torjunnasta sekä kaipaamansa hyväksynnän puutteesta – hieman samaan tapaan kuin lääkäri kuvailee
potilaan sairaskertomusta sanelunauhalle. Koska päähenkilö tuntuu
puhuttelevan suoraan katsojaa, silmät suunnattuina kameraan, tarina tapahtuu ikään kuin katsojan kautta. Teoksen vastaanottaja tuntee
helposti kuitenkin tiettyä vaivaantuneisuuden tunnetta, sillä hän ei
voi kokea olevansa täysin ulkopuolinen naisen suunnatessa puheensa
suoraan katsojalle, puhutellen tätä. Vastaanottaja saattaa kokea olevansa ikään kuin terapeutin tai luotetun ystävän roolissa kuunnellessaan Susannan monologista tilitystä, joka toisinaan äityy raivokkaaksi
purkaukseksi taantuen taas hetken päästä lähes itkuiseksi hyväksynnän
kaipuuksi.
Luettelemillaan henkilöhistoriallisilla seikoilla Susanna
pohjustaa ja perustelee aggressioitaan, joiden hillitsemisen hän kertoo toisinaan olevan hankalaa. Tuulen tavoin Susanna alkaa järjestellä
asuntoaan uuteen uskoon, asetellen tavaroita kummallisiksi ja sekasortoisiksi röykkiöiksi lattialle ja kiskoen tavaroita alas kirjahyllystä
yksi kerrallaan. Muuttaessaan esineiden paikkaa ja järjestystä, Susanna
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tulee samalla muuttaneeksi myös niiden käyttötarkoitusta, usein tavalla, joka ei enää vastaa totuttua tai järkeenkäypää toimintaa. Oman
omaperäisen logiikkansa mukaisesti Susanna rakentaa huulipunien ja
hyllylaudan avulla steppilaudan, kun taas lattialle kaadetun kirjahyllyn
rungosta hän luo näppärästi sängyn patjan avulla. Asunnon uusi järjestys syntyy ikään kuin hahmottamaan paremmin Susannan mielentilaa
ja sen koukeroita; asteittainen psykoosiin siirtyminen ”konkretisoituu
tarkassa oman elintilan uudelleenjärjestämisessä.”697 Rytmikäs rumpuvetoinen musiikki rytmittää Susannan vimmaista järjestelytyötä. Epäjärjestystä luodessaan Susanna kertoo, kuinka raivostuessaan hänen
tekisi usein mieli huutaa. Mutta koska hän ei pysty huutamaan, hän
puree käsivarsiaan, joskus aivan luuhun asti. Upottamalla hampaat syvälle ihoon, hän tukahduttaa huudon, joka pyrkii huulille.
4.4.2

697
698

699

700

Ahtila 2002b, 144.
Erilaisista audiovisuaalisen kerronnan
äänityypeistä, ks. esim. Chion 1994,
71–73, 75.
Elokuvateatterin äänentoistotilannetta
jäljittelevässä laitteistossa on 5 kovaäänistä sekä subwoofer, eli matalia taajuuksia
toistava bassokaiutin.
Vrt. Välimäki 2008, 12–13.

Äänet Susannan pään sisällä

Teoksen äänimaailma jakautuu neljään pääosaan. Se on sekoitus Susannan puhetta ja hetkittäisiä dialogipätkiä todellisten tai epätodellisten
henkilöhahmojen kanssa. Lisäksi teoksessa kuullaan satunnaisia musiikinpätkiä ja erilaisia visualisoituja ääniä sekä akusmaattisia ääniä, joiden
lähde jää jonnekin kuvarajauksen ulkopuolelle. Lisäksi teoksen esitystilassa kuuluvat kaikki ne erilaiset ympäristöäänet, joita Susannan raivokas järjestelytyö tuottaa, mutta joiden lähdettä ja todenperäisyyttä on
paikoin vaikea todentaa.698 Välillä kuvien seurana kuuluu kadun ääniä,
liikenteen kohinaa, tuulen puhallusta ja ujellusta, kohta puolestaan kaatuvien ja lentävien tavaroiden kolinaa ja pauketta sekä puhetta ja epämääräistä radion taustahälinää. Toisinaan rytmikäs musiikki pyörähtää
käyntiin, säestäen tarmokkaasti Susannan järjestelyurakkaa sekasortoisessa asunnossa. Teoksen äänimaiseman kaoottisuus ja rauhattomuus
alleviivaa hyvin teoksen kuvamaailmaa, tarttuen helposti myös teoksen
vastaanottajaan. Kuvien seurana kuultavat äänet välittyvät vastaanottajalle valkokankaiden ala- ja yläpuolelle sijoitettujen äänenvahvistinten
kautta.699 Ne vastaanotetaan kokonaisvaltaisesti tilallisena ja ”kolmiulotteisena viestinä”, ja ne vahvistavat vastaanottajan horisontaalista kokemusta teoksesta.700 Äänellä onkin merkityksellinen rooli installaation
kokemisessa, sillä se luo ja jäsentää tilaa, rakentaen linkkejä installaation
toisistaan fyysisesti erillisten kuvien välille. Äänen teho installaatiomuotoisessa teoksessa tulee hyvin ilmi myös siinä, että toisin kuin kuvat, jotka ikään kuin jäävät valkokankaille etäisyyden päähän, äänet puolestaan
tulevat aivan perille asti, teoksen vastaanottajan iholle, resonoiden tämän
ruumiissa, ja löytäen sieltä paikkansa.
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Kuvien ja äänien samanaikaisuus ja niiden yhteispeli jäljittelee teoksen päähenkilön hämärtynyttä todellisuuskokemusta, jota
taiteilija teosmuodon kautta pyrkii tuomaan vastaanottajien aistittavaksi, ikään kuin ehdottaen, että tältä saattaisi tuntua olla Susannan
pään sisällä. Teoksen fyysinen asettelu tilaan, teoksessa ja tilassa käytetyt värit ja valot, samoin kuin myös teoksen äänimaailma pyrkivät
kaikki edesauttamaan katsojan empaattista samaistumista teoksen henkilöhahmon tunnelmiin ja tuntemuksiin. Myös teoksen äänimaailman
seuraaminen on paikoin haasteellista, sillä toisinaan tarinaa kuljettaa
Susannan kertojaääni, jota säestää tarinan todellisuuteen kuuluvat ympäristön äänet. Toisinaan katsojan tajuntaan puolestaan tunkeutuvat
äänet, jotka paikantuvat – ehkä – Susannan mieleen, sekoittuen tarinan todellisuuteen ja hämärtäen katsojan ymmärrystä siitä, mikä on
totta ja mikä Susannan mielen tuotosta. Teoksen tapa ympäröidä vastaanottajansa kuva- ja äänimaailmaansa fyysisesti puoltaa myös ajatusta
immersoitumisesta teoksen maailmaan, kuten esitin aiemmin luvussa
2. Samalla, kun tilallisuus nousee taideteoksessa yhdeksi keskeiseksi
tekijäksi, teos ei kuitenkaan enää viittaa yksin itseensä, vaan myös itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen eli kontekstiinsa. Tällöin teoksen
vastaanottajan huomio kiinnittyy enenevässä määrin myös teoksen
audiovisuaalisen materiaalin ulkopuolelle, ”teoksen kehyksiin”, tarkastellen teoksen installaatioluonnetta, sen esitysympäristöä ja toiminnallisuutta; kaikki kuvan reunojen yli tulviva ja kuvan ulkopuolelle jäävä,
vaikuttaa osaltaan teoksen ilmaisuun ja sen sisältöön.
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5
HELI REKULA

DIALOGISTA KERRONTAA JA KOREOGRAFIAA KAMERALLE

VUONNA 1999 kuvataiteilija Heli Rekula (s. 1963) osallistui Wäinö
Aaltosen museossa järjestettyyn Nuoret/Vanhat-näyttelyyn. Näyttelyn ideana oli esitellä rinnan taiteilijapareja, ja tätä kautta tarkastella
kuinka eri taiteilijasukupolvet hahmottavat taidetta ja tekemistään,
ja kuinka nämä toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Monet
näyttelyn taiteilijapareista valikoituivat aiemman oppilas–opettajasuhteen perustella, mutta Rekula päätyi valitsemaan työparikseen
näyttelyyn jo vuonna 1961 kuolleen amerikkalaisen kokeellisen elokuvan naisohjaajan Maya Derenin (1917–1961). Näyttelyn toisen
kuraattorin, Tere Vadénin, tekemässä haastattelussa Rekula kertoo
päätyneensä valinnassaan Dereniin, koska Derenin teosten ”symbolimaailman” kanssa ”kommunikointi” oli osoittautunut taiteilijalle
oivalluksia herättäväksi toimintatavaksi.701 Samalla tavoin Derenin
elokuvien ”surrealistinen ilmapiiri” ja ”vapaa assosiaatio”, sekä teosten fyysisyys ja rytmiikka tuntuivat Rekulasta yhteensopivilta tämän
omien teosten kanssa.702 Omasta tuotannostaan Rekula valitsi näyttelyyn videoteoksen Pyhiinvaellus (1998), jonka pariksi hän puolestaan valitsi Derenin 15-minuuttisen mykän lyhytelokuvan At Land
vuodelta 1944. At Land on unenkaltainen ”elokuvaruno”, ”transsielokuva”, joka kertoo tarinansa assosiaatioita käyttäen.703 Rekulan videoteos Pyhiinvaellus puolestaan on muodoltaan kirjallinen,
prologiin ja draamaan jaettu tutkielma antautumisesta ja uhrautumisesta sekä viattomuudesta ja sen menettämisestä.704 Kumpikaan
taiteilijoista ei pyri kertomaan teoksessaan mitään selkeästi hahmottuvaa tarinaa, vaan kuvien ja leikkausten rytmin avulla on pikemminkin tarkoitus luoda narratiivinen ilmapiiri, ”tietty kokonaiskuva
tai -tunnelma” 705, jonka puitteissa teokset hyödyntävät elokuvallista
kielikuvastoa (engl. cinematic trope).706
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Vadén 1999, 74, 76; Lehtinen 1999.
Rekula, sit. Vadén 1999, 75, 78.
Sodanjälkeisen Amerikan kokeellisesta elokuvasta käytetään usein termiä ”elokuvaruno”.
Tällä tarkoitetaan usein sisällöltään melko
abstraktia elokuvaa. Juri Nummelin kuvailee
”elokuvarunoja” ”sävyltään hempeiksi tai pehmeiksi” elokuviksi, joissa toisinaan käsitellään
myös rohkeampia teemoja, mutta tavallisesti
peitellysti. Esim. Nummelin 2005, 135.”Transsielokuva” (engl. trance film) on puolestaan
amerikkalaisen kokeellisen elokuvan tutkijan
P. Adams Sitneyn antama nimitys Derenin ja
muutaman tämän aikalaiselokuvaohjaajan tekemille unenkaltaisille elokuville, joihin usein
kuuluvat nopeat ja yllättävät siirtymät ajasta
ja paikasta toiseen. Lisäksi kamera on transsielokuvissa usein yksi elokuvan henkilöistä,
eikä vain tapahtumia tallentava väline. Määritellessään transsielokuvaa Sitney kuitenkin
painottaa eroa, joka hänen nähdäkseen näillä
elokuvilla on verrattuina nk. surrealistisiin
elokuviin. Sitney 1974/2002, 10–14, 100–103;
myös Nummelin 2005, 135. Juri Nummelinin
mukaan amerikkalaisen kokeellisen elokuvan
yksi keskeinen piirre, verrattuna esimerkiksi
edeltäneeseen eurooppalaiseen avantgardeen,
oli se, että elokuvantekijät usein käyttävät
omaa elämäänsä elokuviensa materiaalina.
Nummelinin mukaan ”kyseessä on taiteilijan omien tunteiden vapauttaminen”; toisin
kuin eurooppalaiset, surrealistiset avantgardeelokuvat, jotka ilmaisivat alitajunnan ilmiöitä,
amerikkalaisissa ”elokuvarunoissa” taiteilijan
tarkoituksena oli paremminkin ”vapauttaa
omat subjektiiviset tunteensa” kuvissa, joiden
pohjalta katsoja sitten tuottaa merkitykset.
Nummelin 2005, 136; myös Valkola 1993,
116–117.
Elovirta 2005, 125–126. Rekula on myös esittänyt videoteostaan Pyhiinvaellus (1996–98)
installaationa, kahden vastakkaisen kuvaprojisoinnin muodossa, vaikka alkuaan teos on ollut
yksikanavainen videoteos. Kivinen 2005, 12.
Rekula, sit. Vadén 1999, 76.
Esim. Fraser 2007, 37.
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• 1998

Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 9 min
Kuva näyttelystä Heli Rekula: Autiomaa – teoksia vuosilta 1989–2004,
Nykytaiteen museo Kiasma, 2005
Kuva: Petri Virtanen, KKA/VTM
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Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää tässä kahden
naistaiteilijan kohtaamisessa oli yhteistyö, jota Rekula jatkoi Derenin
teosten kanssa vielä näyttelyn jälkeenkin. Alkujaan Rekulan oli tarkoitus
esittää Nuoret/Vanhat-näyttelyssä uusi teos, kahden rinnakkain esitetyn
videokuvan muodostama liikkuvan kuvan installaatio Vyyhti (2000),
mutta teos ei valmistunut ajoissa näyttelyyn.707 Vyyhti perustuu hyvin
selvästi havaittavalla tavalla Derenin lyhytelokuvaan Ritual in Transfi
gured Time vuodelta 1946.708 Taiteilijan omin sanoin, teos on ”osaltaan
kunnianosoitus Derenin työlle, yhtälailla kuin äidilleni ja isoäidilleni,
sukupolville ja jatkumolle, antamiselle ja saamiselle.” 709 Tässä luvussa
tarkastelen sekä Rekulan ja Derenin teosten välistä suhdetta että Rekulan
aikaisempaa, kahden rinnastuvan kuvan muodostamaa installaatioteosta
Hotelli (1991/2005)710, joka on yksi varhaisimpia useampaa projisoitua
videokuvaa rinnastavia videoinstallaatioteoksia Suomessa.711
5.1

ELOKUVAA
APPROPRIOIMASSA

Kutsun tässä tutkimuksessa Heli Rekulan Hotelli ja Vyyhti teoksissaan
harjoittamaa lähestymistapaa olemassa olevaan audiovisuaaliseen materiaaliin audiovisuaaliseksi appropriaatioksi seuraten ruotsalaisen elokuvatutkijan Annika Wikin väitöskirjassaan Förebild film: Panoreringar över
den samtida konstscenen (2001) termille antamia merkityksiä. Tämä lähestymistapa tarkoittaa uuden työstämistä olemassa olevan audiovisuaalisen materiaalin pohjalta sekä taideteoksen sisällön että sen teosmuodon
tasolla. Työmetodinsa puitteissa Rekula lainaa ja kommentoi teoksissaan
niin elokuvan historiaa kuin myös sieltä löydettäviä erilaisia visuaalisia
tyylejä ja yksittäisiä teoksia. Tällaista toimintaa on aiemmin kutsuttu
monella eri nimellä kuvataiteen piirissä; appropriaation eli omaksi ottamisen ohella on puhuttu niin montaasista, kollaasista kuin siteeraamisestakin, ja erityisesti aivan viime aikoina myös audiovisuaalisen materiaalin
sämpläämisestä ja miksaamisesta uudelleen. Kukin näistä termeistä viittaa pohjimmiltaan samankaltaiseen toimintaan, vaikka erojakin lähestymistapojen välillä on mahdollista hahmottaa. Uudet digitaaliset kuvan ja
äänen käsittelytekniikat, samoin kuin myös levitystekniikat, ovat tehneet
näistä appropriaation muodoista entistäkin muokkautumiskykyisempiä.
Tänä päivänä variaatiot eivät enää herätä kysymyksiä alkuperän ja kopion
välisestä suhteesta, sillä yleisö on jo tottunut approprioiviin taideteoksiin
sekä niiden sisältämiin lainauksiin ja viittauksiin että niiden luonteeseen
toistavana taidemuotona. Nykykatsojaa ei enää niinkään hätkäytä itse
lainaus tai jonkin olemassa olevan teoksen appropriointi, vaan ennem188
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Vyyhti, 2000, 2, 52’’, 16 mm filmi
DVD:llä, installaatio kahdelle videoprojektorille.
Vadén 1999, 79.
Heli Rekula, sit. Kivinen 2005, 11.
Hotelli, 1991/2005, 4,50’’, 16 mm filmi
DVD:llä, installaatio kahdelle videoprojektorille.
Hotelli oli installaatiomuodossaaan esillä
ensimmäisen kerran Lahden Muotoiluinstituutin studiossa, koulun lopputyönäyttelyssä keväällä 1991. Seuraavan
kerran teos esitettiin installaatiomuodossa vasta Rekulan yksityisnäyttelyssä
Kiasmassa vuonna 2005. Taiteilijan sähköpostitiedonanto (13.6.2008). Monikuvaisista videoinstallaatioteoksista Suomessa 1990-luvulla, ks. esim. Kivinen
2012.
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Vrt. esim. Eco 1994, 83–100.
Wik 2001, 22, 33–34, 180–188. Bannerin
”tekstisitaatit” ovat suurikokoisia, käsin
paperille kirjoitettuja elokuvan juonikuvauksia, jotka kuvastavat taiteilijan
tietyistä elokuvista tekemiä tulkintoja.
Banner pyrkii teoksissaan tuomaan esiin
oman muistikuvansa tietyn elokuvan sisällöstä sekä omakohtaisen elokuvakokemuksensa (esim. teokset Apocalypse Now
(1996, 274 × 650 cm) sekä kirjan muodossa toteutettu teos The NAM (1997).
www.fionabanner.com (15.2.2010)
Mt., 33. Tätä kysymystä sivusin jo edellä
luvussa 1, missä kirjoitin museosta tai
taidegalleriasta liikkuvan kuvan esitysareenana.
Taidekontekstissa appropriaatio-termi
on saanut hieman erilailla painottuvia
konnotaatioita ja sen yhteydessä on
käyetty muun muassa sanoja varastaa,
siteerata, lainata, tarttua, harhauttaa tai
vaihtaa yhteyttä.
Esim. Welchman
2001;
Crimp
1993/2000; Hautamäki 2003, 126, 130–
131; Wik 2001, 30–33.
Hautamäki 2003, 126.
Welchman 2001, 1.

minkin se tapa, jolla lainaus on tehty sekä se, kuinka uusi teos järjestää
uudelleen ja muuntaa olemassa olevaa.712
Annika Wik käsittelee väitöskirjassaan audiovisuaalista
appropriaatiota 1990-luvun kuvataiteessa, etenkin liikkuvan kuvan taiteessa, hahmottaen ilmiön käsitteellisiä ja esteettisiä, kuin myös kontekstuaalisia kehityssuuntia. Hän tarkastelee tutkimuksessaan originaalin eli
alkuperäisen elokuvan ja sitä approprioivan taideteoksen välistä suhdetta,
kuin myös sitä, kuinka approprioitua materiaalia tulkitaan (uudelleen)
uudessa versiossa. Wikin tutkimuksessa tarkastelun kohteena on pääosin
sellaisia liikkuvan kuvan taideteoksia, jotka käyttävät olemassa olevaa filmimateriaalia teostensa raaka-aineena, mutta mukana on myös sellaisia
teoksia, jotka approprioivat elokuvia muilla tavoin, muun muassa jäljittelemällä alkuperäisen elokuvan sisältöä tai visuaalista tyyliä, tai siirtämällä elokuvan sisällään pitämän tarinan täysin toiseen teosmuotoon;
näin tapahtuu esimerkiksi englantilaistaiteilija Fiona Bannerin ”tekstisitaateissa”, joissa taiteilija kirjoittaa käsin ulkomuistista elokuvan juonen
suurelle paperille.713 Wik pohtii teoksessaan myös sitä, miksi audiovisuaalinen appropriaatio on ollut niin suosittua viimeaikaisessa kuvataiteessa, sekä sitä, minkälainen elokuvan vaikutus viime vuosikymmenten
nykykuvataiteeseen on ollut. Viime vuosikymmenten kuvataiteessa audiovisuaalinen appropriaatio on myös tarkoittanut teosten muuttamista
taidekontekstista toiseen, eli usein juuri elokuvakontekstista kuvataidekontekstiin, Wik huomauttaa.714
Sana appropriaatio saa tavallisesti synonyymeikseen sellaisia sanoja, kuten omistaa, ottaa haltuun, omaksua, omistaa jollekulle tai
lukea jokin jollekulle ominaiseksi.715 Taideyhteydessä appropriaatio on
perinteisesti viitannut siihen, että taiteellinen ilmaisu tai käytäntö pyrkii tuottamaan uusia mielleyhtymiä jo tunnetusta esineestä tai teoksesta
asettamalla sen uuteen viitekehykseen.716 Taidefilosofi Irmeli Hautamäki kuvailee appropriaatiota teoksessaan Avantgarden alkuperä: Modernin
estetiikka Baudelairesta Warholiin (2003) ”taiteellisen siteeraamisen” tai
”omaksi ottamisen” käsitteeksi.717 Amerikkalainen taidehistorioitsija
John Welchman puolestaan tarkentaa Hautamäen tarjoamaa selitystä kirjassaan Art After Appropriation: Essays on Art in the 1990s (2001)
siten, että hän korostaa termin appropriaatio yhteyttä nimenomaan
länsimaiseen taidekontekstiin sekä yleisesti länsimaisen kulttuurin harjoittamaan kulttuurikolonialismiin, jossa länsimaisen ja ei-länsimaisten
kulttuurien välinen vaikutteiden ja lainausten vaihto on ollut hyvin
epätasaista.718 Käsitettä tarkemmin määritelleessään sekä Hautamäki
että Welchman kääntyvät molemmat taidehistorioitsija Douglas CrimHELI REKULA
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pin 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun kirjoituksiin aiheesta, joissa Crimp eritteli postmodernin taiteen myötä yleistynyttä lainauksiin
tai siteerauksiin pohjaavaa uutta taidetta.719 Crimpin artikkelissa ”Appropriating Appropriation” (1982/2000) painottuu kopion tai väärennöksen ja approprioivan taideteoksen välisen eron pohdinta, erityisesti
suhteessa taidemuseon kokoelmatyöhön suhteutettuna. Crimp muun
muassa pohtii artikkelissaan mihin lokeroon appropriaatioteokset sijoittuvat museossa; ovatko ne kopioita vai originaaliteoksia, jotka vain ovat
luonteeltaan appropriatiivisia?720 Crimpin artikkeli osoittaa hyvin sen,
kuinka postmodernin taiteen approprioivien eleiden myötä ajatus taideteoksen alkuperästä muuttui vanhentuneeksi käsitteeksi.721 Verrattuna
readymade-teokseen, appropriatiivinen teos toimii hieman eri tavoin,
vaikka molemmissa on kyse kontekstin vaihdosta. Appropriaatioon
pohjaavassa teoksessa teoksen materiaali ja muoto voi vaihtua, kun taas
readymade-teoksessa se on pysyvämpi; objekti siirretään usein sellaisenaan tai vain pienin muutoksin uuteen kontekstiin. Appropriaatioon
pohjaavassa teoksessa on usein kyse myös alkuperäisen ja approprioivan
teoksen välisen suhteen pohdinnasta sekä representaation toistamisesta;
merkittävää appropriaatiossa on se tapa, jolla toisto suoritetaan. Tällöin
kyse ei ole niinkään kopiosta, vaan uuden taiteellisen esityksen tuottamisesta, joka sisältää uusia merkityksiä, jotka vaikuttavat myös appropriaation kohdeteokseen.722
Wik liittää audiovisuaalisen appropriaation käsitteeseen
termin uudelleen artikulointi, jolla hän viittaa appropriaation erilaisiin
muotoihin nykyisen liikkuvan kuvan taiteessa.723 Näitä appropriaation
eri muotoja Wikin jaottelussa ovat muun muassa jakaminen (ruots.
dela), jolloin teos esimerkiksi poimii jonkin tietyn elementin käsittelemästään elokuvasta tai televisio-ohjelmasta erilleen muista. Tällainen
elementti voi olla vaikkapa ääni, kuten käy ilmi esimerkiksi Denise Zieglerin videoteoksessa As Seen On Television (1999), joka on kuin kuvailuarvoitus, jossa musta kuvaruutu saa seurakseen elokuvista lainattuja
ääninauhoja, joille katsoja joutuu itse keksimään visuaalisen sisällön.724
Tähän esimerkkiin sopii myös toinen Wikin nimeämä appropriaation
muoto, nimittäin vähentäminen (ruots. reducera), jolloin jokin teoksen
elementti, kuten vaikkapa juuri kuva, otetaan pois. Kolmantena appropriaation muotona Wik mainitsee lisäämisen (ruots. addera), jossa
elokuvasta approprioituun kuvamateriaaliin lisätään jotain sellaista, joka
ei ole kuulunut siihen alun perin. Neljäs muoto on muistuttaa (ruots.
efterlikna), jossa teos esimerkiksi imitoi tai jäljittelee jotakin tunnistettavaa elokuvaa tai elokuvagenreä tai tyyliä. Tämä appropriaation muoto on
190
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Hautamäki 2003, 130–131; Welchman
2001, 10–15. Crimp 1993/2000, 126–136.
Welchman tosin hahmottaa appriopriaa
tion horisontteja myös postmodernia
taidetta edeltäneeseen taiteeseen ja yhdistää appropriaation ”ensimmäisen
horisontin” 1950- ja 1960-lukujen neoDadaan ja pop-taiteeseen, joita on myös
pidetty postmodernin ajattelun lähtökohtina. Appropriaation ”toinen horisontti” puolestaan osuu juuri 1970-luvun lopun ja 1980-luvun lopun välisen
kansainvälisen taiteen appropriatiivisiin
eleisiin. Mt., 9–10.
Artikkelissaan Crimp tarkastelee appropriation kahta eri tapaa kahden
valokuvaajan, Robert Mapplethorpen
ja Sherrie Levinen teoksia vertaillen.
Crimpin mukaan Mapplethorpin teosten appropriaatio on luonteeltaan modernistista tyylin haltuunottoa, kun taas
Levinen valitsema haltuunoton metodi
on luonteeltaan postmodernia materiaa
lin haltuunottoa. Crimpin tapausesimerkissä käsitellään Levinen Edward
Westonin valokuvaprinteistä ottamia
valokuvia, sekä Mapplethorpin mustavalkoisia muotokuvia. Mapplethorpin
teoksissa on Crimpin mukaan kyse tiettyyn esteettisen mestaruuden traditioon
liitymisestä; samanaikaisesta viittaamisesta traditioon sekä samalla sen uudistamisesta. Levinen teoksissa mestariuden
diskurssi puolestaan särkyy, koska Levinen kuvat eivät uudista traditiota, vaan
kuvaavat sen uudelleen, sellaisenaan.
Crimpin luennassa Mapplethorpen kuvat edustavat tyylillisesti perinteisempää
museotaidetta, kun taas Levinen teokset
haastavat sitä suoremmin herättämällä
keskustelua aidon ja kopion suhteesta;
Levinen appropriaatioissa tarkastelun
alla on itse appropriaation strategia. Kun
toinen approprio menneestä, toinen
tekee sen nykyhetkestä, ja kun toinen
approprio tyyliä (= Westonin valokuvien
veistoksellinen tyyli), toinen approprio
suoraan materiaalia (= valokuvatekniikan tarkastelu appropriaation välineenä). Crimp 1993/2000, 127–130.
Crimp 1993/2000, 126–136. Myös Welchman
2001, 13–14.
Esim. Wik 2001, 30–33.
Wik 2001, 43–49.
Ks. esim. Kivinen 2010, passim.
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Wik 2001, 49–65.
Kuvaus Breitzin teoksesta löytyy esim.
taiteilijan verkkosivulta www.candice

breitz.net/pdf/description_him_her.pdf
[20.2.2010]
Wik vertaa muistuttamisen muotoa
appropriatiivisissa taideteoksissa perfor
manssitaiteeseen. Hän ei kuitenkaan
avaa tätä rinnastusta sen enempää ja siksi vertaus jää harmillisesti ilmaan. Wik
2001, 61.
Remake-termiä nykytaiteen liikkuvan
kuvan teoksissa on käsitellyt kirjoituksissaan muun muassa Jean-Christophe
Royoux. Royoux 1999, 21–27. Myös
edellä luku 5.1.1.

se, joka sopii parhaiten myös tässä tarkasteltaviin Heli Rekulan teoksiin,
jotka artikuloivat uudelleen sekä Derenin teoksia että elokuvia laajemminkin. Viimeisenä Wik mainitsee vielä yhteen kokoamisen (ruots. sätta
samman) appropriaation muotona.725 Siinä esimerkiksi eri elokuvista tai
vaikkapa televisio-ohjelmista peräisin olevaa materiaalia liitetään yhteen
”kuvakollaasiksi”, kuten tapahtuu esimerkiksi eteläafrikkalaistaiteilija
Candice Breitzin teosparissa Him+Her (1968–2008 ja 1978–2008), jossa
Breitz poimii Jack Nicholsonin ja Meryl Streepin näyttelemiä mies- ja
naishahmoja ’erilleen’ alkuperäisistä elokuvista, esittäen hahmot pelkistetysti mustalla taustalla, ja korostaen näin näyttelijöiden esittämiä persoonia ja niiden usein voimakkaita tunneilmauksia.726
Rekulan teoksissa appropriaatio ei kohdistu suoraan olemassa olevaan filmimateriaaliin, vaan hän approprioi olemassa olevia
elokuvia ja vakiintuneita elokuvatyylejä muilla tavoin, sisällön ja teosmuodon tasolla. Wikin tarjoamista audiovisuaalisen appropriaation
muodosta Rekulan teoksiin sopii mielestäni parhaiten muistuttaminen,
sillä niin Hotellissa kuin myös Vyyhdissä on elementtejä, jotka muistuttavat, lainaavat tai siteeraavat jotain olemassa olevaa elokuvaa, tarjoamatta
kuitenkaan kovin tarkkaa tai originaalia tiukasti noudattavaa kopiota.
Wikin määritelmän mukaisesti muistuttava taideteos imitoi tai jäljittelee
elokuvallista esikuvaansa, mutta kyse ei ole mistään alkuperäisen tarkasta
kopioinnista, vaan paremminkin toiminnasta, joka nostattaa esiin kysymyksiä kopiosta ja originaalista.727 Hotellissa on havaittavissa sekä sisällöllisiä että visuaalisia viittauksia tummanpuhuvaan film noir -tyyliin,
kun taas Vyyhti on toisinto, eräänlainen osittainen remake-versio Maya
Derenin elokuvan Ritual in Transfigured Time ensimmäisestä kohtauksesta.728 Hotelli puolestaan, niin aiheensa kuin myös split-screen-esitysmuotonsa ansiosta, nostaa mieleeni myös idean teoksen mahdollisesta
viittaussuhteesta taiteilija Andy Warholin elokuvaan Chelsea Girls (1969).
Rekulan appropriaatioissa heijastuu myös selkeällä tavalla
se ero, jonka Jan Verwoert esittelee artikkelissaan ”Living with Ghosts:
From Appropriation to Invocation in Contemporary Art” (2007), kun
hän huomauttaa kuinka nykypäivän taiteen approprioivat eleet poikkeavat 1980-luvun postmodernin taiteen appropriaatioista. Verwoertin mukaan 1980-luvun approprioiva taide käytti uudelleen ”kuollutta
kulutusfetissiä”, kun taas 2000-luvun alussa kuvataiteen approprioivat
eleet enenevässä määrin liittyvät lainattavien ja siteerattavien kohteiden
ajallisuuteen ja historiallisuuteen toiminnassa, jota Verwoert nimittää
kohteen historiaa ja performatiivisuutta ”esiin manaavaksi”. Verwoert
jatkaa ja kirjoittaa, että tämän päivän kuvataiteessa appropriaation kohHELI REKULA
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de kertoo, ei yksin paikastaan materiaalisen kulttuurimme rakenteessa,
vaan myös historiastaan ja muuttuneesta asemastaan sen eri vaiheissa.
Kun 1980-luvun approprioivassa taiteessa oli aistittavissa yleinen historiallisuuden kato, tämän päivän kuvataiteessa puolestaan usein kohdataan historian ylenpalttinen läsnäolo, jota Verwoert kuvailee siirtymäksi
”riittämättömästä historiallisuudesta historiallisuuden liiallisuuteen tai
liian moniin historioihin”.729 Rekula ei teoksissaan lainaa tai siteeraa tiettyjä elokuvatyylejä tai tiettyjä elokuvia vain materiaalisina objekteina,
vaan hänen appropriatiivisessa asenteessa on mielestäni mukana myös
appropriaation kohteen historiallisuutta ja etenkin performatiivisuutta tarkasteleva ote. Nähdäkseni Rekula ei ole esimerkiksi kiinnostunut
lainaamaan yksin Derenin elokuvan kuva-aihetta ja sisältöä, vaan hän
haluaa teoksessaan tarkastella myös sitä, minkälaista on Derenin elokuvan elokuvallisuus suhteessa aiheeseensa, ja mitä tekniikoita Deren on
käyttänyt luodakseen teokseensa tietyn tunnelman ja liikkeen.
5.1.1

Remake! – Uudelleenluennat ja -tulkinnat

Kirjassaan Postproduction (2002) ranskalainen taidekriitikko ja kuraattori Nicholas Bourriaud esittää kysymyksen siitä, miksi nykyisin niin
kovin moni kuvataiteilija työstää teoksia, joita voidaan luonnehtia visuaalista kulttuuriamme ja ”visuaalista universumiamme” laajasti ottaen
purkavaksi, rekonstruoivaksi ja uudelleen kopioiviksi. Tällaisia teoksia
ovat muun muassa edellä käsitellyt appropriatiiviset teokset, kuten myös
edellä mainitut remake-teokset. Lähes samaan hengenvetoon Bourriaud
vastaa itse esittämäänsä kysymykseen todeten, että hänen näkemyksensä
mukaan taiteilijoiden tavoitteena on näiden remake-teosten avulla tuottaa ja tarjota yleisölle vaihtoehtoinen tila ja aika, missä työstää ”kollektiivisen koneistomme” kulttuurillisia sisältöjä.730 Bourriaud puolustaa
tekstissään avoimesti remake-käytäntöä taiteen tekemisen metodina ja
toivoo, että modernismin myötä taiteeseen juurtuneet ylevän ja ainutkertaisen teemat voisi jo unohtaa; on kuin Bourriaud haluaisi sanoa, että
uuden aika on ohi, kierrättäkää sen sijaan vanhaa!731
Elokuvahistoriassa remake-termillä on tavallisesti viitattu
sellaisiin elokuvateoksiin, jotka ovat olleet jonkin jo olemassa olevan
elokuvan uudelleenkuvauksia tai -tulkintoja, mukaelmia, joissa elokuvaohjaaja on tarttunut jo kuvattuun tarinaan tai käsikirjoitukseen, mutta
käyttäen esimerkiksi eri näyttelijöitä tai kuvauspaikkoja tai toista ajallista
kehystä. Remake-elokuva voi myös ilmaista sukulaisuuttaan yhteen tai
useampaan elokuvaan omaksumalla niistä joko tiettyjä elementtejä tai
teemoja.732 Oman lisänsä elokuvakokemukseen remake-teoksen kohdal192
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Verwoert 2007, passim.
Bourriaud 2002, 53, 65.
Mt., 43.
Esim. Horton & McDougal 1998, 1–11;
Verevis 2006, 1–30. Melko hyvin tunnettuja remake-versioita elokuvahistoriassa
ovat muun muassa David Cronenbergin The Fly (1986) Kurt Neumannin
samannimisestä elokuvasta (1958); Peter Jacksonin uusioversio King Kong
(2005) Merian C. Cooperin & Ernest
B. Schoedscackin samannimisestä elokuvasta (1933); Coenin veljesten (Ethan
& Joel) adaptaatio The Ladykillers (2004)
Alexander Mackendrickin samannimisestä elokuvasta (1955); Werner Herzogin
versio Nosferatu (1979) F.W. Murnaun
samannimisestä elokuvasta (1922); tai
vaikkapa John Sturgesin versio The Mag
nificent Seven (1960) Akira Kurosawan
elokuvasta Seven Samurai (1954).
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Horton & McDougal 1998, 2. Myös
esim. Verevis 2006, 23.
”Viewed from the fuller perspective of
cultural analysis over time, the original
can – I am arguing that it must – be seen
as still in process in regard to the impact
it had or may had for its contemporary
audience and, even more, that it has for
its current audience. A remake is a kind
of reading or rereading of the original.
To follow this reading or rereading, we
have to interrogate not only our own
conditions of reception but also to return to the original and reopen the question of its reception.” Eberwein 1998, 15.
Painotus alkuperäistekstissä.
Eberwein 1998, 28–31.
Leitch 1990, 142–145. Myös Verevis
2006, 12–13.
Royoux 1999, 21–27.
Mt., 20–21.

la tuo adaptaation ja sen jäljittelemän tai siteeraaman alkuperäisteoksen
vertailu, jota elokuvan katsoja suorittaa teosta katsoessaan, vertaillessaan
teosten samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, sekä teosten välisiä viit
tauksia ja ristiriitaisuuksia.733 Elokuvatutkija Robert Eberwein painottaakin juuri vastaanottokokemuksen merkitystä remake-termiä määriteltäessä; voidaksemme arvioida ja analysoida remake-teosta, meidän pitää
palata myös sen alkuperäisen teoksen pariin, joka on toiminut remaketeoksen innoittajana. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että myös alkuperäinen teos pitää avata uudelleen tarkastelun kohteeksi, eikä sitä pidä
käsittää pysyväksi ja muuttumattomaksi kokonaisuudeksi.734
Remake-elokuvien taksonomiaa on hahmoteltu usean eri
elokuvatutkijan toimesta. Robert Eberwein on päätynyt omassa luokittelussaan viiteentoista erilaiseen kategoriaan, joihin hän jaottelee erilaiset
remake-elokuviksi luettavat elokuvat, kuten vaikkapa amerikkalaisver
siot muun maalaisista elokuvista, ääniversiot varhaisista mykkäelokuvista
tai versiot, joissa päähenkilön ihonväri on vaihdettu toiseksi alkuperäiseen elokuvaan verrattuna.735 Hieman toisenlaisen, remaken tematiikkaa
syvällisemmin tarkastelevan – ja tämän tutkimuksen yhteyteen kenties
hieman paremmin sopivan – luokittelun tarjoaa elokuvatutkija Thomas
M. Leitch. Hän on hahmotellut neljän pääluokan taksonomian remakeelokuville, joiden kaikkien taustalla vaikuttaa samanlainen triangulaarinen suhde alkuperäisen, uusinnan ja aiheen alkuperäislähteen – käsikirjoituksen tai vaikkapa kirjan – välillä. Leitch erottelee luokituksessaan
uudelleensovituksen (engl. readaptation), päivityksen (engl. update), kun
nianosoituksen (engl. homage) ja todellisen remaken (engl. true remake),
joista viimeinen pyrkii päivittämään originaalia ja saattamaan sen sitä
kautta jälleen merkitykselliseksi ja relevantiksi.736
Myös Jean-Christophe Royoux tarkastelee artikkelissaan
”Remaking Cinema” (1999) Bourriaudin edellä mainitsemia nykytaiteen
kierrätyskäytäntöjä, paneutuen erityisesti remake-termin käyttöön nykykuvataiteen liikkuvan kuvan teoksissa, ja lajittellen näistä löydettäviä erilaisia remake-käytäntöjä.737 Mielestäni edellä esittelemäni Annika Wikin
audiovisuaalisen appropriaation muodot ovat, ainakin osin, yhteneväisiä
Royouxin kuvailemien remake-käytäntöjen kanssa. Royoux erottaa artikkelissaan neljä erilaista remake-käytäntöä, joista ensimmäinen viittaa
olemassa olevan audiovisuaalisen materiaalin kierrättämiseen readymade-teoksen tapaan, kuten tapahtuu jo aiemminkin tässä tutkimuksessa
mainitussa Douglas Gordonin teoksessa 24 Hour Psycho (1993).738 Tässä teoksessa Gordon käyttää Alfred Hitchcockin Psyko-elokuvan (1960)
kuvamateriaalia sellaisenaan jättämättä mitään pois ja lisäämättä mitään
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uutta Hitchcockin alkuperäisteokseen.739 Tämä toiminta vertautuu mielestäni melko vaivattomasti Leitchin esittelemään uudelleensovituksen
käsitteeseen. Toisena remake-käytäntönä Royoux mainitsee alkuperäistekstiä jäljittelevän teoksen, josta hän käyttää esimerkkinä toista Hitchcock-adaptaatiota, ranskalaistaiteilija Pierre Huyghen teosta Remake
(1995), joka on uudisversio elokuvasta Takaikkuna (1954). Huyghen versiossa näyttelijät toistavat ulkomuistista Hitchcockin elokuvan henkilöhahmojen toimintaa ja dialogia, jäljitellen paremminkin alkuperäisen
elokuvan näyttelijöiden näyttelemistä, kuin näiden rooleja.740 Huyghen
Remake vastaa kenties parhaiten Leitchin esittelemää päivitysversiota, joka omaksuu peittelemättömän ”revisionistisen” ja muutoksellisen
asenteen alkuperäistä lähdettään kohtaan.741 Kolmantena remake-käytäntöjen esimerkkinä Royoux mainitsee ”sarjojen säännönmukaisuuden”
(engl. the law of series), jolla hän viittaa teoksiin, jotka kommentoivat
esimerkiksi televisiosta ja elokuvista tuttuja draaman muotoja, ja joissa teoksen varsinaisena sisältönä on tulkintojen vaihtelevaisuus, jota
Royoux tässä yhteydessä kutsuu ”audio-visuaaliseksi karaokeksi”.742
Tämä remake-toiminnan muoto ei löydä yksiselitteistä vastinetta Leitchin taksonomiasta, vaan se ehkä sijoittuu paremmin kuvataiteen rekisteriin. Viimeinen Royouxin nimeämä remake-käytäntö on hivenen
hankalasti hahmottuva, kaikkia edellä mainittuja käytäntöjä yhteen sitova synteesi, jossa elokuva nähdään yleisesti improvisaatiolle avoimena,
kuvien ja äänten varantona, eräänlaisena tavaraluettelona tai arkistona.
Tästä esimerkkinä Royoux mainitsee Jean-Luc Godardin televisiolle ohjaaman sarjan Histoire(s) du Cinéma (1989–1998), joka on monipuolisesti
elokuvan ja liikkuvan kuvan historiaa – ja myös Godardin omaa elokuvahistoriaa – sekä elokuvan nykyhetkeä ja tulevaisuutta pohdiskeleva antologia, eräänlainen elokuvien sarjan muotoon kirjoitettu historia
liikkuvasta kuvasta osana länsimaisen ajattelun perinnettä.743 Royouxin
synteettinen remake-käytäntö vastaa kenties parhaiten Leitchin esittelemää todellisen remaken kategoriaa, joka päivityksellään pyrkii myös
kohottamaan originaalin merkityksellisyyttä.744
Tässä tutkimuksessa tarkastelemissani Heli Rekulan teoksissa positio niin appropriaatio-traditioon kuin myös remake-takso
nomiaan on kahtalainen; Hotellissa Rekulan materiaalina ja appropriatiivisen käsittelyn kohteena ovat tietyt elokuvagenrejen tarjoamat
vakiintuneet tyylilliset seikat sekä esitysmuoto – ja osin myös teoksen
aihe – joka tuo mieleeni Andy Warholin Chelsea Girls elokuvan (1966)
kaksikuvaisen esitysmuodon. Vyyhdissä suhde remake-traditioon on selkeämpi ja monimuotoisempi, sillä Vyyhti on yhtä aikaa sekä uudelleen194

TOISIN KERTOEN

739

740
741
742
743

744

Gordonin teoksessa alkuperäinen Psyko
esitetään sellaisenaan, tosin hidastettuna
äärimmilleen, niin että elokuvan kokonaiskestoksi tulee Gordonin versiossa alkuperäisen 105 minuutin sijaan 24 tuntia.
Royoux 1999, 22–23.
Leitch 1990, 142–145.
Royoux 1999, 24–25.
Royoux 1999, 25–26. Godardin
Histoire(s)-projekti viittaa kaikille yhteisen, jaetun historian hajoamiseen
moniin pieniin historioihin, ajatuspolkuihin, joita kukin katsoja mielessään
rakentaa ja koostaa kaiken näkemänsä
pohjalta. Esim. Dixon 1997, 182–184.
Leitch 1990, 142–145. Toisin kuin muut
remake-kategoriat, todellinen remake
korostaa intertekstuaalisuuden kolmikantaista pohjaa, jossa teoksen arvo
määrittyy ei yksin myöntämällä sen velan lähtökohtana toimivalle originaalille,
vaan myös todistamalla tuota originaalia
aiemmin käsitelleiden versioiden heikkoudet. (” – – true remakes [emphasise]
a triangular notion of intertextuality,
since their rhetorical strategy depends
on ascribing their value to a classic earlier text – – and protecting that value by
invoking a second earlier [film] text as
betraying it.”) Leitch 1990, 147.

tulkintaa Derenin Ritual in Transfigured Time teoksesta, että vahva kunnianosoitus originaalille. Omassa luennassani pyrin korostamaan myös
Rekulan teoksen merkitystä Derenin originaalin päivittäjänä ja Derenin
elokuvateoreettisten tavoitteiden edelleenkehittäjänä.
5.2

KOHTAAMISEN MAHDOTTOMUUS JA
VIERAANTUNEISUUS HOTELLISSA

Teoksen minulle tarjoama näkökulma edessäni avautuvaan tilaan – hotellin käytävään – on outo. Tuntuu siltä, kun istuisin nurkassa tai käytävän
mutkassa, josta käytävä jatkuu sekä etuvasemmalle ja etuoikealle. Tästä
näkökulmasta näen ikään kuin samanaikaisesti kahteen paikkaan, joko
kahden eri kerroksen käytäviin tai saman käytävän eri päihin. Kun näen
ensin vasemmanpuoleisella käytävällä kävelevän miehen ja pian vastakkaisesta suunnasta käytävälle astuvan naisen, asetelma herättää mielessäni odotuksen. Mitä mahtaa tapahtua? Kohtaavatko mies ja nainen, vai
ovatko he sittenkin eri kerroksissa vai kenties liikkeellä eri kellon aikaan?
Yllättäen mies ja nainen kohtaavat siinä samassa nurkassa missä istun ja
katson tilannetta; he molemmat kävelevät kohti minua ja samalla kohti
toisiaan. Kuvien välissä – siinä missä minun paikkani on – he kohtaavat
ja kävelevät toisensa ohi vaihtaen paikkaa ja valkokangasta; nyt nainen
on selin minuun vasemmanpuoleisella valkokankaalla ja hänen hahmonsa
etääntyy luotani. Myös mies jatkaa kulkuaan oikeanpuoleisessa kuvassa,
mutta hän kääntää hieman päätään vasemmalle, ikään kuin katsoen taakseen kohti ohittamaansa naista, tai kenties hän vain kurkistaa ohittamansa huoneen numeroa ovessa.

745

746
747

Hotelli oli installaatiomuodossa eli kahden kuvan vierekkäisenä (ei kuitenkaan
toisissaan kiinni olevina) projisointina
esillä Lahden Muotoiluinstituutin studiossa, lopputyönäyttelyssä keväällä 1991
(laitteet: 2 tykkiä, 2 U-matic playeriä).
Seuraavan kerran teos esitettiin installaatiomuodossa vasta Rekulan yksityisnäyttelyssä Kiasmassa vuonna 2005. Taiteilijan sähköpostitiedonanto (13.6.2008).
Heli Rekula, sit. Kivinen 2005, 11–12.
Taiteilijan sähköpostitiedonanto (13.6.
2008).

Kaksikuvainen videoinstallaatio Hotelli (1991/2005) oli Heli Rekulan
lopputyö Lahden muotoiluinstituutista.745 Rekula, joka opiskeli valokuvausta Lahdessa 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa, päätyi työstämänsä
lopputyönsä liikkuvalla kuvalla valokuvan sijaan, koska hänen teokselleen valitsemansa aihe ”vaati” tätä. ”Lähdin tekemään työtä valokuvan
muodossa, mutta koska teos käsitteli aikaa ja odottamista, siitä tuli luonnollisesti liikkuvaa kuvaa”, taiteilija kuvasi varhaista teosprosessia haastattelussaan vuonna 2004.746 Alkujaan teos oli mustavalkoinen, 16 mm
kokeellinen lyhytelokuva, joka oli tarkoitus esittää kahden rinnakkaisen
filmiprojisoinnin muodossa. Materiaali siirrettiin kuitenkin videolle, ja
koulun lopputyönäyttelyssä keväällä 1991 teos esitettiin kahden videoprojektorin ja kahden U-matic-nauhurin avulla.747 Seuraavan kerran teos esitettiin installaatiomuodossa vasta reilut kymmenen vuotta myöhemmin
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Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 4:50 min
Kuva näyttelystä Heli Rekula: Autiomaa – teoksia vuosilta 1989–2004,
Nykytaiteen museo Kiasma, 2005
Kuva: Petri Virtanen, KKA/VTM
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Taiteilijan sähköpostitiedonanto (13.6. 2008).
Taiteilijan sähköpostitiedonanto (13.6.2008).
Valmistellessaan näyttelyään Kiasmaan, taiteilija halusi vaihtaa Hotelli-teoksen alkuperäisen
ääninauhan uuteen, päivitettyyn versioon.
Kertomuksen ratkaisemattomuus liittyy Barthesin mukaan sellaisiin kerronnan muotoihin,
kuten ellipsit, poikkeamat ja laajentumat, sekä
ennakko-odotuksiin, jotka mahdollistavat
päättämättömän jakson ja sisältävät mahdollisuuden avoimeen kertomukseen. Barthes kutsuu tätä peliksi kertomuksen rakenteen kanssa.
Barthes 1975, 49.
Rekula, sit. Kivinen 2005, 11–12.

Rekulan yksityisnäyttelyssä Autiomaa Kiasmassa vuonna 2005. Noiden
esitysten välillä teosta esitettiin joitakin kertoja yksikanavaisessa muodossa muun muassa elokuvafestivaaleilla.748 Syyksi teoksen vähäiselle esittämiselle näiden kahden näyttelyn välillä taiteilija on ilmoittanut sen, että
hän ei ollut koskaan kovin tyytyväinen siihen, kuinka ”optisen printterin
tuoma jälki teki kuvasta softin” ja ”liian romanttisen”. Seuraavaksi keskityn tarkastelemaan vain teoksen vuonna 2005 esitettyä versiota, jonka
taiteilija työsti uudelleen muutoin mahdollisimman tarkasti ensimmäisen
version mukaiseksi, mutta muuttaen kuitenkin teoksen äänimaailman
verrattuna alkuperäiseen, vuoden 1991 versioon.749
Hotelli, kuten myös Rekulan myöhemmät videoteokset,
tasapainoilee toden ja käsitteellisen välimaastossa; tarina on ensivaikutelmaltaan yksinkertainen ja vähäeleinen, esitettynä ilman dialogia tai kertojan ääntä. Teoksen edetessä käy kuitenkin ilmeiseksi, että tarina ikään
kuin avaa monia eri mahdollisuuksia, tarjoamatta kuitenkaan varsinaista
lopetusta millekään näistä vaihtoehdoista. Tarinan ratkaisemattomuus
luo teoksen esittämään kertomukseen jännitettä, luomalla epätasapainoa
sen yhtenäisyyteen, päättymiseen ja lineaariseen luonteeseen.750 Teoksen
tapahtumapaikkana on persoonattoman näköinen ja vaatimattoman
oloinen hotelli, jonka huoneissa majoittuu joukko erilaisia ihmisiä. Öiseen aikaan sijoittuva kertomus ei ole erityisen tapahtumarikas, vaan se
keskittyy hitaasti ja hiljaisesti seuraamaan ihmisiä, jotka odottavat huoneissaan – kuka unta, kuka aamua – kuunnellen ympäröivän rakennuksen ääniä; ovien kolahduksia, tippuvaa vesihanaa ja naapurihuoneesta
kantautuvia peseytymisen ääniä. Tarinan ainoa suurempi tapahtuma sijoittuu teoksen alkuun ja hotellin käytävälle, missä kaksi hotellin asukasta – mies ja nainen – kohtaavat toisensa. Eri kuvissa kävelevät hahmot
kävelevät toisiaan kohti, astuvat kohdatessaan kuvasta toiseen – ikään
kuin ”toistensa läpi” – ja erkanevat taas toisistaan kulkiessaan vastakkaisiin kuvaruutuihin. ”Hyvin yksinkertaista” kuvaili taiteilija haastattelussa teostaan ja sen tapahtumia: ”Se [miehen ja naisen kohtaaminen
käytävällä] on suurin tapahtuma, joka määrittää kaiken.” 751

•
Matala loisteputkilampun sirinä täyttää hivenen kolkon näyttelytilan,
missä ääni kimpoaa kovista, ääntä heijastavista lattia- ja seinäpinnoista.
Ympärilleni levittyvä äänimaisema ei aivan vastaa sitä akustista mielikuvaa, jonka odottaisin aistivani katsellessani kuvissa näkyvää hotellin
kokolattiamaton peittämää kapeaa käytävää. Teoksen melko suurikokoinen esitystila ikään kuin laajentaa valkokankailla nähtävän tilan akustista
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profiilia, luoden ristiriidan kuvissa nähdyn ja oletetun akustisen tilan ja
installaatiossa aistitun akustisen tilan välille.

Teos on installoitu näyttelytilan perälle yhdelle pitkälle seinälle niin, että
kaksi suurikokoista projisoitua videokuvaa on esillä rinnakkain, mutta
kuitenkin hivenen toisistaan erillään. Teos alkaa lähes identtisen näköisillä, peilikuvan kaltaisilla kuvilla hotellin tyhjästä käytävästä, missä on
valkoiset seinät ja hotellihuoneisiin johtavat tummat ovet. Osa katossa
olevista loisteputkilampuista välkkyy tasaiseen tahtiin taustalla hurisevan, melko voimakkaan konemaisen äänen tahdissa. Ääni muistuttaa
ilmastointilaitteen tasaista hurinaa. Aluksi vasemmanpuoleiseen kuvaan,
aivan käytävän päähän, ilmestyy kassia kantava pukumies, joka alkaa
kulkea käytävää pitkin kohti kameraa. Hetkeä myöhemmin oikeanpuoleisessa kuvassa käytävään astuu nainen, joka myös kävelee käsilaukku
olallaan ja salkkua kädessään kantaen käytävää pitkin kohti kameraa.
Valo tulee naisen takaa, luoden ison varjon hänen eteensä ja saaden naisen kampauksen ääriviivat loistamaan. Saavuttuaan kameran luo, kahden videokuvan kohtaamispisteeseen, mies ja nainen jatkavat matkaansa,
ikään kuin kulkien toistensa läpi; samalla he vaihtavat kuvaa valkokankaiden yhtymäkohdassa, jatkaen matkaansa toisessa kuvassa, ja kulkien
edelleen käytävää pitkin, nyt selkä kameran suuntaan.
Taiteilijan teokselleen nimeämät kohtaamisen mahdottomuutta ja vieraantuneisuutta käsittelevät teemat käyvät hyvin ilmi tässä
kohtauksessa; mies ja nainen eivät katso toisiaan, vaan he jatkavat kulkuaan ikään kuin toinen ei olisi läsnä tai ikään kuin toinen olisi näkymätön, läpinäkyvä tai kenties eriaikainen.752 Mies tosin kääntää päätään
hivenen vasemmalle, ikään kuin kurkistaakseen taakseen naisen perään
ohituksen jälkeen, mutta saattaa myös olla, että hän vain vilkaisee ohittamansa hotellihuoneen ovesta huoneen numeroa. Saavuttuaan oman
huoneensa oven kohdalle molemmat henkilöhahmot omilla valkokankaillaan nähtyinä ryhtyvät avaamaan ovea. Nainen astuu ensin huoneeseensa, ja siinä samassa kuva naisesta vaihtuu tiukkaan lähikuvaan
puolinukkuvan miehen kasvoista. Kuvassa nähtävä nuokkuva mies on
sama henkilö, jonka juuri näimme viereisellä valkokankaalla avaamassa
huoneensa ovea. Kuva panoroi hitaasti ulos miehen kasvoista vasemmanpuoleisessa kuvaprojisoinnissa, ja yhtä aikaa sama mies edelleen
avaa huoneensa ovea oikeanpuoleisessa kuvassa. Avaimen kääntäminen
lukossa ja kahvan painaminen alas kuuluu ääninauhalla hurinasta ja
surinasta huolimatta. Kun työ ei tuota toivottua tulosta, mies vaihtaa
avainta, yrittäen avata oven uudelleen. Mies astuu hieman taaksepäin
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Rekula, sit. Kivinen 2005, 12.
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käytävällä ja katsoo ovea ikään kuin hetkeksi luovuttaen, ja epäillen
oven ja avaimen yhteensopivuutta. Kuva leikkaa toiseen kuvaan, jossa
sama mies astuu uudelleen käytävään oikeanpuoleisessa kuvassa, aivan
kuten hetkeä aiemmin; hän luo pikaisen katseen ensimmäiseen oveen ja
kävelee sitten seuraavan luo ja alkaa avata sitä, aivan kuten teki jo aiemminkin. Samaan aikaan vasemmanpuoleinen kuva jatkaa panorointia
ulos sängyllä makaavan miehen kasvoista, paljastaen enemmän huonetta miehen ympärillä. Pöydällä, miehen takana, näemme yölampun sekä
ikkunan ja tuulessa hulmuavat verhot.
Tästä alkaa seuraava kohtaus, jossa molemmat kuvat leikkaavat uusiin aiheisiin; vasemmalla näemme miehen puvun henkarissa sängyllä, ja oikealla puolestaan avaimen ja muovisen avaimenperän
roikkumassa lukossa ovenkahvan alla. Naisen käsi avaa oven oikeanpuoleisessa kuvassa, ja siinä samassa kuva siirtyy sisälle huoneeseen, missä
kamera panoroi kiiltävästä ja heijastavasta kylpyhuoneen ovesta vasempaan paljastaen naisen, joka seisoo kylpyhuoneessa peilin edessä, paidan nappeja avaten. Samassa vasemmassa kuvassa aihe vaihtuu myös kuvaan samasta naisesta, joka seisoo nyt rintakuvassa kylpyhuoneen peilin
edessä, yllään mustat rintaliivit. Nainen riisuu silmälasinsa ja asettaa ne
hyllylle peilin eteen. Samalla oikeanpuoleisessa kuvassa näemme kuinka
naisen käsi sulkee saman oven jälleen kerran. Vasemmassa kuvassa puolestaan näemme kuinka sama nainen nyt katselee ohi peilin väsyneen ja
mietteliään näköisenä. Samalla hetkellä oikeanpuoleiseen kuvaruutuun
ilmestyy kuva pariskunnasta, joka makaa toisiinsa kietoutuneena sängyssä. Vasen kuva puolestaan leikkaa kuvaan lavuaarista ja samalla alkaa
kuulua melko voimakas tippuvan veden ääni. Oikeanpuoleisessa kuvassa
nähty mies kääntyy sängyssä poispäin naisesta ja sammuttaa yöpöydän
valon, naisen jäädessä makaamaan silmät avoimena, katsellen miehen ja
ikkunan suuntaan. Sitten nainenkin kääntää kasvonsa pois miehestä ja
makaa pimeässä huoneessa silmät avoimina ikkunasta kajastavan valon
valaistessa hänen kasvojensa toisen puolen. Kamera panoroi hitaasti kohti naisen kasvoja. Hän näyttää keskittyneen kuuntelemaan öisen hotellin
ääniä sekä ulkoa kantautuvaa vaimeaa liikenteen ääntä ja lokkien kirkunaa. Vasen kuva leikkaa vielä kuvaan kylpyammeesta, tippuvan veden
äänen kuuluessa nyt varsin voimakkaana. Samassa kuvaan ilmestyy käsi,
joka kiertää vesihanan auki ja vesi alkaa valua ammeeseen. Seuraavaksi
kuva leikkaa lähikuvaan naisen oikeasta silmästä, joka on avoinna ja katselee ylöspäin kohti kattoa, vasemman kuvan vaihtuessa kuvaan tyhjästä
käytävästä, joka on pimeä, mutta jonka perällä näkyy valon kajo.

•
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Sama eripaikkaisten, mutta samanaikaisten tilojen esittäminen toistuu
myös silloin, kun teos näyttää minulle, mitä eri hotellihuoneissa tapahtuu samanaikaisesti. Kun toisaalla nukutaan, toisaalla suoritetaan
vielä iltatoimia pesualtaan äärellä. Se, ovatko huoneet vieretysten samalla käytävällä, ei käy ilmi teoksen esittämistä kuvista, mutta teoksen
äänimaailma antaa toisinaan olettaa näin. Käytävän äänet sekoittuvat
huoneista kantautuviin ääniin, kun hotellissa yöpyvät ihmiset huoneissaan kuuntelevat naapurihuoneen ääniä samalla tavalla kuten minäkin.
Etuoikeutettu näkökulmani kuitenkin antaa minulle enemmän informaatiota, kuin mikä on teoksen henkilöhahmojen käytettävissä. Minä en yksin kuule, mitä naapurissa tapahtuu; minä myös näen sen, kun hahmot
puolestaan joutuvat turvautumaan vain kuulonsa ja mielikuvituksensa
varaan.

Jakamalla kuvavirran kahteen osaan, Rekula esittää tapahtumat ja tilat
fragmentaarisesti, ikään kuin valikoimana silminnäkijöiden tekemiä havaintoja. Teoksen esitysmuoto tuo mieleen elokuvissa ja televisiosarjoissa
käytetyn jaetun kuva-alan tekniikan, joka sallii kahden tai useamman
tapahtuman ja tilan samanaikaisen esittämisen. Jaettu kuva-ala mahdollistaa jännitteen rakentamisen samanhetkisten, mutta eripaikkaisten tapahtumien esittämisellä yhtäaikaisesti. Teoksen katsojan kannalta esitystapa, joka mahdollistaa tapahtumien seuraamisen samanaikaisesti – sekä
hotellihuoneessa että sen ulkopuolella, käytävässä tai viereisessä huoneessa – tuo mukanaan ”kerronnallisen kaksoisperspektiivin”, eli yhtäaikaisen samaistumisen ja vieraantumisen tunteen.753 Katsoja voi ikään kuin
eläytyä vuoteellaan lepäävän protagonistin kokemukseen, kun tämä makaa pimeässä huoneessa kuunnellen käytävältä ja naapurihuoneista kantautuvia ääniä. Samalla teoksen katsoja kuitenkin tarkastelee tilannetta
myös fiktion laajemmassa kokonaisuudessa, nähden myös noiden äänten
aiheuttajat rinnakkaisessa kuvassa. Tämä ’ylimääräinen tieto’ puolestaan
aiheuttaa katsojassa vieraantumisen tunnetta; me kuulemme samat äänet
ja aistimme saman tunnelman, mutta samaan aikaan me myös tiedämme
enemmän. Tästä syntyy ristiriita, joka monimutkaistaa ja outouttaa katsomiskokemuksemme.
Suuret projisoidut mustavalkoiset videokuvat ovat pimeän näyttelytilan
ainoat valonlähteet. Kuvat on asetettu rinnakkain, pienen välimatkan
päähän toisistaan, ja ne valtaavat pääosan pitkästä seinästä huoneen
perällä. Projisoitujen videokuvien heijastama valo kiiltelee mustan betonilattian pinnassa, ja silmä asettuu melko nopeasti tilan hämäryyteen.
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”Kerronnallisesta kaksoisperspektiivistä”
ks. Branigan 1992, 111–112; myös Bacon
2009, 23–24.

754

Tässä käyttämäni äänimaisema-termi
pohjautuu kanadalaisen säveltäjän ja
ympäristötutkijan R. Murray Schaferin
1970-luvulla tekemään äänimaisematutkimukseen, jonka tarkoituksena oli selvittää, kuinka akustiset elinympäristöt
eroavat toisistaan ja kuinka äänet vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen tilassa.
Englannin kielessä äänimaisema termi
vertautuu maisema-termiin (soundscape
vrt. landscape) pyrkiessään kuvailemaan
äänen ja tilan välistä suhdetta. Schaferin
kehittelemä akustisen ekologian tutkimusmenetelmä oli ensimmäisiä äänen
psykologisiin vaikutuksiin keskittyviä
tutkimustapoja, mekaanisten melutasomittausten sijaan. Schafer 1977/1993,
214. Myös Kelman 2010, 2015.

Teoksen kolmannessa osassa pimeän käytävän päästä kajottavasta valosta ilmestyy hahmo, joka alkaa kävellä kohti kameraa.
Hahmo sytyttää valon käytävään ja osoittautuu samalla nuoreksi pojaksi, joka kulkee pitkin käytävää viistäen kädellään käytävän seinää
pitkin. Poika kulkee aina kameran luo ja sen ohi, ulos kuvasta. Kuvat
vaihtuvat ja nyt kuvissa näkyy pelikuvana sama kuva, valkea seinä, jolla
on musta kehys. Hetken kuluttua kehys paljastuu peiliksi, kun tummatukkainen nainen astuu pimeästä peilin eteen ja alkaa peilata itseään
ja asuaan. Kohtauksessa valo tulee sivulta, matalasta kulmasta, luoden
dramaattiset varjot sekä naisen kasvoille että huoneen seinälle; naisen
selkä on pimeässä, mutta valo paljastaa tämän kasvot ja asun peilin
kautta nähtyinä. Taustalla kuuluu outo jumputtava ääni, kuin diskon
tanssimusiikki, joka kumpuaa hotellihuoneeseen matkan päästä talon
rakenteita pitkin. Nainen peilaa hetken ja astuu takaisin varjoihin, pois
peilin luota. Kuva tyhjästä peilistä jää vasemmalle, kun taas oikeanpuoleinen kuva muuttuu kuvaksi huoneen seinälle heijastuvasta valosta.
Sama tummatukkainen nainen astuu varjon eteen seisoen nyt sivuttain
kameraan, savuke kädessään ja pysähtyy, katse eteenpäin suunnattuna.
Siinä samassa nainen ilmestyy taas pimeästä vasemmalla peilin eteen,
savuke kädessään ja katsoo itseään läheltä peilistä, vetäen samalla syvään henkäyksen savukkeestaan. Sitten nainen kävelee takaperin pois
kuvasta oikealla ja kuva vaihtuu kuvaan kylpyhuoneen peilistä, jonka edessä olevalla hyllyllä on runsaasti pikkutavaraa. Kylpyhuoneen
peiliin ilmestyy nuori poika, joka osoittautuu juuri hetkeä aiemmin
käytävällä kävelleeksi pojaksi. Peilissä näkyy pojan päälaki ja kasvojen yläosa, kun hän keskittyneenä sukii tukkaansa kädellään. Samaan
aikaan tummatukkainen nainen vasemmanpuoleisessa kuvassa jatkaa
peilailuaan. Sitten vasen kuva siirtyy alkunäkymään tyhjästä käytävästä, kattovalon vilkkuessa edelleen ja jumputtavan musiikin kuuluessa
yhä taustalla. Sitten molemmat kuvat vaihtuvat pimeään kuvaan huoneesta, missä verho hulmuaa tuulessa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa
näkyy vain ikkunasta kajastavan valon seinään heittämät valoviivat.
Oikeanpuoleisessa kuvassa pieni poika istuu nojatuolissa pöydän vieressä. Taustalla on ikkuna, jossa näkyy vaalea pyöreä valo, aivan kuin
täysi kuu. Teoksen äänimaisema vaihtuu jälleen, ja nyt se kuulostaa aivan kadulta kumpuavan liikenteen aiheuttamalta taustahälyltä.754 Sitten teos palaa jälleen alkuun, jatkuen välittömästi siitä mistä alkoikin;
mies ja nainen saapuvat käytävään, ohittavat toisensa ja astuvat sisään
omiin huoneisiinsa.
•
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Teoksen mustavalkoinen värimaailma tuo vahvasti mieleen film noir -elokuvien visuaalisen maailman ja tunnelman, ja tämä korostaa omalta osaltaan teoksen elokuvamaisuutta, samoin kuin myös sen installointitapa leveänä panoraamamaisena kuvaparina huoneen peräseinällä. Kuvien eteen
asetettu musta penkki asemoi teoksen vastaanottajan lähelle kuvaa. Tämä
saa kuvat tuntumaan entistä suuremmilta, ja niiden seuraaminen, etenkin
horisontaalisesti, tuntuu hieman mosaiikkimaiselta, kun koko laajaa kuvapintaa ei saa haltuunsa yhdellä katseella. Näkökulma vie minut lähelle
teoksen kuvaaman maailman ja oman maailmani välistä rajapintaa, jotka
erottavana pintana toimii videokuvan projisointipinta. Välillä tuntuu siltä,
kuin istuisin sängyn reunalla jonkun hotellissa majoittuvan henkilön huoneessa, seuraamassa varjojen piilottamana huoneen asukkaan iltatoimia.
Välillä taas tunnen itseni ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, joka seuraa hotellihuoneiden tapahtumia joko elokuvateatterin valkokankaalta tai turvavalvomon videomonitoreilta.

Rekulan Hotelli kommentoi ja approprioi sekä visuaalisesti että teemallisesti elokuvan historiaa, käyttäen hyväksi elokuvien käyttämiä jännitteen rakentamismekanismeja, ja luodessaan outoja kerronnallisia tilanteita, jotka haastavat katsojan aiemman tiedon ja odotusarvon liikkuvan
kuvan kertomuksista. Esimerkiksi valaistuksensa ja kuva-aiheidensa,
jopa tapahtumapaikkansa, kautta Hotelli tuottaa film noir -tyyliin755
yhdistyvää tunnelmaa, mutta muokaten melko vapaasti tyyliin yleisesti
mukaanluettuja tunnuksia ja kaavamaisuuksia. Hotellista voi vaivattomasti löytää sellaisia film noirin ”visuaalisen ikonografian” ominaisuuksia, kuten valohämyistä ”chiaroscuro-valaistusta”, jossa tummat sävyt ja
voimakkaat valon ja varjon kontrastit hallitsevat kuva-alaa. Tummatukkaisen naisen peilaus-kohtauksessa on käytetty low-key-tyyppistä, vähäistä ja melko jyrkkää valaistusta, joka luo voimakkaita kontrasteja, ja
jonka yhteydessä ei käytetä tasoitusvaloja. Nainen nähdään alakulmasta
kuvattuna, kovan ja suodattamattoman sivuvalon paljastaessa vain osan
naisen kasvoista, toisen puolen jäädessä tummaan varjoon.756 Oudot
kuvakulmat, kuten voimakas alakulma (engl. low angle), jossa kamera kuvaa subjektinsa silmäntason alapuolelta ylöspäin, ovat tyypillisiä
film noir -elokuvissa. Sen avulla on mahdollista saada henkilöhahmot
paremmin irti taustasta, ja antaa heille dramaattista kokoa sekä symbolisia sävyjä. Lisäksi seinien yläosan ja katon paljastavan alakulman avulla
voidaan luoda klaustrofobista ja paranoidista tunnelmaa, kun taas yläkulman avulla elokuviin on puolestaan perinteisesti luotu tunnelmaa
epätasapainosta.757 Noir-elokuvien tapahtumapaikkana on usein urbaa204
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Film noir -termillä tarkoitetaan lähinnä
1940- ja 1950-lukujen tummasävyisiä rikos- ja dekkarielokuvia, jotka usein oli
varustettu ”psykologisella kierteellä”.
Film noir -elokuvia tehtiin ja tehdään
yhä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin; nykypäivän noir-henkisiä elokuvia kutsutaan usein ”neo-noiriksi”, vaikkakaan termi ei ole täysin ongelmaton.
Esim. Silver et al. 2004, 15; Spicer 2002,
1; Naremore 1998/2008, 7. Andrew
Spicer kuvailee 1940- ja 1950-lukujen
mustanpuhuvia
amerikkalaiselokuvia
film noir -elokuvia sen hetkisen amerikkalaisen yhteiskunnan ja amerikkalaisen
unelman ”tummaksi peiliksi”. Spicer
2002, vii, 19–20. Film noirin yhteydessä
puhutaan usein herkemmin (visuaalisesta) tyylistä ja esittämisen tavasta kuin
genrestä, koska film noir -nimikkeen
alle sopii monenlaisia elokuvia, jotka
puolestaan voidaan lajitella useamman
elokuvagenren tai -lajityypin alle (esim.
dekkarielokuvat tai gangsterielokuvat).
Termin määrittelyssä ei kuitenkaan ole
löytynyt täyttä yhteisymmärrystä. Esim.
Naremore 1998/2008, 6–11, 311–312.
Vrt. esim. Silver et al. 2004, 16; Spicer
2002, 4; Naremore 1998/2008, 172–178.
Esim. Silver et al. 2004, 16; Naremore
1998/2008, 186–187.
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Esim. Silver et al. 2004, 17.
Chelsea Girls on 210 minuuttia pitkä,
kahdelletoista 16-mm filmikelalle kuvattu kokeellinen elokuva, joka esitetään
melko vakiintuneessa, mutta osin vahtelevassa järjestyksessä, kahden rinnan
projisoidun kuvan muodossa. Elokuva
on pääosin mustavalkoinen, mutta joukossa on myös joitakin värifilmikeloja.
Kuvamateriaali on kuvattu sellaisenaan
kullekin kelalle, yhdellä otolla, ilman
editointia. Kamera on ollut pääosin paikoillaan, zoomia elokuvassa on käytetty
jonkin verran. Warhol käyttää elokuvassaan, joka on pääosin mustavalkoinen,
esteettistä jakoa mustavalkoiseen ja satunnaiseen värilliseen kuvaan sekä toisinaan myös jakoa rinnastuviin mustaan
ja valkeaan näkymään (esim. vasemmanpuoleisessa kuvassa on vallitsevana
tumma väritys ja tunnelma, kun samaan
aikaan oikeanpuoleisessa kuvassa on vallitsevana visuaalisesti ja tunnelmallisesti
vaalea väritys). Esim. Lim 2007, 64–68.
Myös Verevis 2005, 172–175.
Ks. esim. Crimp 2012, 79, 99, 108–109.
Warhol ei käyttänyt elokuvissaan juurikaan leikkauksia tms. kuvan editointitekniikoita; kahden kuvan projisoiminen samanaikaisesti rinnakkain oli
Warholin elokuvatuotannossa se keino,
joka tuli lähimmäksi elokuvan perinteisiä leikkaustekniikoita.
Wolf 2002, 190–191. Wolf siteeraa Jonas
Mekasia, joka kuvailee Warholin elokuvia direct cineman ”viimeisimmäksi
ilmaukseksi”: ”It is hard to imagine anything more pure, less staged, and less directed than Andy Warhol’s – – movies.”
Jonas Mekas, sit. Wolf 2002, 191.

ni ympäristö, erityisesti pimeän kaupungin sateiset ja synkät kadut, pimeät sivukujat, sekä varjoisat käytävät ja hämärät huoneet.758 Hotellissa
dramaattisen valaistuksen ja epätavallisten kuvakulmien avulla luodaan
visuaalista jännitettä, joka tukee teokseen liittyviä ajan kulumisen ja
odottamisen teemoja, ja jotka välittyvät suoraan myös teoksen vastaanottajan kokemukseen.
Toisen temaattisen, sekä teoksen esitystapaan että sen vi
suaaliseen tyyliin, ja osin sen aiheeseenkin palautuvan linkin – tai kenties
aivan tahattoman kommentin – elokuvahistoriaan, voi löytää Rekulan
teoksen tietyistä yhteneväisyyksistä Andy Warholin elokuvan The Chel
sea Girls (1966) kanssa. Warholin elokuva on Rekulan Hotellin tapaan
pääosin mustavalkoinen, kahteen erilliseen kuvaan jaettu elokuva.759
Myös Warholin elokuvassa tapahtumapaikkana on hotelli, teokselle nimen antanut Chelsea Hotel New Yorkissa, jonka asukkaat – monet niin
kutsutun Warholin tehtaan jäseniä – pääsivät lähes 3 ½ -tuntisen elokuvan tähdiksi.760 Rekula, samoin kuin myös Warhol, käyttää teoksessaan ilmaisukeinonaan jaettua kuva-alaa esittäessään sitä, mitä hotellin
eri huoneissa tapahtuu samanaikaisesti.761 Teosten vastaanottajien tehtäväksi puolestaan jää varsinainen kuva- ja äänimateriaalin editointi, kun
he seuraavat samanaikaisesti tai vuorotellen rinnakkaisia kuvaprojisointeja. Warholin elokuvan kohdalla teoksen vastaanottajan rooli kuva- ja
äänimateriaalin työstäjänä ja leikkaajana korostuu vielä aivan erityisesti, sillä Warhol ei leikannut elokuvaansa lainkaan, vaan kuvasi yhdellä
otoksella aina kuinkin 35-minuuttisen filmikelan, äänittäen myös äänen
paikan päällä. Tässä muokkaamattomuudessaan Warholin elokuva tuo
mieleen direct cinema -suuntauksen luonnollisuuden ja esityksen muokkaamattomuuden ihanteet.762 Tässä Rekulan teos poikkeaa selvästi Warholin hotellikuvauksesta, sillä Rekula leikkaa kuvamateriaalinsa löyhästi
kerronnalliseksi kokonaisuudeksi, jota rytmittää ja jäsentää jälkikäteen
luotu äänimaailma sekä rinnastuvien kuvien välinen dialogi ja näiden
yhdessä aikaansaama tilallinen montaasi.
5.3

KOREOGRAFIAA KAMERALLE:

VYYHTI JA RITUAL IN TRANSFIGURED TIME DIALOGISSA

Tilassa kolahtelee metallinen ääni, aivan kuin valtavat vesipisarat
osuisivat peltisen vadin pohjaan. Ääni toistuu tasaisesti kerta toisensa jälkeen, rytmittäen ja ajallistaen kerimistyötä, jota kaksi nuorta
naista suorittavat istuen vastatusten tuoleillaan. Videokuva on esitetty hidastettuna, mikä korostaa naisten jokaista kädenliikettä ja pään
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k äännöstä. Pienimmätkin mahdolliset liikkeet ja eleet, jotka tavallisesti
jäisivät helposti näkemättä, antautuvat tarkasteltavakseni ilman kiireen
tuntua. Katseellani on aikaa viipyillä käsien ja kehojen hienovaraisissa
liikeradoissa sekä naisten katseiden suunnissa ja kasvoilla karehtivien
hymyjen hienovaraisissa kaarissa. Käsillä on myös aikaa tuntea miltä
tuntuu, kun yhtä aikaa lämmin ja karhea villalanka kiertyy ranteiden
ympärille ja juoksee sormien lävitse lankaa kierittäessä. Kerimisen keinuva liike tarttuu, ja tuntuu melkein siltä, että tekisi mieli myös itse
liittyä keinumiseen, tanssinomaiseen liikkeeseen, joka tuntuu rauhoittavalta ja meditatiiviselta. Edes rytmin antavan äänimaailman metallisuus
ei tunnu häiritsevältä, vaikka se kajahteleekin terävällä tavalla suuren
näyttelytilan seinistä.

Vuonna 2000 Rekula palasi diptyykkimuotoon videoinstallaatiossaan
Vyyhti (2000, engl. Skein), joka oli tuolloin esillä ensimmäistä kertaa
taiteilijan yksityisnäyttelyssä Galleria Kari Kenetissä, Helsingissä. Teos
pohjautuu amerikkalaisen kokeellisen elokuvan ohjaajan Maya Derenin
(1917–1961) lyhytelokuvaan Ritual In Transfigured Time vuodelta 1946.
Derenin elokuvan vaikutus Rekulan Vyyhti-teokseen ei kuitenkaan ole
nähtävissä yksin teoksen aiheessa, missä kaksi naista työstää yhdessä lankavyyhdistä lankakerää, vaan se näkyy myös Rekulan teoksen rakenteessa, kuten esimerkiksi montaasin manipulaatiossa ja ajan muokkauksessa
hidastusten ja toistojen avulla.
Derenin mustavalkoinen ja mykkä lyhytelokuva Ritual
in Transfigured Time (1945–46) alkaa näkymästä, jossa pimeään aulatilaan tai käytävään avautuu vierekkäin kaksi oviaukkoa. Tummatukkainen naishahmo, jonka näyttelijänä toimii elokuvan ohjaaja Deren itse,
liikkuu oviaukkojen takana, ja vaikuttaa seurustelevan vilkkaasti jonkun
toisen henkilön kanssa. Käytävässä toinen, nuorempi naishahmo (jota
näyttelee tanssija Rita Christiani) katselee kohti oviaukkoja ja näkee Derenin esittämän naishahmon. Christianin tarkkailema Deren istuutuu
tuolille ja pitää käsivarsillaan vartalonsa edessä lankavyyhtiä, jota joku
toinen kerii piilossa seinän takana. Kun pimeässä käytävässä seisova nainen (Christiani) lähestyy oviaukkoa käsi kohotettuna ja sormet auki levitettyinä edessään, hän yllätyksekseen näkeekin oviaukosta vain Derenin
hahmon, ja pelkän tyhjän tuolin tämän edessä. Vyyhdiltä juokseva lanka
kulkeutuu lattialla olevaan koriin, missä on lankakerä.
Nuoremman naisen astuminen huoneeseen käsi koholla ikään kuin pysäyttää kaiken muun liikkeen ja Derenin näyttelemä
naishahmo jähmettyy aloilleen hymy kasvoillaan, asentoon, jossa toi206
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Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 2:52 min
Kuva näyttelystä Heli Rekula, Galleria Kari Kenetti, 2000
Kuva: Marko Mäkinen, KKA/VTM
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Vyyhti

• 2000

Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 2:52 min
Kuva näyttelystä Heli Rekula: Autiomaa – teoksia vuosilta 1989–2004,
Nykytaiteen museo Kiasma, 2005. Kuva: Petri Virtanen, KKA/VTM
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nen vyyhtiä kannatteleva käsi on korostetun ylhäällä ja toinen alhaalla.
Nopean koriin suunnatun katseen, pienen pään käännöksen ja arvoituksellisen hymyn avulla Derenin näyttelemä hahmo rohkaisee nuoren naisen istuutumaan tuolille itseään vastapäätä ja poimimaan korista työn alla olleen lankakerän. Tilanteen lukitus väistyy ja Derenin
näyttelemä hahmo jatkaa liikettään vyyhdin purkamisessa hymyillen
leveästi. Hän nauraa ja vaikuttaa puhuvan jotain, sillä hänen suunsa
ja huulensa liikkuvat jatkuvasti hymyn karehtiessa kasvoilla. Tilanteen
omituisuutta ja unenomaisuutta korostaa myös huoneeseen puhaltava
tuuli, joka saa Derenin esittämän hahmon hiukset lehahtelemaan ja
huivin lepattamaan olkapäillä voimallisesti. Tuuli ei kuitenkaan tunnu vaivaavan vastapäätä istuvaa nuorta naista, joka jatkaa lankakerän
kerimistä hämmentynyt ja huolestunut, jopa pelokas ilme kasvoillaan.
Kun lanka loppuu vyyhdiltä, Derenin näyttelemä hahmo päästää langanpään irti sormistaan, heittäen kätensä ilmaan päänsä yläpuolelle silmät suljettuina, ikään kuin jonkinlaisen ekstaattisen tilan vallassa. Siinä
samassa hän myös katoaa tuoliltaan. Nuori nainen lankakerä kädessään
jää epäuskoisen näköisenä tuijottamaan tyhjää tuolia. Samaan aikaan
seinällä, naisten välissä, näkyy kuitenkin varjo, jonka pörröinen ja kiharainen pään hahmo tuo mieleen Derenin. Nuori nainen nousee tuolilta
villalankakerä kädessään ja kulkee kohti oviaukkoa. Kohtaus vaihtuu
toiseksi ja nuori nainen astuu keskelle juhlia jonkinlaiseen ristillä varustettuun nunnan tai papin kaapuun pukeutuneena, kimppu valkoisia
kalloja kädessään. En käsittele Derenin elokuvan seuraavia kohtauksia
enää tämän pidemmälle, koska Rekulan teos liittyy ainoastaan tähän
edellä kuvailtuun ensimmäiseen kohtaukseen.
Myös Rekulan Vyyhdissä sukupolvelta toiselle siirtyvä
”dialoginen kerimisrituaali” yhdistää kaksi naista toisiinsa.763 Toisin
kuin Deren, Rekula on tuonut versioonsa mukaan myös värin ja äänen, joskin Rekulan teoksen visuaalinen ilmiasu on hyvin pelkistetty
ja minimalistinen, jopa värillisyydessään, joka on hienovarainen sekoitus valkoista, harmaata, violettia, viininpunaista ja mustaa. Projisoiduissa videokuvissa nähty värimaailma kertautuu myös teoksen
esitystilassa, missä voimakkaan violetti matto peittää muuten hyvin
vähäeleisen ja värittömän huoneen lattiaa. Maton violetti väri heijastuu lattialta tilan muille pinnoille, kattoon ja seiniin, jotka ovat valkoisia. Väriä tehostavat projisointiseinäkkeiden taakse asetetut spottivalot, jotka voimistavat lattiamaton väriä entisestään. Näin koko
huoneessa hehkuu intensiivinen ja arvoituksellinen, mutta hieman
kolea violetti väritunnelma.
208
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Vyyhti

• 2000

• 2000

Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 2:52 min

Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 2:52 min

Kuva näyttelystä Heli Rekula: Autiomaa – teoksia vuosilta

Kuva näyttelystä Heli Rekula: Autiomaa – teoksia vuosilta 1989–2004,

1989–2004, Nykytaiteen museo Kiasma, 2005

Nykytaiteen museo Kiasma, 2005

Kuva: Petri Virtanen, KKA/VTM

Kuva: Kati Kivinen
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Teoksen alussa toinen naisista nähdään oikeanpuoleisessa
kuvassa istumassa tuolilla, pitelemässä lankavyyhtiä käsivarsillaan, toisen
naisen kiertäessä lankaa keräksi vasemmanpuoleisessa kuvassa. Vyyhtiä
kannatteleva nainen on punatukkainen, ja hänen pitkät hiuksensa ovat
kiharat, hieman samaan tapaan kuin Derenillä. Hän on pukeutunut
viininpunaiseen paitaan ja mustaan hameeseen, ja hän istuu hivenen
sivuttain kameraan suuntaan, kokovartalokuvassa nähtynä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa istuva tumma- ja lyhyttukkainen nainen kerii lankaa
kerälle, pukeutuneena vaalean lilaan paitaan ja mustaan puolihameeseen.
Hän istuu mustalla tuolilla rintamasuunta hivenen sivuttain kameraan
päin, ja hänet on kuvattu puolikuvassa. Installaation tilassa, projisoitujen
kuvien ympärillä, kuuluu outo, hivenen ontolta ja metalliselta kuulostava ääni, joka muistuttaa tippuvan veden ääntä. Se tahdittaa rauhallisesti naisten kerimistyötä, joka nähdään hidastettuna kuvissa. Huonetila
naisten ympärillä videokuvissa on tyhjä; seinät ovat valkoiset ja lattia on
harmaa. Tila on valaistu kauttaaltaan tasaisesti, joten sen seinillä, samoin
kuin myös naisten kasvoilla, ei nähdä juurikaan varjoja. Tila tuo persoonattomuudessaan ja tyhjyydessään mieleen valokuvausstudion.
Naisten kerimistyö esitetään hidastettuna ja luupissa, ajattomana toimintana, joka valmistuttuaan jatkuu yhä uudelleen ja uudelleen. Rekula on saattanut teoksessaan Derenin elokuvasta tutun asetelman tilalliseen muotoon, jossa tarinan kaksi naishahmoa on sijoitettu
erillisiin kuvaprojisointeihin, jotka sijaitsevat etäällä toisistaan näyttelytilassa, lähes 90-asteen kulmassa toisiinsa nähden. Kenetin gallerian
näyttelyssä Helsingissä vuonna 2000, kahden suurikokoisen, suoraan seinille projisoidun kuvan väliin oli jätetty tilaa useamman metrin verran,
kulkuyhteyden gallerian toimistoon jäädessä projisoitujen kuvien väliin.
Myöhemmin, muun muassa Rekulan yksityisnäyttelyssä Autiomaa Kiasmassa, kookkaat kuvat oli projisoitu kulmittain toisiinsa nähden, näyttelytilassa vapaasti seisoville projisointiseinäkkeille. Seinäkkeiden väliin
jäi reilusti tilaa, joten yleisö pystyi kiertämään tilassa kuvia joka puolelta. Pimeässä näyttelytilassa naisia tuntui yhdistävän vain naisten asento,
jossa he istuvat toinen toistaan vastatusten, sekä vyyhdistä purkautuva
lanka, joka kulkee kuvasta toiseen, läpi pimeän kuvia erottavan alueen,
ikään kuin muodostaen ainoan, ja melkein käsin kosketeltavalta tuntuvan, yhteyden naisten välille.
Kun lanka yllättäen loppuu vyyhdiltä, punatukkainen nainen laskee kätensä syliinsä ja nousee ylös tuoliltaan. Samalla myös tummatukkainen naisen vasemmalla, keritty lankakerä kädessään, nousee ylös,
katsoen rintamasuunta oikeaan kohti toista valkokangasta ja kohti toista
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Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 2:52 min
Kuvat näyttelystä Heli Rekula, Galleria Kari Kenetti, 2000
Kuvat: Heli Rekula
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naista. Seuraavaksi punatukkainen nainen astuu ulos omasta kuvastaan.
Hänen askeltensa kolahdukset kaikuvat voimakkaina teoksen vastaanottajan ympärillä installaation esitystilassa. Tämä synnyttää hetkeksi epäjatkuvuustunteen teoksen auditiivisessa tilakokemuksessa, koska kovalla lattialla kolahtelevat askeleet eivät tunnu oikein sopivan yhteen violetin maton
peittämän lattian kanssa, mikä vaimentaa teoksen vastaanottajien askeleet
näiden liikkuessa teoksen esitystilassa. Punatukkainen nainen astuu sisään
toiseen kuvaan, kohdaten toisen naisen; tämä on taiteilijan mukaan teoksen merkittävin tapahtuma, kun naiset astuvat samaan kuvaan.764 Naiset
seisovat hetken vastakkain, katsoen toisiaan. Sitten he yhteistuumissa
kääntävät katseensa kohti kameraa ja katsojaa, ikään kuin tiedostaen tämän läsnäolon. Samalla oikeanpuoleiseen kuvaan ilmestyy tiukka lähikuva
naisten käsistä mustien hameiden luodessa käsille tumman taustan. Tummatukkainen nainen puristaa vaaleaa lankakerää kädessään, kunnes äkkiä
pudottaa sen maahan. Samassa molemmat kuvat leikkaavat otoksiin, joissa
eriväriset lankakerät putoavat ylhäältä alas, jääden hetkeksi pomppimaan
ylösalaisin törmättyään lattiaan.
Vaikka hetken ajan tuntuu siltä, että teos on jo saapunut
loppuunsa, seuraakin vielä loppuepisodi, joka on kuin lyhyt takaisinkelaus juuri nähtyyn. Oikeanpuoleinen kuva palaa takaisin punatukkaiseen
naiseen, joka istuu jälleen tuolillaan, kädet sylissään, katsellen käsiinsä. Siinä samassa vaalea villalanka nousee ylös lattialta naisen tummaa
hametta pitkin ja pujottautuu takaisin naisen käsien ympärille. Naisen
aiemmat liikkeet, jotka esitetään nyt taaksepäin kelattuina, näyttävät
hivenen kömpelöiltä ja oudoilta. Samalla vasemmanpuoleisessa kuvassa
lankakerät pomppivat edelleen, mutta nyt nousten ylös, ikään kuin takaisin sinne, mistä hetkeä aiemmin putosivat. Tämän jälkeen teos palaa
alkuun ja alkaa luuppina taas alusta, edeten nyt normaalissa järjestyksessään; toinen naisista kerii ja toinen kannattelee vyyhtiä.
5.3.1

Rytmi ja ruumiin liikekieli
kommunikaatiokeinona

Teoksen installaatiomuoto rajaa vastaanottajan eteen lähes suorakulmaisen tilanpuolikkaan, hahmottaen teoksen kohtaajan ympärille pienemmän
tilan ison näyttelysalin keskeltä. Tuoleilla vastatusten istumassa nähdyt
naiset vaikuttavat lähes todellisen kokoisilta, ikään kuin he olisivat läsnä
siinä samassa tilassa, missä katsominen tapahtuu. Videokuvissa nähty tila
naisten ympärillä on hyvin riisuttu ja yksinkertainen, ja se näyttää yllättävän samankaltaiselta kuin teoksen esitysympäristönä toimiva valkoseinäi212
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Heli Rekula, sit. Kivinen 2005, 12.

nen ja tummalattiainen näyttelytila. Ja vaikka teoksen esittämät hidastetut videokuvat ovatkin pääosin stabiileja, ja vaikka suurimmat muutokset
kuvien sisällä tapahtuvat lähikuvien ja yleiskuvien vaihteluissa, kuvat onnistuvat tästä huolimatta saamaan aikaan voimakkaan liikkeen ja tilan
tunnun, kuvatessaan naisten hienovaraista kerimisliikettä. Yhdessä installaation vapaasti tilassa seisovien projisointiseinäkkeiden kanssa, teoksen
audiovisuaalinen materiaali luo tunnelmaa teoksen ja sen vastaanottajan
yhdessä jakamasta tilasta, joka on yhdistelmä videolla nähtävien naisten
tilaa ja teoksen esittämiseen käytettyä näyttelytilaa. Teoksen hivenen kolea värimaailma violetin ja harmaan eri sävyissä etäännyttää hieman sitä
lempeää ja turvallista tunnelmaa, jonka naisten eleet ja liikkeet onnistuvat luomaan. Entisestään koleutta korostaa näyttelytilan lattian peittävä
räikeän violetti matto, jonka väri heijastuu tilan valkoisiin seiniin, ja josta
taustastaan valaistut projisointiseinäkkeet kohoavat esiin irrallisina, lähes ilmassa leijailevan tuntuisina liikkuvan kuvan ikkunoina. Violetin värin
koleus, tilassa kalahtava metallinen putoavan veden ääni sekä hidastettu
kuva luovat yhdessä unenomaista tunnelmaa, joka kuljettaa ajatukset todellisuuden toiselle puolelle.

Kirjoittaessaan Heli Rekulan teoksista tämän Kiasmassa vuonna 2005
järjestetyn yksityisnäyttelyn Autiomaa-näyttelyjulkaisussa, elokuvatutkija Jarmo Valkola korosti Rekulan videoteosten protagonistien ”koreografisten liikeratojen”, sekä ilmeiden ja eleiden keskeistä roolia muutoin ulkoasultaan varsin minimalistisissa ja vähäeleisissä teoksissa.765
Nämä ovat seikkoja, joihin taiteilija itsekin viittaa kertoessaan niistä
syistä, joiden ansioista hän päätyi työskentelemään dialogissa Derenin
teosten kanssa. Derenin teosten fyysisyys ja rytmiikka, sekä liikkeiden ja
eleiden kautta tapahtuva kommunikaatio tuntuivat yhteensopivilta Rekulan omaan työskentelyyn ja teoksiin suhteutettuna.766 Vyyhdissä protagonistien liikkeet ja eleet ohjaavat teoksen vastaanottajan kokemusta,
rytmittäen ja laajentaen sitä. Valkola kuvaa rytmin ja kehon yhteyttä
Vyyhdissä seuraavaan tapaan:
”Vyyhti on dialoginen rituaali, jossa käden rytmi ja kehon rytmi
yhdentyvät kuvalliseksi, paikoin maagisuutta tavoittelevaksi virraksi, jonka keskellä kuvissa olevat naiset ja heidän käsistään hidastettuina irtoavat lankakerät kommunikoivat.” 767
765
766
767

Valkola 2005, 136.
Vadén 1999, 78.
Valkola 2005, 136.

Tarkastelen seuraavaksi hieman Maya Derenin elokuvateoreettisia näkemyksiä suhteessa elokuvan muotoon, ”liikkuvaan kokemukseen”
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sekä elokuvalliseen koreografiaan.768 Tätä kautta pyrin jäljittämään sitä
kameran koreografiaa, jonka Rekula on tulkintani mukaan omaksunut ja
approprioinut Derenin työskentelystä ja elokuvista omaan teokseensa,
ja jota hän nähdäkseni kehittää edelleen Vyyhdissä sen tilallisen muodon
kautta. Vaikka Derenin elokuvissa teosten sisällöllisestä liikekoreogra
fiasta usein vastasikin joku ulkopuolinen henkilö tai Deren yhteistyössä jonkun toisen henkilön kanssa – kuten Ritual in Transfigured Time
elokuvassa, jossa Deren yhteistyössä Frank Westbrookin kanssa vastasi
teoksen liikekoreografiasta – Derenin työskentely elokuvan muodon
kanssa kuitenkin rinnastuu mielestäni voimakkaasti koreografiseen
työskentelyyn, jonka hän myös itse huomioi kirjoituksissaan. Teostaan
Ritual in Transfigured Time Deren kuvaili ”tanssiksi”, jonka keskiössä – niin esteettisessä kuin myös teknologisessa mielessä – on liikkuva
ihmiskeho.769
Omissa elokuvateoreettisissa kirjoituksissaan Deren toistuvasti kritisoi sekä dokumenttielokuvaa että myös kerronnallista elokuvaa, joista jälkimmäisen Deren katsoi liiallisesti ”imitoivan” kirjallisia
kerronnan malleja:

768

”Jos elokuva aikoo ottaa paikkansa muiden kehittyneiden taidemuotojen rinnalla, sen täytyy lakata pääsiassa vain tallentamasta
todellisuuksia, jotka eivät ole pienimmässäkään määrin velkaa
elokuvalle todellisesta olemassaolostaan. Sen sijaan elokuvan tulee luoda totaalinen kokemus, joka lähtee niin välineensä todelli-

769
770

sesta luonteesta kuin on erottamaton osa sen keinoja. Sen täytyy
luopua niistä kerronnallisista järjestyksistä, jotka se on lainannut
kirjallisuudesta samoin kuin 1800-luvun primitiiviseen materialismiin liittyvien mielikuvituksettomien aika- ja tilakäsitteiden
sitomien, epävarmaan kausaalilogiikkaan pohjautuvien kerronnallisten juonirakenteiden imitaatiosta. Sen sijaan elokuvan
täytyy kehittää elokuvallisten kuvien sanasto ja kehittää niihin
suhtautuva elokuvallisten tekniikkojen syntaksi. Sen täytyy määrittää välineelle ominaiset keinonsa, löytää omat strukturaaliset
mallinsa, tutkia uusia maailmoja ja ulottuvuuksia, jotka sille sopivat, sekä näin rikastaa kulttuuriamme taiteellisesti, kuten tiede
on tehnyt omalla tahollaan.” 770

Elokuvan sisällön sijaan Deren korosti omissa teoreettisissa teksteissään
elokuvan muotoa, joka hänen omissa teoksissaan, kuten myös hänen kirjoituksissaan, usein liittyi joko tanssiin tai runouteen.771
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Taideteoreettisissa teksteissään Deren
paneutui muun muassa ajan olemukseen
elokuvailmaisussa sekä tilalliseen esittämiseen liittyvien konventioiden soveltamiseen traditionaalisen elokuva-apparaatin ehdoin. Derenille elokuvakameran toiminnot olivat joko löytämistä tai
keksimistä; löytäminen (engl. discovery)
tarkoitti elokuvatekniikan avulla saavuttettavia tapoja laajentaa silmän kykyä
nähdä tilallisia ja ajallisia näkyjä toisella
tapaa; suuren etäisyyden takaa tai mikroskooppisen läheltä tai hidastuksessa.
Keksimisen (engl. innovation) välineenä
kamera puolestaan tallentaa todellisuuden mielikuvituksellisia rakenteita ja tuo
ne jälleen nähtäviksi kuvaleikkauksen
luomien illuusioiden avulla. Elokuvan
muotokielen Deren pyrki aktivoimaan
siten, että edesauttaisi uudenlaisten näkymien hahmottamisen ihmismielen
ulottuvuuksien tarkasteluun. Vaikka
Deren halusikin elokuvan muotoutuvan taidemuodoksi, joka ”luo totaalisen
kokemuksen” pelkän todellisuuksien
tallentamisen sijaan, hän kuitenkin piti
elokuvan ja todellisuuden välistä suhdetta indeksaalisena, valokuvaukselliseen realismiin pohjaten. Valkola 1993,
120–122; myös Valkola 2001, passim.
Brannigan 2002, passim.
Deren 1960, sit. Mast et al. 1992, 70,
suom. Valkola 2001, passim. ”If cinema
is to take its place beside the others as
a full-fledged art form, it must cease
merely to record realities that owe nothing of their actual existence to the film
instrument, Instead, it must create a total experience so much out of the very
nature of the instrument as to be inseparable from its means. It must relinquish
the narrative disciplines it has borrowed
from literature and its timid imitation
of the causal logic of narrative plots, as
form which flowered as a celebration of
the earth-bound, step-by-step concept
of time, space and relationship which
was part of the primitive materialism
of the nineteenth century. Instead, it
must develop the vocabulary of filmic
images and evolve the syntax of filmic
techniques which relate those. It must
determine the disciplines inherent in
the medium, discover its own structural
modes, explore the new realms and dimensions accessible to it, and so enrich
our culture artistically as science has
done in its own province.”
Valkola 2001, passim.
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Deren 1953, sit. Sitney 1974/2002, 74–
75. Suom. Valkola 2001, passim.
Deren 1953, sit. Sitney 1974/2002, 74–
75. Suom. Valkola 2001, passim.
Rekula, sit. Kivinen 2005, 11–12. Myös
Vadén 1999, 79 ja Stewen 2003, 81.
Derenin elokuvista kaikkiaan viisi liittyy
sisällöllisesti tanssiin: A Study in Cho
reography for Camera (1945), Ritual in
Transfigured Time (1945–46), Meditation
on Violence (1948), The Very Eye of Night
(1952–55) sekä Divine Horsemen, joka on
Derenin kuoleman jälkeen koottu dokumentaarinen elokuva hänen Haitilla
vuosien 1947–1954 kuvaamastaan materiaalista. Kameratyöskentelyyn liittyvä
koreografinen ote puolestaan kulkee läpi
Derenin koko tuotannon. Esim. Brannigan 2002, passim.
Derenin teosten yhteydessä on käytetty elokuvatanssi-termiä (suom. Valkola
2001, engl. choreocinema), jolla yleisesti
viitataan teoksiin, joissa tanssi ja elokuva yhdistyvät yhdeksi taideteokseksi.
Termi juontaa juurensa jo 1940-luvulta,
jolloin amerikkalainen tanssikriitikko
John Martin käytti sitä kirjoittaessaan
Derenin kokeellisista lyhytelokuvista.
Martinin mukaan Derenin teoksissa
oli kyse aivan uudesta taidemuodosta,
choreocinemasta, jossa tanssi ja kamera
yhteistyössä luovat taideteoksen. Esim.
Valkola 1993, 119.
Valkola 1993, 119; myös Valkola 2001,
passim.
Esim. Brannigan 2002, passim.; myös
Sullivan 2001, 215–216.

Runouden ja elokuvan suhteessa Dereniä kiinnosti runouden ominaispiirteiden, kuten loppusointujen ja värien, mahdollinen läsnäolo myös muissa taidemuodoissa, kuten elokuvassa. Derenille runous
oli ”lähestymistä kokemukseen”, joka hänen mukaan poikkeaa esimerkiksi draaman tekijän kokemuksesta näkökulmaeron vuoksi, sillä draaman kirjoittajan kiinnostuksen kohteena ovat eri elementit, kuin runon
kirjoittajalla. Derenin mukaan draamapohjaiset, kertovat elokuvat ovat
rakenteeltaan horisontaalisia, sillä ne etenevät tilanteesta tapahtuman
kautta seuraavaan, ja keskittyvät henkilöhahmojen kehittelyyn. Niiden
kirjallinen vastapari on romaani. Tämän vastakohdaksi Deren hahmotteli vertikaalisen tai runollisen rakenteen elokuvalle, joka oli käytössä myös
hänen omissa elokuvissaan, joissa kuvakerronnan intensiivisyyttä ei kasvateta toiminnan, vaan käsillä olevan hetken tarkemmalla tarkastelulla,
vertikaalisesti. Derenin mukaan poeettinen tai vertikaalinen rakenne tarkastelee tietyn hetken eri haarautumia, niiden ominaislaatuja ja syvyyttä,
keskittyen ennemminkin siihen, mitä kyseinen hetki tarkoittaa tai miltä
tuolla hetkellä tuntuu, sen sijaan, että pelkästään tarkasteltaisiin sitä,
mitä kyseisellä hetkellä tapahtuu.772 Samankaltainen vertikaalinen rakenne on mielestäni hahmotettavissa myös Rekulan Vyyhdissä, joka sisällön
ohella approprioi tarkoin myös Derenin elokuvan muotokieltä ja rakennetta. Runouden avulla oli Derenin mukaan mahdollista luoda näkyviä
ja kuuluvia muotoja sellaiselle, joka on näkymätöntä, kuten tunteille,
aistimuksille ja liikkeen ”metafyysiselle sisällölle”.773 Tämä Derenin tavoite – näkymättömän ja sanojen ulkopuolelle sulkeutuvan kuvaaminen
– löytää kaikupohjaa myös Rekulan teoksissa, etenkin Vyyhdissä, joka
käsittelee merkitysten ja asioiden välittämistä eteenpäin, ja itsen peilaamista toiseen; taiteilijan omin sanoin Vyyhti on kuvaus ”kohtaamisesta ja
asioiden jakamisesta” sekä ”antamisesta ja saamisesta”.774
Etsiessään vaihtoehtoista muotoa elokuvalliselle synteesille, Deren tarkasteli runouden ohella myös tanssin merkitystä ja olemuksellisuutta elokuvissa.775 ”Elokuvatanssi” (engl. choreocinema)776 oli
Derenille mahdollisuuksia sisältävä teosmuoto, jossa koreografian ja kameran liikkeiden yhteispelillä voitaisiin saada aikaan Derenin kaipaamaa
elokuvallista synteesiä, joka kuitenkin piti irrottaa ”teatterillisista tanssikäsityksistä”.777 Tällä Deren tarkoitti kameran vapauttamista teatterilliseen traditioon liittyvistä tilallisista rajoituksista, joka perinteisemmässä
tanssielokuvassa tarkoitti usein paikoillaan pysyvää kameraa tallentamassa liikettä; tässä asetelmassa kameran ja liikkeen yhteinen koreografia ja yhteinen ilmaisu eivät Derenin mukaan päässeet toteutumaan.778
Elokuvatanssissa ei siis ollut kyse pelkästä tanssin tallentamisesta, kuten
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tanssielokuvassa, vaan kameran ja liikkuvan vartalon jaetun liikkeen koreografian kuvaamisesta. Jarmo Valkolan mukaan tämä käy hyvin ilmi
Derenin teoksissa muun muassa tavassa, jonka mukaan hän sijoitti elokuvissaan tanssivat hahmot ”näyttämölle”, joka oli luonteeltaan abstrakti, ”tyylitelty maailma”, joka mahdollisti uudenlaisen suhteen tanssijan
ja tilan välillä. Derenin elokuvissa – samoin kuin myös Rekulan teoksissa – protagonistit asuttavat tavallisesti maailmaa, joka on unten tapaan
fiktiivinen, ja jota eivät hallitse arkitodellisuutta rasittavat materiaaliset
tai maantieteelliset lainalaisuudet, vaan joissa vallitsee omanlaisensa avaruudellinen koreografia.779
Vaikka tanssin, liikkeen ja liikkuvan vartalon merkityksiä
Derenin elokuvien esteettiselle ilmeelle ja niiden yleiselle rakenteelle ei
voi vähätellä, nämä lähestymistavat hänen tuotantoonsa ovat jääneet
vähemmälle huomiolle. Tähän on varmastikin osaltaan vaikuttanut se,
että elokuvatanssi-käsite on usein osoittautunut varsin haasteelliseksi
määrittelyn kannalta, sillä se on enemmän kuin pelkkä osiensa – elokuvan ja tanssin – summa; elokuvatanssissa taiteenlajit tehostavat toistensa
ominaisuuksia työstäessään yhteistä lopputulosta. Samalla tavoin toimii
mielestäni myös liikkuvan kuvan installaatio, joka on – ei vain osiensa
summa, vaan – tulosta eri taiteenlajien ja esteettisten ilmaisumuotojen
yhteen pelaamisesta, jossa ne yhdessä tuottavat kokemuksen, joka on
aina eri kuin pelkkä osatekijöidensä summa.
5.3.2

Kuva, liike ja kosketus

Yksi Derenin ja Rekulan teoksia yhdistävä tekijä on myös kokonaisvaltaisen fyysisen kokemuksen tuottaminen pelkän (audio)visuaalisen
elämyksen sijaan.780 Vyyhdissä, samoin kuin myös Ritual In Transfigured
Time -elokuvassa, haptisilla aistimuksilla on merkittävä osansa teoksen tulkinnassa; miltä villalanka tuntuu, kun se juoksee sormien lävitse
vyyhdeltä kerälle? Entä, kuinka vartalo liikkuu vyyhteä kallistettaessa, ja
kuinka käsi kiertyy keriessään lankakerää? Vastaanottaessaan Derenin ja
Rekulan teoksia niiden kohtaaja voi omien kokemustensa avulla muistaa
tai arvaustensa pohjalta pohtia, minkälainen on hyvä rytmi kerimistyötä
tehtäessä? Teosten fyysisyys, Rekulan teoksen kohdalla myös teoksen tilallinen muoto, tekee teoksen vastaanottajasta tietoisen ruumiillisuudestaan, edesauttaen teoksen vastaanottajan moniaistista, intersubjektiivista
kokemusta.
Kuvien tasolla haptisuutta teoksiin tuottavat lähikuvat ja
liikettä korostavat hidastukset. Deren käytti elokuvissaan runsaasti sekä
lähikuvia että kuvahidastuksia valtavirtaelokuvan suosimien kasvokuvien
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Valkola 2001, passim.
Ks. Deren 1960, sit. Mast et al. 1992, 70.

781

782

783
784
785
786
787

Suurin osa Derenin elokuvista oli
mykkiä, mm. Meshes of The Afternoon
(1943, vuonna 1959 elokuvaan lisättiin
Teiji Iton säveltämä musiikki); At Land
(1944); A Study in Choreography for Ca
mera (1945); Ritual in Transfigured Time
(1948); Meditation on Violence (1948, elokuvassa on kiinalaista huilumusiikkia ja
haitilaista rummutusta). Esim. Valkola
2001, passim.
Nichols 2001b, 50; myös Brannigan
2002, passim. Varhaisesta elokuvasta eli
nk. attraktioelokuvasta ks. esim. Gunning 1986/2006, 381–388.
Valkola 2001, passim.
Griffin 2002, ei sivunumeroa.
Brannigan 2002, passim.
Rekula, sit. Kivinen 2005, 12.
Elovirta 2005, 123.

ja dialogin sijaan.781 Elokuvatutkija Bill Nichols huomauttaakin, että
näissä valinnoissaan Derenin elokuvat muistuttavat enemmän varhaisia
elokuvia, joissa myös liikkeen tarkastelu lähikuvien ja liikkeen ”minikoreografian” paljastavien hidastusten avulla oli tavallista.782 Jarmo Valkolan mukaan Deren tavoitteli Ritual in Transfigured Time teoksessaan
ilmaisua, jossa kaikki liikkeet ja eleet suhteutuvat ja sulautuvat toisiinsa
koko elokuvan läpi kulkevan ”koreografisen käsitteen” mukaisesti; omanlaista jatkuvuuden malliaan seuraten Deren leikkaa teoksessaan henki sean
löhahmosta toiseen, seuraten ikään kuin yhtä ja samaa liikettä u
eri henkilöhahmon kautta tarkasteltuna. Liikkeen jatkuvuus hahmosta
toiseen tuo Valkolan mukaan Derenin elokuvaan myös ”emotionaalista
yhtenäisyyttä”, joka yhdistää elokuvan otoksia.783
Myös Vyyhdissä protagonistien liikkeet ja eleet jatkuvat läpi
koko teoksen koreografisesti, kuten Derenilläkin. Toistuva ja resonoiva
liike, jota naiset teoksessa suorittavat, ohjaa teoksen kulkua, sillä varsinaista kerronnallista ainesta teoksessa ei juuri ole. Tästä johtuen naisten
suorittama vyyhdin purku kohottautuu teosta kannattelevaksi ja eteenpäin kuljettavaksi ”symbolisesti ladatuksi rituaaliksi”, jonka liikkeet ja
eleet pyrkivät päämääräänsä, antamatta kuitenkaan minkäänlaista havaittavaa vaikutusta tai ratkaisua asioiden tilaan.784 Liikkeiden jatkuva
toisto luo oman ilmaisupiirinsä, joka kutsuu vastaanottajan mukaan,
ollen samaan aikaan kuitenkin sekä itseriittoinen että selityksiä pakeneva. Lisäksi Derenin ja Rekulan käsittelyssä protagonistien välinen vuorovaikutus ja kohtaamiset vaikuttavat aluksi tutuilta, mutta toiston ja
kuvahidastusten myötä ne myös pakenevat itsestään selviä merkityksiä.
Elokuvan ja tanssin yhteyksiä tutkineen Erin Branniganin
mukaan Ritual In Transfigured Time on ”eleiden leikkiä”, jossa protagonistien liikkeet ja eleet houkuttelevat elokuvan vastaanottajan mukaan
liikkeeseen, ”antautumaan oudolle ja vieraalle” hylkäämällä tutun ja jo
tunnetun tarjoaman mukavuuden.785 Samanlaista eleiden leikkiä on löydettävissä myös Rekulan Vyyhdissä, jossa kamera vuoroon seuraa vyyhden purkuun tai lankakerän kerimiseen keskittyneiden naisten kasvoja
ja ilmeitä, vuoroon rajaten kuvan tiukemmin naisten käsiin ja keskivartaloon tarkastellessaan työn parissa liikkuvia vartaloja. Liikkeen hidastaminen tekee vyyhdin kerimistyöstä ”rituaalin antamisesta ja saamisesta”,
tietojen ja kokemusten jakamisesta.786 Taidehistorioitsija Arja Elovirta
kuvailee teosta artikkelissaan ”Halun sisäinen autiomaa” (2005) Rekulan
kunnianosoitukseksi ei yksin Derenille, vaan myös ”äitien ja isoäitien
välittämälle perimälle, jonka kautta kulttuurinen muisti avautuu kohti
feminiinistä horisonttia”.787 Teoksen tilallinen, kaksikuvainen installaaHELI REKULA
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HELI REKULA
Vyyhti

• 2000

Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 2:52 min
Kuva näyttelystä Heli Rekula, Galleria Kari Kenetti, 2000
Kuva: Heli Rekula
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Valkola 2005, 138.
Stewen 2003, 81
”The ritualistic form… creates fear, for example, by creating an imaginative, often mythological experience which, by containing its
own logic within itself, has no reference to any
specific time or place, and is forever valid for
all time and place… Above all, the ritualistic
form treats the human being not as the source
of the dramatic action, but as a somewhat depersonalized element in a dramatic whole.”
Deren, sit. Nichols 2001b, 20.
”Ritualistinen” oli myös termi, jonka avulla
Deren toivoi voivansa kuvata sitä yleistä laatua, joka yhdistää eri sivilisaatioista peräisin
olevia taidemuotoja, niiden anonyymiä alkuperää, luonetta ”välttämättömänä traditiona”
sekä niiden maagisia tarkoituksia. Valkola
2001, passim. Deren tarkasteli ei-länsimaisten
kulttuurien rituaaleja myös elokuvahankkeissaan, jotka kuitenkin jäivät viimeistelemättä
taiteilijan kuoltua ennenaikaisesti. Kokeellisemmista lähtökohdista aloitetut projektit
balilaisista tansseista sekä haitilaisesta voodookulttuurista muotoutuivat lopulta kuitenkin
lähemmäs ulkopuolisen tarkkailijan tekemää
etnografista dokumenttielokuvaa. Mayne
2002, 81–85, Myös Hongisto 2004, passim.
Nichols 2001b, 10–20. Myös Valkola 2001,
passim.
Rekula, sit. Vadén 1999, 77. At Land -lyhytelokuvassa Deren esittää rantaan huuhtoutunutta naista, joka nousee juurakoiden ja puun
runkojen yli kiiveten suoraan rannalta taloon,
keskelle juhlivia ihmisiä. Derenin esittämä
protagonisti on kuitenkin näkymätön elokuvan muille henkilöhahmoille eivätkä nämä
täten huomaa Derenin henkilöhahmoa tämän
ryömiessä pitkin pitkää juhlapöytää. Protagonistin näkymättömyys At Landissa on tyypillistä klassisten transsielokuvien asetelmassa.
Transsielokuvissa unenkaltaisuus liittyy sekä
teosten sisältöön ja kerronnan unenkaltaisuuteen, mutta myös henkilöhahmoihin, jotka
käyttäytyvät kuin unissakävelijät, ”ulkomaailmasta välittämättä”. P. Adams Sitney kirjoittaa: ”Transsielokuvan päähenkilöt ovat unissakävelijöitä, pappeja, rituaalien suorittajia ja
riivattuja, joiden tyyliteltyjä liikkeitä kamera
voi hidastuksin ja. nopeutuksin luoda niin
taipuisasti uudelleen. Päähenkilö vaeltaa läpi
väkevän ympäristön kohti kaiken huipentavia
hetkiä. Tämän kehityksen eri asteet on usein
merkitty sen mukaan, mitä hän näkee, enemmänkin kuin sen mukaan, mitä hän tekee.
Maisemat, niin luonnolliset kuin arkkitehtoniset, joiden läpi hän kulkee, on usein valittu naiivien esteettisten kriteereiden mukaan.
Usein ne tehostavat elokuvan tekstuuria niin,
että tietty symbolinen linja toteutuu. Transsin
luonteeseen kuuluu, että päähenkilö pysyy
eristäytyneenä siitä, mitä hän kohtaa; henkilöiden välinen vuorovaikutus ei ole mahdollista näissä elokuvissa.” Sitney 1974/2002, 18,
suom. Valkola 2001, passim.
Valkola 2001, passim.

tiomuoto, ja toistoon pohjaava rakenne puolestaan ovat muodollisia
keinoja, joiden kautta Rekula kuvaa ja välittää vastaanottajalleen sekä
tuttuja että myös tiedostamattomia ”sosiaalisia rituaaleja”.788 Niin
Rekulan teoksessa, kuin myös Derenin elokuvassa, lankavyyhdin
purkamisesta kerälle tulee eräänlainen vertauskuva toisen ihmisen
kohtaamiselle ja tervehtimiselle, jotka olivat teemoina jo Rekulan
varhaisessa Hotelli teoksessa. Kerimistyö vertautuu Riikka Stewenin
tulkinnan mukaan Vyyhdissä – ja mielestäni samoin myös Derenin
Ritualissa – myös ”ajan lankoihin”, tapahtumien ja hetkien välisiin
yhteyksiin.789 Kuvien ja henkilöhahmojen vastakkainasettelu teoksen
installaatiomuodossa tuo teoksen audiovisuaaliseen ja ruumiilliseen
kokemukseen jännitteistä vuorovaikutusta, joka ei olisi mahdollinen
ilman teoksen tilallista muotoa.
Bill Nichols yhdistää Derenin elokuvatuotannossaan
osoittaman kiinnostuksen tanssia, liikettä ja rituaaleja sekä ”ritualistista muotoa” 790 kohtaan persoonattomaksi tekemiseen; ihmisen
”ei-personoituna elementtinä” käsittelemiseen draamallisessa kokonaisuudessa.791 Nicholsin mukaan Derenin elokuvissa esiintyjien
ruumiillisuus tanssissa tai ritualistisissa liikkeissä ehdottaa mieluummin kollektiivista kuin persoonallista toimijaa.792 Tätä persoonattomaksi tekemistä tukee Nicholsin mukaan myös jo edellä mainittu
Derenin ilmaisema vastentahtoisuus kirjallisia kertomusmuotoja
kohtaan. Henkilöhahmojen läpinäkyvyys ja tavoittamattomuus Derenin teoksissa on myös seikka, jonka Rekula on nimennyt yhdeksi
innoituksensa lähteeksi omille teoksilleen; Nuoret/Vanhat-näyttelyssä
esitetyn Derenin At Land -elokuvan naishahmon ”läpinäkyvyys” ja
näkymättömyys elokuvan muille protagonisteille oli seikka, jonka
Rekula mainitsi tärkeänä vaikuttimena näyttelyn yhteydessä julkaistuissa haastattelussaan.793 Jarmo Valkolan mukaan protagonistien
ei-personoitu käsittely ei kuitenkaan tarkoita yksilöllisyyden hävittämistä, vaan sen laajentamista persoonallisten ulottuvuuksien ulkopuolelle ja ihmisen persoonallisuuden vapauttamista ”erityisyyksistään ja rajoituksistaan”.794
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6
PEKKA NISKANEN
DIALOGEJA JA POLYFONIAA

(s. 1961) aloitti uransa 1990-luvun
alkupuoliskolla käsitteellisillä ja tekstipainotteisilla installaatioteoksilla,
joiden aiheet liittyvät usein yksilön identiteettiin ja sen rakentumiseen
sekä tähän prosessiin kytkeytyviin ympäristön asettamiin rajoituksiin ja
paineisiin.795 Toinen toistuva teema Niskasen teoksissa on ollut kielen
konstruktiivisen luonteen tarkastelu, sekä ne tavat, joilla kieltä käytetään maailman merkityksellistämisessä ja todellisuuden rakentamisessa
ja uusintamisessa. Vakiintunut elementti Niskasen teoksissa on myös pitkään ollut sekä muotoilun että arkkitehtuurin perinteestä ja muotokielestä ammentava visuaalisuus ja estetiikka, joka ilmentää hyvin taiteilijan
kiinnostusta ja ymmärrystä muotoja ja materiaaleja kohtaan, kuin myös
niiden välittämiä arvoja ja arvostuksia kohtaan. Nämä elementit eivät
kuitenkaan ole Niskasen teoksissa yksinomaan positiivisen innostuksen
ja pelkän ihailun kohteina, vaan taiteilijan lähestymistapa niihin on tavallisesti pohjimmiltaan paremminkin kohdettaan kriittisesti tarkasteleva, ja sen hierarkioita analysoiva ja purkava.796
Liikkuvan kuvan installaatio vakiintui Niskasen toistuvasti käyttämäksi teosmuodoksi 1990-luvun loppupuolella. Jo vuonna
1995 Niskanen käytti projisoitua, tekstipohjaista animaatiovideota osana identiteettien rakennettua luonnetta tarkastelevaa mainostauluprojektiaan I Like Him and Her (Pidän heistä molemmista, 1995), jolla hän
osallistui Nykytaiteen museon ARS95-näyttelyyn.797 Liikkuvan kuvan
teoksensa Niskanen esittää tavallisesti joko yksi- tai monikuvaisina moKUVATAITEILIJA PEKKA NISKANEN
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Esim. teokset NG LI (1992) ja Stefan
Lindfors, Booa 2 + 2 (1993). Ks. esim.
Karttunen 1995, 63 ja Uimonen 1995, C.
Ks. esim. Rouhiainen 2000a, 72.
Ks. esim. Karttunen 1995, 63.

PEKKA NISKANEN
I Like Him and Her

• 1995

Mediainstallaatio, 365 × 538 cm, Sokoksen tavaratalon ja Postitalon seinä
Kuva näyttelystä ARS95, Nykytaiteen museo, 1995
Kuvat: Antti Kuivalainen, KKA / VTM
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nitori-installaatioina tai videoprojisointeina installaatiomuodossa. Samanaikaisesti esillä olevat useat erilliset kuva- ja äänilähteet rikkovat perinteistä näkemystä liikkuvan kuvan kerronnan luonteesta, avaten useita
samanaikaisia näkökulmia tiettyyn kohtaukseen tai henkilöhahmoon, ja
korostaen tarinan symbolisia osia.
Tässä luvussa tarkastelen lähemmin kahta Niskasen liikkuvan kuvan teosta viime vuosituhannen vaihteesta. Kaksikanavaisessa
videoteoksessaan 4 Songs: As a Matter of Fat (1998) Niskanen tarkastelee puhetta ja laulua yhteenkietovan dueton muodossa perheen sisäisten
suhteiden dynamiikkaa ja sukupuoli-identiteetin muotoutumista kahden kertojan esittämänä vuoropuheluna. Teosta on esitetty sekä kahden
videomonitorin ja digitaalisen pianon varaan rakennettuna installaationa798 että myös kahden rinnakkain, toisistaan hieman erilleen, asemoidun videoprojisoinnin muodostamana videoinstallaationa.799 Tarkastelen tässä teosanalyysissä nimenomaan ensin mainittua teosversiota,
eli teoksen ensiesitystä monitori-installaatiomuodossa Nykytaiteen museo Kiasmassa.
Muutamaa vuotta myöhemmin valmistunut, myös kahden
erillisen kuvan tilalliseen esitysmuotoon perustuva teos Ryokan Mother
Tongue (Hotelli Äidinkieli, 2002), palautuu As a Matter of Fat -teoksen tavoin identiteettitematiikkaan vuoropuhelun muodossa.800 Tässä
teoksessa taiteilija on sijoittanut suurikokoiset projisoidut videokuvat
erilleen tilaan, toisen hieman taaemmaksi galleriatilan perälle ja toisen
taas aivan tilan sisäänkäynnin tuntumaan. Taaemman projisoidun kuvan rinnalle taiteilija on asettanut suurikokoisen peilin, johon huoneen
etuosaan sijoitettu videokuva heijastuu läpikuultavan valkokankaalle
läpi; näin tilassa olikin samanaikaisesti esillä kolme suurikokoista kuvaa.
Teos esittää pienen ihmisjoukon välisen keskustelun, joka saa paikkansa
liikkeelläolossa, vaihtuen lähes hengästyttävään tahtiin näkökulmasta ja
tilasta toiseen. Analyysini teoksesta pohjaa teoksen ensiesitykseen Porin
taidemuseossa vuonna 2002.
6.1

KERRONNAN MONIÄÄNISYYDESTÄ

798

JA DIALOGISUUDESTA

799

”Ääniä, jotka laulavat eri tavoin samasta teemasta.”
Mihail Bahtin 801
800

Niskasen videoinstallaatioteokset tutkivat toistuvasti toisteisen, päättymättömän ja ei-lineaarisen kertomuksen mahdollisuuksia. Hänen
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801

Kontti, Nykytaiteen museo Kiasma,
1998.
Teos oli esillä projisoituna kaksikuvaisena installaationa esimerkiksi Niskasen
yksityisnäyttelyssä Institute of Visual
Arts’in galleriassa (Inova), WisconsinMilwaukeen yliopistossa vuonna 2001.
Teos on ollut esillä myös Suomen valo
kuvataiteen museon Prosessi-tilassa
vuonna 2003.
Bahtin 1963/1991, 71. Suom. Paula Nieminen & Tapani Laine.

802

Vrt. Hiltunen 2008, 63–64.

teoksissaan seurataan usein henkilöhahmojen välistä vuoropuhe
luaan, joka tapahtuu ikään kuin eri valkokankaiden tai eri videomonitorien välillä. Teosten henkilöhahmojen kulkureitit eivät myöskään
välttämättä koskaan kohtaa samalla valkokankaalla, vaikka teoksen
vastaanottaja saattaakin tunnistaa heidän liikkuvan samoissa tiloissa
ja ympäristöissä. Tällöin teoksen vastaanottajan mielessä herää kysymyksiä tapahtumien mahdollisesta eriaikaisuudesta sekä mahdollisista erilaisista kertomusversioista, jotka kuitenkin esitetään vastaanottajalle samanaikaisesti, dialogisessa muodossa. Esimerkiksi teoksessa
As a Matter of Fat puheenvuorojen siirtyminen monitorista toiseen ja
henkilöhahmolta toiselle, edes takaisin, antaa odottaa, että hahmot
kohtaavat kertomuksen edetessä myös kuvaruudussa, mutta turhaan.
Odotus kohtaamisesta jää täyttymättä, kun tarinaa kerrotaan eteenpäin vuoron perään ja toisen kertomaa kommentoiden kahdella erillisellä kuvaruudulla.
Kahteen eri kuvalähteeseen hajautuneen kerronnan lisäksi
Niskasen teosten kuvaama fiktiivinen maailma rakoilee ja ohenee toistuvasti. Syynä tähän on sekä teoksen hajautettu rakenne, joka vieraannuttaa katsojan tarinamaailmasta, että katsojan toistuva suora puhuttelu.
Niskasen teosten henkilöhahmot kääntävät toistuvasti katseensa kohti
kameraa suunnaten sanansa suoraan teoksen vastaanottajalle, puhutellen tätä suoraan, ja samalla rikkoen kertomuksen ylläpitämän fiktiivisen
luonteen. Tästä on tuloksena se, että teoksen kohtaaja ikään kuin liikkuu vuoroon sisään ja vuoroon ulos teoksen kuvaamasta todellisuudesta,
pysähtyen välillä ”reflektoimaan reaktioitaan” näkemästään ja kokemastaan. Sen sijaan, että vastaanottaja yksiselitteisesti uppoutuisi teoksen
tarjoamaan kertomukseen, hän osallistuukin ikään kuin teoksen rinnalla
kertomuksen ”fiktiivisen asenteen purkautumiseen” työstäen ja reflektoiden jatkuvasti kokemaansa.802
Niskasen teosten päähenkilöt puhuvat usein tavalla, joka
antaa tunteen jonkin asian tai tapahtuman hermolla olemisesta, mutta
samalla myös tunteen kiireestä ja tilanteen nopearytmisyydestä. Usein
Niskasen teosten henkilöhahmot myös puhuvat yhtäaikaisesti ja korostetusti liikkeessä, jolloin myös vastaanottajan kokemus kertomuksen
kuuntelemisesta ja vastaanottamisesta on helposti hivenen rauhaton,
jopa hetkittäin hengästyttävä. Tämä vastaanottajaa helposti hämmentävä moniäänisyys ja samanaikainen puhe ovat jossain määrin muodostuneet Niskasen videoinstallaatioteosten tavaramerkiksi, tyyliksi, joka
yhdistää Niskasen teosten tilallisen muodon niiden kerronnan moniäänisyyteen.
PEKKA NISKANEN
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6.2

POLYFONINEN RINNAKKAISELO JA VUOROVAIKUTUS

”Yritin kai luoda jonkinlaista ajallista polyfoniaa, jossa on mahdollista esittää useita samanaikaisia tapahtumia, joita voidaan
seurata samanaikaisesti. Minua on aina kiehtonut yksinkertainen, aivan perustavanlaatuinen polyfonia, kuten Bachin polyfoniset sävelkulut. Kyky tuottaa samanaikaisesti erillään olevia,
toisistaan poikkeavia ääniä on ollut aina tavoitteenani. Sen
sijaan, että esittäisin aina vain yhden, staattisen identiteetin, haluan ennemmin tuoda esiin Toisen, joka on alati kyseenalaistamisen kohteena. Minulle polyfonia on keino tehdä niin.”
Stan Douglas 803

Kun pohdin, kuinka kuvata Niskasen teosten harjoittamaa moniäänistä
ja -näkökulmaista kerrontaa, törmäsin yllä olevaan lainaukseen kanadalaistaiteilija Stan Douglasin haastattelusta, missä Douglas käyttää sanaa
polyfonia kuvaamaan teostensa tapahtumien samanaikaisuutta, päällekkäisyyttä ja moniäänisyyttä. Douglasin mukaan polyfonian tekniikka
ei yksinomaan mahdollista tapahtumien ja asioiden samanaikaisuutta,
vaan se mahdollistaa myös identiteetin kyseenalaistamisen tavalla, joka
tuo esiin identiteetin muuntuvuuden ja monimuotoisuuden. Tämä näkökulma liittyy nähdäkseni läheisesti myös Niskasen teoksiin, kuten
olen edellä jo viitannut. Douglas kuvaa haastattelussa omaa liikkuvan
kuvan installaatioiden ilmaisutapaansa ajalliseksi polyfoniaksi (engl. temporal polyphony). Tällä ilmaisulla hän haluaa kuvata sitä tapaa, jonka
keinoin hän on pyrkinyt luomaan kertomuksiinsa moniäänisyyttä niiden
tilallisen installaatiomuodon, useiden erillisten kuvalähteiden ja hajautetun äänen avulla. Douglas uskoo, että hän kykenee kuvaamaan valitun
teosmuodon ja kerronnan tavan kautta paremmin teoksissa käsiteltyjä
teemoja, kuten identiteettien muuttuvuutta, monimuotoisuutta ja virtaavuutta – samaan tapaan kuten tulkitsen Niskasenkin tekevän teoksissaan. ”[E]n usko yhteen staattiseen identiteettiin, vaan identiteettiin
joka alituisesti saa haasteita ulkopuolelta ja joka sisältää ’toisen’ samalla
kuin ’itsen’”, ilmoittaa Douglas haastattelussaan.804 Tässä tutkimuksessa tarkastelemissani Pekka Niskasen teoksissa As a Matter of Fat ja Ryo
kan Mother Tongue on kyse samankaltaisesta polyfonisesta tekniikasta,
joka rikkoo ”perinteisen kaanonin vaatimuksen materiaalin orgaanisesta
ykseydestä”, kuvastaen samalla teoksen kerronnallisia ja muodollisia rakenteita, kuten myös teoksen henkilöhahmojen maailmannäkemysten ja
identiteettien muotoutumista ja muokkautumista dialogisesti.805
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”I guess I was trying to establish some
kind of temporal polyphony, where
you’re able to have two things happening and you’re able to perceive those
things simultaneously. I’ve always been
fascinated by the most basic kinds of
polyphony in Bach, for example. Being able to simultaneously produce distinct voices has always been something
I’ve been trying to achieve, not always
having this idea of a single, static identity but one which is always being challenged from the outside, and is able to
think ’the Other’ simultaneously. Polyphony is a technique for doing that.”
Taiteilija Stan Douglas Robert Storrin
haastattelemana, Storr 2000, 27–28.
Stan Douglas, sit. Storr 2000, 27–28.
Suomennos tekstistä Birnbaum 2002,
198.
Bahtin 1963/1991, 31.
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808

809
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Musiikkiterminä polyfonia viittaa moniäänisyyteen, jonka muodostavat useat
”toisiinsa nähden lineaarisesti itsenäiset”
äänet. Länsimaisen musiikin historiassa polyfonia viittaa sävellystapaan, josta
esimerkkinä voi mainita esimerkiksi J.S.
Bachin fuugat. Ks. esim. Virtamo 1997, 31,
324–325.
Bahtin 1963/1991, 387. Laajimmassa merkityksessään dialogisuus ymmärretään tavallisesti yleisenä tieteenfilosofisena suuntauksena, joka käsittelee ihmisen käyttäytymistä
ja toimintaa. Bahtinilla dialogisuus edustaa
vastareaktiota monologiselle ajattelulle,
jota Bahtinin mukaan edustavat erilaiset
rationalismiin pohjautuvat filosofiset suuntaukset. Keskeistä dialogiselle ajattelulle on
myös diskurssin, toiminnan ja ajattelun
vuorovaikutuksellisuus. Bahtin 1963/1991,
123. Ks. esim. Holquist 2002, 15. Myös Linell 2001, 35–40. Bahtin-tutkijat Clark &
Holquist ovat myös huomauttaneet, että
polyfoniaa voidaan myös pitää vain toisena
nimityksenä dialogisuudelle, niin läheiset
käsitteet ovat merkitykseltään. Clark &
Holquist 1984, 242, myös Lodge 1990, 86.
Bahtin kritisoi tutkimuksessaan aiemman
Dostojevski-tutkimuksen kyvyttömyyttä
tarttua kirjailijan tuotannon ”taiteelliseen
arkkitehtoniikkaan”, teosten taiteellisiin
kokonaisuuksiin ja rakenteellisiin erityispiirteisiin. Bahtin 1963/1991, 21, 24–25, 387.
Polyfonisuus kirjallisuudessa on Bahtinin
mukaan moniäänisyyttä, joka sallii monet
erilaiset näkökulmat, ja joka ei alista ja sulauta niitä esim. yhden hallitsevan kertojaäänen alle. Bahtin 1963/1991, 387.
Bahtin, sit. Peuranen 1991, 12–13.
Tästä syystä myös Dostojevskin romaanit oli
Bahtinin mukaan pitkään pyritty ”monologisoimaan”, unohtaen Dostojevskin taiteellisen maailman mutkikkuus, ja sen periaatteellinen ”päättymättömyys” ja ”avoimuus.”
Bahtin 1963/1991, 384–386. David Lodge on
tarkentanut Bahtinin määrittelyä polyfonisen romaanin avoimuudesta totea
malla,
että niin monologisen kuin polyfonisenkin
romaanin taustalla vaikuttavat kirjailijan tekemät valinnat, mutta erona polyfonisessa
romaanissa on näkökulmien runsaus, jonka
romaani lukijalleen tarjoaa, estäen näin ”kirjailijaa tyrkyttämästä yhtä tiettyä maailmankuvaa lukijoilleen.” Lodge 1990, 22.
Bahtin 1963/1991, 68–69. Myös Peuranen
1991, 9.
Mt., 68–69. Bahtinin mukaan ihminen
tuo dialogiin aina mukana koko persoonansa omien ajatustensa ja tunteidensa
kautta. Myös historialla on oma merkittävä roolinsa dialogissa, sillä kaikki nykyisyyttä ja itseä koskeva ymmärryksemme
on siitä lähtöisin. Näistä seikoista johtuen
dialogiin liittyy aina vahvasti inhimillinen
ulottuvuus, joka heijastelee tapaamme katsoa maailmaa. Esim. Bahtin 1963/1991, 119.

Douglasin mainitsema polyfonian käsite on tuttu muun
muassa kirjallisuudentutkimuksen, kuten myös musiikintutkimuksen
parista, missä se viittaa useiden, toisiinsa nähden lineaaristen, mutta
rytmisesti ja melodisesti itsenäisten äänien samanaikaisuuden synnyttämään moniäänisyyteen.806 Venäläinen kirjallisuudentutkija Mihail
Bahtin tarkasteli teoksessaan Dostojevskin poetiikan ongelmia (1963/1991)
kirjailija Fjodor Dostojevskin romaanien moniäänisiä eli metaforisesti
polyfonisia rakenteita, joihin Bahtinin muotoanalyysissä yhdistyy läheisesti myös dialogisuuden käsite.807 Bahtinin mukaan Dostojevskin tekemä romaanin muodonmuutos, sekä tämän luoma ”uusi” polyfoninen
taideajattelu, ylittää tavanomaisen romaanigenren rajat muuttaen eurooppalaisen estetiikan perusteita laajemminkin.808 Dostojevskin polyfoninen taideajattelu korvasi Bahtinin mukaan niin kutsutun monologisen
taiteellisen lähestymistavan, joka ei kyennyt omaksumaan taiteellisesti
”ajattelevan inhimillisen tietoisuuden ja sen olemassaolon dialogisen
sfäärin” ulottuvuuksia, joihin kuuluvat muun muassa sitoutuva, toiset
huomioon ottava ja osallistuva dialogisuus.809 Lajityyppinä polyfoninen
romaani on Bahtinin mukaan todellisuutta ja taiteellisuutta yhdistävä
”silta”, jonka välityksellä esteettisesti muokattu maailma yhdistyy alati
muuttuvaan ja muotoutuvaan todellisuuteen yhtäaikaisesti ja yhtälailla
vaihtelevana ja muuttumattomana: ”Todellisuuden havainnoija ja kokija ei ole koskaan valmis ja lopullinen, ei liioin se kuva, jonka hän siitä
luo” kirjoitti Bahtin.810 Polyfoninen romaani asetti Bahtinin käsityksen
mukaan uusia vaatimuksia myös esteettiselle ajattelulle, jonka hän tulkitsi kehittyneen taiteellisen näkemisen erilaisten monologisten muotojen
pohjalta, ja jonka hän koki tästä syystä kyvyttömäksi näkemään omien
rajojensa ulkopuolelle.811
Dostojevskin romaanien perusominaisuus, jota Bahtin
kutsuu ”aidoksi polyfoniaksi”, ilmenee muun muassa ”itsenäisten, toisiinsa sulautumattomien äänten ja tietoisuuksien moneutena”, uudenlaisena olemisen mallina. Dialoginen kanssakäyminen henkilöhahmojen välillä on Bahtinin tutkimuksen mukaan Dostojevskin romaanien
ydin, ulottuen ei yksin henkilöhahmojen väliseen puheeseen, vaan myös
heidän maailmannäkemyksiinsä ja tietoisuuteensa, kaikkeen inhimilliseen kanssakäymiseen.812 Tämän seurauksena dialogisuus on läsnä myös
henkilöhahmojen tietoisuudessa ja ”sisäisessä elämässä”, vaikuttaen näin
henkilöhahmojen identiteetin hahmottumiseen ja jatkuvaan muokkautumiseen.813 Bahtinin mukaan monologinen kirjallisuus ei kykene
esimerkiksi paljastamaan Dostojevskin romaanien henkilöhahmojen
sisäistä eheytymättömyyttä. Samaan tapaan mielestäni myös Niskasen
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teoksissa sisäisesti ehtymättömät henkilöhahmot kamppailevat toistuvasti niin yhteiskunnan kuin myös toisten ihmisten heihin kohdistamia
määrittely-yrityksiä vastaan.
”Vieraita tietoisuuksia ei voida tarkastella, analysoida ja määritellä
objekteiksi, olioiksi – niitä voi vain puhutella dialogisesti. Niiden
ajatteleminen merkitsee niiden kanssa puhumista, muutoin ne
kääntävät meille objekteiksi muutetun puolensa.” 814

Bahtin kutsuu Dostojevskin romaaneissaan esittelemää ihmistä ”puhuttelusubjektiksi”, ulospäin suuntautuneeksi hahmoksi, jota voi lähestyä
ja jäsentää vain puhuttelemalla tätä ”dialogisesti”.815 Ihmisen ”sisäistä
ihmistä” voi Bahtinin mukaan näin ollen kuvata vain kuvaamalla tämän
kanssakäymisiä toisen ihmisen kanssa, hieman samaan tapaan kuten Niskanenkin tekee esittäessään teostensa henkilöhahmot jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. ”Vain kanssakäymisessä, ihmisen vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa jäsentyy myös ’ihminen ihmisessä’, niin toiselle
kuin itsellekin” kirjoittaa Bahtin.816 Teosten dialogi on Bahtinin mukaan
Dostojevskilla – ja mielestäni myös Niskasella – näin ollen jatkuvasti
sekä sisäistä että ulkoista, saaden merkityksensä erilaisissa yhteensovittelevissa vastakkainasettumisissa.817
”Dialogi ei ole johdatusta toimintaan vaan itse toimintaa. Se ei
ole myöskään väline jo valmiin ihmisluonteen jäsentämistä ja tavoittamista varten; tässä ihminen ei vain ilmaise itseään ulospäin
vaan vasta muotoutuu siksi mitä on – toistan: ei vain toisille,
vaan myös itselleen. Oleminen merkitsee suuntautumista dia
logisesti.” 818

Dostojevskin romaanien ”taiteellinen avain” on Bahtinin mukaan polyfonia, komponointiperiaate, jossa heterogeeniset ja yhteensulautumattomat ainekset yhdistetään siten, että lopputuloksena on ”todellinen monitasoisuus” ja ”perimmäinen dialogisuus”, kokonaisuus, jossa
useat eri tietoisuudet ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja toisistaan
riippuvaisia.819 Tästä johtuen Dostojevskin romaanirakenteen elementit ovat ”omaperäisiä”, ja niiden kerronta poikkeaa huomattavasti monologisen romaanin kerronnasta; Dostojevskin poetiikka on Bahtinin
mukaan luonteeltaan ”orgaanista”, ja se kuvaa ”moniäänistä maailmaa”,
mikä tarkoittaa sitä, että kerronta esitetään, kuvaus rakennetaan ja informaatiota annetaan tavalla, joka edellyttää ”täysiarvoisten subjektien
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Bahtin 1963/1991, 106. Suom. Paula Nieminen & Tapani Laine.
Mt., 106.
Mt., 358.
Mt., 33–34, 358–359.
Bahtin 1963/1991, 358–359. Suom. Paula Nieminen & Tapani Laine. Bahtin
mukaan dialogia voisi kuvata eläväksi
tapahtumaksi, joka saa merkityksensä
kussakin hetkessä siinä vallitsevien erityispiirteiden mukaisesti. Mt., 132.
Mt., 21, 35–37.

maailman” omaksumista objektien maailman sijaan.820 Onkin tyypillistä, että Dostojevskin romaaneissa ei kehkeydy luonteiden ja kohtaloiden
moneutta yhdessä ”objektiivisessa maailmassa”, vaan kyse on paremmin
”tasa-arvoisten tietoisuuksien ja heidän maailmojensa moneudesta”, joka
yhdistyy jonkin tapahtuman ykseyteen, mutta jossa tietoisuudet sälyttävät sulautumattomuutensa.821
Vastaavalla tavalla kuin Dostojevskin romaaneissa, myös
Niskasen teoksissa polyfonian mukaisesti komponoitu kokonaisuus tekee teoksen vastaanottajasta osanottajan, joka jää vaille monologisen
teoksen tarjoamaa kiintopistettä, jonnekin ”monologisen näkökulman
yläpuolella”.822 Esitetyn materiaalin ”äärimmäinen heterogeenisuus” ja
”arvoltaan tasavertaisten” ideologisten näkökantojen moneus kuuluvat
Bahtinin mukaan Dostojevskin romaanien peruspiirteisiin, ja mielestäni
myös tässä käsittelemieni Niskasen teosten peruspiirteisiin.823
”Polyfonian olemus on nimenomaan siinä, että äänet pysyvät itsenäisinä ja yhdistyvät sellaisina ykseyteen, joka on korkeamman
asteinen kuin homofoniassa. – – polyfoniassa yhdistyvät useat
yksilölliset tahdot ja yhden tahdon rajat ylitetään periaatteellisesti. – – polyfonian taiteellinen tahto on tahtoa monien tahtojen
yhdistämiseen, tahtoa tapahtumaan.” 824

Bahtin tarkentaa polyfonisen rakenteen dialogisuutta sen vastakohdan,
monologisen lähestymistavan kautta, toteamalla, kuinka ne ajatukset
ja ideat, jotka eivät ole yhteneviä tekijän näkökulmasta, tai jotka eivät
mahdu tämän maailmankatsomuksensa pariin, joko kielletään tai sitten
ne jätetään kuvaamatta monologisessa lähestymistavassa; molemmissa
tapauksissa lopputuloksena on se, että ne menettävät merkityksensä.
”Monologisessa maailmassa vallitsee tertium non datur: ajatus
joko hyväksytään tai kielletään, muutoin se ei voi olla täysimerkityksinen ajatus.” 825

820
821
822
823
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826

Mt., 22–23.
Mt., 20–21.
Mt., 35–37, 62.
Mt., 37.
Bahtin 1963/1991, 42. Suom. Paula Nieminen & Tapani Laine.
Mt., 121. Suom. Paula Nieminen & Tapani Laine.
Mt., 121.

Bahtinin näkemyksen mukaan Dostojevskin taiteellisen näkemisen ”peruskategoria” on puolestaan rinnakkaiselo ja vuorovaikutus; romaanien
polyfonisessa rakenteessa protagonistien näkemykset maailmasta kohtaavat toisensa dialogisessa vuorovaikutuksessa, ilman tekijän kannanottoja
niihin.826 Dostojevskin kertomukset ovat ”läpikotaisin dialogisia” ja ne
rakentuvat Bahtinin mukaan taiteellisen kontrapunktin perusteille. Romaanien moniäänisyys paljastaa elämän moninaisuuden ja inhimillisten
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kokemusten monimutkaisuuden, ja niiden taiteellinen kontrapunkti
pohjaa juurensa suoraan näihin elämän dialogisiin vastakohtiin, elämän
”kontrapunktisuuteen.” 827 Keskustelun tai kiistan muoto, jossa erilaiset
näkökulmat voivat hallita vuorotellen, heijastaen toisistaan poikkeavien
tunnustusten erilaisia vivahteita, sopii Bahtinin mukaan hyvin kuvaamaan Dostojevskin – ja mielestäni myös Niskasen – teosten polyfonisen,
”ikuisesti muotoutuvan ja alati liikkeessä olevan” ajattelun ilmentämistä.828 Bahtinin sanoin keskustelun ja kiistan erilaiset näkökulmat ovat
kuin ” – – eri ääniä, jotka laulavat eri tavoin samasta teemasta.” 829
Dialoginen kanssakäyminen on myös Niskasen polyfonisten liikkuvan kuvan installaatioteosten ydin. Niskasen teoksissa erilaiset
näkökulmat esitettyihin aiheisiin eivät järjestäydy keskenään alisteiseksi
järjestelmäksi, vaan ne esitellään teoksen vastaanottajalle samanarvoisina.
Kerronnan moniäänisyys saa tukea monikuvaisesta ja tilallisesta esitysmuodosta, jossa eri näkökulmat kertomukseen esitetään samanarvoisina,
toisiinsa integroimattomina. Lisäksi teosten polyfoninen rakenne tukee
myös Niskasen teoksen henkilöhahmojen sisäisen eheytymättömyyden
kuvaamista, jonka saavuttamien monologisessa muodossa on usein vaillinaista ja puutteellista.830 Polyfonisuus ilmenee Niskasen teosten dialogisissa vuorovaikutustilanteissa siten, että kaikki läsnä olevat äänet
osallistuvat merkitysten rakentamiseen teosten polyfonisessa sosiaalisessa
todellisuudessa. Kaikki äänet eivät ole puhuttuja sanoja, vaan osa äänistä on henkilöhahmojen välisen vuorovaikutuksen fyysisen ja sosiaalisen
kontekstin ominaisuuksia, osa teosten polyfonista todellisuutta, joka on
keskustelun osallistujien jakaman ymmärryksen synnyttämä; Niskasen
teoksissa todellisuus syntyy aina henkilöhahmojen välisissä keskusteluissa, jotka ovat luonteeltaan ainutkertaisia kohtaamisia, ja missä kunkin
puhujan identiteetti ja sosiaalinen merkitys rakentuvat kerta kerran jälkeen, ja joita ei voida määritellä etukäteen.
6.3

4 SONGS: AS A MATTER OF FAT –
NELJÄ LAULUA VELJESTÄ 831

827
828

Astun sisään suorakaiteen muotoiseen, valkoseinäiseen näyttelytilaan,
jonka toisessa päässä näen erikoisen, mustalle betonilattialle asetellun

829
830

ryhmän videomonitoreja, mustia penkkejä sekä jalustojen päälle nostettuja kaiuttimia. Tila on valaistu spottivaloin, jotka poimivat esiin kaikki
tilaan sijoitetut laitteet ja kalusteet, nostaen kaiken korostuneesti esille.
Oudointa esineasetelmassa on se, että monitorien välissä, osin toisen alla,
on kiiltävän musta piano ja sen edessä penkki pianon soittajaa varten.
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831

Mt., 68.
Grossman 1924, 9–10, sit. Bahtin
1963/1991, 34.
Bahtin 1963/1991, 71.
Mihail Bahtinin mukaan monologi kerronnallisena muotona sulkee pois aidosti
tietoisen toiminnan, koska täysi tietoisuus muodostuu vain kohdatessa toisia
tietoisuuksia, vrt. dialogisesti. Bahtin
1963/1991, 121–123.
Luku pohjaa osin vuonna 2003 julkaistuun artikkeliini ”As a Matter of Fat –
Dialogi toisen kohtaamisesta.” Kivinen
2003.

Hämmennyn hetkellisesti miettiessäni soittimen suhdetta esillä olevaan
videoinstallaatioteokseen, mutta päättelen sen olevan osa teosta – niin
keskeisesti instrumentti on sijoitettu tilaan, keskelle teoksen materiaalikasaumaa. Tilassa kaikuu musiikki ja laulu, kun istahdan penkille melkein
vastapäätä pianoa. Nuori nainen laulaa englanniksi vasemmanpuoleisessa
videomonitorissa. Hänen laulunsa kertoo nuoresta miehestä, jota hän kutsuu veljeksi. Se, kenen veljestä on kyse, ei selviä minulle heti.

Pian naisen lauluun yhtyy nuorimies, joka ilmestyy oikeanpuoleiseen monitoriin. Mies ei kuitenkaan laula, vaikka liittyykin mukaan naisen aloittamaan kertomukseen. Myös hän kertoo tarinaa veljestä, jonka päättelen
samaksi henkilöksi. Hetken ajan asetelma tuntuu hämmentävältä ja hivenen ristiriitaiselta – huomaan, että mies puhuu suomea, eikä englantia.
Huomattuani eron, keskityn hieman tarkemmin kuuntelemaan ja seuraamaan vuoropuhelua – tai laulantaa – ja hetken päästä huomaan, että tarina vie mukanaan, eikä kielen vaihtuminen toisesta toiseen enää häiritse
keskittymistäni. Käännän katseeni vuoroon oikeaan ja vasempaan, ikään
kuin seuraten kahden henkilön keskustelua pöydän vastakkaisissa päissä.
Kaiuttimet tuovat laulun ja musiikin lähelle, ikään kuin ympäröiden minut
sävelillä ja sanoilla.

832

Niskanen 1996, käsikirjoitus teokseen 4
Songs – As a Matter of Fat.

4 Songs: As a Matter of Fat -teos (1998) käsittelee perheen
sisäisiä suhteita ja niiden dynamiikkaa sisaruussuhteiden kautta tarkasteltuina. Teoksen varsinainen pääaihe on kuitenkin nuoren ihmisen
sukupuoli-identiteetin rakentuminen, kysymys siitä, kuinka biologinen
ruumiimme muotoutuu ja kuinka toisaalta muokkaudumme ympäristömme vaikutuksesta tiettyihin opittuihin sukupuolirooleihin, mies- ja
naispuolisiksi henkilöiksi, sosiaalisen sukupuolen ohjaamana prosessina.
As a Matter of Fat -teoksen taustalla vaikuttaa ajatus seksuaalisuudesta
kaikkeen käyttäytymiseemme kietoutuvana mallina olemassaolollemme;
teoksessa pohdinnat ihmisen sukupuolesta ja identiteetistä eivät niinkään käsittele sitä, mitä me olemme, vaan paremminkin sitä kuinka me
olemme sitä mitä me olemme – tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä, siskoja ja veljiä – sekä sitä, kuinka me toimimme näissä rooleissa osana
olemassaoloamme. Taiteilijan omin sanoin: ”Yksilö heijastaa seksuaalisuudellaan tapaansa olla suhteessa maailmaan, aikaan ja toisiin ihmisiin.
Seksuaalisuus toteuttaa käytännössä olemassaolon tapaamme.” 832
As a Matter of Fat -teoksen päähenkilöt ovat laulava nainen (Jenny Robson) ja piirtävä ja maalaava mies (Stig Baumgartner).
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4 songs – As a Matter of Fat

• 1998

Kaksikanavainen videoinstallaatio, Disklavier-piano, stereoääni, 16 min
Kuva näyttelystä Pekka Niskanen: 4 songs – As a Matter of Fat,
Kontti, Nykytaiteen museo Kiasma, 1998
Kuvat: Nana Hietanen, KKA/VTM
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Teoksen kolmas päähenkilö on poissaoleva veli, josta molemmat päähenkilöt kertovat, mutta joka itse ei ole teoksessa äänessä, ja jota ei – ilmeisesti kertaakaan – nähdä teoksen kuvissa. Teoksen päähenkilöt ovat
samalla myös teoksen kertojia, jotka vuorotellen kuljettavat kertomusta
eteenpäin esittäen saman tarinan eri vaiheita kumpikin omasta, siskon
ja veljen näkökulmista, mutta kuitenkin samalla myös jaetusta kasvavan
nuoren ihmisen näkökulmasta. Nainen ja mies puhuttelevat molemmat
katsojaa suoraan, katse tiukasti kameraan kiinnittyneenä ja sitä seuraten,
rikkoen näin illuusion tarinan fiktiivisestä luonteesta; siksi katsoja joutuukin tykönään pohtimaan onko kyseessä tosipohjainen kertomus vai
puhdas fiktio kertomuksen aiheena olevasta henkilöstä.
Tarina veljestä etenee sulavasti liukuen duettona, jossa nainen vuoroon laulaa ja vuoroon puhuu englanniksi omaa kertomustaan
yhteisestä veljestä, ja jota mies kommentoi suomea puhuen. Kahdella
eri kielellä käyty dialogi on toistuva tehokeino Niskasen teoksissa, ja
se korostaa entisestään As a Matter of Fat -teoksen sisällöllistä ja rakenteellista dualistisuutta. Lisäksi nainen kertoo omaa versiotaan tarinasta
kahdessa eri ympäristössä, välillä laulaen tarinaa äänitysstudiossa häntä
säestävän bändin seurassa, välillä taas puhuen kameralle asunnossa, joka
on sekä tarinan että kerronnan pääasiallinen tapahtumapaikka. Näin
naiskertoja on samanaikaisesti sekä läsnä- että poissaoleva, asunnon –
kodin – sisällä ja ulkopuolella liikkuva. Mies puolestaan kertoo omaa
versiotaan tarinasta pääosin liikkuen ympäri asuntoa, ja tehden samalla
monia eri asioita asunnon eri huoneissa; keittiössä, WC:ssä ja olohuoneessa. Mies poistuu huoneistosta vain lyhyeksi aikaa, istuen pienen
hetken ajan auton kyydissä pimeällä kadulla, ja katsellen kohti valaistua ikkunaa, jonka takana aukeaa samaisen teoksen tapahtumapaikkana
olevan huoneiston olohuone.
Kertojien lisäksi teoksessa esiintyy myös jazzkvartetti sekä
muutama muu henkilö. Kertomuksen perhe ja sen eri jäsenet, joihin tarinassa viitataan ohimennen, eivät tule – poissaolevaa veljeä lukuun ottamatta – tutuiksi katsojille. Kertojahahmot, nainen ja mies, ovat ainoat
katsojaa suoraan puhuttelevat hahmot kertomuksessa, ja he molemmat
viittaavat puheissaan ja lauluissaan satunnaisesti veljeen tavalla, josta
voisi päätellä tämän olevan heidän veljensä. Toisaalta, kertojahahmojen
positio kuvatussa perheyhtälössä ei ole selkeästi hahmotettavissa, ja siksi
toisinaan kertojahahmot vaikuttavat myös ulkopuolisilta tarkkailijoilta,
perheeseen kuulumattomilta. Tämä ambivalenssi hahmojen roolissa jää
teoksessa ikään kuin ratkaisematta. Edellä mainitut henkilöhahmot eivät
tee tarinassa kovinkaan paljon mitään muuta ylimääräistä, vaan heidän
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läsnäolonsa tarinassa liittyy lähes yksinomaan tarinan kertomiseen tietystä
näkökulmasta; näin nainen ja mies ovat ikään kuin osa kertomusta ja kerrontaa pikemminkin kuin osa perhettä, josta tarinassa kerrotaan, vaikka
he välillä viittaavat puheessaan ja lauluissaan veljeen genetiivissä. Naisen
ja miehen kertomat tarinat yhtyvät toisinaan, kommentoiden tai jatkaen
toisen kertomaa. Tästä huolimatta kertomusta ei kuitenkaan voi luonnehtia varsinaisesti loogiseksi tai yhtenäiseksi; syy-seuraussuhteen sijaan naisen
ja miehen tarinat jakavat paremminkin vain yhteisen aiheen, poissaolevan
veljen ja perheen, joita tarkastellaan kunkin omasta näkökulmasta menneitä tapahtumia muistellen ja niitä samalla analysoiden. Myös kertojien
näkökulmat vaihtelevat siinä, että välillä he kuvaavat veljeä ja perhettä
ikään kuin perheen sisältä tarkasteltuna, toisinaan puolestaan ikään kuin
ulkopuolisesta, toisen näkökulmasta, tarkasteltuna.
Vaativasta ja herkästä aiheesta, sekä rakenteen haasteellisuudesta, huolimatta As a Matter of Fat -teokseen liittyy tietynlainen
välittömyyden tunne, jota edesauttaa kertojahahmojen suoruus ja tutunoloisuus. Kertojat eivät varsinaisesti näyttele kameran edessä mitään tiettyä roolia, vaan vastoin fiktiivisen elokuvan sääntöjä he katsovat suoraan kameraan ja vastaanottajaan, ikään kuin astuen puoliksi
ulos tarinan maailmasta, ja antaen meidän ymmärtää olevansa tietoisia
läsnäolostamme ja katseestamme. Menetelmä samanaikaisesti sekä lähentää että etäännyttää katsojaa, joka toisaalta saa tuntea olevansa puhuteltuna, ja joka toisaalta tuntee olevansa epävarma näkökulmien ja
kuvapositioiden runsauden äärellä. Tarinaa kertovat hahmot – nainen
ja mies – ovatkin kenties enemmän osa itse tekstiä ja kerronnan suoritusta, kuin itse tarinan sisältöä, huolimatta satunnaisista sisaruksellisista
viittauksista veljeä kohtaan. Lopulta kertojahahmojen kertoma tarina
tuntuu merkityksellisemmältä, kuin ne teot ja liikkeet, joita näemme
heidän suorittavan kameran edessä; ne tuntuvat jäävän auttamattomasti
lähinnä viitteellisiksi eleiksi.
6.3.1

Duetto veljestä

Sanat ympäröivät minut tilassa ääninä. Kirjaimina ne ohjaavat katsettani
videomonitorien ruuduilla. Lihavat, voimakkaan graafiset kirjaimet muodostavat sanoja ja lauseita videokuvan päälle, kun ne liukuvat sujuvasti
vasemmalta oikealle, vasemmasta monitorista oikeaan, ikään kuin hypäten yli sen tyhjän tilan, joka jää erilleen sijoitettujen monitorien väliin.
Kirjaimien ja sanojen rytmi noudattaa musiikin rytmiä, joka on keinuva ja
pehmeä. Se soljuu tilassa ympärilläni, kuljettaen minua mukanaan tiloissa,
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joita näen molemmissa monitoriruuduissa. Kamera tuntuu olevan liikkeessä lähes taukoamatta; se seuraa laulavaa naista ja puhuvaa miestä, kun he
liikkuvat välillä samoissa ja välillä eri tiloissa. Kameran liike pitää minut
valppaana, mutta musiikki tekee tunnelmasta tasaisen, enkä siksi koe jatkuvaa liikettä niin häiritsevänä.

As a Matter of Fat -teoksen tarina jakautuu neljään osaan, jotka nimetään
lauluiksi väliotsikoin:
1) A song inside
2) Song outside
3) Song with her band
4) She
Tarinan aloittaa eräänlainen johdanto-osa, jossa kamera kuvaa aluksi käsivaralla, ja hieman rauhattomasti liikkuen edestakaisin treenikämpässä,
missä bändi harjoittelee. Kamera kiertää pienessä studiotilassa kuvaamassa soittajia tunkeutuen vuoroon hyvin lähelle kutakin soittajaa ja
vetäytyen hetken päästä taas kauemmas. Kuvan väri on sinertävä ikään
kuin indikoiden kuvamateriaalin erillisyyttä sitä seuraavasta kertomuksesta ja sen tapahtumista. Valkoiset, tyylitellyllä fontilla kirjoitetut tekstit
liukuvat vuorollaan vasemmalta oikealle, ensin yli vasemman kuvaruudun ja kohta yli oikeanpuoleisen ruudun paljastaen teoksen nimen, sana
kerrallaan. Sitten teos alkaa edetä nopeammalla temmolla, ja oikeanpuoleiseen kuvaruutuun ilmestyy nuori mies (Stig Baumgartner), joka
valkoiseen poolokaulusneuleeseen pukeutuneena alkaa selostaa veljen ja
tämän siskon välistä kinastelua radiosta väärinkuultuihin bossa nova- ja
jatsikappaleisiin liittyen. Tämä kohtaus paljastaa myös selityksen teoksen nimelle, joka juontaa juurensa laulusta, jonka sisarukset kuulivat
radioista, ja jonka yhden lauseen he kuulivat väärin; mies kertoo katsojalle, kuinka laulussa laulettiin oikeasti ’as a matter of fact’, mutta, joka
kuultiin tahattomasti – ja vähän tarkoituksellakin – ’as a matter of fat’.
Puolilähikuvassa nähty mies katsoo koko ajan kameraan ja puhuu ikään
kuin suoraan katsojalle, kulkien tiiviisti taaksepäin vetäytyvän kameran
perässä. Välillä kuva menee epätarkaksi, kun mies lähenee kameraa, tarkentuen jälleen hetken päästä kuvan leikatessa toiseen, hieman erikokoiseen kuvakokoon samasta miehestä. Samaan aikaan vasemmanpuoleinen
kuvaruutu näyttää kuinka kamera kiertää edelleen ympäri treenikämppää tai studiota, missä teoksen taustamusiikkia soittava bändi musisoi.
Vasemman monitorin kuvissa vilahtelee usein laulava nuori nainen, kenties veljen sisko (Jenny Robson), jonka laulu teoksen ääniraidalla on yhtä
aikaa myös teoksen toisen kertojan kerrontaa.
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Tämän johdanto-osan jälkeen molempien kuvaruutujen
kuvat siirtyvät sisätiloihin, samaan asuntoon, jonka aulatilaa hallitsevat
pitkät kirjahyllyrivistöt, vaaleat seinäpinnat ja tummat puulattiat. Kuvien yli juoksee taas valkoinen teksti, väliotsikko, joka kertoo tarinan
seuraavan osan nimen – ”A song: Inside”; tarina saa siis alkunsa sisätiloista. Kamera liikkuu pitkin asuntoa tutkien huoneen toisensa jälkeen,
paljastaen siistit ja niukasti sisustetut tilat. Nuoren naisen ääni alkaa
kertoa englanniksi veljen pianonsoittoharrastuksesta. Samassa nuori
laulajanainen ilmestyy kuvaan ja kamera kiertää häntä tämän puhuessa
suoraan kameralle ja suoraan katsojalle. Kun nainen alkaa kertoa pojan ruumiin fyysisestä kehityksestä ja eroista, joita sisarusten vartaloissa alkoi näkyä kasvun myötä, kameran liike muuttuu terävämmäksi,
zoomaten nopeammin lähelle ja taas poispäin puhuvasta henkilöstä.
Kuvakulma muuttuu matalaksi, lattian pintaa viistäväksi kamera-ajoksi,
kun nainen kertoo, kuinka sisko joutui muistuttamaan pieniä rintojaan
häpeilevää veljeään, että tämä on mies. Samanaikaisesti näemme vasemmalla saman naisen seisomassa veden äärellä, kameran kuvatessa tätä
ikään kuin veden alta, kenties kylpyammeen tai WC-istuimen pohjalta. Sitten kerrontavuoro vaihtuu lennossa nuorelle miehelle, joka astuu
ulko-ovesta sisään asuntoon ja astelee kohti WC:n ovea kameran seuratessa häntä takaa. Vasemman puoleinen kuva puolestaan näyttää samaisen WC:n oven avoimena ja alastoman mieshahmon – mieskertojan
(Baumgartner) – kyykistyneenä huoneen lattialla piirtämässä mustalla
kynällä kaakelilattiaan ihmisvartalon ääriviivoja. Mies toteaa, että hän
kehotti veljeään nauttimaan rinnoistaan, samoin kuin myös tyttöjen
rinnoista. Lähes samaan hengenvetoon nainen alkaa kertoa kuinka veljeä kiinnosti myös siskon poikaystävä, jonka veli oli nähnyt seisomassa
keittiössä ilman T-paitaa. Musiikki taustalla voimistuu ja kamera kulkee edestakaisin asunnossa ja nyt molemmat videomonitorit näyttävät
huoneesta toiseen lipuvaa kuvavirtaa asunnosta. Mies, joka istuu nyt
keittiön pöydän ääressä, kertoo edelleen veljen rinnoista, jotka hänen
mukaansa olivat ilmaus pojan ruumiin halusta muistuttaa samankaltaisuudesta siskon vartalon kanssa.
Seuraavaksi kuva siirtyy taas lattianrajaan ja aulatilaan, ja
pian valkoinen teksti juoksee kuva-alan yli. Väliotsikko kertoo toisen
laulun alkavan, ja tällä kertaa laulun aiheena on ulkopuolella olo, vertauskuvana perheen ja kodin ulkopuoleiselle, vieraalle alueelle. Teemaa
tarkastellaan koulun, kaverisuhteiden ja kasvamisen kautta, alkavana
aikuistumisen prosessina. Vasemmanpuoleinen kuva siirtyy ikkunasta pihalle, missä spottivalojen loisteessa joukko ihmisiä pelaa pimeällä
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kerrostalon pihalla koripalloa. Keinovalo piirtää hahmoista suurikokoiset varjot viereisen kerrostalon seinään. Oikeanpuoleinen kuva jää vielä kuvaamaan asuntoa, kiertäen sitä matalassa kuvakulmassa huoneesta
toiseen. Välillä kuvissa vilahtaa ihmisjoukko valkoisen taustakankaan
edessä valokuvaajan kameran eteen asettuneina, ikään kuin teoksen tekijäjoukko olisi kesken tarinan asettunut valokuvattavaksi ryhmäkuvaan.
Sitten nuori nainen alkaakin yhtäkkiä kertoa siskon ensimmäisestä koulun luokkavalokuvauksesta, sekä siitä kuinka hänen veljensä sai itselleen
toisen luokan luokkakuvan, sillä hän oli ihastunut johonkin luokalla
olevaan poikaan. Vasemmalla näemme jälleen saman naisen laulamassa studiolla, kun oikeanpuoleinen kuva puolestaan siirtyy takaisin ulos
pihalle. Myös mies alkaa kertoa, kuinka veli rakastui samaa koulua käyvään poikaan. Vasemmalla kuva näyttää taas asunnon olohuonetta, missä
joukko nuoria aikuisia pelaa pallon kanssa.
Kolmannessa laulussa, ”hänen (engl. her) yhtyeensä kanssa”, nainen kertoo sisarusten välisestä painonvaihtoprojektista (engl.
weight exchange project), joka kuvastaa nuoren ihmisen suhdetta omaan
kehittyvään vartaloonsa. Tällä kertaa naisen näkökulma laulussa, joka
esitetään äänitysstudiossa bändin kanssa, on etäisempi, ikään kuin vieraan ihmisen näkökulma verrattuna ensimmäiseen lauluun. Siirtymäkuvassa vieras nuori nainen liitää olohuoneen lattian poikki pyörillä liikkuvan laudan päällä hamuten ojennettujen käsiensä avulla koripalloa, joka
karkaa nojatuolin alle. Oikealla kamera liikkuu puolipimeässä asunnossa, jonka olohuoneen keskelle on nyt pystytetty oranssi teltta. Nainen
puhuu ja laulaa vuoron perään, kertoen kuinka veli halusi olla siskonsa
kaltainen. Samaan aikaan teltan sisällä näkyy kaksi riisuutuvaa hahmoa,
mies ja nainen.
Alkaa neljäs ja viimeinen laulu, ”hän” (engl. she). Siirtymäkuvissa mies ja toinen nuori nainen katselevat kaloja akvaarion lasiseinän
takaa kuvattuina. Viimeinen laulu keskittyy veljen ja tämän tyttöystävän
väliseen suhteeseen. Tässä laulussa naisen näkökulma on taas sisaren ja
veljen suhdetta korostava ja omakohtaisempi, kertoen ystävyydestä tyttöön, joka samalla on hänen veljensä tyttöystävä. Mies puolestaan kertoo
veljen ja tämän tyttöystävän ensimmäisestä yhteisestä yöstä. Samaan aikaan vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy tietokoneen ruutu, jossa näkyy
avoimena kuvankäsittelyohjelma. Oikeanpuoleisessa kuvassa mies puolestaan on juuri aloittamassa seinänmaalausoperaatiota asunnossa. Seuraavaksi sisko kertoo, kuinka veljen tyttöystävä toisinaan halusikin nukkua siskon kanssa, sillä siskon ruumiin rytmi oli lähempänä tytön oman
ruumiin rytmiä kuin veljen. Tätä kerrottaessa kamera kiertää asuntoa,
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jossa kertojat nähdään liikkumassa ja oleilemassa eri huoneissa. Mies
maalaa kuvia olohuoneen seinään, nainen kulkee huoneesta toiseen.
Hän keinuu edestakaisin kertoessaan veljestä ja tämän tyttöystävästä, ja
samalla myös kamera keinuu oikeanpuoleisessa kuvassa kuvatessaan olohuoneen seinää maalaavaa miestä. Rytmi toistuu molemmissa kuvissa,
kuin jäljitellen ”kehojen sykkivää rytmiä”, johon teoksen kertojat viittaavat. Seuraavassa hetkessä näemme, kuinka mies istuu tietokoneen edessä,
käsitellen kuvankäsittelyohjelmalla valokuvaa alastomasta takapuolesta,
jonka päälle hän ohjelman avulla piirtää housuja. Samalla hän kertoo,
kuinka veli yritti nähdä itsensä toisenlaisena, ja ajoi siksi rintakarvansa
pois ja katseli itseään peilistä. Muutosyrityksestä huolimatta veli ei enää
pitänyt näkemästään. Kuvia vartalon eri osista, rinnoista, takapuolista
ja koko vartalosta, vilahtelee ympäri asuntoa; tv:ssä vilkkuu pieni rinta,
tietokoneen näytöllä puoliksi peitetty takapuoli ja olohuoneen seinää koristaa miehen maalaama alaston ihmisvartalo.
•
Teoksen aikamuoto on mennyt, kun nainen vuorollaan alkaa takautuvasti kuvailla veljeä, joka juuri nyt on poissaoleva. Lisäksi, läpi koko
teoksen keston kuvamateriaali on erotettu siitä, mistä teoksen kaksi kertojaa kulloinkin puhuu. Näin ollen teoksen kuvamateriaali ei niinkään
kuvita kertojien sanoja, vaan paremminkin tyytyy vain näyttämään
meille kertojat ja kertomuksen tapahtumaympäristön – kodin – esittelemättä meille kuitenkaan tarinan varsinaista päähenkilöä eli veljeä,
josta kaikki puhuvat. Asunto, joka on keskeinen tapahtumapaikka tarinassa, ja jossa teos saa paikkansa, ei myöskään vaikuta ensinäkemältä
perheasunnolta, ja siksi sen rooli perheen asuntona on paremminkin
ymmärrettävä viitteellisenä paikkana, joka markkeeraa sisäpuolta erotukseksi ulkopuoliselle.833
Kameran liike edestakaisin asunnon eri huoneissa ja eteisaulassa tekee asunnon pohjakaavasta ja sisustuksesta katsojalle varsin
tutun. Näin asunnon merkitys yhtenä teoksen keskeisenä toimijana korostuu, vaikkakin sen rooli on samaan aikaan ambivalentti, kuten edellä
on jo käynyt ilmi. Kamera on samanaikaisesti sekä näkymätön että näkyvä; tarinan kertojat, mies ja nainen, puhuttelevat aina suoraan kameraa,
ikään kuin ollen hyvinkin tietoisia sen läsnäolosta. Asunnon muut ihmiset, samoin kuin kameran tallentamat tapahtumat ja hetket asunnossa puolestaan tuntuvat olevan näkymättömän tarkkailijan tallentamia.
Huomattavaa on kuitenkin se, että kameralle on valittu usein matala ja
nopeasti pitkin asunnon lattioita liikkuva näkökulma, joka ei ole mahdollinen yhdellekään tarinan ihmisistä.
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Teosta käsittelevän lehtiartikkelin mukaan tarina on kuvattu Niskasen kotona.
Rouhiainen 1998, C.

6.3.2

Duetto tilallisessa muodossa

Monitorien väliin jäävä tyhjä tila erottaa naisen ja miehen. Tyhjä tila ikään
kuin jatkuu teoksen esitystilasta tarinan maailmaan, sillä tarinaa kertovat
henkilöt eivät koskaan kohtaa monitorien kuvissa, vaikkakin tunnistan heidän liikkuvan samassa asunnossa. Ja vaikka kerronta etenee näennäisen
lineaarisesti, kun kumpikin kertojista ikään kuin vuoroon jatkaa ja kommentoi toisen puhetta, huomaan pohtivani, että en ole enää varma siitä,
ovatko he läsnä samaan aikaan. He puhuttelevat minua suoraan, katsoen
suoraan kameraan, minuun, ja lähes jatkaen toisen lausetta. Mutta ovatko he läsnä tässä kertomuksen tilanteessa samaan aikaan, sitä en tiedä.
Kiinnitän vain huomioni tyhjään tilaan heidän välillään, eroon, joka seuraa
heitä myös tarinan maailmaan ja sen tiloihin. Ehkä heidän kertomuksensa
ei olekaan samanaikainen, vaan eriaikainen ja -paikkainen. Syystä tai toisesta he vain ovat nyt tässä, edessäni, kertoen tarinaa veljestä, joka ei ole
läsnä, ja johon tutustun vain heidän sanojensa ja tekojensa kautta.

834

4 Songs – As a Matter of Fat, 1998, preview DVD, AV-arkki. Disklavier-piano
on akustisen- ja digitaalipianon yhdistelmä, jonka tekniikka mahdollistaa pianon vasarakoneiston ja koskettimien liikuttelun automaattisesti, jolloin voidaan
sanoa soittimen soittavan itse itseään.
Vrt. pianola. Esim. Virtamo 1997, 398.

Kun As a Matter of Fat -teos oli ensi kertaa esillä Nykytaiteen museo Kiasman Kontti-tilassa, suurikokoisen huoneen perälle
oli aseteltu viuhkamaisesti huoneen keskiosaa kohti avautuva ryhmä
monitoreja ja penkkejä sekä automaattipiano. Teoksen esittely-DVD:n
alussa puolestaan lukee, että teos on ”installaatio Disklavier-pianolle ja
virtuaalisille laulajille”.834 Kiasman näyttelyssä videomonitorit oli asetettu rinnakkain, mutta hieman kulmittain toisiinsa nähden, pienen välimatkan päähän toisistaan. Monitorit seisoivat reilun metrin korkuisilla
jalustoilla, joista toinen – leveämpi – mahdutti alleen myös digitaalisen
pianon. Muutaman metrin päähän monitoreista oli myös sijoitettu omille jalustoilleen äänentoistolaitteet. Monitorien eteen oli järjestelty kolme
tummaa penkkiä pieneksi katsomoksi yleisöä varten.
As a Matter of Fat -teos jakautuu tilassa fyysisesti kolmeen
osaan, kahteen videomonitoriin tai suurikokoiseen videoprojisointiin
sekä pianoon, joka on ohjelmoitu automaattisesti ja loputtomasti toistamaan samaa sävelen pätkää. Näiden elementtien lisäksi keskeinen rooli
on myös teoksen äänimateriaalilla, niin musiikilla kuin myös puheella ja
laululla, joka kuuluu tilassa teoksen vastaanottajan ympärillä. Kertomus
etenee kahtena rinnastuvana kuvavirtana, jotka on sijoitettu videomonitoreihin erilleen, hivenen kulmittain toisiinsa nähden. Monitori-installaatiomuodossaan teos palautuu enemmän 1980-luvun videoveistosten
kategoriaan, jossa teoksen elementtien suhde teoksen esitystilaan on
videoprojisointipohjaista installaatiota objektimaisempaa ja erillisemPEKKA NISKANEN
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pää. Teoksen monitorien kokoluokka vastaa perinteisen kotitelevision
kokoa kuvaputkitelevisioiden aikakaudella.835 Myös tilaan teoksen katsojia varten asetellut penkit korostavat teoksen materiaalista objektimaisuutta, asettaen vastaanottajan ennalta määriteltyyn paikkaan, ja sulkien
vastaanottajan ulkopuolelleen, tietyn etäisyyden päähän. Penkeistä rakennettu katsomo ei rohkaise teoksen vastaanottajaa liikkumaan installaation muodostamassa tilassa, vaan tyytyy istuttamaan tämän eteensä
seuraamaan kerrottua tarinaa.
Teoksen vasemmanpuoleisessa kuvaruudussa seurataan tarinaa pääosin naisen, siskon, ja oikeanpuoleisessa miehen, veljen, näkökulmista. Henkilöhahmojen vuorollaan kertomat kertomukset sisältävät
joitakin yhtymäkohtia, kun molemmat kommentoivat samaa tapahtumaa tai jotakin tiettyä fyysistä ominaisuutta tai luonteenpiirrettä veljessään; muuten siskon ja veljen kertomat tarinat ovat toisistaan riippumattomia, vailla selkeää syy-seuraussuhdetta. Monitoreissa nähtävien ja
kuultavien laulujen esittäminen noudattaa melko selkeää rakenteellista
työnjakoa siten, että kun toisessa monitorissa näytetään vuorollaan lähikuvaa jommastakummasta kertojahahmosta, toinen monitori näyttää
samaan aikaan yleiskuvaa jostakin tilasta tai tapahtumasta. Toisinaan
kuvien päällä nähtävien tekstipätkien tai väliotsikoiden tekstit kulkevat
aina vasemmalta oikealle, kulkien läpi vasemman monitorin ja ikään
kuin hypäten yli monitorien välisen tyhjän tilan oikeanpuoleiseen videomonitoriin. Nämä elementit ja siirtymät, kuten myös tilassa kuultavat
äänet, ohjaavat teoksen vastaanottajan kokemusta.
Teoksen kerrontaa ja kuvausta rytmittää saksofonivetoinen jatsahtava musiikki, jonka rytmi on keinuvaa ja rentoa. Musiikki
on hetkittäin luonteeltaan diegeettistä eli tarinan maailmaan kuuluvaa;
se on läsnä tarinan maailmassa sekä radiosta kuultuna lauluna että toisen
kertojan laulamana. Jazzkvartetti säestää kuvassa naispuoleisen kertojan
kertomusta, joka on vuoroon laulettu, vuoroon puhuttu. Musiikki luo
teokselle rauhallisen ja hieman unenomaisen rytmin, jonka varassa tarina
soljuu tasaisesti ja esteettömästi eteenpäin, kameran seuratessa paikoin
hyvinkin tarkasti musiikin rytmiä liukuessaan tarinan tapahtumapaikassa, avarassa ja valkeaseinäisessä asunnossa, tilasta toiseen, käyttäen tehokeinoina hidastettuja kamera-ajoja ja hyvin matalaa kuvakulmaa. Installaatiotilassa äänentoistolaitteet puolestaan pyrkivät luomaan teoksen
vastaanottajalle samankaltaisen intiimin tunnelman ja äänimaiseman,
kuin mikä kuvissa nähtävässä äänitysstudiossa on.836 Näyttelytilassa esilläoleva installaation osa, digitaalinen piano, liittyy puolestaan teoksessa
kuultuun kohtaan, missä nainen teoksen toisessa laulussa kertoo, kuinka
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Teoksen teknisessä ohjeistuksessa ihanteelliseksi monitorikooksi ilmoitetaan 28
tuumaa. Niskanen 2003b, 6.
Niskanen 1998.
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4 songs – As a Matter of Fat

• 1998

Kaksikanavainen videoinstallaatio, Disklavier-piano, stereoääni, 16 min
Kuva näyttelystä Pekka Niskanen: 4 songs – As a Matter of Fat, Kontti, Nykytaiteen museo Kiasma, 1998
Kuva: Nana Hietanen, KKA/VTM

PEKKA NISKANEN
4 songs – As a Matter of Fat

• 1998

Kaksikanavainen videoinstallaatio, Disklavier-piano, stereoääni, 16 min
Kuva näyttelystä Stunt – videoita, Helsingin kaupungin taidemuseo, Tennispalatsi, 2003
Kuva: Tanja Koponen © Helsingin taidemuseo
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hänen veljensä yritti soittaa pianoa liikuttaen käsiä koskettimilla toistensa peilikuvina. Digitaalinen piano osana installaatiota vertauskuvallisesti
soittaa teoksessa esitellyn pianistin musiikillista suoritusta teoksen vastaanottajalle näyttelytilassa. Taiteilijan mukaan installaatiotilaan sijoitettu piano myös siirtää ”sekä pianistin paikan että hänen soittamansa äänet
lähemmäksi katsojaa”.837
Teoksessa kuvan jakamisella on nähdäkseni kaksiosainen
tehtävä; toisaalta se korostaa katsojan empaattista osallistumista tarinaan
samaistumalla nuoren ihmisen kokemukseen oman identiteetin muotoutumisesta. Toisaalta se taas kasvattaa teoksen vastaanottajan tietoisuutta
aktiivisesta roolistaan; tarinan vaivattoman seuraamisen sijaan Niskanen
haastaa teoksen kohtaajan aktiivisesti työstämään näkemäänsä ja kuulemaansa hajanaista materiaalia, joka muodostaa eräänlaisen ”amorfisen
jatkumon” – aluttoman ja loputtoman – ”jonka merkitys ei piile niinkään
arvoituksen ratkaisussa vaan ennemminkin salaisuuden muodossa.” 838
6.3.3

Matkalla minuksi

”Ihmisruumis on kaiken sen kanssakäymisen tulos, mihin se osallistuu ja
on osallistunut jonkin tietyn perheen jäsenenä.” Pekka Niskanen 839

Niskasen teoksen tarina keskittyy hetkeen, joka edeltää sitä repeämää,
jonka seurauksena pojista kasvaa miehiä ja tytöistä naisia. Tässä välitilassa ennen ratkaisevaa muutosta Niskanen leikittelee pohdinnoilla tytön
ja pojan – sisaren ja veljen – samankaltaisuudesta, joka ei aivan vielä ole
kutistunut pienemmäksi kuin heidän väliset eroavaisuutensa. Kuvataidekriitikko Anne Rouhiainen kuvasi näyttelykritiikissään Niskasen teoksen
esittelemää asetelmaa sisaren ja veljen välisestä suhteesta ”hermafrodiittiseksi palloksi”, joka mahdollisti taiteilijalle aiheen vapaamman käsittelyn
ilman ”vanhojen määritelmien” hallitsevuutta nuoruuden ja sen hetken
perhetilanteen tarkastelussa. Rouhiainen kirjoittaa:
”’Pallollaan’ Niskanen haluaisi symbolisesti rauhoittaa nuoruuden
määritelmiltä. Olisi ihanteellista, jos ihmiset voisivat kuoriutua
ehjinä kuin kananpojat munasta ilman vammauttavia määritelmiä. Jokainen voisi sitten luoda itse itsensä myöhemmin.” 840

Teos tuokin hyvin esille sen, kuinka identiteetin rakentumisprosessi ei
ole mitenkään yksioikoinen tai itsestään selvä; veli empii ja ihmettelee
niiden biologisten muutosten ja niiden mukanaantuomien tuntemus240
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Niskanen 1996, käsikirjoitus teokseen 4
Songs – As a Matter of Fat.
Kivinen 2003, 10–14
Mt., 12.

ten kanssa, jotka samalla erottavat hänet siskosta, joka aiemmin oli samanlainen – kuin peili. Toisaalla on myös veljen suhde tyttöystävään,
mikä tuo toisenlaisia kysymyksiä tytön ja pojan, naisen ja miehen väliseen suhteeseen, kuin mitä siskon ja veljen väliseen suhteeseen kuului.
Toisen, ja vieraan, kohtaaminen, ja eron tunnistamisen tuoma ihmetyksen tunne muodostavat teoksen kertomuksen ytimen; perheen sisällä
tapahtuvassa kohtaamisessa veli ja sisar löytävät tutusta tuntemattoman
ja vieraan. Ihmettelyn kautta avautuu polku lapsuuden ja aikuisuuden
väliseen välitilaan, joka vielä sallii naiseuden ja mieheyden välisen leikin, piirteiden ja muiden mahdollisten olemisen tapojen sekoittumisen.
”Ihmettely antaa mahdollisuuden havaita niitä olemisen tapoja, jotka
jäävät naisellisen ja miehisen olemisen väliin, joihin sekoittuu piirteitä
näistä kummastakin sekä myös muista mahdollisista olemisen tavoista”,
kuvailee Niskanen.841
Samalla, kun muutos astuu kuvaan, myös sisarusten välinen suhde muuttuu peruuttamattomalla tavalla, ja tuntuu siltä kuin
taiteilija tahtoisi viivyttää tätä muutosta, siirtämällä sen jonnekin epämääräiseen tulevaisuuteen, ja pyrkien rauhoittamaan lapsuuden ja nuoruuden hetkeksi sallivaan epämääräisyyden ja ratkaisemattomuuden tilaan, jossa aikuisten maailman määritelmät eivät vielä hallitse. Repeämän
ilmestyttyä sisar ja veli eivät voi enää olla samankaltaisia kuten ennen,
sillä ihmisen tarve ja halu määritellä asioita on lokeroinut heidät mieheksi ja naiseksi. Teoksesta ikään kuin välittyy toive siitä, että yksilö voisi
luoda itse itsensä vuoropuhelussa sisäisen kokemuksensa ja ympäristönsä
kanssa ilman kulttuuriin koodautuneiden esimerkkien painostavaa oh
jausta. Teos näyttääkin omalla tavallaan, että yksityinen todellisuutemme
on läheisesti sukua julkisen ja poliittisen piirille, sillä jokainen yksilöllinen tekomme saa symbolisen merkityksen, kun se välitetään sosiaalisen
kentälle. Niskasen teoksen esittelemää perhettä voikin siis tarkastella
vertauskuvana yksilöä ympäröivälle yhteiskunnalle. Perheen sisällä tapahtuva sukupuolittuminen ja sosiaalisen sukupuolen hahmottuminen
seuraavat toiston, lainaamisen ja jäljittelyn kaavaa ilman, että kyse olisi
yksinomaan vartalon muodoista ja osista, vaan myös yhtälailla kielestä,
tiloista, ajatuksista ja esineistä.842 Näin ollen kyse ei ole yksin yksilön
identiteetistä, vaan myös laajemmin perheen ja sen muodostaman pienyhteisön identiteetistä. Työn keskiössä onkin ruumiin sukupuolittuminen tai sukupuolittumattomuus perheyhteisössä; teoksessaan Niskanen
tarkastelee kuinka perheen sosiaaliset käytännöt ja perhe yhteisönä ohjaavat yksilön sukupuolittumista toiston, lainaamisen ja jäljittelyn prosessien kautta.843
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6.4

RYOKAN MOTHER TONGUE –
KONTRASTOIVAA DIALOGIA LIIKKEESSÄ

Astuessani näyttelytilaan en voi olla pohtimatta sitä, mitä tarkoittaa teoksen nimen käännös ’hotelli äidinkieli’. Teos Ryokan Mother Tongue, jota
olen juuri tullut katsomaan, on saanut nimen, joka herättää mielessäni
vain kysymyksiä, eikä ainuttakaan järkevän tuntuista mielikuvaa mistään.
Pimeässä näyttelysalissa kohtaan vilkkuvia valoja ja värejä, kun suurille
valkokankaille projisoidut kuvat heijastuvat tilan lattiaan. Huoneen oviaukosta nähtynä heti oikealla näen suurikokoisen kuvan, missä joukko nuoria
aikuisia liikkuu sisätiloissa taukoamatta keskustellen. Tilan perällä, vasemmalla puolella, on toinen samankokoinen kuvaprojisointi, jossa näen samat henkilöt liikkeessä samoissa tiloissa. Näkökulmat tilaan ja henkilöiden
liikkeisiin tilassa moninkertaistuvat entisestään, sillä molempien kuvaprojisointien kuva-ala alkaa hiljalleen ja pehmeästi liukuen jakautua niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin pienempiin kuva-ikkunoihin. Valkokankaiden koko vaikuttaa melko massiiviselta, jopa päällekäyvältä, huoneessa,
joka ei ole kovin suuri. Tuntuu, että olen lähes projisoitujen kuvien sisällä,
kun seison ja liikun niiden välissä. Etummaisen valkokankaan takaa vilkkuu
myös valoa, ja huomaan, että sinne on asetettu suurikokoinen peli. Kun
lähestyn sitä, näen, kuinka se heijastaa etummaisen valkokankaan kuvan
itseensä. Kuva monistuu, mutta tekstitys kuvan alalaidassa juoksee peilikuvana. Näen myös itseni heijastuksena peilissä, seisomassa pimeässä.

Pekka Niskasen kaksikuvainen liikkuvan kuvan installaatio Ryokan Mot
her Tongue (Hotelli Äidinkieli, 2003)844 tarjoaa vastaanottajalleen esitystapansa kautta ainakin kaksi erilaista näkökulmaa polveileviin keskusteluihin, joita teoksen päähenkilöt käyvät keskenään; näkökulmien määrä
moninkertaistuu entisestään teoksessa käytetyn mosaiikkisen kuva-alan
sekä kuvia heijastavan peilin kautta. Kahdella erillisellä valkokankaalla esitetty, kokonaisuudessaan 20-minuuttinen teos on kuin liikkeessä
käytävä keskustelu ihmisen seksuaalisuudesta, pakkomielteistä ja sairaudesta. Teoksen tapahtumaympäristönä toimii vaihteleva joukko suomalaisen arkkitehtuurin merkkiteoksia. Alvar Aallon 1950-luvun punatiiliarkkitehtuurin keskeiset esimerkit, kuten Helsingin kulttuuritalo (1958),
Otaniemen Teknillisen korkeakoulun kirjasto (1969) sekä Jyväskylän yliopiston päärakennus (1959), nousevat korostuneesti esille teoksessa, jossa
henkilöhahmojen – aiheidensa puolesta paremminkin yksityisen piiriin
kuuluvat – keskustelut ottavat haltuun Aallon suunnittelemat julkiset
tilat. Arkkitehtuurin rooli teoksessa ei kuitenkaan ole niinkään visuaali242
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Teos oli ensi kertaa esillä Porin taidemuseon Projektihuoneessa 18.9.–10.11.2002.
Pohjaan oman teosluentani ennen kaikkea tähän versioon. Teos oli esillä myös
Suomen valokuvataiteen museon studiossa vuonna 2003 (14.3.–13.4.2003),
mutta hieman erimuotoisena installaationa kuin Porin taidemuseossa.
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nen, vaan paremminkin performatiivinen, sillä keskeistä Niskasen luoman tarinan tilallisessa käytössä on ajatus rakennuksen perusfunktion
muuttamisesta, jossa tilaan kuulumattomat – ehkä jopa sopimattomat
– toimet valtaavat sen käyttöönsä; Niskasen Ryokanissa luentosalissa
nukutaan makuupusseissa, kirjastossa kuivataan pyykkejä kirjahyllyjen
väliin viritetyillä pyykkinaruilla ja kulttuuritalon aula toimittaa sulkapallopelikentän virkaa.
Ryokan Mother Tongue -teos saa alkunsa yksityisasunnossa, luultavimmin jossain päin Helsinkiä, missä pieni joukko ihmisiä –
yksi nainen ja kaksi miestä – on kokoontunut yhteen keskustelemaan ja
muistelemaan yhteistä historiaansa. Asunto on sekoitus erikulttuurisia
tiloja, sillä suomalaisen saunan rinnalla keskusteluympäristönä toimii
myös japanilaishenkinen tatamihuone ja talon kellarissa oleva pesutupa.
Tatamihuone onkin selkein yhteys teoksen nimessä mainittuun ryoka
niin eli perinteiseen japanilaiseen majataloon, jossa asutaan ja nukutaan
tatamihuoneissa. Ryokan Mother Tongue -teoksen yhteydessä japanilaishenkinen tila ei kuitenkaan pistä silmään merkittävällä tavalla, vaan se
sulautuu melko vaivattomasti suomalaisen arkkitehtuurin pelkistettyyn
ja melko eleettömään visuaaliseen ilmeeseen; tärkeämpää tilassa onkin
kenties sen viittaussuhde vieraanvaraisuuteen, joka kuuluu japanilaisen
ryokanin olemukseen. Perinteisesti ryokan on majatalo, jossa vieraanvaraisuus ja yksilöllinen huolenpito korostuvat tavanomaiseen hotelliin
verrattuna. Tärkeää on myös se, että ryokanissa on aina tietty puolijulkinen alue, jossa majoittuva ihminen voi kohdata tuntemattoman, käyden
keskusteluja sekä okamin – tavallisesti ryokanin pitäjän vaimon – että
myös muiden majoittujien kanssa.845 Tämä on nähdäkseni se näkökulma ryokaniin, jonka Niskanen tuo teoksessaan tarinan alussa nähtävään
asuntoon, mutta myös kaikkiin niihin julkisiin tiloihin, joissa teoksen
henkilöhahmot sen keston aikana vierailevat. Niskasen teoksen tiloissa
ryokanin vieraanvaraisuudesta muodostuu ikään kuin osa ”yksilön identiteettiä määrittelevää yhteisöllistä valtaa”.846
6.4.1

Aalto-jakkarat, heijastukset ja mosaiikkimaiset kuvat

Teoksen kerronnan jakautuminen kahdelle isokokoiselle valkokankaalle, ja
niiden sijoittaminen erilleen ja hieman etäälle toisistaan tilan syvyyssuunnassa, saa minut vaihtamaan paikkaa ja kokeilemaan erilaisia katselupositioita suhteessa kuviin. Kuva-alojen sisäinen mosaiikki, yhdessä liikkeessä

845

olevan kameran kanssa, saavat puolestaan oloni tuntumaan siltä, kuin
olisin itsekin liikkeessä. Tuntuu siltä, kuin seuraisin teoksen henkilöhah244
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moja tilasta ja tunnelmasta toiseen. Heidän keskustelunsa polveilee asiasta toiseen ja aiheiden nopeat vaihdokset – samoin kuin myös puhuttujen
kielten muutokset – saavat minut hengästymään. Tuntuu työläältä pysyä
mukana liikkeessä ja jatkuvassa puheen virrassa. Välillä jopa tuntuu siltä, että ympärilläni on liikaa informaatiota; moninkertaiset kuvat, tilassa
kuuluva puhe sekä erilaiset visuaaliset elementit ja tutuntuntuiset arkkitehtoniset tilat. Vaikka pelkään putoavani tarinan kyydistä, huomaan, että
kamera ja sen melko rauhatonkin liike tilasta toiseen ja henkilöstä toiseen
kuljettaa minua mukanaan. Huomaan pian, että paras keino selviytyä tilanteesta, on vain heittäytyä mukaan tarinan vietäväksi – muuten teoksen
vastaanottamisesta ei tunnu tulevan oikein mitään.

Kun Ryokan Mother Tongue -teos oli ensimmäistä kertaa esillä Porin taidemuseossa, teos oli installoitu tilaan niin, että lähinnä huoneen sisäänkäyntiä – huoneen oikealla puolella – oli ensimmäinen projisointipinta, joka oli läpikuultavaa materiaalia. Valokankaan kohdalla, huoneen
peräseinällä oli lähes projisointipinnan kokoinen peili (300 × 184 cm),
josta valkokankaan läpi kuultava kuva heijastui. Peilin rinnalla, vasemmalla puolella, huoneen takaseinällä oli toinen suurikokoinen valkokangas, jolle teoksen toinen kuva oli projisoitu. Vaikka teoksen teknisten
tietojen mukaan kyseessä on kaksikuvainen installaatio, todellisuudessa
tilassa oli siis kolmen suurikokoisen kuvan muodostama kuvatila, peilin
monistaessa toisen kuvaprojisoinnin huoneen takaseinällä. Peili toi jännittävän lisäelementin teokseen myös sitä kautta, että sen avulla teoksen
vastaanottaja saattoi toisinaan nähdä itsensä heijastuksena suurikokoisessa peilissä, nähden itsensä ikään kuin projisoidun kuvan sisällä. Ympäri
teoksen esitystilaa oli myös siroteltu puisia Aalto-jakkaroita, joita katsojat saattoivat halutessaan ottaa käyttöönsä ja siirtää niitä haluamaansa
paikkaan tilassa. Istuinten rooli tilassa tuntui kuitenkin olevan enemmän
teoksen esteettisen maailman motivoimaa, kuin teoksen vastaanottajia
istuutumaan kehottava. Valkokankaiden sijoittelu tilassa tekee ajatuksen
yhdestä ainoasta katsomiskulmasta teokseen tyhjäksi, ja teoksen katsojan
onkin lähes pakko liikkua esitystilassa, vaihtaen paikkaa ja katsomiskulmaa teokseen.
Niskasen installaatiossa kahdella eri valkokankaalla nähdään kaksi rinnakkaista, mutta osin kontrastoivaa versiota samasta tarinasta. Molempien valkokankaiden kuva-alat jakautuvat vielä paikoin
useampaan pienempään kuva-alaan; kuvakerronnan fragmentaarisuus ei
siis jää yksin installaation tilalliselle tasolle, jossa kuvamateriaali on jaettu kahdelle valkokankaalle ja toisen valkokankaan kuvaa monistavalle
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peilille, vaan tämän lisäksi Niskanen toistuvasti jakaa kuva-alaa yksittäisen valkokankaan sisällä sekä pysty- että vaakasuunnassa. Kuva-alan siirtymät ja jaot ovat liukuvia, sekä kameran että henkilöhahmojen liikkeitä
seuraavia. Kuva-alan jakautuminen erikokoisiin ruutuihin on sulavaa, ja
se tuo eripaikkaisia, mutta pääosin yhtäaikaisia tapahtumia, sekä erilaisia näkökulmia samaan tilaan tai tilanteeseen esille samanaikaisesti. Erityisesti aivan teoksen alussa – kun sen henkilöhahmot vielä oleskelevat
yksityisasunnossa – koko huoneisto, samoin kuin myös sen eri huoneet
ja sitä ympäröivä piha-alue, yhdistyvät kaikki samoihin kuvakehyksiin
valkokankaille, ikään kuin kuvitteellisina, pikemminkin päähenkilöiden
päänsisäisinä näkyinä, kuin todellisina tilakokemuksina.
Teoksessa kamera liikkuu lähes taukoamatta, usein tarkastellen tiloja ja niissä oleskelevia ihmisiä hieman poikkeavista näkökulmista, kuten lintuperspektiivistä, hämmentäen samalla katsojan pohdintaa siitä, kenen tai minkä näkökulmasta tilannetta seurataan. Vaikka
jatkuva liike ja sukeltaminen tilasta toiseen etenee melko saumattomasti
ja sulavasti, se tekee – yhdistettynä henkilöhahmojen runsaaseen liikkeelläoloon ja paikan vaihtamiseen – teoksen vastaanottajan katsomiskokemuksesta hieman rauhattoman, paikoin jopa hengästyttävän. Välillä
teoksen katsojalle tulee tunne, että tämän pitää lisätä vauhtia, jotta pysyy
henkilöhahmojen perässä, kun he vaihtavat paikkaa tilasta ja ympäristöstä toiseen, keskustelun aiheen vaihtuessa samalla. Levottomimmillaan
sekä kameran ja henkilöhahmojen liike että dialogi ovat kohdassa, jossa
nainen (Silde) ja toinen mies (Roithmayr) keskustelevat naisen mystisestä sairaudesta ja sen mukanaan tuomista oireista liikkuen ympäri Jyväskylän yliopiston päärakennuksen aulatiloja ja luentosaleja.
6.4.2 ”Sairaus on merkki, joka tuottaa identiteettiä.” 847

Kuuntelen palan keskustelua tuolta, ja toisen täältä. Seuraan henkilöiden liikettä tuolla, ja seuraavaksi heidän tekemistään täällä. Kokonaisuus
muistuttaa tilkkutäkkiä, jonka parsin kokoon lennossa, poimien asioita ja
kuvia sieltä ja täältä oman haluni ja kykyni mukaan. Tarinan rikkonaisuus
ei kuitenkaan saa minua poistumaan tilasta, koska huomaan, että kokemus ei ole välttämättä niin vieras, kuin miltä se ensin tuntui. Jos ajattelen arkisia kokemuksiani jossain tilassa liikkumisesta, huomaan, että toimin niissä usein samoin. Poimin katseellani asian sieltä, ja toisen tuolta.
Kuuntelen hetken tätä ääntä, kohta jotain toista. Havainnoin ja seuraan
ympäristöäni monitasoisesti koko ajan kulkiessani vaikkapa kaupungil847

Niskanen, sit. Kivirinta 2002.

la, ja samanlainen kokemus minulle tulee myös tästä teoksesta. Välillä
PEKKA NISKANEN

247

tosin tunnen itseni salakuuntelijaksi, kun teoksen henkilöt keskustelevat
intiimeistä ja melko aroistakin aiheista. Hivenen oudoksi tilanteen tekee
myös se seikka, että heidän keskustelunsa tapahtuu tilassa, jonka tunnistan julkiseksi. Huomaan ihmetteleväni tätä; miksi keskustelu yksityisestä
aiheesta on viety niin julkiseen paikkaan?

Teos alkaa tilanteesta, jossa kaksi miestä (näyttelijät Robin Svartström ja
Florian Roithmayr) ja yksi nainen (näyttelijä Marja Silde) ovat kokoontuneet pelkistettyyn, osin japanilaisittain sisustettuun yksityisasuntoon
viettämään aikaa ja keskustelemaan ihmisen seksuaalisuudesta, tajunnanmenetyksistä sekä muista menneistä jaetuista kokemuksista. Miesten
saunoessa nainen odottaa vuoroaan ja osallistuu keskusteluun seinän toiselta puolelta, istuen pesukoneen päällä. Keskustelun aiheena ovat aluksi
lapsuuden pihaleikit, joista keskustelu siirtyy erilaisiin tajunnanmenetysja sairaalakokemuksiin; toinen miehistä (Roithmayr) tulee ulos saunasta
ja muistelee, kuinka pyörtyi lyötyään jalkansa. Toinen mies (Svartström)
ja nainen puolestaan muistelevat, kuinka he kävivät katsomassa pyörtyjää sairaalassa, ja kuinka ”kotoisilta” sairaalan desinfiointiaineen tuoksuiset käytävät tuntuivat.
Keskustelijat siirtyvät asunnosta hetkeksi talon alakertaan,
pesutupaan, missä nainen muistelee, kuinka toinen miehistä (Svartström) löi päänsä ja putosi pesukoneen päälle. Pesutuvasta ystävykset
palaavat takaisin asuntoon, ja he petaavat futonpatjoista pedin tatamimatoin verhotulle olohuoneen lattialle. Kun ystävykset sukeltavat yhdessä peiton alle, keskustelut siirtyvät jälleen eri aiheeseen, kun nainen
ja toinen miehistä (Svartström) muistelevat minkälaisia tapoja toisella
oli nukkumaan mennessä ja rakastellessa. Ulkoa kantautuva lentokoneen
ääni siirtää molemmat kuvat ulos asunnosta, pihalle, missä ystävykset
istuutuvat autoon ja tapahtumat siirtyvät siinä samassa Kulttuuritalolle, missä keskustelu jatkuu sairaalakokemuksista, kun toinen miehistä
(Svartström) jälleen muistelee, kuinka pyörtyi tikinpoistossa. Tähän asti
teoksessa käytävissä keskusteluissa keskiössä tuntuvat olevan erilaiset tajunnan menetyksen ja pyörtymisen tuomat rajakokemukset, vaikkakin
keskustelu välillä poikkeaa seksuaalisuuteen ja sen kehittymiseen sekä
lapsuudenaikaisiin ”pöksyt alas” -leikkeihin.
Tästä eteenpäin yksityisiä keskusteluja käydään julkisissa
tiloissa lähinnä toisen miehen (Roithmayr) ja naisen (Silde) välillä. Toinen mies tuntuu hävinneen kuviosta jonnekin. Florianin ja Marjan ollessa kahden keskustelu siirtyy Marjan sairauteen, jota ei koskaan nimetä.
Florian ottaa aiheen keskusteluun, kun he kävelevät ympäri Jyväskylän
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yliopiston päärakennusta, jonne tapahtumat ovat Kulttuuritalolta yhtäkkiä siirtyneet. Hän sanoo, että Marjan ”kieli paljastaa” sen, että tämä ei
voi hyvin. Nainen suhtautuu keskustelun aiheen vaihdokseen aluksi negatiivisesti todeten, että ”hänen kielensä odottaa hänen tunnustavan, että
ei voi hyvin.” Astuessaan juhlasalin etuosassa olevalle esityslavalle Marja
nappaa käteensä lavalla olevan bassokitaran ja alkaa kuvailla sairauteensa
liittyviä oireita, turvotusta ja punaisia läikkiä jaloissa. Rauhaton vaeltaminen tilasta toiseen jatkuu heti paljastuksen jälkeen parin siirtyessä aulaan ja portaita pitkin rakennuksen toiseen kerrokseen. Florian toistelee
Marjan kuvailemia oireita ja Marja kertoo tälle, kuinka hän itse asiassa
pitää sairauden tuomasta ajatuksesta, että kukaan ei tiedä totuutta, ja
että on jotain, mitä ei voi hallita. He juoksevat ylös toiseen kerrokseen
ja astuvat sisään luentosaliin, missä he alkavat valmistella ateriaa opetuspöytiä työtasoinaan käyttäen. Taiteilijan mukaan teoksen keskeinen
sanoma sisältyy tähän Marjan ja Florianin väliseen keskusteluun, joka
ilmentää Niskasen mukaan hyvin sitä, kuinka ihmisen sairaus ”muuttaa
käsitystä omasta persoonasta”. Tämä on taiteilijan mukaan teoksen keskeinen sanoma ja sen ”yllättävä aines”.848
Ruuanlaiton yhteydessä keskusteluun ilmestyy uusi aihe,
tyttö altaasta, joka on viittaus Niskasen aiempaan videoteokseen Girl
Bathing in a Kitchen Sink (2000). Tyttö ei kuitenkaan ole fyysisesti läsnä
keskustelussa, vaan Florianin sanoin ”the girl is a medium”, jonkinlainen meedio tai välittäjä, joka tietää Marjan sairaudesta sellaisia asioita,
joita tämä ei edes itse tunne. Keskustelun aikana kamera kuvaa luentosalissa oleskelevia Marjaa ja Floriania rauhattomalla tavalla liikkuen
edestakaisin ja välillä näkymää yläkulmasta tarkastellen. Marja kertoo
Florianille, kuinka tyttö, jonka äidinkieli on toinen, oli väittänyt hänelle, ettei tämä ole sairas. Tytön mukaan Marja ei voi olla sairas, koska hänessä ei näy ”varjoja, joita sairaudet tuovat”. Alastoman Florianin
pestessä hampaitaan luentosalin etuosassa Marja seisoo hetken kädet
lanteillaan luentosalin podiumilla ja kertoo tyhjälle salille kuin opettaja, kuinka kaiken taustalla vaikuttaa se seikka, että ”meediotyttö” pelkää
menettävänsä kontrollin.
Viimeisessä osiossa kuva siirtyy aluksi yliopiston päärakennuksen pihamaalle, missä tuuli suhisee puissa ja linnut laulavat. On
aamu tai päivä, ja Florian kertoo Marjalle, kuinka hän haluaa uskoa meediotytön kertomuksiin. Kameran kuvatessa rakennusta ulkoa eri kulmista, Marja toteaa Florianille, että tämän kiinnostuksen takana Marjan
sairautta ja meediotyttöä kohtaan on vain se, että Florian haluaa tietää
kuka tyttö on. Marja tietää sen ilmeisesti, mutta kieltäytyy kertomasta
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tätä Florianille. Samaan hengenvetoon Marja väittää Florianin olevan
vihainen itselleen, koska Marja on sairas. Pari kävelee kirjastoon, missä
he ripustavat pyykkejä kirjahyllyjen väleihin kiinnitetyille pyykkinaruille. Keskustelu Marjan sairaudesta jatkuu. Kun he viikkaavat pyykkejä
kirjaston katolla, Marja toteaa sairautensa olevan kuin ”ajastin” hänen
ruumiissaan. Hänen mukaansa hänen sairautensa on myös Florianille
kauhua, joka on pidettävä perheen ja kodin ulkopuolella. Toistuva, ja
hieman kehämäinen, keskustelu tuntemattomasta sairaudesta ja sen erilaisista oireista herättävät yllättäen tuntemuksia myös teoksen vastaanottajassa, joka oman ruumiillisen tietonsa turvin eläytyy tilanteeseen ja
pyrkii sitä kautta – eräänlaisen kinesteettisen empatian avulla – saamaan
lisätietoa Marjan sairauden ratkaisemattomasta mysteeristä.849
Keskustelu siirtyy hetkeksi pois Marjan sairaudesta uniin,
joita molemmat muistelevat nähneensä. Marjan unessa hänen perheensä elää ”1920-luvun Amerikassa” ja välttyy täpärästi ohi ajavasta autosta
tulevalta ammuskelulta. Florianin unessa hän on vanha mies 1600-luvun
hansakaupungissa, ja odottaa lapsiaan ja lapsenlapsiaan kylään. Kuva
siirtyy pihamaalta jälleen Kulttuuritalon aulaan, jonka läpi he astelevat rinta rinnan kohti suurta salia. He istuvat salin katsomoon ja Marja
palaa puhumaan sairaala-asun avonaisuudesta. Suuri näyttämö hohtaa
kirkkaan valkoisena ja täysin valaistuna taustalla, kun Marja ja Florian
petaavat itselleen makuupaikkoja salin katsomoon retkipatjojen ja makuupussien avulla. Näyttämö ja sali pimenevät, kun Marja ja Florian
laskeutuvat omille penkeille nukkumaan. Kun katsojan silmä on hädin
tuskin vielä rekisteröinyt tilan pimentymistä, silmän räpäyksessä tilanne
ja näyttelijäpari on taas siirtynyt uuteen paikkaan, nyt Kulttuuritalon
vessaan, missä Florian puhuu stripteasesta. Pukeutuneina toistensa housuihin he siirtyvät wc:stä Kulttuuritalon aulatilaan. Florian on kietaissut
yläruumiinsa verhoksi värikkään silkkikankaan, joka muistuttaa naisten
juhlapuvun yläosaa. Nyt valkokankailla nähtävät kuvat ovat samat molemmin puolin huonetta, kuin peilikuvat toisistaan, jotka yhtyvät keskellä. Tarina on tullut loppuunsa.
•
Kielen tasolla kertomusta vievät eteenpäin teoksen henkilöhahmojen keskustelut oudosta sairaudesta, tajunnan menetyksistä sekä menneistä seksuaalisista kokemuksista. Vaikka kamera on lähes jatkuvassa liikkeessä, ja
vaikka kertomuksen henkilöhahmot vaihtavat paikkaa ja keskustelun aihetta melko tiiviiseen tahtiin, silti – vastoin ensituntumaani – tunne jatkuvasta liikkeellä olosta ja alati virtaava – vaikkakin polveileva – keskustelu tuovat yllättäen jatkuvuuden ja yhtenäisyyden tunnetta teokseen ja
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• 2002

Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 20 min
Kuva näyttelystä Pekka Niskanen: Ryokan Mother Tongue, Suomen valokuvataiteen museo, 2003
Kuva: Virve Laustela © Suomen valokuvataiteen museo
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Ryokan Mother Tongue

• 2002

Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 20 min
Kuva näyttelystä Pekka Niskanen: Ryokan Mother Tongue, Porin taidemuseo, 2002
Kuva: Kati Kivinen
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sen vastaanottokokemukseen. Näin, vaikka katsojan mahdollisuus neuvotella muutosta tilanteesta ja tilasta toiseen on melko pieni, sillä asiat
ja tilat vaihtuvat niin kiivaaseen tahtiin, että katsojalle ei paikoin tunnu
jäävän aikaa pohtia kovinkaan syvällisesti tapahtumien ja paikkojen välisiä liitoskohtia ja niiden suhdetta toisiinsa. Sivupoluistaan huolimatta
teoksen dialogi jatkuu tilasta ja tilanteesta toiseen, toimien punaisena
lankana, ja kuljettaen teoksen vastaanottajaa mukanaan. Teoksen koko
äänimaailma on pääosin dialogin hallitsemaa, mutta paikoin tapahtumapaikkojen ja -tilojen erilaiset diegeettiset äänet sekoittuvat keskustelun
taustalle luoden auditiivista tilan tuntua. Ei-diegeettistä, tarinan maailmaan kuulumatonta musiikkia teoksessa on lähinnä sen alussa ja lopussa,
jolloin ambient-tyylinen musiikki, yhdessä kameran kanssa, johdattelee
teoksen vastaanottajan teoksen kuvaamiin sisä- ja ulkotiloihin.
6.4.3

Käymässä äidinkielessä

Pohdin taas, että missä se hotelli mahtaa oikein olla. Kuvissa liikutaan
asunnossa, saunassa, pyykkituvassa, mutta mikään kuvissa nähty tila ei
tuo mieleeni hotellia. Yhtäkkiä kova lentokoneen ääni kuljettaa kuvat sisätiloista ulos, pihan vehreyteen. Näkyy pala sinistä taivasta ja vihreitä
puita. Mutta, yhtä pian kuin kuvat ovat kuljettaneet sekä henkilöhahmot
kuin myös minut ulos asunnosta, ollaan taas sisätiloissa, tällä kertaa jonkin julkisen tilan aulassa. Tilassa ja sen yksityiskohdissa – kaiteissa ja ovissa – on jotain tuttua. Tunnistan tilan; nyt ollaan Kulttuuritalolla. Mutta
miksi, huomaan miettiväni. Eihän tämäkään tila ole mikään hotelli, vaikka
julkinen tila onkin.

850

851

A Girl Bathing in a Kitchen Sink -teos on
yksikuvainen, reilun 17 minuutin mittainen tarina, jossa neljä nuorta aikuista
keskustelee erilaisissa julkisissa tiloissa,
kuten kirjakaupassa ja sisustustarvikeliikkeessä erilaisista rajatilakokemuksista. Teoksen ensiesitys oli helsinkiläisessä
Tennispalatsi-elokuvateatterissa vuonna
2002. Ks. teoskuvaus taiteilijan kotisivulla, www.pekkaniskanen.com.
Ks. esim. Ikonen 2003, 36–37.

Arkkitehtoniset tilat toimivat Niskasen teoksessa vertauskuvana kielelle
ja identiteetille, jotka molemmat ovat toisaalta annettuja, toisaalta rakennettuja. Temaattisesti teos jatkaa ja kehittää edelleen Niskasen vuonna 2000 valmistuneen DVD-installaation A Girl Bathing in a Kitchen
Sink850 käsittelemiä aiheita, kuten henkilöjoukon ”yhdessä puhumista”,
toisen katseen kohteeksi joutumisesta sekä kokemuksista tietoisuuden
rajamailla olosta; pyörtymisistä, unista, sairauksista ja transsitiloista.851
Teoksen henkilöhahmot liikkuvat tarinan edetessä yksityisemmistä tiloista julkisiin tiloihin, siirtyen yksityisasunnosta Kulttuuritaloon ja
Jyväskylän yliopiston päärakennukseen Seminaarinmäelle. Henkilöiden
väliset keskustelut, joita käydään suomen ja englannin sujuvalla sekoituksella, käsittelevät identiteettiä, sairautta ja pelkoja, sekä seksuaalisuutta ja ihmissuhteiden valta-asetelmia. Yksityisiä asioita koskettelePEKKA NISKANEN
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villa keskusteluillaan henkilöhahmot ikään kuin valtaavat julkisen tilan,
muuntaen sen yksityiseksi, ”muistojen, fantasioiden ja rituaalien” tilaksi,
pelkän puheen haltuunottavan voiman avulla.852
Kuten Niskasen As a Matter of Fat -teoksessa, myös Ryokan
Mother Tongue -teoksessa keskiössä on puhe ihmisen identiteetistä sekä
niistä tavoista, kuinka identiteetti määrittyy ja muokkautuu ympäristön
”kulttuurisen vallan” ja yksilön omien odotusten välisessä ristipaineessa.853 Teoksen kerronnassa käytetty dialogimuoto, samoin kuin myös
teoksen useampaan kuvalähteeseen jakautunut tilallinen esitysmuoto,
tukevat molemmat ajatusta identiteetin muokkautumisesta vuorovaikutuksessa. Puheeseen ja puhumisen aktiin liittyy myös teoksen nimi – hotelli äidinkieli – jolla taiteilija viittaa ei yksin perinteiseen japanilaiseen
majataloon, kuten edellä on käynyt ilmi, vaan ennen kaikkea ajatukseen
kielestä ”sosiaalisena kehyksenä” ja kommunikaation välineenä, eräänlaisena kotina, johon synnymme ja opimme.854 Niskaselle asunto – paikka
asua ja olla – on yhdenmukainen äidinkielen kanssa, sillä ne molemmat
sisältävät samanaikaisesti sekä tuttuja että vieraita piirteitä. Äidinkielen
ohjaamina määrittelemme suhdettamme ympäristöömme, kuten myös
suhdettamme aikaan, tilaan, yhteisöön ja omaan identiteettiimme. Niskasen kiinnostus kieleen kohdistuu erityisesti sosiaalisen kielen käsitteen alueelle, jolloin kielen käsitteen hahmottamisessa korostuu kunkin
sosiaalisen kontekstin merkitys.855 Kukin sosiaalinen tilanne vaikuttaa
merkittävällä tavalla käytyyn keskusteluun, vaikkakin keskustelun aihe
sinänsä pysyisi kokolailla samana. Niskasen teoksessa tilannetta hämmentää entisestään tiettyjen keskusteluteemojen vieminen ympäristöön,
joka ei ole niille itsestään selvästi luonteva, vaan pikemminkin jopa täysin vääränlainen; tavallisesti ajatellaan, että kun ihmiset keskustelevat
sellaisista yksityisluonteisista aiheista, kuten sairauksista ja seksuaalisuudesta, keskustelun paikan tulisi mieluummin olla jossakin yksityisen piiriin lukeutuvassa ympäristössä, ennemmin kuin suuren kulttuurilaitoksen aulatiloissa tai yliopiston päärakennuksen luentosalissa.
Teoksen alkuperäinen käsikirjoitus oli englanninkielinen,
kuten Niskasen teoksissa usein on, sillä englanti on valikoitunut usein
populaarikulttuuria ja mediaa teoksissaan tarkastelevan taiteilijan työkieleksi. Toisaalta, kyse on myös eräänlaisesta työmetodista ja ”tavasta
olla”, ikään kuin keinona ”vieraantua omasta kielestä”.856 Valmiista käsikirjoituksesta taiteilija suomensi repliikit suomenkielisille näyttelijöille,
joiden puheesta kolmas henkilöhahmo, englanninkielinen näyttelijä, ei
ymmärtänyt mitään. Kielivalintojaan taiteilija perusteli teoksen ensiesityksen aikaan seuraavalla tavalla:
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852
853
854
855
856

Ikonen 2003, 41
Niskanen 2003a.
Sundholm 2006b, passim
Ks. esim. Bahtin 1963/1991, 265–266.
Niskanen, sit. Uimonen 1995, C. Myös
Rouhiainen 2000b, 16.

”Olemme vain käymässä äidinkielessä. – – Kieli ilmentää myös
kulttuuria. Minua kiinnostaa sekin, miten kuvata suomalaista
kulttuuria, kun repliikit ovat olleet alun perin kömpelöä englantia.” 857

Samalla tavoin kuten As a Matter of Fat -teoksessaan, myös Ryokan Mot
her Tongue -teoksessa Niskanen limittää suomen ja englanninkieliset repliikit sekakieliseksi dialogikokonaisuudeksi, joka vastoin ennakko-odotuksia on melko helppoa seurata. Vaikka kieli vaihtuu jatkuvasti äänessä
olevan henkilöhahmon myötä, teoksen dialogi on se punainen lanka,
joka pitää katsojan mukana alati liikkeessä olevan kameran vauhdissa ja
vaihtuvien tilojen vilinässä.

857

Kivirinta 2002, C.
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7
MINNA RAINIO & MARK ROBERTS
TARINOITA REUNOILTA

Minna Rainio ja Mark
Roberts on työstänyt 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana
kolmen videoinstallaatioteoksen muodostamaa kokonaisuutta Jos voisit
nähdä minut nyt (2004–2008, engl. If You Could See Me Now). Trilogian
muodostavien monikuvainstallaatioiden Rajamailla (2004, engl. Border
lands), Kohtaamiskulmia (2006, engl. Angles of Incidence) ja Kahdeksan
huonetta (2008, engl. Eight Rooms) aiheina ovat ihmisten kokemukset
omasta sosiaalisesta asemastaan sekä siinä tapahtuvista muutoksista. Teoksissa tarkastelun kohteena ovat ihmiset, jotka ovat jollain tavoin ”paikantuneet sivuun ja laidoille valtakulttuurien ytimestä” asuen tai oleillen, joko
vakituisesti tai väliaikaisesti, yhteiskunnan maantieteellisillä tai sosiaalisilla
rajoilla.858 Teoksissaan Rainio ja Roberts pyrkivät esittämään nämä ihmiset
tavalla, joka ammentaa haastateltujen ihmisten omista lähtökohdista, huomioiden todellisuuden hahmottamisen monet eri tavat.
Rajamailla-installaation aiheena on Suomen ja Venäjän
välinen raja-alue sekä rajan merkitys sen tuntumassa asuville ihmisille.
Teoksessa korostuu toden ja fiktion sekoittuminen ihmisten arjessa, kun
mielikuvat naapurista – rajan toisella puolella asuvasta kansasta – perus
tuvat enemmän luuloihin kuin faktoihin. Kohtaamiskulmia-teoksessa
Rainio ja Roberts tarkastelevat Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien ja pakolaisten kokemuksia maahantulosta sekä heidän täällä saamaansa vastaanottoa. Maahanmuuttajien läpikäymää prosessia kuvataan
erilaisten fyysisten tilojen kautta, joissa muuttajien asioita käsitellään, ja
joissa tehdään päätöksiä heidän tulevaisuudestaan. Installaatiotrilogian
päättävässä Kahdeksan huonetta -teoksessa käsitellään vähäeleisen draaman kautta naiskauppaa ja pakkoprostituutiota yhteiskunnallisena, mutta ainakin osin piiloon työnnettynä ongelmana.
SUOMALAIS-ENGLANTILAINEN TAITEILIJAPARI
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858

Rainio 2007, passim.

859
860
861

Esim. Rainio 2006, 5.
Rainio 2008, 74.
Luku pohjaa vuonna 2010 julkaistuihin
artikkeleihin ”Moving Image in the Gal
lery: The Multi-Screen Video Installation
as an Affect Medium” (Kivinen 2010c)
ja ”Minna Rainio & Mark Roberts – The
Poetics of the Documentary and the Es
sayist Installation” (Kivinen 2010b) sekä
vuonna 2009 julkaistuun artikkeliin
”Kohtaaminen kahdeksannessa huoneessa:
Affektiiviset ja keholliset havaintoprosessit
Minna Rainion ja Mark Robertsin liik
kuvan kuvan installaatiossa Kahdeksan
huonetta” (Kivinen 2009).

Jos voisit nähdä minut nyt -installaatiotrilogian muodosta
vien teosten kuvamateriaali ja kuvaustilanteet ovat lähtökohdiltaan pääosin dokumentaarisia, sillä trilogian jokaisessa osassa käsitellään yhteiskunnalliseksi tulkittavaa aihetta, jota lähestytään yksittäisen ihmisen tai
pienen ihmisjoukon arjen, muistojen ja kertomusten kautta, käyttäen
keskeisenä tutkimusmenetelmänä ja esityskeinona haastattelua. Rainiolle
ja Robertsille dokumentaarinen ei kuitenkaan ole niinkään tyyli, jonka
mukaisesti aihetta teoksissa tarkastellaan, vaan se on paremminkin lähestymistapa aiheeseen, työmetodi, jonka kautta valittua aihetta käsitellään.
Taiteilijoiden julkilausuttuna tavoitteena on ajankohtaisten aiheiden saattaminen katsojien huomion kohteeksi; erilaisten maailmankatsomusten
ja näkemysten esiinsaattaminen, sosiaalisten aiheiden ja kulttuurillisten
arvojen nostaminen esiin sekä nyky-yhteiskunnan ongelmien ja mahdollisten ratkaisujen pohdiskeleminen.859 Vaikka teoksissa käsiteltävät aiheet
ja teemat ovat melko abstrakteja ja toisinaan hieman hankalasti visuaalisesti hahmotettavia, taiteilijat eivät ole halunneet lähteä kuvittamaan teemoja millään helposti lähestyttävällä tavalla. Teosten visuaalisuus on pääosin hitaasti etenevää ja hyvin pelkistettyä; otokset ovat voittopuolisesti
staattisia ja pitkäkestoisia. Näennäisessä tyhjyydessään teosten visuaalisuus
ikään kuin huutaa toiminnan ja toimijoiden poissaoloa ja hiljaisuutta.
Minna Rainio perustelee teosten pääasiallisen äänimaiseman muodostavien haastattelujen ja monologien rinnastusta kuviin tyhjistä maisemista
ja huonetiloista sillä, että ”hiljaisten ja tyhjien kuvien” äärellä teoksen vastaanottajan täytyy turvautua omiin henkilökohtaisiin ”muistikuviinsa ja
tietoihinsa”, kyetäkseen täydentämään kuvan ja sen merkityksen teoksen
vastaanotossa.860 Teosten vähäeleinen visuaalisuus toimii siis tietoisesti vastaanottajaa aktivoivana elementtinä, tukien myös teosten audiomateriaalin
kuunteluun tarkemmin keskittyvää vastaanottoa.
Tarkastellessani Rainion ja Robertsin installaatiotrilogiaa
tässä luvussa pyrin kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, kuinka
teosten käsittelemä aihe rakentuu suhteessa teosten tilallis-audiovisuaa
liseen ilmaisumuotoon.861 Pohdin myös sitä, mitä dokumentaarisuus
tarkoittaa näiden teosten kohdalla, ja kuinka se yhdistyy teosten elokuvallisuuteen eli teosten käyttämiin ilmaisukeinoihin. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, kuinka teosten tilallinen muoto vaikuttaa teosten dokumentaarisiksi tulkitsemiini aiheisiin sekä niiden materiaaliin, joka on
– ainakin osin – dokumentaarista; kuinka katsoja reagoi näkemäänsä ja
kokemaansa, ja onko mahdollista, että teoksen tilallinen muoto välittää
vastaanottajalle sellaista tietoa tai sellaisen kokemuksen, mitä esimerkiksi
yksikuvainen versio teoksesta ei kykenisi välittämään?
MINNA RAINIO & MARK ROBERTS
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Tämän luvun aluksi pohdin taiteilijoiden valitsemaa do
kumentaariseksi metodiksi nimeämääni lähestymistapaa, sivuten samalla
lyhyesti myös taiteenfilosofista kysymyksenasettelua dokumentista ja dokumentaarisesta viimeaikaisessa nykykuvataiteessa.862 Sen jälkeen siirryn
tarkastelemaan Rainion ja Robertsin teosten esteettistä ilmaisua suhteessa esseetraditioon niin kirjallisuudessa kuin elokuvassakin. Lopussa analysoin kerronnallisuutta, tilallisuutta sekä kokemusta fenomenologisen
ja uusformalistisen teoriaperinteen tarjoamista viitekehyksistä kunkin
teoksen kohdalla, tarkasteluni pääulottuvuuksien ollessa narratiivinen,
tilallinen ja audiovisuaalinen. Analyysissäni pyrin hahmottamaan teos
ten kaikki eri tasot yhtenä erottamattomana kokonaisuutena, vaikka
teenkin niistä matkan varrella myös joitakin erillisiä huomioita.
7.1

DOKUMENTAARISEN POEETTISUUDESTA JA
PERFORMATIIVISUUDESTA

Taiteilijoiden Rainio ja Roberts valitsema työskentelymetodi, jonka puitteissa he tarkastelevat teoksissaan yhteiskunnallisia, poliittisia ja sosiaalisia
aiheita yksityisen kautta, rinnastuu jo 1970-luvulla yleistyneeseen dokumenttielokuvan subjektiiviseen käänteeseen, jonka myötä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä alettiin lähestyä nimenomaan yksityisen kautta;
Rainion ja Robertsin teoksissa tämä tarkoittaa etenkin haastateltavien
ihmisten esittämien näkökulmien kuulemista.863 Elokuvatutkija Michael
Renov on kutsunut subjektiivisesti suuntautuneen dokumenttielokuvan
aikaa 1970-luvulta aina 1990-luvun puoliväliin asti ”totuuden jälkeiseksi
aikakaudeksi” (engl. post-vérité period), jolle on ollut keskeistä totuuden
käsitteen paikantuminen kunkin yksittäisen todistuskertomuksen puitteisiin. Puhtaan objektiivisuuden idea historiallisen todellisuuden kuvaamisessa korvautui hiljalleen ajatuksella, jossa elokuvan tekijän subjektiivinen
näkemys sai nousta vahvemmin esille elokuvan temaattisissa kysymyksenasetteluissa ja tulkinnoissa. Samalla käännyttiin lokaalimpaan käsitykseen tiedosta (engl. local knowledge), kun universaalien totuuksien sijaan
alettiin kiinnostua paikallisista merkityksistä ja merkityskonteksteista.864
Subjektiivisuudestaan johtuen Rainion ja Robertsin teokset eivät rinnastu aivan ongelmitta vanhakantaiseen käsitykseen dokumentaarisesta elokuvasta, johon liitetään usein ajatus teoksen sisältämästä objektiivisesta
faktatiedosta.865 Vaikka taiteilijaparin teoksista voi aina löytää faktatietoa
niin teoksen visuaalisen materiaalin kuin myös niissä käytetyn haastattelumateriaalin muodossa, tietoa ei tavallisesti kuitenkaan esitetä tavalla, joka tukisi teosten kerronnallista illusorista koherenssia. Näin siksi,
että Rainion ja Robertsin teokset muistuttavat muodoltaan pikemminkin
258

TOISIN KERTOEN

862
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864
865

Vrt. Helke 2006, 18. Dokumentaarisen
diskurssista myös esim. Renov 1993, 13.
Esim. Renov 2004, xxiv, 171–180. Subjektiivinen tai henkilökohtainen dokumenttielokuva ottaa lähtökohdakseen
usein tekijän oman tai jonkun toisen ihmisen henkilökohtaisen historian, usein
hyödyntäen myös yksityistä kuvamate
riaalia (esim. kotivideot tai kaitafilmit)
tai tekijä-kertojaa. Helke 2001b, 21.
Renov 2004, 171–180.
Klassisen dokumenttielokuvan vakiintuneissa konventioissa tekijän osallisuus
teokseen oli alisteista läpinäkyvyyden
ja objektiivisuuden ihanteille. Ks. esim.
Helke 2001a, 16.

866

867

868

869

870
871

Dokumenttielokuvan poeettisuudesta
mm. Renov 1993, 13, 21. Renov n
 imeää
dokumentaariselle elokuvalle neljä keskeistä modaliteettia tai tendenssiä, jotka
ovat tallentaa ja säilyttää (engl. to record,
reveal or perserve), suostutella (engl. to
persuade or promote), kyseenalaistaa
(engl. to analyze or interrogate) ja ilmaista (engl. to express). Renov 1993,
21. Tarkemmin dokumenttielokuvan nk.
performatiivisesta moodista (= elokuvan
dokumentaaristen käytäntöjen jäsennyksistä), ks. Nichols 2001a, 102–102.
Rainio 2006, 4. Taiteellisen työn ja
siihen liittyvän tutkimuksen välisen
vuorovaikutuksen pohtiminen on keskeistä myös Rainion työn alla olevassa
väitöskirjatutkimuksessa, jota hän valmistelee Taideteollisen korkeakoulun
audiovisuaalisen alan valtakunnallisessa
tutkijakoulussa Elomediassa. ”Tutkijana
ja taiteilijana toimin eri tieteenalojen ja
taiteenalojen rajoilla ja myös oma ammatillinen identiteettini häilyy taiteilijuuden ja tutkijuuden määrittelemättömällä raja-alueella.” Rainio 2006, 3.
Esim. elokuvat Synti – dokumentti jo
kapäiväisistä rikoksista (1996), Joutilaat
(2001) ja Pitkin tietä pieni lapsi (2005),
kaikki yhteistyössä Virpi Suutarin kanssa.
Helke 2006, 18. Dokumentaarinenadjektiivi sopii Helken mukaan paremmin kuvaamaan ja määrittelemään
dokumentaaristen elokuvien tavotteita
kuin dokumentti-substanttiivi, joka on
harhaanjohtava viittauksessaan faktuaa
liseen tallentamiseen. Ks. 1990-luvun
dokumenttielokuvan murroksesta, jossa
rajat fiktiivisten ja dokumentaaristen
konventioiden välillä ovat hämärtyneet,
myös Nichols 1994.
Mt., 18.
Mt., 18. ”Puhtaan” dokumentaarisen
elokuvan idealistisen ja suoraviivaisen
todellisuussuhteen kritiikistä, ks. esim.
Bruzzi 2000, 3–4.

”poeettisia” tai ”performatiivisia” dokumentteja, joissa teoksen audiovisuaalinen ilmaisu on yhtä tärkeää kuin itse aihe, jota käsitellään teoksen
visuaalisen ilmaisun elähdyttämänä.866
Taiteilijaparin Rainio & Roberts toinen osapuoli, kuvataiteilija Minna Rainio, kutsuu omaa työskentelytapaansa pohdiskelevassa
artikkelissa ”Taiteen ja tutkimuksen rajamailla – lähtökohtia mediataiteen ja kulttuurintutkimuksen vuoropuheluun” (2006) omaa taiteellista työskentelyään ”(audio)visuaaliseksi kulttuurintutkimukseksi, jossa
taideteos on myös itsessään tutkimuksen tekemisen väline, yksi menetelmä tutkimuskysymysten ja teemojen käsittelemiseen”.867 Itse nimittäisin Rainion ja Robertsin valitsemaa työmetodia dokumentaariseksi
Susanna Helken väitöskirjatutkimuksen Nanookin jälki – Tyyli ja metodi
dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla (2006) sanalle antamassa merkityksessä. Helken kuvailema dokumentaarisuus, joka tarkoittaa
todellisuuden dramatisointia ja luovaa käsittelyä – ja jonka hän kirjassa yhdistää omaan tuotantoonsa868 – nostaa elokuvallisen ilmaisun eli
dokumenttielokuvan elokuvallisuuden teoksen tallentamispyrkimysten
rinnalle.869 Helken mukaan ”dokumentaarisen elokuvan” tekijä käyttää
historiallisen todellisuuden ilmiöitä sekä todellisia, historian ja yhteiskunnan areenoilla eläviä henkilöitä työnsä aineksena ja materiaalina.
Viittaussuhde elokuvanteosta riippumattomaan, sen ulkopuolella virtaavaan historialliseen, yhteiskunnalliseen tai sosiaaliseen todellisuuteen
on dokumentaarisessa elokuvassa suorempi kuin fiktiivisissä elokuvissa.
Tapa, kuinka tämä viittaussuhde tulee ilmi, on Helken mukaan sitoutunut eri tyylisuunnissa käytettyihin lähestymistapoihin ja metodeihin.870
Helke kokee ongelmallisena dokumenttielokuvaa – ja sen
tutkimustakin – pitkään rasittaneen ideaalin todellisuuden objektiivisesta havainnoinnista, koska se pyrkii kieltämään elokuvalliseen ilmaisuun
liittyvän ”tyylillisen aspektin”. Helken ajatus dokumentaarisuudesta – ja
jonka koen rinnastuvan mainiosti myös Rainion ja Robertsin teoksiin
– tarkoittaa paremminkin elokuvantekijän ja maailman kohtaamista,
kahdenvälistä dialogia, jossa tekijä on vuorovaikutuksessa todellisuuden
kanssa, pelkän todellisuuden tallentamisen sijaan. Näin siksi, että vaikka
dokumenttielokuva ammentaa aiheensa meitä ympäröivästä historiallisesta todellisuudesta, sen ilmiöistä ja tapahtumista, elokuva ei kuitenkaan ole ”dokumentti”, objektiivinen todistuskappale jostain elokuvan
ulkopuolisesta ”todellisuudesta”.871 Todellisuuden tallentaminen elokuvassa – tai liikkuvan kuvan installaatiossa – sellaisenaan, kun se kameran
edessä näyttäytyy, on mahdotonta, koska audiovisuaalisen esityksen tekoon liittyy aina joukko erilaisia valintoja (esim. kuvakulmien, ottojen ja
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niiden kestojen valinta), jotka aina vaikuttavat lopputulokseen. Lisäksi,
erilaisissa audiovisuaalisissa esityksissä esitetty todellisuus on aina välittynyttä, toisen käden kautta saatua tietoa, joka on lukuisien ”väliintulojen” tulosta.872 Rainion ja Robertsin teoksissa saatetaan dokumentaarisen
hengessä ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita sekä erilaisia maailmankatsomuksia ja näkemyksiä vastaanottajien huomion kohteeksi; teokset
kuvaavat yhteiskunnallisia aiheita monien eri näkökulmien ja tarinoiden
kautta, tarjoten myös katsojalle tilaisuuden pohtia erilaisia tapoja katsoa
Toista. Teokset eivät siis tarjoa yhtä ja ainoaa tapaa katsoa toiseutta, sillä Bill Nicholsin mukaan tietyn, tiukasti rajatun käsityksen tai mielipiteen esittäminen audiovisuaalisessa esityksessä – kuten liikkuvan kuvan
installaatiossa tai elokuvassa – ei ole yleensäkään mahdollista, koska kuva
ei kykene kantamaan mukanaan sellaista ”teoriaa”, joka voisi yksiselitteisesti selvittää kuvan katsojalle sen, kuinka kuva tulisi nähdä.873
7.2

KUVATAIDE DOKUMENTAARISEN
KÄÄNTEESSÄ

Rainion ja Robertsin yhteiskunnallisiin aiheisiin paneutuvat teokset voi
yhdistää 1990-luvun loppupuolelta lähtien nykykuvataiteen kentällä tapahtuneeseen selkeään käännökseen kohti dokumentaarista, mikä on ollut
havaittavissa sekä erilaisissa temaattisissa näyttelyissä että myös itse taideteoksissa. Sellaiset suuret kansainväliset nykytaiteen katselmukset, kuten
Kasselissa järjestetyt documenta X- ja documenta 11 -näyttelyt tai vaikkapa
vuoden 2004 Manifesta 5 -näyttely San Sebastiánissa Espanjassa, ovat kaikki hyviä esimerkkejä tästä käännöksestä kohti dokumentaarista nykytaiteessa.874 Liikkuvan kuvan taiteessa siirtymä on ollut erityisen selvä, kun
taiteilijat ovat ottaneet aiheekseen arkipäivän sosio-poliittiset teemat sekä
historialliset selonteot.875 Dokumentaarisen hengessä taide on keskittynyt
vahvasti näkökulmaan, jossa se todistaa erilaisia arjen ilmiöitä; paljastaa,
osoittaa ja tekee määrättyjä kommentteja. Itserefleksiivisessä hengessä taide myös tarkastelee omia toimintatapojaan, kuten välittämänsä tiedon rakennettua luonnetta ja subjektiivisuutta.876
Samankaltainen kehitys on ollut havaittavissa myös elokuvatutkimuksen puolella, missä erilaiset dokumenttielokuvaan kohdistuneet seminaarit, lehtien teemanumerot ja kirjahankkeet ovat yleistyneet.877 1990-luvun alussa dokumentaarisen elokuvan teoreettinen
tutkimus alkoi ottaa eroa positivistisen tieteen perinteestä kumpuavaan
objektiivisen tiedon ihanteeseen ja oletukseen tallenteisiin sisällytetystä perimmäisestä totuudesta, huomioiden paremmin dokumentaariseen
elokuvaan sisältyvän todellisuuskäsitteen rakennetun luonteen ja näkö260
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Renov 1993, 26.
Nichols 1993, 182.
Myös sellaiset näyttelyt, kuten [based
upon] TRUE STORIES, Witte de With,
Rotterdam, 2003; Dokumentarische
Strategien in der Kunst, MUMOK,
Vienna, 2003; After the News – PostMedia Documentary Practices, CCCB
– Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, 2003; Es ist schwer das
Reale zu berühren, Kunstverein Munich,
2003; Experiments with Truth, Fabric
Workshop and Museum, Philadelphia,
2004; The Greenroom: Reconsidering the
Documentary and Contemporary Art,
CCS Bard / Hessel Museum of Art, Annandale-on-Hudson, 2008; Tosi kyseessä
– dokumentti nykytaiteessa, Nykytaiteen
museo Kiasman 12. kokoelmanäyttely,
2012–2013.
Esim. Schaschl-Cooper et al. 2005, 17;
myös Verwoert 2005, 77 ja Nash 2005,
passim.
Esim. Havránek et al. 2005, 11; Steyerl
2005, 53.
Esim. Hongisto 2008a, 3; myös Bruzzi
2000.

878
879
880

881
882
883
884
885

Bruzzi 2000, 3–4, 163; myös Hongisto
2008a, 4.
Havránek et al. 2005, 11.
Direct cinema -suuntaus syntyi 1960-luvun Amerikassa, kun oli tarpeen löytää
keino kuvata riippumattomalla tavalla
sosiaalista ja yhteiskunnallista totuutta.
Suuntauksen ydinajatuksena oli se, että
elokuvan tekijä ei puutu eikä ohjaa tapahtumia kameran edessä, vaan tyytyy
havainnoimaan niitä ikään kuin sivusta,
ilman suunnittelua ja ohjausta. Cinéma
vérité -suuntaus syntyi samoihin aikoihin 1960-luvulla kuin direct cinemakin,
mutta Euroopassa. Cinéma vérité erosi
direct cinemasta siinä, että sen puitteissa
elokuvan tekijän oli mahdollista osallistua kuvattuihin tapahtumisiin muun
muassa haastattelijan tai kommentaattorin roolissa. Tavoitteena oli direct cineman tapaan kuitenkin välittää katsojan
nähtäväksi tapahtumat ja tarinat sellaisina kuin ne tapahtuivat kameran edessä.
Esim. Nichols 2001a, 109–110, 117–188;
myös Helke 2006, 62–63.
Verwoert 2003, passim.
Havránek et al. 2005, 11. Myös Žukauskaitė
2007, 29–32.
Rainio 2008, viite 2.
Marks 2000, 2–7.
Rainio 2008, 73.

kulmalähtöisyyden.878 Dokumentaarisen käänteen taustalla vaikuttimina
on nähty muun muassa 2000-luvun alkua ravisuttaneet terroritapahtumat, sekä erilaiset yhteiskunnalliset ongelmat, jotka ovat edesauttaneet
taiteen ”uudelleen politisoitumisen” suuntausta, jonka on sanottu alkaneen jo 1990-luvun puolella.879 Vastaavanlaisia käännöksiä dokumentaariseen on toki nähty jo aiemmin, muun muassa 1960-luvun lopun
levottomina vuosina, jolloin kaksi samankaltaista, mutta hivenen toisistaan eroavaa tyylisuuntaa – direct cinema Amerikassa ja cinéma vérité
Ranskassa – yleistyivät dokumenttielokuvan kentällä.880 Taidekriitikko
Jan Verwoert huomauttaakin artikkelissaan ”Documentation as Artistic
Practice” (2003), että dokumentaarinen lähestymistapa tai dokumentaarinen estetiikka lisääntyvät usein aikoina, joina kriisit ja muut uhkaavat
tilanteet lisääntyvät.881 Erityisen vahvaa taiteen uudelleenpolitisoituminen on ollut viime vuosikymmeninä itäisessä Euroopassa, missä taide
on ollut vahvasti mukana – usein juuri dokumentaarisen otteen kautta
– hahmottamassa sosialistisen menneisyyden syrjäyttämiä historiallisia,
sosio-kulttuurillisia ja taidehistoriallisia juuria, sekä niiden yhteyttä nykypäivän taiteeseen.882
Omaa taiteellista tutkimustaan käsittelevissä artikkeleissa
Minna Rainio rinnastaa toistuvasti työparin Rainio ja Roberts taiteellisen työskentelyn metodin ”kulttuurienvälisen elokuvan” (engl. intercultural film) kontekstiin, ennen kaikkea aihepiiriensä puolesta.883 Kulttuurienvälinen elokuva, jota esimerkiksi tutkija Laura U. Marks käsittelee
kirjassaan The Skin of the Film (2000), tulkitaan usein ”diasporiseksi”
elokuvaksi, jonka aiheet kumpuavat kotipaikkansa jättäneiden ihmisten tai vähemmistökulttuureiden parista. Lisäksi Marks korostaa yhtenä
kulttuurienvälisen elokuvan keskeisenä piirteenä niiden ”rakenteellista
kokeellisuutta” verrattuna valtavirtaelokuvan kerronnan traditioon.884
Kohtaamiskulmia-teosta käsittelevässä artikkelissaan Lähikuva-lehdessä
(2008) Minna Rainio kirjoittaa, että hänen ja Mark Robertsin teoksen
lähtökohtana toimi taiteilijoiden tuntema kriittisyys suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa ja siitä käytävää julkista keskustelua kohtaan. Taiteilijat nimeävät ”motiivikseen” teoksen tekemiseen sen, että he halusivat
antaa tässä keskustelussa äänen myös Suomeen saapuneille pakolaisille,
joiden mielipiteet ja kokemukset harvoin nousevat esiin julkisessa keskustelussa.885 On kuitenkin paikallaan, että Rainio huomioi sen eron,
joka heidän teoksissaan on verrattuna moniin Marksin käsittelemiin
kulttuurienvälisiin elokuviin; kulttuurienvälisyys kytkeytyy Marksin
katsannossa vankasti diasporisuuteen, jossa kotipaikoistaan muuttaneet
tai yhteiskunnan marginaaleissa elävät ihmiset elokuvissaan tulkitsevat
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muistojaan henkilökohtaisten kokemusten ja usein myös haptisten aistimusten kautta.886 Kohtaamiskulmia-teos on toki vastahakoisuudessaan
kausaalista kerrontaa kohtaan, kuten myös aihepiiriltään, kulttuurienvälisten elokuvien kontekstiin sopiva teos, mutta tekijyyden näkökulmasta
teos esittää representaation tietystä, länsimaiseen (taide)kontekstiin asettuvasta näkökulmasta, tarkastellen ja tallentaen toiseutta sieltä käsin.887
7.3

DOKUMENTAARISTA ESSEISTIIKKAA
INSTALLAATIOMUODOSSA

”Esseessä käsitteet eivät rakenna toimintojen jatkumoa, ajattelu ei etene vain yhteen suuntaan,
vaan ennemminkin perustelujen esittämät eri näkökannat punoutuvat yhteen kuten matossa. Ajattelun hedelmällisyys on riippuvaista tämän [maton]
koostumuksen sakeudesta. Itse asiassa, ajattelija ei
ajattele, vaan hän paremminkin muuntautuu älyllisen kokemuksen areenaksi, yksinkertaistamatta
sitä.” Theodor Adorno 888

Elokuvaohjaaja ja postkolonialistisen elokuvan ja kuvataiteen tutkija
Hito Steyerl kirjoittaa artikkelissaan ”The Politics of Truth: Documentarism in the Art Field” (2005) kuinka erilaiset dokumentaariset käytännöt
kuvataiteen kentällä ovat muuttuneet viimeisen reilun neljänkymmenen
vuoden aikana ratkaisun tarjoavasta mallista ongelman asettavaan malliin. Tällä Steyerl tarkoittaa, että kun dokumentaariset työskentelymetodit tuntuivat vielä 1960- ja 1970-lukujen instituutiokriittisen taiteen
parissa tarjoavan ratkaisun (taide)instituutioiden asettamaan ongelmaan,
1990-luvun alkupuolella taide puolestaan pyrki vastaamaan siihen tarpeeseen, jota realismin puute taiteessa oli aiheuttanut edellisen vuosikymmenen aikana. Steyerlin mukaan taide irtautui arkipäivästä ja todellisuudesta 1980-luvun kuumilla taidemarkkinoilla, menettäen yhteyden
sosiaalisiin ja poliittisiin teemoihin, jotka olivat olleet tärkeitä 1970-luvun taiteessa.889 Steyerlin tulkinnassa dokumentaarisen taiteen uusi tulo
1990-luvun alussa voidaan siis nähdä eräänlaisen ”uudenlaisen läpinäkyvyyden aikakautena”, jolloin dokumentaarisen lähestymistavan koettiin lähentävän taidetta jälleen todellisuuteen ja arkipäivään, ja samalla
”taiteen norsunluutornin” toivottiin madaltuvan tätä kautta. Ratkaisuksi
luullusta lähestymistavasta sulkeutui kuitenkin ongelma itsessään, kun
taiteilijat yrittivät keskittyä aiheisiin, jotka ovat poliittisia tai liittyvät
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Marks 2000, 66–67, 132, 138–145.
Näin vaikkakin taiteilijapari on suomalais-englantilainen eikä näin ollen edusta
yksin suomalaista näkökulmaa.
Adorno 1954–8/1984, 160–161. ”In the
essay, concepts do not build a continuum of operations, thought does not
advance in a single direction, rather the
aspects of the argument interweave as in
a carpet. The fruitfulness of the thoughts
depends on the density of this texture.
Actually, the thinker does not think, but
rather transforms himself into an arena
of intellectual experience, without simplifying it.”
Steyerl 2005, 55–56. Suomalaisen nykytaiteen 1980-lukua ja sen suhdetta
politiikkaan väitöskirjassaan tarkastellut
Leena-Maija Rossi kuitenkin kumoaa
väitteen poliittisuuden katoamisesta.
Rossin mukaan kyse oli ennen muuta
”taiteen politiikkojen monikollistumisesta”. Rossi 1999, 48–94, 273.

890

891
892
893

Steyerl 2005, 56–57. ”The documentary
form that was understood in terms of
content as an instrument of the critique
of power, thus transformed itself – in
terms of form – into an instrument of
power saturated with power/knowledge.” Steyerl 2005, 57. Erilaisiin dokumentaarisiin esitysmuotoihin, kuten
elokuviin ja valokuviin, on aina liittynyt
omat sääntönsä, jotka ohjaavat totuuden
tuottamista ja tosiväittämien erottamista
valheellisista. Steyerl viittaa tässä yhtey
dessä foucaultilaiseen tieto/vallan eli
totuuden politiikan (ransk. ”politique
de la vérité”) käsitteeseen, jonka avulla
voi kuvata sitä, kuinka toden ja epätoden rajojen määrittämisessä on aina kyse
politiikasta ja vallankäyttöstä. Kootusti
Foucaultin totuuteen, tietoon ja valtaan
liittyvistä käsitteistä ks. esim. Rouse
2005, 95–120.
Steyerl 2005, 60.
Mt., 61.
Elokuvaessee on usein dokumentinkaltainen, mutta muodoltaan vapaampi – usein fragmentaarinen – elokuva,
joka ei välttämättä pidä sisällään mintään selkeästi erotettavaa juonta. Usein
elokuvan aihe toimii kokonaisuutta
ohjaavana ja yhteenkurovana teemana. Elokuvaesseessä ei tavallisesti pyritä
tilallis-ajallisen jatkuvuuden tunteen
luomiseen, kuten ei myöskään tyylin tai
materiaalien jatkuvuuteen. Lisäksi esseeelokuvissa käytetään usein kuvan ulkopuolista kertojaa (= Jumalan ääni), joka
ohjaa elokuvan seuraamista ikään kuin
yläpuolelta. Kenties käsitellyin esimerkki essee-elokuvasta on Chris Markerin
elokuva Lettre du Sibérie (1958). Esseeelokuvista tarkemmin, ks. esim. Alter
2003, 13–14; Alter 2007, 49–52 ja Wetzel
2004, passim.; myös Steyerl 2005, 53.

todellisuuteen; avuksi otetut dokumentaariset muodot eivät ole itsessään
vapaita, läpinäkyviä ikkunoita todellisuuteen, vaan myös niihin liittyivät
omat monimutkaiset valtasuhteensa.890
Selventääkseen osoittamaansa ongelmaa Steyerl erottaa
artikkelissaan kaksi erilaista ja vastakkaista lähestymistapaa dokumentaarisiin muotoihin nykytaiteen parissa. Toinen lähestymistapa edustaa
aitouden strategiaa, eli taiteen läpinäkyvyyttä suhteessa sosiopoliittiseen
kontekstiinsa, josta Steyerlin mukaan esimerkkeinä toimivat erilaiset
dokumentaatiot, jotka kuvaavat interventioita tai performansseja ja niiden vaikutusta sosiaaliseen ympäristöön. Tätä lähestymistapaa edustavat
teokset liittyvät läheisesti taiteen todistusvoiman kontekstiin.891 Steyerlin kuvailema toinen lähestymistapa puolestaan edustaa ”harkitumpaa”
suuntausta dokumentaarisessa ilmaisussa, joka tarkastelee teoksen omaa
rakennetta ja sen osatekijöitä sosiaalisesti rakentuneina ”epistemologisina välineinä.” Tällaiset teokset eivät pyri kuvaamaan ”poliittisen autenttista totuutta”, vaan niiden tavoitteena on pikemminkin kuvata niitä
totuuden politiikkojen muutoksia, joihin teos pohjaa. Tällöin myös taideteoksen omat visuaaliset ja epistemologiset muotoutumat ovat tarkastelun kohteena.892
Rainion ja Robertsin monikuvainstallaatiot liittyvät dokumentaarisuudessaan jälkimmäiseen, eli ”harkitumpaan” suuntaukseen,
sillä ne eivät tarjoa katsojalle ikkunaa todellisuuteen, vaan paremminkin
mosaiikkisen näkymän, jossa samaa asiaa tarkastellaan lukuisista eri näkökulmista. Dokumentaarisen esittämisen problematiikka onkin heidän
teoksissaan mielestäni yhtä tärkeä kuin teoksen varsinainen aihe, viittaussuhteen todellisuuteen säilyessä, mutta ollessa aina voimakkaasti alisteinen
teoksen ilmaisulle. Teoksissa painottuvat tyyliin ja muotoon liittyvät seikat informaation välittämisen ohella. Tämä ilmenee hyvin muun muassa
siinä, kuinka teosten vastaanottaja toistuvasti jätetään fragmentaarisen ja
assosiatiivisen, jopa ambivalentin kerronnan varaan, tulkitsemaan ja antamaan kokemalleen omia merkityksiä; teeman pohdinta eri näkökulmista
korvaa usein selkeän juonirakenteen, eivätkä teokset edes pyri saavuttamaan ajan, paikan tai tyylin jatkuvuutta. Toisaalta, hieman samaan tapaan
kuin dokumentaariset ”elokuvaesseet”, Rainion ja Robertsin teokset antavat valitun teeman vaikuttaa aktiivisesti teoksen muotoon.893 Tällainen
aiheen ohjaama muoto tulee erityisen hyvin esille teoksissa Rajamailla ja
Kohtaamiskulmia. Teosten tilallisen muodon myötä painotus siirtyy dokumenttielokuvaan perinteisesti liitetystä suostuttelevasta argumentaatiosta
ilmaisullisuuteen ja emotionaalisen samaistumispinnan luomiseen, jonka
avulla taiteilijat vetoavat teoksissaan vastaanottajan tunteisiin, tavoitellen
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kokemuksellista eläytymistä. Tällainen kokemuksellisuuden roolin korostuminen rinnastuu myös hyvin 1990-luvun dokumentaarisissa elokuvissa
yleistyneeseen suhteeseen yhteiskunnalliseen tietämiseen, joka on tunteeseen ja kokemukseen pohjaava. Nicholsin mukaan performatiivisissa dokumenttielokuvissa on usein havaittavissa se, kuinka tunneperäisesti on
helpompi välittää kokemuksia, kuin pelkkien ”sosiaali- ja taloustieteellisten abstraktioiden” varassa.894 Rainio ja Roberts ilmoittavatkin varsin
suoraan, että teostensa installaatiomuodolla he haluavat ”pakottaa” yleisön
ottamaan kantaa näkemäänsä.895
•
Jan Verwoert tarkastelee artikkelissaan ”Documentation as Artistic Practice” (2003) installaatiomuodon käyttöä sellaisissa taideteoksissa, jotka
ovat lähestymistavaltaan dokumentaarisia. Tätä nykyä tällaiset teokset
ovat – kuten Verwoertkin huomauttaa – varsin usein juuri filmi- tai
videopohjaisia teoksia. Kiinnostavaa Verwoertin artikkelissa on kuitenkin se, kuinka hän jäljittää tämän taidemuodon metodiseksi esikuvaksi
1980-luvulta amerikkalaistaiteilija Martha Roslerin installaation Home
Front (1989), jossa Rosler paneutui kotikaupunkinsa New Yorkin asunnottomien tai tulorajojen alapuolella elävien ihmisten kohteluun ja heidän omaehtoisiin asuttamisprojekteihinsa.896 Roslerin installaatiossa,
joka tuo mieleen kotoisan odotushuoneen tai kerhohuoneen, katsojat
saattoivat perehtyä erilaisten tekstien, julisteiden, kaavioiden, lehtisten ja
valokuvien avulla moniin eri projekteihin, joiden avulla asunnottomien
tai pienituloisten asumisoloja yritettiin parantaa 1980-luvun New Yorkissa.897 Verwoert kysyy artikkelissaan Roslerin teoksen innoittamana,
kuinka taiteilija voi sopivalla tavalla esittää ja välittää ”sosiologiseen tutkimukseen” pohjaavaa tietoa teoksessaan vastaanottajilleen. Verwoertin
näkemyksen mukaan Roslerin valitsema metodi, ”assosiatiivinen dokumentaarisen materiaalin esillepano” näyttelytilaan installaation muodossa, tarjoaa toivotun ratkaisun avoimuudessaan sekä risteilevien diskursiivisten viittausten verkostossaan. Verwoert painottaa erityisesti teoksen
avoimuutta, sekä sitä, että teos ei pyri välittämään vastaanottajalleen
minkäänlaista ”arvolauselmaa”; Verwoertin mukaan teoksen vastaanottajan tehtäväksi jää omien mielipiteiden koostaminen esille asetellun
materiaalin pohjalta. Hänen mukaansa teoksen teema ei kehity niinkään
väitteen tai argumentaation muodossa, vaan pikemminkin välittämänsä
kokemuksen muodossa.898
Se, kuinka Verwoert kuvailee nykytaiteen dokumentaaristen installaatioteosten muotoa ja toimintaa, on mielestäni osin yhteneväistä Rainion ja Robertsin teosten kanssa. Myös niissä teoksen muoto
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Nichols 1994, 96–102.
Rainio & Roberts 2009, passim.
Verwoert 2003, passim.
Hyvän kuvauksen Roslerin teoksesta antaa Nina Möntmannin artikkeli
”(Under)Privileged Spaces: On Martha
Rosler’s ”If You Lived Here…” Möntmann 2009, passim.
Verwoert 2003, passim.
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Nykysuomen sanakirja määrittelee esseen lyhyeksi, yleistajuiseksi esitykseksi
joltakin tieteen tai taiteen alalta. Essee
rinnastuu sanakirjassa tutkielmaan ja
kirjoitelmaan. Sanan essee alkuperäksi mainitaan usein ranskalaiskirjailija
Michel de Montaigne (1533–1592), joka
julkaisi kokoelman esseitä vuonna 1580
(ransk. Essais). Montaignen käyttöön
ottama nimitys essee kirjoitusmuodolle
on peräisin latinan sanasta exagium, joka
pohjaa punnitsemista ilmaisevaan verbiin exagiāre. Sanan exagium myöhemmät johdannaiset viittaavat puolestaan
kokeeseen tai yritykseen. Suomen kieleen on tarjottu aiemmin koelma-sanaa
esseen vastineeksi, mutta kyseinen sana
ei kuitenkaan ole vakiintunut käyttöön.
Esim. Riikonen 1990, 8, 17–20; myös
Montaigne 1580/1999.
Verwoert 2003, passim.
Esim. Alter 2007, 44. Alter myös kutsuu
elokuvaesseen genreä ”kolmanneksi elokuvalliseksi genreksi” dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan ohella. Alter 2007,
45. Essee-elokuvan määrittely omana
genrenään tapahtui kuitenkin vasta
1940-luvulla, kun saksalaissyntyinen kokeellisen elokuvan ohjaaja Hans Richter
kirjoitti manifestinsa aiheesta nimeltään
”Der Filmessay: Eine neue Form des
Dokumentarfilms” (engl. The Film Essay: A New Form of Documentary Film,
1940). Alter 2003, 13.
”It [an essay] thinks in fragments just as
reality is fragmented and gains its unity
only by moving through the fissures,
rather than by smoothing them over.”
Adorno 1954–8/1984, 164. Adornolle
essee on kuitenkin vain ja ainoastaan
kirjallinen muoto tieteen ja taiteen välimaastossa, ja jota ei voi kääntää muuhun
välineeseen. Alter 2007, 47.
Esim. Lukács 1910/1978, 18, sit. Alter
2007, 47.
Alter tarkastelee elokuvaesseen historiaa
1900-luvun eurooppalaisten ”esseeteoreetikkojen” Georg Lukácsin, Walter
Benjaminin sekä Theodor Adornon
kirjoitusten kautta. Alter lukee heidän
ansiokseen ranskalaisperäisen kirjoitusmuodon tunnetuksi tekemisen 1900-luvun alkupuoliskolla saksankielisellä
alueella, missä essee oli pitkään koettu
ulkopuoliseksi ja ”kevyksi” kirjoitusmuodoksi. Alter 2007, 46–47; myös Alter 2003, 12–23.

on jätetty tietyllä tapaa avoimeksi, ilman selkeää argumentaatiota, joka
ohjaa vastaanottajan tulkintaa. Erona näen kuitenkin sen, että vaikka
Rainio ja Roberts koostavat haastattelu- ja kuvamateriaalin pohjalta
näennäisesti avoimia, moneen eri suuntaan avautuvia teoksia, on teosten
muoto silti elokuvallisuudessaan ja kertovuudessaan suljetumpi, kuin
esimerkkinä käytetty Roslerin arkistoa muistuttava installaatio, jossa
katsojalla on vapaus selata läpi monenlaista kuva- ja tekstimateriaalia.
Arkiston sijaan Rainion ja Robertsin teokset rinnastuvatkin mielestäni
paremmin esseenä tunnettuun kirjalliseen muotoon, jossa pohdiskelevaan tapaan tarkastellaan valittua teemaa joko rajatusta tai useammasta
eri näkökulmasta.899 Objektivoivan ja lineaarisesti etenevän tieteellisen
ajattelun sijaan essee esittää assosiatiivisesti järjestäytyvän kokonaisuuden henkilökohtaiseen kokemukseen pohjaavia väitteitä. Myös Verwoert
hyväksyy esseemuodon dokumentaariselle installaatiolle, todeten tietyn
tasoisen muodollisen yhtenäisyyden olevan kuitenkin välttämätön aiheen kokemiselle; ”esseistinen installaatio” (engl. essayist installation)
sallii moniäänisemmän aiheen käsittelyn teoksen muodon kautta, latistamatta aiheen moninaisuutta.900
Esseistisen installaation olemusta voi lähteä purkamaan
tarkemmin elokuvaesseen käsitteen kautta. Essee-elokuvat ilmaantuivat
omana genrenään elokuvan kentälle jo varhain, 1920-luvulla, hybridinä, joka yhdistää dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan kategorioita
yhteen ja samaan elokuvaan.901 Samaan tapaan kuin kirjallinen esikuvansa, essee-elokuva ylittää vakiintuneita lajityyppirajoja rikkoen niin
käsitteellisiä kuin myös muodollisia sääntöjä, jättäytyen selkeämmin
hahmotettavien ja vakiintuneimpien lajityyppien välimaastoon. Muodoltaan (elokuva)essee on avoin, usein fragmentaarinen ja eri polkuja
pitkin vaelteleva tutkielma, joka ”löytää yhtenäisyyden katkojensa kautta, läpikäyden ne, eikä tasoitellen niitä”.902 Dokumenttielokuvan tapaan
elokuvaessee pyrkii tekemään selkoa jostakin asiasta tai tilanteesta, mutta
yhden ennalta määrätyn näkökulman sijaan se pyrkii punnitsemaan asiaa
useammasta eri kokemuskulmasta, subjektiivisesti. Vaikka kyseessä on
tietynlainen arvostelma tai päätelmä tarkastelun alla olevasta asiasta, essee ei kuitenkaan tarjoa yhtä ja ainoaa oikeaa päätöstä tai ratkaisua, vaan
keskeistä on esseessä läpikäyty arvottamisen ja päättelemisen prosessi.903
Elokuvatutkija Nora M. Alter tarkastelee artikkelissaan
”Translating the Essay Into Film and Installation” (2007) siirtymää
kirjoitetun esseen muodosta audiovisuaalisen esseen muotoon, joista
jälkimmäinen tunnetaan paremmin essee-elokuvana.904 Alter kuvailee
essee-elokuvaa monikerroksiseksi teokseksi, jonka merkityksenantoon
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vastaanottaja ottaa osaa ”täysivaltaisesti” yhteistyössä teoksen kanssa;
osallistuvuuden metafora korostuu Alterin tekstissä ikään kuin korostaakseen sitä eroa, joka audiovisuaalisella esseellä taidemuotona on passiiviseksi miellettyyn fiktioelokuvaan verrattuna.905 Muita audiovisuaalisia
esseitä yhdistäviä piirteitä onkin hankalampi listata, sillä ne eroavat usein
toisistaan sekä muotonsa että lähestymistapansa ja aiheensa puolesta.906
Ensimmäisen kirjallisen määritelmän essee-elokuvalle tarjosi elokuvaohjaaja Hans Richter 1940-luvulla elokuvaesseen muotoa
tarkastelevassa artikkelissaan ”Der Filmessay: eine neue Form des Dokumentarfilms” (1940). Richterille keskeistä essee-elokuvan ”uudessa”
genressä oli sen tarjoama mahdollisuus saattaa kuvalliseen muotoon ajatuksia, ongelmia ja ideoita, myös erilaisia abstrakteja käsitteitä – yleisesti sitä, mikä ei ole ”näkyvää”.907 Toisin kuin dokumenttielokuva, joka
on sidoksissa tiedon ja faktojen esittämiseen, elokuvaesseen ei tarvitse
huolehtia todellisuussuhteestaan, vaan se voi helpommin kehitellä monimutkaisia ajatuskuvioita, ja olla vapaasti leikkisä, jopa järjenvastainen
ja mielikuvituksellinen.908
Alter huomauttaa artikkelissaan kiinnostavasti, että esseen genre tapaa tuoda itsensä julki usein juuri silloin, kun käsillä on
joko poliittinen tai representaatioon liittyvä kriisi – hivenen samaan tapaan kuin Verwoert edellä totesi dokumentaarisen genren usein nousevan esiin samankaltaisissa kriisitilanteissa. Alter kuitenkin huomauttaa,
että esseen tarkoituksena ei ole näissä kriisitilanteissa toimia terapiana
tai parannuskeinona, vaan kyse on paremminkin kriisin arvioimisesta
ja analysoimisesta, sekä rohkaisusta sosiaaliseen ja kulttuurilliseen muutokseen.909 Tästä näkökulmassa tarkasteltuna essee-elokuva – kuten toki
elokuvan medium laajemminkin – rinnastuu ajatteluun, ja sen polveilevaan ja etsivään toimintaan, sekä maailman kokemiseen elokuvallisesti;
essee-elokuva leikittelee toden ja fiktion välimaastossa, se kertoo yhtälailla totuuksia ja valheita, sekä vastaa kysymyksiin toisilla kysymyksillä
tarjoamatta yksiselitteisiä vastauksia.910
Rainion ja Robertsin teoksissa liikkuvan kuvan installaation tapa toimia – tarjota useita samanaikaisia kuvia sekä useita eri
näkökulmia ja ääniä – rinnastuu melko hyvin esseen toimintatapaan.
Verrattuna yhden kuvan videoteokseen, joka tarjoaa katsojalle monokulaarisen esityksen aiheesta, monikuvaisessa esseistisessä installaatiossa
teoksen vastaanottaja on vapaampi ajattelemaan, tulkitsemaan ja pohtimaan näkemäänsä, sillä hänelle myös tarjotaan runsaammin vaihtoehtoja. Esseemuotoinen teos toki ehdottaa useita eri yhteyksiä asioiden
välille, mutta esseen avoimessa ja fragmentaarisessa muodossa ne usein
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Alter 2007, 48. Vrt. myös Laura U.
Marksin käyttämä ’osallistuvan katsojuuden’ ja Vivian Sobchackin käyttämä
’osallistuva kokemus’ käsitteet. Marks
2000, 48 ja Sobchack 1992, 143.
Mt., 49.
Richter 1940/1992, 197, sit. Alter 2007,
50.
Richter 1940/1992, 198, sit. Alter 2007,
50.
Alter 2007, 51.
Elokuvan ja ajattelun suhteesta laajemmin, ks. esim. Oravala 2008.

jäävät ehdotuksiksi, eivätkä ne ohjaa vastaanottajan valintaa ja toimintaa
samaan tapaan, kuin yhden vallitsevan liikkuvan kuvan esitys. Alterille
kolmiulotteinen, tilaan levittäytyvä audiovisuaalinen essee, onkin mainio esimerkki esseen luontaisesta joustavuudesta ja rajojenylittävyydestä;
siirtyessään kirjan sivuilta näyttelytilaan essee vain toteuttaa luontaista
vapauttaan muuttaa muotoaan aina tarpeen ja aiheen mukaan.911
7.4

RAJAMAILLA – RINNAKKAIN, ERILLÄÄN…

”Maan pinnassa rajalinja on leikattu maisemaan. Metsään on hakattu kahdeksan metriä leveä aukko näyttämään Suomen ja Venäjän rajan fyysinen, tilallinen
todellisuus. Seisominen tällä rajaleikkauksella on
kummallinen kokemus. Paikkaa ympäröivä merkitysten
ylijäämä on melkein käsin kosketeltavissa. Mutta kun
seisoo kohdassa, josta edemmäs ei ole sallittua mennä, siellä ei ole mitään. Siellä ei ole rautaista esirippua (tosin satunnaisesti löytyy ruostunut, rikkinäinen
aita), vain kahdeksan metriä leveä tila ja muutamia
kiinteänoloisia rajapylväitä, jotka tuijottavat toisiaan
tunteettomasti. Raja roikkuu ilmassa – näkymättömänä huntuna.”Rainio & Roberts 912

911
912
913
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Alter 2007, 54–55.
Rainio & Roberts 2004a, 179.
Rajamailla-installaatio oli ensi kertaa
esillä Nykytaiteen museo Kiasman näyttelyssä Historiaa nopeammin (2004).
Vrt. Helke 2008, 60.

Rajamailla on kolmen rinnakkain projisoidun videokuvan muodostama
installaatio, jonka aiheena on Suomen ja Venäjän välinen raja ja raja-alue
sekä fyysisenä maisemana että maantieteellisenä paikkana.913 Rainio ja
Roberts tarkastelevat teoksessaan rajaa ennen kaikkea ”sosiohistoriallisena
olosuhteena” rajan tuntumassa asuville ihmisille.914 Teoksen aihe toistuu
oivaltavalla tavalla myös teoksen muodossa ja sen esillepanossa näyttelytilassa; jaettu raja-alue esitetään kolmelle erilliselle, suurikokoiselle projisointipinnalle jaettuna siten, että vasemmanpuoleisella projisointipinnalla
nähdään toistuvasti kuvia Suomen puolelta rajaa, kun taas oikeanpuoleisella projisointipinnalla nähdään kuvia Venäjän puolelta rajaa. Näiden kahden kuvan väliin jää vielä yksi yhtä suuri projisointipinta, jolla nähdään
kuvia varsinaiselta suljetulta rajavyöhykkeeltä, joka jakaa tilaa sekä fyysisessä että mentaalisessa mielessä, niin luonnossa kuin näyttelytilassakin.
Rainio ja Roberts lähestyvät teoksessaan aihettaan – rajaa ja sen monia eri merkityksiä – yksittäisten ihmisten kokemusten,
muistojen ja tulkintojen kautta. Heitä kiinnostaa se, kuinka näennäisen
tyhjällä, mutta merkityksellisesti täyteen ladatulla ”kartalle piirretyllä
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• 2004

Kolmikanavainen synkronisoitu DVD-installaatio, ääni, 24 min
Kuvat näyttelystä Historiaa nopeammin, Nykytaiteen museo Kiasma, 2004
Kuvat: Minna Rainio & Mark Roberts
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Rainio & Roberts 2004b, 20.
Ks. rajojen merkityksestä yksilön identiteetin muodostumisessa esim. Paasi
2005, 117–136.

viivalla”, on niin suuri ja laaja-alainen vaikutus ihmisten elämään rajan
molemmin puolin.915 Teoksen kerronnallisen rungon muodostaa joukko haastatteluja, joissa rajan molemmin puolin asuvat ihmiset kertovat
elämästään rajan tuntumassa, suhteestaan rajaan sekä näkemyksistään
siitä mitä rajan toisella puolella on. Teokseen sisältyvissä haastatteluissa
korostuu myös rajan temaattinen merkitys, ei yksin kahta eri valtiota
erottavana rajana, vaan erityisesti ihmisen luomana konstruktiona, joka
ohjaa, rajoittaa ja säätelee ihmisten jokapäiväistä elämää, ja jonka avulla
ihmiset ja yhteisöt hahmottavat identiteettiään.916 Haastateltujen ihmisten kertomukset – yhteistyössä teoksen visuaalisen ulkomuodon kanssa
– houkuttelevat teoksen vastaanottajan pohtimaan ja kyseenalaistamaan
vakiintuneita käsityksiään rajasta ja rajan toisella puolella asuvista ihmisistä; teoksen tapa esittää asiansa saa vastaanottajan kyseenalaistamaan
hänelle tarjotun representaation.
Rajamailla-teoksen visuaalisuus on pääpiirteissään pelkistettyä ja hidasta; teoksen otokset ovat pitkiä ja pääosin staattisia, eikä kuvissa
varsinaisesti tapahdu juuri mitään. Kuvasta toiseen leikataan varsin verkkaiseen tahtiin, joten katsoja ehtii hyvin tutkia kunkin kuvan yksityiskohtia, ja vertailla kolmen samanaikaisesti esillä olevan videokuvan sisältöjä
toisiinsa. Teoksen yleiskuvakompositioissa, joita määrittelevät hiljaisuus,
tapahtumattomuus ja poissaolo, nähdään maisemia, taajamia ja kyliä.
Satunnaisesti kuvissa nähdään järven rannalla tai tiellä kulkevia ihmisiä,
mutta tällöinkin kuvien tapahtumallinen yleisvaikutelma on varsin verkkainen. Kuvat kuitenkin paljastavat sen, että niin luonnossa kuin myös
asutusalueilla, erot kahden rinnakkain esitetyn valtion välillä ovat hyvin
pienet, paikoin lähes olemattomat; suomalainen ja venäläinen maisema
näyttäytyvät teoksessa varsin samanlaisina. Installaation keskimmäisessä
kuvassa näemme kokokuvassa tai toisinaan myös laajassa puolikuvassa
yksityiskohtia rajavyöhykkeeltä. Parturoidussa maisemassa seisovat sinivalkoiset ja punavihreät rajatolpat inhimillistyvät, kun niitä kuvataan pitkään
ja staattisesti seisomassa lumisessa maisemassa ’nenät vastakkain’.
Ihmisten poissaolo teoksen kuvista ikään kuin alleviivaa
sitä piilossa pysymisen tematiikkaa, jota monet teoksessa haastateltavista
rajan tuntumassa asuvista ihmisistä toistuvasti nostavat esiin; rajaseudulla asuvat ovat tottuneet siihen, että naapurilta piiloudutaan; ollaan ikään
kuin näkymättömiä niille, jotka asuvat rajan toisella puolella. Samalla
myös ihmisten ajatukset ja käsitykset rajan takana asuvista ihmisistä jäävät mielikuvituksen ja kansallisten ideologioiden varaan; todellisuuden
kanssa niillä ei aina ole kovin paljon yhteistä. Tämä käy erityisen hyvin
ilmi erään haastatellun venäläisnaisen kertomuksesta, kun hän kertoo
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joutuneensa suuren hämmennyksen valtaan vierailtuaan ensi kertaa Suomessa rajan osittaisen avaamisen jälkeen. Nainen oli aina kuvitellut elämän ”kapitalistisessa Suomessa” olevan kurjaa, ja suomalaisten olevan
näin ollen synkkiä ihmisiä. Vastoin odotuksiaan nainen näkikin Suomessa iloisia ja hymyileviä ihmisiä, joiden elämä ei tuntunut lainkaan
vastaavan sitä kuvaa, jonka neuvostopropaganda oli aiemmin antanut
rajan tuntumassa asuville venäläisille.

•
Kertojan ääni, joka paikantuu installaation keskimmäiseen kuvaan eli rajavyöhykkeelle, johdattaa minut sadun kautta ennakkoluulojen, uskomusten
ja pelkojen maailmaan. Satu kertoo siitä, kuinka toinen eroaa toisesta, ja
kuinka vieras ja pelottava suljetaan pois silmistä. Tätä vertauskuvallista
johdantoa teemaan seuraavat haastattelumonologit, joissa rajan tuntumassa asuvat ihmiset, vuoron perään rajan molemmilta puolilta, kertovat
rajan merkityksestä heidän elämässään, sekä erilaisista luuloista ja uskomuksista, joita heillä on – tai on ollut – liittyen siihen maahan ja kansaan,
joka asuu lähes kiven heiton päässä, rajan toisella puolella. Puhujan ääni
vaihtelee keskuskuvan molemmin puolin ja kiinnittää huomioni aina sille
puolen rajaa, jolla kukin vuorossa oleva puhuja asuu.

Teoksen rakenne hahmottuu erilaisten teemojen ja aiheiden kautta,
joihin kuhunkin annetaan useita eri näkökulmia. Teoksen äänimaailma koostuu kahdesta pääelementistä, haastateltujen ihmisten puheenvuoroista sekä ääneen luetuista sadun pätkistä, jotka rytmittävät myös
teoksen kuvamateriaalia. Näiden lisäksi siirtymäkohdissa teemoista ja
aiheista toisiin käytetään kuvan ulkopuolista ambient-musiikkia. Rajaseudulla asuvien ihmisten haastattelut lokalisoituvat aina oikean- ja
vasemmanpuoleisiin kuviin, kun taas keskimmäisen kuvan eli rajavyöhykettä esittävän kuvan yhteydessä kuullaan pätkiä suomalaisen lastenkirjailijan Marjatta Kurenniemen kirjasta Puuhiset (1955). Kurenniemen
satukirja kuvaa Mari-nimisen tytön seikkailuja puussa asustavien maahisten eli vaahterapuuhisten luona, sekä seikkailuista aiheutuvia ongelmia, kuten syytöksiä rajaloukkauksista ja rauhanhäirinnästä naapurissa
asuvien mäntypuuhisten valtakuntaan. Rainion ja Robertsin teoksen
aiheen rinnalla vanha satu nostaa varsin elävällä tavalla mieleen kylmän
sodan aikaisen jännittyneen tilanteen Suomen itärajalla, jolloin rajasta ei
juurikaan puhuttu; teokseen sisällytetyistä haastatteluista käy hyvin ilmi,
kuinka ihmiset elivät elämäänsä rajan tuntumassa ikään kuin rajaa ja
sen toisella puolella olevaa maailmaa asukkaineen ei olisi edes olemassa.
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Kurenniemen kirjassa vastaavanlainen puhumattomuus toisesta käy ilmi
seuraavalla tavalla:
”Mari tarkasteli sillä välin naapurihuoneita. Muutamissa huoneissa oli verhot vedetty tiukasti ikkunoiden eteen, niin että
oli melkein pimeää. Mari aikoi juuri avata verhot, kun Plintti
tuli takaisin.
– Mitä sinä teet, hän huudahti. Älä ihmeessä avaa verhoja.
– Miksi ei? Täällähän on melkein pimeää.
– Ei tule kysymykseenkään. Nämä ikkunathan ovat sinne päin.
– Minne sinne päin?
– No mäntypuuhisten valtakuntaan tietysti, kuiskasi Plintti.
– Minä en ymmärrä miksi teidän täytyy puhua mäntypuuhasista aina kuiskaamalla, ihmetteli Mari.
– Mari, Mari, puhu hiljempaa. Joku voi kuulla.
– Ja entä sitten?
– Sillä voisi olla pahoja seurauksia. Olemme hyvin lähellä
rajaa.” 917

917

Kurenniemi 1956/2002, 67–68; sit. Raja
mailla (2004).

Samaan tapaan tilannetta kuvailee haastattelussaan myös rajan länsipuolella asuva suomalaismies, joka kuvailee haastattelussaan, kuinka ihmiset
rajaseudulla elivät pitkään ikään kuin raja ei olisi edes olemassa: ”Se [raja]
oli niin semmoinen pelättävä – – Sitähän pelättiin, eihän sitä uskallettu
jos niin kuin liioin katsoa sinne rajan taa. – – Se oli niin pyhä se.”
Satukertomuksesta muodostuu dokumentaarisia haastatteluja yhteen sitova kehys, joka alustaa ja alleviivaa kunkin haastattelujakson aiheita ja merkittäviä teemoja. Sadun ja (puoli)dokumentaarisen
ilmaisun rinnastaminen on paralleelinen haastatteluista esiin nousevalle
kuvalle rajasta ja rajan takaisesta elämästä; myös ihmisten käsityksissä
rajasta ja rajan toisesta puolesta totuus ja kuvitelmat sekoittuvat samaan
tapaan. Rajamailla ei tarjoa todellisesta maailmasta mitään yleistä, paikantamatonta tai objektiivista totuutta; päinvastoin se tarjoaa totuudesta yhtä monta tulkintaa kuin teoksessa on haastateltavia. Teoksen
tarjoama tieto rajasta ja rajaseudun ihmisistä ikään kuin ruumiillistuu
ja paikantuu haastateltuihin henkilöihin. Lisäksi, teoksen ääniraidalla
kuultavat rajaseudun ihmisten kertomukset piirtävät varsin toisenlaista
kuvaa naapurista, kuin minkä teoksen visuaalinen materiaali alueesta
antaa; ihmisten kertomuksissa rajasta hahmottuu kuva kuvitteellisesta
maisemasta, joka ei välttämättä löydä kovinkaan paljon vastinetta todellisuudesta. Teosta esittelevässä tekstissään taiteilijat painottavat, että
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teoksen aihe vaatii monen eri näkökulman ja tulkinnan esiin nostamisen, sillä kertomusta rajasta ei heidän mukaansa voi kertoa yhdellä suulla.918 Näin siksi, että raja merkitsee yhdelle yhtä ja toiselle jotain aivan
muuta.

•
Pitkälle seinälle rinnakkain projisoidut videokuvat muodostavat yhdessä
laajan panoraaman maisemasta, joka on paikoin kuin keskimmäisen kuvan ympärille monistuva peilikuva. Niin oikealla kuin myös vasemmalla
puolella näen tutunoloisia kuvia kylistä, metsistä ja järvistä; erot kuvattujen kohteiden välillä ovat verraten pieniä. Reunimmaisia kuvia erottaa toisistaan keskellä nähdyt kuvat parturoidusta metsästä, jossa kulkee kahden
valtakunnan välinen raja. Rajan tunnistaa kuvissa maastoon kylvetyistä
rajatolpista, jotka visualisoivat rajan paikan keskelle maisemaa. Teoksen
triptyykkimuoto tekee samaan aikaan eroa ja rinnastusta; esitystapa johdattelee minut ikään kuin automaattisesti vertailemaan keskimmäisen kuvan molemmin puolin nähtyjä maisemia ja taajamia keskenään, etsimään
niitä pieniä eroavaisuuksia, joita ensivaikutelman mukaan ei juuri näkyisi
edes olevan.

Teoksen alussa tilassa on esillä vain yksi kuva keskimmäisellä projisointipinnalla, reunimmaisten kuva-alojen ollessa vielä pimeinä. Kuvassa nähdään raja-alue maisemassa yläperspektiivistä, etäältä nähtynä. Naiskertojan ääni alkaa kertoa tarinaa puuhisesta nimeltään Plintti sekä puussa
asuvista maahisista, eli puuhisista. Kun nainen lopettaa kertomuksensa,
myös reunimmaisille valkokankaille ilmestyvät kuvat. Niissä molemmissa nähdään kylät rajan molemmin puolin. Miehen ääni alkaa kertoa suomeksi Hietajärvenkylästä, missä hän asuu, aivan rajan tuntumassa. Seuraavaksi puhuja vaihtuu ja kuulemme kuinka mies rajan toiselta, Venäjän
puolelta, alkaa kertoa kylästä, missä hän asuu. Yllättävää tässä haastattelunpätkässä on se, että myös tämä mies puhuu sujuvasti suomea, eikä
hänen käyttämäänsä kieli juuri eroa edellisestä puhujasta. Kuvissa kylät
ja talot näyttävät melko samankaltaisilta rajan molemmin puolin, vain
tarkasti katsottaessa on mahdollista erottaa pieniä eroavaisuuksia talojen
väreissä ja liikekiinteistöjen mainoksissa. Haastattelumonologien jälkeen
sadun kertoja palaa jälleen ääneen ja jatkaa kertomustaan puuhisista.
Projisointipinnoilla nähdään pimeässä näyttelytilassa jälleen vain yksi
kuva keskellä, reunimmaisten kuvien ollessa pimeitä. Nyt sadun kertoja kertoo rajan toisella puolella asuvista mäntypuuhisista, toisista, joista
vaahterapuuhiset tavallisesti puhuvat kuiskien, ja joiden suuntaan verhot
pidetään visusti kiinni. Kun kuvat palaavat reunimmaisille projisointi272
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pinnoille, kuvissa nähdään sydäntalven kuvia pienistä kaupungeista ja
kylistä. Maisemassa on paljon lunta ja siellä täällä, rajan molemmin puolin, liikkuu ihmisiä jalan tai autolla. Haastateltavat puhuvat nyt siitä,
kuinka rajasta ja rajan toisesta puolesta ei aiemmin tiedetty juuri mitään.
Kolmannessa osassa kuvissa nähdään aukeita lumen peittämiä peltomaisemia ja maalaistaloja. Näiden kuvien yhteydessä haastateltavat kertovat
tarinoita vakoojista, joita Venäjän puolella rajaa pelättiin ja valvottiin
kyläläistenkin toimesta, viranomaisten apuna.
Teoksen neljännessä osassa rajaseutu nähdään puolestaan
kesäkuvissa, ja haastateltavat ihmiset puhuvat nyt 1990-luvusta, jolloin
raja avautui ja liikkuminen rajan yli alkoi lisääntyä. Rajan avautumisesta
huolimatta elämä rajan tuntumassa ei sinänsä muuttunut kovin paljon,
mutta toisella puolella vierailleet saattoivat nyt vertailla omia käsityk
siään kohtaamaansa todellisuuteen. Suomessa käyneet venäläiset kertovat
haastatteluissa, kuinka he pystyivät rajan avauduttua vertaamaan omaa
elämäänsä siihen, mitä näkivät ja kokivat Suomessa. Suomalaisten haastatteluissa korostuu puolestaan keskustelu rajan tarpeellisuudesta, sillä
maiden välisten erojen vuoksi monet rajaseudun asiakkaat kokevat yhä
valvotun rajan tarpeelliseksi. Vaikka teoksen ääniraidalta kuultavat haastattelut eivät kulje aivan käsi kädessä kuvassa nähtävien asioiden kanssa, tunnelmalliset maisemakuvat onnistuvat kuitenkin täydentämään
haastatteluja muun muassa korostamalla rajaseudun samankaltaisuutta
oletetun vierauden sijaan. Toisaalta, maisemakuvissa nähtävä siirtymä
vuodenajasta toiseen, talvesta kesään, visualisoi myös sitä muutosta, joka
rajaseudulla on koettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana; talvikuvien ohella kuulemme, kuinka raja aiemmin oli tarkoin valvottu ja
salainen, mutta teoksen loppupuolella näemme kesäisiä kuvia rajaseudulta, ja haastateltavat kertovat samalla kokemuksiaan rajan osittaisesta
avautumisesta sekä tutustumisesta sen toiseen puoleen.
Näyttelytilassa teos peilaa rajan todellista tilaa maastossa;
maisemaan parturoitu rajavyöhyke on nähtävillä keskellä näyttelytilan pitkää seinää. Sen molemmin puolin näemme hitaasti vaihtuvia, staattisia
yleiskuvia maisemista ja taajamista rajan kummaltakin puolelta. Yhdessä
projisoidut videokuvat muodostavat leveän panoraamanäkymän rajaan
ja rajaseutuun. Näyttelytilan pienen syvyyden vuoksi katsoja ei pääse kovinkaan kauas suurikokoisista kuvista, ja siksi hän joutuukin vaihtamaan
katsomispaikkaansa ja näkökulmaansa teokseen. Installaation luo saapuva
vastaanottaja voi ikään kuin valita haluamansa puolen ja asettua seuraamaan teosta vertauskuvallisesti joko Suomen tai Venäjän puolelle, tai vaihtoehtoisesti jättäytyen neutraalille raja-alueelle maiden välille.
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Huomaan hakeutuvani aluksi keskelle tilaa, ikään kuin seisomaan rajavyöhykkeelle, kahden maan välille. Tämä näkökulma tuntuu neutraalilta;
täältä voin katsella sekä oikeaan että vasempaan, ja kuunnella ihmisten
kertomuksia siitä keinotekoisesta erottajasta, joka halkoo maisemaa. Mitä
enemmän vertailen kuvia, sitä keinotekoisemmalta raja tuntuu, koska eroa
on välillä hyvin vaikea hahmottaa maisemassa, kylien ulkoasussa tai edes
satunnaisesti kuvissa nähtävien ihmisten olemuksessa. Kaikki näyttää
pääpiirteissään melko samankaltaiselta, ja siksi raja keskellä metsää tai
jokilaaksossa näyttää kovin teennäiseltä. Tuntuu hankalalta siirtyä reilusti
joko oikealle tai vasemmalle puolelle – se olisi kuin kannanotto puolesta
tai vastaan. Haluttomuudessani tai päättämättömyydessäni jään keskelle,
rajalle, mihin minulla ei todellisuudessa olisi mitään asiaa.
7.5

KOHTAAMISKULMIA –
LÄPIKULKUPAIKKOJA, VÄLITILOJA…

Kuuntelen näyttelytilassa seisten, kuinka nainen kertoo pitkästä matkasta
Afganistanista Suomeen. Samalla näen valkokankaalla kuvan jonkinlaisesta vastaanotto- tai kuulusteluhuoneesta, joka riisutussa ulkoasussaan ja
karussa sisustuksessaan ei vaikuta kovin houkuttelevalta ajanviettopaikalta. Hetkeä aiemmin olin nähnyt edessäni pitkään lähes pysähtyneen kuvan passintarkastuspisteestä jollakin Suomen raja-asemalla. Maan kykenin tunnistamaan opasteiden kielestä. Vaikka kuvissa ei näy ainuttakaan
ihmistä, kuulemani tarinan ja edessäni näkemieni kuvien yhteisvaikutelma
vie ajatukseni ihmisiin, jotka saapuvat Suomeen toiveenaan saada turvapaikka tästä kaukaisesta Pohjolan maasta. Nainen kertoo saapumisestaan
maahan sekä täällä saamastaan vastaanotosta, joka alkaa erilaisten haastattelujen ja kuulustelujen muodossa, jatkuen sitten ennakkoluuloisten
katseiden ja torjuvan käytöksen muodossa.

Kohtaamiskulmia installaation aiheena ovat Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien ja pakolaisten kokemukset maahantulosta ja täällä saamastaan vastaanotosta. Teos koostuu kolmesta suurikokoisesta tilaan
sijoitetusta seinäkkeestä, jotka toimivat projisointipintoina videokuville
tyhjistä tiloista ja rakennusten julkisivuista. Kukin kolmesta kuvaprojisoinnista esittää vertauskuvallisesti niitä erilaisia paikkoja, joissa maahantulijoiden tulee käydä, tai tehtäviä, jotka maahantulijoiden tulee
suorittaa ennen oleskeluluvan saamista – tai sen epäämistä. Kuvissa nähdään tiloja, jotka liittyvät maahan saapuvan turvapaikanhakijan läpikäymään turvapaikanhakuprosessiin raja-aseman passintarkastuspisteestä
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aina Maahanmuuttoviraston punatiiliseen fasadiin. Kuvatessaan tyhjiä
toimistohuoneita ja odotustiloja, sekä vastaanottokeskusten ja virastojen
julkisivuja, taiteilijat painottavat näennäisesti arvolatautumattomien tilojen merkitystä päätöksenteon ja vallankäytön tiloina.919
”When I got here, he told me, ’that’s the police station, and I
can’t help you more than this.’ I went to the police office, and
told them my problem. – – When they finished their interview
they sent me by taxi to a camp – a refugee camp – in Helsinki.
I saw there were more refugee there – all kinds of refugees;
Kurds, Somalis, Ethiopians. Many more refugees. They said
that nobody can stay in Helsinki. They didn’t have room for us
there. Helsinki was only a transferring place, so we had to go
to Kajaani.” 920

Teoksessa staattiset yleiskuvat tyhjistä tiloista rinnastetaan teoksen äänimaailman muodostaviin katkelmiin maahanmuuttajien ja pakolaisten
haastattelumonologeista, joissa he kertovat niistä erilaisista syistä, joiden
vuoksi he joutuivat jättämään kotimaansa, ja kuinka he päätyivät Suomeen. Haastatteluista välittyy yllättävän voimakkaasti ihmisten kokema
epävarmuus, jota he tuntevat odottaessaan täyden epätietoisuuden vallassa päätöksiä omasta tulevaisuudestaan, kun ”[k]oko elämä on jollain
tavoin välitilassa – niin psyykkisesti kuin fyysisestikin.” 921 Yllättävän siksi, että koko teoksen keston aikana emme näe ainuttakaan haastateltavaa
henkilöä kuvissa.
•
Teos jakautuu kaikkiaan kolmelle vapaasti tilassa seisovalle seinäkkeelle projisoituihin videokuviin, jotka on sijoitettu erilleen näyttelytilaan,
pienen matkan päähän toisistaan, syvyyssuunnassa. Seurattuani aikani naisen tarinaa ensimmäiseltä valkokankaalta, kuljen äänen mukana,
joka johdattaa minut seuraavan valkokankaan luo. Siellä tapaan uuden
henkilön, miehen, joka kertoo omista kokemuksistaan ja saapumisestaan
Suomeen pakolaisena. Samalla näen kuvia vastaanottokeskuksen tiloista.
Viimeinen kertoja, jälleen mies, johdattaa minut huoneen perällä olevan
kolmannen valkokankaan luo, jossa näen kuvia punatiilisen rakennuksen
fasadista. Mies kertoo paikasta, jossa tehdään päätöksiä hänen elämästään, ja kuinka hän kokee olevansa täysin ulkopuolinen näiden päätösten
919
920
921

Rainio & Roberts 2006, 70.
Rainio & Roberts: Kohtaamiskulmia,
2006
Rainio 2008, 71.

kohdalla. Samaan aikaan kamera kiertää rakennuksen julkisivua, mutta
sisälle se ei pääse missään vaiheessa. Siinä samassa ymmärrän, että olen
kulkenut installaation sisällä kuvien ja monologien mukana vertauskuMINNA RAINIO & MARK ROBERTS
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vallisesti sen saman matkan, jonka Suomeen saapuva maahanmuuttaja
kulkee tarkastuspisteestä toiseen, odottaen päätöstä, joka tulee mahdollisesti muuttamaan hänen elämänsä suunnan. Vaikka ne ihmiset, joiden
tarinoita ja kohtaloita olen seurannut matkallani, ovat jääneet minulle
osin vieraiksi, pystyn nyt kenties aiempaa paremmin kuvittelemaan sen,
minkälainen heidän ensi kohtaamisensa tämän maan kanssa on ollut, ja
minkälaista heidän täällä saamansa vastaanotto on ollut luonteeltaan.

Näyttelytilassa katsoja kulkee läpi installaation siirtyen kuvan luota toisen luo, ikään kuin ”matkustaen vaiheesta seuraavaan pakolaisten seurassa”, jäljitellen sitä monipolvista prosessia, jonka maahantulijat käyvät
läpi Suomeen saapuessaan.922 Taiteilijat ilmoittavat teosta kuvaillessaan, että he toivovat katsojan voivan teoksen muodon avulla samaistua emotionaalisesti – edes jossakin määrin – siihen prosessiin, jonka
maahanmuuttaja käy läpi, sekä niihin tuntemuksiin, joita prosessi tulijoissa herättää muun muassa epävarmuuden ja odottamisen muodossa.
Todelliset, eletyt kokemukset rinnastuvat kontrastisesti steriilinoloisiin
tyhjiin julkisiin tiloihin, jotka ovat ehkä ensivaikutelmaltaan eräänlaisia
”mitä-tahansa-tiloja” (engl. any space whatever),923 mutta jotka teoksen
edetessä muuntuvat vallankäytön ja päätöksenteon tiloiksi.924
Teoksen kolme eri videoprojisointia on sijoitettu tilaan
kulmittain toisiinsa nähden, syvyyssuunnassa polveilevasti perätysten.
Valkokankaat on mahdollista nähdä kaikki kerralla tilaan astuttaessa,
mutta teoksen kerrontaa seuratessa katsoja astuu lähemmäs kutakin
valkokangasta yksi kerrallaan. Ensimmäisessä videoprojisoinnissa, galleriahuoneen etuosassa, katsoja kohtaa aluksi staattisen yleiskuvan rajaaseman passintarkastuspisteestä turvaportteineen ja virkailijan lasikoppeineen. Samalla teoksen ääniraidalla naisääni alkaa kertoa englanniksi
taustastaan ja tulostaan Afganistanista Suomeen. Seuraavaksi otos vaihtuu kuvaan tyhjästä haastatteluhuoneesta, missä viranomaiset tekevät
ensimmäisen kartoituksen maahantulijasta; hitaasti vaihtuvat, pysäytyskuvan kaltaiset yleiskuvat huoneesta paljastavat, että näissä tiloissa
tulijat valokuvataan ja haastatellaan, heiltä otetaan sormenjäljet ja heidän pituutensa mitataan. Tilat kuvataan teoksessa ikään kuin teoksessa
haastateltujen henkilöiden näkökulmasta; nämä kameroiden, mustetyynyjen ja oranssien muovituolien täyttämät huoneet ovat maahantulijan
ensimmäinen kosketus Suomeen. Samalla nainen jatkaa kertomustaan
kuvailemalla suomalaisten ihmisten suhtautumisesta huivia käyttäviin
maahanmuuttajiin. Nainen myös pohtii ääneen sitä, olisiko vielä joskus
mahdollista palata takaisin Afganistaniin, mistä hän joutui pakenemaan
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922
923

924

Rainio 2007, passim.
Ransk. espace quelconque. Deleuze 2004,
109. Deleuze liittää termin erityisesti
elokuvan kausaalisen narratiivin purkautumiseen modernin elokuvan myötä,
jolloin elokuvallinen tila alkaa esiintyä
paremminkin irrallisina, kytkeytymättöminä tiloina kuin yhtenäisen kausaalisena kerronnallisena tilana. Ks. myös
Oravala 2008, 82–83.
Rainio & Roberts 2006, 70. Rainio
poimii Deleuzen any-space-whatever
-termin käyttöönsä Marksin kautta, ja
Marksin tarjoaman tulkintahorisointin
kautta termi saa merkityksen, joka painottaa ennen kaikkea postmodernin katkonaisen tilan taustaa ei-länsimaisten,
kolonialisoitujen kulttuurien kohtaamisessa ja sekoittumisessa länsimaisen kulttuurin kanssa. Rainio 2008, 73; Marks
2000, 27.

925

926

Miehen kansallisuus ei käy ilmi hänen
puheestaan samalla tavoin kuin aiem
pien haastateltujen kohdalla, mutta
teoksen esittelytekstissä taiteilijat ilmoittavat teokseen haastateltujen henkilöiden lähtömaat. (AV-arkin www-sivut
2010.)
Rainio 2008, 73.

oman turvallisuutensa vuoksi. Naisen ääni murtuu, kun hän kertoo isästään, jonka hän joutui jättämään Kabuliin. Lopussa kuva palaa ikään
kuin alkuun passintarkastuspisteelle, ja jakso päättyy lentokoneen offscreen-ääneen taustalla, joka siirtää kerronnan ja teoksen vastaanottajan
huomion seuraavalle valkokankaalle.
Seuraavalla projisointiseinäkkeellä on esillä laaja ulkokuva
suuresta rakennuksesta, joka paljastuu hetken päästä vastaanottokeskukseksi. Tänne maahantulijat asutetaan väliaikaisesti, ja täällä he odottavat
päätöksiä tulevaisuudestaan. Miesääni alkaa kertoa pitkästä ja vaiherikkaasta matkastaan Afganistanista Suomeen. Kuvassa näkyy vastaanottokeskuksen tyhjä piha, kun mies kertoo miksi ja kuinka hän seurueineen
tuli Suomeen. Miehen päätyminen Suomeen oli sattuman kauppaa;
ensin hän matkusti Afganistanista Irakiin, mutta ei voinut toiveistaan
huolimatta opiskella siellä. Seuraavaksi kuva siirtyy ensin otokseen tyhjästä käytävätilasta, ja sitten yleiskuvaan tyhjästä makuuhuoneesta, jonka
kalustuksena ovat petaamaton sänky ja kirjavat verhot. Mies jatkaa kertomustaan kuvailemalla, kuinka hän perheineen kulkeutui ihmissalakuljettajien matkassa Moskovan kautta Kuubaan. Kuvat vaihtuvat hiljalleen
vastaanottokeskuksen tilasta toiseen, oleskelutiloista keittiöön ja tyhjiin
makuuhuoneisiin. Miehen toiveena oli ollut pääsy Yhdysvaltoihin, mutta ihmissalakuljettajien tekemät järjestelyt pettivät, ja mies perheineen
jäi jumiin Kuubaan. Kun mies alkaa kertoa siitä, kuinka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR auttoi heitä Kuubassa, ja kuinka he lopulta päätyivät
Suomeen, kuviin ilmestyy ensimmäinen asutun näköinen huone; sänkyä peittää kukikas peitto, sängyn vierelle lattialle on aseteltu tohvelit
ja yöpöydällä on herätyskello. Mies jatkaa kertomustaan ja kuvailee sitä,
minkälaista on elää tilanteessa, kun on näennäisesti turvassa, mutta ei
kuitenkaan vielä tiedä, missä ja miten tulevaisuutensa tulee viettämään:
”Me olimme ilmassa.”, mies toteaa lopuksi, ja kuva siirtyy takaisin pihalle rakennuksen ulkopuolelle.
Kolmannella projisointiseinäkkeellä huoneen perällä nähdään lähes yksinomaan ulkokuvia Maahanmuuttoviraston rakennuksesta
Helsingissä. Kamera poimii vuoroon staattisia yleiskuvia rakennuksen
julkisivusta ja vuoroon lähikuvia fasadin yksityiskohdista, kaihdinten
verhoamista ikkunoista ja suljetuista ulko-ovista. Oranssi metro sujahtaa
välillä ohi kameran rakennuksen editse. Tämän jakson ääniraidalla somalimies925 kertoo toiveistaan Suomen ja uuden elämän suhteen. Hänen
kertomuksensa kokemuksistaan ja toiveistaan ”rinnastuu kuviin ulkomaalaisviraston julkisivusta, läpäisemättömästä muurista, jonka sisällä
päätös miehen tulevaisuudesta, ja koko elämän suunnasta tehdään.” 926
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Mies käy kertomuksessaan läpi maahantuloprosessiaan, joka on kestänyt
jo hyvän aikaa – hän on ehtinyt asua Helsingissä, Kajaanissa, Vaasassa ja
Rovaniemellä – ja jonka lopputulos on vieläkin avoin. Mies kertoo myös
kohtaamisistaan kantaväestön kanssa sekä uudessa kotimaassaan kohtaamastaan muukalaisvihamielisyydestä. Kuvissa päivä kääntyy iltaan ja
valot syttyvät virastorakennuksen toimistohuoneisiin, joiden ikkunoista
vilahtaa satunnaisia ihmishahmoja sekä seinäkalentereja ja viherkasveja.
Mies kertoo, että hän haluaisi jäädä Suomeen, mutta toteaa samaan henkäykseen, että hänen asiansa on edelleen vailla ratkaisua. Lopuksi hän
vielä kysyy: ”Mitä elämästäni tulee?” Jakso päättyy ja metrojuna ohittaa
jälleen rakennuksen.
•
Yritän hahmottaa mielessäni kuvaa naisesta, jonka äänen kuulen tilassa.
Minkä ikäinen ja minkä näköinen hän voisikaan olla? Teoksen kuvamate
riaali ei esittele minulle häntä lainkaan, joten kaikki jää oman mielikuvitukseni ja aiemman tietoni, sekä edessäni näkemieni ihmisistä tyhjien
tilojen varaan. Puhujan kasvottomuus ei kuitenkaan tunnu puutteelta,
vaikkakin puhujan kasvojen näkeminen voisi tehdä kuultuun tarinan samaistumisesta helpompaa. Mielessäni sijoitan naisen äänen näkemiini
tyhjiin tiloihin, ja välillä kuvittelen myös itseni istumaan tyhjälle oranssille
muovituolille huoneeseen, jonka taustalla näen mittaus- ja kuvausvälineet
pituuden mittaamista ja valokuvan ottoa varten. Tyhjä huone antaa tilaa
työstää sitä, miltä naisesta, jonka äänen kuulen ympärilläni, on mahtanut
tuntua, kun hän saapui omaan kotimaahani ensi kertaa.

927

Nichols 1991, 232.

Kohtaamiskulmia-teoksessa haastateltuja ihmisiä ei koskaan näytetä kuvissa, ja näin ollen teoksen vastaanottaja ei voi arvottaa ja määritellä haastateltavia ihmisiä heidän ulkoisen olemuksensa pohjalta, vaan ainoastaan
sen mukaan, mitä kuulee ihmisten sanovan ja kertovan, sekä sen mukaan, minkälaisella äänensävyllä ja sanamuodoilla asia ilmaistaan. Näin
teoksen vastaanottajan tekemä tulkinta henkilöistä, heidän kansallisuudestaan ja ulkomuodostaan ja iästään jää yksinomaan puhujan äänen
sekä katsojan mielikuvituksen varaan. Elokuvateoreetikko Bill Nicholsin
mukaan dokumenttielokuva, joka jättää kohdehenkilönsä näyttämättä,
luo tyhjän tilan, johon katsojien asenteet, arvostukset ja näkemykset siirtyvät, ikään kuin paikkaamaan kuvan puutteita. Nicholsin mukaan tämä
kuitenkin sotii vastaan ajatusta perinteisen dokumenttielokuvan vaalimasta totuudellisuusarvosta, joka ikään kuin kärsii kasvottomuudesta;927
ihmiskasvojen ja ”puhuvien päiden” kun on perinteisesti koettu tukevan
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928
929

930
931

932

933

934

Hongisto 2008b, 22.
Hansen 2006, 134–137; myös Bal 2007,
7. Sekä Hansen että Bal viittaavat molemmat kirjoituksissaan Deleuzen näkemykseen lähikuvasta ja erityisesti lähikasvokuvasta erityisenä ”affektikuvana”
(engl. affection image).
Rainio 2007, passim.
Rainion ja Robertsin valitsema ”kasvokielto” rinnastuu Gilles Deleuzen ja
Félix Guattarin kirjassaan A Thousand
Plateaus: Capitalism and Schitzophrenia
(1987/2004) kuvailemaan kasvoisuudenkäsitteeseen (ransk. visagéité, engl. facia
lity), joka kirjassa yhdistyy Deleuzen ja
Guattarin länsimaisen merkitysjärjestelmän liiallista kasvoisuutta kohtaan esittämään kritiikkiin; kasvojen merkitys
tunnetilojen sekä erilaisten sosiaalisten
roolien esittämisessä ja edustamisessa on
korostunut länsimaisessa merkitysjärjestelmässä, jossa kasvot usein nähdään yhden yleisen totuuden edustajana. Tarkoituksenmukaisempaa Deleuzen ja Guattarin mukaan olisi kiinnittää huomiota
niihin ”kerrostumiin”, joissa kasvot toimivat. Deleuze & Guattari 1987/2004,
185–211; myös Hongisto 2008b, 13.
Vastaavanlaisen samaistumiskokemuksen sekä tuntemuksen toisen saappaisiin
astumisesta pyrkii tarjoamaan kuvataiteilija Paavo Räbinän teos Muista
kaa meitä (Remember Us, 1999), missä
Räbinä tarkastelee dokumentaristisella
otteella ihmisiä, jotka jonottavat ruokaa
leipäjonossa. Videon kuvaus tuo mieleen
tv-uutisista tutut kuvat, joissa häveliäästi
suojellaan jonottajien henkilöyttä rajaamalla kuvasta pois kasvot, jotta jonossa
seisovia ihmisiä ei tunnisteta. Näyttäen
aluksi vain pelkät jonossa seisojien jalat, Räbinä alleviivaa sitä kollektiivista
häpeän tunnetta, jonka jonossa seisovat
ihmiset jakavat, ja jonka takaa voi myös
aistia sen todellisen hädän, jota tilanteeseen ajautuneet ihmiset kokevat.
Vrt. Cowie 2007, 98–99. Elokuvatutkija
Elizabeth Cowien mukaan dokumenttielokuvan tehtävä on yhdistää katsoja
kokemukseen historiallisesta todellisuudesta julkisena tilana, joka voidaan
elokuvan avulla ja sen kohdatessa katsojan haastaa, muokata sekä kuvitella
uudelleen. Vaikka dokumenttielokuva
oletusarvoisesti kertookin jostain tietystä
historiallisesta hetkestä, siihen tallennetut hetket eivät Cowien mukaan edusta
yksinomaan teoksen sisältöä, vaan myös
elokuvan luoman kokemuksen muotoa.
Myös Hongisto 2008a, 5–6.
Vrt. Rebentisch 2012, 160.

dokumentaarisen teoksen argumentointia, ikään kuin vahvistaen teoksen esittämää todistuskertomusta.928
Työparille Rainio ja Roberts kasvottomuus – joka toistuu Kohtaamiskulmia-teoksen ohella myös trilogian muissa osissa – on
tietoinen, eettinen valinta, jota Minna Rainio perustelee artikkelissaan
”Kohtaamisia kuvassa, ajassa ja tilassa: Eettisyys ja yhteiskunnallisuus
videoinstallaatioiden trilogiassa Jos voisit nähdä minut nyt” (2007). Poh
tiessaan sitä, kuinka on mahdollista käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita eettisesti ilman, että valitun aiheen visuaalinen käsittely
vajoaa ”kliseisiin, pateettisuuteen tai kärsimyksellä mässäilyyn”, Rainio
ja Roberts ovat päätyneet pidättäytymään haastattelemiensa ihmisten
kuvaamisesta teoksiinsa. Näin, vaikka taiteilijat tunnustavat tiedostavansa sen, että juuri (lähi)kasvokuvien kautta toisen ihmisen empaattinen
kohtaaminen tulee usein helpommin mahdolliseksi.929 Minna Rainio
puolustaa valintaa sillä, että koska heidän teoksensa käsittelevät vakavia
aiheita, kuten toisen ihmisen epätoivoa ja kärsimystä, he ovat halunneet
kunnioittaa toisen ihmisyyttä jättämällä haastateltavien ihmisten kasvot
näyttämättä.930 Tästä liiallisen ”kasvoisuuden” 931 kiellosta johtuen vastaanottajan kyky kokea empatiaa ja samaistua teoksen protagonisteihin
jää kertojien puheen sekä tyhjien tilakuvien välisen kontrastin, kuten
myös mielestäni teoksen installaatiomuodon varaan.
Installaatiomuoto, joka jäljittelee maahantuloprosessia eri
vaiheissaan, pyrkii mahdollistamaan katsojan empaattisen samaistumisen myös pakolaisten sellaisiin kokemuksiin, joita kielellisen ilmaisun
kautta ei aina kovin hyvin tavoiteta, kuten pelkoihin, epävarmuuksiin ja
ahdistuksiin.932 Teoksen vastaanottaja saa teoksen muodon kautta ikään
kuin mahdollisuuden kuvitella uudelleen kokemus siitä historiallisesta
todellisuudesta sekä niistä jännitteisistä tapahtumista, joista haastatellut ihmiset kertovat teoksessa.933 Samalla taideteos tuottaa tietoa myös
kokemuksellisuutensa kautta, ei yksin audiovisuaalisen materiaalinsa välityksellä. Teos luo myös vahvasti ”spatiotemporaalisen ennen-ja-jälkeenvaikutelman”, koska teoksen vastaanottajan pitää liikkua eri valkokankaiden välillä nähdäkseen ja kokeakseen teoksen kokonaisuudessaan;934
teoksen suurikokoiset videokuvat eivät ole kovin hyvin hahmotettavissa
samanaikaisesti yhdestä näkökulmasta millään hetkellä. Tämä saa teoksen vastaanottajan pohtimaan kokemaansa suhteessa, ei yksin aiemmin
– hetki sitten – näkemäänsä, vaan myös tulossa olevaan audiovisuaaliseen materiaaliin. Kukin teoksen esittämä tarinanpätkä merkityksellistyy
vastaanotossa suhteessa audiovisuaalisen materiaalin järjestykseen kuin
myös sen tilalliseen järjestämiseen.
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7.6

KAHDEKSAN HUONETTA –
PÄIVÄ PÄIVÄN JÄLKEEN,
YHÄ UUDELLEEN JA UUDELLEEN…

Kuulen tilassa nuoren naisen äänen. Kuulostaa siltä, että hän puhuu englantia korostuksella. Hän kuvailee matkaa ja suljettua huonetta, mutta kuvailu ei jotenkin tunnu sopivan siihen huonetilaan, jonka näen kahdeksan
kertaa monistuneena ympärilläni. Kun nainen kertoo työstään, jota hänen
tekee – ei halustaan, vaan paremminkin pakon sanelemana – yhdistän
tyhjät ja käytetyn näköiset hotellihuoneet prostituutioon, ja teoksen aihe
paljastuu minulle. Naisen kertomuksesta nousee pintaan melko toivoton ja
ahdistava tunnelma, jota alleviivaa näyttelytilassa siivoustyö, joka jatkuu
valkokankaalta toiselle, jatkuen ikään kuin äärettömiin. Naisen elämä vaikuttaa kiertävän kehää toivottomassa tilanteessa, josta ei tunnu löytyvän
ainuttakaan poispääsyn mahdollisuutta. Kuvien kehä kiertyy tiukasti ympärilläni, ikään kuin sulkien poispääsyn mahdollisuuden. Tilassa kaikuvat
naisen sanat: ”over and over again…”

Kahdeksan huonetta (2008) -teoksen muodostavat kahdeksan ympyrän
muotoon aseteltua suurikokoista projisointiseinäkettä, joihin heijastetut
kuvat ovat nähtävissä vain kehän sisäpuolelta, kuvien muodostaman piirin keskeltä. Pääsääntöisesti teoksen jokaisella projisointipinnalla nähdään
hyvin samankaltainen yleiskuva yhdestä hotellihuoneesta. Kuvat ovat
luonteeltaan staattisia ja hyvin samankaltaisia; kuvan keskiössä on lähes
aina joko pedattu tai petaamaton sänkypari; kovin suuria eroja huoneiden
välillä ei juurikaan ole. Teoksen ainoa näkyvä protagonisti on naissiivooja,
joka astuu kuvaan huone kerrallaan. Saavuttuaan huoneeseen hän aloittaa
siistimistyön, joka toistuu huone toisensa jälkeen läpi koko teoksen keston. Ne henkilöt, jotka huoneita käyttävät, ja jotka tavallaan ovat teoksen
varsinaisia päähenkilöitä, eivät koskaan näyttäydy kuvissa teoksen vastaanottajille. Seuratessaan siivoojan toimia yhdessä kuvassa, teoksen katsoja
näkee installaation keskellä seisoessaan myös viereiset huoneet, jotka ovat
myötäpäivään siivoamattomia, käytön jäljiltä, ja vastapäivään katsottaessa
käyttövalmiita, juuri siistittyjä. Kun naisen siivoustyö on valmis, valkokankaalle jää staattinen kuva siivotusta huoneesta ja toiminta siirtyy seuraavaan huoneeseen myötäpäivään edeten. Teoksen vastaanottaja siirtyy
teosta katsoessaan huoneesta toiseen ikään kuin siivoojan kanssa, kääntyen
kuvasta toiseen protagonistin toimintaa seuraten.
Kun siivooja lopulta saapuu kahdeksanteen huoneeseen ja
aloittaa siivoamisen, teoksen vastaanottaja huomaakin yhtäkkiä, että en284
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simmäinen huone on jälleen epäsiisti ja siivouksen tarpeessa. Näin naisen siivoustyö ei ikään kuin lopu koskaan, vaan se jatkuu äärettömiin,
luupissa, kuten teoskin. Muutos tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa, ikään
kuin katsojan selän takana, tämän keskittyessä seuraamaan siivoojanaisen työtä ja kuuntelemaan teoksen ääniraidan kertomuksia.
”Kuudennessa huoneessa siitä on tullut rutiinia. Hän pysyy täällä
koko pitkän päivän, joka päivä, aamusta iltaan. Jokainen päivä
on samanlainen. Tyhjyys, uudestaan ja uudestaan. [Tauko] Kuudennesta huoneesta ei ole pakotietä. Huoneessa on ikkunat, mutta ei ole syytä katsoa ulos.” 935

935

936

937
938

”In the sixth room it has become routine. She stays here all day long, every
day, day in, day out. Every day is the
same. Emptiness, over and over again.
[Pause] There is no escape from the sixth
room. There are windows, but no reason to look outside.” Rainio & Roberts,
Kahdeksan huonetta, 2008
Teoksen kertojaääni on Kahdeksan
huonetta -teoksessa näyttelijän, ei haastateltavan henkilön, kuten trilogian
aiemmissa osissa. Taiteilijoiden kotisivut
(rainioroberts.com) 2008.
Taiteilijoiden kotisivut (rainioroberts.
com) 2008.
Rainio & Roberts 2009, passim.

Siivoojanaisen tehdessä työtään kuulemme teoksen ääninauhalta nuoren
naisen äänen. Hän kertoo englanniksi, kolmannessa persoonassa, tuntemuksista, kokemuksista ja peloista. Naisen äänessä on havaittavissa hienoinen vierasperäinen korostus, sillä hän puhuu englantia venäläisellä
korostuksella.936 Teoksen edetessä katsoja saattaa yhdistää naisen kertomuksen median ja viihteen välittämiin tietoihin ja kuvauksiin naiskaupasta ja pakkoprostituutiosta; jokaisen kuvan kohdalla kuulemme naisen
kokemuksista aina eri näkökulmasta tarkasteltuna, esimerkiksi suhteessa
perheeseen, ihmisen pelkoihin ja alistumiseen. Katkelmat keskittyvät
arkipäiväisyyksiin, matkustamiseen, odottamiseen, arjen toistumiseen
samanlaisena päivästä toiseen, mutta mukaan mahtuu myös ahdistavampia huomioita epävarmuudesta ja jonkinasteisesta luovuttamisesta, oman
arvon ja toivon menettämisestä. Teokseen valittu aihe ei kuitenkaan
hyppää vastaanottajan silmille, vaan sen käsittely on hienovaraisempaa,
teema on ikään kuin luettavissa rivien välistä. Oudon kontrastin kerrontaan luo se seikka, että nainen kuvailee tuntemuksiaan ja kokemuksiaan
varsin arkipäiväiseen tyyliin, todeten monia vaikeitakin asioita täysin lakonisesti, ilman tunnevyöryä tai säröjä äänensävyssä. Taiteilijat selittävät
valitsemaansa kerrontatapaa sillä, että he halusivat näin välttää naiskauppaan ja prostituutioon liittyvää ”mystifiointia.” 937
Teoksen esittelyteksti paljastaa, että teoksessa kuultavat,
dramatisoidut monologit, pohjaavat taiteilijoiden tekemään taustatutkimukseen sekä haastatteluihin Suomeen seksityöhön omaehtoisesti tulleiden tai vastentahtoisesti tuotujen venäläisprostituoitujen kanssa.938 Tätä
taustaa vasten Kahdeksan huonetta -teos rinnastuu selkeämmin trilogian
aikaisempiin osiin, vaikka se sisältääkin enemmän ohjattua ja fiktiivistä
materiaalia. Teos ponnistaa aidoista teemoista ja lähtökohdista, vaikka se
sijoittakin todellisuudesta poimitut tarinat osaksi kokonaisuutta, joka ei
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Kahdeksankanavainen synkronisoitu DVD-installaatio, ääni, 15 min
Kuvat näyttelystä Minna Rainio & Mark Roberts: Kahdeksan huonetta,
Korjaamon galleria, 2008
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939
940
941
942

943

Helke 2006, 13; myös edellä.
Cowie 2007, 118. Myös Hongisto 2008a,
6–7.
Helke 2001b, 26.
Rainio 2008, 74. Omissa kirjoituksissaan Minna Rainio poimii käyttöönsä
Laura U. Marksin käyttämän osallistu
van katsojuuden käsitteen. Esim. Marks
2000, 48. Marks kirjoittaa: ”The viewer
is called upon to fill in the gaps in the
image, to engage with the traces the image leaves. By interacting up close with
an image, close enough that figure and
ground commingle, the viewer relinquishes her own sense of separateness
from the image – not to know it, but
to give herself up to her desire for it.”
Marks 2000, 183. Lähes vastaavalla tavalla Vivian Sobchack käyttää puolestaan
osallistuva kokemus käsitettä. Sobchack
1992, 143.
Rainio 2007, passim.

ole alisteinen lähtökohdilleen, kuten esimerkiksi suora dokumenttielokuva. Rainion ja Robertsin käyttämä lähestymistapa Kahdeksan huonetta
-teoksessa palauttaa mieleen Susanna Helken kuvauksen ”dokumentaarisesta elokuvasta”, joka voi pitää sisällään myös näyteltyjä ja ohjattuja
tilanteita, vaikka teoksen teemat ja tarinat ovatkin todellisesta elämästä
poimittuja.939 Helken tavoin myös elokuvatutkija Elizabeth Cowie puoltaa taiteellisen prosessin puitteissa tapahtuvaa mahdollisuutta katsoa
tapahtumia ja ihmiskohtaloita kontekstissa, joka sallii (elokuva)teoksen
kuvaaman historiallisen hetken ja lokaation ”sosio-historiallisen tilan
uudelleenajattelemisen.” 940
Visuaalisesti Kahdeksan huonetta jatkaa trilogian muiden
osien tutuksi tekemää tyyliä; teoksen kuvat ovat staattisia, pelkistettyjä
ja hitaasti vaihtuvia kuvia hotellihuoneista, joissa ei tapahdu juuri mitään, siivoojan satunnaisia piipahduksia lukuun ottamatta. Huonekohtaiset otokset on kuvattu pääosin syvätarkasti laajakulmaotoksella, ja
kamera liikkuu varsin vähän, toisinaan panoroiden hitaasti siivoojanaisen liikkeiden ja toimien mukana. Teoksen esteettisen ilmeen hallitseva
piirre on valokuvauksellisuus, sillä installaatioteoksen kohtaukset ovat
ikään kuin eläviä valokuvia, jähmettyneitä otoksia, jotka on harkitusti
lavastettu ja rakennettu kontrastoimaan ääniraidalta kuultavan monologin sisältöä ja ajan kulumista. Liikkuvan kuvan teoksessa staattiset
kuvat yllättävät, ja saavat arkipäiväisen ja tavanomaisen näyttämään
oudolta ja epätavalliselta; pidättäytymiseen perustuva tyyli saa myös
vastaanottajan katsomaan huonetta toisin, tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin.941 Sitä, mistä teoksen ääniraidalta kuultava naisen ääni kertoo, ja mitä huoneissa on tapahtunut – ennen ja jälkeen – ei näytetä,
eikä siitä aivan suoraan edes puhuta. Silti teoksen vastaanottajan on
mahdollista päätellä näkemänsä ja kuulemansa pohjalta, mistä teoksessa on kyse, ja mistä siinä puhutaan. Hiljaiset ja toiminnasta tyhjät
huoneet ikään kuin patistavat katsojan työhön, ”osallistuvaan katsojuuteen”, joka pakottaa tämän turvautumaan omiin tietoihinsa ja mielikuvitukseensa täydentääkseen kuvan ja sen merkityksen.942 Osallistuessaan kuvittelutyöhön – eräänlaiseen aistimelliseen tunnereaktioon
– vastaanottaja täydentää omassa mielessään ”kuvallista esittämistä pakenevat tapahtumat”, katsojan ”tirkistelyn halun” jäädessä kuitenkin
tyydyttämättä.943
•
Kahdeksan varsin samannäköistä videokuvaa hotellihuoneesta ympäröivät minua muutoin lähes pilkkopimeässä galleriatilassa. Projisointipinnat
muodostavat tiiviin kehän ympärilleni ja muu ympäristö tuntuu katoavan;
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tuntuu siltä kuin olisin itse tuossa videokuvan esittämässä huoneessa.
Katseeni kiertää verkkaiseen tahtiin kuvasta ja huoneesta toiseen seuraten vanhempaa naishenkilöä, joka siivoaa huoneen toisensa jälkeen. Työ
etenee myötäpäivään, ja uutta siivottavaa riittää jatkuvasti, vaikka huoneissa ei näykään ketään muita ihmisiä.

Teoksen alussa kaikki kahdeksan huonetta ovat epäsiistejä käytön jäljiltä;
sängyt ovat petaamatta ja yöpöydillä sänkyjen vieressä on pulloja ja muuta roskaa. Siivooja astuu ensimmäiseen huoneeseen punaisessa esiliinassaan ja alkaa pedata sänkyä pöyhien tyynyjä ja suoristaen lakanoita. Kun
siivooja asettelee peittoja paikoilleen, naisen ääni alkaa kertoa matkasta
ja matkanteosta: ”Ensimmäinen huone on aina liikkeessä. Auto, linjaauto, juna – sillä ei ole merkitystä.” Kamera siirtyy lähikuvaan siivoojanaisen käsistä, jotka silittävät ja tasoittavat peittojen kuhmuja ja ryppyjä
suoriksi. Työn kuvaus on haptista, sillä siinä korostuvat työtä tekevät
kädet ja huoneen erilaiset sisustusmateriaalit – sinisävyiset päiväpeitot,
rypistyneet lakanat sekä pehmeät tyynyt – joita kuvataan runsaasti lähikuvin, ikään kuin korostaen materiaalien tuntumaa, kenties tuoksuakin.
Naiskertoja jatkaa kertomustaan ja kuvailee, kuinka nainen istuu ja tuijottaa ulos ikkunasta maisemien kiitäessä ohi. Samalla installaatiotilan
täyttää ääni, joka muistuttaa levyn loppuun paikoilleen juuttuneen neulan tuottamaa rahinaa. Äänen tasainen rytmi tuo myös mieleen sydämen lyönnit sydänmonitorin läpi kuultuina. Siivoojan asetellessa sinistä
päiväpeittoa sängyn päälle, naisen ääni kuvailee, kuinka hän ajattelee
kotiaan ja elämää, jonka on jättänyt taakseen, ystäviään, perhettään ja
lapsiaan. Samalla kertoja paljastaa myös naisen motiivin työn teolle; hän
kertoo lähteneensä pois perheensä luota, koska yrittää mahdollistaa työn
avulla paremman elämän perheelleen.
Siivoojan siirtyessä seuraavaan huoneeseen, kameran kuva
jää paikalleen ensimmäisessä huoneessa, kuvaten siivottua valmista huonetta. Seuraavassa huoneessa siivooja kohtaa samanlaisen epäjärjestyksen kuin edellisessäkin. Hän astuu ensin ikkunan luo ja avaa sen, ja
jää hetkeksi katsomaan pihalle. Samaan aikaan naiskertoja alkaa kertoa,
että toisessa huoneessa nainen odottaa yhdessä muiden naisten kanssa,
mutta kukaan heistä ei puhu, vaan he kaikki katsovat vain jalkoihinsa,
vältellen toisen katsetta. Siivooja alkaa pedata sänkyä, naiskertojan kuvaillessa samalla huonetta, missä naiset istuvat, likaiseksi ja roskaiseksi.
Kameran seuratessa etäältä siivoojan liikkeitä pienessä hotellihuoneessa, kertojaääni kuvailee puolestaan toista huonetta, missä kertomuksen
nainen istuu. Siinä huoneessa on ikkuna ja ovi, mutta molemmat ovat
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lukittuja. Pedattuaan sängyn siivooja tyhjentää vielä roskakorin ja siirtyy kolmanteen huoneeseen. Siellä siivoustyö toistuu kuten edellä, kertojaäänen kertoessa kolmannen huoneen edustavan väistämätöntä muutosta, välitilaa kahden paikan välissä; tässä huoneessa nainen muuttuu,
kertoja kertoo, ja tästä huoneesta nainen poistuu toisenlaisena: ”Hänestä tulee näkymätön.”
Neljännen huoneen kohdalla taustalla kuuluu askelten
ääniä, jotka eivät kuitenkaan ole siivoojan askelten äänet. Siivooja
sammuttaa lukuvalon yöpöydällä ja alkaa pedata sänkyä naisäänen ker
toessa, että neljäs huone on aina erilainen, ja kuitenkin aina sama: ”Makuuhuone, mutta eri makuuhuone.” Lisäksi nainen kertoo, että mies
odottaa neljännen huoneen oven ulkopuolella. Samalla kamera kuvaa
lähikuvassa sänkyä sijaavan siivoojanaisen käsiä, ja askelten ääni taustalla on muuttunut oudoksi ontosti kolahtelevaksi tasaiseksi kolahteluksi.
Naiskertoja kertoo, että nainen tietää miehen olevan oven ulkopuolella,
kuten myös seuraava ja sitä seuraava mies: ”Mies on siellä ja ajattelee,
valitsee, päättää. Miehellä on tämä vapaus, vapaus tehdä tämä valinta,
tämä päätös.” Siivooja asettelee sinistä päiväpeitettä pedatulle sängylle,
mutta tällä kertaa sänky näyttää hieman hutaisten pedatulta. Päiväpeitto piilottaa rypyt alleen ja siivooja silottelee sen pinnan tasaiseksi, naiskertojan kertoessa, kuinka mies ottaa lompakon taskustaan, ja pohtii
sopivaa maksutapaa. Siivooja tyhjentää roskakorin ja katoaa ovesta käytävään, kohti viidettä huonetta.
Viidennessä huoneessa siivooja korjaa aluksi verhojen
asentoa, siirtyen sitten petaamaan sänkyä. Siivoojan oikoessa lakanoita, taustalla kuuluu ääni, joka muistuttaa nukkuvan ihmisen hengitystä.
Siivooja pöyhii tyynyjä ja naiskertoja kertoo, että mies on naisen kanssa
viidennessä huoneessa. Kertojan mukaan mies katsoo naista ja hymyilee.
Siivooja asettelee peitot paikoilleen, silittäen kädellään möykyt ja kurtut,
ja heittäen lopulta päiväpeiton sängyn päälle. Taustalla kuuluu vain raskas hengityksen ääni, kunnes naiskertojan ääni katkaisee äänen kertoen,
että viides huone on hiljainen. Siivooja saa työnsä valmiiksi ja poistuu
huoneesta. Kuudennessa huoneessa siivooja kävelee ikkunalle avaten sen,
ja lukiten sen tuuletusasentoon. Nainen katsahtaa hetkeksi ulos taivaalle,
ja samalla hetkellä naiskertojan ääni alkaa kertoa, että kuudennessa huoneessa ”siitä on tullut rutiinia”. Siivoojan kasvoilla välähtää hymyntapainen, kun hän katselee ulos. Samaan aikaan kertojaääni kuvailee, kuinka
nainen on huoneessa koko päivän, aamusta iltaan; ”Joka päivä on sama.
Tyhjyys, uudelleen ja uudelleen.” Kamera kuvaa alhaalta ikkunan edessä
touhuavaa siivoojaa, joka asettelee peittoja suoriksi sänkyyn. Näemme
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naisen keskivartalon ja kädet, mutta emme näe hänen kasvojaan. Seuraavaksi kamera kuvaa työtä tekeviä käsiä sivulta niin, että vain käsivarret
näkyvät, kun kädet silittelevät peittoa suoraksi. Naiskertojan ääni toteaa,
että kuudennesta huoneesta ei voi paeta: ”Huoneessa on ikkunoita, mutta ei syytä katsoa ulos.”
Seitsemännessä huoneessa näemme petaamattoman sängyn ja oven, joka pilkottaa pienen eteisen päässä sängyn takana. Naiskertojan ääni jää toistamaan sanoja ”over and over again” uudelleen ja
uudelleen, kuin aiemmin kuultu rikkinäinen paikoilleen juuttunut äänilevy. Siivooja astuu huoneeseen ja alkaa pedata sänkyä; samat työvaiheet
toistuvat kuten aiemminkin. Taustalla kuuluu edelleen ”over and over
again”, kameran kuvatessa siivoojaa sängyn toiselta puolelta. Nainen kohottaa peiton ylös, peittäen hetkeksi kuva-alan valkealla kankaalla. Hän
pöllyttää peittoa muutaman kerran kameran edessä, kunnes yhtäkkiä liike pysähtyy ja siivooja katsoo suoraan kameraan pitäen edelleen peittoa
käsissään. Samalla naiskertoja kertoo, että seitsemännessä huoneessa olet
naisen kanssa ja katsot häntä. Siivoojanaisen ilme näyttää pelästyneeltä,
ja peitto hänen käsissään valahtaa rauhallisesti alaspäin. Siivoojanainen
jatkaa työtään ja katsekontakti särkyy; lähikuvassa kädet silottelevat sinistä päiväpeittoa paikoilleen terhakkain vedoin ja päättäväisesti, ja taustalla kuuluu edelleen luuppaava ”over and over again”.
Kahdeksannessa huoneessa näemme ensin sijaamattoman
sängyn, josta kamera panoroi ohi avoimen kaapin ovelle. Taustalla kuuluu jälleen äänilevyn rahinaa, jonka päälle tunkee iloista linnunlaulua
siivoojan astuessa huoneeseen ja tarttuessa työhön. Naiskertoja sanoo;
”Kahdeksas huone on illuusio, kangastus. Se on toive, se on paluu, se
on turva.” Tiukassa lähikuvassa siivoojan kädet silittelevät lakanaa tasaiseksi, ja äänimaailma linnunlauluineen on kuin kesäisestä metsästä.
Naiskertoja jatkaa: ”Kahdeksas huone on valo tunnelin päässä. Mutta
siellä ei ole valoa.” Samalla siivooja sammuttaa yöpöydällä palavan lukulampun, ja asettelee vielä tyynyt paikoilleen. Nyt kertoja toteaa, että
kahdeksas huone on illuusio. Siivooja tyhjentää roskakorin ja poistuu
huoneesta. Viimeistään nyt vastaanottaja havaitsee, että ensimmäinen
huone on taas sotkuinen; hetki sitten pedattu sänky on taas myllätty ja
yöpöydällä on tyhjiä kaljapulloja. Siivousprosessi tuntuu jatkuvan äärettömiin; nainen vaihtaa huonetta, siivoaa huoneen ja siirtyy seuraavaan
– tapahtumat etenevät jatkumona, ilman häiriöitä tai sivupolkuja vallitsevaan asiantilaan. Kun nainen siirtyy siivoamaan huoneesta toiseen,
katsoja ikään kuin ”seuraa” perässä, kääntäen katseensa aina seuraavaan
kuvaprojisointiin. Samaan aikaan katsojan selän taakse jääneet huoneet
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kuitenkin muuttuvat vaivihkaa siivoamattomiksi; kun siivooja saavuttaa
kahdeksannen huoneen ja saa sen siivottua, ensimmäinen huone on taas
sotkettu, ja naisen täytyy aloittaa loputon siivousurakkansa uudelleen.
Kun siivooja saavuttaa kahdeksannen huoneen ja aloittaa jälleen työnsä,
nuoren naisen ääni kertoo, että tämä huone on illuusio, pelkkää kangastusta. Hän jatkaa toteamalla, että tämä huone on myös turva ja paluu.
Teoksen katsojan valtaa hetkeksi toive, että naisen elämää hallitseva
pahan kierre olisi murrettavissa, ja että kenties myös siivoojanaisen loputtomalta vaikuttava urakka voisi päättyä joku päivä. Seuraavassa hetkessä naiskertoja kuitenkin jatkaa toteamalla, että ”Kahdeksas huone on
valo tunnelin päässä”. Siinä samassa siivoojanainen sammuttaa sängyn
vieressä yöpöydällä palavan lukulampun ja asettelee tyynyt paikoilleen
päiväpeiton päälle. Nuoren naisen ääni toteaa heti perään, että ”siellä
[tunnelissa] ei ole valoa”. Pieni toivon kipinä sammuu, ja siivooja poistuu
huoneesta. Teos alkaa taas alusta ja kehämäinen kertomus jatkuu taas
”uudelleen, ja uudelleen”.

Installaation kokonaiskesto on 20 minuuttia, joka on myös se aika, jonka prostituoitu tavanomaisesti keskimäärin viettää asiakkaan kanssa.944
Taiteilijoille siivottavat hotellihuoneet ovat vertauskuva prostituution
”näkymättömyydelle” yhteiskunnassamme; tällä metaforalla he eivät
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ongelma koskettaisi myös suomalaista yhteiskuntaa. Vertauskuvallisuus liittyy paremminkin siihen seikkaan, että
ongelmasta vaietaan liian usein, ja että se ”siivotaan” helposti ”maton
alle” pois näkyvistä.945 Installaation muoto on kuin katsojaa ympäröivä
huone, hotellihuone, jossa katsojan on pakko ottaa kantaa näkemäänsä.
Näyttelytilassa installaatio muodostaa tiiviin kehän, jonka sisään katsoja astuu projisointipintojen välistä. Projisointien muodostaman kehän
keskeltä ei ole kovin helppoa poistua, vaikka siellä ei paikoin ole helppo olla, jos paneutuu kuulemaansa ja ajattelee sitä empaattisesti. Kehän
sisällä katsetta ei voi kääntää pois edes hetkeksi, ellei astu installaation
muodostaman piirin ulkopuolelle; kuvat ympäröivät katsojaa joka puolella, ja hetkittäin myös katsoja saa huomata olevansa katseen kohteena,
kun teoksen siivoojanainen pysäyttää työnsä hetkeksi, ja vastaa katsojan
katseeseen suoralla katseella.946
•
Rainion ja Robertsin monikuvainen liikkuvan kuvan installaatio Kah
deksan huonetta näyttäytyy minulle ennen kaikkea prosessuaalisena
teosmuotona, joka tukee ja edistää kokijansa vuorovaikutteisuutta esit292
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944
945
946

Taiteilijoiden kotisivut (rainioroberts.
com) 2008.
Teoskuvaus löytyy taiteilijoiden kotisivuilta (rainioroberts.com) 2008.
Teoksen ollessa esillä Galleria Korjaamossa Helsingissä 2008, teos oli installoitu melko ahtaaseen tilaan, jolloin
valkokankaiden muodostamasta kehästä
tuli hyvin tiivis. Valkokankaiden välit
olivat ahtaat, joten katsojan piti pujahtaa melkein kylki edellä niiden välistä
teoksen keskelle. Toisaalta, tiivis kehä
toimi teoksen kannalta edullisesti siinä
mielessä, että teoksen katselu rauhoittui,
kun katsojat eivät kulkeneet jatkuvasti
edes takaisin teoksen ulkopuolen ja sisäpuolen välillä.

947

948
949

Vrt. Bal 2007, 8–9, 19. Mieke Bal kirjoittaa liikkuvan kuvan installaation
teosmuodosta affektin välineenä, eli
eräänlaisena ”affekti mediumina” (engl.
”affect as a medium”) kuvaillessaan EijaLiisa Ahtilan liikkuvan kuvan installaation Talo (2002) toimintaa. Tällä hän
viittaa sekä installaation muodon että
vastaanottajan ruumiillisen läsnäolon
yhteistoimintaan, jossa vallitsevasta
tunnelmasta tulee teoksen varsinainen
ilmaisumuoto. Talossa yhdistyvät mielikuvitukselliset, Balin mukaan sadunomaiset, ainekset ahdistavampiin aineksiin – mielen järkkyminen ja sen aikaansaamat hallusinaatiot – ja yhdessä nämä
muodostavat ristiriitaisten tunnelmien
luoman kokonaisuuden, joka ympäröi
teoksen vastaanottajan installaation sisällä, sävyttäen teoksen ja vastaanottajan
kohtaamista. ”The installation itself – –
[is] the conduit, or medium in the material sense, through which the resulting
mood can be transferred to the viewer.”
Bal 2007, 19.
Esim. Nichols 1991, 3.
Vrt. Nichols 1994,100.

tämänsä audiovisuaalisen materiaalin parissa. Teos tähtää ruumiilliseen
kokemukseen, jonka aistimisessa auditiivisella tilakokemuksella on myös
keskeinen rooli kuvien ja fyysisen tilan rinnalla; taiteilijoiden tavoitteena
on ollut saavuttaa kokonaisvaltainen aistimellinen tunnereaktio. Teoksen fyysinen muoto ja sen katsojan ympärille luoma tila alleviivaavat
tehokkaasti teoksen temaattista sisältöä ja tunnelmaa, välittäen teoksen
ja vastaanottajan affektiivista kohtaamista, ja pyrkien edesauttamaan
vastaanottajan ruumiillisia kokemuksia ja tunteiden kokemista.947 Kun
teoksen vastaanottajasta tulee osa installaatioteoksen tilaa, teosmuoto
pyrkii paikantamaan katsojan liki esitettyä tarinaa ja sen välittämää maailmaa; teoksen fyysinen muoto muistuttaa vastaanottajaa siitä, että tämä
on osa, ei yksin teoksen vaikutuspiiriä, vaan myös osa sitä samaa yhteiskunnallista järjestelmää, jossa teoksen esittelemät ihmiset elävät. Lisäksi
teosmuoto pyrkii rauhoittamaan teoksen vastaanottotilanteen siten, että
teos muodollaan pakottaa katsojan pysähtymään ja katsomaan pidempään, pelkän ohikävelyn ja vilkaisun sijaan. Installaatio luo tilan, kuvien
ja äänten yhteisvoimin klaustrofobisen ja paikoin melko epämukavan
tilan, joka heijastelee naiskertojan kuvailemia kokemuksia; teoksen käsittelemän aiheen epämiellyttävyys toistuu teosmuodossa, joka ahdistaa,
piirittää ja sulkee katsojan sisäänsä, pakottaen tämän katsomaan ja ajattelemaan näkemäänsä ja kuulemaansa. Katsoja joutuu installaation keskellä kasvotusten sellaisen omaa yhteiskuntaamme koskevan asian kanssa, josta usein vain vaietaan; kehän keskellä voi toki ummistaa silmänsä,
mutta naiskertojan ääni hiipii kuitenkin katsojan korviin alati jatkuvana
tasaisena virtana.
Dokumenttielokuvan traditiossa teoksen muoto ja sisältö
nähtiin pitkään toistensa vastakohtina; erilaisten esteettisten ja tyylillisten seikkojen painottaminen koettiin haitalliseksi ajattelutavassa, joka
korosti todellisuudesta ammennettavan tiedon ilmaisua mahdollisimman
neutraalilla tavalla.948 Rainion ja Robertsin teoksissa suhde dokumentaarisuuteen on lähes vastakkainen niin tyylin – eli teoksen käyttämän
elokuvallisen ilmaisutavan – kuin myös sisällön ja temaattisen lähestymistavan – jonka puitteissa valittua aihetta lähdetään käsittelemään –
tasolla; trilogian teoksissa viittaussuhde todellisuuteen säilyy, mutta se
on selkeästi alisteinen teosten ilmaisullisille tavoitteille. Lisäksi, Rainion
ja Robertsin installaatiomuotoisista teoksista tuntuu uupuvan tietty selittävyyden ja yleistävän periaatteen läsnäolo, joka perinteisesti yhdistyy dokumentaarisen diskurssiin.949 Tämä käy hyvin ilmi muun muassa
siinä, kuinka teokset eivät pyri rakentamaan yhtenäistä tilallis-ajallista
kokonaisuutta, joka etenee lineaarisesti, vaan sen sijaan ne tyytyvät esitMINNA RAINIO & MARK ROBERTS
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tämään fragmentaarisena kokonaisuutena paikkoja, henkilöitä, asioita
ja tapahtumia. Tässä mielessä teokset muistuttavat myös elokuvatutkija
Bill Nicholsin nimeämää performatiivisen dokumentin moodia950, jossa fiktion ja dokumentin raja hämärtyy, ja jossa tyylittely ja rakennettu
luonne korvaavat objektiivisuuden vaateen.951 Teokset eivät argumentoi
selkeästi ja täsmällisesti tiettyä näkökulmaa tai totuutta, jonka puolesta
ne pyrkisivät saamaan vastaanottajan ottamaan kantaa, sillä teosten lähtökohtana on pikemminkin eläytymisen, viittausten ja assosiaatioiden
kautta saavutettava subjektiivisuus, sekä kokemuksellinen tieto. Nicholsin performatiivisen dokumentin moodimääritelmä korostaa myös dokumenttielokuvan tekijälähtöisyyttä; tekijyys on toki voimakkaasti esillä
myös Rainion ja Robertsin teoksissa, mutta kuitenkin enemmän representaation ja ilmaisun, kuin esitetyn argumentaation tasolla.952

950

951
952
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Nichols erottaa kaikkiaan kuusi dokumenttielokuvan moodia eli lähestymistapaa, joiden puitteissa dokumenttielokuvan tekijä lähestyy valitsemaansa
aihetta, ja joiden avulla katsoja voi tulla
tietoiseksi elokuvan välittämästä todellisuudesta, sekä siitä näkökulmasta, josta
todellisuutta tarkastellaan. Moodit ovat
kuvaileva (engl. expository), havainnoiva
(engl. observational) sekä vuorovaikut
teinen tai keskusteleva (engl. interactive).
Nichols 1991, 32–33. Viimeisen moodin
Nichols nimesi myöhemmin uudelleen
osallistuvaksi (engl. participatory), sekä
täydensi listaa vielä kahdella moodilla,
jotka ovat refleksiivinen (engl. reflexive)
ja performatiivinen (engl. performative),
ja joiden avulla Nichols on kuvannut
1980–90 -luvuilla dokumenttielokuvissa
tapahtuneita muutoksia. Nichols 1991,
32, 56–68; Nichols 1994, 93–96. Myös
Nichols 2001a, 115–116,185. Nicholsin moodijaottelu, joka on alkujaan
historial
linen, ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että dokumenttielokuva välttämättä toteuttaisi vain yhden moodin tyylisuunta, vaan on tavallista, että moodit
sekoittuvat elokuvassa. Esim. Nichols
1994, 95. Dokumenttielokuvassa moodi
ei myöskään sanele jokaista elokuvan
osaa, vaan esiintyy paremminkin vallitsevana tyylinä läpi dokumentin. Näin
ollen esimerkiksi refleksiivinen dokumenttielokuva voi sisältää sekä osallistuvia että performatiivisia osia. Nichols
2001a, 100.
Nichols 1994, 93–98. Myös Helke 2006,
86–87.
Rainion ja Robertsin teokset eivät siksi
rinnastu sellaisiin 1990-luvulla vakiintuineisiin performatiivisiin dokumentin
esitystapoihin, joissa tekijä mielipiteineen on avoimesti, jopa tunkeillen
läsnä, kuten esimerkiksi ”esiintyjä-ohjaajat” Michael Moore (esim. Bowling
for Columbine, 2002 ja Fahrenheit 9/11,
2004) tai Nick Broomfield (esim. Kurt
and Courtney, 1998 ja Biggie and Tupac,
2002). Ks. Bruzzi 2000, 163–171; myös
Helke 2001a, 16–17.
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jonka keskiössä on ollut liikkuvan kuvan installaatio
kuvataiteen ja elokuvan välimaastoon sijoittuvana intermediumina, lähti
liikkeelle 2000-luvun alussa voimakkaasti esiin nousseesta galleriaelokuva-ilmiöstä. Olen tarkastellut tutkimuksessani monikuvaista liikkuvan
kuvan installaatiota monipuolisesti, keskittyen erityisesti fenomenologisten ja uusformalististen tutkimusnäkökulmien puitteissa hahmottamaan
ilmiöön liittämiäni tilallisuuden, mediaalisuuden ja materiaalisuuden
ulottuvuuksia. Näiden tutkimusnäkökulmien kautta olen pohtinut liikkuvan kuvan installaation ilmaisumuodon tarjoamia mahdollisuuksia
merkityksenmuodostuksen, ruumiillisen kokemuksen ja tilaan hajautetun audiovisuaalisen kerronnan teemojen kautta. Valitsemani tutkimuskohteen – tilallis-audiovisuaalisen esityksen – vastaanotossa visuaalisuudella ei ole ehdotonta etusijaa; yhtä merkityksellisiä seikkoja teoksen
vastaanottokokemuksen ja merkityksenannon kannalta ovat myös teokseen kuuluva auditiivinen materiaali, samoin kuin myös teoksen tilalliset
ulottuvuudet. Tästä johtuen lähestymistapani tutkimuskohteeseen on
muokkautunut luonteeltaan fenomenologis-(uus-)formalistiseksi, ammentaen kahdesta keskenään melko erilaisesta, mutta kuitenkin toisiaan
hyvin täydentävästä tutkimussuuntauksesta. Tutkimukseni lähtöasetelmassa toisaalla on fenomenologinen näkemys tilan ja ruumiillisen kokemuksen luonteesta installaatiotaiteessa, kun taas toisaalla on uusformalistinen lähestymistapa, jonka puitteissa olen keskittynyt tarkastelemaan
teoksen muotoa ja sen suhdetta sisältöön, vastaanottoon sekä teoksen
aikaansaamaan esteettis-aistiseen kokemukseen. Miellän valitsemani tutkimusnäkökulman kuitenkin pikemminkin mediumsensitiivisyyttä kuin
puhtaasti mediumspesifisyyttä korostavaksi.
Tilan ja materiaalisuuden käsitteet ovat keskeisiä tutkimukseni kannalta, ja ne kulkevat rinnan läpi koko tutkimuksen. Installaatiotaiteeseen sisäänkirjoitettu ajatus vastaanottajan ruumiillisesta
tavasta kohdata tilallinen taideteos luo pohjan liikkuvan kuvan instalTUTKIMUKSENI,
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laation tarkastelulle myös tässä tutkimuksessa. Liikkuvan kuvan installaatioissa tilallinen teosmuoto tuo itsessään verrattain immateriaaliselle taidemuodolle (projisoitu filmi- tai videokuva) materiaalisemman ja
fyysisemmän olomuodon. Tällöin tilallisuus toteutuu niin taideteoksen
omassa fyysisessä kuin myös teoksen virtuaalisessa tilallisuudessa, jolla
viittaan teoksen esittämän tarinan maailmaan. Oma merkityksensä teoksen tilallisen luonteen tarkastelussa on myös teoksen vastaanottoa ympäröivällä esitystilalla, missä teoksen vastaanottaja kohtaa taideteoksen.
Koska installaatiotaiteeseen liittyy olennaisena osana ajatus moniaistisesta kokemuksesta, sanan katsoja käyttö tilallisten teosten yhteydessä
tuntuu mielestäni jokseenkin vajavaiselta, ja tästä johtuen olen käyttänyt
tutkimuksessani rinnan nimityksiä teoksen vastaanottaja ja kokija sekä
kohtaaja tavoittaakseni paremmin taidekokemuksen moniaistisen ja tilallisen luonteen.953
Tutkimuksessani olen pitänyt erityisen tärkeänä korostaa
sitä, kuinka esittämäni näkemys liikkuvan kuvan installaation mediaalisuudesta ja materiaalisuudesta voi ohjata taidehistoriallisen tutkimuksen
suuntaa avaamalla taiteen prosessuaalista luonnetta.954 Installaatiomuotoisen taiteen ollessa tarkastelun kohteena on tärkeätä korostaa taide
teoksiin liittyvän vuorovaikutuksen ja toiminnan prosessuaalisuuden
merkitystä ja näin painottaa taideteoksen merkityksenmuodostusprosessin luonnetta kulttuurisena taiteilijan, vastaanottajan ja teoksen materian yhteenkietovana vuorovaikutuksena. Tämän tutkimusnäkökulman
johdattelemana olen päätynyt siihen johtopäätökseen, että taidemuodon
mediaalisuutta ja materiaalisuutta, samoin kuin myös sen vuorovaikutteisuutta, ei voi ohittaa vain lyhyellä maininnalla, ymmärtäen taiteen
pelkkänä diskurssien rakennelmana, vaan että taiteen materiaalisuus ja
mediaalisuus tulee ymmärtää teoksen osatekijöinä, jotka monimuotoisesti ja aktiivisesti osallistuvat taiteen merkityksenmuodostusprosessiin.
Olen erottanut tutkimuksessani kaksi erilaista tasoa, joiden kautta olen lähestynyt liikkuvan kuvan installaation olemusta.
Tarkastelun ensimmäisen tason muodostaa materiaalinen ja prosessuaa
linen taso, jossa taideteoksen vastaanottajan ruumis nähdään teoksen
tapahtumisen paikkana, ja jonka kautta kuvaillaan sekä taideteosta että
sen tapahtumista, kohtaamista vastaanottajan kanssa. Toinen taso, jonka kautta olen lähestynyt liikkuvan kuvan installaatiota, on metaforinen
taso, joka korostaa ajattelua ja tulkintaa osana fenomenologista tutkimusta. Tarkastellessani liikkuvan kuvan installaatiota tutkimuksessani
ruumiinfenomenologisesti olen pyrkinyt osoittamaan niin tutkimukseni teoreettisessa osassa kuin myös sen teosluennoissa, kuinka taide296

TOISIN KERTOEN

953

954

Vrt. Summers 2003, 42 ja Räsänen 2009,
25. Ks. myös Bellour 2003b, 44, 48–49 ja
Païni 2000, 39.
Vrt. Kontturi & Tiainen 2004, 20.

955
956

Rebentisch 2012, 88.
Sobchack 1992, 5, 13–22.

teoksen vastaanottajan ruumiillisuus näyttäytyy merkittävänä tekijänä
nykypäivän taiteessa ja sen käsitteellistyksissä, ja aivan erityisesti installaatiotaiteessa. Taiteenlajin mediaalisuuden pohdinta materiaalisesta
näkökulmasta on osa taiteen arviointia, mutta ei kuitenkaan yksin riittävä; se kaipaa seurakseen taiteen vastaanoton prosessuaalisen luonteen
pohdintaa taiteen vastaanottajan näkökulmasta tarkasteltuna. Näin siksi, koska taiteen ”esteettinen muoto” on olemassa vain vastaanoton prosessissa, joka tarkoittaa muodon ja mediumin välistä yhteisvaikutelmaa
eli ”kollaboratiivista efektiä”.955
Tutkimuksessa esittämäni fenomenologinen tulkinta tutkimukseni kohdeilmiöstä pohjautuu ennen kaikkea Maurice MerleauPontyn filosofiaan. Merleau-Ponty korostaa filosofiassaan ruumiillisen
ja kokonaisvaltaisen maailmassa olemisen merkityksellisyyttä tilan kokemuksellisen ontologian selvittämiselle; ruumiillisuutemme on Merleau-Pontyn filosofian mukaan avain tilallisuuden ymmärtämiseen.
Merleau-Pontyn näkemykset taiteen ruumiillisesta kohtaamisesta ovat
täydentyneet tutkimuksessani elokuvateoreetikko Vivian Sobchackin näkemyksillä elokuvakokemuksesta ruumiillisena kokemuksena. Sobchack
sijoittaa elokuvakokemuksen elokuvan ilmaisevuuden ja elokuvan katsojan havainnon välimaastoon, missä katsoja ja elokuva jakavat yhdessä elokuvallisen tilan, joka on eräänlainen yhteinen tulemisen tila. Sobchackin
mukaan elokuvalla – joka Sobchackin sanoin on kokemuksen ilmaus
kokemuksen kautta – on erityinen kyky tehdä tuo riippuvuussuhde näkyväksi ja siten luoda kokemuksellinen tila katsojien osallistumiselle.956
Havaintomme elokuvakokemuksessa on Sobchackin mukaan aina synesteettinen ja synoptinen, sillä se ei rakennu erillisten aistien summana,
vaan aistien yhtäaikaisen yhteistoiminnan tuottamana kokemuksena.
Taideteoksen ilmaisu ja vastaanottajan havainto teoksesta eivät näin ollen ole toistensa vastakohtia, vaan toisistaan riippuvaisia käsitteitä, joiden varaan kokemuksemme taideteoksesta perustuu.
Valitsemani tutkimusnäkökulman kautta olen halunnut myös korostaa taiteilijan tekemän tilallisen teosmuodon valinnan
merkityksellisyyttä, niin teoksen sisällön kuin myös sen vastaanoton
kannalta. Kutsun tutkimuksessani liikkuvan kuvan installaatiota teos
muotona erityislaatuiseksi kerronnan tavaksi, joka vaikuttaa suuresti
niin tarinan sisältöön kuin myös sen vastaanottoon, mistä johtuen on
mielestäni tärkeätä huomioida se paremmin myös teosten esteettisessä
arvioinnissa. Tutkimuksessani olen myös pyrkinyt paikantamaan liikkuvan kuvan installaatiomuotoisten teosten asemaa ja suhdetta toisaalta
kuvataiteen perinteeseen ja toisaalta vakiintuneisiin ja tavanomaisemLOPUKSI
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piin audiovisuaalisen kerronnan tapoihin. Pohtiessani näitä kysymyksiä
olen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ohella käyttänyt apunani ja
keskustelukumppaninani aihepiiriin liittyvää, pääosin ranskalaista galleriaelokuva-ilmiöön liittyvää taidekeskustelua ja tutkimusta, jota olen
esitellyt edellä laajemmin tutkimukseni ensimmäisessä luvussa sekä osin
myös tutkimukseni toisessa luvussa.
Tutkimukseni kohdetaiteilijoiden teoksilleen valitsema
installaatiomuotoinen kerronnan tapa on saanut minut pohtimaan tutkimukseni kohdeteosten suhdetta audiovisuaaliseen kerrontaan yleensä,
samoin kuin myös yleisemmin tilallisiin ja kerronnallisiin käytäntöihin
nykykuvataiteessa. Tutkimukseni metodologisen viitekehyksen puitteissa olen tulkinnut teoksen tavan kertoa olennaiseksi ja merkitykselliseksi
osaksi teoksen sisältöä. Tutkimuksessa rakentamani viitekehyksen ohjaamana olen siirtynyt pelkän taiteen esteettisen inventoinnin sijaan tarkastelemaan taideteoksen merkityksellistämisprosessia, eli sitä, kuinka teos
suhteessa kohtaajaansa merkityksellistää käsittelemiään asioita. Tutkimukseni osoittaa sen, kuinka liikkuvan kuvan installaatio teosmuotona
sallii – ja jopa kehottaa – niin teoksen vastaanottajaa kuin myös sen tutkijaa tarttumaan sekä teoksen kontekstuaaliseen lukemiseen, että taiteen
kohtaamisen prosessuaaliseen ja tulkitsevaan tarkasteluun.
Tutkimuksessa tarkasteltavien teosten harjoittama kokeilu
kerronnan kanssa, sekä niiden tapa kertoa toisin, saavat myös teoksen
vastaanottajan pohtimaan kerronnan totuttuja perusperiaatteita – järjestystä, jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä – suhteessa näkemäänsä, samoin kuin
myös tiettyjä ennakko-odotuksiamme ohjaavia vakiintuneita rakenteita
tai niiden puutetta. Tutkimuksen kohdeteoksissa uudenlaiset kerronnan tavat toimivat hajautuksen, haarautumisen ja toiston kautta, kun
ne lineaarisen kertomusrakenteen sijaan hyödyntävät toimintatapoinaan
muun muassa yhteenkokoamista, purkamista, monistamista ja sijoiltaan
siirtämistä ja törmäyttämistä. Olen kutsunut edellä liikkuvan kuvan
installaatioissa tavattavaa tarinan kerronnan muotoa lineaarisen ja dynaamisen kerronnan risteymäksi, joka ei ole puhtaasti vuorovaikutteinen,
mutta joka silti jättää perinteistä audiovisuaalista kerrontaa enemmän tilaa teoksen vastaanottajan valinnoille. Tästä asetelmasta juontaa juurensa
myös tutkimuksessa käyttämäni nimitys ”tuloillaan olevat kertomukset”,
jonka ranskalaistutkija Jean-Christophe Royoux on esitellyt kirjoituksissaan ehdotuksenaan kuvaamaan nykytaiteen liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittamaa kerronnan tapaa.957 Tässä ”kerronnan uudessa
mallissa” tarinan kertominen ei enää tarkoita yksinomaan tapahtumien
kulun kuvailua lineaarisesti kertojalta vastaanottajalle, vaan kyseessä on
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keskinäisen kanssakäymisen prosessi, missä kertomuksen omaksuminen
nähdään osana sen sisältöä.958 Liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittama kerronta ohittaa usein kertomukselle perinteisesti osoitetut vaateet
kausaliteetista; sen sijaan se tyytyy kuvailemaan ja seuraamaan tilanteita,
tapahtumia ja erilaisia perättäisiä tai rinnakkaisia olotiloja ilman ehdotonta pyrkimystä sepittää asioita loogiseen syy-seurausyhteyteen.
Liikkuvan kuvan installaatiot saattavat usein herättää teoksen vastaanottajassa epäilyksen keskeneräisyydestä, sillä syyn ja seurauksen logiikkaan pohjaava kerronnan malli mielletään edelleen vahvasti
eräänlaiseksi audiovisuaalisen kerronnan kollektiiviseksi ja jaetuksi kokemusmalliksi. Monikuvaisissa liikkuvan kuvan installaatioissa kertomus
puolestaan esitetään usein luuppaavassa eli jatkuvaan toistoon pohjaavassa muodossa, joskus jopa ilman selkeää aloitus- ja lopetuskohtaa. Lisäksi kertomuksen hajaantuminen useaan eri kuva- ja äänilähteeseen voi
saada teoksen vastaanottajan helposti epäilemään, että jokin osa teoksesta
on menetetty katseen ollessa suunnattuna toisaalle; tällöin teoksen hahmottaminen ja hallitseminen täydellisenä kokonaisuutena voi toisinaan
tuntua lähes mahdottomalta. Toisaalta, vaikka kertomuksen vastaanottaja liikkuvan kuvan monikuvaisessa installaatiossa ei voi aidosti valita
erilaisten tarinapolkujen väliltä, ja vaikka teoksen tuottama kerronta ei
aina poikkeakaan kovin radikaalisti perinteisemmästä audiovisuaalisesta kerronnasta, liikkuvan kuvan installaatio onnistuu mielestäni usein
tuomaan kerronnan tapahtumaan moninaisempia vaihtoehtoja, ja näin
sen monikuvainen ja tilallinen installaatiomuoto onnistuu tarjoamaan
teoksen vastaanottajalle tunteen oman luennan työstämisestä. Teoksen
vastaanottajan mahdollisuus valita installaation äärellä niin katsomis- ja
kuuntelemispaikkansa, samoin kuin myös se järjestys, jonka mukaan hän
teosta katsoo, ovat mielestäni merkki tarinan ja teosmuodon dynaamisuudesta. Kun teoksen vastaanottajalle jää mahdollisuus suorittaa tarina
eri tavoilla, tarina voi tällöin muuttua ikään kuin teoksen vastaanottajan
toimesta, ja tämän oman toiminnan mukaan.
Jälkistrukturalistinen kirjallisuuden tutkimus, johon olen
tukeutunut käsitellessäni liikkuvan kuvan installaatioiden kerronnallisuuden luonnetta, on puhunut kohdeteosteni kaltaisten kertomusten
kohdalla ”heikosta kerronnallisuudesta”, jolla viitataan vaillinaiselta tai
vaikealta vaikuttaviin kertomuksiin. Viimeaikaisen elokuvatutkimuksen
parissa vastaavanlaisia kertomuksia on puolestaan kuvattu muun muassa
”monimutkaisiksi kertomuksiksi” tai ”palapelielokuviksi”.959 Tavallisesti
tällaiset kertomukset onnistuvat, näennäisestä hankaluudestaan huolimatta, aikaansaamaan lukijassaan vaikutelman kerronnallisesta koherenssista,
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vaikka ne ovatkin luonteeltaan fragmentaarisia ja huteria. Kirjallisuudentutkija Marie-Laure Ryan on kuvaillut liikkuvan kuvan installaatioiden
harjoittaman kerronnan kaltaista, ei-lineaarista kerrontaa kokemukselli
sesti kerronnallisiksi, millä Ryan tarkoittaa sitä, että kokonaisuus voi olla
vastaanottajan kokemuksessa kerronnallinen, vaikka se ei olisikaan sanan
kirjallisessa muodossa kertomus.960 Monikuvaisissa liikkuvan kuvan installaatiomuotoisissa teoksissa tilaan hajautuva audiovisuaalinen kerronta
kääntää rihmastoituvan ajattelun liikkuvan kuvan kielelle ja tilalliseen
muotoon. Vaikka teosten ilmaisumuoto omaa tiettyjä yhtymäkohtia sekventiaalisesti järjestyvään perinteiseen elokuvamediumiin, käyttäen osin
sen tutuksi tekemiä kerronnallisia metodeja, liikkuvan kuvan installaatioiden kerronnallinen merkitys löytyy ennen kaikkea niiden kyvystä haastaa
vastaanottajan odotukset kausaalisesti motivoidusta kertomusrakenteesta
dynaamisella, valintaan ja osallistumiseen innoittavalla kertomusrakenteella. Taiteilijoiden motivaationa tämänkaltaisten teosten luomisessa ei
ole enää ollut todellisuuden esittäminen, vaan paremminkin todellisuuksien tuottaminen, jolloin avautuu mahdollisuus muuttuvalle – ei ennalta
määrätylle – kertomukselle, joka on liikkeessä ja tuloillaan, ja tiettyjen parametrien puitteissa kykenevä muutokseen.
Tutkimuksen metodologisen viitekehyksen puitteissa analysoidut kohdeteokset – Eija-Liisa Ahtilan (s. 1959) Lohdutusseremonia
(1999) ja Tuuli (2002), Pekka Niskasen (s. 1961) 4 Songs – As a Matter
of Fat (1998) ja Ryokan Mother Tongue (Hotelli Äidinkieli, 2002), Minna Rainion & Mark Robertsin (s. 1974 & 1970) videoinstallaatiotrilogia
Jos voisit nähdä minut nyt (2003–2008; Rajamailla, 2003; Kohtaamiskul
mia, 2006; Kahdeksan huonetta, 2008) ja Heli Rekulan (s. 1963) Hotelli
(1991/2005) ja Vyyhti (2000) – muodostavat yhdessä heterogeenisen teos
kokonaisuuden. Teoksia yhdistää toisiinsa teosmuoto, missä liikkuvaa
kuvaa käytetään tilallisessa ja monikuvaisessa muodossa, sekä se, että
niissä jokaisessa on havaittavissa jonkinlainen narratiivinen rakenne tai
taso, jonka teos välittää vastaanottajalleen. Vaikka teosten teemat, samoin
kuin myös niiden esteettinen ja tilallinen muoto, vaihtelevat melko suuresti, eräs teoksia yhdistävä seikka on myös eräänlaisen kokonaisvaltaisen
fyysisen kokemuksen tuottaminen pelkän (audio)visuaalisen elämyksen
sijaan. Esimerkiksi Heli Rekulan teoksessa Vyyhti haptisilla aistimuksilla on merkittävä osansa teoksen tulkinnassa. Teosten fyysisyys, samoin
kuin myös niiden tilallinen muoto, tekevät teosten vastaanottajasta tietoisen ruumiillisuudestaan, edesauttaen moniaistista, intersubjektiivista
kokemusta. Samankaltainen, voimakkaan ruumiillinen kokemus välittyy
myös Pekka Niskasen teoksessa Ryokan Mother Tongue, jossa kamera liik300
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kuu lähes taukoamatta, tarkastellen tiloja sekä niissä oleskelevia ihmisiä
hieman poikkeavista näkökulmista, ja tehden samalla teoksen vastaanottajan katsomiskokemuksesta hieman rauhattoman, paikoin jopa hengästyttävän. Monissa tutkimukseni kohdeteoksissa audiovisuaalisen materiaalin asettelu tilaan heijastelee niin todellista tilakokemustamme kuin
myös esimerkiksi tarinan protagonistin kokemusta, jossa todellisuus ja
mielikuvitus sekoittuvat toisiinsa. Näin tapahtuu muun muassa EijaLiisa Ahtilan teoksessa Tuuli, jonka kerrontatapa on vastakkainen elokuvien perinteiselle, lineaariselle audiovisuaaliselle kerronnalle. Ahtilan
käyttämä kerronnan tapa, jota Niskasen kertomat tarinat myös läheisesti
muistuttavat, on kuitenkin lähempänä kokemustamme todellisuudesta,
jossa tapahtumat, hetket, ihmiset ja asiat kulkevat eri tasoissa risteytyen
ja törmäten eri tavoin. Näin siksi, että todellinen kokemuksemme tilasta tai jostain tapahtumasta on aina monikerroksinen, ja tätä kokemusta
niin Ahtilan samoin kuin myös Niskasen, teokset jäljittelevät installaatiomuodollaan.
Tutkimukseni kohdeteosten omaksuma monikuvainen
liikkuvan kuvan installaatio on näyttäytynyt minulle tutkimuksen aikana ennen kaikkea prosessuaalisena teosmuotona, joka tukee ja edistää
kokijansa vuorovaikutteisuutta esittämänsä audiovisuaalisen materiaalin
parissa. Tulkintani mukaan teokset tähtäävät ruumiilliseen kokemukseen, jonka vastaanottamisessa auditiivisella tilakokemuksella on keskeinen rooli kuvien ja fyysisen tilan rinnalla. Teosten fyysinen muoto, ja
sen vastaanottajan ympärille luoma tila, alleviivaa tehokkaasti teosten
temaattista sisältöä ja tunnelmaa, välittäen teoksen ja sen vastaanottajan
affektiivista kohtaamista, ja pyrkien edesauttamaan vastaanottajan kinesteettisiä kokemuksia ja empaattista eläytymistä. Kun teoksen vastaanottajasta tulee osa installaatioteoksen tilaa vaikkapa Rainion ja Robertsin
Kahdeksannessa huoneessa tai Rekulan Hotellissa, teosmuoto pyrkii paikantamaan teoksen vastaanottajan liki esitettyä tarinaa ja sen välittämää
maailmaa; Kahdeksannessa huoneessa teoksen fyysinen muoto luo tilan,
kuvien ja äänten yhteisvoimin immersiivisen, ja paikoin myös epämukavan tilan, joka heijastelee ja korostaa installaation audiovisuaalisen kerronnan kuvailemia kokemuksia.
•
Nykykuvataiteen installaatiomuotoinen liikkuvan kuvan taide on saanut
osakseen myös kritiikkiä, joka on haastanut sekä taidemuodon tilallisen
olemuksen että installaatio-termin käytön mielekkyyden tämänkaltaisista teoksista puhuttaessa ja kirjoittaessa.961 Kuten olen edellä pyrkinyt
osoittamaan, installaatio teosmuotona kuvataiteen piirissä tehtyjen liikLOPUKSI
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kuvan kuvan teosten kohdalla on edelleen pätevä ja varteenotettava käsite, vaikkakin on totta, että 2000-luvun liikkuvan kuvan installaatioiden
tilallisuus on usein – ainakin jossain määrin – erilaista kuin 1960- ja
1970-lukujen varhaisen videotaiteen kohdalla. Monista edellä jo kuvailemistani eroista huolimatta teosten tilallinen olemus ehdottaa teoksen
vastaanottajalle edelleen moniaistista ja korostuneen ruumiillista kokemusta. Kun 1960- ja 1970-lukujen teokset ja niiden vuorovaikutteisuus
pohjasi usein uuden videotekniikan sallimiin reaaliaikaisiin kuvanesittämistekniikoihin, 1990-luvulla teoksen vastaanottajan huomion kohteeksi nousi enenevässä määrin virtuaalinen tarinan maailma, jota taiteilijat
toivat installaatiomuodon avulla lähemmäs katsojaa, tehden siitä ikään
kuin todellisemman tuntuista, ja mahdollistaen näin teoksen vastaanottajan ruumiillise(mma)n kokemuksen tarinan maailmaan astumisesta.
Käsittelyni liikkuvan kuvan ja kertomuksen tilallistamisen
tematiikkojen ympärillä monikuvaisissa liikkuvan kuvan installaatioissa on samalla sivunnut useampaan kertaan myös kysymystä kuvataiteen
kontekstissa esitettävästä liikkuvan kuvan installaatiosta eräänlaisena
audiovisuaalisen kerronnan ja esittämisen kokeiluareenana, sekä mahdollisena kehityspaikkana, joka on mahdollisesti notkeampi kuin liikkuvan kuvan vakiintuneet esitysinstituutiot. Kuvataiteen konteksti on
nähty liikkuvan kuvan ja elokuvallisen ilmaisun ”epäpaikkana” (engl.
non-place of cinema), missä liikkuva kuva rikkoo vakiintuneen ilmaisukielensä ja kielioppinsa sääntöjä.962 Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että kyse ei ole mistään puhtaasti uudesta ilmiöstä, vaan erilaisten
kokeellisen liikkuvan kuvan ilmiöiden uudesta tulemisesta. Selvää kuitenkin on, että kuvataiteen konteksti – taidemuseot, galleriat ja erilaiset
muut näyttelyinstituutiot – ovat tarjonneet kokeellisemmalle liikkuvan
kuvan ilmaisulle uusia esiintymismahdollisuuksia, kun ne aiemmin olivat pitkään rajautuneet lähinnä elokuvafestivaalien ja muiden elokuvaalan erikoistapahtumien piiriin.963
1990-luvun ja 2000-luvun alun tilallisissa liikkuvan kuvan
installaatioissa korostuu eräänlainen samanaikaisuuden ja fragmentoitumisen estetiikka, joka heijastelee hyvin myös nykyihmisen ”pirstoutunutta
todellisuuskokemusta” ja ”aikakuvaa”.964 Simultaanisuuden korostuminen liikkuvan kuvan esityksessä syrjäyttää perinteisemmän tapahtumien
peräkkäisyyteen eli sekventiaalisuuteen pohjaavan esitystavan kasvattaen
teoksen vastaanottajan roolia materiaalin ”editoijana” ja kertomuksen
aukkojen paikkaajana.965 1990-luvun ja 2000-luvun alun monikuvaisten
liikkuvan kuvan installaatioiden voikin sanoa edustavan eräänlaista ”eilineaarista elokuvallisuutta” (engl. cinematic non-linearity)966, joka lainaa
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elokuvista tuttuja kerronnallisia strategioita, mutta käyttää niitä muokaten
niiden tapaa esittää todellisuutta. Näen nykypäivän liikkuvan kuvan monikuvaisen installaation myös taidemuotona, joka vastaa hyvin nykypäivän
taidemaailman toiveisiin taiteesta, joka on vahvasti kokemuksellista. Samalla on kuitenkin paikallaan huomauttaa, että vaikka korostankin tutkimuksessani tiettyä teosmuotoa, nykypäivän videotaiteilijoille tai liikkuvaa
kuvaa teoksissaan käyttäville kuvataiteilijoille video teknisenä välineenä
on enää harvoin teoksen varsinainen aihe tai edes kovin vahva lähtökohta
teokselle. Videosta tai liikkuvasta kuvasta on nykypäivänä tullut pikemminkin sopiva medium, jonka avulla on mahdollista lähteä käsittelemään
kiinnostavia aiheita tavoilla, jotka haastavat ja/tai kommentoivat tehokkaalla tavalla totuttuja audiovisuaalisen kerronnan ja esittämisen keinoja
ja tapoja. Tekninen väline itsessään ei kuitenkaan enää oikein riitä aiheeksi
ja lähtökohdaksi uudelle teokselle.
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EXPOGRAFIA
LISTA SISÄLTÄÄ NE TAIDETEOKSET JA NÄYTTELYT, JOIHIN TUTKIMUKSEN
LUVUISSA 4–7 ESITELLYT TEOSANALYYSIT POHJAUTUVAT.

EIJA-LIISA AHTILA,

Kuviteltuja henkilöitä ja
nauhoitettuja keskusteluja, Nykytaiteen museo Kiasma,
Helsinki, 2002
•
Lohdutusseremonia, 1999
23 min 40 sek
		 35mm filmioriginaali siirrettynä DVD:lle
installaatio kahdelle videoprojektorille
ääni (stereo)
•
Tuuli, 2002
14 min 20 sek
kolmikanavainen projisoitu DVD-installaatio
ääni (stereo)
EIJA-LIISA AHTILA, Beyond Cinema: The Art of Projection,
Hamburger Bahnhof, Berlin, 2006
Lohdutusseremonia, 1999
23 min 40 sek
35mm filmioriginaali siirrettynä DVD:lle
installaatio kahdelle videoprojektorille
ääni (stereo)
EIJA-LIISA AHTILA, elles@centrepompidou –
women artists in the collections of the National Modern Art
Museum, Centre Pompidou, Paris, 2009
•
Tuuli, 2002
14 min 20 sek
kolmikanavainen projisoitu DVD-installaatio
ääni (stereo)
•
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PEKKA NISKANEN, Kontti,
Nykytaiteen museo Kiasma, 1998
•
4 songs – As a Matter of Fat, 1998
16 min
kaksikanavainen monitori-installaatio +
Disklavier-piano
ääni
PEKKA NISKANEN, Stunt – videoita,
Helsingin kaupungin taidemuseo, Tennispalatsi, 2003
•
4 songs – As a Matter of Fat, 1998
16 min
kaksikanavainen monitori-installaatio +
Disklavier-piano
ääni
PEKKA NISKANEN, Porin taidemuseo, 2002
•
Ryokan Mother Tongue, 2002
20 min
videoinstallaatio kahdelle videoprojektorille
ääni
PEKKA NISKANEN, Valokuvataiteen museo, 2003
•
Ryokan Mother Tongue, 2002
20 min
videoinstallaatio kahdelle videoprojektorille
ääni

TOISIN KERTOEN

MINNA RAINIO & MARK ROBERTS, Historiaa nopeammin,
Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, 2004
•
Rajamailla, 2004
24 min
kolmikanavainen synkronisoitu DVD-installaatio
ääni
MINNA RAINIO & MARK ROBERTS, Talvimaa –
Suomalaisen valokuvataiteen V kolmivuotisnäyttely, 
Salon taidemuseo, 2006
•
Kohtaamiskulmia, 2006
14 min
kolmikanavainen synkronisoitu DVD-installaatio
ääni
MINNA RAINIO & MARK ROBERTS,

Korjaamon galleria, 2008
•
Kahdeksan huonetta, 2008
15 min
kahdeksankanavainen synkronisoitu
DVD-installaatio
ääni

EXPOGRAFIA

HELI REKULA, Autiomaa – teoksia vuosilta 1989–2004,
Nykytaiteen museo Kiasma, 2005
•
Hotelli, 1991/2005
4 min 50 sek
16mm filmioriginaali siirrettynä DVD:lle
installaatio kahdelle videoprojektorille
ääni
•
Vyyhti, 2000
2 × 2 min 52 sek
DVD-installaatio kahdelle videoprojektorille
ääni
HELI REKULA, Galleria Kari Kenetti, 2000
•
Vyyhti, 2000
2 × 2 min 52 sek
DVD-installaatio kahdelle videoprojektorille
ääni
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ABSTRACT
STORIES TOLD DIFFERENTLY

THE SPATIALIZATION OF NARRATIVE AND
ENCOUNTERING THE STORY IN MOVING IMAGE INSTALLATIONS

Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies / Art History
University of Helsinki
Kati Kivinen

focuses on the presentational dimensions of moving image installations and their relationship with other art forms also
addressing issues of space, embodiment and temporality. The aim is to
examine what kind of spatial narration multi-screen moving image installations produce, and how they are received in an embodied manner.
Alongside these main issues, I also examine the intermedial nature of
the moving image installation as a medium located between visual arts
and film art, drawing on the traditions of both art forms. Mirroring this
duality, my thesis will likewise draw on the academic traditions of both
art history and film scholarship in an attempt to stimulate long-craved
dialogue between the genres of cinema and art of the moving image. The
dissertation aims to produce new and supplementary theoretical research
on how spatialization influences audiovisual narration and how contemporary art is encountered.
I take a broad-ranging look at multi-screen moving image
installations as an “intermedium”, focusing, within a phenomenological and neo-formalist theoretical framework, on their inherent spatiality,
mediality and materiality. Against this theoretical background I will look
at the expressive potential of moving image installations in terms of their
signification processes, the embodied experience they elicit, and their
spatially dispersed audiovisual narrative devices. Visuality does not take
absolute precedence in a spatialized audio-visual narrative; the audio
material and spatial elements are just as instrumental to how the work
is received and the meanings assigned to it. For this reason, I have chosen a phenomenological-(neo)-formalist theoretical perspective, drawTHIS DISSERTATION

332

TOISIN KERTOEN

ing on two disparate yet mutually complementary schools of theoretical
thought. The theoretical springboard for my analysis is, on the one hand,
a phenomenological understanding of the experience of space and body
in installation art, and, on the other hand, a neo-formalist approach,
through which I focus on investigating the form of the work and how
this relates to its content, its reception and the aesthetic/sensory experience it evokes. My phenomenological understanding of embodied spectatorship is based on Maurice Merleau-Ponty’s phenomenological theory
and the phenomenological film theory of Vivian Sobchack. My chosen
approach endorses a mindset of medium sensitivity rather than pure medium specificity.
My thesis draws on the poststructuralist tradition of narrative analysis (e.g. Marie-Laure Ryan) in its exploration of the “new
modes of narrative” practiced by moving image installations, alternatively termed as “coming narratives” (Jean-Christophe Royoux). Poststructuralist literary theory often speaks of “weak narrativity” (e.g. Brian
McHale) in reference to fragmentary, seemingly unfinished works of art
which, despite their ostensible impenetrability, leave the reader with a
sense of narrative coherence. In recent film theory, similar fragmentary
narratives have been described as “complex narratives” or “puzzle films”.
Although such narratives are fragmented and amorphous by nature, they
still elicit a sense of narrative coherence in the viewer despite their apparent inscrutability. The literary theorist Marie-Laure Ryan has described
various non-linear forms of narrative – comparable in style to moving
image installations – as “experiential narratives”, by which she suggests
that the work constitutes a coherent narrative in the viewer’s experience,
even if it might not follow a conventional storyline in the literal sense
of the word. The spatially fragmented audiovisual narrative of a multiscreen moving image installation translates bifurcating ideas into the
language of the moving image and into a spatial form. Even though
such works might have certain elements in common with the vocabulary
of conventional, sequential film, perhaps even employing some of its
ingrained narrative techniques, the significance of moving image installations lies above all in their ability to challenge the viewer’s expectations
by substituting a causally motivated plotline with a dynamic mode of
narrative inviting the viewer to participate and make independent interpretive choices. The motive behind such works is not to represent reality
so much as to create new realities, opening pathways for an evolving
– rather than predefined – storyline, one that is constantly moving and
becoming, and, within given parameters, capable of shape-shifting.
ABSTRACT
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My thesis is divided into two main sections, preceded by
Chapter 1, which provides a periodicized historical overview of the spatialization of media in Finnish and international moving image installations. Chapter 1 also presents a summary of key international schools of
theoretical thought that are relevant to my topic. The first main section
(Chapters 2 and 3) employs a specific theoretical framework to look at
the spatialization of the moving image, the embodied experience of installation art, and the fragmented audiovisual mode of narrative that is
characteristic of multichannel moving image installations. The second
main section (Chapters 4–7) analyses a specific corpus of works both in
terms of how they spatialize the moving image and audiovisual narrative
and how they are received by the viewer.
Chapter 1 provides a condensed summary of major milestones in Finnish and international video art in the 1990s, focusing
especially on the spatialization of the moving image. It also provides
a general introduction to the genre known as the “gallery film”. The
chapter ends with an in-depth look at French discourse on cinéma
d’exposition (cinema of exhibition) and cinéma d’autre (other cinema),
which theorizes and analyses moving image installations as an aesthetic
and experiential art form.
Chapter 2 focuses on the phenomenology of space and the
viewer’s embodied experience of installations and art of the moving image. This chapter probes deeper into the spatial modalities of moving image installations and the manner in which installations generally, being
a spatial art form, elicit an embodied experience in the viewer. My ontological analysis of moving image installations culminates in a discussion
of “the aesthetics of presence” based on Merleau-Ponty’s phenomenology
of the body and Vivian Sobchack’s phenomenological film theory, upon
which I anchor my analysis of the spatial modalities of moving image
installations and their corporeal reception. This chapter also addresses
the topic of “immersive aesthetics”, an attribute commonly associated
with moving image installations.
Chapter 3 investigates issues related to fragmentary and
spatial narrative. It looks closer at the modes of narrative typically seen
in multi-screen installations, as well as the challenges and opportunities
that the spatialization and spatial fragmentation of narrative offer both
for the storytelling process and its reception. I compare this art form
with more traditional audiovisual narrative, specifically mainstream motion pictures with a conventional plot. This chapter also examines how
the viewer’s role is foregrounded in moving image installations, which
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demand the viewer’s readiness for interactivity, and have thus been
termed as “coming narratives”. I draw on the poststructuralist narrative
theory of the literary theorist Marie-Laure Ryan in my analysis of the
structure and mechanisms of such narratives. My argument concurrently
focuses on the “spatial montage” typically seen in moving image installations. This is a term I borrow from the media theorist Lev Manovich, but
my thesis strives to expand the scope of Manovich’s definition beyond
virtual, three-dimensional space to real, physically experienced space.
Chapters 4–7 look at specific moving image installations by
four Finnish artists or artist duos in the light of the foregoing theoretical
discussion, aligning my theoretical analysis with the particular themes
of each work. Chapter 4 looks at Eija-Liisa Ahtila’s multi-screen moving
image installations Consolation Service (1999) and The Wind (2002). My
close-up readings of these works focus on the fragmentation of narrative
between multiple screens and the impact of the presentational context,
examining them within the framework of melodrama. Chapter 5 analyses Heli Rekula’s Hotel (1991/2005) and Skein (2000), focusing on their
relationship with film history and particular visual sources which Rekula
“quotes” and comments upon using a method I coin as “audiovisual appropriation”. Chapter 6 examines dialogism and polyphony in Pekka
Niskanen’s video installations 4 Songs – As a Matter of Fat (1998) and
Ryokan Mother Tongue (2002). My analysis of specific works concludes
with an in-depth look at If You Could See Me Now (2003–2008), an installation trilogy by Minna Rainio and Mark Roberts, which I interpret
as an essayist documentary in installation form. All of the works I analyse
in detail are Finnish moving image installations dating from the 1990s
and early 2000s in which the audiovisual narrative is split between more
than one screens in the gallery space. The above works were chosen due
to their fragmented spatial format, but equally due to the challenging
way they subvert conventions of audiovisual narrative.
This thesis strives to consistently emphasize that my understanding of the mediality and materiality of moving image installations
can open up unexplored pathways in art theory by shedding new light
on the processual nature of art. In the interpretation of installations, it
is important to highlight the significance of the interactivity and proces
suality that is inherent to this art form, and thereby to foreground the
signification process as an interactive cultural exchange weaving together
the artist, the viewer and the work’s physical presence. This line of argument has led me to the conclusion that the mediality and materiality of
this genre, likewise its interactivity, cannot be sidestepped with a mere
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footnote or reduced to being a mere discursive construct; rather, this
materiality and mediality must be understood as an inherent part of the
artwork, being constantly engaged in the process of assigning signification in a complex, active manner.
My analysis of the spatialization of the moving image and
narrative in multi-screen moving image installations repeatedly raises the
idea that moving image installations exhibited in art contexts constitute
an experimental domain and possibly also a testing ground for new forms
of audiovisual narrative and their presentation, perhaps offering a greater
degree of fluidity than established institutional contexts. The art arena
has been described as a “non-place of cinema”, where the moving image
subverts its established vocabulary and rules of syntax. This, be it noted,
is nothing new per se, but rather a resurgence of earlier forms of cinematic
experimentation. The art arena – museums, galleries and various other
institutions designed for exhibiting art – offers a new platform for experimental expressions of the moving image, whereas in the past, such experiments were long confined to the domain of film festivals and art cinema.
The multi-screen moving image installations of the 1990s
and early 2000s can in my opinion be regarded as representing a particular breed of cinematic non-linearity, borrowing narrative strategies from
mainstream cinema, but using them in such a way as to subversively
interrogate and reconfigure their manner of representing reality. I also
regard today’s multi-screen moving image installations as an art form
that answers a growing demand in the artworld today for powerfully
experiential art. It would be remiss of me not to add, however, that although I focus on a particular artistic genre in this thesis, the technical
video medium seldom constitutes a thematic focus for today’s video artists or for other artists working with the moving image, nor is it even a
strong thematic impetus. Rather, video and the moving image today offer a convenient medium for delving into interesting realms of inquiry in
ways that challenge and/or inject compelling commentary into conventional forms of audiovisual narrative and artistic presentation. The technical medium alone rarely constitutes the work’s actual topic or catalyst.
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Tutkimuksessa analysoidut kohdeteokset ovat kaikki 1990-luvun aikana ja 2000-luvun alussa valmistuneita
liikkuvan kuvan installaatiomuotoisia teoksia, joissa audiovisuaalinen kerronta on hajautettu useampaan kuin
yhteen kuvalähteeseen näyttelytilassa. Tutkimuksen kohdetaiteilijoita ovat Eija-Liisa Ahtila, Pekka Niskanen,
Minna Rainio & Mark Roberts ja Heli Rekula. Tutkimuksen kohdeteosten valintaan on vaikuttanut yhtälailla
teosten tilallinen muoto, kuin myös niiden tarjoama haaste audiovisuaaliselle kerronnalle.
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KATI KIVISEN TUTKIMUKSESSA Toisin kertoen – Kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen
liikkuvan kuvan installaatiossa tarkastellaan liikkuvan kuvan installaatioiden esitystilallisia ulottuvuuksia
ja niiden vastaanottoa suhteessa muihin tilaan, ruumiillisuuteen ja ajallisuuteen avautuviin taiteenlajeihin.
Tutkimuksessa etsitään vastauksia muun muassa siihen, minkälaista totutuista audiovisuaalisen kerronnan
muodoista eroavaa tilallista kerrontaa monikuvaiset liikkuvan kuvan installaatiot tuottavat ja kuinka näitä
kertomuksia otetaan vastaan ruumiillisella tavalla installaation tilassa. Pääkysymysten rinnalla tutkimuksessa
pohditaan myös liikkuvan kuvan installaation intermediaalista luonnetta spatiaalisen kuvataiteen ja elokuvan
välimaastossa toimivana kertovana mediumina, joka ammentaa kahden eri taidelajin traditiosta, pyrkien luomaan kaivattua keskusteluyhteyttä liikkuvaa kuvaa käyttävän kuvataiteen ja elokuvataiteen välille.

