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Aivot ovat ajattelun elin, 

mutta eivät aivot ajattele, 

vaan ihminen ajattelee aivoilla; 

aivan kuten jalat ovat juoksemisen elin, 

mutteivät jalat juokse, 

vaan ihminen juoksee jaloilla.

P E N T T I  M Ä Ä T T Ä N E N : 

F I L O S O F I A .  J O H D A T U S  P E R U S K Y S Y M Y K S I I N .  2 0 0 3

Tämä kirjoitelma on saanut alkunsa kirjoittajan häm-
mennyksestä. Lopputyöni peruslähtökohta on painet-
tu Taideteollisen korkeakoulun Kuvataidekasvatuksen 
peruskoulutuksen opetusohjelmaan, jonka mukaan 
opiskelijan tulee lopputyössä osoittaa valmiutta tieteelli-
seen ja taiteelliseen ajatteluun. Työssäni esiintyvä taiteel-
lisen ja tieteellisen ajattelun käsittäminen toisistaan 
erotettavina alueina pohjautuu siis (tällä kertaa) tähän 
kirjalliseen lähteeseen. Tämän työn olen alusta alkaen 
hahmottanut taiteellispainotteiseksi. Viimeisen opis-
keluvuoteni aikana olen tutustunut niin sanottuun tie-
teelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen taiteenfi losofi an 
ja estetiikan opintojen kautta. Aloitellessani taiteellis-
teoreettiseksi määrittelemääni lopputyötä minulla ei 
kuitenkaan mielestäni ollut tarpeeksi selkeää käsitystä 
siitä, mitä on T A I T E E L L I N E N  A J A T T E L U . Päätin syven-
tyä tähän teemaan ja ottaa sen työni kohteeksi. 

Seuraavassa esitän yhden mahdollisen, tekijälähtöi-
sen tulkinnan sille, mitä taiteellinen ajattelu voi olla. 
Käsittelen tämän taiteelliseksi ajatteluksi nimeämäni 
kehittymistä ja ilmenemistä taiteellisen tekoni Meno–
Paluun kautta. Esittävän taiteen kategoriaan kuuluvaa 

Lähtöviivalla

tekoani kutsun myös termillä performanssi. Lähestyn 
teostani sen keskeisten teemojen ja elementtien kaut-
ta. Kirjoitelma käsittää teoksen lopulliseen muotoon 
johtaneiden ajatusteni verbalisointia, sekä pohdintaa 
siitä, mitkä tekijät ovat mielestäni muodostaneet toi-
minnasta taiteellista ajattelua. Teokseni perustuu käsi-
tykselle, jonka mukaan myös toiminta voi olla ajatte-
lua ja päinvastoin.

Kokemani perusteella taiteilijan oma selitys teok-
sesta voi sekä nostaa että latistaa itse teoksen aikaan-
saamaa elämystä. Viittaan tällä kokemuksella tilan-
teisiin, joissa itse olen ollut yleisön asemassa. Toivon 
kuitenkin kykeneväni itse muodostamaan sellaisen tul-
kinnan, joka tukisi teostani tuoden siihen mahdollises-
ti jotain lisää. Onnistunko tavoitteessani, sen voi aino-
astaan teoksen nähnyt lukija päättää. Toisten mielestä 
taideteoksia ei tulisi selittää lainkaan tekstein, vaan 
niiden tulisi antaa viestiä muulla tavoin. Teksti on kui-
tenkin varsin hyödyllinen media vaikkapa keskustelun 
pohjaksi. Pyrin selittämään, en selittelemään.

En tässä yritä määrittellä taiteellista ajattelua au-
kottomasti, esimerkiksi sen välttämättömin tai riittä-
vin ehdoin, eikä se käsittääkseni ole edes mahdollis-
ta. Vaikka mainitsen elementtejä, jotka olen havainnut 
omassa taiteellisessa ajattelussani, en kuitenkaan esitä, 
että niiden yhdistelmä johtaisi aina taiteelliseen ajatte-
luun. Uskon, että on varmasti olemassa myös taiteellis-
ta ajattelua, jossa näitä ilmiöitä ei esiinny. Universaa-
listi pätevän määritelmän sijaan pyrin havaitsemaan ja 
tuomaan esille niitä rakenteita, jotka kuuluvat omaan 
ajatteluuni taiteellisen teon yhteydessä. Kuvailen tässä 
siis tietynlaista ajattelutapaa, jonka lisäksi pyrin osoit-
tamaan, miksi sitä pitäisi pitää erityisesti taiteellisena.

 Tutkimukseni kohde, taiteellinen ajattelu, tähtää 
toimintaan, eikä sen liittäminen tiukasti vain yhteen 
tiettyyn tarkastelutapaan olisi mielestäni hedelmällis-
tä. Tekstini huomioi kontekstien moninaisuuden ja jo-
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kapäiväisen kokemuksen, sekä pyrkii taiteen ja sen ul-
kopuolisen elämän lähentymiseen. Sen voi näin ollen 
katsoa sisältävän nykypragmatismille ominaisia aja-
tuksia. Taidetekoni ei kuitenkaan perustunut esimer-
kiksi muutokseen tai vaikuttamiseen tähtäävään, käy-
tännönläheiseen ajatteluun, vaan sillä oli enemmänkin 
huolettoman leikin kaltaisia piirteitä. Lisäksi teossani 
ilmenee pyrkimys kokonaisuuteen, jossa ajattelu kulki-
si kehon kautta. Avoimena ja kehollisena tekoni voikin 
osittain liittää myös fenomenologiseen taiteen tarkas-
telun traditioon. 

Seuraavassa luvussa V A R A S L Ä H T Ö  käsittelen taiteel-
lista ajattelua yleisemmällä tasolla, aiemman tutkimuk-
sen valossa. Pyrin myös selvittämään, minkälaiselle 
tiedon ja tietämisen käsitykselle tekoni perustuu. Li-
säksi käsittelen lyhyesti taiteellisen tutkimuksen ideaa. 
Luvusta T A I T E E L L I N E N  A J A T T E L U  V E R T A U S K U V A N A  al-
kaen kuvailen omaa työskentelyäni ja taiteellisen ajat-
telun ilmenemistä siinä. Kyseisessä luvussa esittelen 
hypoteesini taiteellisesta ajattelusta ja kerron, kuinka 
se toimi performanssini vertauskuvallisena perustana. 
Selvitän pääpiirteissään, mitä kaikkea taidetekoni si-
sälsi ja mistä katson taiteellisen ajattelun työssäni al-
kaneen.

Tämän jälkeen syvennyn performanssitaiteeseen ja 
sen ominaisuuksiin luvussa P E R F O R M A N S S I  –  Y L L Ä T T Ä -

V Ä  L Ä I K Ä H D Y S  A R J E S S A . Käyn lyhyesti läpi alan his-
toriaa ja pyrin osoittamaan, miksi uskoin tämän tai-
demuodon sopivan lopputyöhöni parhaiten. Pohdin 
myös taidon käsitteen ilmenemistä performanssitai-
teessa, sekä kuvailen, kuinka pyrin teollani yllätyksen 
tuottamiseen ja kuinka tekoni lopulta yllätti myös mi-
nut. Luvuissa T A I D E  J O K A  E I  N Ä Y T Ä  T A I T E E LT A  ja V A S -

T A A N O T T A M I S E N  J A  T U L K I N N A N  M A H D O L L I S U U K S I S T A 

tarkastelen teokseni vastaanottamiseen liittyviä seik-
koja. Luvussa P E R F O R M A N S S I N  P E R U S E L E M E N T I T  kä-
sittelen teokseni suhdetta performanssitaiteen kahteen 
yleiseen peruselementtiin, tilaan ja aikaan. Tämän jäl-
keen määrittelen luvussa T A I D E  K U V A S T A A  A I K A A N S A 

teokseni nykytaiteeksi, joka suurimmaksi osaksi perus-
tuu postmodernille tavalle tehdä ja lukea taidetta. Py-
rin sijoittamaan tekoni taiteen kenttään ja tarkastelen 
lähemmin joitakin muita hääaiheisia taideteoksia.

Luvussa T A I T E E N  M O R S I A N  siirryn käsittelemään 
työni henkilökohtaisia lähtökohtia ja tekemiseni mo-
tiivia. käyn läpi niitä metodisia keinoja, jotka ovat joh-
taneet teokseni lopulliseen muotoon. Performanssini 
hääteemaan syvennyn tarkemmin luvuissa M O R S I A -

M U U S  ja H Ä Ä T E E M A . Löytääkseni jotain perinteisestä ja 
kuluneesta morsiankäsityksestä poikkeavaa esitin vii-
delle morsiamuuden itse kokeneelle naiselle kysymyk-
sen: ”Mitä morsiamuus sinulle merkitsee?” Lähiluen 
naisten vastauksia, jonka jälkeen tarkastelen lähemmin 
häätradition performatiivisuutta, kaupallisuutta ja si-
toutumisteemaa. 

Luvussa P E R F O R M A N S S I N I  E R I T Y I S E T  E L E M E N T I T 

syvennyn oman teokseni keskeisiin elementteihin. 
Tarkastelen liikettä ja sen kautta teokseni suhdetta ur-
heiluun. Sen jälkeen kuvailen työhöni liittynyttä puvu-
netsintäprojektia ja siirryn vuorovaikutuksen teeman 
kautta leikin ja vapauden käsitteisiin. Luku T E R V E H -

D Y K S I Ä  on omistettu kolmelle tapahtumalle, joissa 
koen olevan paljon samoja elementtejä kuin omassa 
teossani. Luvussa A J A T T E L U S T A  L U O P U M I N E N  irrottau-
dun käsitteellisestä ajattelusta unien kautta. Lopulta 
pyrin osoittamaan teokseni heikot kohdat ja esittämään 
niille vaihtoehdon luvussa P O H D I N T O J A  L O P P U S U O -

R A L L A . Viimeisessä luvussa teen kaikesta tapahtunees-
ta Y H T E E N V E D O N  ja saavun lopulta M A A L I I N .

Minua ovat kirjoitustyössä innostaneet erityisesti 
Satu Kiljusen, Juha-Pekka Hotisen ja Kimmo Taka-
lan toimittama teos Taidehalli Performance 85 (1985), 
Susanna Paasosen Nyt! Ja ikuisesti – rewind: Häät me-
diaspektaakkelina (1999) sekä Yrjänä Levannon, Ossi 
Naukkarisen ja Susann Vihman toimittama Taiteistu-
minen (2005). 

Paikoillenne. Valmiit. Hep!
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Taiteellinen ajattelu liitetään yleisesti luovuuteen, 
mutta yhtään selkeää kirjallista määritelmää siitä en 
ole kuitenkaan löytänyt. Aloitan aiheeni tarkastelun 
käymällä läpi joitakin näkemyksiä, joihin taiteellinen 
ajattelu mielestäni selkeästi liittyy. Uskon tämän osal-
taan auttavan lukijaa ymmärtämään, millä tavalla ja ta-
solla taiteellisen ajattelun määritelmää on käytetty ja 
käytetään. Hyvin kauas historiaan en kuitenkaan tässä 
pyri palaamaan, vaan keskityn viimeisen sadan vuoden 
sisällä tapahtuneeseen keskusteluun.

Inkeri Sava on käyttänyt luonnehdintaa ”taiteelli-
nen, luova ajattelu” taiteellisen oppimisprosessin yh-
teydessä, määritellessään niitä tekijöitä, joiden tai-
teenopetuksen vaikutuksesta voisi odottaa kasvavan, 
kehittyvän tai muuttuvan. (Sava 1993, 16.) Martin 
Heidegger on puolestaan pohtinut luovan ihmisen 
tapaa ajatella ja nimennyt sen ”mietiskeleväksi ajatte-
luksi”. Heidegger kirjoittaa silleen jättämisen (Gelas-
senheit) asenteesta. Tässä termissä hän yhdistää ihmi-
sen suhtautumisen teknologiaan ja toisaalta ajatteluun. 
Silleen jättäminen seuraa mietiskelevästä ajattelusta, 
jossa ihminen pysyy avoimena maailmaan kätkeyty-
välle mielelle ja salaisuudelle. (Kupiainen, 2002, 7–8.) 
Silleen jättäminen ei kuitenkaan merkitse tahdotto-
muutta, vaan siinä vallitsevat päinvastoin myös sellai-
set elementit kuin toiminta ja päättäväisyys (Heideg-
ger 2002, 57). Heideggerin (2002, 17) mukaan: ”[…] 
jokainen voi seurata mietiskelevän ajattelemisen tietä 
omalla tavallaan ja omissa rajoissaan. Riittää, kun oles-
kelemme siinä mikä on lähellä ja mietiskelemme lä-
hellä olevaa: sitä, mikä koskee meitä erityisesti tässä ja 
nyt.”

Heidegger kirjoittaa kahdesta erilaisesta tavas-
ta ajatella. Toista hän kutsuu mietiskeleväksi ja toista 
laskevaksi ajattelemiseksi. Laskeva ajattelu luonneh-
tii hänen mukaansa kaikkea suunnittelevaa ja tutki-
vaa ajattelua. Toimiminen tiettyä päämäärää varten on 

juuri tätä laskevaa, kalkyloivaa ajattelua. Se ryntää jat-
kuvasti mahdollisuudesta toiseen, ei ole hiljaa eikä 
tule mietiskeleväksi. Mietiskelevän ajattelun asenne 
on meditatiivinen. Se vaatii korkeampaa ponnistelua 
ja pitempää harjoitusta kuin laskeva ajattelu. Kyseessä 
on luova ajattelu, joka kuitenkin sopeutuu vallitsevaan 
teknologiseen aikaan. Näin ollen olemassa on Heideg-
gerin mukaan kaksi oikeutettua ja tarpeellista ajatte-
lemisen tapaa. Odottaminen ja avoimuus ilmenevät 
vastakohtana pyrkimykselle suorittaa ja saada aikaan. 
(Heidegger 2002, 16–17.) 

Juha Varto (2003, 147–154) on todennut, että län-
simainen historia olisi todennäköisesti hyvin erilai-
nen, jos Descartesin kuuluisa lause olisikin kuulunut: 
”Aistin, siis maailma on!” Minä uskon, että taiteellinen 
ajattelu on toimintaan tähtäävää ajattelua. Sava viittaa 
termillä tietäminen taiteen yhteydessä luovaan, aktii-
viseen toimintaprosessiin (Sava 1998, 105). Hän ku-
vailee Vartoa mukaillen, kuinka taiteessa tapahtuvassa 
tietämisessä ”Ajattelen, siis olen – maailmasuhteen rin-
nalle tulee aistin ja tunnen, siis maailma on” (Sava 1998, 
110). Haluan kiinnittää erityisesti huomiota Savan 
käyttämään sanaan ”rinnalle”. Se kuvastaa tiedon ja 
tunteiden asettumista taiteessa rinnakkain, tasaveroi-
sina. Sosiologi Antti Karisto (1998, 65) on kiteyttänyt 
sanoihinsa osuvasti olennaisen kirjoittaessaan, kuinka 
”taiteen kieli vetoaa yhtä aikaa älyyn ja tunteeseen”. 

Onko taiteellinen ajattelu siis sama asia kuin tai-
teellinen tietäminen? Ainakin niillä on selkeä yhteys 
toisiinsa. Tietämistä on Stakesin tutkimusprofesso-
ri Marjatta Bardy (1998, 16) määritellyt seuraavasti: 
”Taiteessa tietäminen on ehkä jotain, joka on lähel-
lä tajuamista. Jonkin suhteen tai ilmiön tajuaminen 
merkitsee sen monipuolista, ehkä moniaistista työs-
töä ja haltuunottoa, omakohtaisuutta kaihtamatta, 
pelkäämättä nimeämisen vaikeutta ja lopullista mah-
dottomuutta.” Tämä kuvaus tuo mieleeni taiteelli-

Varaslähtö 

Meno_paluu_painoon.indd   7Meno_paluu_painoon.indd   7 10/3/06   11:43:29 AM10/3/06   11:43:29 AM



8

Meno —    Paluu  

sen tutkimuksen, jonka liitän epäilemättä taiteelliseen 
ajatteluun. Taiteellisessa tutkimuksessa painotetaan 
käytännön kokemusta ja taiteelliseen työhön liittyvän 
tiedon lisäämistä ja syventämistä (Hannula 2001, 11). 
Sava (1998, 103) on kuvaillut taiteellista tutkimusta 
tieteen rinnalla kulkevaksi todellisuussuhteen muo-
doksi. Hänen mukaansa kyse on tietämisestä taiteessa 
ja taiteen keinoin, kun tieto irrotetaan sen pinttyneistä 
merkitysyhteyksistä. 

Tiedon käsitteen ongelma taiteen yhteydessä on 
kuitenkin sen monitulkintaisuus1. Taiteeseen liitetään 
lähes itsestään selvästi tunteet, elämykset, kokemukset, 
ilmaisu ja tulkinta. Usein jää kuitenkin tarkentamatta, 
minkälaista tietoa nämä ilmiöt vaativat tapahtuakseen. 
Yleiskielessä tieto liitetään helposti koulutukseen, työ-
elämään, teknologiaan ja tehokkuuteen. Markus Lam-
menrannan mukaan ennakkoluulot taiteen tuottamaa 
tietoa kohtaan johtuvat usein tieto-sanan kapeasta ym-
märtämisestä ainoastaan propositionaaliseksi tiedok-
si. Jos tiedon käsitettä laajennetaan koskemaan myös 
muunlaisia tiedon lajeja, huomataan kuinka taidekin 
voi toimia ”tiedon lähteenä.” (Lammenranta 1991, 
167–169.) 

Bardyn (1998, 3) mukaan taiteen tuottamat havain-
not ja tietämisen tavat ovat vielä marginaaliasemassa 
verrattuna siihen luottamukseen, jota tunnetaan tie-
teen tuottamaan tietoon. Järki ja tunne on pirstot-
tu ikään kuin eri voimiksi johtuen siitä hartaasta toi-
veesta, että elämä olisi järkiperäisesti hallittava ilmiö. 
Tämä pari- kolmesataavuotinen perinne erottaa eri 
tietämisen tavat jyrkästi toisistaan on kuitenkin Bar-
dyn mukaan murtumassa. (1995, 3.) ”Mitä tapahtuu, 
kun järki ja tunne vihdoin saavat liittyä yhteen?” Bar-
dy kysyi puheenvuorossaan Kiasman ARS06-seminaa-
rissa 17.5.2006. Voisiko silloin ehkä tapahtua taiteel-
lista ajattelua? 

Paljon on kirjoitettu piilevästä, ei-kielellisestä tie-
dosta, joka ilmenee ruumiissa (ks. esim. Koivunen 
1997; Merleau-Ponty 1993; Niiniluoto 1992, 50–54). 
Edellä olen kuvannut, kuinka kaksi ajattelun ulottu-
vuutta voidaan erottaa toisistaan. Filosofi an tohtori 
Hannele Koivunen kirjoittaa ajattelusta yleisesti ja ku-
vailee puolestaan sen sisältävän kahta erilaista tiedon 

lajia, fokusoitua ja hiljaista tietoa (1997, 80). Uskon 
tämän pätevän myös taiteelliseen ajatteluun. Olennai-
nen ero Koivusen mukaan on se, että fokusoitua tie-
toa on mahdollista arvioida kriittisesti, hiljaista tietoa 
ei. Tämä ero ei kuitenkaan merkitse dualistista asen-
noitumista, päinvastoin. Koivusen mielestä nämä kaksi 
tiedon muotoa täydentävät toisiaan. 

Koivusen käyttämän ”hiljaisen tiedon” käsitteen on 
kehittänyt unkarilainen lääketieteen tutkija ja fi losofi  
Michael Polanyi (1958). Hiljaisuuteen laajemminkin 
perehtynyt Koivunen on yhdistänyt Polanyin käsitteen 
taiteelliseen tutkimiseen. Koivunen kirjoittaa vaiston-
varaisesta tietämisen tavasta, jossa kohtaavat tieteen ja 
taiteen yhteinen pohja. Kyseessä on formuloimaton, 
persoonallinen tieto. Se on kokemusperäistä, tunteilla 
työstettyä tajua asioiden olotilasta. Hiljainen tieto on 
huomaamatonta, kehossa piilevää tietoa, jota ei voi sa-
nallistaa. Suuri osa tieteellisestäkin tiedosta tulee täl-
tä alueelta. (Koivunen 1997, 76–85, 1998, 201–219.) 
Myös Ilkka Niiniluoto (1996, 113) on kuvaillut, kuin-
ka tunteet voivat aikaansaada tietoa. Hänen mukaan-
sa tuntoaisti tuottaa luotettavaa informaatiota ulko-
maailmasta ja ruumiilliset aistimukset kertovat kehon 
sisäisistä tiloista. Ei-kielellisestä tiedosta voidaan pu-
hua myös osaamisena ja taitona (kts. esim. Niiniluoto 
1992, 49–54 ja Varto 2001, 23–24). ”Hiljainen tieto 
on sitä tietoa, jota ei (vielä) ole eksplikoitu ja valjas-
tettu talouselämän käyttöön”, kuvaili Koivunen Kias-
man ARS06-seminaarissa 17.5.2006. ”Hiljainen tieto 
on ihmisessä läsnä kokonaisvaltaisesti: se on käsien tai-
toa, ihon tietoa ja aivojen syvien kerrosten tietoa. Hil-
jainen tieto ohjaa hoitamaan itkevää vauvaa. Hiljainen 
tieto kertoo, milloin taikina on juuri sopivasti vaivattu. 
Hiljaisen tiedon kautta osaamme kohdata surevan ih-
misen.” (Koivunen 1997, 79.) 

Koivunen liittää hiljaiseen tietoon kaiken geneetti-
sen, ruumiillisen, intuitiivisen, myyttisen, arkkityyppi-
sen ja kokemusperäisen tiedon, jota ihmisellä on. Hä-
nen mukaansa tätä tietoa ei voida ilmaista verbaalisin 
käsittein. (Koivunen 1997, 78–   79.) On ehkä kuiten-
kin tarpeellista tarkentaa, että olemassa on erilaisia 
syitä sille, miksi jotakin asiaa ei voida sanallistaa. Ossi 
Naukkarinen, joka on pohtinut asioiden sanallistamis-
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ta ja sanattomuutta estetiikan alalla, toteaa sanatto-
muuden voivan johtua ainakin kolmesta eri syystä. On 
siis monenlaista hiljaista tietoa. Ensinnäkin on tietoa, 
jota ei ole tarpeellista sanallistaa. Ihmisen ei esimer-
kiksi tarvitse analysoida ja järkeistää luonnollisia, vä-
littömiä reaktioitaan. Hän voi myös ymmärtää toisen 
ihmisen reaktioita vaikka niitä ei sanoin hänelle seli-
tettäisi. Tieto on näinollen ilmiselvää, eikä sen sanal-
listaminen ole mielekästä. Samasta syystä sanaton tie-
to voi perustua myös tahdikkuuteen, toisen huomioon 
ottamiseen ja arkojen asioiden lausumatta jättämiseen. 
Toiseksi on olemassa tietoa, jota asianomainen ei voi 
sanallistaa, koska hän ei osaa sitä tehdä. Tämä voi joh-
tua siitä yksinkertaisesta syystä, ettei ihminen ole tot-
tunut puhumaan kyseessä olevasta asiasta. Kolmas sa-
nattoman tiedon muoto perustuu siihen, että jotkut 
asiat ovat yksinkertaisesti mahdottomia pukea sanoik-
si. (Naukkarinen 1999, 96–101.) Käsittääkseni tämä 
viimeinen määritelmä edustaa sitä hiljaista tietoa, jo-
hon Koivunen edellä on viitannut. 

Uskon taiteellisen ajattelun perustuvan suureksi 
osaksi hiljaiseen, intuitiiviseen, keholliseen tietämi-
seen. En kuitenkaan täysin ja ainoastaan. Jyrki Siu-
kosen mielestä hiljaisen tiedon käsite soveltuu hyvin 
edustamaan monia taiteellisen toiminnan ulottuvuuk-
sia. Tutkimuksen tekeminen määrittelyjä pakenevan 
hiljaisen tiedon avulla on sen sijaan Siukosen mukaan 
ongelmallista. (Siukonen 2001, 147.) Edellä Hanne-
le Koivunen on kuitenkin kuvaillut kahta eri tiedon 

muotoa, hiljaista ja fokusoitua, jotka hänen mukaan-
sa täydentävät toisiaan. Martin Heidegger puolestaan 
kirjoittaa kahdesta tarpeellisesta ajattelun tavasta, mie-
tiskelevästä ja laskevasta. Koivusen ja Heideggerin 
kirjoitusten pohjalta uskonkin, että taiteellisessa ajat-
telussa ja taiteellisessa tutkimuksessa tulee ilmetä risti-
riitoja ja vastakohtaisuuksia, mutta jatkuvasti toisiaan 
tukevassa ja tasapainoisessa suhteessa, ei vuorotellen. 
Kuten Tere Vadén (2001, 92) taiteellisesta tutkimuk-
sesta kirjoittaa: ”Eihän ole mitään järkeä siinä, että ih-
minen ensin tekee taidetta ja sitten asettuu tutkijaksi 
tutkimaan tuota taiteilijaa”.

Siukonen on pohtinut taiteen ajatusluonnetta myös 
omassa tuotannossaan. Hän on kertonut käsityksistään 
Marja Sakarin käsitetaiteen tallennusprojektin yhte-
ydessä 16.10.1994 tehdyssä haastattelussa seuraavaa. 
Siukosen suhde (käsite)taiteeseen ei perustu ”järjen 
ajattelulle”, vaan ”käsien ajattelulle”. Hänen mukaansa 
kädet tietävät asioita, joita hän itse ei pysty älyllistä-
mään. Siukoselle käsitetaidekin on näin ollen fyysistä. 
Hänen teostensa lähtökohtina ovat fyysisen ja mie-
leen liittyvän, käden ja ajattelun välinen yhteys. (Saka-
ri 1999, 11–31.) 

Olen tässä luvussa ottanut varaslähdön taiteelliseen 
ajatteluun selvittääkseni lukijalle, minkälaisiin käsityk-
siin tiedosta, tietämisestä ja taiteellisesta tutkimuksesta 
oma työskentelyni perustuu. Seuraavaksi palaan läh-
töviivalle ja lähden uudelleen liikkeelle aloittaen siitä, 
mitä tapahtui.
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Matkalla ulkoa sisään 

ihminen kokoaa voimansa sisäiseen polttopisteeseen, 

tekee hahmon siitä värinästä, 

jota hän maailman sylissä on. 

Hän luo ajatuksen ja antaa sen tekona toisille ihmisille.

 T I I N A  T I K K A N E N :

 I H M I S E N  L I I K K U V A  O L E M I N E N ,  1 9 9 0

Meno–Paluu tapahtui yhden kerran, yhtenä päivänä, 
Helsingin ydinkeskustan julkisessa tilassa. Esitys alkoi, 
kun lähdin juoksemaan Nykytaiteen museo Kiasman 
edustalta morsiameksi pukeutuneena. Etenin juos-
ten pitkin keskustan ruuhkaisia jalkakäytäviä tuttujen 
maamerkkien, Lasipalatsin, Forumin, Vanhan ylioppi-
lastalon, Kolmen sepän patsaan ja Stockmannin ohit-
se. Jatkoin juoksuani pitkin Aleksanterinkatua koh-
ti Senaatintoria ja Tuomiokirkkoa. Kirkon portaiden 
juurella pysähdyin hetkeksi. Sitten käännyin ja palasin 
samaa reittiä takaisin. Tarkoitukseni oli tehdä taidetta, 
joka ei näytä taiteelta ja tuoda se lähelle yleisöä.

Lasken taiteellisen ajatteluni tässä työssä alkaneen 
siitä asenteesta, mielipiteestä tai luulosta, joka vakuutti 
minut siitä, että minun ylipäätään on mahdollista tehdä 
taidetta. Kaikki eivät siihen pysty, eivätkä sitä halua. 
Useimmat eivät edes kuvittele tekevänsä taidetekoja. 
Minulle se oli itsestäänselvyys. Johtuuko tämä taidea-
lan koulutuksesta vai omasta suhtautumisestani itseeni 
ja maailmaan yleensä? Ehkä kyse on kaikesta tästä ja 
vielä muusta. Kyse on osaamisesta, joka on aina ollut 
ja joka on opittu. Kyse on intuitiosta välittömänä itses-
tään selvänä tietona ja tuntemuksena. Tässä yhteydes-
sä intuitio ei tarkoita yliluonnollista tai tiedostamaton-

Taiteellinen ajattelu vertauskuvana

ta. En nimittäin usko taiteellisen ajattelun kehittyvän 
täysin itsestään.

Arto Haapalan (2000, 138) mukaan hyvin tavalli-
nen tapa ymmärtää taiteilijan ja teoksen suhde on sub-
jekti-objekti-suhde. Näin tarkasteltuna minä olisin ol-
lut taiteilijana kehollinen subjekti, joka olisi pyrkinyt 
tuottamaan itsestään irrallisen objektin, taideteoksen. 
Minun on kuitenkin vaikea ymmärtää teosta täysin 
tekijästään irrotettavaksi ja riippumattomaksi. Per-
formanssissani olin vahvasti itse osa teosta ja teos oli 
osa minua. Nopeasti ajateltuna olin morsiamen hah-
mossa performanssin keskipiste. Asian voi kuitenkin 
nähdä myös toisin. Olennaista nimittäin olivat juok-
sevan hahmoni lisäksi myös kasvojen ilmeet, ohituk-
set ja ympäristön liike. Tärkeän osansa teokseen toi 
liikenne, sen rytmi ja ääni. Edelleen teokseen vaikut-
tivat vallitseva valo, lämpötila ja ajankohta. Teoksen 
värimaailma syntyi hohtavan valkoisesta puvusta, jota 
rakennusten, näyteikkunoiden, autojen ja kesäasuisten 
ihmisten kirjo ympäröi. Laajasti ajateltuna teos muo-
dostui itse asiassa kaikesta siitä, jonka tuon heinäkuun 
alkuun sijoittuneen puolituntisen aikana kohtasin ja 
joka kohtasi minut. 

Tämä työ on syntynyt yhden vuoden aikana teke-
mistäni pohdinnoista ja valinnoista. Morsiamen hah-
mo oli mukana alusta asti, mutta kaikki muu on käynyt 
läpi lukuisia muutoksia. Kun aloitin lopputyöni suun-
nittelun, olin kiinnostunut tiedon ja tunteiden kohtaa-
misesta. Otsikkoni taiteellinen ajattelu löytyi osittain 
tämän teeman kautta, sillä uskon niiden molempien 
yhdistyvän siinä, mitä kutsun taiteelliseksi ajatteluksi. 

Taidetta itseään on yritetty määritellä lukuisia ker-
toja, mutta taiteen olemus on muuttuva. Jos sillä yleen-
sä on olemusta...

Hypoteesini mukaan myös taiteellisen ajattelun 
olemuksen on siksi oltava jatkuvassa liikkeessä. Ver-
tauskuvallisesti2 se on aina tulossa jostakin, menossa 
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jonnekin. Performanssissa pyrin kuvastamaan, kuinka 
ihmisen ajatus ei kulje lineaarisesti, vaan poukkoillen. 
Se etenee ja palaa taas. Vaikka performanssissa muis-
tutin morsianta ja näytin morsiamelta, en itse asiassa 
ilmentänyt morsianta, vaan taiteellista ajattelua. Hah-
moni oli taiteellisen ajattelun allegoria. Taiteelliseen 
ajatteluun kuuluukin mielestäni intentio. Teoksessa-
ni oli kysymys taiteellisen ajattelun itsensä ilmaise-
misesta. Abstraktin ajatuksen tuomisesta näkyvään 
muotoon. Tämä tarkoitus, tahto ilmaista jotakin, on 
mielestäni oltava, jotta voidaan puhua taiteelliseen te-
kemiseen liittyvästä taiteellisesta ajattelusta. 

Tarkkaavainen lukija saattaa tokaista tähän, että 
Meno–Paluussa reittini Kiasmalta Tuomiokirkolle näyt-
ti kulkevan varsin suoraan ja ennalta päättämäni mu-
kaisesti. Tärkeää onkin, että vaikka valitsemani reitti 
oli suora ja tasainen, tein sen vapaavalintaisella vauh-
dilla, omaa rytmiäni noudattaen, itseäni kuulostellen. 
Matkalle ei asetettu lineaarista tavoitetta päästä ajassa 
x pisteestä a pisteeseen b. Liikkumiseni päämäärä vas-
tasi omaa sisäistä näkemystäni merkityksellisestä toi-
minnasta, tässä tapauksessa siis taiteesta. Uskon, että 
taiteellisessa ajattelussa on tärkeätä löytää oma, yksilöl-
linen ajattelutapansa ja -vauhtinsa. Toinen kokee aja-
tuksensa kulkevan hitaasti, toisen ajatus etenee nope-
asti. Jonkun ajatukset hyppelevät edestakaisin. Minun 
taiteellinen ajatteluni etenee vauhdilla, mutta sillä on 
oltava mahdollisuus paluuseen. Jos ajatuksen saa liian 
valmiiksi, täysin perille, se ei voi enää muuttua ja kehit-
tyä. Jotkut paikalle kutsumastani yleisöstä olivat yrit-
täneet juosta perässäni, mutta hävittäneet minut sitten 
ihmisvilinään. Välillä käy niinkin, että ajatus karkaa. 

Pyrkimykseni oli aluksi tehdä yksinkertainen esitys 
täysin omillani, jolloin en olisi riippuvainen muista ih-
misistä, en joutuisi sovittelemaan aikatauluja, enkä jär-
jestämään tapaamisia. Minulla on taipumusta asioiden 
spektaakkelisointiin, joten pelkäsin työn hajoavan lii-
kaa ja karkaavan käsistäni. Tässä yksinkertaistamises-
sa en kuitenkaan onnistunut. Kohtaaminen on minulle 
tärkeää. Olen kiinnostunut toisten ihmisten mielipi-
teistä ja haluan jakaa kokemukseni heidän kanssaan. 
Pohjimmiltaan nautin organisoimisesta ja järjestelystä. 
Suunnitelmani laajeni matkan varrella poikien lisäpro-

jekteja, jotka päätin ottaa osaksi lopputyötä. Kuvailen 
edempänä hääpuvun etsintään liittyvää projektia. Ku-
vallisesta ja sanallisesta dokumentoinnista kerron seu-
raavassa. 

Erkki Anttonen (1995, 7) kirjoittaa, kuinka per-
formansseihin liittyvän tutkimustyön yhdeksi ongel-
maksi on koettu niiden olemassaolon ainutkertaisuus. 
Roi Vaaran mukaan moni performanssin tekijä ei kat-
so tarpeelliseksi dokumentoida tekoaan. Siksi perfor-
manssin historiasta suuri osa on jäänyt varjoon. Kaik-
kea mitä on tehty, ei edes tiedetä. (Vaara 26.5.2006.) 
Performanssi on myös katoavana taiteena vaikea, el-
lei mahdoton dokumentoitava. Taiteilija ei aina itse 
ehdi edes ajatella teoksen dokumentointia, joten ku-
vaajien rooli on keskeinen, kuvailee Anttonen. (1995, 
7.) Koska itse aioin liikkua esityksessä laajalla alueel-
la, päätin pyytää mukaan useamman kuvaajan. Lopul-
ta koossa oli yhteensä viisi kuvaajaa, jotka tallensivat 
tapahtumaa sekä valokuvin että videolle. Sijoitin ku-
vaajat etäälle toisistaan ja pyysin heitä kuvaamaan ”tu-
ristiasenteella”, väkijoukkoon sulautuen, välttääkseni 
luomasta järjestetyn esityksen mielikuvaa niin paljon 
kuin se vain oli mahdollista. Toivoin esityksen kuval-
lisen dokumentoinnin onnistuvan välittämään ennen 
kaikkea työni hetkellisyyttä. Näin esityksen selkeinä 
kuvina mielessäni jo etukäteen. Minua kiinnosti, välit-
tyisikö kuvitellun mielikuvani tunnelma myös oikeis-
ta taltioinneista. Entä muistaisinko kuvien avulla ta-
pahtumasta mahdollisesti jotain enemmän? Kun sitten 
sain kuvat käsiini esityksen jälkeen, yllätyin ensinnäkin 
siitä, kuinka niiden avulla saatoin jälkikäteen tutustua 
yleisön reaktioihin. Kuviin oli saatu vangittua monia 
tekoni aiheuttamia ilmeitä ja eleitä, jotka olivat esitys-
hetkellä jääneet minulta näkemättä. 

Aitoja häätilanteita, niin julkisia kuin yksityisiäkin 
seremonioita, yhdistää rituaalien tuottamisen raken-
ne, dokumentoivien medioiden merkitys ja kuvausti-
lanteiden korostunut esityksellisyys (Paasonen 1999, 
97). Minä en kuitenkaan halunnut esiintyä kameroil-
le, vaan pyrin parhaani mukaan olemaan huomioimat-
ta niitä. Tuukka Vasaman mukaan esiintyjän kasvojen 
tunneilmaisu, johon katsoja samastuu, on teatteris-
sa vastaan panematon lähtökohta. Kasvojen ylivalta 
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korostuu myös televisio- ja elokuvatuotannossa. (Va-
sama 28.11.2005) Koska Meno–Paluussa ei ollut kyse 
teatterista eikä elokuvasta, pyysin kuvaajia mieluum-
min kuvaamaan kokonaisuuksia kuin lähikuvia ilmeis-
täni. Lähikuvissa olisi korostunut jokin tietty hetki ja 
mielentila. Koin tarkoituksenmukaisemmaksi taltioida 
hahmoni kulkua tilassa, ajassa ja ihmisvilinässä, etene-
mistä ja liikettä. 

Olen keskittynyt pitkälti tutkimaan taiteellista ajat-
telua oman esitykseni ja siihen johtaneiden pohdinto-
jeni kautta. Yleisön todelliset reaktiot eivät olleet tut-
kimukseni keskiössä. Ne alkoivat kuitenkin kiinnostaa 
minua vähitellen enemmän ja enemmän. Kaipasin 
kuulla esityksestäni tietämättömien ihmisten todellisia 
reaktioita, edes muutamia, mutta perinteinen haastat-
telututkimus ei mielestäni käynyt lainkaan päinsä. Oli-
sihan ollut suorastaan typerää tehdä taidetta, joka ei näy-

tä taiteelta, ja kysyä sitten: ”Näitte juuri taidetta, mitäs 
piditte?” Salaa nauhoittaminen olisi varmasti saattanut 
vangita joitakin reaktioita sanatarkasti, mutta minulle 
sellaisen tekniikan tuominen muutoin niin avoimeen 
esitykseen tuntui vieraalta. Tämän vuoksi päädyin pie-
neen ”iskuryhmään”. Kolme teatterialan koulutuksen 
saanutta henkilöä liikkui esitykseni aikana reittini var-
rella, kukin itse valitsemassaan paikassa. Kun ohitin 
heidän olinpaikkansa, he kysäisivät lähimmältä henki-
löltä mistä mahtoi olla kyse, kuin eivät olisi sitä tien-
neet. Nämä improvisaatioon pohjautuneet kohtaamiset 
tuottivat muutamia mielenkiintoisia kommentteja, jot-
ka kirjattiin saman tien muistiin. Näin taltioidut kom-
mentit, samoin kuin itse esityksen aikana kuulemani 
lausahdukset olen liittänyt osaksi tekstiä. Tätä sanottua 
ja kuultua en pyri analysoimaan, vaan käytän sitä elä-
vöittämään omia kuvauksiani tapahtumista. 
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Läsnäoloa, kehollisuutta, tilaa ja aikaa yhdistelevä tai-
demuoto on aina tuntunut minulle sopivimmalta il-
maisutavalta. Uskoin pystyväni performanssissa hyö-
dyntämään kokemuksiani katuteatterista sekä kaikkea 
tähän asti oppimaani kokonaisilmaisun ja ympäristö-
taiteen saralta. Performanssiin liittyy vahvasti myös 
minua puhutteleva käsitetaide. Performanssitaiteilijan 
ilmaisuväline on hänen oma kehonsa, joten hän tun-
tee kirjaimellisesti nahoissaan yleisön reaktiot, toisin 
kuin valtaosa muista taiteentekijöistä (Helsingin Sano-
mat, 8.10.2005). Tämä ajatus on minusta äärimmäisen 
kiehtova. Koin, että minun olisi performanssin kaut-
ta helpompi saavuttaa kosketus omaan kehooni liik-
kuvana ja tuntevana olemisena kuin monien muiden 
taiteenlajien kautta. Minua ei pelottanut, vaikka per-
formanssitaiteilija on aidon läsnäolonsa vuoksi muita 
esiintyviä taiteilijoita suojattomampi. Tämä johtuu sii-
tä, että hän ei yleensä esittele poikkeuksellisia kykyjä, 
vaan on useimmiten esiintyjänä amatööri. Lisäksi per-
formanssitaiteilijan suorittamat toiminnot voivat olla 
hämmentävän konkreettisia ja arkisia askareita. Per-
formanssitaiteilija kohtaa yleisönsä omana itsenään ja 
epäonnistumisen, kasvojen menettämisen mahdolli-
suus on hyväksyttävä. Aina on mahdollista, ettei esi-
tyksen sisältämä ajatus välity. Teatterihistorian opetta-
ja, Homo $ ja Jack Helen Brut-ryhmien jäsen Kimmo 
Takala kutsuukin performanssia itsehäpäisyn taiteeksi. 
(Takala 1995, 218–220.) Minä en ole koskaan pyrkinyt 
olemaan tuottelias taiteilijanero tai käden taitaja. Sen 
sijaan uskon oman taiteilijuuteni perustuvan taiteelli-
seen ajatteluun. 

Performanssitaiteen voidaan katsoa alkaneen jo 
muinaisista heimoriiteistä. Elävän esiintymisen pe-
rinne kulkee läpi koko inhimillisen historian. (Taka-
la, 1995, 221.) Performanssia on ollut aina, kirjoittaa 
myös Lauri Nykopp ja yhdistää hänkin performans-
sin esihistoriallisiin rituaaleihin (Nykopp 1985, 23). 

Nykytaiteeseen perehtynyt Helena Sederholm puo-
lestaan toteaa myös sen toimivan usein performatii-
visesti, eli toiminnallisesti (Sederholm 2002, 76–77). 
Minua miellyttivät performanssissa yllätys ja hetkelli-
syys. En tuntenut tarvetta tehdä mitään aineellista tai 
pysyvää. Kaiken nyky-yhteiskunnassa vallitsevan tava-
ran keskellä minua viehättää yhä uudelleen ajatus tai-
deteoksesta, joka voi olla hetken olemassa ja sitten ohi. 
Jäljelle jäävät sen sijaan tekijöiden ja yleisön kokemuk-
set, elämykset ja muistot. Pyrin tuottamaan omassa 
esityksessäni yllätyksen yleisölle, mutta kaiken kaik-
kiaan teko yllätti myös minut itseni. Mukana oli niin 
paljon elementtejä, jotka eivät olleet minun hallinnas-
sani. En ollut esimerkiksi etukäteen ajatellut kuulevani 
itse niin suurta määrää ihmisten kommentteja. Yllät-
tävää oli myös, etten juostessani havainnut ihmisme-
ressä lainkaan tuttuja kasvoja, enkä paikallistanut edes 
useimpia kuvaajistani, vaikka tiesin etukäteen heidän 
sijaintinsa. Eteneminen ja jaksaminen vaativat suurim-
man osan keskittymisestäni.

Olin taideopintojeni yhteydessä tehnyt useita per-
formanssia lähestyviä kokeiluja, mutta varsinaista oh-
jausta performanssin tekemiseen en ollut aikaisemmin 
saanut. Hollantilaissyntyisen, Suomeen kotiutuneen 
performanssitaiteilija Willem Wilhelmuksen mieles-
tä: ”Performanssia voi tehdä kuka tahansa missä ta-
hansa. Yksin tai yhdessä. Lapsia tarkkailemalla oppii 
eniten.” (Pirtola, Voima 9/2005, 35.) Asia ei ole ehkä 
kuitenkaan näin helppo ja yksinkertainen. Perfor-
manssin historian tuntija RoseLee Goldberg (1988, 
9) on sitä mieltä, että jokainen performanssitaiteili-
ja tekee itse oman määritelmänsä performanssista. 
Oma lähestymistapani läheni kuitenkin aluksi liiaksi 
teatteria. Suunnitelmani olivat lavastettuja ja yksise-
litteisiä. Niistä puuttui se jokin, vääntö, twisti. (Vaara 
28.2.2006.) Tuukka Vasama kuvailee, kuinka länsimai-
sessa teatteritraditiossa toiminta mielletään tarinan-

Performanssi – yllättävä läikähdys arjessa
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kerronnaksi, jossa näyttelijät esittävät roolihenkilöitä. 
Performanssitaiteilijoilla on hänen mukaansa erilainen 
asenne esittämiseensä. ”Siinä ei oleellista ole katsojan 
häikäiseminen teknisellä taituruudella, ei korkeakult-
tuuria kantavan taiteen leima, vaan hämmentäminen, 
yllättävä läikähdys arjessa. (Vasama 28.11.2005.) 

Euroopassa performanssitaiteen historia oli ennen 
maailmansotia hyvinkin teatterillista. Taiteilijat ku-
ten Kasimir Malevich, Sonia Delaunay, Pablo Picasso 
ja Marcel Duchamp suunnittelivat mielikuvitukselli-
sia asuja ja lavasteita futuristien, dadaistien ja surrea-
listien esityksiin, jotka olivat yhdistelmä teatteria ja 
tanssia (Goldberg 1988, 34–37, 75–96). Toinen maa-
ilmansota merkitsi taiteellisten kokeilujen painopis-
teen siirtymistä Euroopasta Yhdysvaltoihin. 1950- ja 
60-lukujen vaihteen New Yorkissa kehittyivät live-esi-
tykset, joissa ruumiista tuli keskeinen ilmaisun väli-
ne. (Goldberg 1988, 147–149.) John Cagen ja Merce 
Cunninghamin johdolla toiminut New School for So-
cial Research New Yorkissa synnytti 60-luvulla ensin 
välittömän happeningin ja joitakin vuosia myöhem-
min fi losofi semman fl uxuksen3. Performanssitaiteen 
kehitys Euroopassa vastaa pääpiirteissään sen vaihei-
ta USA:ssa. (Takala 1985, 68–70.) Taidekäsitteenä per-
formanssi-nimitys yleistyi vasta 70-luvulla. Käsitettä 
alettiin tällöin soveltaa takautuvasti tiettyihin aiem-
piin taidemuotoihin, kuten happeningiin, fl uxukseen, 
kehotaiteeseen. (Erkkilä 1999, 33.) Nykyinen perfor-
manssitaide itsenäistyi 70-luvun taitteessa USA:ssa ja 
saapui Suomeen 80-luvun alussa. Sen syntyminen on 
nähty reaktiona (minimalistisen) kuvataiteen äärim-
mäiselle esineellisyydelle ja taidemarkkinoille. (Takala, 
1995 224–225.) Performanssitaiteen perusta on aina 
ollut anarkistinen, sillä kyseessä on avoin, loputtomas-
ti vaihteleva taidemuoto, jonka tekijät ovat väsyneinä 
vakiintuneempien taidemuotojen rajoituksiin päättä-
neet viedä taiteensa suoraan yleisön pariin. (Goldberg 
1988, 9.)

Performansseja tehdään Suomessakin kaiken aikaa, 
mutta niistä ei kirjoiteta paljon, koska lehdistön mu-
kaan ”on turhaa kirjoittaa jo menneistä tapahtumista”. 
Asenne on sikäli mielenkiintoinen, että Helsingin Sa-
nomissa julkaistaan usein esimerkiksi konserttien ar-

vosteluja. (Vaara 26.5.2006.) Tieto tapahtumista kul-
kee performanssialan ihmiseltä toiselle4. Suuri yleisö 
puolestaan muistaa luonnollisesti rajuimmat jutut ja 
performanssiin liitetään helposti esimerkiksi shokee-
raavuus ja alastomuus. On kuitenkin yhtä paljon erilai-
sia esityksiä kuin on niiden tekijöitäkin. Muutamia esi-
merkkejä mainitakseni performanssi voi olla vaarallista 
(C H R I S  B U R D E N , R U D O L F  S C H W A R T Z  K O G L E R , G I N A 

P A N E ), seksuaalista (H O M O  $ ,  J Ü R G E N  K L A U K E ), femi-
nististä (H A N N A H  W I L K E ,  I R M A  O P T I M I S T I ,  H I G H  H E E L 

S I S T E R S ,  C A R O L E E  S C H N E E M A N N ), ritualistista (S A N -

K A I  J U K U ), yhteiskunnallisesti kantaaottavaa (J O S E P H 

B E U Y S ,  P I N K  P U N K ,  M I E R L E  L A D E R M A N  U K E L E S ), pro-
vosoivaa (V I T O  A C C O N C I ,  K A R E N  F I N L E Y,  P I E R O  M A N -

Z O N I ) tai käsitteellistä ja fi losofi sta (Y V E S  K L E I N ,  R O I 

V A A R A ). Edellä mainittu jaottelu on minun tekemäni. 
Olen siinä ajatellut enemmänkin taiteilijoiden yksittäi-
siä teoksia kuin heidän koko uraansa. Monet luettele-
mistani nimistä voisi nimittäin liittää myös useiden eri 
otsikoiden alle. Oman tekemisen tapani määrittelen 
vähäeleiseksi ja hienovaraiseksi. Shokeeraaminen tai 
yleisön arvoja vastaan hyökkääminen eivät kiinnosta-
neet minua. Julistavuus ei sovellu minulle, eikä myös-
kään tarkoituksellinen koomisuus. Ymmärrän, että 
pidättyväisyys voi toimia myös etäännyttävästi, jopa 
luotaantyöntävästi. Tämä on kuitenkin minun tapani 
olla ja tehdä.

Juha-Pekka Hotinen määrittelee performanssin esi-
tykseksi tai tapahtumaksi, johon kuuluvat tilallinen ja 
ajallinen dimensio. Performanssin tekijät ovat sen niin 
sanotusta vapaudesta huolimatta kiinnostuneet saman-
kaltaisista asioista. Halutessaan voi nähdä selviä piir-
teitä jopa koulukunnista. (Hotinen 1985, 25.) Perfor-
manssitaiteilija ja alan opettaja Anthony Howell (2002) 
on pyrkinyt luomaan taiteenlajille omaa teoriaa, jon-
kinlaista modernin teatterin toimintaopasta. Hän on 
määritellyt performanssin kolme peruselementtiä, jot-
ka ovat hiljaisuus, toisto ja epäjohdonmukaisuus. Vii-
meksi mainittu on itse asiassa yhdistetty performans-
siin yllätyksellisyyden ja näennäisen epärealistisuuden 
ohella jo 1900-luvun alun futuristien esitysten yhtey-
dessä (Kokko, Takala 1985, 5). Vaikka löydänkin kaik-
ki edellä mainitut elementit myös omasta teoksestani, 
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minua viehättää enemmän Goldbergin ajatus, jonka 
mukaan performanssi voi edelleen olla mitä tahansa. 
Taiteilijalle se merkitsee mahdollisuutta työskennellä 
ilman sääntöjä ja ohjeistuksia. (Goldberg 1988, 210.) 
Markus Lammenranta (1991, 168) määrittelee taidon 
olevan sanoin ilmaisematonta, toiminnassa ilmenevää 
tietoa. Hänen mukaansa taiteen tiedollisessa perustas-
sa ja merkityksessä on erityisen tärkeää juuri taito. Mi-
ten tämä taito siis ilmenee sääntöjä kaihtavassa perfor-
manssissa? 

Performanssitaiteen luonnetta on avannut minulle 
taiteilija Roi Vaara, jonka oma taide on yhtä aikaa kä-
sitteellistä, absurdia, lystikästä ja ajatuksia herättävää. 
Hänen performanssinsa perustuvat muutaman ele-
mentin keskinäiseen, vastahakoiseen suhteeseen. (Ars 
Fennica 2005 -näyttelyn oheisohjelman esittelylehti-
nen.) Vaara on pyrkinyt työssään ihmisten herkkyyden 
herättämiseen ja yllättämiseen (Kanerva 1995, 165). 
Tämä kiinnostaa myös minua. Vaara vie usein omat 
esityksensä taidemaailman ulkopuolelle, julkisiin paik-
koihin, joissa ihmiset törmäävät niihin yllättäen. Hän 
tekee asioita, jotka eivät vaadi erityistä taitoa. Kuka ta-
hansa voisi tehdä saman. M U T T A  E I  T E E .  (Uimonen, 
HS 8.10.2005, C4.) 

Taitoa vaaditaan, jotta osataan valita performans-
siin mukaan vain olennainen. Kyse on pelkistämisen 
ja pois jättämisen kyvystä. Esityksen sisällön tulee 
olla tarpeeksi avoin ja monitulkintainen, jotta yleisön 
omille ajatuksille ja tunteille jäisi tilaa. Teoksen tulee 
toimia itsenäisesti, ilman selityksiä ja teoriaa. Pyrki-
mys on ymmärtääkseni samankaltainen kuin shakin 
estetiikassa5. Ratkaisuun pyritään mahdollisimman 
vähillä siirroilla. Keskeistä on niukkuuden vaatimus, 
minimointi. Keskitytään kysymykseen: ”Mikä riit-
tää?” Kuten olen jo maininnut, olemassa on lukui-

sia lähestymistapoja performanssiin. Tämä on niistä 
yksi. Vaaralle performanssi merkitsee välitöntä tapaa 
kommunikoida ympäristönsä kanssa. Vaaran tausta 
on kuvataiteessa ja hänen omat performanssinsa ovat 
hyvin visuaalisia. Hän ajattelee teokset kuvina päin-
vastoin kuin esimerkiksi kielen tai äänien pohjalta 
liikkeelle lähtevät performanssitaiteilijat. (Uimonen, 
HS 8.10.2005, C4.) Palatakseni vielä Vaaran teosten 
väitettyyn helppouteen (kts. edellinen kappale) halu-
an kiinnittää huomiota myös hänen töissään ilmene-
vään äärimmäisen kehittyneeseen kehon hallintaan ja 
keskittymiskykyyn. Voisiko kuka tahansa esimerkiksi 
seistä hievahtamatta tuntikausia, mahdollisesti alasti, 
yleisön tuijottaessa ja kommentoidessa tekoa? Epäi-
len. 

Omassa esityksessäni pyrin pitämään morsiamen 
hahmon mahdollisimman neutraalina ja avoimena, 
etten ohjaisi tulkintoja liikaa. Tiedostin, että kaikki 
pienetkin liikkeet, ilmeet ja eleet vaikuttaisivat mieli-
kuviin. Jos olisin vilkuillut taakseni, kyseessä olisi ollut 
selkeästi pako. Kelloon katsahtaminen olisi vihjannut 
myöhästymisestä jne. Ilmeitäni en kuitenkaan pyrkinyt 
hallitsemaan. Halusin näyttää vilpittömästi oikeat tun-
toni, en peittää niitä. Menomatkalla kasvojeni hymyi-
levä perusilme sai myös vastaantulijat hymyilemään. 
Edetessäni kuumuus, ponnistelu ja väsyminen alkoivat 
näkyä kasvoillani. Ohitin paluumatkallani kaksi noin 
25-vuotiasta miestä, jotka seisoivat raitiovaunupysäkil-
lä Stockmannin edessä. 

1.mies: Mitähän se sinkoilee?
2.mies: Ottais taksin. Mitähän se ravaa?
1.mies: Tää ei oo enää hauskaa. 
Ekalla kerralla jaksoi vielä naurattaa.
(Molemmat miehet nauravat)
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Taide on elämää.
 J O S E P H  B E Y U S

Yllä oleva, teokseni ulkoista pyrkimystä kuvaava ot-
sikko saa minut pohtimaan ensimmäiseksi, miltä tai-
de siis itse asiassa näyttää? Tarkoitukseni ei kuitenkaan 
ole tässä vastata kysymykseen jota niin monesti on tur-
haan yritetty määritellä, tai ottaa kantaa keskenään 
kilpaileviin käsityksiin taiteesta. Sen sijaan tuon esil-
le joitakin taidekäsityksiä määritelläkseni niiden kautta 
omaa tekemistäni. Millaisia käytäntöjä taidemaailmas-
sa siis tällä hetkellä on? Miten oma taidetekoni suh-
tautuu niihin? Arto Haapalan mukaan taidemaailman 
käytäntöjen keskiössä on teosten julkiseksi tekeminen. 
Taideteosten tarkoitus on tulla huomatuiksi, kirjoittaa 
Haapala. Taidemaailman struktuurit tähtäävät ensisi-
jaisesti teosten näkyvyyteen, kuuluvuuteen ja huoma-
tuksi tulemiseen. (Haapala 2000, 143, 146.) 

Meno–Paluulla oli selkeästi kahdenlaista yleisöä. 
Niitä, jotka kohtasivat tekoni taiteena ja niitä, joilla 
ei ollut aavistustakaan siitä, mitä olin tekemässä. Tie-
dostin jo performanssin suunnitteluvaiheessa, että en 
mitenkään voinut odottaa enemmistön yleisöstä oival-
tavan tekoani taiteeksi tai millään tavalla liittävän sitä 
taiteeseen. Enhän antanut sille paljonkaan sen suun-
taisia vihjeitä. Järjestettyyn ”esitykseen” viittasivat ai-
noastaan muutamat, yhteen kadunkulmaan tekoani 
seuraamaan saapuneet ihmiset ja kauaksi toisistaan si-
joittamieni kuvaajien läsnäolo. Kolmen sepän patsaan 
luona istui pariskunta terassilla. Nainen ja mies, mo-
lemmat noin 60-vuotiaita, pohdiskelivat seuraavaa: 

N:”Mies lähteny! Ollu alttarilla ja sitte päättäny että en 
mee naimisiin… Minne lie menossa, ku ei oo valokuvaa-
moakaan tässä lähellä. Ei sillä ollu kimppuakaan. Ei tom-
mosta usein nää.”

M:” Ja tämmösessä helteessä! On varmaan hiki ku perille 
pääsee.”

Haapala (2000, 130–131) lähestyy kysymystä taiteen 
olemuksesta edelleen taidemaailman käsitteen kaut-
ta. Hän kuvailee taidemaailmaa struktuuriksi, joka 
antaa taiteen tarkastelijoille tietynlaisia teoksia tiet-
tynä aikana. Haapalan mukaan esimerkiksi atonaali-
nen musiikki, vapaamittaiset runot ja performanssin 
kaltaiset kokonaan uudet taidemuodot ovat kaikki 
kuitenkin kyseenalaistaneet kulloisenkin taidemaail-
man rakenteita. Kendall L. Walton (1991, 50), joka 
on pohtinut taiteen kategorioita, kirjoittaa: ”Mitä 
useampia tietyn lajin teoksia olemme tulleet tunte-
maan, sitä ilmeisempää on, että tarkastelemme yk-
sittäistä teosta tuossa kategoriassa.” Performanssitai-
detta paljon nähneille teokseni muoto ei uskoakseni 
vaikuttanut lainkaan erikoiselta. Performansseja koh-
dataan kuitenkin enimmäkseen erilaisilla festivaaleil-
la ja muissa taidetapahtumissa. Sellaisissa tilanteissa 
katsoja on valmiiksi virittäytynyt kohtaamaan outoja-
kin tapahtumia hämmästymättä. (Helsingin Sanomat, 
8.10.2005.) Esittävän taiteen alasta tietämättömien 
kohdalla Meno–Paluu olikin varmasti vaikeammin ka-
tegorisoitavissa. Kun teos poikkeaa liikaa jonkin kate-
gorian normeista, sitä ei enää havaita tuossa katego-
riassa, Walton toteaa (1991, 41). Ihmiset, jotka eivät 
tienneet teostani etukäteen mitään, pitivät minua to-
dennäköisimmin häistään myöhästyneenä tai karan-
neena morsiamena. On myös mahdollista, että joku 
ajatteli epävarmasti mielessään: ”Voisiko tämä olla – 
taidetta?” Videokuvaajani kohtasikin Tuomiokirkon 
portailla tatuoidun miehen, joka arvuutteli, oliko ky-
seessä jokin esitys. Teokseni saattoi myös kantaa sel-
laisia merkityksiä, joista en ole itse tietoinen, mutta 
jotka joku vastaanottaja havaitsi ja aktivoi oman tul-
kintansa lähtökohdiksi. 

Taide joka ei näytä taiteelta
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Minä en pyrkinyt kaikkien taidemaailmassa vallit-
sevien käytäntöjen noudattamiseen. Teoksen julkista-
minen taiteena ei ollut minulle keskeistä. Roi Vaara 
on pohtinut seuraavalla tavalla taidetta, jonka yleisöä 
ei ole informoitu etukäteen: ”Sehän tekee tavallaan 
elämän mielenkiintoiseksi, tämmöset epäselvät niin-
kun…Missä kuitenkin selvästi on jotain, mut ei oikein 
tiedä mitä se on.” (Kulttuuritorstai: Vaaran vuodet, YLE 
TV1, 6.10.2005.) Performanssissani kyse oli kohtaa-
misesta ja osallistumisesta siihen muisti- ja mielikuvien 
sarjaan, joka itse kullakin katsojalla oli häistä ja mor-
siamesta. Haapalan (2000, 168) mukaan taideteoksen 
merkityksen syntyminen edellyttää sekä vastaanotta-
jan kuvittelevaa että haluavaa suuntautuneisuutta, siis 
pyrkimystä nähdä teoksessa jotakin. Tämänkaltainen 
pyrkimys ei tietenkään toteutunut, jos vastaanottaja 
ei tajunnut todistavansa taidetekoa ja luki sitä taide-
kontekstin ulkopuolella. Ymmärrän, että ilman selke-
ää taiteen kontekstia tekoani ei pidetty taiteena, mutta 
itse en pidä tätä puutteena. Uskon, että tekoni tuli silti 
ymmärretyksi. Jos ei muuten, niin ainakin yllätyksenä, 
osana elämää. 

Performanssi omaksui kabaree-teatterista yllätyk-
sellisyyden, tapahtumien näennäisen epärealistisuuden 
ja epäjohdonmukaisuuden jo 1900-luvun alussa (Kok-
ko, Takala 1985, 5). Meno–Paluu tuotti yllätyksiä myös 
itselleni. Teos oli avoin sattumille ja ennakoimattomil-
le tekijöille siitä huolimatta, että se sisälsi paljon suun-
nittelua. Edellisessä luvussa kuvasin, kuinka olin sijoit-
tanut kuvaajat reittini varrelle paikkoihin, joissa heitä 
välttämättä ei yhdistettäisi minuun. Kuvaajat kuvasivat 
minua varsin etäältä, mukana kulkevaa steady-kameraa 
tai lähikuvia en missään nimessä halunnut, sillä uskoin 
näkyvän kuvaamisen muuttavan teoksen luonnetta heti 
esityksellisempään, valmistellun oloiseen suuntaan. 
Oma yllätykseni olikin melkoinen, kun tuntematon 
mieshenkilö lähti juoksemaan rinnallani räpsien ka-
merallaan kuvia paparazzin tavoin. Mies seurasi kinte-
reilläni Aleksanterinkadun puolivälistä Tuomiokirkon 
portaille saakka ja kuvasi kasvojani suorastaan tunget-
televalta etäisyydeltä. Lopulta pyysin häntä siirtymään 
etäämmälle. Pyynnöstäni huolimatta mies lähti taas 
juoksemaan perääni, kun paluumatkani alkoi. Juoksin 

kuitenkin hetken levähdettyäni varsin vauhdikkaasti 
ja mies jäi jälkeeni. Tämä yllätyskuvaaja näkyy selke-
ästi muun muassa Tuomiokirkon portaille sijoittama-
ni videokuvaajan otoksissa. Tapaus oli toisaalta sangen 
hupaisa, mutta toisaalta minua kiukutti kovasti, koska 
olin nähnyt vaivaa suunnitellessani kuvaajien paikko-
ja ja käydessäni niitä heidän kanssaan läpi. Tapahtu-
ma osoitti minulle kuitenkin, että kun lähtee tekemään 
taidetta julkisella paikalla, tällaistakin voi tapahtua. 

Lähdin liikkeelle siitä olettamuksesta, että tutun 
hahmon siirtäminen vieraaseen kontekstiin merkitsisi 
välimatkan kasvattamista aiheen alkuperäiseen merki-
tykseen ja itsestään selviin tulkintoihin. Halusin tarjo-
ta yleisölle mahdollisuuden kohdata jotakin yllättävää 
kiireen keskellä. Tässä koen onnistuneeni, päätellen 
niistä lukuisista ”Oho”-lausahduksista, jotka kuulin 
juostessani. Gregory Bateson pitää ihmisten syvällisen 
koskettumisen kaipuuta universaalina ilmiönä (Bate-
son 1987, 128–156). Tähän minä yritin tarttua, antaa 
tilaisuuden tuntea, ajatella ja kokea. Koskettua. Foru-
min edustalla kuulin naisäänen päivittelevän: ”Voi ei, 
niin kaunis morsian, ja…” Lauseen loppuosa hukkui 
muihin ääniin kun jatkoin juoksuani eteenpäin. Halu-
sin tarjota kokemuksen, joka nousisi tutun ja ennalta 
arvattavan yläpuolelle. Poikkeaman jokapäiväisessä ru-
tiinissa. Mahdollisuuden kokea avarammin. Koska var-
sin moni ihminen kuitenkin käytännön syistä johtuen 
tiesi jo etukäteen hääteemastani, asustani, reitistäni tai 
juoksemisesta, halusin liittää mukaan vielä yhden ele-
mentin. Siitä tiesi itseni lisäksi vain kolme ihmistä, jo-
ten kutsun sitä yllätykseksi. 

Kyseessä oli tarkoituksellisesti tuotettu ääni, joka 
toi teokseeni uuden, auditiivisen tason. Ääni ja kotite-
koiset instrumentit olivat itse asiassa mukana jo futu-
ristien varhaisissa performansseissa 1900-luvun alussa, 
puhumattakaan John Cagen kokeellisista ääniteoksis-
ta, joiden instrumentteina saattoi olla olutpulloja, kuk-
karuukkuja, lehmänkelloja tai vaikkapa auton torvia. 
(Goldberg 1988, 18, 123.) Meno–Paluussa ääni lähti 
peltipurkeista, jotka oli kiinnitetty narulla vihreän au-
ton perään. Auto lähti liikkeelle viittä minuuttia en-
nen esityksen varsinaista alkamisaikaa ja kulki pitkin 
Mannerheimintietä minun juoksevan hahmoni edellä, 
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joten yleisö saattoi kuulla ensin äänen ja sitten vasta 
nähdä minut. Päättelin arkikokemuksen kannalta lii-
kenteen äänten joukosta erottuvan peltipurkkien ko-
linan selittyvän monen mielestä sillä, että jossakin on 
häät. Tutut elementit ilmestyivät yleisön tietoisuuteen 
kuitenkin hämmentävässä järjestyksessä ja suhteessa 
toisiinsa. Hannele Koivusen (1997, 49–50) mukaan: 
”Poikkeama tasaisesta taustaäänestä saa ihmisen jäl-
leen kuuntelemaan.” Tähän minä äänielementillä py-
rin, herättelemään yleisöä ja saamaan sen valppaaksi. 
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Kuten olen jo maininnut, yleisöstä vain pieni osa oli 
kutsuttu paikalle. Enemmistö kohtasi taidetekoni sat-
tumalta. Käytän kuitenkin sanaa yleisö kuvaamaan 
kaikkia teokseni kohdanneita, oli kohtaaminen sitten 
Johanna Hällstenin (2005, 2) tekemän jaon mukaises-
ti intentionaalinen, sattumanvarainen tai täysin minut 
ja tekoni huomiotta jättävä. Näistä kolmesta mahdol-
lisesta tavasta kohdata taidetta museoiden ja gallerioi-
den ulkopuolella Hällsten kokee itse ongelmallisek-
si viimeisen mahdollisuuden, jossa yleisö ei lainkaan 
ymmärrä seuraavansa taidetta. Onko se siis ongelma? 
Suurin osa yleisöstä ei todennäköisesti ymmärtänyt 
todistavansa taidetekoa. Minun on kuitenkin vaikea 
uskoa, että esitykseni tämän vuoksi olisi hetkeksikään 
lakannut olemasta taidetta.

Tomáš Kulkan mukaan sama esine on toisinaan tai-
detta ja toisinaan ei, riippuen vain siitä, missä sen ta-
paamme. Mielestäni tämä ajatus, jonka mukaan teok-
sen sijainti määräisi, onko se taidetta vai ei, ei tunnu 
nykymaailmassa ja nykytaiteen yhteydessä järkevältä. 
Olen kuitenkin Kulkan kanssa samaa mieltä siitä, että 
taiteen rajat muuttuvat jatkuvasti, joten kenellekään ei 
tänään ole enää selvää se, mikä on taidetta ja mikä ei. 
(Kulka 1997, 9–12.) Samasta teemasta kirjoittaa myös 
Tarja Pääjoki artikkelissaan taiteen ja arjen kohtaami-
sesta. Hänen mukaansa taide rikkoo rajojaan vauh-
dilla ja me kohtaamme yhä useammin teoksen, jon-
ka kategoriaa on vaikea määritellä. Välillä joudumme 
tosiaan kysymään, onko kohtaamamme asia taideteos 
ollenkaan. (Pääjoki 1997, 22.) O T T O  K A R V O S E N  teos 
Security Flip Shifty hämmensi ohikulkijoita Helsingin 
keskustassa vuonna 2005 sekoittamalla kaksi pääkau-
punkilaisille tuttua roolia keskenään. Performanssin 
esiintyjät olivat pukeutuneet vartiointiliikkeen viralli-
siin univormuihin, mutta he liikkuivat paikasta toiseen 
skeittilaudoilla. Karvosen teos otti osaa ajankohtaiseen 
keskusteluun julkisen kaupunkitilan hallinnasta. Ylei-

sö kohtasi tämänkin teoksen sattumalta, eivätkä kaik-
ki varmaankaan osanneet yhdistää sitä taiteeseen. Kun 
V I T O  A C C O N C I  puolestaan suoritti vuonna 1969 New 
Yorkissa varhaisen teoksensa Following Piece, jossa hän 
seurasi satunnaisesti valitsemiaan henkilöitä kadulla, 
ihmiset eivät edes huomanneet, että jotain erityistä ta-
pahtui (Goldberg 1988, 156). 

George Dickien (1990) institutionaalisen taideteo-
rian perusajatuksen mukaan taidetta on yksinkertai-
sesti se, mikä taiteena esitetään. Siis objekti, joka on 
taidemaailman sisällä asetettu ehdolle taiteen statuk-
sen myöntämistä varten. Paikalle kutsumieni ihmisten 
– kaksi tarkastajaa, taideopiskelijoita, taiteilijoita ja tai-
dekasvattajia – voin luullakseni sanoa edustavan Hel-
singin taideyhteisöä ja vallitsevaa taidemaailmaa. Tälle 
kutsutulle yleisölle tekoni näyttäytyi todennäköisesti 
taiteena, koska he olivat saapuneet paikalle tarkoituk-
senaan nähdä taidetta. Kutsutut olivat myös ennestään 
tottuneita kohtaamaan taidetta. Tämä asiantuntijoi-
den pieni ryhmä muodosti teoksen yleisöstä kuitenkin 
vain murto-osan. Siispä ajatus, jonka mukaan näiden 
ihmisten läsnäolo olisi tehnyt teostani jollakin tavalla 
enemmän taidetta, on minusta arveluttava. 

Olen miettinyt, saivatko paikalle kutsutut ihmiset 
teostani jollakin tavalla enemmän irti kuin ne, jotka 
kohtasivat minut sattumalta? Filosofi  Kendall L. Wal-
tonin mukaan taiteen ymmärtämiseen vaaditaan tietoa 
teoksen oikeasta kategoriasta, jonka standardipiirteet, 
historia ja yhteiskunnassa vallitsevat tavat määrittele-
vät. Walton painottaa tiedon merkitystä taiteen vas-
taanottamisessa ja väittää, että taiteen arvostamiseen 
vaaditaan lisäksi suoraa aistihavaintoa pidemmälle me-
nevää koulutusta. (Walton 1991, 35–66.) Walton tun-
tuu uskovan yhteen ainoaan oikeaan tapaan vastaanot-
taa taidetta ja hänen teoriansa saa minut miettimään, 
tarvitaanko taiteen ymmärtämiseen todella aina aikai-
sempaa tietoa. Pitikö vastaantulijan Meno–Paluu-teosta 

Vastaanottamisen ja tulkinnan mahdollisuuksista
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Kolmen kuvan sarja: 

Kristian Jalava
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ymmärtääkseen olla tietoinen taiteen historiasta ja ny-
kytaiteen ilmiöistä? Toivon vilpittömästi, että ei. Mo-
nissa taiteen reseptiota selvitelleissä tutkimuksissa on 
tehty ero asiantuntevan ja asiantuntemattoman yleisön 
välillä. Vappu Lepistö kysyy kuitenkin, onko tämän 
eron korostaminen hedelmällistä? Hänen mukaan-
sa on selvää, ettei kaikilla ihmisillä voi olla hallussaan 
samanlaisia tiedollisia ja kokemuksellisia valmiuksia 
taiteen vastaanottamiseen. (Lepistö 1989, 2–3.) Olen 
Lepistön kanssa samaa mieltä. Yleisöjä erotteleva lä-
hestymistapa kasvattaa ihmisten eriarvoisuutta ja lisää 
ennakkoluuloja taiteen kohtaamista kohtaan. Itse py-
rinkin ennalta arvaamattomalla teolla luomaan tilan-
teen, jossa taideteoksen kohtaaminen ei olisi suoritus, 
vaan parhaimmillaan elämys.

”Taiteessa, taideteoksessa, taidetapahtumassa on 
monta tasoa”, kirjoittaa Maaretta Jaukkuri (1998, 19). 
Hänen mukaansa katsojan kokemus muodostuu tämän 
kyvystä vastaanottaa, siis aistia, tunnistaa, ”lukea” ja 
pohtia näkemäänsä. Katsojan tapaan ymmärtää koh-
dattu teos vaikuttaa se, mitä hän on itse kokenut, mikä 
on hänen kulttuuritaustansa. Vappu Lepistön mielestä 
tieto ja tunteet ovat molemmat tärkeässä asemassa tai-
teen vastaanottamisessa. Havaintoon vaikuttavat yhtä 
paljon tunnetilat ja elämänvaiheet kuin kokemusten 
ja tiedon lisääntyminen. (Lepistö 1989, 27.) Se, mi-
ten vastaantulija minuun ja tekooni suhtautui, riippui 
luonnollisesti suuresti siitä, oliko kyseessä lapsi vai ai-
kuinen? Mies vai nainen? Entä oliko katsoja helsinki-
läinen vai turisti? Naimaton vai avioitunut? Eronnut? 
Leski? Katsomiseen vaikuttaa ihmisen lähihistoria. 
Se, mitä tunnemme ja tiedämme. Hesburgerin edes-
sä kaksi alle 20-vuotiasta tyttöä keskusteli keskenään 
seuraavasti: 

”Oho, morsian karannu.”
”Se on päättänykki, ettei mee tänään naimisiin, 
ku on Hangon regatta.”
”Oliks se yksin?”
”Joo kiva tässä helteessä juosta.”
”Joo kiva punaposkisena sitte.”
”Joo kiva.”

Juoksu-urakkani jälkeen seisoin jonkun aikaa Kias-
man edustalla odotellen kuvaajiani. Vanhempi nainen 
ohitti minut hyvin läheltä ja lähes kuiskasi: ”Onnea.” 

Piilevät viittaukset teoksessani vaikuttivat eri tavoin 
eri ihmisiin riippuen siitä, löytyikö niille vastakaikua 
katsojan mielessä, muistoissa ja alitajunnassa.

Johanna Hällsten on pohtinut yleisön tapaa reagoi-
da yllättäen kohdattuun teokseen. Yllätetyltä ja osal-
listumishaluttomalta ihmiseltä ei ehkä heru lainkaan 
sympatiaa työlle. Toisaalta taiteen odottamaton koh-
taaminen voi tavoittaa myös avoimempaa ja rentoutu-
neempaa yleisöä kuin silloin, jos teoksesta tiedettäisiin 
etukäteen. Ihmisten kokemuksiin gallerioiden ulko-
puolelle sijoitetusta taiteesta vaikuttaa myös se, mistä 
he ovat tulossa ja minne he ovat matkalla. (Hällsten 
2005, 2.) Matkani varrella sijaitsi useita terasseja, joi-
den asiakkaat kommentoivat etenemistäni aktiivisesti. 
Voin kuvitella antaneeni puheenaiheen ainakin muu-
tamille pöytäseurueille. Valokuvissa terassilla istuvien 
päät ovat kääntyneet seuraamaan kulkuani. Menossa vai 
tulossa? Näin huudahti mieshenkilö Lasipalatsin teras-
silla kun ohitin sen ensimmäisen kerran. Paluumatkal-
la toinen mies viereisellä terassilla tuntui olevan varma 
asiastaan huutaessaan: Se on karannu!

R. W. Hepburn (1991, 216–217) määrittelee yhdek-
si taiteen kasvatustehtävistä ehkäistä elämän muokkau-
tuminen etukäteen tehtailtujen tunteiden mukaiseksi. 
Tästä oli kyse myös performanssissani. Ensi näkemäl-
tä teokseni saattoi ajatella yksiulotteisesti ylistävän län-
simaista, valkoista, heteroseksuaalista parisuhdetta ja 
traditiota. Onhan hääteollisuuden tuottama ja mark-
kinoima morsiusparikin etnisesti valkoinen ja sosio-
ekonomisesti keskiluokkainen (Paasonen 1999, 157). 
Tomáš Kulkan (1997, 35) mielestä se, rikastuttaako 
teos sen aiheeseen liittyviä assosiaatioita ja ”sanooko” 
se yleisölleen jotain uutta, riippuu siitä, mitä aiheesta 
etukäteen tiedetään. Minä halusin liittää täydellisyyttä 
henkivään hääkuvastoon myös todellisuuden epävar-
moja ja haavoittuvaisia elementtejä: Kiireen, myöhäs-
tymisen, paon, nolot tilanteet, yksinäisyyden, haaveet, 
sitoutumisen pelon... Teosta saattoi lähestyä lukuisten 
erilaisten teemojen kautta, riippuen siitä, mikä ketäkin 
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katsojaa puhutteli. Kaksi vanhaa naista käveli Aleksan-
terinkatua perässäni. Toinen totesi: ”Ja nyt on kiire!”

”Taitaa olla kiire”, toinen vahvisti.
Soili Hämäläisen (2003, 63) mukaan taiteellisen 

tutkimuksen tulee olla kokeilevaa, jatkuvasti liikkees-
sä, paeten määrittelyjä. Mielestäni samoin on taiteelli-
sen ajattelun laita. 

Taiteellisen ajattelun vertauskuvana performanssi-
ni morsian oli myös liikkeessä. Meno–Paluun yleisö sai 
tulkita teosta ja rooliani omalla tavallaan. Mitä oli ta-
pahtunut? Miksi morsian oli yksin? Miksi hän oli liik-
keellä ydinkeskustassa ja vieläpä jalan? Oliko morsian 
autonominen, omasta tahdostaan toimiva ja riippu-
maton yksilö? Vaiko olosuhteiden vanki, heittopallo? 
Oliko hahmo kuvitteellinen vai todellinen? Traaginen 
vai koominen? Oliko kyseessä lähestyminen vai etään-
tyminen? Meno vai paluu? Olin kiinnostunut poten-
tiaalisesta mahdollisuudesta vaikuttaa siihen, että asiat 
voi nähdä hieman toisella tapaa. Halusin sekoittaa fak-
tan ja fi ktion. Aleksanterinkadulla ohitin lapsiperheen 
ja kuulin sitten selkäni takaa ihastelevan lapsenäänen: 
”Se oli joku tosi hieno nainen, menikö se naimisiin?” 

Aikaisemmin taide oli merkittävässä asemassa ih-
misten eloonjäämistaistelussa ja yhteistyön kehittymi-
sessä. Se oli yleismaailmallista, osa ihmisten arkipäi-
vää. (Bardy Kiasman ARS06-seminaarissa 17.5.2006.) 
Itse ilmaisua ”taide” ei itse asiassa antiikin aikoina tai 
keskiaikana edes tunnettu siinä muodossa kuin se nyt 
on. Puhuttiin sen sijaan ”kaunotaiteista” tai ”vapais-
ta taiteista”. (Gadamer 2000, 41–42.) Ja kuten edellä 
Bardya mukaillen mainitsin, oli näillä taiteilla antiikin 
aikana täysin toinen funktio kuin meidän aikanamme. 
Performanssi puolestaan vetoaa minuun, koska siinä 
taidetta ei yleensä koeta elämästä irrallisena toimin-
tana. Helena Erkkilän mukaan performanssitaiteelle 
on tärkeää ”oikeasti tekemisen” ja todellisten, aitojen 
materiaalien käytön periaate (Erkkilä 2005, 38). Liisa 
Lindgren kuvailee, kuinka suomalainen performanssi-
ryhmä R E C O R D  S I N G E R S 6 toi arjen konkreettisesti esi-
tyksiinsä jo 70-luvulla. Ryhmän arkea ja taidetta limit-
tävien ajatusten taustalta voi löytää yhtymäkohtia sekä 
cageläisiin että Fluxuksen asenteisiin. (Lindgren 1995, 
120.) Myös Arja Elovirran mukaan performanssissa il-

menee pyrkimys ylittää taiteen ja elämän välinen kui-
lu, sekä halu murskata modernia taidetta ja subjekti-
kokemusta leimannut vieraantuneisuus (Elovirta 1995, 
14). Saksalaisen fi losofi n ja kuraattorin Michael Glas-
meierin (1995, 44) mielestä ajatus taiteen sulautumi-
sesta elämään on kuitenkin utopiaa. Hänen mukaansa 
60- ja 70-lukujen länsimaisen taiteen strategiat, jotka 
pyrkivät tuomaan taiteen osaksi elämää on jo taidettu 
unohtaa. Onko näin?

Käynnissä oleva taiteistumiskeskustelu osoittaa tai-
teen ja arkielämän yhteyden olevan päinvastoin hy-
vinkin pinnalla. Taiteistuminen on mielenkiintoinen 
uudissana, jonka lähtökohtana on, että uskotaan ole-
massa olevan taidetta ja jotain muuta, ei-taidetta (Le-
vanto, Naukkarinen, Vihma 2005, 4). Pentti Määttä-
sen (2005, 49) mukaan taiteistuminen viittaa siihen, 
että taidemaailma ei riitä taiteen kontekstiksi. Puhu-
taan arjen estetisoitumisesta. Taiteen ja arjen yhtey-
det on huomioitu kulttuuripoliittisten päätösten te-
ossa7. Myös nykyesteetikot ovat korostaneet taiteen 
ja elämän yhteyttä. Muun muassa Richard Shuster-
man (2004) on muotoillut kirjoituksissaan esteettistä 
paradigmaa, jossa irtaudutaan teos- ja museokeskei-
sestä taidekäsityksestä ja korostetaan taiteen kykyä ri-
kastuttaa arkielämäämme ja ymmärrystämme. Tässä 
pragmatistisessa käsityksessä korostetaan yleisön osaa, 
vuorovaikutusta ja interaktiivisuutta.

Halusin tuoda taiteen ulos sen perinteisistä esitys-
paikoista ja –yhteyksistä, lähelle ihmisiä. Ajatus ei ole 
uusi. M A R C E L  D U C H A M P I N  Suihkulähteestä (1917) al-
kaen huomattava osa viime vuosituhannen taidetta on 
keskittynyt kyseenalaistamaan omia rajojaan ja taiteen 
saattaminen osaksi elämää on ollut taiteilijoiden kiin-
nostuksen kohteena 1950-luvulta lähtien (Jaukkuri 
1995, 38). Suomessa yleisesti taideteokseksi miellettä-
viä taidetekoja on tehty jo 60-luvulla (Elovirta 1995, 
19–21). Minä pyrin tekemään taidetta joka ei näytä tai-
teelta, sillä taiteen tekemisen ja taideopetuksen paino-
pisteen laajentaminen perinteisestä ilmaisusta kokeel-
lisempaan tuntuu minusta mielekkäältä. Nykypäivän 
taidekasvatuksen suuri haaste on auttaa ihmisiä kohtaa-
maan jatkuvasti valtavalla vauhdilla monipuolistuvaa 
taidetta, hyväksymään ja ottamaan se osaksi arkeaan. 
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Jos ja kun taide siis kuuluu kaikille8, pitäisi se ensin-
näkin tuoda tilanteisiin, jotka olisivat kaikkien ulottu-
villa. Vasta silloin sitä voi kutsua yhteiseksi omaisuu-
deksi ja henkiseksi pääomaksi. Minua viehättää Outi 
Turpeisen vierailu-termi, jota hän käyttää kuvaamaan 
tilannetta, jossa taide liikkuu paikkaan, missä sitä ei 
yleensä tapaa. Taide vierailee. (Turpeinen 2005, 150.) 
Jos taidetta tuotaisiin entistä enemmän ulos museoista 
ja gallerioista ja näin päästettäisiin vierailemaan, saat-
taisivat myös taidekasvatuksen kysyntä ja arvostus ko-
hota. Yleisö alkaisi kaivata tukea hämmentävien koke-
musten keskellä, kuuntelijaa tulkinnoilleen. Katoavan 
taiteen mahdollisuudet tässä ovat suuret ja esimerkiksi 
Erkki Pirtolan mielestä: ”Performanssi voisi olla lois-
tava väline peruskoulussa, väline itsetuntemukselle ja 
sosiaalisille tilanteille” (Voima 9/2005, 35).
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Nykyisyys on täynnä menneisyyttä

ja sillä on tulevaisuus helmassaan.

 G O T T F R I E D  W I L H E L M  L E I B N I Z

Vaikka performanssin käsite on paradoksaalinen ja se 
tosiaan voi olla lähes mitä vain, on siihen silti yleisesti 
liitetty aina tilallinen ja ajallinen dimensio (Kiljunen 
1985, 1). Lisäksi nykyperformanssille on ominaista 
taiteilijan kehon käyttö materiaalina. Tila ja aika ovat 
itsessään valtavan laajoja aihepiirejä, joista molemmis-
ta on jo kirjoitettu paljon. Seuraavassa käsittelen nii-
den ulottuvuuksia performanssissani. Minulla ei tässä 
yhteydessä ole tarkoitusta käsitellä näitä teemoja tyh-
jentävästi, vaan tyydyn tuomaan niistä esille lähinnä 
sellaisia puolia, jotka nousivat esiin tekoni yhteydessä. 
Aikaan liittyen käsittelen myös teokseni yhteyksiä niin 
sanottuun postmoderniin ajatteluun ja nykytaiteeseen. 
Lisäksi tarkastelen hääteeman yleisyyttä tässä ajassa ja 
aikamme taiteessa.

Tila

Annette Arlanderin (1998) mukaan tilaa voi käsitellä 
muun muassa julkisena, sosiaalisena, persoonallisena 
ja intiiminä tilana. Tässä käsittelen lähinnä esitykse-
ni faktista tilaa, jolla tarkoitan konkreettista esitystilaa 
ja sen paikkoja. Sanalla paikka viittaan humanistisen 
maantieteen tavoin subjektiiviseen tulkintaan tietystä 
tilasta (Tani 1995, 46). Tässä yhteydessä en määrittele 
tilan ja paikan mahdollisia merkityseroja tarkemmin. 

Julkinen ulkotila oli mielessäni alusta asti. Tähän 
valintaan liittyi vahvasti sattuman hyväksyminen osak-
si teosta. Minulle oli selvää, ettei esitykseeni sisältyisi 
säävarausta. Ajatus luonnon mukaantulosta esitykseen 
heräsi vuosia sitten, kun kuulin seuraavan tarinan japa-

nilaisen butotaiteilija Min Tanakan ohjaamasta teok-
sesta Kevätuhri. Tanssiarvostelija Nario Goda kertoi ta-
pahtuneesta näin: ”Haluaisin kertoa eilisiltaisesta Min 
Tanakan Kevätuhrista. Alkoi sataa ja sade aivan kuin 
lumosi esityksen. Ellei olisi satanut, olisimme nähneet 
kaiken sen, jonka tähden he olivat nähneet niin paljon 
vaivaa. Sateen takia näimme ehkä vain puolet. Tavalli-
sesti sellaista pidettäisiin kovin onnettomana tapahtu-
mana, mutta nyt rankka sadekuuro muodostui osaksi 
esitystä. Esitys oli kiehtova.” (Blackwood: Buto. Ää-
rimmäisyyksien taide. Dokumentti. 1990.) Asennoidut-
tuani itsekin näin alusta asti, lainattu morsiuspuku oli 
sään suhteen ainoa huolenaiheeni. Kun sitten löysin 
esitykseen kirjaimellisesti pesunkestävän puvun, jonka 
omistaja ei ollut turhan varovainen, saatoin rentoutua. 
Kun esitystä edeltävät viikot olivat jo varsin helteisiä, 
aloin jo vitsailla, että performanssipäivälle osuisi var-
masti kesän hellepiikki. Näin lopulta kävikin. 

Ossi Naukkarinen (2005, 26) esittää taiteistumista 
pohtivassa artikkelissaan kysymyksen, miksi taiteili-
jan ylipäätään pitäisi pyrkiä laajentamaan toimintaansa 
yleisesti hyväksytyn taiteen ulkopuolelle? Naukkari-
nen itse vastaa kysymykseensä muun muassa, että ai-
noastaan taiteen käsitteen hiomiseen keskittyvä taide 
puhuttelee melko pientä yleisöä. Seuraavassa lähes-
tyn Naukkarisen kysymystä performanssini esitystilan 
kautta. Miksi minä halusin tuoda taiteen ulos sille va-
ratusta tilasta? 

Uskoin, että liittämällä henkilökohtaisen ja juhlal-
lisen elementin – morsiamen – osaksi kiireistä kau-
punkimiljöötä voisin saada aikaiseksi mielenkiintoi-
sen kontrastin. Ohitin performanssissa osan Helsingin 
ydinkeskustan tutuimpia maamerkkejä ja tekoani voi 
lukea myös puhtaasti paikkojen kautta, siirtymisenä 
arjen tilan kautta sakraalitilasta toiseen. Meno–Paluu 
alkoi kirjaimellisesti poistumisella museon alueelta, 
vieläpä juosten. Olin itse asiassa pyytänyt lupaa juosta 

Performanssin peruselementit

Meno_paluu_painoon.indd   28Meno_paluu_painoon.indd   28 10/3/06   11:43:45 AM10/3/06   11:43:45 AM



2 9

Meno —    Paluu  

Kuva: Aspe

Meno_paluu_painoon.indd   29Meno_paluu_painoon.indd   29 10/3/06   11:43:45 AM10/3/06   11:43:45 AM



3 0

Meno —    Paluu  

ulos museon pääovesta, mutta sitä minulle ei myön-
netty, koska esitykseni ei kuulunut Kiasman näytte-
lyohjelmaan. Museota on kutsuttu taiteen pyhäköksi. 
Tämä museon ja ylimaallisen yhteys on ilmennyt jo 
renessanssin aikana ja uusikin museorakennus voi yhä 
rinnastua rituaaliseen temppelitilaan (Aurasmaa 2002, 
57). Vaikka Nykytaiteen museo Kiasma on näyttelyis-
sään ja oheisohjelmissaan nostanut kiitettävästi po-
pulaarikulttuurin korkeakulttuurin rinnalle, yleinen 
mielikuva museosta on yhä kunnioitusta herättävä ja 
erillään arjesta. Kyse on taiteen palvontapaikasta, joka 
sisältää juuri sitä hiljaista ja ajatonta tunnelmaa, jota 
museovieras kaipaa kontrastiksi nykypäivän kiireelle 
(Turpeinen 2005, 141). 

Performanssini puolimatkan etapiksi olin valinnut 
toisen voimakkaasti institutionaalisen rakennuksen, 
kirkon. Valinta vaikuttaa ilmeiseltä, onhan häärituaa-
li aikaisemmin ollut suoraan yhteydessä uskontoon. 
Uskonnottomalla vihkimisellä on kuitenkin kirkko-
häitä pidempi historia. Keskiajan Suomessa ja koko 
Länsi-Euroopassa hääseremoniat pidettiin kodeissa ja 
vihkimisen suoritti morsiamen isä. Kirkko sai vihki-
misoikeuden Suomessa vasta 1734. (Nyt-liite/Helsin-
gin Sanomat 28/2006, 17.) Suuret ja spektakelisoidut, 
hääteollisuuden markkinoimat nykyhäät yhdistyvätkin 
usein tapakristillisyyteen. Valtaosan suomalaisista on 
toistuvasti todettu kuuluvan kirkkoon juuri kirkollis-
ten seremonioiden – kasteen, konfi rmaation, häiden ja 
hautajaisten – tähden. (Paasonen, 1999, 16.) 

Tuomiokirkon massiiviset portaat ovat toimineet 
paitsi häätilana, myös taiteen tilana. K A A R I N A  K A I K -

K O N E N  levitti portaille miesten pikkutakkeja vuonna 
2000 teoksessaan Way. Kesäkuussa 2006 portailla oli 
nähty kolmen lappeenrantalaistaiteilijan koivupuus-
ta rakennettu Ketju-ympäristötaideteos (Laitinen, HS 
9.6.2006). Portaat toimivat myös näyttämönä erilai-
sille kulttuuritapahtumille. Joulukuussa portaita las-
keutuu Lucia-neito kulkueineen, pääsiäisen aikaan 
tilan valtaa kärsimysnäytelmään perustuva katuteat-
teritapahtuma Via Crucis. Minä en noussut portaita 
ylös. Seisoin ainoastaan niiden juurella ja yritin saada 
hengitykseni tasaantumaan. Katsoin ylös kohti kirkon 
ovea ja kattoa. Portailla oli siellä täällä ihmisiä, jotka 

olivat seuranneet vaivalloista juoksuani yli torin, koh-
ti kirkkoa. Turistit ottivat minusta valokuvia. Ihmiset 
odottivat. Esitystilan voi käsittää myös henkilökohtai-
sesti koettuna ja kulttuurisesti muodostuvana ympäris-
tönä. Kokemuksena tila on sekä fyysinen että psyykki-
nen. (Arlander 1998, 34.) Seuraavassa pyrin esiintyjän 
sisäisen tilan kokemuksen kuvaamiseen Tuomiokirkon 
portaiden luona otetun valokuvan avulla. 

Valokuvassa minä seison symmetrisesti kuvan keskel-
lä, selin kameraan. Olen kumartunut eteenpäin, juoksus-
ta hengästyneenä. Kuvassa asentoni näyttää kuitenkin le-
volliselta. On kuin olisin juuri hartaasti kumartamassa tai 
polvistumassa. Siellä täällä kirkon portailla seisoo ihmisiä, 
jotka seuraavat tapahtumaa. He näkevät kasvoni, mutta 
valokuvaaja ei näe. Kuvassa olen kääntänyt selkäni maa-
ilmalle. Vaikka fyysisesti olin jatkuvasti lähes kosketuse-
täisyydellä yleisöni kanssa, tämä läsnäolo ei silti tuntunut 
poistavan psyykkistä etäisyyttä. Pukuni ansiosta tunsin ih-
misjoukossa olevani kaiken aikaa ”erilainen”. Tarkastelles-
sani valokuvaa esityksen jälkeen tajusin yhtäkkiä, että itse 
asiassa minä halusinkin kääntää selkäni. Ihmisille, jotka 
muodostavat mielipiteensä toisista ihmisistä heidän ulko-
naisen olemuksensa perusteella. Yhteiskunnalle, joka vaa-
tii minua elämään normiensa mukaisesti ja osallistumaan 
ennalta järjestettyyn näytelmäänsä. Tekoni oli kommentti 
valtavirran ideologioille ja niiden esitystavoille. Olen ku-
van keskipiste, mutta kukaan ei näe minua. Olen naamioi-
tunut joksikin toiseksi ja se joku saa paljon huomiota osak-
seen. Kuten aina. 

Sitten minä käännyin ja lähdin juoksemaan pois-
päin. Juoksin niin lujaa kuin pääsin. Vasta Aleksante-
rinkadulle käännyttyäni hiljensin vauhtiani. 

Visuaalisen kentän merkitys on tulkinnassa suu-
ri. Meno–Paluu olisi näyttäytynyt varsin erilaisena, 
jos olisin vienyt sen lähiöön tai vaikkapa moottoritien 
varteen. Pellolla tai metsässä teos olisi samoin saanut 
hyvin toisenlaisia merkityksiä. Luonnossa teos olisi 
kuitenkin lähestynyt mielestäni jo imelää kirmailua. 
Kiireinen ostoskatu toi teokseen enemmän särmää. 
Myös Johanna Hällsten on kiinnostunut tekemään tai-
detta galleriatilojen ulkopuolelle. Hänen mukaansa 
me tulemme sokeiksi paikoille, joissa liikumme usein. 
Siksi me emme edes huomaa muutoksia, joita paikas-
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Kuva: Aspe
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sa tapahtuu, elleivät ne kirjaimellisesti osu tiellemme. 
(Hällsten 2005, 2). Ihminen voi turtua jokapäiväiseen 
ympäristöönsä. Kadulla kohdattu yllätys voi kuitenkin 
saada tutun ympäristön avautumaan täysin uudella ta-
valla.

Hällstenin mukaan galleriatilaan sijoitetun taiteen 
yhteydessä taiteilija kontrolloi yleisön kulkua tilassa ja 
sitä, kuinka teos kohdataan. Gallerian ulkopuolella ti-
lanne on toinen. Yleisö voi itse päättää kulkureittinsä 
ja suunnan, josta se lähestyy teosta. (Hällsten 2005, 4.) 
Minua askarrutti kovasti, miten paikalle kutsumani ih-
miset suhtautuisivat siihen, että esitys vilahtaisi hetkes-
sä ohitse. Annette Arlanderin (1998, 89) mukaan tilan 
voima on yksinkertaisimmillaan siinä, että se voi olla 
sekä esiintyjälle että yleisölle yhteinen. Minä halusin-
kin kannustaa tätä osaa yleisöstäni paperille painetun 
kartan ja tekstin välityksellä liikkumaan omaa vauhti-
aan teoksen mukana, tulemaan minua paluumatkallani 
vastaan tai valitsemaan itse uusi paikka, josta tarkkailla 
esityksen etenemistä. Tarkoitukseni oli, että tämä osa 
yleisöstä liikkuisi katuvilinässä ehkä asteen tarkkaavai-
sempina ja avoimempina tapahtumiselle kuin tavalli-
sesti. 

Meno–Paluun ainoa tila ei kuitenkaan ollut sen re-
aaliaikainen tapahtumapaikka kaupungin keskustassa. 
Yleisön mielessä saattoi nimittäin syntyä myös fi ktion 
tiloja, kuviteltuja häätiloja, jos minun uskottiin olevan 
oikeasti matkalla häihini tai tulossa niistä. Lisäksi yk-
sittäisen katsojan mieleen saattoi nousta myös muisto-
jen paikkoja hänen siirtyessään ajasta toiseen muisti- 
tai haavekuvien kautta. 

Aika 

Ilman ruumista en ajattelisi aikaa. 

Elävässä, konkreettisessa ajatuksessa on aina jotain ruu-

miillista, liikkuvaa, aistivaa, elastista, minua.

 J A N  B L O M S T E D T : 

O M A  A I K A ,  1 9 9 5

Meno–Paluu tapahtui kerran, yhtenä päivänä, ilman ai-
karajoituksia. Tekoni oli pikaisen kauppareissun mit-
tainen ja sijoitettu kauppareissun rinnalle. Koin tämän 
lyhytkestoisuuden korostavan teoksen hetkellistä luon-
netta ja sen kautta syntyvää ainutlaatuisuutta. Kuten 
Juha-Pekka Hotinen (1985, 26) asian ilmaisee: ”Aika 
on esittävän taiteen merkittävin elementti. Esityksen 
tärkein piirre on, ettei sitä päättymisensä jälkeen ole.” 
Mikä itse asiassa mahtaa olla työni kesto? Onko se 
vuoden verran ajattelua vai puoli tuntia juoksua? Onko 
se kolme kuukautta kirjoittamista vai se aika, joka lu-
kijalta kuluu tämän kirjoitelman lukemiseen? Entä jos 
joku tekoni sattumalta kohdannut muistaa sen vuosien 
kuluttua ja kertoo tuttavalleen: ”Näin kerran Aleksan-
terinkadulla punaposkisena juoksevan morsiamen…” 

Raija Julkusen (1985, 297) mukaan kellonaika on 
lineaarista aikaa, jaettavaa, paloiteltavaa, mitattavaa ja 
tuloksiin tähtäävää. Kilpaurheilun aika on lineaarista. 
Tuija Lyytisen (1994, 142) mukaan ihmisellä on tarve 
irtautua kellon määräämän ajan orjuudesta edes het-
keksi päästäkseen kosketuksiin oman sisimpänsä kans-
sa. Näin tapahtui. Minulla ei ole aavistustakaan, kuin-
ka kauan juoksuni minuutteina tai sekunteina kesti. En 
yksinkertaisesti muistanut miettiä kelloon sidottua ai-
kaa esityksen aikana enkä moniin tunteihin sen päätyt-
tyä. Ajassa ihminen on kuitenkin aina paikalla. Koke-
miseen ei tarvita kelloa. 

Valitsin esityspäiväksi heinäkuun kahdeksannen 
päivän, sillä uskoin sen tukevan hahmoni tunnistetta-
vuutta ja uskottavuutta. Helsingissä nimittäin avioituu 
heinäkuun kahtena ensimmäisenä lauantaina eniten 
ihmisiä9. Esityspäivänäni kesähäiden innoittama hää-
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Kuva: Kristian Jalava
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Vasemmalla:

Kuva: 11.7.1947, kirjoittajan perhealbumi

Yllä kuva: 7.7.1973, kirjoittajan perhealbumi
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sesonki oli kuumimmillaan. Päivä oli myös kirjaimel-
lisesti yksi kesän kuumimpia. Lämpöasteita oli jo aa-
mulla kahdeksan aikaan varjossa +22˚C. Puolen päivän 
aikaan mittari hipoi kolmeakymmentä astetta. Tuona 
viikonloppuna rikottiinkin lämpöennätyksiä ympäri 
Suomea (Uutislehti 100, 10.7.2006, 1). Viikonpäivä 
oli lauantai ja aloitin esitykseni kello 12, jolloin kes-
kustan kaduilla liikkui paljon ihmisiä ja kirkoissa oli 
vihkitilaisuuksia. Kun palasin ystävieni kyydissä esi-
tyksen jälkeen kotiin, näimme Vanhan kirkon edus-
talla häiden alkua odottelevaa juhlakansaa. Ajaessam-
me ohi heidän päänsä kääntyivät, kun joku huomasi 
huntuni auton ikkunassa. Ystäväni olivat huomanneet 
samana aamuna kadulla myös oikean hääauton peräs-
tä irronneen, naruun kiinnitetyn kengän. On selvää, 
että tekoni olisi saanut täysin toisen sävyn, jos se oli-
si tapahtunut vaikkapa yöllä tai toisena vuodenaikana. 
Esityspäivä oli minulle myös henkilökohtaisesti mer-
kityksellinen sijoittuessaan vanhempieni ja isovan-
hempieni hääpäivien väliin. (7.7.1973 ja 11.7.1943.) 
Maaretta Jaukkuri (1998, 6) kuvailee, kuinka nyky-
taiteessa: ”Ajan kuluessa hetket läpäisevät toisensa, 
mennyt, nykyinen ja tuleva sulautuvat toisiinsa ja vai-
kuttavat toinen toisiinsa.” Minä pyrin tekoni kautta 

tavoittamaan oman paikkani ja ottamaan sen haltuu-
ni. Hotisen mukaan performanssin arvo onkin viime 
kädessä sen kamppailussa taiteen ajanvieteluonnetta 
vastaan (Hotinen 1985, 26).

Miettiessäni hetkeä ja hetkellisyyttä mieleeni nou-
see yhtäkkiä ajatus siitä, kuinka nopeasti usein teemme 
koko loppuelämäämme vaikuttavia päätöksiä. François 
Ozonin elokuva Rakkaus—meno&paluu (5 x 2, 2004), 
on tarina kahdesta ihmisestä yhteisen elämän viides-
sä käännekohdassa. Tarina alkaa kahden päähenkilön 
kipeästä erosta ja palaa sitten episodi episodilta ajassa 
taaksepäin. Mikä meni pieleen? Mistä ongelmat alkoi-
vat? Siihen tuskin kukaan rakkaudessa epäonnistunut 
pystyy vastaamaan, osoittamaan yhden ainoan hetken, 
katseen, teon tai sanan. Sen, jolloin olisi pitänyt teh-
dä toisin tai jättää tekemättä, sanomatta, menemättä, 
palaamatta. Elokuvan käänteinen juoni on armollinen. 
Toisiaan satuttava pari tanssii vielä häissään ja lopulta 
— tapaa toisensa ensimmäistä kertaa. Elokuva loppuu 
”onnellisesti”. Ranskalaiselokuva kosketti minua ko-
vasti. Hääkohtauskin tuntui erilaiselta kuin häät elo-
kuvissa yleensä10. Katsojalle oli jo näytetty, että ”elä-
män onnellisin päivä” taisi todella olla sitä. Sen jälkeen 
kaikki oli nimittäin alamäkeä. 
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Seuraavaksi kerron, millä perusteilla luen tekoni kuu-
luvaksi nykytaiteen kategoriaan. Meno–Paluu oli muo-
doltaan avoin teos. Sitä ei voinut nähdä kokonaan yh-
dellä kertaa eikä sille ollut olemassa vain yhtä oikeaa 
tarkastelukulmaa. Vastaavanlainen muoto ilmenee esi-
merkiksi Helsingin Hietalahden rantaan sijoitetus-
sa O L O - R Y H M Ä N  tilataideteoksessa Olo No:21 (2000). 
Toisin kuin tämä pysyvä teos, minun performanssini 
oli tilapäinen. Siinä olivat mukana usein nykytaiteessa 
esiintyvät toiminnallinen ja käsitteellinen ulottuvuus. 
Prosessi oli teoksessani tärkeämmässä asemassa kuin 
visuaalinen ulottuvuus tai pyrkimys jonkun tietyn vä-
lineen hallintaan. Toisessa luvussa kuvasin tutkimuk-
seni ja performanssini vertauskuvallista perusajatusta. 
Liittämällä taiteelliseen ajatteluun perääntymisen ja 
paluun mahdollisuuden halusin kyseenalaistaa moder-
nistisen uskon jatkuvaan kasvuun, edistykseen ja line-
aariseen etenemiseen. 

Jean–François Lyotard (1984) nimittää postmoder-
niksi tilaksi epäuskoa metakertomuksiin. Arthur Ef-
land, Kerry Freedman ja Patricia Stuhr (1998) ovatkin 
kuvailleet, kuinka postmodernin käsityksen mukaan 
taide on kulttuurisesti tuotettua, se kierrättää sisältöjä 
ja menetelmiä, tarkastelee taiteen kanoniin kuulumat-
tomien henkilöiden ”pieniä” kertomuksia ja havaitsee, 
että taideteokset ovat monimerkityksisiä. Minun teko-
ni perustui pitkälti edellä mainitun kaltaisiin pieniin 
kertomuksiin. Ihmisten yksityiset tarinat olivat keskei-
sessä osassa hääpuvun etsintäprojektin yhteydessä ja 
teos sisälsi ajatuksen menneen ajan tarkastelusta muis-
tojen kautta. Menneisyyden ja nykyhetken suhteet, 
lukuisat viittaukset ja moninaiset assosiaatiot olivat 
selkeästi esillä työssäni, joka ei sisällä yhtä yleistä to-
tuutta, vaan monia näkökulmia. Performanssi perustui 
ihmisen ulkoista olemusta, pintaa, edustavalle puvul-
le, jonka avulla loin voimakkaan illuusion morsiamesta 
ja häistä. Viittasin ristiriitaisiin käsitteisiin kuten meno 

ja paluu, onni ja epäonni, kertakäyttöisyys ja kestävyys 
jne. Teossani ilmenivät näin myös postmoderneja tai-
teilijoita kiinnostaneet pinta, illuusio ja rinnakkain-
asettelut. (Efl and, Freedman, Stuhr 1998, 37, 40.)

Esitykseni puitteet syntyivät tietystä näkökulmasta 
taiteeseen ja taiteen tekemiseen. Suurelta osin post-
moderniksi lukemani taidekäsitys ohjasi työni teorian, 
tavoitteiden ja käytännön toteutuksen muodostumista. 
Ammensin tietoa niin elokuvista, tv-sarjoista ja sano-
malehdistä kuin tutkimuskirjallisuudestakin. Teokseni 
hyödynsi massakulttuurin kuvastoa ja siinä ilmeni sa-
moja elementtejä kuin joissakin aikaisemmin tehdyissä 
performansseissa ja taideteoksissa. Postmoderni jäljit-
tely ja lainaaminen olivat kuitenkin pitkälti alitajuista 
ja tahatonta toimintaa. En esimerkiksi halunnut etsiä 
tietoa muista hääteemaa käyttäneistä taiteilijoista en-
nen kuin oma performanssisuunnitelmani oli pääpiir-
teissään valmis.

Kesäkuun alussa luin sekavin tuntein sanomaleh-
destä artikkelia Turun uudesta taidetapahtumasta Olo-
huoneesta. Teatteri-ilmaisua opiskelevan S E I J A - L E E N A 

S A L O N  performanssi Käytävä, jossa morsiuspukuinen 
nainen lähti liikkeelle Turun Tuomiokirkolta (kello 12!) 
ja käveli hitaasti pitkin historiallista reittiä kirkon lä-
hiympäristössä, esitettiin vain kuukautta ennen Meno–
Paluuta. (Kujanpää, Turun Sanomat 8.6.2006, 21.) 
Hämmennykseni johtui samankaltaisuuksista minun ja 
itselleni täysin tuntemattoman Salon performansseis-
sa. Joku oli jo toteuttanut ideani! Rauhoituin lopulta ja 
pyrin ajattelemaan, että yhteensattuma oli mielenkiin-
toinen. Modernistinen pyrkimykseni originaalisuuteen 
sai jäädä. Hääteema on läsnä arjessamme monin eri ta-
voin. Se tulee vastaamme kaupan lehtihyllyssä ja tele-
visio-ohjelmissa. Kun kesäkuussa tarkastelin lehdes-
tä viikon televisio-ohjelmaa, se sisälsi viisi hääaiheista 
elokuvaa tai tv-sarjaa (Häät mielessä, 10.6.2006; Noora 
menee naimisiin, 11.6.2006, 17.6.2006; Palaa luokseni, 

Taide heijastaa aikaansa
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12.6.2006; Häähullut, 14.6.2006)11. Mielestäni tämä 
kertoo jotain ajastamme, joka pyrkii kaihtamaan pysy-
vyyttä ja suosimaan kertakäyttöisiä hyödykkeitä. Häi-
hin sen sijaan liittyy olennaisesti jatkuvuuden aspekti, 
suvun ja perinteiden jatkaminen (Paasonen 1999, 16). 
Piileekö häiden jatkuva suosio ehkä tässä ristiriidassa? 
Häiden ja romanssin vetovoima on nykypäivän länsi-
maisessa kulttuurissa kiistaton (Paasonen 1999, 10). 
Viime aikoina myös yhä useampi (nais-)taiteilija on 
tarttunut tuttuun ja perinteiseen hääaiheeseen. 

Taide on aina aikansa lapsi ja sellaisena myös synty-
aikansa kuva. Menneisyydessä tehtyä taidetta ei pysty 
ymmärtämään ymmärtämättä jotain siitä todellisuudes-
ta, josta taide on kummunnut. G U N N A R  B E R N D T S O N I N 

öljymaalauksessa Morsiamen laulu (1881) nuori mor-
sian esitetään miehensä rinnalla. Nainen on voimak-
kaasti osa perhettä, sukua ja perinteitä. Nykytaide sen 
sijaan sallii kulissien kaatamisen, morsiamen omien 
tuntojen esittämisen ja naisen riisumisen rooliasus-
taan. L A U R A  M A R G A R E E T T A  T Ö R M I K O S K E N  (1975) vii-
den digitaalisen värivedoksen sarjassa Striptease (2006) 
taiteilija riisuu vaihe vaiheelta yltään morsiuspukua. 
Viimeisessä kuvista esiintyy täysin alaston nainen. 

Hääaihetta käsitelleistä taiteilijoista on kuluneen 
vuoden aikana varmaankin ollut eniten esillä jo mai-
nitsemani H E T A  K U C H K A  (s.1974). Kuchka on valoku-
vissaan ja videoteoksissaan kertonut – Mikko Orasen 
artikkelin nimeä lainatakseni – Suhteettomuudesta, huu-
morilla12. Teokset kuvaavat parisuhteettomuutta ilman 
patetiaa ja niissä ilmenevät herkät tunnot, huumori 
sekä oivallus yhdistettynä tekniseen taitoon. Esimer-
kiksi valokuvasarjassa Ikuisesti sinun Jartsa, Mikko, Juk-
ka H, Jukka P, Aki (2004) hääkuvan (ja parin) pyhyys ja 
ainutlaatuisuus joutuvat koetukselle kun sama morsian 
poseeraa yhä uudelleen vaihtuvien sulhasten rinnalla. 
Samaa tematiikkaa Kuchkan kanssa on käyttänyt H E L E -

N A  I N K E R I  (1981), joka valokuvainstallaatiossaan Lu-
pauksia (2005) tutki avioliiton ja lupauksen merkitystä 
nykyihmiselle. Inkeri etsi performanssia lähentyvässä 
kuvaustilanteessa leikkimielisesti sopivaa puolisoa sa-
tunnaisten vastaantulijoiden joukosta. Taiteilija itse 
esiintyi hääpuvussa ja kuvautti itsestään hääpotretin 

kunkin sulhasehdokkaan kanssa. Inkeriä kiinnostivat 
etenkin hääkuvaan tiivistyvä onni ja väkevä toivo. 

Tomáš Kulkan mukaan postmodernit teokset käyt-
tävät runsasta vertauskuvastoa ja tuovat usein mieleen 
muita teoksia. Ironian, parodian ja metaforan elemen-
tit ovat postmodernille tyypillisiä. (Kulka, 1997, 87.) 
E E V A - M A R I  H A I K A L A N  (s.1974) videoinstallaatiossa Lu-
xembourgin puistossa (ei liian kaunis malli) (2006) esiin-
tyvä morsiuspukua muistuttava valkoinen, historialli-
nen puku toikin journalisti Anne Rouhiaisen mieleen 
Heta Kuchkan video- ja valokuvataiteen. Lisäksi Rou-
hiainen yhdistää nuoriin nykytaiteilijoihin myös van-
hemman taiteen kirjoittaessaan: ”Niin Kuchkan kuin 
Haikalankin valkoista silkkiä ja pitsiä olevassa mor-
siuspuvussa on samaa henkeä kuin Edelfeltin mustaan 
pitsiin pukeutuneissa espanjattarissa.” (Rouhiainen, 
HS 12.6.2006.)

 Kuvataiteilija M A R I A  D U N C K E R  ja muotoilija T U I -

J A  J Ä R V E N P Ä Ä  ovat sen sijaan käyttäneet hääpukujen 
materiaalina silkin ja pitsin sijaan paperia. Lauantaina 
23.4.2005 sanoi yhdeksän hääparia toisilleen ”Tahdon” 
Helsingin Taidehallissa. Kiihdytys-näyttelyn ohjelmaan 
liittynyt aito vihkiseremonia oli samanaikaisesti myös 
morsiuspukunäytös. Henkikirjoittajien paperien lisäk-
si häissä rapisivat myös morsiamet. Tätä yleisön osal-
listumiseen perustuvaa tapahtumaa kuvaa mielestäni 
parhaiten termi happening. Tekijät näkivät tapahtu-
man vaihtoehtona sille, kuinka nykyään kaikki on niin 
kallista. Ihmiset ottavat lainaa päästäkseen naimisiin. 
Duncker ja Järvenpää olivat kehitelleet ideaa paperi-
sesta puvusta toisistaan tietämättä jo pitkään. Kerta-
käyttöisiä vaatteita, astioita ja tekstiilejä suunnitellut 
Tuija Järvenpää halusi paperisella hääpuvulla osoittaa, 
kuinka kierrätettäväkin tuote voi olla arvokas ja mer-
kityksellinen13. Kiiltävästä, läpikuultavasta paperista 
valmistetun hääpuvun voisi kuitenkin saada omakseen 
vain 40 eurolla. Häiden jälkeen puku ei veisi tilaa kaa-
pin pohjalla, vaan sen voisi kierrättää – paperinkerä-
yksessä. (City-lehti 8/2005.) Puvun ja sen materiaalin 
kautta hääaihetta on lähestynyt myös U L L A  P O H J O L A 

sekatekniikkaa ja kirjontaa yhdistelevässä teoksessaan 
Valkoinen morsian (1996).
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Kertakäyttöiseksi unelmaksi hääpukua on luonneh-
tinut S U V I  P A R R I L L A  (s.1974), joka kommentoi taitees-
saan kulttuurin muovaamien identiteettien keinotekoi-
suutta ja epätasa-arvoisuutta. Performanssissa Natural 
Woman Parrilla käsitteli nimenomaan häihin ja hääpu-
kuihin liittyviä pakkomielteitä. Hänen oma unelmansa 
prinsessahäistä ei koskaan toteutunut, vaan hänet vi-
hittiin avioliittoon maistraatissa, kirpputorilta hankit-
tuun valkoiseen Hennes&Mauritz-äitiysleninkiin pu-
keutuneena. Tämä asu oli Parrillan yllä myös Natural 
Womanin ensiesityksessä helsinkiläisessä Laitama–tai-
detapahtumassa heinäkuussa 2005, jossa graffi ttitaitei-
lija maalasi Parrillan yllä olevaan hääpukuun kultaisella 
spraymaalilla tekstin ”Fuck off”. Parrilla jatkoi aiheen-
sa käsittelyä samana kesänä galleriayleisön edessä Muu 
Galleriassa Helsingin Taiteiden yönä14.

Anthony Howellin (2002, 130) mukaan perfor-
manssi tarvitsee ennen kaikkea motiivin. Mikä oli mi-
nun syyni tehdä?
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Kuva: Prinsessa Dianan hääpäivänä 1981, 

kuva kirjoittajan perhealbumi
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Kesällä 1981 seurasin mummini luona televisiosta 
erään medioiden rakentaman romanttisen narratiivin 
suureellista huipentumaa. Kyseessä olivat prinsessa 
Dianan ja prinssi Charlesin kuninkaalliset vihkiäiset. 
Ylitsepursuavat satuhäät lumosivat minut täysin. Aloin 
keräillä lehdistä prinsessa Dianan kuvia, leikin Dia-
na-paperinukella ja pukeuduin Dianaksi. Mediaspek-
taakkeli vaikutti voimakkaasti kaiken ikäisiin, eivätkä 
vihkiäiset menettäneet vetovoimaansa edes pariskun-
nan avioeron tultua voimaan (Paasonen 1999, 78). 
Tästä kertoo myös kotimaisen televisiokanavan YLE 
Teeman päätös esittää häistä tv-lähetys uusintana lu-
kijoiden toivomuksesta keväällä 2006. Kyseessä olivat 
siis 25 vuotta vanhat häät uusintana. Kun kuulin uuti-
sen Dianan kuolemasta auto-onnettomuudessa vuon-
na 1997, surin päiväkausia. Satuprinsessa kuoli ja minä 
tunsin kummallisella tavalla menettäneeni jotain hyvin 
tärkeää. Uskon, että pukeutumisleikin kautta tapah-
tunut samastuminen prinsessamorsiameen oli tehnyt 
vieraasta henkilöstä itselleni läheisen. Hannele Koivu-
sen (1998, 210) mukaan hiljaisen tiedon prosessoinnis-
sa muisti on keskeinen tekijä. Minä pyrin perinteisiin, 
arvoihin ja lapsuuden leikkeihin liittyvällä esitykselläni 
kaivelemaan tätä hiljaisen tiedon varastoa.

Lopputyötä aloitellessani päätin, että ”Kun se ker-
ran nyt tehdään, niin tehdään sitten kunnolla”. Halu-
sin tehdä näkyväksi oman suhteeni taiteeseen ja me-
taforisesti mielsin itseni taiteen morsiameksi. Minulle 
hääteema edusti eräänlaista initiaatioriittiä, siirtymis-
tä tästä hetkestä seuraavaan unelmien toteuttamisen 
kautta. Paasosen (1999, 15) mukaan: ”Hääseremoni-
at ovat nykykulttuurissa korostuneemmin rakkauden 
ja parisuhteen seremoniallista, rituaalinomaista juh-
lintaa, julkistamista ja institutionalisointia kuin siirty-
märiittejä.” Häissä ylitetään kuitenkin aina näkymätön 
raja. Tapahtuu siirtyminen, joka on mahdollista suo-
rittaa vain kerran ja vain yhteen suuntaan. Paluuta ei 

toisin sanoen ole. Jos myöhemmin erotaan, se on eri 
asia. Sitten ollaan eronneita, ei naimattomia. 

Häihin liittyy paljon samoja elementtejä kuin perin-
teiseen taiteeseen: Julkistaminen ja institutionalisoimi-
nen, esiintyminen ja näyttävyys. Hääteollisuus pyrkii 
korostamaan morsiusparin ainutkertaisuutta ja persoo-
nallisuutta. Samaten markkinoidaan ajatuksia yksilölli-
syydestä ja itseilmaisusta. Tämä identiteettien ilmaisu 
kiinnittyy kuitenkin media- ja kuvakyllästeisessä kult-
tuurissa visuaalisesti havaittavaan pintaan. (Paasonen 
1999, 12–13.) Ehkä tässä piilee itseäni henkilökohtai-
sesti hääaiheessa puhutteleva piirre. Olen vuosikau-
sia kamppaillut huonon itsetuntoni kanssa peittäen ja 
naamioiden sen aina uusien roolien taakse. Monissa 
tilanteissa persoonani onkin ollut huolellisesti raken-
nettu, ulkoiseen pintaan perustuva illuusio. Perfor-
manssissani kuvastui minulle ominainen tapa toimia: 
Esillä ja keskipisteenä olemisen taito yhdistettynä se-
län kääntämiseen ja haluun juosta pakoon. Lapsuuteni 
lempileikki oli rooliasuihin pukeutuminen. Intohimo, 
joka on säilynyt tähän päivään asti. Morsiamen roo-
li oli kuitenkin elämäni tähänastisista valinnoista joh-
tuen jäänyt tavoittamattomaksi lapsuuden unelmaksi. 
Performanssissani yhdistyivät henkilökohtainen päte-
misen kysymys haluun leikkiä taas pukuleikkiä. Palaan 
leikin käsitteeseen tarkemmin vielä myöhemmin. 

Omaelämänkerralliset elementit ja haaveet ovat ol-
leet taiteen aiheina kautta aikojen. Kalifornialainen 
E L E A N O R  A N T I N  kuvitti omia unelmiaan lukuisissa per-
formansseissa 1970-luvun puolivälissä muuntautuen 
rooliasujen ja meikin avulla fantasioidensa hahmoiksi 
(Goldberg 1988, 176–177). Kansainväliseen mainee-
seen kohonnut helsinkiläisvalokuvaaja E L I N A  B R O T H E -

R U S  on puolestaan käyttänyt hääteemaa varhaisissa, 
ihmisen haavoittuvaisuutta voimakkaasti henkivissä te-
oksissaan. Brotherus kuvasi kahden kuvan sarjan Wed-
ding Portraits (1997) mentyään naimisiin. Seuraavana 

Taiteen morsian
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vuonna hän kuvasi omakuvansa Divorce Portrait (1998) 
avioeronsa jälkeen. 

Arthur C. Danto (1991, 104) kuvailee, kuinka ”[…] 
Platonin mukaan taide on eräänlainen perversio, korvi-
ke, vääristynyttä kompensoivaa toimintaa, jota harras-
tavat ne, jotka eivät pysty olemaan sitä mitä viimeisenä 
keinonaan imitoivat.” Tästäkö minunkin performans-
sissani oli kyse? Myönnän, että morsiusasuun pukeu-
tuminen tuotti minulle aluksi jonkinasteista nautintoa. 
Tunne oli samanlainen, kuin lapsena pukeutuessani äi-
din ja mummin Amerikasta tuotuihin pitsiyöpukuihin 
ja aamutakkeihin. Pukeutuessani esityspäivän aamuna 
kotonani hääpukuun, jouduin väistelemään huoneka-
luja. Koirani pelkäsi minua ja liikkuminen tuntui han-
kalalta. Autossa matkalla esityspaikalle olin kuitenkin 
jo sinut asuni kanssa. Oloni oli samanlainen kuin naa-
miaisasussa tai juhlapuvussa, joissa kuitenkin tunnen 
näyttäväni aina omalta itseltäni. Siksi minusta olikin 
hämmentävää, kuinka suuri vaikutus asullani oli ih-
misiin. Tuntui siltä, kuin kaikki vastaantulijat jollakin 
kummallisella tavalla yhtäkkiä tuntisivat minut. Esi-
tyksen jälkeen halusin kuitenkin nopeasti ulos asusta-
ni. Kiitos Meno–Paluun, en enää kadehdi niitä todel-
lisia morsiamia, jotka hellepäivänä saavat olla koko 
päivän prinsessapuvussaan. Minä en performanssissa 
pyrkinyt myöskään esittämään morsianta, eläytymään 
morsiamen tunteisiin, olemaan morsian. Siksi työssä-
ni on kyse jostakin muusta kuin vain omien haaveiden 
toteuttamisesta julkisesti.

Itsensä kokeminen oman maailmansa napana on 
Kimmo Takalan mukaan nykyihmisen tietoisuut-
ta. Hänen mielestään omaelämänkerrallisen aineksen 
käyttäminen taiteen materiaalina tarjoaakin nykyih-
miselle yhden mahdollisuuden saattaa muoto ja sisäl-
tö tasapainoon. Tietoinen narsismi ei tällöin merkitse 
egosentrisyyttä. (Takala 1985, 74.) Minulle perfor-
manssi toimi tienä parempaan itsetuntemukseen. Ku-
ten moni muukin, pyrin tekemään ”itseni näköistä ja 
oloista” taidetta. Tämän käsitän sellaisena tekona, jon-
ka takana voin seistä, josta haluan vastata ja joka käy 
yksiin maailmankuvani kanssa.

Tekemiseeni vaikuttaa usein se, mitä uskon muiden 
ihmisten ajattelevan. Tämä on minulle tyypillistä. Käy-

tin tätä ennakointia yhtenä metodisena keinona per-
formanssini suunnittelussa. Annoin niiden ennakkokä-
sitysten, joita minulla oli yleisön ajatuksista, tunteista 
ja reaktioista, vaikuttaa teoksen muotoon. Maaretta 
Jaukkuri (1995, 39) kuvailee, kuinka me ymmärrämme 
maailman merkkien ja symbolien välittämänä ja myös 
käytämme näitä kokemustemme ja maailman kuvaa-
miseen. Symbolit toimivat kokemisen ja ilmaisemisen 
välineinä, sekä viesteinä sosiaalisessa kanssakäymisessä 
(Peltonen, Stenvall 1991, 8). Minun teokseni perustui 
suurelta osin yleisölle entuudestaan tuttuun hahmoon, 
morsiameen. Hypoteesini siitä, että yleisö tunnistaisi 
minut välittömästi, tukeutui terveeseen järkeen, sekä 
niihin konnotaatioihin, jotka morsiamen käsitteel-
lä yhteiskunnassa on. Oletin yleisön mieltävän minut 
avioitumaisillaan olevaksi naishenkilöksi, koska olin 
pukeutunut perinteiseen, valkoiseen morsiuspukuun ja 
huntuun. Kädessä minulla oli morsiamelle tyypillinen 
kukkakimppu. Myös ajankohdalla oli osansa hahmon 
tunnistettavuudessa. Palaan tähän aiheeseen myöhem-
min aikaa käsittelevässä luvussa.

Ajatus hääteemasta performanssin yhteydessä voi 
vaikuttaa sentimentaaliselta ja jopa laskelmoidulta 
tunteiden kalastelulta. Häät ovat totutusti kerronnan 
tunnehuippuja niin elokuvissa, kirjallisuudessa kuin 
televisiossakin ja Hollywood-elokuvissa romanttinen 
rakkaus kulminoituu useimmiten avioliittoon, kirjoit-
taa Paasonen (1999 29, 35). Yleismaailmallisen tee-
man ansiosta saatoin kuitenkin luottaa siihen, että teos 
puhuisi ensi näkemältä kaikkien ymmärtämää kieltä, 
jolloin jo aikaisemmin mainitsemani ensimmäisen ta-
son tulkinta olisi automaattista. Tomáš Kulka (1997, 
26) määrittelee taiteen universaaleiksi aiheiksi lapsen, 
perheen, luonnon, rakkauden, seksin, uskollisuuden ja 
nostalgian. Meno–paluussa koin viittaavani näistä selke-
ästi ainakin neljään. Teoksen elementit olivat tuttuja 
kaikille länsimaisille ihmisille ja varmasti valtaosalle 
Helsingin heinäkuussa liikkuneista turisteistakin. Niin 
ahkerasti hääteemaa on viime vuosina käytetty ja näy-
tetty esimerkiksi amerikkalaisessa fi lmiteollisuudessa 
(Paasonen, 1999, 28). Yleisön joukossa saattoi tieten-
kin olla myös hääteemaan negatiivisesti asennoitunei-
ta katsojia. Heissäkin tekoni saattoi kuitenkin herättää 
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tunteita, kuten vahingoniloa, sääliä, huvittuneisuutta 
tai ärtymystä. 

Vuoden nuorta taiteilijaa, H E T A  K U C H K A A  haasta-
teltiin televisiossa. Hänen mielestään hääkuvien sym-
boliikka on niin voimakasta, että mielikuvaan häistä ja 
rakkaudesta ei tarvita kuin: ”…se mies ja nainen vie-
rekkäin, ne tietyt vaatteet ja se kimppu…” (Yleisradi-
on Tv-Uutiset, 10.2.2006.) Itse asiassa pelkällä mor-
siamen hahmolla voi saada aikaan elävän mielikuvan 
häistä. Tälle olettamukselle rakensin myös perfor-
manssini. Elokuvissa ja tv-sarjoissa sulhasen rooli on 
monesti täysin instrumentaalinen. Huomion kohtee-
na on häitä suunnitteleva ja valmisteleva morsian, eikä 
sulhasen tarvitse kuin ilmaantua paikalle. (Partanen 
Image-lehden numerossa 4/2006, 29, sekä televisio-
sarjat Häähullut ja Noora menee naimisiin). 

 Pelkäsin hiukan performanssini hääteeman veto-
avan enemmän naisiin kuin miehiin. Se ei ollut tar-
koitukseni. Performatiivisuus on liitetty yleisemmäl-
lä tasolla varsin voimakkaasti kysymykseen sosiaalisen 
sukupuolen tuottamisesta15. Tottakai minunkin teko-
ani voi lähestyä naisidentiteetin rakentumisen kautta, 
mutta itse en ollut juurikaan kiinnostunut naiseuden 
symboliikasta, vaikka hahmoni olikin perinaisellinen. 
Niin näkyvä hahmo kuin morsian valkoisessa asussaan 
olikin, minä en tietoisesti pyrkinyt mitenkään esimer-
kiksi liioittelemaan tai korostamaan hahmoni naiselli-
suutta. Aiheen lähestyminen sukupuoleni kautta ei yk-
sinkertaisesti tuntunut minusta mielekkäältä. Hannele 
Koivunen (1997, 120) on kuvaillut ns. naisten tietoa, 
jonka tärkeitä lähteitä ovat ruumiin tieto ja arjen tie-
to. Minä en aio ottaa kantaa sukupuolten oletettuun 
erilaiseen suhtautumiseen ruumiillisuuteen, arkeen 
tai taiteeseen. Feministinen taidehistoria, naisen ob-
jektiivisuus taiteessa tai naistaiteilijuus eivät kiinnosta 
minua oman tekemiseni yhteydessä. Minä pyrin koh-
ti yhteisiä kokemuksia ja valmiiden rajojen ylittämis-
tä. Yleensä morsian on totuttu näkemään kirkon tai 
juhlapaikan läheisyydessä. Morsiamen tasaiset liikkeet 
viestivät sisäisestä rauhasta, kun kaikki on saavutettu. 
Ei ole kiirettä minnekään. Minä pyrin ensinnäkin rik-
komaan tyypillisesti monia naisia samastumisen kaut-
ta kiinnostavan morsianhahmon konventionaalisuutta 

sijoittamalla juoksevan morsiamen väärään ympäris-
töön. Tähtäsin myös vastaantuleville miehille tutun 
juoksuliikkeen kautta kohti sukupuolten yhteisiä koke-
muksia. Kestävyysjuoksua, johon performanssini liike 
perustui, on itse asiassa pidetty pitkään nimenomaan 
miehisenä lajina16. 

 Hetkeä ennen kun esitys alkoi, seisoskelin valmii-
na Kiasman takapihalla. Olemukseni aiheutti kom-
mentointia. ”Eikö sulhanen tullutkaan?” Näin kysäisivät 
kaksi kolmekymppistä miestä naureskellen kävelles-
sään ohitseni. Ruohikolle leiriytynyt juhlineen oloi-
nen punkkariporukka osoitti minulle suosiotaan, tytöt 
kerjäsivät minua heittämään kukkakimppuni heille ja 
pari kaveria lähti jopa perääni, tarjoten huikkaa viina-
pullosta. Halusin vihjata monimerkityksisestä maail-
masta, vaihtoehtojen moninaisuudesta ja valinnan va-
paudesta. Halusin näyttää säteilevän morsiamen myös 
hikisenä ja hengästyneenä. Pyrin tuomaan esiin epä-
röinnin ja inhimillisyyden täydellisen kuoren alla. Ha-
lusin morsiamen olevan oikea ihminen prinsessaroo-
lista huolimatta. 

Morsiamuus

Entä mitä merkityksiä uskoin morsiamuuteni per-
formanssissa tuottavan? Mainitsin jo edellä, että ole-
tin morsiamen hahmon ehkä vetoavan naisiin miehiä 
enemmän, vaikka en sitä toivonut. Olin tietoinen häi-
den ja morsiamen symboliarvosta ja epäilemättä käy-
tin sitä myös hyväkseni. Kyseessä on häätilanteessakin 
kulttuurisista ja sosiaalisista merkityksistä painottu-
nut rooli, jota nainen yhden päivän ajan esittää. Pidin 
morsiamen hahmoa yleismaailmallisena kuvana, jon-
ka sisältämä tunnelataus herättäisi useimmissa ihmi-
sissä vastakaikua. Arto Haapalan (2000, 172) mukaan 
taideteoksen ymmärtäminen edellyttää suopeaa suh-
tautumista teokseen. Maaretta Jaukkuri (1998, 22–23) 
kirjoittaa, kuinka taidekokemuksen vaativuus yleensä 
edellyttää luottamuksen syntymistä kohteeseen. Tämä 
luottamuksen tunne herää Jaukkurin mukaan katsojas-
sa vaistonvaraisesti, niin kuin esimerkiksi ensivaikutel-
ma jostakin ihmisestä. Useimmille ihmisille morsian 
symbolisoi onnea, täyttymystä, viattomuutta ja uskol-
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Kuva: Aspe

Meno_paluu_painoon.indd   44Meno_paluu_painoon.indd   44 10/3/06   11:44:37 AM10/3/06   11:44:37 AM



4 5

Meno —    Paluu  

lisuutta, perinteitä ja jatkuvuutta (kts. esim. Paasonen 
1999, 58–62). Anu Partanen kuvailee hahmoon lii-
tettävää täydellisyyden illuusiota sävyltään ironisessa 
artikkelissa sanoin ”[…] nuo valkoisina hohtavat Af-
roditet, onnen ja onnistumisen ruumiillistumat: kesä-
morsiamet.” (Partanen, Image 4/2006, 27.) Ulkoisen 
olemukseni ollessa ideaalinen ja siloteltu, sosiaalisesti 
suotava hahmo, uskoin herättäväni yleisössä pääasial-
lisesti positiivisia ensivaikutelmia. Ainakin minun oli 
hyvin vaikeata kuvitella kenenkään pitävän hahmoa-
ni uhkaavana tai epämiellyttävänä. On aivan ilmeistä, 
että hahmoni tunnistaminen ei tuottanut yleisölle vai-
keuksia. Koin, että minuun suhtauduttiin hyväntahtoi-
sesti ja huvittuneesti, välillä taas säälitellen. Kun sain 
tuntemattomilta ihmisiltä onnentoivotuksia, minusta 
tuntui jopa vähän pahalta. Tunsin itseni huijariksi.

Koska morsiamen rooli oli itselleni vieras, halusin 
perehtyä siihen paremmin. Kuten edellisestä kappa-
leesta käy ilmi, liitetään morsiameen yleisesti varsin 
samankaltaisia mielikuvia. Siksi ajattelin, että morsia-
muudesta kannattaisi kysyä sen itse kokeneilta hen-
kilöiltä, ei vain lukea kirjoista. Esitin viidelle avioitu-
neelle naiselle kysymyksen, mitä morsiamen käsite ja 
morsiamuus heille merkitsivät. Valitsin vastaajiksi juu-
ri nämä naiset, sillä he osallistuivat ennakkoluulotto-
masti työhöni jo siinä vaiheessa, kun etsin esitykseeni 
sopivaa hääpukua. Tästä projektista kerron enemmän 
myöhemmässä vaiheessa. Seuraavassa lähiluen joitakin 
morsiamuuteen liittyviä vastauksia tuoden esiin myös 
omia ajatuksiani asioista. Alkuperäiset, kirjalliset vas-
taukset olivat varsin pitkiä, jonka vuoksi siteeraan vain 
osia niistä. Olen tiivistänyt lauseita ja puuttunut joi-
hinkin välimerkkeihin. 

Morsian on kihlauksesta lähtien jonkun miehen tuleva 
puoliso. Itse häissä morsian muuttuu vaimoksi, vaikka mo-
net ajattelevat naisen olevan morsian koko juhlan ajan. It-
selleni morsiamena oleminen oli tietysti päiväni prinsessana 
ja koko tuntemani maailman keskipisteenä. Tavallaan se 
oli myös aikamoinen aikuistumisriitti ja sen jälkeen halu-
ankin olla jotain muuta kuin teinityttö. Häiden pitäisi kes-
tää viikko, että morsian saisi tarpeekseen prinsessana ole-
misesta! Yksi päivä on aivan liian vähän keskipisteenä. 

Vastaus alkaa morsian-sanan merkityksen kuvai-
lulla. Vastaaja liittää morsiamen tapahtumaketjuun, 
joka etenee kihlauksesta häävalmistelujen kautta itse 
juhlaan. Samoin ensimmäisestä lauseesta ilmenee pe-
rinteinen, morsiamen ainoastaan heterokontekstiin 
yhdistävä ajattelutapa. Seuraava lause on perin mie-
lenkiintoinen. Itse en ole koskaan ajatellut morsiamen 
olevan todella morsian vain papin aameneen saakka! 
Missään kirjassakaan en ole törmännyt vastaavaan aja-
tukseen. Näin osaa vastata varmaankin vain todella 
vaimoksi vihitty ihminen. Vastauksesta kuvastuu myös 
vastaajan vakava suhtautuminen häiden mukanaan tuo-
maan aikuisuuteen ja vastuuseen. Ajatus häistä naisen 
päivänä prinsessana toistuu Susanna Paasosen mukaan 
lehdestä, mainoksesta, esitteestä ja elokuvasta toiseen. 
Vastauksesta kumpuaa kuitenkin vilpitön ihastus tähän 
ylimarkkinoituun tilaan. Paasonen kuvaa morsiamen 
roolin olevan: ”[…] haluttu ja laajalti toistettu niin 
valkokankaalla kuin sen ulkopuolellakin.” (Paasonen 
1999, 58, 64.) Jotain siinä on siis oltava. 

Mieleeni tulee auttamattomasti jotain tosi puhdasta, 
valkoista, odottavaa, onnellista, kaunista, kirkasta, värei-
levän jännittävää, aurinkoista, kepeää, siroa, innokasta ja 
ihanaa. Ja tämä ei siis liity mitenkään morsiamen ulko-
näköön tai hääpukuun, vaan nimenomaan siihen mitä itse 
morsian morsiamena tuo mieleen. Ajattelen, että jokainen 
morsian on sinä päivänä onnellinen ja tulevaisuuden suh-
teen luottavainen. Se on vaan sellaista puhdasta onnea joka 
verhoaa maailman tuona hetkenä.

Monisanainen ja vilpitön kuvaus morsiamuudes-
ta pyrkii selittämään morsiamen hahmon ainutlaatui-
suutta ja täydellisyyttä hääpäivään liittyvän onnentun-
teen kautta. Lukiessani tätä tulkintaa tunsin suurta iloa 
siitä, että jollekin on omakohtaisen kokemuksen kaut-
ta muodostunut näin aito, kaunis ja elävä mielikuva 
koko morsiamuudesta. Mietin myös, kuinka mahdo-
tonta minun olisi ollut saavuttaa morsiamien todellisia 
kokemuksia performanssin kautta, jos olisin pyrkinyt 
siihen. Tätä säteilevää mielikuvaa eivät varjosta ajatuk-
set pakkoavioliitoista tai lapsimorsiamista. Maailma on 
hyvä paikka kun sen saa tulevaisuudessa jakaa rakasta-
mansa ihmisen kanssa. 
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Minulle morsiamena olo oli heijastus uskonnollisesta va-
kaumuksestani, jossa ihanteena on pysyvä, kärsivällinen ja 
armahtava rakkaus, joka heijastaa Jumalan rakkautta ih-
mistä kohtaan. Outoa kyllä, mutta oman maallisen rak-
kauteni kautta olen oppinut ymmärtämään Jumalankin 
rakkaudesta enemmän. En näe eroa morsiamen ja sulhasen 
käsitteen välillä (ainoastaan sukupuolen), molemmat liit-
tyvät itselleni samaan asiaan.

Tämä syvästi uskonnollinen vastaus liittää morsia-
muuden vastaajan henkilökohtaisiin, hengellisiin ar-
voihin ja poikkeaa näin selkeästi muista vastauksista. 
Vastaajalle morsiamuus liittyy ensisijaisesti avioliiton 
viralliseen tunnustamiseen ja sitoumukseen. Ulko-
muotoon, keskipisteenä olemiseen ja muihin pinnalli-
sempiin ilmiöihin ei viitata lainkaan. Vastaaja rinnastaa 
maallisen rakkautensa rakkauteensa Jumalaa kohtaan. 
Seuraava vastaus sen sijaan lähestyy aihetta taas varsin 
toisella tavalla.

Kun häitä alettiin suunnitella kuusi kuukautta aikai-
semmin, vähättelin häärituaalien ja perinteiden merki-
tystä. Sosiaaliset paineet ja sovinnaiset tavat sitovat myös 
kaltaisiani ”moderneja individualisteja”; halusimme oman 
näköiset häät ilman teennäisen imelää teatteria ja hör-
sellystä. Toivo Kuulan häämarssi sai kuitenkin kyyneleet 
silmiin jo etukäteen. Morsiamena olo oli ripille pääsyyn 
verrattava tapahtuma, minä olen nyt vuorostani tässä, pu-
keudun morsiameksi ja teen näitä asioita, joita avioitumis-
rituaaliin kuuluu. Tunsin yhteenkuuluvuutta edellisiin su-
kupolviin.

Tästä vastauksesta ilmenee rento asenne ja läm-
min suhtautuminen omaan osaan suvun historialli-
sessa jatkumossa. Vastaajan mukaan avioitumisrituaa-
liin ”kuuluu” tiettyjä asioita, jotka on käytävä lävitse. 
Turha hössötys haluttiin kuitenkin jättää pois. Tärke-
ää oli näyttäytyä aidosti omana itsenään. Kaiken edellä 
kerrotun jälkeen tuskin voidaan enää väittää yksiselit-
teisesti, että ”puku tekee morsiamen”. Päällisin puo-
lin näyttäisi olevan niin. Esityksessä käyttämäni puvun 
omistaja kirjoittaakin: Näytit puvussa heti ihan morsia-
melta. Ajattelin, että puku on yksinkertaisuudessaan nero-
kas siinä, että se pukee heti morsiamen rooliin peittämättä 
ihmisen omaa persoonallisuutta. Oli vähän niin kuin olisin 
antanut viestikapulan seuraavalle juoksijalle (hassu kieli-

kuva sinun performanssisi yhteydessä) – ja näin siirtänyt 
morsiamuuden seuraavalle.

Kaikkien vastausten perusteella uskon kuitenkin, 
että jotta morsiamuus oikeasti toteutuisi, tulisi tuon 
puvun tietenkin olla aivan tiettyä tarkoitusta varten 
päälle puettu. Morsiamuus ei ole vaate.

Morsiamuus on olotila, tunne. Sen aistii itsessään ja toi-
sissa ja se liittyy juuri tasan siihen koko rituaaliin jonka 
nimi on mennä naimisiin. Se on jotenkin enemmän kuin 
rooli. Se on tunnelma ja ihme harso joka verho sinut ja 
maailman häitä suunniteltaessa ja niitä viettäessäsi.

Hääteema

Vaikka morsiamuus ja häät eivät olleet itse tutkimuk-
seni kohde, olivat ne performanssini teemana erittäin 
keskeisessä asemassa. Ne loivat teokseeni eräänlaisen 
tarttumapinnan, tason, jonka kautta tekoani oli help-
po lähestyä. Yleisön ei tarvinnut olla tietoinen minun 
päämääristäni eikä tuntea taustaani voidakseen lähes-
tyä ja tulkita tekoa. Tekoa ei tarvinnut edes ymmär-
tää taiteeksi voidakseen sen kautta kokea jotakin, mitä 
muuten ei olisi kokenut. Seuraavaksi tarkastelen visu-
aalisen kulttuurimme muovaaman häätradition per-
formatiivisuutta. Sivuan lyhyesti myös taiteessa esiin-
tyvää, porvarillisuutta parodioivaa campiä ja pohdin, 
voisiko oma teokseni edustaa sitä vai ehkä kitschiä? 
Sen jälkeen siirryn pohtimaan häätradition kulutus-
keskeisyyttä, häätrendien syntyä ja häihin olennaisesti 
liittyvää sitoutumisen ajatusta.

Alun perin häät liittyivät kansanperinteeseen, us-
kontoon ja perhejuhliin. Perinteisesti suomalaiset 
häät olivat sosiaalinen näytelmä, jonka tarkoitus oli 
lujittaa suvun ja kyläyhteisön jatkuvuutta (Vainio, HS 
17.7.2006, D2). Nykypäivänä häihin yhdistetään myös 
sekalaiset mediavaikutteet ja kulutuskeskeisyys. Kyse 
on rituaalista intiimin ja julkisen välimaastossa. Paa-
sonen kuvailee nykyhäitäkin eräänlaiseksi näytelmäksi, 
jossa romanttinen fi ktio, hääteollisuuden kuvastot, pe-
rinteiset perhetarinat sekä omaelämäkerralliset kerto-
mukset kohtaavat ja sulautuvat toisiinsa. Häätematiik-
kaan liittyviä aiheita on myös ironisoitu esimerkiksi 
elokuvan keinoin. Osansa ovat saaneet niin hääpakko, 
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morsiamen prinsessastatus, naisen arvon todistaminen 
avioitumisen kautta kuin heteroseksismi. ”Mahtipon-
tiset häät kaavamaisine seremonioineen ja liioittelevi-
ne näytteillepanoineen ovatkin antoisia ivan kohteita”, 
kirjoittaa Paasonen. (1999, 10, 28, 44.) 

Häät ovat olleet performanssitaiteen aiheena en-
nenkin. Monet R E C O R D  S I N G E R S -ryhmän esitykset 
keskittyivät avioliiton solmimisen ja avioelämän te-
matiikkaan. Ne sisälsivät muun muassa sepitteellisiä 
häärituaaleja, hääleivän leivontaa, häämatkan tekoa ja 
morsiamen pukemista. (Lindgren 1995, 124, Johans-
son 1999, 58–59.) A N D Y  B E S T  ja M E R J A  P U U S T I N E N 
puolestaan kävivät performanssissaan oikeasti vihillä 
Las Vegasin drive in-vihkikirkossa. Kyseessä oli pe-
rinteisten häämenojen parodia, jossa morsiuspari oli 
pukeutunut karnevalistisesti värikkäisiin asuihin ja 
klovniperuukkeihin. Liitto ei ole Suomessa laillinen. 
(Paasonen 1999, 150–151.) Juha Varto kirjoittaa tai-
teessa esiintyvästä campistä, joka alun perin parodioi 
poroporvarillisuutta, juhlavuutta, perhettä, heterosek-
sismiä, kirkkoa, pyhyyttä ja kulutuksellisuutta. Varton 
mukaan taidekasvattajalle, jolla on campin tajua, voi 
olla tästä tavattomasti iloa. Vaikka tulen tämän luvun 
lopussa tunnustautumaan täydelliseksi romantikok-
si, olen asiasta samaa mieltä. Väkijoukosta kirkkaasti 
erottuva morsian on kaikessa loistossaan mitä suurin 
normaaliuden klishee, vaikka oma lähestymistapani 
aiheeseen oli hyvin hienovarainen ja toteava. Campin 
olennainen piirre on Varton mukaan pilanteko itsestä 
mutta niin, että terä osoittaa jonnekin muualle. Camp 
on nykyään kuitenkin sekoittunut kitschiin, trashiin 
sekä huonoon makuun ja siksi vaikeasti tunnistetta-
vissa. (Varto 2001, 134–139.) Oliko oma tekoni ehkä 
campiä vai sittenkin kitschiä? Tomáš Kulka on mää-
ritellyt kitschin kolme välttämätöntä ja riittävää eh-
toa, joista performanssini täyttää kaksi ensimmäistä. 
Kitsch esittää Kulkan mukaan helposti tunnistettavia 
aiheita, joita pidetään yleisesti kauniina. Näissä aiheis-
sa on mukana myös voimakas tunnelataus. Sen sijaan 
Kulkan kolmas ehto ei (onneksi) performanssissani 
toteudu. Kitsch ei nimittäin pyri oleellisesti rikastut-
tamaan esitettävään aiheeseen liittyviä assosiaatioita. 
(Kulka 1997, 24–34.) Tästä vedän sen johtopäätök-

sen, ettei oma tekoni ollut ainakaan kitschiä, vaan jo-
tain muuta. 

Aikaamme leimaa voimakkaasti taloudellinen ajat-
telu. Kaupallisuus vaikuttaa maailmankuvaamme ja 
käsitykseemme ympäristöstä. Myös häät ovat kaupalli-
nen ilmiö, vaikka romanttinen käsitys morsiamuudes-
ta useasti peittää alleen aiheen arveluttavammat puo-
let. Meno–paluu tapahtui päiväsaikaan pääkaupungin 
vilkkaimmilla kauppakaduilla. Ostoshelvetin ja har-
hailevan morsiamen rinnastaminen tuotti mielestä-
ni mielenkiintoisen yhdistelmän. Vallitseva häätrendi 
edellyttää nimittäin huolellisesti suurehkolle vieras-
joukolle suunniteltuja häitä. Kyse on merkittävää ra-
hallista panosta vaativasta17, tuotetusta spektaakkelista, 
jossa hääpari esiintyy sukulaisista ja ystävistä koostu-
valle yleisölle. Jotkut parit haluavat tehdä häistään tie-
ten tahtoen julkisen esityksen ja avioituvat vaikkapa 
häämessuilla, tuntemattoman yleisön edessä. Vihkiäi-
set eivät olennaisesti eroa teatteriesityksestä, luonneh-
tii Paasonen. Angloamerikkalaissyntyinen hääteolli-
suus on yltänyt kukoistukseen myös Suomessa, johon 
häätrendit saapuvat pääasiallisesti Amerikasta (Paaso-
nen 1999, 9–12.) Häiden suunnittelua ja järjestämis-
tä käsitteleviä lehtiä, kirjoja ja nettisivuja löytyy nyky-
päivänä lukemattomia. Se mikä näkyy amerikkalaisissa 
häälehdissä tänä kesänä, tulee tänne viimeistään vuo-
den kuluttua. Yhä useampien häiden järjestelyissä hää-
rää mukana nyt jo Suomessakin hääsuunnittelija. Intii-
miä perhejuhlaa ei enää osata – eikä haluta – järjestää 
ilman ulkopuolisen apua. Nykyhäissä on monesti jopa 
teema, joka voi olla väri, harrastus tai vaikkapa meri, 
jonka hääpari tuntee läheiseksi. Joka neljäs suunnit-
telijan apuun turvautuva pari ilmoittaakin haluavansa 
huipputrendikkäät häät. (Laitinen, HS 2.6.2006, D2.) 
Paasonen (1999, 23–24.) kuvailee, kuinka: ”[…] ku-
lutus ja hyödykkeiden maailma pyyhkivät tieltään sy-
vemmät tunteet ja taloudelliset voimat syöttävät ihmi-
sille romanttisen rakkauden utopioita.”

Toinen hääaiheeseen liittyvä minua kiinnostava 
paradoksi liittyy sitoutumiseen. Pääkaupunkiseudun 
sinkkuelämää ja vapautta ylistävät nuoret aikuiset ei-
vät tunnu haluavan sitoutua tai mikä vielä kamalampaa 
– tunnustaa olevansa riippuvaisia – jostakin toisesta ih-
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misestä. Kaikki tähtäävät kuitenkin aina seuralaisen 
löytämiseen. Paasonen kirjoittaa, kuinka: ”Länsimai-
sessa nykykulttuurissa parisuhteet eivät aina ole elin-
ikäisiä, heteroseksuaalisia tai yksiavioisia, eikä avio-
liitto ole romanssin välttämätön kulminaatio. Silti 
”Tosirakkauden”, ”Sen Oikean”, elinikäisen partnerin, 
löytäminen on kuitenkin säilynyt mitä keskeisimpänä 
päämääränä.” (Paasonen 1999, 32.) Myönnän itse ole-
vani romantikko. Minua hääteemassa houkutteli myös 
sen kaikkien ristiriitaisuuksien alla piilevä perusro-
manttinen pohjavire. Mielestäni elämässä on tärkeää 
säilyttää joitakin arvokkaita asioita ja hienotunteisuus 
niiden edessä on ihailtavaa. Susanna Paasosen mukaan 
häissä tapahtuva kääntyminen perinteiden puoleen 
näyttäisi liittyvän menneiden vuosikymmenten arvoja 
kohtaan koettuun nostalgiaan ja viattomuuden tavoit-
teluun (1999, 17). Uuskonservatiivisuutta tai ei, perin-
teisen hääteeman karkea kaupallistuminen ei miellytä 
minua. Ehkä kaupallistunut morsianmyytti puhdistui 
hiukan ostoskadun vilinässä. Tässä ympäristössä mor-
sian alkoi nimittäin näyttää lähes pyhältä – vaikka ei 
aito ollutkaan.

Eksplisiittinen ja yksiulotteinen taide ei kiinnosta 
minua. Yksi ainoa tulkinta, jonka teos pakottaa kat-
sojansa hyväksymään, tuntuu tylsältä. En kuitenkaan 
halunnut shokeerata, ennemminkin pyrin hämmentä-
mään. Alkuasetelmani vaikuttaa narsistiselta. Mielle-
täänhän morsian yleensä häiden keskipisteeksi. Pyrin 

kaikesta huolimatta vähäeleisyyteen ja herkkyyteen. 
Uskon, että eräs taiteen tehtävä on kertoa elämäs-
tä. Olen miettinyt, mikä minulle elämässä on tärkeää. 
Mikä on kertomisen arvoista ja mikä kaunista. Uskon, 
että työni voi nähdä kuvastavan näitä minulle tärkeitä 
arvoja, joita määrittelen tarkemmin seuraavassa. 

Nopeasti ajateltuna Meno–Paluussa ilmennyt kau-
neus oli varsin helposti puvun, hunnun, kukkien ja 
meikin avulla tuotettua illuusiota. Tämä on kuiten-
kin vain ensimmäisen tason tulkintaa18. Syvempään 
tulkintaan pyrkivän ajattelun mukaan teoksessani pii-
levä kauneus oli omasta mielestäni sen ilmentämäs-
sä haavoittuvuudessa ja epätäydellisyydessä. Ei tun-
nu mukavalta olla väärässä paikassa, väärään aikaan, 
yksin. Teoksesta voi näin ajateltuna löytää ikuisen 
teeman – ihmisen suhteen itseensä ja ympäristöön-
sä. Ihmisen yksilönä ja sosiaalisena olentona. Minul-
le tärkeimmät arvot eivät piile vihkikaavassa tai sere-
monioissa. Tärkeää ja kaunista minulle on olla terve, 
voimakas ja rakastunut. Jaksaa juosta, jos niin haluaa. 
Uskaltaa juosta väärässäkin paikassa, koska se tuntuu 
oikealta. Oivaltaa kauneus siinä särössä, joka rikkoo 
harmonian. Tärkeää on luottamus itseensä ja päätök-
siin, joita tekee. Etsin jatkuvasti suurempaa ymmär-
rystä. Siltoja menneen ja tulevan välille. Luottamusta 
itseeni ja muihin. Kykyä heittäytyä ja antaa mennä. 
Koska elämä on sarja lähtöjä tuntemattomaan — ja 
paluita takaisin. 
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Kuva: Aleksi Jalava
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Olen edellä käynyt läpi hääteemaan liittyviä taidete-
oksia ja –tekoja. Aihe on ollut viime vuosina suosit-
tu etenkin 70-luvulla syntyneiden naistaiteilijoiden 
keskuudessa. Entä millä ominaisuuksilla Meno–Paluu 
voisi ottaa oman paikkansa taidemaailmassa? Mitkä 
ovat ne vahvuudet, jotka erottavat teokseni muiden 
ikäisteni naistaiteilijoiden tekemästä hääaiheisesta tai-
teesta? Luonnollisesti henkilökohtaiset lähtökohdat, 
joita olen jo tekstissäni tuonut esille, tekevät Meno–
Paluusta itselleni merkityksellisen. Mitkä tekoni te-
kijöistä voisivat olla yleisemmälläkin tasolla merkit-
täviä? Seuraavissa luvussa käsittelen performanssini 
erityisiä elementtejä. L I I K E  erotti sen ainakin kaikis-
ta edellä mainitsemistani hääaiheisista teoksista. Ai-
neellisista elementeistä tärkeimmästä, eli P U V U S T A  ja 
sen etsinnästä kerron edempänä ja nostan sen kaut-
ta esiin työni erityiset, vuorovaikutukseen perustuvat 
piirteet.

Liike

Kirjailija Jan Blomstedt johdattaa lukijansa sanalliselle 
kävelyretkelle. Hän käyttää termiä kävely metaforana 
tapahtumalle, jossa havainnot, mielikuvat, muistot ja 
ajatukset soljuvat vapaasti yhteen ja muodostavat uu-
denlaisia tajunnan järjestyksiä. Kävelevä ajattelu ei ole 
vain opittujen sääntöjen mukaista päättelyä, vaan se 
sisältää monia arvaamattomia hyppyjä ja poikkeamia. 
Kun ihminen jälkeenpäin tutkiskelee ajattelemaansa, se 
voi näyttää etenevän loogisesti, vaikka tosiasiassa ajat-
teluun ovat vaikuttaneet monet sattumat, aistimukset 
ja itse ruumiin liikekokemukset. (Blomstedt,1990, 67–
68.) Tämä vertaus, joka innoitti minua performanssis-
sani kuvastaa hyvin Meno–paluun syntyvaiheita, joissa 
liikekokemukset olivat keskeisessä osassa. Performans-
si perustui monenlaiseen liikkeeseen, josta näkyvin oli 
juoksemisen liike. 

Meno – Paluun erityiset elementit

Inkeri Savan mukaan taiteellisen ajattelun keskeistä 
materiaalia ovat erilaiset visuaaliset, musiikilliset, tilal-
liset tai ruumiin liikkeisiin perustuvat sisäiset mieliku-
vat. Kokemus oman ruumiin liikkeiden tietoisesta hal-
linnasta tietyllä tavalla voi kehittää erilaista tietoutta ja 
valmiuksia. Oman kehon tunnusteleminen tavoitteisen 
liikkeen kautta voi johtaa aistitietoon, joka muodostaa 
taiteellisen tiedon perustan (Sava 1993, 27–28, 35). Ih-
minen voi löytää harjoittelussa ruumiistaan uusia puo-
lia ja oppia hallitsemaan niitä (Tikkanen 1990, 9). Olin 
alkanut juoksuharjoittelun toukokuussa. Tein puolen 
tunnin lenkkejä, joiden tarkoitus oli nostaa kuntoani ja 
totuttaa minut juoksemisen rytmiin. Kun aloitin lenk-
keilyn, juoksuliike tuntui vaivalloiselta. Se oli repivää 
ja takovaa. Vierasta minulle, joka olin harrastanut sil-
loin tällöin laiskasti rauhalliseen liikkeeseen perustu-
vaa taijia. Yritin löytää tasaisen hengitysrytmin. Vedin 
neljän juoksuaskeleen ajan henkeä sisäänpäin ja seu-
raavien neljän askeleen ajan hengitin ulos. Mielessäni 
laskin: ”Yksi, kaksi, kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme, 
neljä.” Tunsin päässäni voimakkaan jyskytyksen. Olin 
lenkin jälkeen tulipunainen. Vähitellen voimani kas-
voivat ja keuhkoni avautuivat. Rytmistä tuli tasainen 
tausta ajatuksille. Yksikaksikolmeneljä. Hannele Koi-
vunen (1997, 167) kuvaa, kuinka: ”Meditaation perus-
tekniikka on mielen tyhjentäminen kaikista sisällöistä 
ja merkityksistä. Tämä tapahtuu esimerkiksi toista-
malla intensiivisesti jotain tavua tai mantraa, joka sul-
kee pois kaikki ajatukset ja merkitykset.” 

Löytäessäni pitkään käyttämättä olleen juoksuliik-
keen, tunsin itseni uudella tavalla kokonaiseksi. Avau-
duin myös eri tavalla ympäristölle. Maurice Merle-
au-Pontyn (1994) ajattelussa kehon kytkeytyminen 
maailmaan synnyttää tilan. Vasta kokemus liikkeestä 
ja liikkumisesta tekevät tilan mahdolliseksi. Aloin kiin-
nittää huomiota maisemaan ja painoin mieleeni sen 
muodon. Juoksin aluksi rantatiellä Helsingissä, sitten 
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ulkosaaristossa. Juostessani kuuntelin mustarastasta, 
huomioin vastaantulijan hymyn, vastasin tervehdyk-
seen, väistin traktoria. Nautin tuulenvireestä ja kaipa-
sin sitä sen puuttuessa. Vähitellen päästin irti hirveästä 
yrittämisestä. En laskenut enää. Olin levollinen. Aja-
tukseni vapautuivat. Ne juoksivat. Blomstedtin käve-
levän ajattelun käsitteen innoittamana haluan verrata 
taiteellista ajatteluani juoksemiseen. Tässä juoksevas-
sa ajattelussa pitkäjännitteisyys ei estä tarttumasta het-
keen. Keskittyminen ja unohdus kulkevat rinnakkain. 

Tottumattomana juoksijana jouduin kuitenkin koh-
taamaan yllättäen myös kivun. Molempien nilkkojeni 
nivelet turposivat yhtäkkiä ja jouduin vastentahtoises-
ti lepäämään. Kestävyyslajeissa piileekin tietynlainen 
kärsimysmystiikkansa. Tikkanen kuvailee, kuinka lii-
kunta usein panssaroi ihmistä, trimmaa ruumiista te-
hokkaampaa juhtaa. Tällainen liike tukee entisestään 
dualistista jakoa ruumiiseen ja sieluun. Se häpäisee or-
ganismin mekanismiksi. Tikkanen kysyykin: ”Millai-
nen liike auttaa ihmistä hengittämään itse, löytämään 
oman rytminsä?” (1990, 8–9.) Kehoni pakotti minut 
pysähtymään. Opettelin antamaan sille periksi. Tahtini 
oli ollut liian kova. Olin juostessani nähnyt jo perfor-
manssitilanteen mielessäni ja alkanut unohtaa välittö-
män ympäristöni. ”Jos tehdessäsi tätä ajattelet jo tuota, 
et ole missään. Jalkapohjiin meneminen pakottaa tar-
kastelemaan välittömästi läsnäolevaa (sic.).” (Tikkanen 
1990, 10.) Taiteellisessa ajattelussa on oltava myös py-
sähtymisen mahdollisuus.

Performanssipäivän koittaessa olin saavuttanut it-
seäni tyydyttävän kunnon ja jaksoin juosta lähes koko 
etukäteen päättämäni reitin lävitse. Juoksemisen ryt-
mi. Tasainen, toistuva liike. Liikenteen häly. En kyen-
nyt kuulemaan omia askeleitani, vain tuntemaan ne. 
Juostessani pitkin kaupungin katuja, tutkin oman ke-
honi, sekä ajassa ja tilassa liikkumisen välisiä suhteita. 
Minä liikuin. Jalkani kohosivat maasta. Välillä jaksoin 
paremmin. Välillä uuvuin. Tuskin jaksoin nostaa jal-
kojani. Raahauduin eteenpäin. Sydän pumppasi ja sai 
veren kiertämään. Hiki nousi otsalle ja huntu hulmu-
si. Kannattelin pukuni helmoja. Välillä olin kompas-
tua. Pysähdyin ja otin paremman otteen helmoistani. 
Puristin kukkakimppua kädessäni. Paluumatkalla hen-

gitykseni oli kuuluvaa. Huohotin ja laahasin jalkojani. 
Yritin hengittää tasaisemmin, päästä tuttuun lenkkei-
lyrytmiin. Autojen vauhtia, lukemattomia askelia, vais-
tosin ihmisten katsovan, kuulin hämmästyneitä ääniä 
selkäni takaa. Ihmisten suut liikkuivat, kameran liike 
seurasi omaani. Raitiovaunut liukuivat. Tarttuminen 
ostoskassiin, kahvikuppiin, oluttuoppiin, käteen, jääte-
lötötteröön. Ohittaminen, hidastus, väistäminen. Pulu 
lehahti lentoon. Liikennevalot vaihtuivat. Esitys oli 
minusta hetkessä ohi. Liian nopeasti. Heti hengityk-
seni tasaannuttua aloin pohtia, olisiko matkan pitänyt 
olla vielä pidempi. Olisin halunnut heti juosta vielä li-
sää. Kun pohjelihakseni yhä kahden vuorokauden ku-
luttua esityksestäni särkivät niin että onnuin, ajattelin 
matkan olleen sittenkin aivan riittävä.

Taide ja urheilu

Olen edellisessä luvussa lähestynyt taidetekoani erään 
teoksen peruselementin, liikkeen kautta. Seuraavas-
sa pyrin suhteuttamaan performanssini aivan toiseen 
kulttuurin muotoon ja tekemisen tapaan. Koska olen 
kiinnostunut taiteen ja sen ulkopuolisen suhteesta, 
olen päättänyt käsitellä tätä teemaa vertailemalla per-
formanssiani urheilusuoritukseen. Urheilulla ja tai-
teella on nimittäin joskus paljonkin yhtäläisyyksiä. 
Identtisiä ne eivät kuitenkaan ole.

Minä en ole urheilullinen ihminen. Lapsuuden ba-
lettituntien jälkeen minulla ei ole ollut pitkäkestoista 
liikuntaharrastusta. Olen varsin mukavuudenhaluinen 
enkä kaipaa fyysistä ponnistelua. En nauti edes urhei-
lun seuraamisesta. Yläasteen liikuntatunnit muistan 
vastenmielisinä, eikä liikunnan numeroni koskaan ylit-
tänyt todistuksessa arvosanaa 7. Olin kuitenkin hyvä 
juoksija. Jos minun olisi pakko seurata urheilua vaik-
kapa televisiosta – mitä siis vapaaehtoisesti en koskaan 
tee – katsoisin mieluiten pikajuoksukilpailuja. Urheili-
joista minuun on tehnyt suurimman vaikutuksen nuo-
rena kuollut Florence Griffi th Joyner (1959–1998), 
toistaiseksi kaikkien aikojen paras (nais)juoksija. Mi-
nua ei suuresti liikuttanut, millä keinoin urheilijatar 
tuloksiinsa pääsi, sillä minulle tärkeintä oli urheilijan 
harjoittama pukeutumisleikki. Griffi th Joyner juoksi 
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Kuva: Aspe
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valtavat afrohiukset valtoiminaan, värikkäissä pitsitri-
koissa, kymmenien senttien pituiset, koristellut kynnet 
vilkkuen. Tämä naisen kilpakumppaneistaan räikeäs-
ti erottava tyyli olisi ollut todella mauton, jos hän ei 
olisi ollut myös juoksijana ylivoimainen. Mikään siron 
naisellinen juoksija kauniskasvoinen Griffi th Joyner ei 
ollut ja häntä onkin verrattu habitukseltaan jopa drag-
taiteilijaan (Mannonen 1997, 62–64). 

Timo Klemola (1990, 69–70) jakaa liikuntaan liit-
tyvät erilaiset motiivit neljään lohkoon. Ne hän on 
nimennyt voiton projektiksi, terveyden projektiksi, 
ilmaisun projektiksi ja itsen projektiksi. Kilpa- ja huip-
pu-urheilu osuvat ensimmäiseen lohkoon, niissä pää-
määränä on voitto. Terveyden projekti tähtää nimen-
sä mukaisesti hyvään terveyteen ja kuntoon. Ilmaisun 
projekti pitää sisällään ilmaisullisen liikunnan, kuten 
tanssin. Itsen projektissa liikettä käytetään itsen tutki-
misen välineenä. Esimerkiksi Intian, Kiinan ja Japanin 
perinteiset liikuntamuodot kuuluvat tähän lohkoon. 
Vaikka Klemolan luokittelu on liikuntaa ja ruumiin-
kulttuuria välineellistävä, se on mielestäni toimiva. Sen 
kautta voi saada osittaisen kuvan siitä, mihin Meno–Pa-
luun liike tähtäsi.

Ilmaisun ja itsen projektit tuntuvat löytyvän tai-
detekona esittämästäni Meno–Paluusta helpoimmin. 
Tutkinhan performanssissa aikaa ja tilaa, sekä itse 
juoksuliikkeen ilmaisullisia mahdollisuuksia. Kaiken 
tekemisen pohjalla oli oman itseni kehittymiseen täh-
täävä, henkilökohtainen työ. Minä en pyrkinyt juos-
tessani nopeuteen, joten Klemolan kuvailemasta voi-
ton projektista ei ollut kyse. Vai oliko? Minulla ei ollut 
pyrkimystä mitata tekoni tuloksia ajassa tai matkassa. 
Joku voisi tosin huomauttaa, että olin tekemässä työ-
tä, jonka tiesin päätyvän lopulta laadullisen arvioinnin 
kohteeksi. Minä en kuitenkaan kokenut kilpailevani 
kenenkään kanssa. En ainakaan itseni, mikä kuulos-
taa vähintäänkin skitsofreeniseltä tavoitteelta. Tosin 
itse teoksen voi joku ajatella kilpailleen muiden taide-
teosten kanssa omasta olemassaolostaan. Arto Haapa-
lan mukaan jokainen teos nimittäin syntyy jo olemassa 
olevien teosten joukkoon. Näin se kilpailee huomiosta, 
yrittäen voittaa tarkastelijoita puolelleen. Taidemaail-
maan kuuluu aina vertailevuus ja teosten välillä vallit-

see kilpailuasetelma. (Haapala 2000, 147.) Tätä aihetta 
olen jo sivunnut luvussa Taide heijastaa aikaansa.

Minulla ei ollut kiire. Juoksemiseni päämääränä ei 
ollut voitto. Minä en mitannut juoksemaani matkaa 
enkä aikaa. Joitakin kilpaurheilun kaltaisen suorituk-
sen elementtejä myönnän kuitenkin omaan tekooni 
liittyneen. Urheilijan tavoin aloitin lopputyöni hapa-
roiden, etsien ja ponnistellen. Tarvittiin pitkäjännittei-
syyttä ja harjoittelua ennen kuin kehoni ja mieleni al-
koivat toimia yhteistyössä. Liikuin harjoitteluvaiheessa 
oman suorituskykyni rajoilla ja tekoani edelsi sellaisten 
fyysisten ominaisuuksien kuin kestävyyden, voiman ja 
liikkuvuuden harjoittaminen. Juoksin kantapäät vah-
vasti laastaroituina, mutta avokkaat hiersivät silti jalka-
ni verille. Tekemisessäni oli kuitenkin mukana pyrki-
mys henkiseen ja ruumiilliseen hyvinvointiin. Hyvään 
yleiskuntoon ja jaksamiseen tähtäävän harjoittelun voi 
lukea kuuluvan myös Klemolan terveyden projektiin.

Itse asiassa taiteelle ja urheilulle asetetuissa ennak-
kokäsityksissä ja vaatimuksissa ilmenevä ero on yllät-
tävän vähäinen. Sekä taide että urheilu antavat ylei-
sölleen mahdollisuuden irrottautua hetkeksi arjesta. 
Urheilukilpailua ei tosin saavuta seuraamaan, jotta se 
kertoisi jotain elämästä. Antti Karisto (1994, 222) kut-
suu kilpailuja kuitenkin moderniksi teatteriksi, jossa 
esteettisyys, eroottisuus ja esityksellinen puoli ovat ai-
kaisempaan verrattuna korostuneet. Hänen mukaansa 
juoksemisen ja muun kuntoliikunnan yhtenä tehtävänä 
on myös tuoda haasteita arkipäivään. Urheilun ajatel-
laan tuottavan elämyksiä, joita ei muualta saa. (Karisto 
1994, 226.) Aivan samoinhan ajattelevat taiteen har-
rastajat taiteesta. Jompaankumpaan kannattajajouk-
koon kuuluakseen toiset ostavat pelipaitoja, toiset taas 
taidepostikortteja. Nykyään kaupallisuus on läsnä sekä 
urheilussa että taiteessa.

Olen näin löytänyt jo useita yhteneväisyyksiä oman 
tekoni ja urheilun välille. Teossani oli urheilukilpailun 
tavoin selkeä aloitus ja lopetus, se vaati keskittymistä ja 
sillä oli yleisö. Antero Heikkinen (1991, 161) kuvailee, 
kuinka urheilusta voidaan puhua suorituksena, terve-
yden edistämisenä tai ruumiin kokemisena. Perfor-
manssini voi tosiaan ymmärtää suoritukseksi sen ol-
lessa osa lopputyötä. Työn harjoitteluvaiheessa myös 
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kuntoni nousi ja ruumiin kokeminen oli hyvinkin kes-
keistä. Teossani ilmenee myös piirteitä Klemolan voi-
ton, terveyden, ilmaisun ja itsen projekteista. Lisäksi 
tekoni tähtäsi elämysten tuottamiseen. Mitkä tekijät 
siis vaikuttivat siihen, että Meno–paluu ei kuitenkaan 
ollut urheilua, vaan jotakin muuta? 

Ensinnäkin minä olin pukeutunut liikkumista aja-
tellen hyvin epäkäytännölliseen asuun, jonka pitkää 
helmaa ja vannealushametta jouduin juostessa kannat-
telemaan ja jonka selästä nyöritettävä yläosa vaikeut-
ti hengittämistä! Tämäkään ei kuitenkaan estä teko-
ani olemasta urheilua, sillä useimmilla maratoneilla 
on mukana pari karnevaaliasuista juoksijaa. Sen sijaan 
se, että esitys tapahtui keskustan kaupunkitilassa, jota 
yleensä ei käytetä urheilutarkoitukseen, on mielestä-
ni merkittävää. Urheilussa eri lajeille on tietty, lajin 
harjoittamiseen sopiva tilansa. Pikajuoksua varten on 
rakennettu halleja ja ratoja. Kuntojuoksuun ja kestä-
vyysjuoksuun urheilijat puolestaan valitsevat rauhal-
lisempia reittejä ydinkeskustan ulkopuolelta, metsistä 
ja hiekkateiltä. Entä jos olisin vienyt teokseni urhei-
lulle varattuun tai paremmin sopivaan tilaan tai tapah-
tumaan? Olisiko se tehnyt siitä myös urheilua? Mah-
dollisesti. Entä olisiko se silloin lakannut olemasta 
taidetta? En tiedä. Ainakin se olisi ollut erilaista tai-
detta. 

Ratkaiseva ero urheilun ja taiteen välillä saattai-
si piillä myös urheilijan ja taiteilijan pyrkimyksissä. 
Jarmo Ihalaisen mielestä urheilu on kaikesta kehol-
lisuudestaan huolimatta yleensä käytännöllisesti pe-
rusteltavissa. Koululiikunnasta ponnistava liikunta-
kulttuurimme perustuu muun länsimaisen kulttuurin 
tavoin nimittäin rationaalisuuteen tai siihen pyrkimi-
seen. Liikunnassa pitää Ihalaisen mukaan olla jotain 
järkeä ja sen pitää olla järjestetty järkevin perusteluin. 
(Ihalainen 1994, 252.) Minun tekoni ei voi sanoa pe-
rustuneen järkiperäisyyteen. Se ei tähdännyt voittoon, 
hyötyyn, eikä minkäänlaiseen kestävään tulokseen, el-
lei sellaiseksi sitten lasketa tutkintoni valmistumista. 
Siihen olisin kuitenkin pystynyt tähtäämään myös mo-
nilla muilla, järkiperäisemmillä keinoilla. Urheilussa 
noudatetaan yleensä tarkasti sääntöjä, taiteessa niitä 
pyritään usein välttämään.

Keskeinen tekijä esityksessäni oli ennalta odotta-
maton yllätyksellisyys. Tämä nykytaiteen suosima ele-
mentti ei ainakaan yksilöurheilussa ole tarkoituksellis-
ta. Katsojaa ei pyritä tietoisesti hämmentämään, vaan 
yllätys kohdataan sattumalta, kun urheilija esimerkiksi 
loukkaantuu, epäonnistuu tai diskataan. Urheilun si-
sältämän ”yllätyksen” muoto on yleensä ennalta odo-
tettavissa, kun esimerkiksi jännitetään sitä, kuka tekee 
uuden maailmanennätyksen. Järjestettyihin urheilu-
tapahtumiin osallistuu useita urheilijoita ja niistä tie-
dotetaan etukäteen. Vaikka kyse olisi ns. yksilölajeis-
ta, ei yhden henkilön suoritukseen perustuvia kisoja 
tai tapahtumia tunneta urheilussa. Urheilua myös seu-
rataan yleensä ihmisjoukossa. Kannustaminen, mieli-
piteiden äänekäs jakaminen ja kaupallinen rekvisiitta 
lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Taidetta ihmiset 
seuraavat eri tavalla. Keskittyminen tuntuu tärkeältä. 
Pyrkimys on opastetussa ryhmässäkin usein yksityi-
seen, sisäiseen kokemiseen. Sanallinen jakaminen voi 
olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Tämän vuoksi uskon 
urheilua ja taidetta seuraavien ihmisten kokemuksissa 
ilmenevän olennaisen eron. 

Taide ja urheilu on rinnastettu toisiinsa aikaisem-
minkin. Ossi Naukkarisen (2005, 30) mielestä ur-
heilun tarkastelu taiteen läpi voi olla hyvä asia, vaik-
ka kyseessä ei olisikaan pyrkimys tarkastella urheilua 
varsinaisesti taiteena. Urheilusta voidaan Naukkarisen 
mukaan näin nostaa esiin sellaisia puolia, jotka muuten 
usein jäävät kilpaurheilun jalkoihin: yksilöllisyyttä, yl-
lättävien ratkaisujen hakemista, vastavirtaan kulkemis-
ta, aistinvaraisen ympäristösuhteen riemua ja ottelui-
den kertomuksellisia kaaria. Hölkkälenkkikin voidaan 
ajatella vaikka performanssina, jossa juoksija esittäytyy 
itsestään huolehtivana ja aktiivisena yhteiskunnan jä-
senenä. Hölkkäävä ihminen kertoo näin katselijoille 
itseään ja elämäänsä oman kehonsa kautta hallitsevasta 
vahvasta yksilöstä. (Ihalainen 1994, 256, 262–263.) 

Veli-Matti Värrin mukaan ihmisen olemassaolon 
ruumiillisuus, ajallisuus ja intentionaalisuus yhdistyvät 
juuri urheilussa, kun ihminen asettaa ruumiilleen, siis 
itselleen, tavoitteen, johon hänen tulisi tulevaisuudes-
sa yltää. Riippumatta siitä, onnistuuko ihminen saa-
vuttamaan tahtomansa tavoitteen, hän voi näin löytää 
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itsestään sellaisen sielun ja ruumiin ykseyden ulottu-
vuuden, joka muutoin, urheilematta, jäisi tavoitta-
mattomaksi. Näin urheilu voi olla muutakin kuin pel-
kästään ulkoisia, mitattavia suorituksia. (Värri 1990, 
23–24.) Vapaa-ajan liikunnan ja urheilun alkuperä ja 
antropologinen ydin löytyvät Antti Kariston mukaan 
leikistä (Karisto 1994, 219). Myös Huizingan mieles-
tä urheilu on tunnetusti ja tiedostetusti leikkiä, mut-
ta saatettu sellaiseen suuntaan, että sen leikkitunnelma 
uhkaa kadota (Huizinga 1984, 228). Liikunnan avul-
la aikuinen voi palauttaa mieleen ”leikkivän kehonsa”, 
kirjoittaa Timo Klemola (1990, 75).

Tuija Lyytinen puolestaan on pohtinut juoksemisen 
ja uskonnon välistä suhdetta. Hänen mukaansa joille-
kin ihmisille juoksemisesta voi tulla tavallaan uskonto. 
Juostessaan stadionille urheilija voi tuntea samanlaista 
latausta kuin joku toinen mennessään kirkkoon. (Lyy-
tinen 1994, 139.) Vastaavasti voi liian vähäiseksi koettu 
liikunta synnyttää nykyihmisessä synnintunnon, aivan 
kuin kirkossa käymättömyys entisaikoina. Narsistinen 
nykyihminen ripittäytyy kuntoliikunnan avulla, se on 
sovitus tervettä elämää vastaan tehdyistä rikkomuksis-
ta. (Karisto 1994, 224.)

Aitojen reaktioiden etsimistä

Entä mitä oman taiteeni tarkastelu urheilun läpi on 
kertonut minulle tekemästäni taiteesta? Koska itse en 
tuonut tekoani esiin selkeästi taiteena, siihen ei myös-
kään suhtauduttu niin kuin taiteeseen on totuttu suh-
tautumaan. Toisaalta olen iloinen siitä. Kadulla esitet-
ty taide ei nimittäin Helsingissä aiheuta suurtakaan 
vuorovaikutusta. Ihmiset luikkivat esiintyvien taitei-
lijoiden ohi nopeasti, jottei vain pääsisi syntymään 
haitallista katsekontaktia. ”Ihmiset ovat täällä outo-
ja. Mitä tahansa tekeekin, mitään ei tapahdu”, päivit-
telee puolalainen katutaiteilija Lukasz Post, joka on 
muualla Euroopassa tottunut siihen, että ohikulkijat 
kerääntyvät yleisöksi esiintyjän ympärille. (Jokinen, 
HS 12.7.2006, A13.) Minun esitykseni saama palaute 
muistuttikin enemmän urheilusuorituksen kuin katu-
taiteen aikaansaamia reaktioita. Ääneen päivittely ja 
Tuomiokirkon portailla kääntyessäni saamani kannus-

tushuudot ja taputukset olivat välittömiä, aitoja reakti-
oita siihen, mitä tapahtui.

Tunteisiin vetoaminen houkutti minua, sillä suo-
malaisessa yhteiskunnassa julkista ”tunteilua” pidetään 
pitkälti sopimattomana. Se sallitaan lähinnä häissä, 
hautajaisissa ja humalassa. Sekä tietenkin urheilukat-
somossa. Lapsesta asti ihmisiä kehotetaan erilaisissa 
yhteyksissä olemaan järkeviä ja hillitsemään tunteensa. 
Tunteet sallitaan kodin seinien sisäpuolella (kunhan 
naapuri ei häiriinny), mutta ei esimerkiksi työpaikalla. 
Vapaa-aikanakin liikuttavan elokuvan herättämä tun-
nekuohu on parasta jättää elokuvateatterin hämärään, 
kun sieltä poistutaan. Tunteiden valtaan joutuminen 
voidaan kokea säälittävänä tai jopa pelottavana. Joi-
denkin mielestä se on osoitus luonteen heikkoudesta. 
Neurologi Antonio Damasion mielestä taustalla pii-
lee rationalistinen näkemys, jonka mukaan emootioita 
on vältettävä parhaiden tulosten saavuttamiseksi (Da-
masio 2001, 166). Valistuksen aikana kuviteltiin, että 
maailmaa voitaisiin järjen ja tiedon avulla muuttaa ha-
luttuun suuntaan. Tämä modernistinen usko elää yhä, 
vaikkakin moraalisia, eettisiä ja ekologisia kysymyksiä 
on alettu ottaa aikaisempaa enemmän huomioon. Des-
cartesin ajatukset vaikuttavat edelleen luonnon- ja hu-
manistisissa tieteissä, väittää Damasio (kts. esim. 2001, 
231). Filosofi  Daniel C. Dennett (1997, 79) puoles-
taan kuvailee, kuinka ”dualismin perintö ulottuu pit-
källe akateemisen maailman ulkopuolelle jokapäiväi-
seen ajatteluun.”

Tiedon ja tunteiden taustalla on historiallisesti mit-
tava, monen tieteenalan muodostama keskustelu. Sen 
tarkempi tutkiminen on oleellista niin taidekasvattajan 
kuin ajattelevan ja tuntevan yksilönkin näkökulmas-
ta. Taideteorioissa ja taiteen historiassa järki ja tunne 
ovat vuorotelleet pyrkien sulkemaan toinen toisensa 
pois. Ne ovat kuitenkin tavalla tai toisella molemmat 
aina läsnä. Jos taide vaatiikin vapautta, intohimoa ja 
uskallusta, se vaatii myös valintoja, päätöksiä ja suun-
nitelmallisuutta. Minä uskon, että taiteellinen ajattelu 
ohjasi kaikkia performanssiini liittyviä valintoja. Toi-
mintani oli suunnitelmallista ja tein työssäni muun 
muassa käytännöllisyyteen perustuvia valintoja. En 

Meno_paluu_painoon.indd   55Meno_paluu_painoon.indd   55 10/3/06   11:44:44 AM10/3/06   11:44:44 AM



5 6

Meno —    Paluu  

kuitenkaan tähdännyt toiminnassani esimerkiksi hyö-
tyyn tai sanoman selkeyteen.

Olen edellä kuvaillut, kuinka luen tekoni lähinnä 
postmoderniin taidekäsitykseen perustuvaksi. Eräs-
tä postmoderniin tekemiseen yhdistettyä piirrettä en 
kuitenkaan haluaisi tietoisesti omaksua. Kyseessä on 
pyrkimys taiteen välineellistämiseen. Taiteeseen voi 
nimittäin suhtautua itseisarvona, ei-välineellisesti, jol-
loin taideteos ei viittaa muuhun kuin itseensä. Toinen, 
välineellinen lähestymistapa sen sijaan miettii, mitä 
hyötyä taideteoksesta on yksilölle tai yhteiskunnalle 
(Efl and, 1998, 9). Modernismissa vallalla oli ensim-
mäinen, ei-välineellinen lähestymistapa, postmoder-
nismissa ilmenee pyrkimys jälkimmäiseen. Välineel-
linenkin lähestymistapa voi perustua pyrkimykselle 
yhteiseen hyvään. Marjatta Bardyn (1998, 4) mukaan 
taide on yhdistetty taloudelliseen ja sosiaaliseen kehi-
tykseen. Kuva-, tanssi- ja performanssitaiteilija Sanna 
Karlsson-Sutisna (1995 65–66) kirjoittaa taiteen voi-
van toimia itsenäisen ajattelun kehittäjänä ja tutki-
muksen välineenä. Omasta mielestäni olisi kuitenkin 
ihastuttavaa kyetä suhtautumaan taiteeseen kuin lapsi 
leikkiinsä. Timo Klemolan mukaan lapsi leikkii leikin 
vuoksi, eikä aseta leikilleen mitään muuta päämäärää 
(Klemola 1990, 62). Minä olen valinnut taiteen teke-
miseen välineen, joka Juha Siltasen (1985, 101) mie-
lestä muistuttaa: ”[…] leikkiä, lapsen universumia, ai-
kuistumatonta taidetta, kuvittelua, unta, haavetta.” 
Pyrin tekemään performanssia, enkä sen yhteydessä 
ole selkeästi määritellyt sellaisia (oman itseni ulko-
puolisia) tahoja tai asenteita, joihin haluaisin erityisesti 
taiteellani vaikuttaa. 

Taiteen ja leikin suhteista on kirjoitettu paljon, sil-
lä niillä on monia yhtäläisyyksiä, vaikka ne ovat syn-
tyneet erilaisista edellytyksistä. Hannele Koivusen 
mielestä taiteen ja leikin maailmat ovat lähellä toisi-
aan. Hän kirjoittaa leikistä seuraavaa: ”Aikuiset yrit-
tävät saada leikkeihin rationaalisia oppimisen ja hyö-
dyn ulottuvuuksia, jotka ovat vieraita puhtaalle leikin 
idealle.” (Koivunen 1997, 96, 124.) Kulttuurihistori-
oitsija Johan Huizingan (1984, 17) mukaan myös ai-
kuisella on leikin tarve, mutta koska se lähtee leikin 

tuottamasta huvista ja jännityksestä, eikä fyysisestä 
välttämättömyydestä, ajattelevat monet aikuiset voi-
vansa elää ilman leikkiä. Sehän on täysin tarpeetonta. 
Tunsin tekeväni performanssissani jotakin kiehtovaa, 
mutta kiellettyä. Aivan kuin minulla ei olisi ollut oike-
utta kulkea morsiameksi pukeutuneena turhaan, vain 
taiteen vuoksi. Huomaan ajatelleeni leikistä vieraan-
tuneen aikuisen tavoin. Huizinga muistuttaakin, että 
vaikka leikki ei kuulu ihmisen välittömiin tarpeisiin, se 
luo elämään mielekkyyttä (1984, 9). Samoin on mie-
lestäni taiteen ja spektaakkelisten häiden laita. Häät 
ovat aikuisten naisten prinsessaleikki, jossa hääpuku, 
sormus, koristelut ja kutsukortit tuntuvat näyttelevän 
yhtä suurta roolia kuin häiden keskipisteenä olevat 
ihmiset itse. Minäkin halusin olla prinsessa. Minulle 
performanssi oli eräänlainen leikki.

Maria Laukka kuvaa, kuinka taiteen luonne on mo-
nin tavoin sitoutuvaa. Se vaatii pitkäjänteistä fyysistä 
ja psyykkistä suorituskykyä. Toisaalta siihen liittyvät 
myös lapsenomainen leikkisyys ja huoleton onnenti-
la. Laukka kirjoittaa: ”Taiteen absurditeetit, nonsen-
se, oikut ja yllätykset ovat hyvin lähellä lasten leikkiä.” 
(Laukka 1998, 19–22.) Marjatta Bardyn (1998, 7) näke-
mys luovan työn edellytyksistä on hyvin samankaltai-
nen. Myös hän mainitsee pitkäjännitteisyyden, leikin 
ja näiden lisäksi vapauden tunteen. Huizinga (1984, 
17) liittää myös leikin ja vapauden toisiinsa. Minä us-
kon niiden molempien liittyvän olennaisesti taiteeseen 
ja taiteelliseen ajatteluun. Vapaudella tarkoitan tässä 
valinnan ja tulkinnan vapautta sekä ihmisen vapautta 
tuottaa omanlaistaan tietoa. Lisäksi tarkoitan vapautta 
toimia vailla etukäteen määriteltyjä sääntöjä ja ohjeita. 
Kuten edellä performanssia käsittelevässä luvussa on jo 
tullut ilmi, tämä toimintatapa on juuri sille ominaista. 

Seuraavassa luvussa kerron, kuinka performanssini 
aineellinen peruselementti, puku, löytyi kuin leikkien. 
Etsintäprojekti perustui hetkeen tarttumiseen, pää-
hänpistoihin ja vuorovaikutukseen. Leikki, jota yksilö 
leikkii itsekseen, ei muodostu kulttuurille hedelmälli-
seksi, kuvailee Huizinga (1984, 60). Tämän sivujuonen 
tekivät mahdolliseksi leikkiini ennakkoluulottomasti 
osallistuneet henkilöt, kiitos siitä heille.
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Pukuleikki

Luodakseni mielikuvan morsiamesta minä tarvitsin 
morsiuspuvun. Työn alkuvaiheessa mielessäni oli mah-
dollisesti kierrätysmateriaalista itse valmistettu puku. 
Performanssin perusidean selkiytyessä tämä vaihtoeh-
to alkoi kuitenkin vaikuttaa väärältä. Itse tehty, koti-
kutoinen puku olisi vienyt teoksen liiaksi ympäristö-, 
pukutaiteen tai teatterin suuntaan. Tunnistettavuus oli 
minulle tärkeätä, sillä kuten Tomáš Kulka (1997, 27) 
asian muotoilee, reaktio aiheen emotionaalisiin sävyi-
hin edellyttää aiheen tunnistamista helposti. Muistut-
taakseni ”oikeaa” morsianta minä tarvitsin perinteisen, 
tehdasvalmisteisen tai ompelijan tekemän asun ja pää-
häni ehdottomasti hunnun. 

Häiden romanttinen muotokieli ammentaa Susan-
na Paasosen (1999, 52) mukaan esimerkiksi romant-
tisesta fi ktiosta, prinssi- ja prinsessasaduista sekä ku-
ninkaallisista seremonioista. Ensimmäinen puku, jota 
sovitin, oli viime kevättalvena ystävättäreni yllä hänen 
häissään. Siinä oli strasseja, pieniä silkkiruusuja ja vaa-
leanpunaista tylliä. Se istui täydellisesti, mutta se ei 
ollut minun pukuni. Ystäväni oli näyttänyt häissään 
Prinsessa Ruususelta, minä näytin samassa puvussa 
kermakakulta. Puvun omistajan sanoin: ”Puku näytti 
jotenkin väärältä. Vaikka se sopikin sinun päällesi oi-
kein hyvin, niin jokin ei ollut kohdallaan. Se johtui 
varmaan myös siitä, kun tunnen sinut ja voisin kuvi-
tella, että olisit itse valinnut itsellesi erilaisen hääpu-
vun.” Olin tosiaan ajatellut, että olisi aivan sama, min-
kälainen hääpuku minulla olisi, kunhan se saisi minut 
näyttämään morsiamelta. Tässä vaiheessa tajusin, että 
minun oli löydettävä omaan persoonaani sopiva puku. 
Tunsin itseni sekä hölmöksi että turhamaiseksi, mutta 
en halunnut tehdä performanssia vieraan tuntuisessa 
asussa. Puvun piti olla kuin osa minua, kehoni jatke. 

Aloin ajatella puvun vuokraamista tai ostamista 
kirpputorilta. Tämä lähestymistapa tuntui kuitenkin 
heti kylmältä ja persoonattomalta. Hetken mielijoh-
teesta laitoin sähköpostitse liikkeelle viestin, jossa etsin 
hääpukua. ”En häitä, vaan lopputyötä varten”. Etsin 
pukua, joka olisi laajahelmainen, valkoinen ja noin ko-
koa 38. En uskaltanut edes toivoa kenenkään vapaaeh-

toisesti luovuttavan varsin henkilökohtaista vaatekap-
paletta performanssitarkoitukseen. Yllätykseni olikin 
suuri, kun muutamassa päivässä sain peräti yhdek-
sän vastausta. Seuraavalla viikolla vastauksia tuli vielä 
muutama lisää. Tämä ennakkoluulottomuus, osallis-
tumisen- ja auttamisenhalu liikuttivat minua suuresti. 
Sain vastauksia myös ihmisiltä, joilla ei ollut hääpukua, 
mutta jotka tiesivät neuvoa vaikkapa että: ”UFF:ltä saa 
sellaisia kermaunelma-hääpukuja halvalla, muutamal-
la kympillä”. Sain myös tietää, että: ”Naimisiin mene-
vien keskustelupalstoilla kuten osoitteessa http://www.
naimisiin.info/cgi-bin/yabb21/YaBB.cgi keskustelee myös 
rouviintuneita, joilta saattaisi löytyä puku.” Projekti 
syntyi kuin itsestään. Puvun etsintä Internetin välityk-
sellä johti minut sopimaan tapaamisia ventovieraiden 
ihmisten kanssa. Vierailin heidän kodeissaan ja sovi-
tin heidän hääpukujaan. Lisäksi he ystävällisesti vasta-
sivat kirjallisesti kysymyksiin, joita esitin heille puvun 
merkitystä ja morsiamuutta koskien. Minulla oli jokai-
sessa sovituksessa mukanani pieni kamera, jolla pyysin 
hääpuvun omistajaa ottamaan minusta kuvia. En itse 
vaikuttanut kuvauskulmaan tai ympäristööni. Puvun 
omistaja sai päättää, mitä taustaa vasten hän minua ku-
vasi ja miten. Osa näistä valokuvista löytyy tästä kirjas-
ta ja käsittelen kuvissa esiintyvien pukujen merkitystä 
omistajilleen heidän omien sanojensa välityksellä. 

Saamieni sähköpostiviestien joukossa minua liikutti 
erityisesti seuraava kuvaus: ”Lainaisin mielelläni, mut-
ta hääpukuni ei ollut valkoinen, siitä on jäljellä yläosa, 
se oli kirpputorilta ostettu, ihan Amerikasta, 70-lu-
vulla.” Tarvitsin kuitenkin valkoisen puvun, jossa oli-
si myös alaosa. Joillekin jouduin siis vastaamaan, et-
tei kuvailtu puku vaikuttanut tarkoituksiini sopivalta. 
Olin kuitenkin kaikille vastanneille vilpittömän kiitol-
linen, eikä hylkäävien vastausten lähettäminen tuntu-
nut mukavalta. Tätä en ollut tullut edes ajatelleeksi, 
kun aloin etsiä pukua. Hääpuvun tunnearvo on usein 
omistajalleen suuri ja nämä ihmiset olivat silti valmiita 
lainaamaan omaansa minulle, taidetta varten. Kohta-
sin puvun etsinnässä yllättäen näin myös pyhän käsit-
teen. Äitini hääpuku on roikkunut pukupussissa van-
hempieni ullakolla yli kolmekymmentä vuotta. Sen 
käyttäminen lopputyössä ei tullut missään vaiheessa 
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Yllä: 

Puvun omistaja Annika Fredriksson

Oikealla: Puvun omistaja Leena Hietala
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Vasemmalla:

Puvun omistaja Iina Kapanen

Yllä: Puvun omistaja Anu Lehtonen
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mieleeni. Ensinnäkään se ei olisi mahtunut päälleni ja 
toiseksi se on äidilleni pyhä. Hän ei omien sanojensa 
mukaan uskalla ottaa edes pukua esille, koska pelkää 
koiperhosten tuhonneen sen. Näitä miettiessäni ym-
märsin olevani lopputyössäni tekemisissä myös monil-
le muille pyhien asioiden kanssa. 

Puku on äitini vanha ja mielestäni maailman kaunein! 
Tyttöni (9 v. ja 7 v.) havittelevat jo sitä…

Jokaisella puvulla oli tarinansa. Minuun teki suu-
ren vaikutuksen se, kuinka suuria odotuksia, tunteita ja 
muistoja pukupusseissa vaatekaappien perukoilla riip-
puviin pukuihin liittyi. Tämä ilmenee mielestäni hy-
vin kahdessa seuraavassa kuvauksessa.

Ostin puvun aivan ex tempore ennen kuin häitä oli edes 
sovittu. Koska yhdet häät peruuntuivat, puku oli minulle 
jonkinlainen lupaus että ”kyllä se vielä tästä”. Mun pu-
kua säilytettiin Vaalassa äidin vaatekomerossa ja kävin sitä 
siellä salaa katselemassa ja itkeskelemässä. Kun lopulta pu-
kua sovitettiin ”tositarkoituksella”, minut täytti valtava 
ilo, ”siitä tulee sittenkin totta”.

Varmasti taustalla vaikutti joku Tuhkimo-satu, ajatus 
siitä, että koska elämä on ollut välillä aika vaikeaa (esim. 
lapsuudessa), niin jotenkin ansaitsee sellaisen yhden prin-
sessamekon ja illan. 

Eräs puvuista oli peräisin Tallinnan ostoskeskukses-
ta, toinen kalliista morsiuspukuliikkeestä. Erään pu-
vun oli sen omistaja itse suunnitellut kaasonsa kanssa. 
Kaaso oli myös ommellut puvun. Kaikki puvut olivat 
erilaisia ja ne herättivät erilaisia tunteita.

Hääpukuni on minulle maailman ihanin puku. Tunnen 
pientä haikeutta kun katselen sitä ja tiedän, että en enää 
laita sitä päälleni. 

Kun olin morsian, puku oli siinä hetkessä merkitykselli-
nen, mutta ilman tuota kontekstia se on vain puku.

Luvuissa Hääteemasta enemmän ja Taide heijastaa 
aikaansa olen kuvaillut hääteemaan ja hääpukuun pe-
rustuneita taidetekoja ja performansseja19. Jotkut tai-
teilijat perustavat koko taiteensa pukeutumisteemaan. 
Kahden pietarilaisnaisen muodostama performanssi-
ryhmä F A C T O R Y  O F  F O U N D  C L O T H I N G  (Natalia Per-
shina-Yakimanskaya ja Olga Yegorova) tekee esityksiä, 
joissa käytetyillä vaatteilla on keskeinen tehtävä. He 
ovat muun muassa ajaneet helikopterilla Nevan yllä 

ja sirotelleet vaatteita veteen, josta heidän isänsä ovat 
poimineet ne veneisiin. Helsingissä ryhmä esiintyi 
vuonna 2000 Espan lavalla, jossa osana esitystä olivat 
katosta roikkuvat vaatteet: morsiuspuku, kastemekko, 
alba, sairaanhoitajan (tai teurastajan) työvaate, kaikki 
valkoisia. (Vuori, HS 6.4.2000). Suomessa 90-luvun 
alusta saakka toimineen P L A S T I C  P O N Y - ryhmän toi-
minta rakentuu roolileikkeihin ja urbaanista klubikult-
tuurista muotonsa saaneille androgyyneille naamiai-
sasuille (Haapala 1999, 88).

Puku toimi performanssini keskeisenä aineellisena 
materiaalina. Tuukka Vasama kuvailee, kuinka esineet 
kantavat usein mukanaan jotakin toimintatapaa, joka 
houkuttelee tai suorastaan pakottaa, toimimaan tie-
tyllä tavalla. Työkalu kutsuu työskentelemään, vesilasi 
juomaan ja niin edelleen. (Vasama 28.11.2005.) Mie-
lestäni tässä ilmiössä on kyse Varaslähtö-luvussa esit-
telemästäni hiljaisesta tiedosta. Kohtasin sen omassa 
työssäni selkeästi sovittaessani morsiuspukuja. Pukeu-
tuessani morsiuspukuihin niiden omistajien läsnä ol-
lessa pyrin käsittelemään pukuja varoen. Sovittaminen 
oli juhlallista. Tarvitsin pukeutumisessa useimmiten 
myös apua vetoketjun kiinni vetämisessä tai nyörien 
solmimisessa. Havaitsin, kuinka morsiuspuvussa ih-
minen liikkuu vaistomaisesti pukua varoen, tyynesti 
ja rauhallisesti. Silloin ei tule mieleen hyppiminen tai 
juokseminen. 

Susann Vihman (2005, 56) mukaan esineitä käyte-
tään installaatioissa ja tapahtumissa (performansseissa) 
pitkälle alkuperäisestä käyttöyhteydestään irrotettuna. 
Näin voidaan testata esineen esittävyyttä, visuaalisia 
ominaisuuksia tai esimerkiksi suhdetta ympäröivään 
tilaan. Omassa tekemisessäni minua kiinnostivat mor-
siuspuvun suhde arkitilaan, hääteeman pyhyys ja toi-
saalta kaupallisuus ostoskadulle sijoitettuna, sekä mor-
siuspuku epäkäytännöllisenä asuna juoksemisessa.

Puvun valinnassa ratkaiseva tekijä oli lopulta käy-
tännöllisyys. Performanssiin päätynyt puku oli valkoi-
nen, hyvin klassinen hääpuku venemäisellä pääntiellä 
Selässä olivat kiristysnyörit, joilla puvun sai hyvin is-
tuvaksi yläosasta. Helma oli laaja ja A-linjainen, sopiva 
juoksemista ajatellen. Puku oli talvella 2004 vietetty-
jen häiden jälkeen ollut jo mukana TV-sarjan kuva-
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uksissa ja se tuntui mukavimmalta, koska sen tahriin-
tumista ei pitänyt varoa niin kovasti. Omistaja kuvaili 
itse pukuaan sähköpostitse näin: Puku on siitäkin hyvin 
ihanteellinen tuon tyyppiseen käyttöön, että se on konepe-
sun kestävä (!!) Tarina puvun takana on, että olimme os-
tamassa Tallinnasta kankaita itse ommeltavaan pukuun, 
kun sattumalta löysinkin tämän puvun kangasta halvem-
malla – 100% polyesteriä, mutta menee silkistä kuin vää-
rä raha. Paistattelin hääpäivänäni tässä prinsessapuvussa, 
jota kaikki luulivat teetetyksi.. En siis suhtaudu tähän pu-
kuun mitenkään neuroottisesti, ja mitä useammin sille löy-
tyy käyttöä, sen ekologisempaa.

Kaunista ei minulle lopultakaan ollut valkoinen 
puku koristeineen, vaan se, kuinka sain puvun käyt-
tööni. Tiina Tikkanen (1990, 7) kirjoittaa: ”Kokemus 
kauniista on lahja. Sitä ei voi edellyttää, mutta sille 
voi raivata tilaa […].”Tuntemattomien ihmisten mie-
lenkiinto tekoani kohtaan, halu osallistua ja auttaa, oli 
minulle suuri lahja. Leevi Haapalan (1999, 100) mu-
kaan osallistumisessa syntyvä yhteisöllisyys on yhtei-
nen lahja kaikille mukana oleville.
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Kuva: Urheilumuseo

Barbara Rotbraut-Pleyer
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En miellä oman teokseni suoranaisesti kommentoivan 
muuta elämää tai taidetta. Mieluummin ajattelen sen 
osallistuvan, tervehtivän. Seuraavassa haluan käsitellä 
ja näin tervehtiä kolmea tapausta, joissa koen olevan 
paljon yhteisiä tekijöitä oman teokseni kanssa. Kah-
desta ensimmäisestä tapauksesta on myös helppo löy-
tää analogioita urheiluun. 

Kun olin pieni tyttö, vanhempani kertoivat minul-
le eräästä tapahtumasta Helsingin kesäolympialaisten 
avajaisissa lauantaina, 19. heinäkuuta 1952. Vaikka 
kyse oli ajasta kauan ennen syntymääni, seuraava ta-
rina teki minuun suuren vaikutuksen. 2500 rauhan-
kyyhkystä oli juuri päästetty lentoon, olympiatuli oli 
päässyt maaliinsa ja arkkipiispa Ilmari Salomies val-
mistautui lausumaan olympiarukousta, kun Stadionin 
C-katsomosta hypähti läsnäolijoiden yllätykseksi kai-
teen yli radalle valkeaan leninkiin pukeutunut saksa-
lainen ylioppilas B A R B A R A  R O T B R A U T - P L E Y E R . Sit-
temmin rauhanenkeliksi ristitty nuori nainen juoksi 
valkoisessa asussaan kohti puhujankoroketta. (Wick-
ström 2002, 81.) Jukka Pakkanen kirjoittaa: ”Olen 
nähnyt Barbaran vain fi lmillä. Hän juoksee liehuvissa 
valkoisissaan sateisen Stadionin tiilimurskalla, melkein 
lentää, liitää, painovoimasta vapautunut vaalea nai-
nen. Minulle hän on uni, valkoinen enkeli olympiaki-
soissa joissa en saanut olla mukana.” (Pakkanen 1998, 
12.) Rauhanenkelin ele ei ollut poliittinen, vaan nuo-
ren naisen tarkoitus oli levittää rauhan ja rakkauden 
sanomaa. Hän olisi halunnut pitää tilaisuudessa oman 
puheensa, mutta sitä mahdollisuutta hänelle ei suotu. 
Puhe jäi pitämättä, kun hänet pidätettiin ja poistettiin 
kentältä. (Hämäläinen 2004, 117.) Seuraavana päivänä 
Suomen Urheilulehti (61/1952) kutsui tapausta ”oma-
peräiseksi” ja ”häikäilemättömäksi” (Wickström 2002, 
81). Helsingin Sanomat (20.7.1952) kirjoitti tapauk-
sesta otsikolla ”Omituinen välikohtaus kesken ava-
jaisjuhlien” ja nimitti naista ”valkyyriasprintteriksi”. 

Tervehdyksiä

Edelleen hänen kuvattiin olevan ”fanaattinen, nähtä-
västi jonkinlaista suuruudenmaniaa poteva saksatar”. 
(Wickström 2002, 82–84.) Tässä teossa oli samoja pe-
ruselementtejä kuin minun esityksessäni. Myös rauha-
nenkelin ”esityksen” voima perustui väärässä paikassa 
juoksevaan, valkoasuiseen naiseen. Teko vaati paljon 
suunnittelua. Olihan Rotbraut-Pleyer matkustanut sen 
tehdäkseen Suomeen asti. Häneltä myös löydettiin eri 
kielillä valmisteltuja, sotaa ja sortoa vastustavia puhei-
ta (Wickström 2002, 82). Teko oli suunnattu yleisöl-
le ja se sisälsi yllätyksen. Radion suorassa lähetyksessä 
avajaisia selostanut Pekka Tiilikainen luulikin tapa-
usta ohjelmaan kuuluneeksi yllätysnumeroksi, olihan 
myös Ateenan soihtujuhlassa nähty kaunis valkolenin-
kinen nainen (Wickström 2002, 81). Rauhanenkeli ei 
kuitenkaan pyrkinyt tekemään taidetta, eikä hänen te-
konsa ollut myöskään urheilua, vaikka se tapahtui sta-
dionilla ja sisälsi juoksua. Kyseessä oli ennemminkin 
statement, mielipiteenilmaus. 

Toinen urheilutapahtumaan liittyvä teko, jossa oli 
samoja piirteitä kuin minun teossani, tapahtui kesällä 
2003 Helsingissä juostun Naisten Kympin yhteydessä. 
Kerrottakoon ensin, että tämä tapahtuma on pyrkinyt 
liikuntakulttuurin pehmentämiseen ja maskuliinisen 
suoritusmetsästyksen ohittamiseen muun muassa ajan-
otosta luopumalla. Tapahtuman esteettistä happening-
henkeä lisää myös se, että juoksu päättyy ”aamiaiseen 
ruohikolla”. (Karisto 1994, 228.) Kyseisenä vuonna 
Helsingin KTV-liiton nuorisojaoston edustajat osallis-
tuivat juoksuun pukeutuneina morsiuspukuihin. Tem-
pauksessa mainostettiin tietenkin liittoa. Osallistujat 
saivat näkyvyyttä asialleen, tilaisuuden jakaa mainos-
tuotteita ja tiedottaa jäseneduistaan. Samalla onnistui 
hauskanpito karnevaalihenkisesti. Puvut olivat Sta-
din pesulan rikkinäisistä lakanoista talkoovoimin itse 
ommeltuja. Hääteema sopi myös hyvin KTV:n silloi-
seen mainoskampanjaan. Bussipysäkeillä ja raitiovau-
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Kuva: Tero Yli-Somero, Naisten Kymppi 2003
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nukatoksissa esillä olleessa mainoskuvassa poseerasi-
vat nuori tyttö ja vanha pappa. Teksti kehotti: ”Solmi 
liitto joka kestää.”(Karjalainen 20.6.2006) Tämäkään 
valkoisiin asuihin ja juoksemiseen liittyvä teko ei ollut 
taidetta. Esityskonteksti teki teosta kuitenkin urheilua, 
vaikka toiminnalla oli muitakin, osallistujille tärkeäm-
piä päämääriä. Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, 
kun urheilutapahtumaan otetaan osaa epäurheilullisis-
sa asuissa. Helsingissä Eläintarhan kentän ympäristös-
sä kesäkuun ensimmäisenä perjantaina juostavassa Ke-
säyön juoksussa karnevalistinen pukeutuminen kuuluu 
asiaan (Veijola 1995, 141–160). Samoin olivat edellä-
mainitut KTV-liiton edustajat osallistuneet Naisten 
Kymppiin jo vuotta aikaisemmin eläinasuisina. Nyt 
pukeutumisteema on vakiintunut jo perinteeksi ja lii-
ton edustajat on nähty morsiusteeman jälkeen esimer-
kiksi supertyttöinä ja harlekiineina. 

Kolmas tervehdykseni kohde on Helsingin keskus-
tassa vuonna 1983 liikkunut teos, joka ei voinut jäädä 
vastaantulijoilta huomaamatta. Taiteilija Roi Vaara oli 
maalaustaiteen rajallisuuteen tyytymättömänä valkais-
sut itsensä lateksilla ja kulki keskustan alueella perfor-
manssissa Valkoinen mies. Teos oli hyvin visuaalinen. 

Vitivalkoinen, salkkua kantava hahmo liikkui solmio 
kaulassaan siistissä puvussa ihmisten joukossa haamun 
kaltaisena. Mies oli persoonaton ja anonyymi, mutta 
silti silmiinpistävän näkyvä (Sederholm 2000, 46, Vaa-
ra 2005, 42 –47). Taiteilijan mukaan kyse oli valkoisen 
miehen käsitteestä ja kulttuurista (Huomenta Suomi, 
MTV3 2005) Tästä oivalluksesta alkoi miehen pitkä 
ura performanssitaiteilijana. Minä esittelin Meno–Pa-
luussa valkoisen naisen, joka liikkui samoilla kulmilla 
kuin valkoinen mies oli liikkunut. Nainen edusti myös 
selkeästi valkoista keskiluokkaa perinteisessä länsimai-
sessa morsiuspuvussaan (Paasonen 1999, 157). Mor-
siamen hahmo oli pukumiehen tavoin yleisölleen yhtä 
aikaa tuttu ja outo. 

Kaikissa kolmessa esille tuomassani tapahtumassa oli 
kysymys omien mielipiteiden ilmaisusta ja niiden puo-
lesta esiin tulemisesta. Tekijät tavoittelivat omien näke-
mystensä perusteella yhteistä, yhteiskunnallista hyvää, 
oli teko sitten taiteen, järjestyksen rikkomisen, mainon-
nan tai huumorin nimissä tehty. Vaikka kaikki teot eivät 
olleetkaan taidetta, toteutuivat niissä kaikissa mielestä-
ni intentio, intuitio, yllätys, leikki ja vapaus, jotka olen 
tekstissäni yhdistänyt taiteelliseen ajatteluun.
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Taide […] liioittelee kuten uni – tehdäkseen salatun, 

kätketyn tai irrationaalisen riittävän ilmeiseksi.

 M A R J A T T A  B A R D Y  1 9 9 8 ,  1 9 4

Esseessään Olemisen avara hiljaisuus Jaan Kaplinski 
kritisoi ihmisen rakentamaa käsitteellistä maailmaa. 
Hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka: ”Me 
toimimme ajattelematta, nimittelemättä, valitsematta 
paljon useammin kuin arvaammekaan. Kaiken, min-
kä teemme todella hyvin, me teemme ajattelematta”. 
Kaplinskin mielestä ajattelemattomuus paljastaa to-
dellisen osaamisen. Ajattelemisesta vapautuminen ei 
siis merkitse ajattelemisen kadottamista, vaan sitä, et-
tei ajatteleminen enää hallitse meitä. (Kaplinski 1982, 
142–145.) Uskon, että uneksiessaan ihminen vapautuu 
Kaplinskin arvostelemasta ajattelemisen tavasta. Pää-
määriin pyrkiminen ja rationaalisuus liukenevat ali-
tajunnan kummalliseen maailmaan. Ajallisuus, ruu-
miillisuus ja tilallisuus eivät hallitse mieltä niin kuin 
valveilla ollessa. Muistan uneksineeni lopputyöstäni 
ensimmäisen kerran viime toukokuussa. 

Hain unessa vanhempieni vintiltä äitini hääpuvun ja 
pukeuduin siihen. Puku oli hyvin kaunis ja jostakin syystä 
täynnä pieniä, sinivalkoisia Suomen lippuja.

Kaplinskin (1982, 142–145) mukaan sanattomia 
kokemuksia ei tulisi nimitellä ja näin kääntää käsitteel-
liseksi todellisuudeksi. Vanhempieni läsnäolo useissa 
unissani on kuitenkin ilmiselvää. Uskon tämän joh-
tuvan siitä, että hääteeman käyttäminen performans-
sitarkoituksessa tuntui minusta ristiriitaiselta, sillä 
tiedän vanhempieni aikoinaan haaveilleen hetkestä, 
jolloin pukeutuisin äitini pukuun ja isäni voisi saattaa 
minut alttarille. Heidän läsnäolonsa edustaa kuitenkin 
unessakin turvaa.

Istuin hääpuvussa kirkon etupenkissä lukuisten vierai-
den morsiamien kanssa. Kaikki odottivat vuoroaan päästä 
alttarille, mutta sulhasia ei kirkossa näkynyt. Kun minun 
vuoroni tuli, isäni ilmestyi saattamaan minua. 

Toinen alitajuntaani kiusannut asia on ollut haluni 
tehdä hyvää, oikeaa taidetta. Hannele Koivusen (1997, 
215) mukaan luovuus ilmenee kyvyssä yhdistellä asioi-
ta uusilla ja odottamattomilla tavoilla. Originaalisuus 
tuntui minusta pitkään erittäin tärkeältä. Halusin teh-
dä jotain omaperäistä. Luettuani lehdestä vain kuu-
kautta ennen omaa esitystäni tapahtuneesta morsian-
aiheisesta performanssista20 tunsin aluksi ahdistusta. 
Se heijastui myös uniini.

Seurasin kadulla kulkevaa, valkoisiin pukeutunutta 
vierasta naista ja hänen laahustaan kantavia miehiä. Nai-
sella ei ollut huntua, vaan kimaltavat lasihelmet kaulas-
sa. Miehillä oli paljaat ylävartalot ja hevosen kaviot. Yritin 
kysyä heiltä, oliko nainen oikeasti avioitumassa, vai oliko 
kyseessä performanssi. Kukaan ei vastannut, kaikki vain 
hymyilivät. 

Heräsin kiukkuisena. Ahdistus kesti muutaman päi-
vän, ennen kuin katosi. Lohduttauduin pohtimalla post-
modernia taidetta ja ajassa ilmenevää hääbuumia. Kil-
pailuteema tuli kuitenkin uniini vielä toisenkin kerran. 

Osallistuin katsojana Helsingin keskustassa järjestettyyn 
taidetapahtumaan, jossa törmäsin jatkuvasti morsianaihei-
siin taideteoksiin. Vaikuttavin oli valtavan kokoinen ”hää-
kakku”, jonka eri kerrokset muodostuivat elävistä morsia-
mista. Näky oli kuin suoraan Hollywood-musikaalista. 

Pikkuhiljaa modernistinen pyrkimykseni originaa-
lisuuteen väheni ja aloin tuntea saavani aikaisemmin 
tehdystä hääaiheisesta taiteesta omaa työskentelyäni 
edesauttavia ajatuksia. Uskon, että taiteelliseen ajat-
teluun kuuluu omistautuminen. Tarkoitan sanalla täs-
sä omistautumista tekemiselle, aiheelle, ajatukselle. 
Tämä omistautuminen näkyy minun työssäni esimer-
kiksi siinä, kuinka vahvasti työ vaikutti alitajuntaani. 

Ajattelusta luopuminen
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Lukiessani Marjatta Bardyn (1998, 55–56) kuvauksen 
taiteilija Outi Heiskasen työskentelytavasta tunsin löy-
täväni siitä samoja ajatuksia joita itse olin performans-
sissani tavoitellut. Bardyn mukaan Heiskasen tekemi-
sen ja olemisen fi losofi assa vuorottelevat hellittäminen 
ja ponnistelu, antautuminen ja kurinalaisuus, passii-
visuus ja aktiivisuus. Taiteilija itse tähdentää töidensä 
keskeneräisyyttä, niihin palaamista ja sattumien merki-
tystä. ”Heiskasen suhde aikaan ei ole lineaarinen, se ei 
juokse yksisuuntaisesti alta pois, paluu samoihin tee-
moihin on väistämätöntä,” luonnehtii Bardy. 

Onnistuin performanssissa luomaan voimakkaan 
illuusion morsiamesta ja olemattomista häistä. Niin 
voimakkaan, että yleisö tulkitsi sitä todellisena tapah-
tumana, ei taiteena. Mistä tämä johtui? Eihän ajatus 
taiteilijan teosta tai taiteilijasta itsestään taideteoksena 
ole sinänsä uusi21. Saksalainen Bertolt Brecht on kes-
kittynyt teatteriesityksen sisältämän sanoman, merki-
tyksen välittämiseen. Esityksen mekaaninen seuraami-
nen johtui Brechtin mukaan täydellisestä eläytymisestä. 
Hän kehitti teatteri-ilmaisun keinoja pyrkimyksenään 
rikkoa katsojien passiivisuus. Brecht halusi rikkoa 
teatterin luoman illuusion ja murtaa kontemplaation 
muun muassa välitekstien ja taustaprojisointien avul-
la. Hän pyrki katsojan vieraannuttamiseen illuusiosta. 
Hänen mukaansa tämä vieraannuttaminen on tarpeen, 
jotta ymmärtäminen olisi mahdollista. Jos jokin nimit-
täin on ”itsestään selvää”, ei sitä edes yritetä ymmär-
tää. (Brecht 1991, 152–153, 162–167.) Myös Annette 
Arlanderin (1998, 63) mukaan esittämistilannetta on 
syytä korostaa, jos halutaan tähdentää, että esitys ta-
pahtuu tässä ja nyt.

Kulka (1997, 31–33) kuvaa, kuinka tunnistaessam-
me taiteilijoiden aiheet mieleemme nousee muistis-
tamme heti spontaanisti näihin aiheisiin liittyviä koke-
muksia tai assosiaatioita. Minua kiinnosti mahdollisuus 
viedä tunnistamisen kokemus pidemmälle. Taideteok-

seen syventymisen kautta vakioassosiaatiot voivat huo-
mattavasti terävöityä, intensifi oitua ja rikastua. Epä-
tavallinen kuvakulma, tai tässä tapauksessa ympäristö, 
voi korostaa aikaisemmin huomiotta jääneitä aspekteja 
(Kulka 1997, 21). Inkeri Savan mukaan taide keskittyy 
sellaisten mielikuvien luomiseen, joita ihmiset pitävät 
mielekkäinä ja merkityksellisinä. Näiden merkityssuh-
teiden avulla he voivat vahvistaa, mutta myös muuttaa 
tai hylätä aiempia käsityksiään. (Sava 1998, 112.) 

Meno–Paluun yleisön reaktiot olivat kuitenkin var-
sin ennalta arvattavia. Ensi näkemällä tekoani saattoi 
nimittäin helposti lukea hääkontekstissa. Todennäköi-
simmät selitykset tapahtumalle, häistä myöhästymi-
nen ja pako alttarilta, nousivat vahvasti esiin yleisön 
kommenteissa. Oletan kuitenkin, että jotakin Brech-
tin tavoitteleman vieraannuttamisen kaltaista tapahtui 
niiden ihmisten kohdalla, jotka havaitsivat hahmoni 
sekä meno- että paluumatkalla. Todellinen hämmen-
nys, jota itse tavoittelin, heräsi vasta, kun sama henkilö 
näki minut toistamiseen. Vain viikko Meno–Paluun jäl-
keen mieleeni juolahti eräs ajatus. ”Miksi, MIKSI, en 
keksinyt tätä aikaisemmin?” Näin tuskailin. Olin kek-
sinyt, mitä minun olisi pitänyt performanssissani teh-
dä toisin.

Uskon, että päästäkseni lähemmäksi toivomaani tu-
losta22, minä olisin voinut muuttaa esitystäni seuraa-
valla tavalla. Päästyäni perille Kiasman luo minun oli-
si pitänyt kääntyä ja lähteä uudelleen matkaan samaa 
reittiä pitkin. Esitys olisi näin jatkunut kahden etapin, 
museon ja kirkon, välillä niin kauan, kunnes en enää oli-
si jaksanut enempää. 

Tekoni oli ainutkertainen, enkä tule sitä enää täs-
sä muodossa toistamaan. Edellä kuvaillulle esittämisti-
lanteen painottamiselle löytyy kuitenkin vaihtoehtoja. 
Tekoani voi lukea toisin, vaikkapa Annette Arlanderin 
kuvailemana rituaalinomaisena toimintana, joka suori-
tetaan julkisesti, katsojien läsnä ollessa ja heidän toimi-

Pohdintaa loppusuoralla
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essaan todistajina. Arlanderin mukaan tämänkaltainen 
esitys toteutetaan ensisijaisesti symbolisena tekona, ei 
niinkään tunteiden aiheuttamiseksi tai ajatusten vä-
littämiseksi. (Arlander 1998, 63–64.) Vaikka yleisö ei 
ymmärtänyt tekoani taiteeksi, katson onnistuneeni yh-
dessä päätavoitteistani – yllättämisessä – erinomaisesti. 
Tämä on minusta merkityksellistä, sillä kuten Arlan-
der (1998, 85) kirjoittaa: ”Kokemus ’tässä ja nyt’ –het-
kestä on harvinaista arkielämässä. Usein ihmiset elävät 
joko etukäteen, suunnitellen, odottaen, ennakoiden 
jne., tai sitten jälkikäteen, muistellen ja mennyttä pro-
sessoiden. Joskus tarvitaan voimakas esteettinen elä-
mys […] vahvistamaan tietoisuutta ’tässä ja nyt’ –het-
kestä.” Näin ajatellen morsiamen ohikiitävän hahmon 
havaitseminen riittää minulle. Muistot ovat muistoja. 
Nyt on nyt.

”On huomattava, että performancelta puuttuu vi-
suaaliseen maailmaamme tunnusomaisesti (sic) liittyvä 
päämäärähakuisuus: sen dramaturgia on sattumanva-
raista, organisoimatonta. Se kommentoi, manipuloi ja 
imitoi sosiaalisia tilanteita, mutta ei mene niin pitkälle, 
että manipuloisi vastaanottajan asioille antamia merki-
tyksiä.” Siteeraan Juha Siltasta (1985, 101), joka mie-
lestäni on onnistunut tavoittamaan jotain performans-
sille hyvin oleellista näissä lauseissaan. Hyväksymisen 
kautta tapahtuu oppiminen. Lopputyö tai ei, minulle 
tekoni on vasta alkua. En ole pyrkinyt sulkemaan yh-
tään ovea takanani, vaan avaamaan uusia. Taiteellisessa 
ajattelussa on oltava perääntymisen ja paluun mahdol-
lisuus. Pyrkimys täysin valmiiseen, lopulliseen, ei jätä 
tälle sijaa. 
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Seuraavat ajatukset ovat tulleet mieleeni pohtiessani 
lopputyöni merkitystä. Tarkoitukseni on ollut luoda 
taiteilijan ja taidekasvattajan näkökulmasta katsaus sii-
hen, mitä on taiteellinen ajattelu. Olen pyrkinyt esit-
telemään keskeiset ilmiöt ja niiden merkityksen itsel-
leni selkeästi. 

Asiat lähtevät yleensä liikkeelle siitä, että on joku 
lähtökohta, vaikka kuinka abstrakti tai mitätön, joka 
kiinnostaa, kuvailee Roi Vaara (2.4.2006). Minun läh-
tökohtani oli taiteellisessa ajattelussa. Aiheeni ei kui-
tenkaan ollut mitätön, päinvastoin, se oli tavattoman 
laaja. Performanssini kautta alkuperäinen idea kasvoi 
kokonaisuudeksi, jossa eri aspektit olivat mielestä-
ni tasapainoisessa keskinäisessä suhteessa. Pyrin kai-
ken aikaa Vaaran kuvaamaan tilanteeseen, jossa: ”Ko-
konaisuus on jakamaton, koherentti, pelkistetty. Se 
on kirkas.”(Vaara 2.4.2006) Hiljainen tieto oli mu-
kana tekemisessäni kautta linjan. Tähtäsin tietoisuu-
teen omasta ruumiistani ja sen liikkeistä. Pukeutues-
sani hääpukuun hiljainen tieto kertoi minulle, miten 
puvussa kuuluu liikkua. Performanssissa toimin tarkoi-
tuksellisesti tätä tietoa vastaan. Uskon hiljaisen tiedon 
olleen läsnä myös yleisön kohdatessa tekoni. Se ilme-
ni tietynlaisessa kunnioituksessa oletettua morsianta 
kohtaan. Aivan yhtä tärkeäksi kuin kehollisuuteen pe-
rustuvan kokemisen, koin kuitenkin kokemusteni sa-
nallistamisen. Hiljainen ja fokusoitu tieto sekoittuivat 
toisiinsa. Saavutettu sulautui osaksi jo olemassa ole-
vaa. 

Tarkastellessani tapahtunutta yleisellä tasolla ym-
märrän monen muun pohtineen samankaltaisia asi-
oita. Taiteellinen ajattelu, jota tässä tekstissä olen ku-
vannut, liittyy paljon tutkittuun teemaan taiteen ja 
tutkimuksen yhdistämisestä. Aisti- ja tunne-elämysten 
uskotaan varsin yleisesti olevan välttämättömiä taiteel-
liselle toiminnalle (kts. esim. Sava 1998, 111) Sen si-
jaan usein ainoastaan propositionaaliseksi ymmärretyn 

Yhteenveto

tiedon käsitteen laajentaminen taiteen yhteydessä on 
erittäin oleellista. Taiteellinen ajattelu liikkuu mieles-
täni taiteen ja tieteen välialueilla. Se voi johtaa taiteel-
liseen tutkimukseen ja se määrittyy suhteessa tieteelli-
seen ajatteluun. Nämä kaksi eivät ole sama asia, mutta 
niiden välinen raja on häilyvä. Määrittelemäni taiteel-
lisen ajattelun kaltaista toimintaa voi siis varmasti ta-
pahtua myös tieteellisesti suuntautuneessa työssä.

Aika tarkalleen vuoden kestänyt prosessi on ollut 
antoisa. Olen lukenut, kirjoittanut ja pohtinut. Olen 
myös juossut ja kohdannut ihmisiä. Menoa ja paluuta 
on tapahtunut. Aluksi tuntui siltä, että olin menossa 
suin päin kohti teoriaa, unohtamassa toiminnan tason. 
Onneksi menin myös itseeni. Taiteen on vaikutettava 
sellaisenaan, ilman yleisön tietoista pohdintaa. Se ei 
voi olla vain teorian kuvitusta. Kun kurottauduin koh-
ti muita ihmisiä, syntyi vuorovaikutusta ja alkoi paluu 
kohti tekemistä, kohti taidetta. Ihmiset kertoivat työni 
antaneen heille tilaisuuden muistella. Toisille muistot 
avasivat oven herkkiin tuntoihin. Pitkään käyttämättö-
minä kaapeissa olleet hääpuvut saatiin taas ottaa esiin. 
Toiset muistelivat karnevalistisia juoksukokemuksiaan. 
Suuren vaikutuksen minuun tekivät kaksi pikkutyttöä, 
jotka seurasivat silmä kovana, kun sovitin heidän äitin-
sä hääpukua. Tytöt olivat nähneet puvun aikaisemmin 
vain valokuvissa ja videolla. Esityspäivänä samat pik-
kutytöt seisoivat Kolmen sepän patsaalla ja vilkuttivat 
minulle kun juoksin heidän ohitseen. Olin liikuttunut 
tilaisuudesta osallistua vieraiden ihmisten elämään ja 
jakaa heidän kalleimmat muistonsa ja haaveensa.

Eräs toimintani lähtökohdista on ollut pyrkimys 
tuoda taide lähelle ihmisiä. Olen kuitenkin tehnyt 
taidetta joka ei näytä taiteelta ja näin tasapainotellut 
näkyvän ja näkymättömän välillä. Tämän tavoitteen 
kautta olen lähestynyt muun muassa kysymyksiä siitä, 
millaista taiteen ymmärtämistä ja millaisen taiteen ym-
märtämistä pyrin edistämään. Syntyikö näin syvempää 
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ymmärrystä? Itsestäni? Maailmasta? Näin uskon. Si-
säisellä tasolla olen oppinut omasta taiteellisesta ajat-
telustani paljon. Se on vaatinut intentiota, intuitiota, 
yllätystä, leikkiä, vapautta, tietoa ja omistautumista. 
Yleisemmällä tasolla oletan tuoneeni jo olemassa ole-
van esille vähän erilaisessa muodossa. Performanssis-
sani pyrin tekemään näkyväksi kaiken sen, mitä olen 
aiheestani kuullut ja lukenut. Taiteellinen ajatus on 
tuotu visuaaliseen muotoon. Se on nähty ja koettu. 

Tänään, vuoden päässä ensimmäisistä ajatuksistani 
totean: Taiteellinen ajattelu pakenee, mutta palaa aina 
takaisin. 

M A A L I .
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1 Sana tieto viittaa Suomen kielessä varsin 

laajaan alueeseen yksittäisestä informaati-

osta viisauteen. Arkipuheessa sitä käyte-

tään usein informaation synonyyminä. Eri 

tieteenalojen ja näkökulmien edustajille 

monet sanat merkitsevät eri asioita. Ter-

mien merkitys riippuu kontekstista, jossa 

niitä käytetään. Klassisen fi losofi an tieto on 

propositionaalista tietoa, joka on perintei-

sesti ymmärretty todeksi ja hyvin perus-

telluksi uskomukseksi (Niiniluoto 1992, 

54–57 ja Lammenranta 1996, 167). Sitä 

voidaan kuvailla myös käsitteillä rationaa-

linen, fokusoitu ja eksplisiittinen. Tämä 

tieto perustuu faktoihin. Jean-François 

Lyotardin (1985, 33–34) mukaan tietoon 

sisältyvät tieto-taito, elämäntaito ja kuun-

telemisen taito. Lisäksi Lyotard mainit-

see teknisen harjaantuneisuuden, eettisen 

tietämyksen sekä auditiivisen ja visuaalisen 

tajun. Neurologi Antonio Damasio jakaa 

tiedon synnynnäiseen ja kokemuksen kautta 

hankittuun (2001, 109). Filosofi  Daniel C. 

Dennett (1997, 80–82) puolestaan perustaa 

näkemyksensä evoluutioteoriaan. Hänen 

mukaansa tietoa on evoluutiossa kertynyt 

koko ihmiseen, organismin jokaiseen osaan. 

Tieto voi olla myös intuitiivista, sosiaalista 

tai kollektiivista. Edelleen se voi olla moraa-

lista, empaattista ja käytännöllistä.

2 Vertauskuvalla tarkoitan tässä havainnol-

listamista, vaikeasti määriteltävän asian 

(taiteellinen ajattelu) tuomista aistimuksel-

lisempaan ja yksinkertaisempaan muotoon. 

Myös metaforassa on perinteisesti kyse 

sanan tai ilmauksen korvaamisesta toisella, 

mutta käytän mieluummin vertauskuva-ter-

miä. Se viittaa mielestäni paremmin mor-

siamen hahmon edustamaan visuaaliseen 

näkymään, jolla on ollut keskeinen rooli 

työssäni. 

3 Happeningeissa etsittiin uusia ilmaisukeino-

ja, esityspaikkoja ja yleisöä, joka olisi valmis 

osallistumaan tapahtumiin. Sattumalla oli 

tärkeä rooli. Happeningit olivat yleensä ai-

nutkertaisia, eikä niitä voitu toistaa. Peräk-

käiset ja rinnakkaiset tapahtumat vaikuttivat 

toistensa merkityksiin. Fluxus puolestaan 

syntyi muutamia vuosia myöhemmin. Se 

oli happeningia fi losofi sempi ja keskittynyt 

erityisesti käsitetaiteellisten ja minimalistis-

ten pyrkimysten edistämiseen. Fluxustaitei-

lijoita kiehtoivat etenkin television ja videon 

ilmaisumahdollisuudet. Myös musiikki oli 

tärkeä fl uxuksen vaikutusalue. (Takala, 

1985, 68.)

4 Performanssitaidetta markkinoidaan yleensä 

pienellä budjetilla. Viime vuosina Suomeen 

on kuitenkin kehittynyt toimivia elävän 

taiteen ja kokeellisen kulttuurin projekteja. 

Mainittakoon erityisesti performanssitaiteen 

esittämiseen suunnattu kansainvälinen ko-

keellisen taiteen esitysfoorumi Lá-Bas, sekä 

Amorph!-festivaali. 

5 Shakin ja estetiikan yhteyksiä on pohtinut 

mm. Yrjänä Levanto Taide-lehdessä vuonna 

1979 julkaistussa artikkelissa ”Peli nimeltä 

taide”.

6 Mirja Airas, Outi Heiskanen, Pekka Neva-

lainen ja Hannu Väisänen alkoivat esiintyä 

yhdessä nimellä Record Singers vuonna 

1974. Ryhmän toiminnasta ovat kirjoitta-

neet mm. Minna Törmä 1985, 109–110 ja 

Liisa Lindgren 1995, 91–141.

Viitteet

7 Euroopan neuvoston raportissa In from 

the margins (1996) taide halutaan tuoda 

yhteiskuntapolitiikan keskiöön esimerkiksi 

syrjäytymisen voittamiseksi. Raportissa ko-

rostetaan taiteiden merkitystä risteyspaikka-

na, joka voisi tuoda luovan ytimen ihmisten 

arkielämään sekä liittää ihmiset kulttuuripe-

rintöönsä ja toisiinsa. (Bardy 1998, 4.)

8 Viittaan taiteen saavutettavuuden ja käy-

tettävyyden tavoitteisiin. Suomessa on voi-

massa laki taiteen edistämisen järjestelyistä 

(328/67) ja asetus taiteen edistämisen järjes-

telyistä (1105/91). Maaliskuun 2006 alussa 

Opetusministeriö julkisti vuoteen 2010 

saakka ulottuvan toimenpideohjelman tai-

teen ja kulttuurin saavutettavuudesta. Taide 

kuuluu kaikille -slogania ovat käyttäneet eri 

kulttuuritahot aina 60-luvulta lähtien. Vii-

meisimpänä Helsingin Juhlaviikot mainos-

kampanjassaan kesällä 2006.

9 Tämä olettamus perustuu Helsingin alu-

eella sijaitsevien vihkikirkkojen ennakkova-

rauksiin. Heinäkuun ensimmäinen lauantai 

on varauksista päätellen ehdottomasti vuo-

den suosituin avioitumispäivä. Heiväkuun 

toinen lauantai tulee olemaan ensi vuoden 

suosituin avioitumispäivä johtuen sen päivä-

määrästä 7.7.2007. Nämä tiedot on vahvis-

tettu Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan 

kirkkoherranvirastossa 24.7.2006.

10 Ilmaisulla ”häät elokuvissa yleensä” viittaan 

viihteellisiin ja kliseisiin, usein amerikkalai-

siin hääkuvauksiin.

11 Avioliitot ovat suositumpia kuin aikoihin. 

Vuonna 2004 Suomessa solmittiin 29300 

avioliittoa, mikä oli 3500 enemmän kuin 

edellisenä vuonna. Tätä suurempi solmittu-
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jen avioliittojen määrä oli viimeksi vuonna 

1983. (Partanen, Image 4/2006, 27.)

12 Mikko Orasen kirjoittama arvostelu Heta 

Kuchkan näyttelystä Elämä jatkuu 11.–

27.3.2005 osoitteessa http://www.skenet.

fi /index.html?menuid=365&aid=PHPSESSI

D=a8c9158d4458 (31.8.2006)

13 Kuvaus muotoilija Tuija Järvenpään urasta 

ja tavoitteista osoitteessa http://www.sauma-

design.net/Jarvenpaa.htm (31.8.2006)

14 Kuvaus performanssista taiteilijan ko-

tisivuilla http://www.suviparrilla.com/

natwom/natwom.htm (31.8.2006) sekä 

Muu-Gallerian sivuilla http://www.muu.

fi /nightsoftheart/index.html (31.8.2006)

15 Yhdysvaltalainen kirjallisuuden professo-

ri Judith Butler on määritellyt sosiaalisen 

sukupuolen (gender) performatiivisesti ra-

kentuneeksi identiteetiksi postfeministisessä 

teoriassa mm. kirjassaan Gender Trouble 

(1990/1999)

16 Siitä ei ole kauan kun kaikkia ratakierroksen 

ylittäviä matkoja pidettiin liian rasittavina 

naisille (Merikoski-Silius 1994, 213–214). 

Vuoteen 1960 asti naisten pisin juoksumat-

ka oli olympialaisissa 200 metriä. Naisten 

maraton tuli olympialajiksi vasta vuonna 

1984. (Vettenniemi 1994, 177.)

17 Esimerkkibudjetti sadan hengen häille on 

www.naimisiin.fi  sivujen mukaan 18434 eu-

roa. (31.8.2006)

18 Tässä ilmenee käsitys, jonka mukaan tai-

deteosta voi tarkastella usealla eri tasolla. 

Näkemys perustuu Erwin Panofskyn kolmi-

vaiheiseen, asteittain syvenevään taidehisto-

riallisen tulkinnan klassikkoon. 

19 Pukeutumisteemasta performanssissa on 

kirjoittanut Anthony Howell 2002, 14–26.

20 Taidetapahtuma Olohuoneeseen liittynyt 

Seija-Leena Salon performanssi Käytävä 

esitettiin 7.6.2006 Turussa.

21 Taiteen käsitteen henkilöivät Gilbert ja 

George Lontoossa jo vuonna 1969. He ju-

listautuivat eläviksi veistoksiksi ja laajensivat 

taiteen kenttää osoittamalla teon voivan olla 

taidetta. (Takala 1985, 71.)

22  Toivotuiksi tuloksiksi luen 1) konventio-

naalisen morsiamen kuvan rikkomisen, 2) 

katsojan paremman pääsemisen ”mukaan” 

teokseen ja 3) omilla äärirajoillani käymisen.

  |  www.ketodesign.fi 
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