
HAUTUMO
esitystaiteen kansainvälinen sparrausohjelma 

(ja kuinka teimme sen)



2

Hautumo – esitystaiteen kansainvälinen sparrausohjelma 

(ja kuinka teimme sen)

Toim. Aapo Korkeaoja ja Marika Räty. 

Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus Presentaatio ry / LA-

DAF – Live Art Development Agency Finland, Frame Contemporary 

Art Finland ja Taiteen edistämiskeskus, 2019. 

Taitto: Jari Nieminen. Toim. Aapo Korkeaoja ja Marika Räty. 

Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus Presentaatio ry / 

LADAF – Live Art Development Agency Finland, 

Frame Contemporary Art Finland ja Taiteen edistämiskeskus, 2019. 

Taitto: Jari Nieminen.



3

ESIPUHE

Hautumo on vuosina 2016–2018 toteutettu performanssi- ja esitystaiteen kansainvälinen spar-
rausohjelma. Hautumossa ammattitaiteilijoista koostuva ryhmä työskenteli vuoden yhdessä omia 
projektejaan kypsyttäen ja kansainvälistymisen väyliä etsien. Hautumon järjestivät yhteistyössä 
Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus Presentaatio ry / LADAF – Live Art Development 
Agency Finland, Frame Contemporary Art Finland ja Taiteen edistämiskeskus.

Tämä julkaisu kertoo Hautumon koko tarinan eri näkökulmista. Se on sekä raportti että käsikirja vas-
taavaa projektia suunnitteleville ja vertaistyöskentelystä kiinnostuneille toimijoille. Performanssi- ja 
esitystaiteessa liikkuvat niukat resurssit antavat vain harvoin tilaisuuden rakenteiden kokeilemiselle, 
harjoittelulle tai varsinkaan erehdyksille. Me yritimme tehdä näitä asioita mahdollisimman kattavasti 
koko kentän puolesta. Harras toiveemme onkin, että julkaisusta on konkreettista hyötyä kollegoil-
lemme. 

Julkaisun ensimmäinen osa on raportti, joka antaa käytännön vinkkejä vastaavan hankkeen suun-
nitteluun. Kerromme, mikä meille toimi ja mitä ajatuksia työskentely herätti. Kerromme, keneltä 
lainasimme parhaat metodit ja mitä opimme itse tekemällä.

Toisessa osassa annamme tilaa prosessissa heränneille tuntemuksille. Se ei ole raportointia Hautu-
mosta vaan jatkumoa Hautumolle. Se on vuoden yhdessä hautuneen ryhmän ajatuksia siitä, miten 
kokemus on meitä ja meidän työskentelyämme muuttanut – siitä, mikä taiteen tekemisessä tuntuu 
tärkeältä juuri tässä hetkessä: tässä prosessin, elämän, uran ja historian vaiheessa.

Hautumo on monen vuoden, usean organisaation ja yhteistyön tulos. Haluamme kiittää upeasta 
vuodesta erityisesti mentorina toiminutta Essi Kausalaista ja koko Hautumo-ryhmää: Elisa Itkosta, 
Salla Vallea, Jaana Pirskasta, Laura Puskaa ja Liina Kuittista. Lisäksi haluamme kiittää Frame Contem-
porary Art Finlandin Raija Kolia Hautumon mahdollistamisesta sekä Taru Elfvingiä, Laura Boxbergia 
ja Jussi Koitelaa tämän julkaisun kanssa tehdystä toimitusyhteistyöstä.

Live Art Development Agency LADAn johtajan Lois Keidanin apu Hautumon organisoimisessa ja 
suunnittelussa oli ensiarvoisen tärkeää. Kiitos lisäksi kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka mah-
dollistivat Hautumo-viikonloppujen toteuttamisen.

Aapo Korkeaoja puheenjohtaja, Presentaatio ry.
Marika Räty esitystaiteen läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
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HAUTUMON RAKENNE, 
METODIIKKA JA TYÖKALUT

ME TEIMME HAUTUMON

Hautumo-pilotin osallistujat valittiin avoimen haun perusteella loppuvuonna 2016. Hakijoita oli 
paljon, ja hakemusten laatu oli hämmästyttävän korkea. Valinnoissa painotettiin monialaisuutta: ha-
lusimme mahdollisimman heterogeenisen ryhmän, jossa mukana ei olisi pelkästään taiteilijoita vaan 
esimerkiksi journalisteja, kuraattoreita ja tuottajia, joilla on ammatillinen intressi performanssi- ja 
esitystaiteen alaa kohtaan. Monipuoliset taustat edistivät työryhmän jakamiseen perustuvaa työta-
paa paremmin kuin se, että olisi keskitytty pelkästään taiteilijoihin ja taiteellisen työn kehittämiseen.

Elisa Itkonen: Kuopiossa asuva kuraattori, kansainvälisen live art -taiteeseen keskittyvän ANTI-fes-
tivaalin päällikkö, esittävän taiteen asiantuntija, filosofian maisteri Tampereen yliopistosta 2011 
pääaineenaan teatterin ja draaman tutkimus.

Essi Kausalainen: Kansainvälisesti arvostettu performanssitaiteilija. Hautumo-ohjelman mentori ja 
sisällön kehittäjä.

Aapo Korkeaoja: Presentaatio ry:n puheenjohtaja, taiteilija, pedagogi ja kuraattori. Hautumon liik-
keellepaneva voima.

Liina Kuittinen: Helsingissä asuva kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiassa esityksen keinoin. Val-
mistui kuvataiteen maisteriksi Taideyliopistosta Hautumo-ohjelman aikana 2017.

Jaana Pirskanen: Helsingissä asuva esitys- ja drag-taiteilija, elokuvantekijä ja psykologi. Psykologian 
maisteri Helsingin yliopistosta 2014, filosofian maisteri Tampereen yliopistosta 2005, tanssitai-
teen kandidaatti Middlesexin yliopistosta Lontoosta 2003.

Laura Puska: Kiinan ja Alankomaiden välillä asuva kuvataiteilija. Valmistunut lasiartesaaniksi Nuuta-
järveltä 2010 ja kuvataiteilijaksi Gerrit Rietveld Academiesta, Amsterdamista 2016.

Marika Räty: Esitystaiteen läänintaitelija Taiteen edistämiskeskuksessa. Hautumon mahdollistaja, 
neuvonantaja, sisällön kehittäjä ja fasilitaattori.

Salla Valle: Hautumon alussa Porissa asunut ja sittemmin Helsinkiin muuttanut kuvataiteilija ja per-
formanssitaiteilija. Valmistui kuvataiteilijaksi (AMK) Satakunnan ammattikorkeakoulusta Hautu-
mo-ohjelman aikana 2017.

Lin Hixson & Matthew Goulish: Ansioituneen yhdysvaltalaisen taiteilijaryhmän Every House has a 
Door perustajat. Ohjaaja Lin Hixson ja dramaturgi Matthew Goulish ohjasivat Hautumo-ryhmälle 
työpajan kirjoittamisesta osana esitystaiteilijan työtä.

Scottee: Palkittu brittiläinen taiteilija Scottee veti Hautumo-ryhmälle työpajan poliittisesta taitees-
ta ja aktivismista.
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HAUTUMON MAHDOLLISTAJAT

Presentaatio ry / Live Art Development Agency Finland: 
Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus Presentaatio ry ideoi Hautumon kehyksen, Live Art 
Development Agency Finland LADAF:n vuonna 2009 ja toimi 2016-2018 Hautumon kotina.

Lontoossa toimiva Live Art Development Agency LADA (http://www.thisisliveart.co.uk) ja götebor-
gilainen Brewhouse lnkubator (https://brewhouse.se/inkubator/) olivat innoittajia. Göteborgissa 
lnkubator toimii osana laajempaa kulttuurikontekstia ja keskittyy poikkikulttuurisesti luoviin aloihin. 
Toiminta on uraauurtavaa, pitkälle kehittynyttä ja tuloksellista. LADA tukee performanssi- ja esitys-
taiteilijoita monialaisesti. Kymmenen vuoden toimintansa aikana LADA on ollut vahvasti osallisena 
brittiläisen, laajan ammattikentän rakentumisessa. Vierailu LADAssa syksyllä 2016 ja johtaja Lois 
Keidanin tuki olivat olennaisia tekijöitä Hautumon onnistumisessa. LADA oli merkittävä innoittaja, 
neuvonantaja, suojelija, mentori ja kontakti koko pilotin ajan 

Taike: 
Taiteen edistämiskeskus oli Hautumon keskeinen mahdollistaja, joka kattoi esitystaiteen pro  jekti-
rahoituksella Hautumon työskentelyn Suomessa.

Performanssi- ja esitystaide on pitkästä taipaleestaan huolimatta yhä tiukasti marginaalissa. Tai-
teen edistämiskeskuksen näkökulmasta alan kehittäminen on haaste, sillä se ei noudattele virkamies  
mäistä logiikkaa, eikä alalla ole valmiita, vahvoja rakenteita, joiden kautta taiteilijoiden ja sitä kautta 
kentän asemaa voisi vahvistaa kätevästi tai hygieenisesti. On upotettava kädet multaan ja pantava 
itsensä likoon. Taike oli läänintaiteilijan työn kautta Hautumossa paljon muutakin kuin mahdollistaja 
tai suojelija. Taike oli läsnä kaikessa, kuljetuksista tiskaamisiin ja verkostoitumistilaisuuksista työpa  
joihin. liman tätä ei Hautumoa olisi ollut, ja mikä parasta, myös Taike on kaiken tämän myötä taas 
vähän lähempänä sitä, mikä kentälle on arkea ja konkretiaa.

Frame Contemporary Art Finland:
Frame mahdollisti sekä kansainväliset taiteilijatyöpajat Suomessa että Hautumon verkostoitumis-
matkan Isoon-Britanniaan, otti päävastuun Hautumon tiedottamisesta ja tarjosi puitteet avoimelle 
haulle sekä tälle julkaisulle.
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AIKAJANA

2016

- Presentaatio ry:n puheenjohtaja Aapo Korkeaoja esittelee esitystaiteen läänintaiteilija Marika Rä-
dylle idean Live Art Development Agency Finlandista, eli LADAFista. He muokkaavat yhdessä ideaa 
eteenpäin ja suunnittelevat Hautumon.
- Tapaaminen Frame Contemporary Art Finlandissa. Idean kehittelyä ja muovaamista Framen toimi-
tusjohtajan Raija Kolin ja ohjelmapäällikkö Anna Vihman kanssa.

kesä:

-Ensimmäinen projektikuvaus valmistuu ja suunnitelmaa työstetään Framen kanssa.
-Yhteistyö LADAFin brittiläisen esikuvan, Live Art Development Agencyn, eli LADAn kanssa alkaa.

syksy:

- Presentaatio ry ja Frame solmivat aiesopimuksen Hautumosta. 
-Taiteilija Essi Kausalaisen rekrytointi ohjelman mentoriksi. 
- Avoin haku ohjelmaan aukeaa. Hakemuksia tulee 36, joista jury valitsee mukaan viisi osallistujaa. 
- Idea Hautumon verkostoitumismatkasta konkretisoituu Aapon ja Marikan Ison-Britannian-opin-
tomatkalla. He vierailevat LADAn toimistolla Lontoossa ja SPILL-festivaaleilla Ipswichissa.

2017

kevät:

-Hautumo käynnistyy. Tapaamiset, joita on yhteensä viisi, järjestetään kevään ja kesän aikana vii-
konloppuisin. Ensimmäinen tapaaminen on Raumalla 13.–15. tammikuuta.
-Toinen sessio on Kankaanpäässä 1.–3. maaliskuuta. Kolmas Hautumo-viikonloppu on 12.–14. 
toukokuuta Kokemäellä. 

kesä:

-Ryhmäläiset kokoontuvat itseohjautuvasti Rauman saaristossa 30. kesäkuuta – 2. heinäkuuta. 
Tapaamiseen kuuluu chicagolaisten Lin Hixsonin ja Matthew Goulishin työpaja ja taiteilijapuheen-
vuoro Lönnströmin taidemuseolla.
-Viimeinen varsinainen sparrausviikonloppu järjestetään Porin Lyttylässä 18.–20. elokuuta. Valmis-
tautuminen Ison-Britannian-matkaan alkaa. 
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syksy:

-Tutustumme Kuopion ANTI-festivaaliin ja vierailemme New Performance Turku -festivaalilla, missä 
brittiläinen taiteilija Scottee vetää ryhmälle työpajan poliittisesta taiteesta.
-Hautumo lähtee verkostoitumismatkalle Isoon-Britanniaan 18.–26. lokakuuta. Matkaan sisältyy 
viisi päivää Fierce-festivaalilla Birminghamissa ja kolme päivää Lontoossa. Molemmissa kaupungeis-
sa hautumolaiset tutustuvat brittiläiseen Live Art -kenttään ja käyvät tapaamisissa taiteilijoiden ja 
kuraattoreiden kanssa. Lontoossa ryhmä työskentelee LADAn performanssikirjastossa ja järjestää 
esitysillan Suomen Lontoon instituutissa.
-Viimeinen tapaaminen ja työskentelyn yhteenveto Helsingissä 3. marraskuuta.

tietolaatikot ja kuvaajat: Marika Räty
teksti: Aapo Korkeaoja
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TYÖKALUT

Olennaista Hautumon filosofiassa ja toteutustavoissa oli vertaisuus ja jakaminen.

Hautumo-viikonloppuina asuttiin, syötiin ja opittiin yhdessä.  Matkustaminen Satakuntaan eri puo-
lilta Suomea, puhelinkeskustelut ja hautuminen kotioloissa muodostivat kokonaisuuden, joka muu-
taman kuukauden välein konkretisoitui viikonlopputapaamisissa.

Hautumo-viikonloppujen ensimmäisen päivän iltana keskustelimme mieltä askarruttavista ja polt-
tavista aiheista. Tarjoilut rakentuivat nyyttäriperiaatteella. Toisen päivän aamuna varasimme aikaa 
mentorointiin ja vapaaseen työskentelyyn ja kolmantena päivänä tyypillisesti pidettiin DIY-työpaja. 
Viikonloppujen sisältö kehittyi vuoden aikana monilta osin.

Essi Kausalaisen vetämät yksityiset mentoroinnit muodostivat hyvin toimivan kokonaisuuden. Hau-
tumolaiset saivat yksilökohtaisesti kohdennettua tukea kulloinkin pöydällä olleisiin aiheisiin. 

Hautumolaisten toisilleen vetämät DIY-työpajat olivat erittäin onnistuneita. Ne avasivat yksilön  
ajattelua sekä työtapoja, ja osuivat usein ryhmäprosessin tarpeiden ytimeen. 

Vertaiskuratointia käsitellään erillisessä tekstissä, julkaisun toisessa osassa. DAS Theatre -palaute-
metodi näkökulmitti tehtyä työtä. Kritiikin valtarakenteita purkava metodi antoi rakentavan dialogin 
lisäksi uuden näkökulman palautekulttuuriin. 

Kaavakuvassa koonti viikonlopputapaamisten rakenteesta. 

1 
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RYTMITYS

Kaksi vuorokautta intensiivistä työskentelyä yhdessä
Kaksi kuukautta hauduttelua erillään
Kotitehtävä hauduttelun ajaksi
Vuorottelevaa inputtia ja outputtia
Lopuksi viikon verkostoitumismatka
Yhteensä viisi intensiiviviikonloppua 10 kuukauden aikana
Lopuksi kaksi kuukautta reflektointia tämän julkaisun tekstien parissa

HAVAINNOINTIA JA VAIKUTTEITA

10–20 vaihtuvaa työmaisemaa vuoden ajalle
Yhdeksän eri kaupunkia
Kolme eri performanssifestivaalia
Kolme vierailevaa taiteilijaa
Avoimia, kriittisiä silmiä
Etänä, lähellä, skypellä ja reissun päällä työskentelyä
Vaikuttumista ja vaikuttamista
Toisinaan löytää jotain, mitä itsekin haluaa omaksua, toisinaan jotain, mitä eh-
dottomasti haluaa välttää. Kollegat ja se oma kenttä on peilipinta, jonka kautta 
omat rajat ja ihanteet piirtyvät esiin sitä selkeämmin, mitä tarkemmin katsoo.

VETÄYTYMINEN

Viikonloppuja puutaloissa
Etäisyyttä omaan arkeen
Metsiä, peltoja, merta
Eläimiä maun mukaan
Saunomista
Tilaa ja aikaa
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KESKUSTELEVUUS

Mentorointia
Vertaiskuratointia
Yhteisiä aamupaloja
Vapaiden iltojen viinihetkiä
Ohjattua ja orgaanista vuorovaikutusta
Tiukankin aikataulutuksen keskellä oli tärkeää pitää yllä kiireetöntä ja 
keskustelevaa työtapaa, hallitusti sekoittaa elämisen ja työskentelyn 
rajaa. Tarvetta kollegiaaliselle vuorovaikutukselle ei voi yliarvioida!

RUOKA YHDISTÄJÄNÄ JA 
YHDENVERTAISTAJANA

Ostosreissut
Yhdessä kokkaaminen
Ateriat
Ruokakolehdit
Nyyttäri-illat
Henkilökohtaiset herkut
Verensokeritasojen ylläpitäminen
Huolenpito ja jakaminen
Yhteinen vastuu puitteista ja metatyöstä
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KAUAS KATSOMINEN 
(tehtävän laati Aapo Korkeaoja)

Suunnittele oma taiteellisen työn prosessisi seuraavan vuoden ja viiden vuoden 
ajaksi
- Mikä sinua tällä hetkellä kiinnostaa erityisesti?
- Missä puitteissa haluaisit työsi näkyvän?
- Miten haluat muokata konkreettista ympäristöäsi tehdäksesi työsi mahdollisim-
man hyvin?
- Miten haluat muokata sosiaalista ympäristöäsi, ajattelutapaasi tai toimintatapo-
ja siten, että pystyisit tekemään työsi mahdollisimman hyvin?
- Missä haluat nähdä itsesi vuoden tai viiden vuoden kuluttua?
Tee vaiheittainen kehityskaari lopusta alkuun. Voit käyttää tehtävänannon jäsen-
telyyn esimerkiksi aikajanaa, kaavakuvaa, mindmapia, aarrekarttaa (unelmien lei-
kekirja -juliste) tai muita metodeja. Valmistaudu esittämään suunnitelmasi muille 
puolessa tunnissa osana vertaiskuratointia.

FOKUS TYÖN SANALLISTAMISEEN 
(tehtävän laati Elisa Itkonen)

Itsenäisesti:
Valitse teksti, joka
- on korkeintaan kaksi liuskaa pitkä
- on jonkun muun kuin sinun kirjoittama
- kertoo jostain projektiisi liittyvästä kulttuurisesta ilmiöstä
- on mitä vain tieteellisestä artikkelista laulunsanoihin.

Yhdessä: 
Kerro tekstistä ryhmälle lyhyesti
- kuka sen kirjoitti ja milloin
- miksi valitsit tämän tekstin
- miten se liittyy sinun työhösi.
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MUUALTA LAINATTUA

DAS Theatre (https://www.atd.ahk.nl/en/theatre-programmes/das-theatre/feedback-method/)
Hollantilaisen DAS Theatre -akatemian palautemetodi oli kaikista käyttämistämme työkaluista pi-
detyin ja itsessään kokonainen työkalupakki! Metodi perustuu havainnoivaan katsomiseen sekä 
tekijän voimauttamiseen ja suhtautuu kriittisesti kriitiikin antamista kohtaan.

DIY (http://www.thisisliveart.co.uk/opportunities/diy/)
Brittiläisen ystäväorganisaatiomme LADAn DIY-konsepti luottaa siihen, että taiteilijat oppivat itse 
kaiken tarvitsemansa, jos heille antaa siihen resurssit. Hautumolaiset saivat vuorollaan käyttöönsä 
yhdessä jakamamme tilat ja muut ryhmän jäsenet yhden aamupäivän ajaksi.

HAUTUMOLAISTEN VINKIT SPARRAUSRYHMÄN PERUSTAJALLE

Aika: Tärkeintä on varata tarpeeksi aikaa. Sparrausten on hyvä kestää ainakin kaksi vuorokautta ja 
koko prosessi kannattaa suunnitella pitkäjänteiseksi. 
Jaana Pirskanen: Vuodessa ehtii hautua ja marinoitua. Tämä ei olisi toiminut kolmessa kuukaudessa.

Paikka: Arjesta irtautuminen, yhdessä oleminen ja paikan jakaminen on tärkeää. 
Marika Räty: Kodinomaisuus teki kaikesta nopeasti intiimiä, mikä palveli Hautumon ideaa.

Kokonaiskuva: Määrittele, mitä muuta sparrauksesta saa kuin ryhmän. Mihin resursseja ja huomio-
ta suunnataan? Varaudu muokkaamaan ideaa matkan varrella, mutta vie prosessi loppuun asti. 
Liina Kuittinen: Osallistujien pitäisi pystyä kertomaan konkreettisista odotuksistaan.

Ryhmä: Kutsu mukaan osallistujia kentän eri laidoilta, niin saat kokonaisuudesta rikkaan. Viisihen-
kinen ryhmä toimii hyvin.
Salla Valle: Mieti ryhmälle yhteinen päämäärä, sillä vasta se tekee siitä ryhmän.

Sitoutuminen: Lähtökohta on se, että jokainen osallistuu kaikkiin tapaamisiin. Vain siten syntyy 
tiivis, luottava ryhmä. 
Elisa Itkonen: Välillä oli sellainen fiilis, etten pysty tulemaan ja silti mä tulin.

Vaihtelua: Elisa Itkonen: Tarvitaan sopivassa suhteessa rakennetta, aikataulua, ohjelmaa ja ulkopuolis-
ta inputtia, mutta myös vapaata joustavaa keskustelua.

Luottamus: Rakenna pohja työskentelylle ja tuo ryhmä yhteen, mutta astu sen jälkeen sivuun. Laura 
Puska: Jos sparrauksen pääajatus on vertaisuudessa, niin luota siihen, että ryhmä kantaa.

Rohkeus: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta parhaiten näkee kokeilemalla. Ryhdy siis toi-
meen kuuntelevin mielin ja muuta tarvittaessa suuntaa. 
Marika Räty: Tekemällä opettelu on ihan toimiva tapa pienen mittakaavan projektissa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

ONNISTUMISET

Parhaiten Hautumo-pilotti onnistui keskustelevan ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa, mikä 
edesauttoi ammatillisesti haastavien sisältöjen rinnakkain jäsentämistä ja oman työn ongelmakoh-
tiin pureutumista.

Olennainen taiteilijoiden työllistymisen tekijä on vertaistuki ja -verkostot. Useat performanssi- ja 
esitystaiteilijat työskentelevät yksin ja kaipaavat työnsä kehittymisen kannalta mahdollisuuksia ja-
kaa ja osallistua. Kumppanien työn promotoiminen, työtilaisuuksien järjestäminen ja siten työllisty-
misen edistäminen toimivat, jos taiteilijat tuntevat toistensa työn ja ovat motivoituneet jakamaan 
mahdollisuuksia keskenään. Tässä suhteessa Hautumo onnistui erittäin hyvin.

KANSAINVÄLISTYMINEN HAUTUMON OSANA

Kansainvälistymisen näkökulmaa tarkastellessa Hautumo-pilotti toi esiin monta kehityskohdetta, 
mm. verkostoituminen ja siihen liittyvät taidot, omasta työstä viestiminen ja tietoisuus kansainvä-
lisistä työmahdollisuuksista ovat yhdessä kokonaisuus, joka vaikuttaa taiteilijan työllistymiseen ja 
urakehitykseen. Yksittäinen festivaaliesiintyminen saattaa olla tehokas tapa edistää uraa, mutta sa-
moin perinteiset tuotantotaidot, verkostoituminen kotimaassa vierailevien alan toimijoiden kanssa 
ja oman työn esittelyyn laitetut panokset ovat tärkeitä. 

Alun perin suunnittelimme, että Hautumo-ryhmä esiintyisi koko ryhmän voimin tietyllä festivaalilla.  
Suunnitelma muuttui, sillä useimmat festivaalit eivät halua laajoja, ulkopuolisesti kuratoituja koko-
naisuuksia, eikä tietty festivaali välttämättä ole soveltuva toisistaan eroaville taiteilijoille ja taiteel-
liselle työlle. Sen sijaan lähdimme verkostoitumismatkalle 18.–26. lokakuuta 2017 Isoon-Britan-
niaan, jossa vierailtiin sekä Fierce-festivaalilla Birmimghamissa että Lontoossa LADAssa ja Suomen 
Lontoon instituutissa, joka kutsui Hautumon esittäytymään, esiintymään ja verkostoitumaan tilois-
saan järjestettyyn iltatapahtumaan.

Matkan merkittävin anti oli brittiläiseen live art -kontekstiin tutustuminen ja yksittäisten taiteili-
joiden kontaktien luominen. Verkostoituminen on haastavaa työtä, jossa olennaisena tukena oli 
LADAn Lois Keidan. 

TAIDEPOLITIIKKA JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Taiteen edistämisen resursseja tulisi ohjata kevyiden väliportaiden kautta toimijakentälle ja yleisöil-
le. Musiikin ammattilaisten työllistymisen parantamiseksi pilotoitu klubituki on yksi onnistuneim-
mista vastaavista tukimuodoista. Klubituki soveltuisi performanssi- ja esitystaiteen alalle sekä kan-
sallisena tukimuotona että kansainvälistymisen edistämisessä, esimerkkinä Fluxee-klubin yhteistyö  
quebeciläisten tapahtumajärjestäjien kanssa 2013.



17

Toimivimmillaan kansainvälisissä yhteyksissä on kyse yhteistyöstä, jossa ei pelkästään viedä, vaan 
myös tuodaan kulttuuria, asiantuntijoita, taidetta ja taiteilijoita. Tämä osaltaan vahvistaa kansainvä-
listymistä mutta vaatii järjestäjätaholta aktiivista roolia kotimaan tapahtumajärjestämisessä ja kura-
toriaalisessa työssä maanlaajuisesti.

Globaali työkenttä tulisi olla taiteilijoiden arkipäivää ja taidepolitiikan kansainvälistymiseen tähtää-
vä strateginen pyrkimys. Käytännössä, sen sijaan että taiteen kansainvälistymiseen tähtäävä rahoi-
tus keskittyisi vain kärkihankkeisiin, tulisi jokaisen apurahoilla tuettavan taiteellisen työn yhteyteen 
liittää kansainvälistymisen näkökulma ja rahoitusporkkana. 

TAIDE & SPARRAUS, HAVAITUT ONGELMAT

Haluttomuus kyseenalaistaa oman toiminnan konteksti, (esimerkiksi taiteen hierarkia ja tavat tuoda 
omia töitä esiin), erityisesti kuvataiteen alaa vaivaava rakenteellisesti huono itsetunto ja toimija-
kentän hajanaisuus eivät ole otollinen puite ammattilaisuuden hyvinvoinnille. Vaikka osaamistaso 
ja työn laatu olisivatkin kohdallaan, menestyminen, erityisesti kansainvälisesti, vaatii nykyisiä ra-
kenteita enemmän tukea performanssi- ja esitystaiteen alalla. Kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan 
ammatillisen toiminnan edistämisestä ja tukemisesta monin eri tavoin.

Toisin kuin startup-tukea tai ajatuspajatoimintaa, taiteen tekijöillle ei ole tarjolla ammatillisia spar-
rausohjelmia. Taiteen BA- ja MA-koulutusten tehtävä on kouluttaa oman alansa ammattilaisia, joi-
den taustalla on suhteellisen muuttumaton, opetussuunnitelmiksi kirjoitettu kulttuurinen kaanon. 
Koulut tuottavat sisällöllistä ja teknistä osaamista, mutta ammattikentällä toimiminen, tuotannolli-
set taidot ja kansainväliset verkostot eivät ole korkeakoulujen vahvuuksia.

Täydennyskoulutus ja työnohjaus, jota freelancereina toimivat taiteilijat kaipaisivat, on usein teho-
tonta, vaikeasti saavutettavaa tai tutkintorakenteiden sitovuuden takia ongelmallista. 

TAIDE & SPARRAUS, MAHDOLLISET RATKAISUT

Hautumon luonteva kehityssuunta on avautua suuremmalle osallistujajoukolle ja laajentaa erityises-
ti kansainvälistymisen näkökulmaa. Pysyvä prosessimalli olisi toimivampi ratkaisu kuin hankemalli-
nen intensiiviprosessi, joka Hautumo-pilotti oli.

Ratkaisu voi esimerkiksi olla taiteen ammattilaisten pooli, joka keskittyisi tuotannollisten taitojen 
kehittämisen ja verkostoitumisen lisäksi pienryhmälähtöiseen oman työn reflektointiin ja kohden-
nettuun kansainvälistymisen tukemiseen.  Pooliin voitaisiin kohdentaa viestintää, tietoa, vieraita ja 
työmahdollisuuksia. Vertaistuki oman työn kehittämisen näkökulmasta olisi yksi tärkeimmistä tämän 
kaltaisen   vapaamuotoisen   organisaation anneista. Pooli voisi olla sidoksissa esimerkiksi myönnet-
tyihin apurahoihin, alakohtaisesti tai yleisesti esimerkiksi suhteessa työvoimaviranomaisiin ja siten 
työllistymisen edistämiseen.

Poolin organisoimisessa saavutettavuus on olennaista. Esimerkiksi matkakulujen korvaaminen, toi-
mivat etäyhteydet ja tilaisuuksien järjestäminen ympäri maata ovat hyviä ratkaisuja. 
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Tutkintoon johtamaton, jatkuva koulutus ja oppiminen ovat nousemassa esille koulutuspolitiikan 
agendalla. Tätä ajattelua soveltava hautomotyöskentely on erityisen hyödyllistä varhaisen midca-
reer-vaiheen kulttuurialan toimijoille ja taiteilijoille, jotka hakevat työhönsä ammatillista vahvuutta, 
sisällöllistä syvyyttä ja teknistä tukea. Sparrauksen rinnalla perustoimeentulon varmistavat tekijät, 
kuten taiteilijoille kohdistettu “taiteilijapalkka” ovat tekijöitä, jotka nostavat suomalaisen taiteen 
tasoa hyvin pienillä, rakenteellisilla satsauksilla. Oikein tuettuna taiteen kenttä on sekä tehokas että 
elinvoimainen ja tuottaa vahvaa kulttuuria.  
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HAUTUMOLAISTEN AJATUKSIA MENNEESTÄ JA TULEVASTA

HAUTUNEET TEKSTIT
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HALU PITÄÄ KIINNI JA LASKEA IRTI. 
RYHMÄSUHTEEN RAKENTUMINEN

Laura Puska
 
Tapaamishetkemme olivat magneettinen tila: tunsin sen imun voimistuvan, kun matkasin bussilla 
Satakuntaa kohti, ja hiljalleen se päästi taas otteestaan.

Kymmenen kuukauden ajan jaoimme tilan, ajan ja ajatuksia. Viikonlopputapaamisemme olivat in-
tensiivisiä ja nopeasti rutinoiduimme sukeltamaan “Hautumo-maailmaamme”. Korrektius ja vieras-
koreus karisivat vauhdilla, ja taiteellisen työn sekä ammatillisen keskustelun ohella tapaamiset olivat 
täynnä käytännön toimia ja tilanteita: jokaisen suihkurytmi, unentarve ja kahvimaidon laatu tulivat 
tutuiksi.

Useamman kerran havahduin hetkeen, jolloin hämmennyin tilanteen intiimiydestä. Kesken ryhmä-
keskustelumme saatoin tuntea, kuinka tsuumasin mielessäni valon nopeudella ulos maailmastamme.

“Tunnemmeko me, tuntevatko he minua, ja tunnenko minä heitä ollenkaan”, tuumin samaan aikaan, 
kun tunsin syvää kuuluvuutta. Tapaamisemme pystyi laskemaan yhden käden sormin, joten häm-
mennykseni ei ollut ollenkaan aiheeton. Jotkut rakentavat läheistä suhdetta vuosikausia. Läheisyy-
den tunne tuntui lähes absurdilta, se oli kuin jonkinlainen illuusio.

Tuttuus luo turvallisuuden tunnetta. Tuttuus koostuu rutiineista. Rutiinit muodostavat arjen. Arki 
rakentuu järjestyksestä ja toistosta. Ehkä tapaamistemme arkisuus hampaiden harjauksesta iltatee-
hen täytti ne välit, vuodet, hetket ja kokemukset, joita meillä ei ole ollut yhdessä. Minusta tuntuu, 
että arjen toimet muotoilivat jonkinlaisen yhteisöllisyyden välillemme. Vaikka ympäristömme vaih-
tui, ryhmä ja perusarkiaskareet pysyivät.

Intensiivisen työskentelyohjelman tiukka aikataulu pakotti päivärytmimme identtisiksi. Liikuimme 
paikasta toiseen ryhmänä, söimme ja kahvittelimme samaan aikaan, aikataulutimme kävelymme ja 
ympäristössä seikkailun samaan oven avaukseen.

Oli kuin olisimme lähes sulautuneet yhteen, orgaanisesti vellovaksi viisihuippuiseksi ryhmäksi vyö-
ryen sinne ja tänne. En ole tottunut ryhmiin. Varhaisten kokemuksieni, tai ehkä persoonallisuuteni, 
takia en ole oikein koskaan tuntenut ryhmää luonnolliseksi ympäristökseni.

Kokemuksemme muokkaavat meistä ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka on alati kehittyvä ja muok-
kautuva tallustaessamme elämän aika-akselilla. Keräämme paloja osaksi identiteettiämme, vaihdam-
me niitä uusiin ja muokkaamme niitä sopivammiksi. Emme voi koskaan ilmaista näkemyksiämme 
kokonaisuudessaan toiselle henkilölle. Vaikka puhuisimme samaa kieltä, välillämme on aina ero, joka 
pohjaa meidän henkilökohtaisiin kokemuksiimme, tuntemuksiimme ja näkökulmiimme. Koska ryhmä 
koostuu useammasta uniikista yksilöstä, sen täytyy olla myös moninkertaisesti monimutkaisempi.

Kun on tottunut kahdenkeskisiin suhteisiin, ryhmäsuhde tuntuu joskus lähes vankilamaisen jäykältä 
ja hitaasti etenevältä. Toisaalta olen kuullut jonkun joskus sanovan, että ryhmätilanteet ovat hel-



21

pompia, koska silloin voi ikään kuin hukuttautua ryhmätilaan, olla anonyymimpi ja kantaa vähemmän 
vastuuta. Tämä kommentti jäi pyörimään mieleeni ja ymmärrän sen kyllä tarkasteltuani sitä. Kun on 
ryhmässä, kaikki eivät voi olla äänessä samaan aikaan. Ja silloin saa olla vain hiljaa ja kuunnella.

Totta kai muodostimme ryhmässä suhteen toisiimme myös yksilöinä. Loimme henkilökohtaisen suh-
teen toisiimme kerros kerrokselta ja silta sillalta. Näen keskustelemisen tärkeänä työvälineenä ja 
osana praktiikkaani. Kahdenkeskiset keskustelut teemoista, ideoista ja töistä ovat parhaimmillaan 
herättäviä ja avaavia uusien ajatusten pyörittelyhetkiä. Usein ne ovat melko nopeatempoista aja-
tusten vaihtoa.

Ryhmässämme oli viisi henkilöä. Yhden kohteen sijasta niitä olikin viisi. Joskus jo pelkkä käsitteiden 
määrittäminen ja niiden avaaminen vaativat aikaa ja pohdintaa. Ollakseen yhdessä intiimi ja jakava 
ryhmä ei merkitse sitä, että mielipiteidemme ja näkemyksiemme tulisi olla samat. Sanoisin, että 
lähes päinvastoin.

Ryhmätyöskentelyn yksi arvokkaimmista anneista on erilaisille näkökulmille altistuminen. Kah-
denkeskisessä suhteessa niitä on kaksi, ryhmässä niitä saa kerralla monta. Tämä korostui Englan-
nin-reissussamme. Yhtäkkiä me oman “maailmamme” kanssa kohtasimme toisen maailman ja ym-
päristön, jossa ei ollut ainoastaan aamukahveja kuistilla ja hampaan harjausta laiturilla vaan liuta 
uusia ihmisiä, esityksiä, töitä ja tekoja. Räävimme, lajittelemme ja mankeloimme kaikkea tätä uutta 
yhdessä ja erikseen. Oli mielenkiintoista kuulla muiden näkemyksiä ja tulkintoja. Joskus se täydensi 
jo oppimaani näkemystä toisesta. Toisinaan taas se oli yllättävää ja arvaamatonta. Olin jo muodos-
tanut, mielestäni, melko kokonaisvaltaisen kuvan ryhmäläisistäni ja yhtäkkiä jokin ulkoinen ärsyke 
laukaisikin uutta informaatiota ja syvyyttä.

Nämä ulkoisten ärsykkeiden ruokkimat keskustelut tuntuivat täydentävän aikaisemmin samaani ku-
vaa toisista holistisempaan, itsenäisempään ja täyteläisempään suuntaa. Ulkoa tullut ärsyke muo-
dosti kuin lihaa luiden ympärille sen rangan oheen, jonka olimme jo oppineet toisistamme tunte-
maan ja ymmärtämään. Nyt veri pumppasi niihin lihaksiin, jotka ymmärsivät ja katsoivat eri kantilta 
tai haastoivat. Se valaisi aikaisemmin koettua: se esimerkiksi auttoi ymmärtämään toisen ryhmäläi-
sen jonkin aikaisemman huomautuksen, tekemän valinnan tai pienen yksityiskohdan työssä.

Erot olivat lähentävä elementti. Ja ne tekivät meistä taas yksilöitä. Tuntui, että välillämme vallitsi 
luottamus, ja lähes mitä vain pystyi sanomaan ääneen, tuli se tunnepitoisena tai ei. Ketään ei tuo-
mittu näiden sanomisten takia.

En voi olla pohtimatta, millainen matka olisi ollut, jos se olisi tapahtunut esimerkiksi työskentely-
jakson alussa ennen kuin olimme saaneet tutustua toisiimme lempeän luonnon helmassa, ilman 
yhteistä kieltä, jonka olimme välillemme luoneet omassa magneettisessa maailmassamme. Samalla 
voi kysyä, olisiko ryhmäsuhteemme ja ammatillinen keskustelumme ollut erilaista, jos tapaamisem-
me olisivat tapahtuneet virallisemmin päiväsaikaan, emmekä olisi oppineet toistemme suihku- ja 
unirytmiä.

Näin ohjelman lopulla olen taas itsekseni ja yksin naputellen tätä tapahtunutta ryhmätilanteen tirkis-
telyä. Hapuilimme tapaamisissamme intensiivisten kohtaamisten ja intiimien tilojen rajoilla, ehkä ve-
nyttäen, testaillen ja niitä ylittäen. Se oli kumma tunne: samaan aikaan haluaa pitää kiinni ja laskea irti.
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Kun ryhmäorganismin aika on ohi, onko vaikein asia ymmärtää, että seisomme kukin omillamme?

Rutiinit ja aikataulut toivat meidät yhteen ryhmäksi. Ja yksilölliset eromme tekivät meistä taas yksi-
löitä. On varmasti ollut tilanteita, joissa jokainen on tuntenut olevansa yksin yhdessä, ja taas niitä, 
joissa olemme olleet yhdessä yksin.

Intiimin jakson tuloksena ei ole symbioosi, mutta ehkä jonkinlainen erohämmennys. Enää ei ole 
ryhmää, on vain ryhmässä rakennettuja eriytyneitä suhteita. Ei ole enää struktuuria, joka tuo mei-
dät yhteen ja aikatauluttaa kahvihetkemme. Nyt vastuu jatkosta on meillä itsellämme. Se tuntuu 
kummalta tällaisen jakson jälkeen.
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VERTAISKURATOINTI. VALTA NYKYTAITEELLE

Aapo Korkeaoja

Vertaiskuratointi on taiteen tuotannossa ja pedagogiassa sovellettava käytännöllinen filosofia: ku-
raattorin koolle kutsuma (ja tyypillisesti apurahojen puitteissa tuottama) joukko itsenäisiä taiteili-
joita suunnittelee taiteellista työtä tietyn yhteisen päämäärän, kuten näyttelytapahtuman, yhteisen 
festivaalimatkan tai esimerkiksi työryhmälähtöisen projektin puitteissa.

Olennaista on jaettu aika, riski epäonnistumisesta, yhteisvastuu ja niiden synteesinä nykyhetki ja -tai-
de. Sen sijaan, että kuraattori valitsisi valmiita töitä, hän kokoaa joukon taiteilijoita, jotka kaikki tekevät 
rinnakkain uutta työtä ja liikkuvat epämukavuusalueilla kohti sekä yksilöllisiä että yhteisiä päämääriä. 
Kokonaisuuden onnistumisen näkökulmasta dialogi ja luottamus ovat tärkeitä. Tyypillisesti yksin työs-
kentelevän (kuva)taiteilijan vastuu kokonaisuuden kehittämisestä herättää ryhmäprosessiin peilautu-
misen kautta nykytaiteen suhteen olennaisen kysymyksen: miksi tehdä juuri tämä työ juuri nyt?
 
Saman kysymyksen yhteiskunnallinen peilautuma on: ”Mitä on nykytaide ja mihin sitä tarvitaan?” 
Vastauksen tulisi olla kategorinen: Nykytaide on jotain, jota tehdään juuri nyt, tämänhetkisen ym-
päristön vaikutuksen alaisena, sitä varten ja siksi. Enemmän kuin aikalaistaide, nykytaide on elävien 
taiteilijoiden kulttuuria, joka näkyy yhteiskunnassa eri tavoin.  Se keskustelee, kaunistaa ja rakentaa 
mutta on myös toimeentulo ja taiteen edellytys, ja siten itseisarvo.
 
Kuraattorin rooli on toimia mentorina, tuottajana ja asiantuntijana, joka edesauttaa sekä itsenäisiä 
että ryhmän kesken jaettavia prosesseja kohti mahdollisimman vahvaa ja persoonallista lopputulos-
ta yksittäisten teosten ja kokonaistaiteellisen ajattelun näkökulmista.

Vertaiskuratoinnin tavoite
 
Kokonaistaiteellinen lopputulos on pyrkimys, jota ei kuitenkaan painoteta prosessin lähtökohtana, 
vaan se on ikään kuin sen sivutuote. Kyse ei ole koherentista tai symmetrisestä tavoitteesta vaan 
kokoelmasta keskenään resonoivia kysymyksiä, jotka muodostuvat rinnakkain työskennellessä. Ja-
kaessaan omaa työtään, ajatuksia ja metodeja, yksilöinä toimivat taiteilijat haastavat ja tukevat toi-
siaan kehittäen ajatusta kokonaisuudesta. Kuraattorin asema tässä prosessissa on lähtökohtaisten 
premissien, kuten teeman, puitteen ja resurssien organisoimisen jälkeen mahdollistaa, kuunnella ja 
kannustaa sekä jäsentää ajatuksia kohti vähitellen hahmottuvia teoksia.

Vertaiskuratoinnin pyrkimys on kasvaa ja kehittyä, tehdä osuvinta mahdollista taidetta ja siten pääs-
tä lopputulokseen, joka on enemmän kuin osiensa summa. Kuraattorin ammattitaidosta nousevat 
verkostojen ja taiteellisen näkemyksen lisäksi esiin mm. tuotannolliset kyvyt, empatiataidot ja kyky 
johtaa ryhmäprosesseja. Taiteilijalta taas vaaditaan tavanomaista enemmän kykyä avata omaa työ-
tään, keskustella, ottaa kantaa ja osallistua.

Vertaiskuratointi osana taidekulttuuria

Yksi taidemaailman vääristymistä on henkilönpalvonta. Se ohjaa ajattelemaan taidetta yhteiskun-
nallisen poikkeaman tuotoksena, säännön vahvistavana poikkeuksena. Kuraattori edustaa tässä ase-
telmassa kauppiasta, jonka neroutta tarvitaan eriskummallisen tuotteen arvon esiintuojana. Taide, 
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joka keskittyy enemmän henkilöihin kuin asioihin, on populismin tahraamaa. Syy ei ole taiteessa tai 
taiteilijoissa itsessään vaan konventioissa, jotka marginalisoivat varteenotettavaa työtä kuriositee-
teiksi, jotka nostetaan jalustalle. Kyse on taidekulttuurista, jota ylläpitävät siitä hyötyä saavat tahot, 
kuten vahvasti kaupalliset galleriat, sijoittajat ja kulttuurimedia. Vertaiskuratointi on vastalause tälle 
ilmiölle.

Samalla, kun erilaiset yhteisölliset prosessit ja horisontaalinen demokratia ovat lävistäneet patriar-
kaalisia kulttuurirakenteita, on paradoksaalista että kuvataiteen parissa valta keskittyy muille kuin 
taiteilijoille, ja mielenkiinto usein muuhun kuin taiteeseen itse. Hälyttävin esimerkki vääristyneestä 
kulttuurista on palkatta museossa näyttelyä pitävä taiteilija ja valokeilassa paistattelevat kuraattorit.

Vertaiskuratointi rikkoo perinteistä taiteilija–kuraattori-suhdetta ja demokratisoi kuratointia pro-
sessiksi, jossa puretut valtarakenteet lisäävät yhteistä pääomaa. Vertaiskuratoriaalisella metodil-
la, joka rinnastuu esimerkiksi esittävien taiteiden parissa 2000-luvun aikana taiteellisen prosessin 
valtarakenteita purkaneeseen Devising-metodiin, tuotetaan uutta työtä, voidaan saavuttaa vahvoja 
kokonaisuuksia ja luoda ilmiöitä, joiden laatutekijöinä ovat pedagogia ja jakaminen.

Vertaiskuratointi Hautumossa

Sekä taloudellisista että filosofisista syistä Hautumon rakenne perustui ulkopuolisten asiantuntijoi-
den ja ryhmän vetäjien työn lisäksi merkittävästi osallistujien omaan panokseen – vertaisuuteen.

Muun vertaisuuden lisäksi Hautumo-viikonloppujen osana olivat Vertaiskuratointi-sessioiksi nime-
tyt työpajat, joissa kukin osallistuja kerrallaan keskusteli muun ryhmän kanssa oman työnsä kehitys-
vaiheista. Pyrkimyksenä oli jakaa ja kehittää omaa työtä dialogissa ryhmän kanssa.

Sessiot eivät toimineet Hautumo-pilotissa parhaalla mahdollisella tavalla, mikä johtui lähinnä yhtei-
sen päämäärän puutteesta ja siihen liittyen jäsentymättömästä työskentelytavasta sekä liian tiukasta 
aikataulusta. Alunperin ajatuksena oli viedä osallistujat esiintymään yhteiselle festivaalille, jota var-
ten taiteellista työtä olisi konkreettisesti kehitetty. Britteihin suunnattu matka painottui kuitenkin 
esiintymismatkan sijaan verkostoitumiseen, eikä siten toiminut selkeänä yhteisenä päämääränä.

Tilanteessa, jossa yhteistä näyttelyä tai muuta vastaavaa päämäärää ei ole, vertaiskuratointi toimii 
paremmin tiukemmalla fokuksella siten, että eri sessioiden vaihtuvat näkökulmat motivoivat osallis-
tujia tarkastelemaan ja kehittämään omaa työtään suhteessa teemoihin ja muiden osallistujien nä-
kökulmiin. Pedagogian painottuessa vapautuu paine tuottavuudesta, mikä joissain tapauksissa avaa 
tilaa uudelle työlle. Vertaiskuratointi on kuitenkin ensisijaisesti taiteellis-tuotannollinen toimintata-
pa, jota on kehitetty helpottamaan nimenomaan uuden työn tavoitteellista tekemistä mielekkäällä 
ja kestävällä tavalla.
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VÄLITTÄMISEN TAIDE. KURATOINTI KURAATTORIEN NÄKÖKULMISTA

Elisa Itkonen 
 
”Kuratointi itsessään ei ole niin kiinnostavaa kuin se, mitä se voi tehdä: luoda työyhteisöjä, keskus-
teluja, tehdä piiloon jääviä rakenteita ja olemisen tapoja näkyväksi. Kuratointi on ajattelua ja läs-
näoloa ja se mahdollistaa asioiden jakamisen. Kuratointi mahdollistaa solidaarisuuden ja empatian 
paikkojen luomisen ja niiden avaamisen erilaisille yleisöille, kohtaamisen.”
– Anna Jensen
 
Miten haastattelu toteutettiin?

- Halusin kuulla ”uutta polvea” edustavien kollegoideni näkemyksiä
kuraattorin työstä.
- Kutsuin mukaan Anna Jensenin ja nynnyt-kollektiivin Hanna Ohtosen.
- Haastattelin Hannaa ja Annaa kirjallisesti Google Drive -dokumentin
kautta joulukuussa 2017.
- Osallistuin myös itse keskusteluun. Tämä artikkeli on erilaisten tyylilajien
sekoitus: välimaastossa, kuten kuraattorikin.
 
Ketkä puhuvat?

Elisa Itkonen, kuraattori ja tuottaja, joka on loputtoman kiinnostunut julkisen tilan käyttömahdolli-
suuksista taiteessa.

Hanna Ohtonen, joka yhdessä Selina Väliheikin kanssa on nynnyt, feministinen kuratoriaalinen duo, 
jonka työskentelyä määrittää ystävyys.

Anna Jensen, muun muassa Porin kulttuurisäätö -kollektiivista tuttu kuraattori, joka kertoo oman 
työskentelynsä tapahtuvan tutkimuksen, teorian ja toiminnan risteyskohdassa.

Valta ja vastuu

ELISA: Se kuraattori, joka itse haluan olla, fasilitoi taiteellisia prosesseja, on tasa-arvoinen keskus-
telukumppani taiteilijoiden rinnalla ja kehittää taiteellisia konsepteja ja tuotanto- sekä esiintymis-
alustoja. Instituutioiden ulkopuolella työskentelevä kuraattori tekee valintoja siinä missä vaikkapa 
esitystaiteilija valitessaan työryhmää itselleen. Miksi minusta silti tuntuu, että kuraattoriin liitetään 
aina päättäjän ja auktoriteetin rooli? Se tuntuu minulle vieraalta.

Mistä sinun kuraattorin työssäsi on kyse? 

HANNA: Ymmärrän, mitä tarkoitat sillä, että kaikki tekevät valintoja. Valitseminen kuitenkin tuo mu-
kanaan päättämisen ja tämä puolestaan valtaa. Kuraattorin työssä on myös vapaana toimijana kyse 
vallasta, vaikka sen ohella kyse onkin usein rakkaudesta taiteeseen. Omaa valtapositiota ja auktori-



26

teettia kannattaakin kyseenalaistaa, mutta valtaa ei voi tästä työstä poistaa. Sen voi kuitenkin jakaa 
työryhmän kanssa prosesseissa, ja siitä voi kantaa vastuun mielestäni myös eettisin tavoin.

Omassa työssäni on kyse siitä, että koen taiteen tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa ja haluan olla mukana 
prosesseissa, jotka tekevät sille tilaa ja aikaa. nynnyjen toiminnassa on kyse tasa-arvon ja moni-
naisuuden kysymysten herättelystä ja niistä kiinni pitämisestä taiteen kentällä. Kuraattorina koen 
tärkeäksi kuuntelemisen ja kanssakulkijuuden, sekä mainitsemani vastuun kantamisen. Nynnyjen 
filosofia on, että kuratointi on välittämistä: niin taiteen, yleisöjen, taiteilijoiden ja tilojen välissä 
olemista ja toimimista kuin myös sitä, että näillä kaikilla on väliä.

ANNA: Jaan ehdottomasti työssäni Hannan kokemuksen välittämisestä, ja kuraattorin työ on myös 
osoittanut välittämisen monimerkityksellisyyden ja tärkeyden. Haluan, että taide on avoin paikka 
monenlaisille keskusteluille, ja koen sen väyläksi avata keskustelua myös sellaisten ihmisten suun-
taan, jotka eivät aina tule kuulluiksi. Samalla haluan tuoda näkyville sellaista taiteellista tekemistä, 
joka instituutioissa ei välttämättä tule esille. Siksi myös koen kuraattorina olevani päättäjä ja auk-
toriteetti, ja vastuu näistä päätöksistä on välillä raskaskin. Tämä on varmasti yksi syistä, miksi koen 
ryhmässä työskentelyn mielekkääksi, sen mahdollistaessa kysymysten käsittelyn monelta kantilta.

Sen lisäksi, että kuraattorina teen päätöksiä ja valintoja, haluan ehdottomasti olla mukana teosten 
syntyprosessissa ja muutenkin luoda taiteilijoihin ja toimijoihin suhteen, jossa keskustelu ja luot-
tamus on mahdollista. Koen tämän rakenteita purkavaksi poliittiseksi toiminnaksi, jonka kautta voi 
kyseenalaistaa yksilöneron myytin, ja myös esimerkiksi siihen perustuvia rahoitusmalleja. En näe, 
että taide olisi maailmasta erillistä toimintaa, ja siksi koen kaiken taiteen olevan poliittista, myös 
ei-poliittisen taiteen. Taide syntyy aina tietyssä hetkessä ja kulttuurisessa tilanteessa, ja pelkäs-
tään jo se, että valitsee taiteilijuuden, on poliittinen teko: voisi varmasti päästä helpommallakin 
kuin valitsemalla ammatin, jota jatkuvasti kritisoidaan ja kyseenalaistetaan. Samalla kuitenkin haluan 
muistaa ja muistuttaa, että taiteen pariin on yleensä päädytty, koska sen tekeminen ja kokeminen 
synnyttää nautintoa ja iloa. Etenkin Suomessa on tapana ajatella, että vakavastiotettavuus vaatii 
vakavuutta, ja tähän toivoisin muutosta.

Instituutioista ja ”meistä”

ELISA: Itse työskentelen tällä hetkellä ANTI – Contemporary Art Festivalin festivaalipäällikkönä. En 
kuitenkaan ole tässä instituutiossa kuraattorin roolissa. Arvostettujen taidefestivaalien tai muiden tai-
deinstituutioiden kuraattorin tehtävät kiinnostavat minua, mutta haluaisin myös mahdollisuuksia kura-
toida tuotantokohtaisesti, luoda konsepteja ja niiden ympärille pieniä, väliaikaisia tapahtumia tai tiloja. 
Yhtä aikaa instituutiot hallitsevat myös minua; tietyssä seurassa koen yhä hankalaksi sanoa olevani ku-
raattori. Tämä johtuu siitä, että mikään ulkopuolinen taho, instituutio, ei ole minua sellaiseksi määritellyt. 

Minkälainen suhde sinulla on instituutioihin?

HANNA: Instituutiot ovat tärkeä osa taiteen kenttää, ja keskustelen ja työskentelen niiden kanssa aina 
silloin, kun se on vapaana toimijana mahdollista. Koska nynnyinä työmme keskittyy tällä hetkellä kentän 
rakenteiden kriittiseen tarkasteluun, tarkoittaa tämä myös instituutioiden tutkimista ja haastamista. 

ANNA: Tällä hetkellä kaipaisin etenkin ”instituution” tarkempaa määrittelyä – mitkä kaikki asiat ken-
tällä määritellään ”instituutioiksi”, voiko niitä kaikkia käsitellä samalla tavalla, ja missä kohtaa toiminta 
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institutionalisoituu? Onko nynnyt instituutio? Entä Porin kulttuurisäätö? Pidän esimerkiksi muse-
oinstituutiota tärkeänä, enkä ole sen tuhoamisen kannalla, vaikka tiedostan siihen liittyvät ongelmat. 
Silti arkistot mahdollistavat monenlaisen työskentelyn historiallisten ongelmakohtien äärellä. En itse 
ole kuitenkaan erityisen kiinnostunut instituutioista, vaan toimin epävarmuuden uhallakin mieluum-
min lyhytkestoisten ja intensiivisten projektien parissa, joissa vapaus on suurempi. Toisaalta viihdyn 
yliopistoissa, jotka nekin ovat instituutioita mutta joiden koen olevan taiteen tekemisen ja välittämisen 
kannalta tärkeitä. Tästä syystä olen myös erittäin huolissani suunnasta, johon tutkimus ja yliopistot 
ovat menossa. En koe, että oikeasti uudenlaista ajattelua luova taiteellinen tutkimus on myytävissä 
sellaisena tuottavana toimintana, minä tutkimus nykyään lähes poikkeuksetta tulee markkinoida. 

ELISA: Taiteilijan työn tarpeellisuudesta keskustellaan usein ei-taiteellisilla toimintakentillä, vaikka-
pa valtion- ja kuntien budjetteja suunniteltaessa. Kuraattorin tarpeellisuudesta keskustellaan sen 
sijaan taidekentällä. Tulen siitä väkisin vähän surulliseksi. Kentältä kuulemieni viestien perusteella 
jotkut freelance-taiteilijat toisaalta kaipaavat vastaavalla ansaintalogiikalla työskenteleviä kuraatto-
reja ja tuottajia yhteistyöhön. 

Mihin (meidän kaltaisia) kuraattoreja tarvitaan?

HANNA: Jos ymmärrän tämän “meidät” vapaina toimijoina, tarvitaan mielestäni kuraattoreita muun 
muassa taiteilijoiden keskustelukumppaneiksi. Olen aina ihmetellyt, mistä ajatus kuraattorista tai-
teilijan hyväksikäyttäjänä tulee, kunnes vähän aikaa sitten todistin juuri tällaista kuratointityötä. 
Kunnolla tehdyssä kuratointityössä on kuitenkin kyse siitä, että taiteilijan työ mahdollistetaan, että 
sitä tuetaan ja sitä reflektoidaan yhdessä. 

Kuraattori on parhaimmillaan taiteilijan luottohenkilö, joka tuntee tämän työskentelyn pitkältäkin ajal-
ta, osaa sijoittaa sen nykytaiteen, historian, kulttuurin ja politiikan konteksteihin, edistää sitä keskus-
telun ja välitystyön myötä ja rakentaa tilanteita, joissa taide ja taiteilijat kohtaavat yleisöjä merkityksel-
lisin tavoin. Vapaat kuraattorit voivat tehdä tätä työtä siinä missä instituutioiden kuraattoritkin, mutta 
toki olisi mahtavaa, jos instituutiot olisivat hieman avoimempia yhteistyölle vapaiden toimijoiden 
kanssa. Uskon, että koko kenttä hyötyisi siitä, että sen rakenteissa olisi liikkuvuutta ja vaihtelevuutta. 

Kuraattorin työhön kuuluu mielestäni tällä hetkellä myös sen rakenteiden määrittäminen ja kyseen-
alaistaminen, ja ehkä tätä on hetkittäin helpompaa tehdä instituutioiden ulkopuolella, vaikka toivoi-
sin sen olevan koko kentän kattavaa.

ELISA: Itse asiassa ei ollut tarkoitus olettaa, että olisimme samanlaisia kuraattoreja. Kuten muiden-
kin kysymysten kohdalla, parempi kysymyksenasettelu olisi ollut: "Mihin (sinun kaltaistasi) kuraat-
toria tarvitaan?”

ANNA: Allekirjoitan molempien jo mainitsemat tarpeet, ja ehdottomasti esimerkiksi kaupunkien 
tulisi hyödyntää kuraattorien osaamista entistä enemmän. Esimerkiksi Ruotsissa monessa kunnassa 
toimii julkisen taiteen kuraattori, ja näen tämän tarpeellisena suuntana. Toisaalta näen kuraattorin 
myös, kuten Hannakin tuo esiin, kentällä merkitysten parissa työskentelevänä henkilönä, ja tästä 
syystä paralleelina tutkijan työlle. 

Kuraattorin tehtävänä on ymmärtää, löytää, välittää ja luoda merkityksiä sekä merkityksellistää 
asioita ja tuoda niitä saavutettavaksi. Saavutettavuus ja sen huomioiminen on mielestäni yksi ku-
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raattorin tärkeistä tehtävistä. Kuten Hanna sanoo: se on välitystyö, jonka seurauksena taide, taitei-
lijat ja yleisöt kohtaavat. Ja nimenomaan yleisöt monikossa; pidän tärkeänä myös niiden yleisöjen 
saavuttamisen, jotka eivät perinteisten taideinstituutioiden pariin etsiydy.

Välittäminen ja saavutettavuuden edistäminen

ELISA: Hanna, voisitko avata enemmän tuota välittämistä? Kerrot välitystyöstä yllä, mutta mitä muu-
ta välittäminen konkreettisesti on työssäsi? Anna voi mielellään lisätä omia näkökulmiaan!

HANNA: Kuratointi tulee alun perin latinan sanasta ’curare’, mikä tarkoittaa englanniksi ’to take 
care’, eli huolehtia jostakin. Alun perin tämä on tarkoittanut ymmärtääkseni taideteoksista huoleh-
timista, ja kuraattorin tehtävä on ollut lähellä konservaattorin työtä.

Tästä juontaa ajatus välittämisestä nynnyjen kohdalla – että asioista ja henkilöistä on huolehdittava. 
Toki suomen kielen sana ’välittää’ tarkoittaa myös taidevälitystä ja Annan kuvailemaa taiteen viemis-
tä johonkin, sekä esimerkiksi museopedagogiikan avaavaa ja osallistavaa välitystyötä. nynnyille tämä 
sana on ollut tärkeä juuri siksi, että sen voi ymmärtää niin monella tavalla, ja omassa työssämme 
haluamme muistaa juuri sen, että jokaisessa tilanteessa, johon osallistumme, ihan jokaisella tekijällä 
on väliä – niin objekteilla, tiloilla ja ympäristöillä kuin ihmisillä ja muilla olennoillakin. Myös erilaisilla 
valinnoilla ja positioilla on väliä, eikä mitään saisi ohittaa liian pienenä tai mitättömänä ennen kuin 
on harkinnut sen todellista merkitystä. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa sitä, että kaikki projektin 
tekijät ovat saman arvoisia, saavat samaa palkkaa ja yhtä lailla äänensä kuuluviin.

ANNA: Välittäminen on osa työn ydintä, sitä että voidaan tehdä jonkinlaista työskentelyä ja ajat-
telua näkyväksi, välittää sitä eteenpäin. Kuraattori on tässä keskeinen hahmo, joka voi auttaa sekä 
muodon antamisessa että ajattelun vastaanottamisessa. Toisaalta tämä liittyy myös isompaan ide-
ologiseen ja idealistiseen ajatukseen siitä, että ”välittää” ja haluaa välittää, ottaa kantaa ja vaikuttaa.

Lisäksi tämä liittyy omaan väitöstutkimukseeni, jossa ”välittäminen” on myös hyvin konkreettista 
tekemistä: näkemykseni on, että viemällä taidetta yllättäviin paikkoihin, joissa sen väistäminen on 
mahdotonta, avataan keskusteluyhteyksiä, jotka muuten jäisivät syntymättä. Näin on mahdollista 
myös lähestyä ihmisiä, kysymyksiä ja kokemuksia, jotka ”perinteisin” tutkimusmenetelmin tai tai-
teen keinoin jäävät piiloon ja saavuttamatta. Kuraattori voi toimia välittäjänä, kun halutaan tietoa 
vaikeasti sanallistettavista tai representoitavista asioista, ja löytää tähän prosessiin keinoja, jotka 
eivät banalisoi näitä kysymyksiä.

ELISA: Minullekin on sekä tuottajan että kuraattorin työssä ollut tärkeää viestintuojana toimiminen: 
se, että pystyy tekemään taideteoksia näkyvämmiksi ja saavutettaviksi vaikkapa julkisen tilan tapah-
tumien kautta, ja törmäyttämään esimerkiksi erilaisista sosiaalisista taustoista tulevia ihmisiä taiteen 
ja taiteilijoiden kanssa.
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Vastakkainasetteluja

ELISA: Koetko, että Suomen (vapaalla ja/tai yleisesti) taidekentällä on jonkinlaista vastakkainasettelua 
taiteilijoiden ja kuraattorien välillä? Jos on, niin miten se ilmenee ja miten se on vaikuttanut sinun työhösi? 

HANNA: Koen tämän valitettavasti olevan totta. Lähinnä ajattelen, että koska taiteen rahoitus on 
yhä enemmän ja enemmän epävakaata, asetumme me kaikki sen parissa toimivat jotenkin kilpailuun 
keskenämme, vaikka emme sitä haluaisikaan. Yritän itse joka välissä taistella tätä ajatusta vastaan, 
koska yhtenäisenä kenttänä olisimme paljon vahvempia ja sen myötä ehkä paremman rahoituksen 
äärellä, mutta tiedostan tilanteen hankaluuden. Suomessa kuraattorin työ ei ole vakiintunut vielä, 
eikä se siitä johtuen ole kaikille täysin selkeä. Tämä aiheuttaa väärinymmärrystä, väärin toimimista 
ja näiden kautta eripuraa. Uskon myös, että asiaan vaikuttaa se, ettei kentän valtarakenteista puhuta 
tarpeeksi avoimesti.

ANNA: Koen, ja vaikka Suomi tulee vähän jälkijunassa tässä, että ongelma on yhä nähtävissä myös 
muualla. Kiinnostavaa on, että usein kuraattorit tuntuvat olevan tästä enemmän huolissaan kuin 
taiteilijat. Suurin osa taiteilijoista tuntuu suhtautuvan kuraattorin työhön arvostuksella, vaikka olen 
kuullut myös taiteilijalta, että hän ”osaa kyllä ihan itse ripustaa teoksensa seinille”. Tällaiset taiteili-
jat eivät varmastikaan näe kuraattoria potentiaalisena keskustelukumppanina, tai ehkä edes kaipaa 
sellaista. Itse taas koen mielekkääksi työskennellä taiteilijoiden kanssa, jotka haluavat pohtia teosta 
yhdessä, sen merkityksiä ja esittämistä, ja myös tuoda näkyville tällaisia mahdollisesti haastavia 
teoksia, jotka muuten saattaisivat jäädä yleisön ulottumattomiin.

Omassa työssäni vastakkainasettelu tulee konkreettisesti esiin rahoituksessa, joka toistaiseksi suun-
tautuu edelleen enemmän (tai lähes täysin) taiteilijoille kuin kuraattoreille, joiden ei mielestäni 
pitäisi edes joutua kilpailemaan samoista rahoista, koska se puolestaan lisää vastakkainasettelua. En 
tiedä, miten tämä asia pitäisi ratkaista.

ELISA: Miten voisimme purkaa näitä vastakkainasetteluja ja saada kuraattorien ammattitaito parem-
min käyttöön vapaalla kentällä? Kaikilla meillä on tästä vastuu päivittäisessä työssämme, mutta onko 
jotain muuta tehtävissä?

ANNA: Mielestäni Suomessa olisi paljon tehtävää siinä, miten kuraattorien toimintaa ja ammat-
titaitoa hyödynnetään ja markkinoidaan – kuraattorin ei tarvitse toimia ainoastaan omissa pro-
jekteissaan täysin vapaana toimijana tai toisaalta esimerkiksi museoissa, vaan erilaiset hankkeet, 
kaupungit ja instituutiot voisivat hyvinkin hyötyä kuraattoreista erilaisissa projekteissa. Täällä myös 
kirjoitetaan vähän kuraattoreista, sekä valtamediassa että taidemedioissa, ja kuva on yksipuolinen.

HANNA: Kannan ehdottomasti vastuun omasta työstäni ja siitä, että puran sen myötä negatiivisia 
käsityksiä ammatistani. Olen kuitenkin tällä hetkellä hieman väsynyt siihen, että kaiken tämän lisäksi 
minun on itse rahoitettava työni (siis haettava sille rahoitusta tai konkreettisesti maksettava se toi-
sella työllä) ja vielä etsittävä yleisiä, poliittisia keinoja siihen liittyvien myyttien ja ennakkoluulojen 
purkamiseen. Tämä koskee varmasti yhtä lailla taiteilijoita. Ehkä voisimme kaikki yrittää vain olettaa 
toisistamme mahdollisimman vähän ja pyrkiä hedelmälliseen yhteistyöhön kuunnellen, oppien ja 
toisistamme huolehtien? Haluaisin taiteen kentälle yhteiset barrikadit, joilla vaaditaan koko kenttää 
kattavan ammattitaidon tunnustusta ja rahoitusta.
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Lopuksi 

ELISA: Kiitos vielä kerran Hanna ja Anna. Teitä haastatellessani minusta tuntui, että olen kesken, 
mutta sopivasti kesken. Vaikka minun ääntäni kuultiinkin vähiten – ainakin merkkimäärällä mitattuna 
– tämä keskustelu, kuten myös Hautumo, vahvisti uskoa omaan praktiikkaani ja näkemyksiini.

Meillä keskustelijoilla ei juuri ollut eriäviä mielipiteitä. Lisäksi, vaikka Hannan ja Annan tausta on ku-
vataiteessa ja minun taas esittävässä taiteessa, huomasin, että kaikkien työssä on kyse muun muassa 
tilojen, tilanteiden ja yhteisöjen rakentamisesta, olipa muoto näyttely tai esitystapahtuma. Anna poh-
ti, että varmasti Suomesta löytyisi myös aivan eri tavalla ajattelevia nuorehkoja kuraattoreita. Jos siis 
joku tämän tekstin lukija haluaa esittää toisenlaisia näkemyksiä kuratoinnista, kuulen niitä mielelläni. 

Välittämisen toimintafilosofia voi tuntua naiivilta nykyajan työelämässä. Raha, aika, ihmiset – kaikki 
arkisen ympäristön rajalliset resurssit hankaloittavat filosofioiden toteutumista. En kuitenkaan aio 
kirjoittaa kriittisiä loppupäätelmiä.
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VUORIA, PRINSESSOJA, VIIDAKKOA JA FEMINISMIÄ. 
KOHTAAMINEN MIMOSA PALEN JA JUSTYNA KOEKEN KANSSA

Jaana Pirskanen
 
Justyna seisoo alastomana ja pukee nauraen ylleen koko vartalon peittäviä sukkahousuja, joi-
den toiseen laitaan on kiinnitetty isoja vihreitä lehtiä ja pehmoeläimiä. Hän käy syvän punaiselle 
plyysisohvalle makaamaan, muuttuu hiekanväriseksi maaperäksi, josta versoo viidakko. Osa viida-
kosta kasvaa ylös kohti kattoa ja pieni leijona nousee korkealle ilmaan tähystämään minua kohti. 

Tunnen oloni tervetulleeksi ja imaistun ilolla mukaan tähän hetkeen. Olen saapunut Berliiniin, van-
han korkeahuoneisen kivitalon toiseen kerrokseen kahden taiteilijan, Mimosa Palen ja Justyna Koe-
ken, jakamaan maailmaan. Matkustin keskustelemaan Palen kanssa, koska olen vaikuttunut hänen 
taiteensa veistoksellisuudesta, visuaalisesti voimakkaista hahmoista sekä esitystaiteen, veistostai-
teen ja musiikin yhdistämisestä tavoilla, jotka puhuttelevat myös dragtaiteen ja burleskin näkökul-
masta. 

Työskentelen itse dragin, burleskin, esitystaiteen, yhteisötaiteen, elokuvan ja psykologian risteyk-
sissä. Monialaisesti työskenteleminen on rikastuttavaa, mutta koen välillä myös kodittomuutta usei-
den alojen ristipaineessa. Kullakin taiteenalalla on omat estetiikkansa, norminsa ja ajatuksensa siitä, 
miltä esityksen kuuluu näyttää, kauanko se voi kestää ja mikä on hyvä tapa olla esillä yleisön edessä: 
millaista läsnäoloa tai esiintyjyyttä oletetaan. Halusin tavata Palen, keskustella hänen taiteestaan ja 
kysyä, mihin konteksteihin hän paikantaa itsensä, miten hän kokee eri kenttien konventiot, millaisia 
mahdollisuuksia ne avaavat ja millaisia rajoja ne asettavat.
 
Vuosia sitten:

Hälinän keskellä kaikuvassa tilassa on valtava vaaleanpunainen kermakakku. Jään katsomaan sitä. 
Mitään ei tapahdu. Odotan. Sitten hiljaa, varovasti kakun ylin kerros alkaa nousta. Näen iäkkään vil-
latakkiin pukeutuneen naisen, joka kohottautuu hitaasti vapisten seisomaan. Hän tarkastelee meitä 
uteliaan varmasti ja laskeutuu sitten hitaasti takaisin kakun sisään. Hengitän syvään ihastuksesta.

Kuvassa:

Gallerian valkeassa tilassa seisoo alaston feminiininen hahmo, jonka vyötäisiltä leviää tilaan suuri 
valkoinen paperinen vuoristo. Naisen hiusten ympärillä on sokerinen valkea hattarapilvi.

Jyväskylän kaduilla:

Lämpimänä kesäpäivänä vaeltelee vaaleanpunainen hattarapuu, josta ihmiset ottavat kuohkeaa so-
keria käsiinsä ja laittavat suuhunsa.

Hattuateljee:

Ovesta kävelee jonossa ulos ihmisiä, joilla on päässään erilaisia uniikkeja veistoksellisia hattuja. 
Ihmiset hajaantuvat ympäri kaupunkia.
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Kadulla:

Kaksi mustiin vaatteisiin pukeutunutta naista. Toinen nostaa hameensa ylös ja alta paljastuu nivusiin 
kiinnitetty matomainen pitkä olento ympärillään tomaatinpunaiset korut.

Pale tarjoaa minulle tuoksuvaa teetä ja rinkeleitä ja asettaa eteeni kuvan suomalaisesta metsästä. Ku-
vassa kaksi alastonta naista on pyllyt pystyssä vihreällä sammaleella. Naisten pyllystä törröttävät tatit. 
Toisessa kuvassa alaston mies penetroi suurta kiveä, jonka toisella puolella on alaston nainen. Kolman-
nessa kuvassa näen kaatuneen puunjuurakon takaa ojentuvat kädet, jotka ovat löytäneet toisensa. 

Tinder-treffit taiteena. Pale kertoo, että he sopivat miesten kanssa treffit metsään. Kaikki ovat alasti, muka-
na on kamera. Tilanne vie ja kuvaajan ja kuvattavan osat vaihtelevat. Kuvat asetetaan näytteille metsään sii-
hen kohtaan, jossa ne on otettu. Katsoja näkee tilan ja valokuvan, ja rakentaa muut tapahtumat mielessään. 

Pale kertoo, että ei työskentele teoreettisesti vaan intuition ohjaamana. Hän katoaa hetkeksi toiseen huo-
neeseen ja palaa yllään takin muotoinen rautalankakehikko, josta kasvaa väriseviä lehtiä. Miksi on tärkeää, 
että nämä lehdet värisevät juuri tällä tavalla, hän kysyy? En vastaa mitään. Hymyilen, koska koen tietäväni. 

Eteeni asetetaan kirja Justyna Koeken teoksesta Heilige und Prinzessinnen. Kuvissa iäkkäät prin-
sessat seisovat uima-altaan reunalla yllään valtavat värikkäät juhla-asut. Vihreän keveän leningin 
ympärillä, korkealla prinsessan päätä laajasti kehystäen, leijuu värejä ja kukkia, kuin taikavoimasta. 
Koeke on luonut asut yksi yhteen lapsuuden prinsessapiirustuksiensa pohjalta. Ihastun. Hengitän 
syvään ja koen kuplivaa innostusta.

Koeken työt ovat voimakkaan visuaalisia. Maassa makaa pumpattava merenneito, jolla on haava 
vatsassa, ja suusta purkautunut veri on levinnyt lammikkona lattialle. Merenneidolla on kädessään 
kalanruoto. Vaaleanpunaiseen huppariin pukeutunut ihminen pyllistää kameralle ja tekopyllystä 
kasvaa suuri kasvi, joka ojentautuu kohti katsojaa. Galleriatilassa on suuri vauhko punainen lateksi-
hevonen, punaiseen lateksiin pukeutuneita hahmoja ja lattialla punaisia sisäelimiä. Ihmiset seuraavat 
tapahtumaa valkoisen tilan toisessa päässä olevasta ikkunasta. Muotinäyttelyssä kävelee värikkäitä 
olentoja, joiden muodot eivät muistuta ihmistä.
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Haluan tuoda fantasian keskelle arkea. Raivata tilaa siltä todellisuudelta, joka tuntuu välillä sietä-
mättömältä. Visuaalinen efekti ei ole vain pintaa. Tilan ottaminen, olemassaolon ja näkyvyyden vaa-
timinen, on vahvasti poliittinen akti. Haluan luoda todellisuutta, jossa virtaavat nauru, aistillisuus, 
vapautuneisuus, ilo, seksuaalisuus, leikki, uskallus, uteliaisuus, kehollinen löytöretkeily, hulluttelu, 
moninaisuuden arvostus, kuunteleminen, yllätyksellisyys, himo, jakaminen ja vastavuoroisuus. Koe-
ken ja Palen taide resonoi minussa vahvasti.

Pale kertoo, että hän näkee itsensä esitystaitelijana ja veistosten tekijänä. Hän haluaa työskennellä 
siellä missä ihmiset liikkuvat. Ulkona, arjessa. Tuoda sinne yllätyksiä ja visuaalisia efektejä, jotka 
sieppaavat hetkeksi mukaansa. Hän kertoo, että pyrkii ulos konventionaalisesta galleriatilasta, mut-
ta taiteen levittäminen katukuvaan ei aina onnistu. Hän kertoo haaveilevansa teoksesta moottori-
tien varressa. Uppoudumme kuvittelemaan tämän teoksen kestoa. Kaksi sekuntia, viisi sekuntia vai 
kymmenen? Millainen efekti moottoritien varteen voisi avautua?

Seksuaalisuus, naiskuva, kehoa säätelevät normit, sallitun kauneuden rajojen tutkiminen, valtasuh-
teet. Löydän Palen ja Koeken teoksista teemoja, joista olen itse kiinnostunut. Kerron tämän hänelle 
ja hän vastaa, että ei itse koe käsittelevänsä ensisijaisesti näitä teemoja. Vuori-teoksessa hän lähti 
liikkeelle sokerista. Työstely lähti liikkeelle materiaalista eikä teoreettisesta ideasta.

On lämmin kesäpäivä vuosia sitten. Minut on puettu kultasukkahousuiseksi supersankariksi, ja mat-
kustan ympäri Helsinkiä valtavan pinkin pillunmuotoisen vaunun sisällä sen sileillä vaaleanpunai-
silla laskoksilla lepäillen. Syön nurmikolla sokkona seitsemää lajia jäätelöä ja keskustelen ystävieni 
kanssa. Kutsumme ihmisiä sisään vaunun hiljaiseen vaaleanpunaiseen tilaan ja katsomme, kun he 
kömpivät tukka pörrössä ulos vaginan aukosta takaisin kesäpäivän ääniin. Pale kertoo, että hänet 
muistetaan yleensä juuri tästä Mobile Female Monument -teoksesta. Pilluvaunu on alkanut elää 
omaa elämäänsä verkossa. 

Huomaamme, että olemme keskustelleet neljä tuntia putkeen. Koeke ja Pale kaivavat kaapeistaan hattuja, 
hameita, glitteriä, suuren pehmeän oranssin porkkanan, koristelinnun, pörröisiä boleroita, eläinprint-
tejä, sulkia, sukkia ja korkokenkiä. Pukeudumme vauhdilla, kuiskimme ja nauramme yhteisestä innostuk-
sesta. Jättiporkkana, silinteri ja hopeinen lintu päässämme riennämme rappuset alas ja sateiseen yöhön. 

Istun kotona keittiössä. Höyryävän teemukin kyljestä tuijottaa pöllö. Pohdin kokemaani. Mietin, 
että burleskitapahtumissa ja drag-klubeilla olen turvassa ja kotonani. Jaamme toisten esiintyjien ja 
yleisön kanssa (jokseenkin) yhteisen maailman: rakkauden yltäkylläiseen estetiikkaan, seksuaali-
suudella ilotteluun, sukupuolen tutkimiseen, teatterin taikaan ja illuusioiden luomiseen. Haluamme 
nauraa yhdessä, olla seksuaalisuuden äärellä yhdessä ja jakaa sen tunteen, että tämä on sallittua, 
ilahduttavaa, vapauttavaa, kenties kiihottavaakin. Seksuaalisuus saa olla kantava voima ja se voi olla 
yhteisöllistä, jaettua, ilman syyllisyyttä tai tiukkoja normeja. Kun ihminen pyörittää tupsuja paka-
roissaan lavalla tai sukupuoleltaan määrittämätön lähes yli-inhimillisen kaunis ja groteski olento 
ilmestyy näyttämölle, se luo tilaa elää ja hengittää.
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KONKRETIAN VOIMA

Salla Valle

On mielenkiintoista havainnoida sitä, minkälaista roolia esineet toimittavat ihmisten välisissä suh-
teissa, ja minkälainen potentia niillä on synnyttää toimintaa ja yhteisöjä ympärilleen. Tapaamisen 
järjestäminen on niin helppoa ja luontevaa jonkin materiaalin avustuksella: mennään syömään, kah-
ville, teelle, oluelle tai viinille. Outo olisi sellainen ystävän kanssa vietetty ilta, jossa ei olisi väli-
kappaleena minkäänlaista esinettä: ei kuppia, lasia, lautasta, tv:tä tai tietokonetta. Näitä tai muita 
esineitä harvoin mieltää tapaamisen sisällöksi tai osanottajiksi, vaikka ne hyvin usein ovat mukana. 
Fyysisyys liittyy tapaamiseen myös siinä mielessä, että toinen kohdataan omassa kehossa, joka on 
aina jossakin paikassa. Mikä saa ihmiset kokoontumaan yhteen?

On yhteisöjä, jotka muodostuvat välttämättömyyden sanelemista ehdoista. Jos esimerkiksi asuu 
Utsjoella haastavissa olosuhteissa, on yhteydenpito ja jonkinlainen yhteisyys naapureiden kanssa 
välttämätöntä, jotta heidän apuunsa voi luottaa hädän hetkellä. Näin yhteisöä kasassa pitävä liima 
on vahva, nimittäin halu pysyä elossa. Tässä tapauksessa yhteisöön kuuluvia ihmisiä ei valikoida, 
eikä naapuristaan välttämättä edes pidä. Yhteisöstä ulos jättäytyminen olisi jättäytymistä luonnon 
armoille. Kaupungissa asuvan taiteilijan taas on helppoa järjestää elämänsä niin, että sosiaaliseen 
piiriin rajautuu vain oman viitekehyksen ihmisiä. Paikoissa, joissa infrastruktuuri ja elinolosuhteet 
pitävät yksilön hengissä, yhteisöt syntyvät siis muusta kuin välttämättömyydestä.

Michel Serresin teoriassa subjektin ja objektin hankalaksi koetut käsitteet saavat uudenlaisen käsit-
telyn, joka kyseenalaistaa ihmistoimijuuden erityisluonteen. Teoriassa kvasiobjektit ovat jatkuvassa 
liikkeessä kiertäen kvasisubjekteja kuin pisteeltä toiselle, yhdistäen nämä toisiinsa kollektiiviksi. 
Jokin objekti on siis aina kuin kiertävä pelimerkki, joka muodostaa suhteen yksilöiden välille ja pitää 
ryhmän koossa. Objekti on ryhmän koossa pysymisen ehto: sopimus tai tahto eivät siihen riitä. 
Jokin esine on aina se, joka vetää ihmisiä puoleensa magneetin tavoin, jolloin se, mitä ihmisten vä-
lillä tapahtuu, on ikään kuin johdannaista objektin ympärille ryhmittymisestä. Tämä objekti voi olla 
esimerkiksi leirinuotio, markkinoiden omistajaansa vaihtava pikkuraha, yhteisesti kohotettu malja tai 
jalkapallopelin jalkapallo. Ajatelkaa nyt jalkapalloa: koko joukkueen ja tuhatpäisen yleisön fokus on 
keskittynyt yhteen pieneen palloon.

Olin apuna ystäväni muutossa ja hän tarjosi pois annettaviksi useita ruokatarpeita ja kodintavaroi-
ta, joiden joukossa oli sushiriisipussi ja suklaafonduekattila. Aloin ajattelemaan näiden esineiden 
voimaa kvasiobjekteina, myös sen innoittamana, että aloimme heti suunnittelemaan sushi-illan jär-
jestämistä, nyt kun meillä kerran oli riisiä. Riisi siis toimi laukaisevana tekijänä sille, että ottaisimme 
ystäviimme yhteyttä sushin valmistamisen merkeissä ja lopulta kokoontuisimme sen äärelle. Fon-
duekattila toimii samalla tavalla: sen olemukseen esineenä kuuluu kerätä ihmisiä ympärilleen silloin, 
kun sitä käytetään. Kuinka surullista ja erikoista olisikaan syödä suklaafondueta yksin. Nämä esi-
neet toimivat jonkinlaisena verukkeena tai yllykkeenä kutsua ihmiset yhteen, mutta voidaan ajatella, 
että tapaamisen varsinainen sisältö on itse tapaaminen eikä esine, jonka ympärille kokoonnutaan. 
Toisaalta miksei voisi olla mahdollista, että joku saapuu kokoontumiseen nimenomaan siksi, että 
himoitsee sushia tai suklaafondueta, eikä niinkään ole kiinnostunut ihmisistä, joita kuitenkin tulee 
tavanneeksi siinä samalla. Suklaafondue tai sushi johtavat yhteisön koollekutsumiseen ja yhteiseen 
tapahtumaan. Yhteisö on kuitenkin olemassa myös tapahtumien välissä abstraktissa muodossa. 
Mikä yhteisön olemus on silloin, kun sen jäsenet eivät tapaa toisiaan? Voiko pelkkä tietoisuus tai 
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muisto yhteisön olemassaolosta tuoda tukea ja helpotusta elämään ilman, että ihmisiä oikeasti 
tapaa? Miten yhteisön jatkuvuuteen voi luottaa?

Olen pohtinut paljon taideyhteisöjen syntyä ja sitä, miten objektit ja konkretia vaikuttavat niihin. 
Kuulin Keravalle syntyneestä keraamikkojen yhteisöstä, jossa kokoavana voimana toimii tila, josta 
löytyy keramiikkauuni. Tämä uuni on siis se magneetti, joka kerää ihmiset ympärilleen ja saa heidät 
jopa matkustamaan Helsingistä Keravalle. Toinen syy yhteisön syntyyn voi myös olla juuri Kerava: 
fyysinen olosuhde, joka rajaa tietyt ihmiset olemaan läsnä tietyssä paikassa.

Serresin teoriaa voisi jatkokehitellä siten, että kvasiobjektin käsitettä laajentaa koskemaan yleisem-
min materiaalin käsitettä, jolloin materiaalin voidaan ajatella tarkoittavan myös ei- konkreettisia 
asioita. Puhe, teksti, ajattelu tai liike voidaan ajatella materiaalina. 

Jokin asia on se, jonka ympärille tai äärelle ihmiset kokoontuvat ja yhteisöt muodostuvat: kuvatai-
dekoulussa kokoonnutaan kuvataiteen äärelle, performanssitapahtumassa performanssin äärelle, 
bänditreeneissä musiikin äärelle, ystävyyssuhteessa ystävyyden itsensä äärelle. Ilman yhteistä fo-
kusta tai päämäärää kollektiivi hajoaa.

Yhteinen tila nähdään usein tärkeänä tarpeena taideyhteisön syntymiselle ja perustamiselle. Kes-
kustellessani kulttuurialan ihmisten kanssa kollektiivisuuden kaipuusta, on tärkeäksi kriteeriksi 
noussut juuri yhteinen tila. Ehkäpä tuntuu olennaiselta rajata maailmasta sellainen paikka, joka 
nimen omaan on tarkoitettu yhdessäoloon sekä yhdistävän kiinnostuksen kohteen harjoittamiseen, 
verrattuna kaikkeen muuhun tilaan, missä kuljetaan usein nopeasti ohi ja siirrytään vauhdilla tilasta 
toiseen. Toiveissa oleva tila on ehdottomasti myös abstraktia pysähtymisen ja luovuuden tilaa, mut-
ta se tuntuu vaativan konkreettiset puitteet ympärilleen. Viisaasti valittu tila tai puite tuntuukin ole-
van avainasemassa yhteisön onnellisuuden kannalta: jos tila on huono ja epätarkoituksenmukainen, 
myös yleisessä ilmapiirissä todennäköisesti mättää jokin. Esimerkiksi, jos työyhteisössä jokaiselle 
on eristetty omat karsinansa työskentelyä varten mutta yhteisiä tiloja ei ole tai niiden viihtyvyyteen 
ei ole panostettu, ei kollektiivi pääse kehittymään. Ihmiset tulevat kyllä yhteen samaan rakennuk-
seen ja kohtaamisen potentiaali viriää, mutta konkreettiset puitteet estävät sen tapahtumisen.

Kuvataide ja performanssitaide ovat erityislaatuisia taiteenlajeja yhteisöllisyyden näkökulmasta si-
käli, ettei yhteisöllisyys vaikuta kuuluvan niitä harjoittavien taiteilijoiden päivittäiseen työskente-
lyyn mitenkään itsestään selvästi. Teatterin, esitystaiteen ja tanssin aloilla työryhmissä työskentely 
ja kaikenlainen yhteistoiminta näyttää sujuvan jopa kadehdittavan luontevasti ja helposti. Perfor-
manssin kentällä yhteisöllisyys painottuu kokemukseni mukaan lähinnä tapahtumiin, joiden välissä 
ihmiset ovat niin hajallaan pitkin maailmaa, ettei heihin välttämättä törmää missään tai edes tiedä, 
mistä heidät mahtaisi löytää. Performanssiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa sitä, että ihmisiä tapaa 
rituaalinomaisesti tapahtumissa ja lopun aikaa olet omillasi, ellei oteta lukuun yksittäisiä läheisem-
piä ihmissuhteita. Tilanne tuntuu paradoksaaliselta sikäli, että performanssi on nimenomaan sosi-
aalinen taiteenlaji, joka vaatii ihmisten todistajuutta ja fyysistä läsnäoloa samassa ajassa ja paikassa 
tullakseen olevaksi.

Monissa suurissa kaupungeissa on tilaongelma: taiteelliseen toimintaan soveltuvia tiloja ei ole tai 
ne ovat liian kalliita. Tilojen puute vaikuttaa varmasti myös kohtaamisen ja yhteisöllisyyden puuttu-
miseen. Etenkin kuvataidetta on vaikeaa tehdä ja esittää ilman siihen soveltuvia tiloja, sillä se konk-
retisoituu äärellisissä taideteoksissa, jotka vievät tilaa ja vaativat sitä myös ympärilleen. Ihmisten 
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välinen kohtaaminen taas konkretisoituu ihmisten kehoihin, jotka ovat samaan aikaan samassa pai-
kassa, tai heidän läsnäoloonsa virtuaalisessa tilassa. Ihmisten kehot ja virtuaalilaitteet ovat helposti 
liikuteltavia ja voivat kohdata monenlaisissa paikoissa. Siksi voisikin ajatella, ettei tilaongelman saisi 
antaa tukahduttaa kaikkea yhdessä tekemisen potentiaalia, jota kuitenkin voi olla olemassa ilman-
kin pysyvää tilaa. Vaikka yhteisössä päätöksenteko voi olla hidasta ja tuskastuttavaa ja esimerkiksi 
taiteellinen taso kärsiä kompromisseista, haluavat monet taiteilijat siitäkin huolimatta työskennellä 
yhteisössä, sillä yhdessäolo koetaan lopulta arvokkaampana kuin se, mitä sen takia menetetään. 
On myös asioita, joihin ei yksin kykene, mikä voi tarkoittaa konkreettisimmillaan vaikka painavan 
esineen nostamista. Myös pettymykset on helpompi ottaa vastaan ryhmässä kuin yksin. Yhteisö voi 
tehdä elämästä kevyempää.

Oman kokemukseni mukaan taiteilijat omassa lähipiirissäni eivät koe ammattiaan kovinkaan yh-
teisölliseksi. Pohdin, miksi näin on. Taiteilijan ammatin harjoittaminen tuntuu pyörivän hyvin pit-
källe erilaisten hakujen ympärillä: haetaan näyttelyaikoja, avustuksia, esiintymismahdollisuuksia, 
residenssipaikkoja, töitä, koulupaikkoja, ja jopa yksittäisille kursseille täytyy hakea koulun sisällä. 
Hakuprosessi on aina kilpailu, joka tuottaa voittajia ja häviäjiä. Usein voitot kasaantuvat tietyille 
henkilöille, sillä menestyminen alkaa tuottaa itseään. Toiset taas joutuvat kerta toisensa jälkeen 
pettymään. Tämä tilanne aiheuttaa ymmärrettävästi kateutta ja katkeruutta ihmisten välille ja myös 
ajaa heitä kauemmas toisistaan: omia ideoita varjellaan ja niistä ollaan mustasukkaisia, aika kuluu 
yksin hakemuksia kirjoittaessa. Tämä uuvuttava rahasta ja mahdollisuuksista taistelu ja yksinään 
toisia vastaan kilpailu kuluttaa valtavan määrän energiaa, joka eri tavoin kanavoituna voisi synnyttää 
jotakin todella luovaa ja uutta.

Olennainen kysymys onkin se, kuinka pystyisimme pääsemään yksilöiden välisestä kilpailuasetel-
masta tilanteeseen, jossa tehtäisiin asioita yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Jos aja-
tellaan rahaa kiertävänä kvasiobjektina, on sillä valtava kyky tarrata ihmiset itseensä kiinni, mutta 
sen erottava voima on vähintään yhtä suuri. Tarvitaanko taiteen tekemiseen aina välttämättä rahaa? 
Kaikenlaiset pienet kerhot, ompeluseurat, lukupiirit ja bändit muodostuvat ihmisistä itsestään läh-
töisin ilman ylempää, ohjailevaa porrasta. Näiden yhteisöjen poliittinen ulottuvuus on siinä, että 
ihmiset ottavat omiin käsiinsä sellaisen maailman luomisen, jossa haluavat elää.

Jos ihmisille annettaisiin tila ilmaiseksi ikään kuin lahjana, uskon, että sinne alkaisi kehittymään toi-
mintaa ennemmin tai myöhemmin kuin itsestään: fyysinen tila alkaisi synnyttää sisältöä. Samoin 
kuin jos asunnosta löytyy yksi ylimääräinen huone, muuttuu se ajan saatossa ompeluhuoneeksi, 
joogahuoneeksi, kitaransoittohuoneeksi – tai romuläjäksi. Esineiden toimijuuden pohtimisessa on 
tosiaan sekin puoli, että jos ihminen ei aktiivisesti raivaa ja valtaa tilaa itselleen ja omalle toiminnal-
leen konkreettisesti, esineet hyökyvät päälle ja ottavat vallan.
 
Lähteet:
http://netn.fi/artikkeli/serres-objektit-ja-maailmaobjektit
Tätä tekstiä varten on haastateltu performanssitaiteilija Katri Kainulaista sekä
performanssitaiteilija Willem Wilhelmusta.
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PEHMENEMISEN PRAKTIIKKA

Essi Kausalainen

Hautumon mentorin roolissa minulle avautui ainutlaatuinen näköala kotimaiseen esitystaidekent-
tään; vuoden ajan sain seurata lähietäisyydeltä erilaisia toimimisen tapoja, ajattelua ja niistä avau-
tuvaa estetiikkaa. Osallistujien kyky luottaa toisiinsa ja heittäytyä prosessiin kosketti minua syvästi. 
Tämän heittäytymisen ansiosta Hautumon aikana käydyt mentorointikeskustelut muodostuivat 
merkityksellisiksi myös itselleni.

Keskittymällä tarkastelemaan toisten työtapoja, kysymyksiä, toiveita ja kipupisteitä huomasin kir-
kastavani myös omaa praktiikkaani. Hautumon osallistujien rohkeus tulla nähdyksi haavoittuvina, 
epävarmoina ja keskeneräisinä ilman tavanomaisia suojia tuntui virkistävältä. Samalla se oli edellytys 
todelliselle dialogille ja jakamiselle. Vaikka olen puhunut pehmenemisen praktiikasta erilaisissa yh-
teyksissä aiemminkin, mentorin roolissa kollegiaalisuuden ja lempeyden merkitys korostui erityisel-
lä tavalla. Taiteen kentällä muhiva lempeyden diskurssin asettui uuteen valoon.

Lempeyden diskurssilla en tarkoita ainoastaan taiteilijoiden erimuotoisia hoivaprojekteja ja kes-
kustelua (taiteilijan) hyvinvoinnista. Kyse on perustavammasta siirtymästä kohti yhteisöllisempää 
olemista ja ajattelua. Ihailen suunnattomasti luontevuutta, jolla nuoret taiteilijat muodostavat kol-
lektiiveja, työryhmiä ja yhteistyöhankkeita. Moninaiset puheenvuorot tasa-arvosta ja lempeydestä 
taiteen tekemisen asenteina, feministisen kuratoinnin arvoista ja ystävällisyydestä  ravitsevat kaiken 
kyynisyyden keskellä. Keskustelu kielii pehmeästä vallankumouksesta joka on käynnissä taideken-
tällä. Liikehdinnästä, joka etenee vääjäämättömästä kohti kentän jähmeitä rakenteita, ja ehkä myös 
kohti yhteiskuntaamme laajemmin. Lempeys ei kuitenkaan ole sanana tai asenteena yksiselitteisen 
helppo. 

Koska lempeys on vaikeasti mitattavissa, siihen voi olla vaikea sitoutua, siltä on vaikea vaatia mitään. 
Lempeydessä piilee myös yleisen mukavuuden, mitäänsanomattomuuden ja loputtoman joustami-
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sen riski. Lempeä asenne – tai pehmenemisen praktiikka – ei kuitenkaan tarkoita kritiikistä luopu-
mista tai kaiken hyväksymistä, päinvastoin. Siinä on kyse herkistymisestä: äärimmäiseen tarkkuuteen 
pyrkivästä havainnoinnista ja rehellisyydestä, jonka avulla alistavien ja tukahduttavien rakenteiden 
tunnistaminen omassa ajattelussa ja toiminnassa, omassa vaikutuspiirissä, on mahdollista. Siinä on 
kyse syy- ja seuraussuhteiden hahmottamisesta ja tunnustamisesta mieliruumiin herkkyyden avulla.

Lempeä asenne mahdollistaa muutoksen, se mahdollistaa toisin näkemisen ja tekemisen, ja kuiten-
kin se on toimintatapana työläs ja usein näkymätön. Koska lempeys kysyy jatkuvaa uudelleen mää-
rittämistä ja tilannetajua, oman epäonnistumisen tunnistamista ja tunnustamista, siitä lipeäminen 
on kovin houkuttelevaa. Siinä missä kyynisyys ja ironia tuottavat etäisyyttä, välittäminen edellyttää 
läheisyyttä. Se edellyttää kiinnostunutta asennetta, osallistumista, vastuun ottamista ja sitoutu-
mista. Joillekin tämä osallistuminen tarkoittaa tekstin tuottamista, joillekin teosten ja näyttelyiden 
tekemistä, toisille vaikenemista. 

Kaikkiin näihin positioihin liittyy aktiivinen kysyminen ja valinta: Millaista valtaa käytän taiteilijana, 
mentorina, opettajana, ystävänä, kumppanina? Millaista toimintaa, estetiikkaa ja kieltä toimijuuteni 
luo? Millaista ruumiinkuvaa tuotan teoksissani, millaista maailmasuhdetta välitän? Millaista esiinty-
jyyttä ja katsojuutta olen mukana tuottamassa? Millaisia rakenteita tuotan ja tuen? 
Verrattuna provokaatioon, aktivismiin ja barrikaadeille nousemiseen lempeys saattaa näyttäytyä 
toivottoman tehottomalta. Herkistynyt ja pehmeä toimija ei voi paeta etäisyyden illuusioon eikä 
itsensä ulkoistamiseen, jota kärjistykset usein vaativat. Sen sijaan hän on sotkeutunut monimutkai-
seen suhteessa olemisen verkostoon, sosiaaliseen limaan, jossa navigoiminen kysyy kärsivällisyyttä 
ja loputonta toistoa. 

Toisaalta tämä lima myös yhdistää ja asettaa osaksi kokonaisuutta; se kannattelee ja pehmentää 
imaisten yksittäisen toimijan osaksi laajempaa yhteisöä ja keskustelua. Liman viskositeetti mahdol-
listaa monimuotoisuuden ja -äänisyyden ja jännitteet näiden äänien välillä. Lempeys on asenne, 
joka ei kutistu yhdeksi ulkoa määriteltäväksi estetiikaksi. Se on maailmassaolemisen tapa, joka tuot-
taa monimerkityksellistä, monimuotoista taidetta ja toimintaa. Se tuottaa tiheitä, sakeita, toisinaan 
myös sameita puheenvuoroja ja harhailua sivupoluilla.

Hautumo osoitti kauniisti, kuinka tällaisia kohtaamisen, herkistymisen ja jakamisen paikkoja voidaan 
rakentaa ja kuinka sosiaalista liimaa voidaan ruokkia. Se osoitti myös, ettei jakaminen aina ole help-
poa, eikä kasvaminen tapahdu hetkessä. Tarvitaan kärsivällisyyttä ja aikaa, ja jatkuvaa hereisyyden 
tilaa. Tarvitaan hyvää tahtoa ja suuri soppakattila, jonka ääreen kerääntyä.
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HEDELMÄKORI

Liina Kuittinen
 
Olemme täällä kansainvälistymässä 
Olemme tulleet tänne tullaksemme kansainvälisiksi 
Matkustaminen on tavallista 
Frame tukee taiteilijoiden kansainvälistymistä 
Matkustaminen on haitallista 
Toiset matkustavat pakosta 
Matkustaminen avartaa 
Me matkustamme Framen rahalla 
Matkustamme tapaamisiin 
Toiset matkustavat tapaamisiin viikoittain 
Matkustaminen on helppoa 
Teoriassa 
Lentokoneisiin ei voi tottua 
Käytännössä 
Frame maksaa taiteilijoiden lentolippuja 
Toiset pysäytetään rajoille 
Käytännössä 
Enää en valitse ikkunapaikkaa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa Framelle 
Matkustamme tapaamisiin 
Olen teoksia tekevä kuvataiteilija
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetti vuodelle 2017 oli 6,8 miljardia

Teostaiteilija 
On myös taiteilijoita ilman teoksia 
Todellisuudessa, onhan
 
Tulla kansainväliseksi 
Teoriassa 
Toivoisin puhuvani useampaa kieltä 
Käytännössä 
Olemmeko enää pitkään aikaan välittäneet kansallisista rajoista 
Ketkä me 
Ollakseen kansainvälinen on oltava taiteellisesti aktiivinen Suomen ulkopuolella 
Montako kertaa 
Riittääkö Ruotsi 
entä Viro
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Luotamme organisaatioon 
Kansainvälisyys kestollisena ilmiönä 
Kuin olisimme kutsuneet itse itsemme 
On lähettäviä ja vastaanottavia organisaatioita 
Instituution puitteissa toimiminen edellyttää tietynlaista käytöstä 
Kansainvälisyys ohimenevänä hetkenä 
Hillitty ja positiivinen asenne on plussaa
 
Hän osaa puhua aiheestaan tarkasti ja kiinnostavasti vaikka vaikuttaa siltä että olisi mieluummin 
jossain muualla 
Olisin mieluummin jossain muualla 
Avokonttorin keittiönurkkauksen pöydällä oleva hedelmäkori 
Tapaamme taiteilijan ja hän kertoo työskentelystään 
Taiteilijan töitä esitellään museoissa ympäri maailmaa 
Kansainvälisyys hedelmänä 
Taiteilijan käytös on välitöntä ja innostunutta 
Ihastumme kaikki taiteilijaan 
Framen valtionavustus vuonna 2016 koostui yleisavustuksesta (670 000 euroa), apurahoihin 
kohdistuvasta erityisavustuksesta (270 000 euroa) ja Venetsian biennaaliin kohdistuvista 
erityisavustuksista (yhteensä 60 000 euroa) 
Esittelen itseni arkisesti kontillaan olevana kuva- ja esitystaiteilijana 
Kansainvälisyys hedelmäkorina 
Utopia siitä ettei taidemaailma jäljittelisikään yritysmaailmaa 
Taiteilijana olen nelinkontin 
Kansainvälisyyden kanssa kahden 
Esittelylehtisten painokulut ja sovinnaiset sisällöt 
Esittelisinpä 
Utopia siitä että organisaation edustajat innostuisivat avoimesti hedelmäkorista 
Etsin ilmausta ei-kansainvälisyydelle 
Pidättäytyykö autarkinen taiteellinen praktiikka vuorovaikutuksesta ulkomaailman vai vain 
ulkomaiden kanssa 
Rajoille pysähtyvä taiteellinen praktiikka 
Lentokoneisiin ei voi tottua
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Instituutin työntekijät ovat niin kansainvälisiä että sen kuulee kielessä 
Instituutin takapihalla leikkivät lapset ja heidän kielensä abstraktiot 
Maahantuodut hedelmät avokonttorin keittiösyvennyksen tarjoilupöydällä, korissa 
Suomen ja Viron vanhat kulttuurit ovat kuulemma lähempänä meditatiivista kulttuuria kuin 
eurooppalaista kommunikatiivista kulttuuria 
Jaettu epäluulo abstraktioita kohtaan 
Hedelmäkorista löytyy todennäköisesti banaani 
Matka- ja majoituskulut

 
Opettelemme ajattelemaan hankelähtöisesti 
Olemme tulleet tänne majoittumaan 
Onko hankelähtöinen ajattelu lähempänä meditatiivista vai kommunikatiivista kulttuuria 
Koti ei ainoastaan uusintamisen vaan myös arvonlisäyksen paikkana 
Airbnb asumisen abstraktiona 
Hedelmät vuokrakorissa 
Airbnb asumisen eroosiona 
Taiteellinen praktiikka joka ei vaadi matkustamista ei residenssiä eikä tapaamisia 
Opettelemme tuntemaan hankelähtöisesti 
Airbnb autiomaa ja projektikohtainen tunne-elämä 
“Saksalaiselle koira ja kissa edustavat oppositiota, kun taas virolaiselle ne ovat tavallinen pari” 
Banaani ja omena ja rypäle ja päärynä ja ananas 
Hedelmät 
Rinnakkaiset erot ja hierarkkiset 
Esitykset joissa tarjoillaan teetä ja avajaiset joissa viiniä 
Rajalle pysäytetyksi tulemiseen ei voi tottua 
Todellisuudessa, eihän 
Hillitty ja positiivinen asenne on plussaa
Suolatikut, perunalastut, viinirypäleet, paloiteltu moniviljapatonki, maustetut tuorejuustot, 
brie-juusto,
sinihomejuusto, piparkakut, oliivit, irtokarkit (hedelmää, salmiakkia, kirpeää hedelmää, lakritsia), 
kivennäisvesi, pommac, kanisteriviinit (punaista ja valkoista ja toisinaan róse ) ja se kun Tuomo 
huomasi että voikuutio oli somistettu tertulla punaherukoita vaikka oli tammikuu.
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RIVEJÄ HAUDUTTELUN VÄLISTÄ

Marika Räty

On kulunut vuosi siitä, kun Hautumo kokoontui työskentelemään yhdessä viimeisen kerran. Olen 
kiitollinen, koko prosessista. Hautumo istutti minuun jotain, minkä olen kunnolla tunnistanut vasta 
paljon sen jälkeen, kun työskentelyn oli määrä jo päättyä.

Kyllähän me tiedämme, miten nämä oikeasti menevät. Henkiset prosessit eivät seuraa projektisuun-
nitelmia, eivätkä kokemusten jäljet lakkaa vaikuttamasta siinä pisteessä, johon raportin kansilehden 
aikajana päättyy.

Tunnen olevani enemmän kuin ennen Hautumoa ja viisastuneeni tavalla, josta olen ylpeä. Minua 
viehättää se, ettei se näy ulospäin. Vanhat tutut, sukulaiset ja naapurit eivät ohimennen kohdates-
samme arvaa, etten ole enää se sama. Se ei haittaa, sillä minä itse tiedän. Tunnistan vahvuuden, 
jonka yhdessä kasvanut joukko minulle ennestään tuntemattomia ihmisiä minuun kirjoitti. Jaettu 
taiteellinen työskentely, eksyminen, yrittäminen ja paljas ihmisyys, jotka Hautumossa koin, ovat 
uusi näkymätön supervoimani, ässäni hihassa.

Roolini Hautumossa oli jotain suunnittelijan, asiantuntijan ja fasilitoijan välissä. Usein olin se, joka 
piti lankoja käsissään ja pakettia kasassa, mutta ryhmä muuttui hyvin nopeasti itseohjautuvaksi alun 
tutustumisen ja orientoitumisen jälkeen.

Kolmas sparrausviikonloppu osui sellaiseen aikaan, että Aapo oli muiden kiireiden vuoksi estynyt. 
Essin sparraukset oli aikataulusyistä siirretty pois sessioista ja minä sairastuin angiinaan juuri vii-
konlopun alla. Ryhmä joutui työskentelemään keskenään, toisiaan ja tilanteita kuunnellen. Apu-
naan heillä oli session suunnitelma ja runko, mutten osaa sanoa, miten paljon he sitä seurasivat. 
Myöhemmin moni ryhmäläinen mainitsi tuon viikonlopun parhaana sparraussessiona. On nöyrää 
ymmärtää, miten vähän meidän järjestäjien läsnäoloa tarvittiin, mutta olen myös kiitollinen tämän 
oppimisesta. Nyt jälkeenpäin tuntuu, että ryhmä työskenteli uskomattoman viisaasti ja tehokkaasti 
sekä tahoillaan, että yhdessä ja että me hienoilla metodeillamme hidastimme turhaan, kun olisimme 
voineet vain kuunnella.

Hautumo oli toki pilotti, eli oppimiskokemus. Ja minäkin opin. 
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