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Kirjallinen opinnäytetyöni ”Koreografia ja koreografisen esityksen materiaalit” on katsaus siihen, kuinka laajaalaisesta näen materiaalit, joiden kanssa koreografi voi luoda merkityksiä sekä moniaistisia esityksiä.
Ensimmäisenä kirjallisen opinnäytetyöni rajauksena toimii henkilökohtainen suhteeni koreografiaan. Esittelen
omaa koreografista ajatteluani ja sitä, kuinka ymmärrykseni ja ajatukseni koreografiasta on muovaantunut ja
muuttunut maisteriopintojeni saatossa. Tuon esille omat havaintoon ja sen harjoittamiseen suuntautuvat
praktiikkani, joita käytin työkaluinani taiteellisessa opinnäytetyössäni.
Kirjallisen työni toisena rajauksena toimii taiteellinen opinnäytetyöni a/part/ment, joka oli esitys yhdelle kokijalle
kerrallaan. Esityksen ensimmäinen näytös kuljetti kokijan Teatterikorkeakoululta Vallilaan asuinhuoneistoon,
jossa esityksen toinen näytös tapahtui. a/part/ment –esitys toteutettiin kauttaaltaan kuulokkeiden ja
ääninauhojen avulla, mikä mahdollisti sen, ettei esitykseen kuulunut yhtäkään nimettyä esiintyjää.
Taiteellisen opinnäytetyöni yhtenä keskeisenä koreografisena tavoitteena oli luoda teoksen koreografiaa
esitystilojen, -paikkojen ja objektien ehdottamien olemisen tapojen avulla. Haasteena oli se, miten valmistaa
kokijaa havaitsemaan ja tarttumaan noihin ei-inhimillisiin koreografisiin eleisiin.
Kirjallisessa työssäni kirjoitan uudelleenhavaitsemisesta, jonka takana on Viktor Shklovskyn teoria taiteen kyvystä
esittää tutut asiat vieraina. Tällöin esitys toimii alustana, joka tarjoaa kokijalle mahdollisuuden havaita jo totuttua
uusin silmin. Uudelleenhavainnoinnin kautta uudet havainnot pääsevät nousemaan tietoisuuden tasolle. Tämä
mahdollistaa havaintoon ja tietoisuuteen nojaavan kokemusmaailman rikastumisen.
a/part/ment –esityksen pyrkimyksenä oli lujittaa kokijan ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutuksellista
suhdetta sekä kyseenalaistaa luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelua. Esitys pyrki osoittamaan, että niin
inhimilliset kuin ei-inhimilliset asiat ympäröivät alati ihmistä. Sen vuoksi esitys toteutettiin niin, ettei sillä ollut
kiinteätä näyttämöä vaan esitys ympäröi kokijaa.
Ympäristönomaisista monitaiteellisista teoksista on puhuttu taiteen piirissä 1960-luvulta lähtien, jolloin Richard
Schechner nosti käsitteen esille puhuakseen ei-frontaalinäyttämöillä tapahtuvista yleisöä aktiivisesti osallistavista
esityksistä. Käsittelen Terike Haapojan, Mika Hannulan ja Claire Bishopin näkemysten avulla kuvataiteen ja
koreografisen esityksen, a/part/ment, välistä suhdetta tarkastellen taiteellista opinnäytetyötäni sekä
paikkasidonnaisen taiteen että installaatiotaiteen näkökulmasta. Osittain julkisessa tilassa tapahtuneessa
esityksessä liikuttiin toistuvasti julkisen ja yksityisen tilan hämärillä rajapinnoilla. Esittelen sitä, miten julkisia
tiloja luovia medioita käytettiin hyviksi ja toisaalta sitä, miten pyrimme tuomaan esiin eri tiloja, joilla ei
välttämättä ole edes suhteellista sijaintia.
Lopuksi tuon vielä a/part/ment –esityksen tavoitteiden ja pyrkimysten rinnalle esityksen kokijoilta kerättyjä
palautteita, joiden pohjalta pyrin piirtämään entistä laajempaa kuvaa siitä, millaisia merkityksiä ei-inhimillisten
materiaalien kanssa synnytetty esitys synnytti. Pohdintani tukena käytän Tuomas Laitisen ajatuksia osallistavista
ja immersiiviisistä esityksistä.
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JOHDANTO
Alustus
Kirjallisessa opinnäytetyössäni tarkastelen taiteellisessa opinnäytetyössäni
a/part/ment käsittelemiäni kysymyksiä koskien koreografiaa ja koreografisen
esityksen mahdollisia materiaaleja. Mitä koreografia on ja voi olla? Mitä ovat
koreografian materiaalit? Miten koreografinen esitys järjestäytyy ilman
tanssijan kehoa? Millä keinoin koreografinen esitys voi liikuttaa kokijaansa?
Millaisen muodon koreografinen esitys tarvitsee, jotta se sallisi kokijan luoda
esitykseen omaa toiminnallista sisältöä?
Koen tärkeäksi käsitellä suhdettani koreografisen näyttämön kaanoniin.
Koreografialla on vahva historiallinen sidos ihmiskehoon ja sen
representaatiotapojen rajaamiseen. Kehollinen oleminen on ollut ja on
puhuttelevaa ja merkitysrikasta. Tätä rikkautta on pyritty ja pyritään edelleen
rajaamaan niin näyttämöillä, yhteisöissä kuin kokonaisissa yhteiskunnissa.
Kehollisen artikulaation kautta on ilmaistu ja ilmaistaan esimerkiksi
yhteiskunnallista asemaa, valtaa ja sukupuolta. Kehon käytön kautta
esitettävät symbolit taas ovat toimineet ja toimivat välineinä muodostaa
kehojen välille ainakin hetkellisiä yhteisöjä.
Taiteellisessa opinnäytetyössäni lähdin tarkastelemaan koreografiaa jo
olemassa olevan arkiliikehdinnän kautta. Halusin tuoda näkyväksi ja
koettavaksi ihmisen luoman kaupunkiympäristön kehollista olemista. Olin
kiinnostunut urbaanin miljöön aikaan saamista koreografisista systeemeistä,
jonka osatekijöitä ovat niin inhimilliset kuin ei-inhimilliset toimijat. Pyrin
esityksen avulla tuomaan esille monisyisten suhteiden ja rakenteiden
verkoston, jossa ihminen päivittäin operoi.
Taiteellinen opinnäytetyöni a/part/ment oli esitys yhdelle kokijalle
kerrallaan. Siinä kokija kulki esityksen läpi kirjallisten ja äänellisten ohjeiden
saattelemana. Esityksen tapahtumapaikkoina toimivat julkinen kaupunkitila
ja asuinhuoneisto Helsingin kantakaupungin alueella. Esityksen kesto oli noin
1,5 tuntia, ja se jakautui kahteen osaan, joista ensimmäisen puoliskon kokija
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vietti kaupungilla ja toisen asunnossa. Esityksessä ei ollut mukana nimettyjä
esiintyjiä.
a/part/ment –esitysprosessi lähti liikkeelle halusta luoda esitys, jonka
rinnalla kokija liikkuisi osallistuen samalla esityksen kulkuun. Koin tärkeänä
kokijan ja esityksen koreografian välisen suhteen tutkimisen. Oma
kokemukseni oli, että olimme maisteriopintojeni aikana harjoitelleet
koreografisia työkaluja pääasiassa suhteessa tanssijan kehoon. Taiteellisessa
opinnäytetyössäni halusin tarkastella sitä, miten erilaiset materiaalit, kuten
esineet, ehdottavat liikettä ja miten näiden materiaalien ehdottama liike voisi
toimia osana koreografista esitystä.
Olen kiinnostunut julkisessa tilassa tapahtuvien avointen tapahtumien
organisoinnista, yhteiskunnallisten rakenteiden tiedostamisesta ja niiden
elävöittämisestä koreografisen ajattelun keinoin. Esityksessä a/part/ment
minua kiinnosti tuoda näkyväksi yhteiskunnallisten rakenteiden,
instituutioiden, julkisen liikenteen, arkkitehtuurin ja mainonnan ohjaamat
arjen koreografiat.
Taiteellisessa opinnäytetyössäni halusin tarkastella yhteiskunnallisia
rakenteita etäisyyden päästä. a/part/ment –esityksen pyrkimyksenä oli
vieraannuttaa kokijaa arkitodellisuudestaan ja suunnata esityksellisin keinoin
kokijan tietoisuutta kohti hänen aistejaan. Tavoitteena oli mahdollistaa
erityinen ja uudenlainen ympäristön havaitsemisen kokemus aistimalla ja
tarkastelemalla sitä esityksenä.
Olin kiinnostunut tutkimaan koreografian mahdollisuuksia esityskontekstissa,
jossa ei ollut ennalta määriteltyjä esiintyjiä. a/part/ment –esityksen
koreografiassa kokija oli sen liikkuva päätekijä, joka vaikutti esityksen ajallistilalliseen kulkuun sekä tapahtumalliseen sisältöön esityksen kokonaiskeston
puitteissa.
a/part/ment –esitys tapahtui monissa tiloissa ja paikoissa kuten muun
muassa Teatterikorkeakoululla, raitiovaunussa, kadulla ja asunnossa. Noiden
paikkojen ja tilojen avulla esitys pyrki herättämään kokijan tietoisuuden
omasta suhteestaan erityyppisiin ympäristöihin. Esityksessä pyrittiin
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esityksellisin keinoin osoittamaan ympäristön vaikutuksia ihmiseen.
a/part/ment tutki ihmisen ja ympäristön välisiä muuttuvia ja monisyisiä
suhteita.
Kysymykset koreografiasta ja koreografisen esityksen materiaaleista olivat
voimakkaasti läsnä a/part/ment –esityksessä ja sen työstämisen prosessissa.
Käytän kirjallisessa opinnäytetyössäni a/part/ment –esitysprosessin
työskentelytapoja ja taiteellisia ratkaisuja esimerkkinä koreografisesta
esityksestä.
Kirjallisen opinnäytetyöni ”Johdanto” –alustuksen olen jakanut kahteen
osaan. Ensimmäisessä osassa ”Alustus” esittelen keskeiset kysymykset ja
teemat, joiden kanssa olen opinnäytetyöprosessini aikana työskennellyt.
Kerron lyhyesti, mistä taiteellisessa opinnäytetyössäni oli kyse ja miten esitys
toteutui. Käyn yksityiskohtaisemmin läpi koko esityksen kulun ”Johdanto” –
alustuksen toisessa osiossa ”a/part/ment –esityksen kulku”.
Ensimmäisessä pääluvussa ”Koreografisen ajattelun
uudelleenmuotoutuminen” käyn läpi sitä, miten käsitykseni koreografiasta on
maisteriopintojeni aikaa muovaantunut ja miten näen koreografian tänä
päivänä. Tarkastelen koreografiakäsitystäni suhteessa koreografi Deborah
Hayn ja koreografi William Forsythen koreografiseen ajatteluun.
”Koreografisen ajattelun mahdollisuudet” –alaluvussa käsittelen koreografi
Mårten Spångbergin luentojen ja työpajan aikana tekemieni muistiinpanojen
avulla koreografisesta ajattelusta työkaluna, jonka kautta lähestyä maailmaa
ja sen ilmiöiden käsittelyä.
Alaluvussa ”Koreografisen esityksen apparaatit” esittelen yhdessä André
Lepeckin tekstin ”9 variations on things and performance” kanssa esineiden ja
asioiden kykyä tuottaa liikettä. Tämä teema nousi keskeiseksi
opinnäytetyöprosessini edetessä käsittelemään ihmisen suhdetta tämän
elinympäristöön. Nykyihmisen arki sisältää runsaasti niin inhimillisiä kuin eiinhimillisiä materiaalisuuksia, jotka aikaansaavat liikettä ja toistuvia eleitä.
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Toisessa pääluvussa ”Havainto taiteellisen opinnäytetyön kulmakivenä”
lähden liikkeelle käsittelemällä havaintoa suhteessa a/part/ment -esitykseen
ja sen tekemiseen. Ajatteluni apuna toimivat muun muassa käsitetaiteilija
Lauri Anttila ja koreografi, filosofi Erin Manning, jotka ovat tutkineet ja
käsitelleet töissään havaintoa.
Esittelen ”Taiteen tekemisen ja havainnon välisestä suhteesta” –luvussa
tapoja, joilla a/part/ment –esityksen kokijan havaintoa pyrittiin
suuntaamaan uudelleen ja samalla saattamaan hänet tietoiseksi arkisista
koreografioistaan. Käsittelen samaisessa luvassa teoreetikko Victor
Shklovskyn esseetä, jossa hän puhuu taiteen kyvystä luoda uusia tapoja nähdä
ja kokea maailmaa.
Kolmannessa pääluvussa ”a/part/ment –esityksestä ja paikkasidonnaisesta
taiteesta” esittelen sitä, miten päädyin tutkimaan koreografisen esityksen
mahdollisuuksia paikkojen ja tilojen kautta. Avaan myös näkymää siihen,
miten taiteellinen opinnäytetyöni lähti suuntautumaan kohti ympäristöä ja
mitä se esityksen tekijänä vaati minulta.
”Paikan ja tilan kokemisesta” –luvussa pohdin a/part/ment -esitystä
paikkasidonnaisuuden näkökulmasta. Mika Hannulan Nykytaiteen
harharetket: kommunikaatioprosessi valkoisen kuution ulkopuolella -kirjan
ajatusten saattelemana käsittelen a/part/ment –esityksen kahta näytöstä,
matkaa ja asuntoa, jotka keskenään tarjosivat esitykselle hyvin erityyppiset
olemisen ja liikkumisen tavat.
Käsittelen neljännessä pääluvussa ”a/part/ment- esityksestä ja
installaatiotaiteesta” esitystilaan asettamista ja asettumista Claire Bishopin
Installation Art: A Critical history –kirjan avulla. Esitystaiteessa on pohdittu
jo 1960-luvulta lähtien paikantumista ja yleisön kokemuksellista suhdetta
tämän ympäristöön. Koreografian näkökulmasta on kiinnostavaa pohtia,
millaista liikettä tila sekä sen materiaaliset ja immateriaaliset asiat ehdottavat
kokijalle.
Viidennessä ”a/part/ment –esityskokemuksen rakentumisesta” –pääluvussa
kertaan taiteellisen opinnäytetyöni keskeiset periaatteet ja tarkoitusperät.
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Tuon mukaan a/part/ment –esityskauden päätyttyä teettämäni kokijakyselyn
kautta kokijoiden ääntä.
Lopuksi –osiossa kirjoitan siitä, miten olen opinnäytetyöprosessini aikana
oppinut ja löytänyt. Lisäksi pohdin, mitä kysymyksiä haluaisin tutkia jatkossa.

a/part/ment – esitys. Kokijan saama kangaskassi ja sen sisältöä asunnon ruokapöydällä.

a/part/ment –esityksen kulku
a/part/ment –esitykseen ilmoittauduttiin etukäteen Internet-linkin kautta
valitsemalla itselleen sopiva esitysajankohta ja jättämällä omat yhteystiedot.
Viikkoa ennen esitystä kokija sai sähköpostiinsa ohjeet, joissa hänelle
kerrottiin, että esitys alkoi kokijan valitsemana ajankohtana Taideyliopiston
Teatterikorkeakoululta. Ohjeet selittivät, että kokija tulisi kulkemaan sekä
ulko- että sisätiloissa Helsingin kantakaupungin alueella. Lisäksi ohjeet
kertoivat, että esitys jakaantui kahteen näytökseen, matkaan ja asuntoon,
joiden läpi kokija kulkisi kirjallisten ja äänellisten ohjeiden avulla (Liite 2.:
a/part/ment –esityksen sähköpostiohjeet.)
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Saavuttuaan Teatterikorkeakoululle kokijan tuli pyytää koulun info-pisteestä
omalla nimellään kangaskassi, josta hän löytäisi lisäohjeet. Pyydettyään
nimellään kassin Teatterikorkeakoulun infosta kokija löysi sieltä ohjekirjeen,
avaimen, matkakortin ja kuulokkeet. Kirjalliset ohjeet neuvoivat, että esitys
jatkui kuulokkeiden ja kassin sisällön avulla (Liite 3.: a/part/ment –esityksen
kangaskassin ohjeet). Luettuaan kuulokkeiden käyttöohjeet kokija laittoi
kuulokkeet päähänsä ja lähti niiden antamien ohjeiden mukaan matkaan.
Kuulokkeiden miesäänen ohjeet opastivat kokijan matkustamaan
Teatterikorkeakoululta Hämeenkadulle raitiovaununumero 7B:n pysäkille.
Kokijan kulkiessa kohti pysäkki kuulokkeissa pyöri ohjeiden lomassa
fiktiivinen radio-ohjelma, Radio Keskiarvo, jossa pyöri aisteja stimuloivia
fiktiivisiä mainoksia sekä keskiarvoihin perustuvaa tietoa asunnoista ja
asumisesta. Lisäksi radio-ohjelma kertoi Kuluttajatutkimuskeskuksen
tekemän ”Mitä eläminen maksaa?” –tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen
mukaan kohtuulliseen elämään kuuluu noin 250 hyödykettä tai palvelua,
jotka radio-ohjelmassa lueteltiin läpi (Kuluttajatutkimuskeskus 2010.)
Kokija jatkoi matkaansa raitiovaunupysäkiltä raitiovaununumero 7B:llä kohti
Vallilaa ja pysäkkiä nimeltä ”Hattulantie”. Jäätyään pysäkillä kokija jatkoi
kohti Rautalammintietä, joka sijaitsi aivan Suomen Liikemiesten
Kauppaoppilaitoksen läheisyydessä. Rautalammintiellä kokija astui sisään
erään kerrostalon rappukäytävään ja nousi siellä rappuja pitkin ylimpään
kerrokseen. Päästyään oikean oven taakse kokija avasi oven kangaskassissa
olleella avaimella. Avattuaan oven kokija löysi ulko-oven ja välioven välistä
sen päivän Helsingin Sanomat. Astuttuaan sisään kokija näki auki olevan
kaapin ovessa roikkumassa Wii-ohjaimen, jonka A-nappia hänen tuli painaa.
Ohjaimen napin painallus käynnisti esityksen toisen näytöksen, jonka aluksi
asunnon kaiuttimesta kuului sama miesääni, joka antoi ohjeita matkalla.
Kokijaa neuvottiin olemaan asunnossa kuin kotonaan seuraavat 40 minuuttia.
Ohjeiden kertoja sanoi, että ajankulusta ei tarvinnut huolehtia, sillä kokija
tulisi tietämään, kun aika on kulunut. Lisäksi ohjeet kertoivat, että asunnossa
oli viidet kuulokkeet, joissa oli lisää ohjeita asunnossa olemiseen.
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Asunto oli tilava kaksio, jossa oli erillinen keittiö, kylpyhuone ja parveke.
Asunnon sisältönä toimivat ”Mitä eläminen maksaa?” –tutkimuksen
hyödykeluettelo (Kuluttajatutkimuskeskus 2010) sekä esitystekninen kalusto,
jota olivat muun muassa videotykki, loisteputket, MacBook –tietokoneet,
kaiuttimet, valotiski ja kuulokkeet. Hyödykeluettelon mukaan asuntoon
hankitut huonekalut oli aseteltu tavallisesta poikkeavalla tavalla, esimerkiksi
sänky oli keittiössä, pyykinpesukone olohuoneessa ja puinen lipasto
kylpyhuoneessa suihkun vieressä. Myös elektroniikka oli sijoiteltu asuntoon
epäloogisesti niin, että esimerkiksi TV oli kylpyhuoneessa, vedenkeitin
olohuoneen ikkunalaudalla ja kahvinkeitin pyykinpesukoneen päällä
olohuoneessa. Vaatteita ja asusteita löytyi lähes jokaisesta asunnon kaapista,
makuuhuoneesta, aulasta, eteisestä ja keittiöstä. Kosmetiikka ja muu
käyttötavara oli aseteltu kaappeihin näytille harmonisesti mutta
epätavallisesti, sillä kaikkia tavaroita oli vähintään kaksi kappaletta.
Erilaiset istuma- ja makoilupaikat loivat asuntoon pieniä katsomoja, joissa
kokija saattoi katsella ympärilleen, levätä tai käydä kuulokkeiden ohjeiden
avulla mielen matkalla. Asunnossa oli läsnä koko ajan taustaäänenä hitaasti
muotoaan muuttava äänimatto, joka yhdisteli muun muassa siniaaltoa,
kahvinkeittimen porinaa sekä sähköääntä. Yhdessä keittiönkaapissa
naisäänen omaava äänisyntetisaattori kävi läpi hyödykeluettelon sisältöä asia
kerrallaan. Lisäksi makuuhuoneen lattialla ollut radio soi katkonaisesti
reagoiden toisinaan kokijan liikkeisiin tilassa.
Keittiön korkeassa kaapissa oli ruoka-aineksia ja suklaata sekä jääkaapissa
hedelmiä, Jaffaa, eineksiä ja erilaisia maitotuotteita. Esityksen aikana
ajastimella toimiva kahvinkeitin valutti kahvin ja levitti sen tuoksua ympäri
asuntoa. Mikäli kahvia otti, sitä saattoi juoda samalla, kun istui
kylpyhuoneessa WC-pöntön päällä ja katseli TV:stä videota orgaanisesta ja eiorgaanisista materiaaleista kuunnellen samalla kuulokkeista joutsenparvea.
Kun 40 minuuttia oli kulunut, miesääni palasi kertomaan, että esitys oli
päättynyt ja kokijalla oli 10 minuuttia aikaa poistua asunnosta. Kokijan tuli
jättää asunnon avain ja kuulokkeet eteisen naulakkoon. Kangaskassin kokija
sai pitää itsellään.
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1. KOREOGRAFISEN AJATTELUN
UUDELLEENMUOTOUTUMINEN
Tässä luvussa tuon esille, kuinka koreografinen ajatteluni on muovaantunut
viime vuosien aikana, ja miten uudet ajattelutapani vaikuttivat a/part/ment –
esityksen luomiseen. Tarkastelen ensimmäisessä alaluvussa ”Omasta
suhteesta tanssin ja koreografian kaanoniin” sitä, kuinka henkilökohtainen
suhteeni tanssiin ja koreografiaan on muuttunut maisteriopintojeni myötä.
Toisessa alaluvussa ”Objektien ja tilan koreografiaa” käyn läpi sitä, kuinka
suuntauduin opintojeni aikana työskentelemään erilaisten objektien ja tilojen
kanssa. Kolmannessa alaluvussa ”Koreografisen ajattelun mahdollisuudet”
tarkastelen sitä, mitä koreografinen ajattelu minulle on, ja mitkä sen motiivit
ovat.
Koreografisten esitysteni materiaalit eivät ole materiaaleja, jotka ovat
alisteisia koreografialle vaan ne ovat pikemminkin koreografian luojia.
Neljännessä alaluvussa ”Koreografisen esityksen apparaatit” esittelen, kuinka
ajattelen a/part/ment –esityksen esineiden ja tilan luoneen osaltaan esityksen
koreografiaa.

1.1. Omasta suhteesta tanssin ja koreografian
kaanoniin
Rajaan ajanjakson, jota käsittelen suhteessa omaan tanssin ja koreografian
historiaani samoin kuin sen pääpainotus rajautui maisteriopintojeni
koreografian teoriaopetuksessa. Pyrin tällä tavoin reflektoimaan omaa
suhdettani sekä länsimaisen modernin että postmodernin tanssin ja
koreografin historiaan. Lähden liikkeelle niin sanotusta performatiivisestä
käänteestä ja postmetafyysisestä ajasta. Nämä käsitteet viittaavat siihen,
kuinka 1900-luvun kuluessa esittävän taiteen kentällä katse siirtyi
symboliikasta kohti elettyä elämää ja maailmaa.
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Tanssissa postmetafyysinen aika ja niin kutsuttu performatiivinen käänne
näkyivät esimerkiksi näyttämöllä nähtävien kehojen homogeenisyytenä.
Käytännössä tämä tarkoitti ideaalikehon virtuoottisuudesta siirtymistä kohti
kehon liikkeellistä artikulaatiota sekä amatöörikehojen tuomista näyttämölle.
Koreografiassa käänne merkitsi muun muassa paikkasidonnaisten esitysten
työstämistä sekä kollektiivisia ja poikkitaiteellisia työskentelyprosesseja.
Tällaisissa erityyppisissä taiteellis-tieteellisissä kokoonpanoissa työskentelivät
muun muassa koreografit Yvonne Rainer, Anna Halprin, Steve Paxton ja
Deborah Hay. He irtaantuivat taiteellisilla töillään modernistisesta
tanssitaiteen perinteestä ja vaikuttivat teoksiensa kautta tanssin uuden
paradigman muotoutumiseen. 1900-luvun puolivälin koreografit raivasit tietä
koreografiselle ajattelulle, joka tarkasteli kehon suhdetta ympäröivään
maailmaan.
Ennen maisteriopintojeni alkua ymmärrykseni koreografiasta oli
voimakkaasti yhteen kietoutunut tarkkaan liikekompositioon. Itävallassa
suorittamani tanssijan koulutuksen aikana olin tutustunut lähinnä koreografi
Merce Cunninghamin tapoihin luoda tarkkoja liikekompositioita, joiden
keskiössä oli fyysinen artikulaatio.
Maisteriopintojeni aikana tutustuin erilaisiin kompositiometodeihin, kuten
sattuma, matemaattiset kaavat, pelirakenteet ja kollaasit, joita oli niin ikään
käytetty jo 1900-luvun puolivälistä lähtien. Koreografian opinnoissani
opiskelimme ja pohdimme aikalaiskoreografiemme käyttämiä koreografisia
työkaluja. Koin, että yhtenä keskeisenä kysymyksenä oli, miten esitystä
voitaisiin työstää yhdessä tanssijoiden kanssa, ottaen huomioon heidän
taiteellisen ajattelunsa. Esimerkkeinä toimivat tanssikäsikirjoitukset ja scoret,
joita tanssija voi tulkita oman tilallis-ajallisen ymmärryksensä sekä esiintyjän
dramaturgisen taitonsa kautta.
Maisteriopintojeni alussa syksyllä 2013 kuulin ”Koreografian historia ja
teoria” –kurssilla koreografi Deborah Hayn kysymyksen: ”mitä jos kaikki
kymmenet miljoonat soluni voisivat kokea jokaisen hetken ainutlaatuisuuden,
joka hetki, nyt ja nyt?” (Hay Monni 2013 mukaan). Se herätti minussa ennen
kaikkea kehollisena olentona uudenlaisen vireystilan. Liikkeellistä harjoitetta
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tehdessäni mieleni sai laskeutua aistimaan kehoni omia prosesseja samalla,
kun osallistuin havaintojeni kanssa minua ympäröivän paikan aistimiseen.
Hay piti työpajan Teatterikorkeakoulussa keväällä 2015. Työpajassa
liikuimme muun muassa edellä mainitun Hayn kysymyksen ja scoren kanssa.
Hayn harjoituksissa kysymykset ja scoret toimivat pohjana improvisaatioille,
jotka synnyttivät osin arvaamattomia tilanteita.
Työpajan improvisaatioissa tapahtui monia kohtaamisia samanaikaisesti. Osa
kohtaamisista tapahtui ihmisten välillä ja osa ei-inhimillisten olomuotojen
välillä. Yksittäinen tilanne vaikutti kehkeytyvän lukemattomista eri mittaisista
ja eri etäisyyksien päästä tapahtuneista kohtaamisista.
Viehätyin toisista vaikuttumisen sallimisesta ja yhtäaikaisesta oman
situaation kysymisestä. Lähdin pohtimaan kokemustani suhteessa
koreografiseen esitykseen. Tilanteen minulle tuottamat kokemukset olivat
voimakkaita, epäjohdonmukaisia ja intensiivisiä. Tapahtumaan
osallistumiseni kautta sain kokea kaiken itse. Kun käyn tanssiesityksissä,
todistan tapahtumia, mutta elän niitä kuitenkin aina näyttämön ja esiintyjien
kautta, epäsuorasti. Tästä nousi kysymys: voisiko koreografinen esitys olla
suorassa yhteydessä kokijaansa? Miten koreografia koreografioisi tuolloin
kokijansa?
Koreografi William Forsythe puhuu koreografiasta suorana tai välillisenä
tapana järjestää kehoja. Jälkimmäisessä tapauksessa koreografia sommittelee
ympäristön, jotta se järjestäisi kehon suhteessa tilaan sekä toisiin kehoihin
(Just Dancing Around? 2012, 04:35-04:50.) Järjestelläkseen kehoja ja niiden
liikettä koreografia käyttää työkaluinaan ajallis-tilallista sommittelua,
kompositiota, sekä kinesteettisten merkitysten ymmärrystä.
Koreografiasta puhutaan yleensä silloin, kun kehoa organisoidaan suhteessa
tilaan tai toisiin kehoihin. Itselleni tuo keho on lähes poikkeuksetta
tarkoittanut tanssijan kehoa. Tanssijan liikkeen ajallis-tilallisen tapahtumisen
todistaminen nousi maisteriopintojeni aikana koreografisten teoksien
työstämisen keskiöön. Ymmärsin kuitenkin toisena maisterivuonnani ”Tanssi
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kokonaistaideteoksena” –kurssin aikana, että kehon järjestämisen sijasta
minua kiinnosti ajatella koreografiaa liikkeen järjestämisenä.
Syksyllä 2015 kirjoitin opinnäytetyösuunnitelmassani, että ”koreografia on
minulle kiinnostusta liikettä kohtaan, aina elektronien liikkeistä universumin
värähtelyyn. -- Olen kiinnostunut liikkeestä hyvin isossa mittakaavassa, en siis
ainoastaan liikkeestä tanssina” (Martikainen 2015.) Kiinnostukseni
suuntautuminen kohti liikettä ja sen värähtelyä merkitsi koreografian
kannalta sitä, että käsitykseni materiaaleista, joiden kanssa voisin
koreografina työskennellä, laajeni merkittävästi.
Kun ymmärrykseni liikkeestä ja sen eri muodoista rikastui, koreografinen
ajatteluni ei voinut enää rajautua vain ihmiskehoihin. Aloin kiinnittää
huomiota jatkuvasti ympärilläni tapahtuvan liikehdinnän lisäksi asioita, jotka
saivat minut liikkeelle ja jollain tapaa vangitsivat kiinnostukseni sekä
muokkasivat kokonaisvaltaisesti olemiseni laadun.

Continuum –tanssiteos. Pingispalloja sekä Outi Markkula ja Anne Naukkarinen.
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1.2. Objektien ja tilan koreografiaa

Syksyllä 2014 ”Tanssi kokonaistaideteoksena” –kurssilla luomassani
tanssiesityksessä Continuum työskentelin niin tilan, tanssijoiden kuin eiinhimillisen materiaalin, noin neljän tuhannen pingispallon, kanssa. Tuohon
asti koreografiset työkaluni olivat olleet tietoisesti käytössäni vain tanssijoiden
kehoja järjestäessäni. Tämä oli ensimmäinen prosessi, jossa käytin harkitusti
koreografista ajatteluani suhteessa muuhun materiaaliin kuin ihmiskehoon.
Prosessin aikana tutkin sitä, kuinka yksittäinen materiaali reagoi sitä
liikutettaessa, millaisia ominaisuuksia sillä on ja toisaalta, miten se liikuttaa
ihmistä. Huomasin pian, että pingispallo ehdotti keveyden ja leikkisyyden
ohella horisontaaliutta, vaakatasossa olemista. Pallojen tapa oleilla lattialla
veti myös tilassa olevat ihmiset lattialle toimimaan ja makoilemaan. Tämä
hyvin konkreettinen esimerkki sai minut tietoiseksi siitä, miten paljon valtaa
esineillä ja asioilla on ihmiskehoon.
Liike vaikutti melkeinpä itseorganisoituvan rajatun esitystilan ja sen
materiaalien myötä. Ensisijaisen tärkeää ei ollut niinkään asioiden tilallinen
sijoittuminen, niin kuin olin aiemmin ajatellut, vaan valitut materiaalit ja
jännite, joka asioiden välille on syntynyt tai synnytetään koreografisessa
esityksessä. Merkittäväksi nousi tila ja paikka, jonne asiat tai esineet asetetaan
ja se, millaiseen suhteeseen ihminen asettuu niiden kanssa.
Tämä havainto sai katseeni suuntautumaan kohti esityspaikkaa ja sinne
saapuvaa kokijaa. Ne olivat kaksi asiaa, jotka esitys aina vaatii ympärilleen.
Esitystä ei ole ilman kokijaa, mutta toisaalta esitys ei myöskään
tapahtumallistu kokijassaan ilman jonkinlaista paikantumista. Keskeisiksi
seikoiksi koreografisen esityksen tekemisessä tuntuivatkin nousevan
ymmärrys ympäröivän tilan tuottamasta koreografiasta ja sen vaikutuksesta
kokijaan ja tämän havaintoon.
Keväällä 2015 loin kaksi eri tilademoa, jotka kummatkin ehdottivat
omanlaistaan koreografiaa kokijalle. Olin kummassakin demossa läsnä
ohjeiden antajana ennen tilaan astumista sekä myöhemmin tilassa
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videonauhalla, mutten fyysisesti läsnä. Demoissa pyrin käsittelemään
ympäröivää tilaa kehoa kokonaisvaltaisesti koreografioivana asiana.
Lisäksi tutkin koreografisen esityksen merkitysmaailman luomista ilman
esiintyjää. Haasteena oli, miten luoda merkityksiä ilman tanssijan kehoa. Niin
kauan kuin tanssijan keho oli ollut läsnä, olin koreografina luonut merkityksiä
ihmiskehon kautta toisten ihmisten nähtäväksi ja koettavaksi. Kun
koreografinen esitys ei enää rakentunutkaan tanssijan kehon rakentamien
merkitysten kautta, en voinut enää koreografina työskennellä kuten ennen.
Koreografina minun täytyi kehittää uusi tapa ajatella koreografista esitystä
sekä sitä, miten luoda ja rajata liikkeen, paikan ja ihmisen välisiä
merkityssuhteita.
Olin myös kiinnostunut koreografisen esityksen ja kokijan välisestä suhteesta.
Halusin tutkia, miten lähelle kokijaa esityksen koreografia voi tulla.
Demoissani tilakoreografiat olivat reiteiltään ja tunnelmiltaan selkeät, mutta
ne eivät oikeastaan tarjonneet kokijalle mahdollisuutta kyseenalaistaa tai
valita toimintojaan. Ensimmäisessä demossa tähän vaikutti tilassa vietettävän
ajan kesto, minkä lyhyyden vuoksi kokijalla ei ollut aikaa tehdä muuta kuin
mitä hänelle oli ehdotettu. Toisessa demossa kokijat matkustivat lyhyen
matkaa kohti yhteistä päämäärää, missä heillä oli suoritettavanaan tehtävä.
Tuossa demossa yhdessä matkustaminen ja yhteinen päämäärä sitouttivat
kokijat yhdessä olemiseen, mikä suuntasi heidän huomionsa ennemmin
muihin kuin kysymään itseltään, mitä haluaisin ehkä tehdä toisin.
Aloin pohtia, miten voisin koreografioida taiteellisessa opinnäytetyössäni
liikettä ilman tanssijoiden kehoja sekä yhtäältä käsitellä kokijan ja esityksen
välistä suhdetta niin, että se tarjoaisi kokijalle mahdollisuuden vaikuttaa
esityksen kulkuun kokonaiskeston puitteissa. Maisteriopintojeni alussa olin
ymmärtänyt koreografin työn tanssijan liikkeiden visuaalis-kinesteettisten
merkitysten luomisena, mikä tuntui pian riittämättömältä tavalta lähestyä
koreografin työtä.
Kiinnostukseni aisteja herättelevää esitystä sekä kokonaisvaltaista
esityskokemusta kohtaan nousivat keskiöön suunnitellessani taiteellista
opinnäytetyötäni. Aloin tavoitella koreografista esitystä, joka liikuttaisi
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kokijaansa näkyvästi tai näkymättömästi paikassa, jossa esitys tapahtuu. Koin,
että koreografian tehtävänä taiteellisessa opinnäytetyössäni olisi mahdollistaa
kokijan asettuminen osaksi esitystä, jotta kokija voisi sallia itsensä vaikuttua
ja vaikuttaa esitykseen.

1.3. Koreografisen ajattelun mahdollisuudet
Koreografi Mårten Spångbergin asenne ja tapa puhua koreografiasta
rohkaisivat minua ajattelemaan koreografiaa muuna kuin näyttämöllä
esitettävänä tanssiteoksena. Spångberg vieraili luennoimassa Post-dance
konferenssissa Tukholmassa syksyllä 2015. Luennollaan Spångberg käsitteli ja
pohti, mitä koreografia on tänä päivänä ja mitä se mahdollisesti voisi olla.
Hän korostaa luennoillaan, ettei koreografi ole enää vain tanssintekijä vaan
koreografi on henkilö, joka omaa tietynlaisen ajattelutavan tai asenteen
(Spångberg 2015, 16:20-16:33.) Aloin pohtia, mitä koreografinen ajattelutapa
tai asenne voisi tarkoittaa.
Koreografinen ajattelu on minulle ennen kaikkea työskentelyä liikkeen,
liikuttajien ja liikutettavaksi tulevien kanssa. Liikettä voivat tuottaa niin
ihmiset kuin ei-inhimillisetkin asiat, kuten eläimet, kasvit ja esineet sekä
immateriaaliset hyödykkeet. Suhtaudun niihin kaikkiin ympäristöään
koreografioivina liikuttajina, joiden liikuttamisen kyvyn koreografinen
ajattelu voi rajatussa kontekstissa valjastaa käyttöönsä sekä tuoda näkyväksi.
Kun työstän esitystä, koreografinen ajattelu on pyrkimystä mielikuvitella,
ymmärtää ja käydä läpi lukemattomia tapahtumaskenaarioita siitä, mitä esitys
voisi olla. Koreografisen esityksen luonteesta riippuen se saattaa osoittautua
mahdottomaksi hahmottamisen prosessiksi.
Koreografinen ajattelu voi olla kiinnostusta sekä liikettä, kehoja että eiinhimillisiä olomuotoja kohtaan. Se on pohjimmiltaan sitoutumaton
työstämään mitään tiettyä materiaalia tai asiaa. Koreografin työ on
tutkimustyötä, jossa koreografi viettää aikaa valitsemiensa materiaalien
kanssa ja lähtee synnyttämään tutkimuksensa pohjalta koreografista
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kompositiota. Komposition logiikka muotoutuu valittujen materiaalien
pohjalta yhdessä koreografisen ajattelun kanssa.
Koreografisten työkalujen kautta voi lähestyä niin eri esitysmuotoja kuin
yhteiskunnallisia ilmiöitäkin. Spångbergin (2015, 16:53-16:59) mukaan eri
medioiden työstäminen koreografisen ajattelun avulla ei pyri siihen, että
koreografista tulisi tekijä, author, joka ainoastaan ottaa uusia aloja haltuunsa.
Kyse on koreografisen ajattelutavan kyvystä ilmaista ja tuoda esiin
maailmasta jotain erityistä, mikä muuten jäisi kätkeytyneeksi (Spångberg
Martikaisen työpäiväkirjasta 11/2015.)
Ajatus koreografiasta esille tuomisen eleenä palauttaa minut takaisin oman
koreografisen työni ja ajatteluni pariin. Koreografian maisteriopintojeni
aikana kätkeytyneisyydestä on puhuttu runsaasti suhteessa tanssitaiteen
potentiaaliin ilmentää asioita ja ilmiöitä, jotka eivät ole välttämättä
kielellistettäviä.
Olen ymmärtänyt esiin tulemisen syntyvän liikkeestä tai tapahtuvan liikkeessä
olemisen seurauksena. Kyse ei ole mistä vain liikkumisesta vaan liikkumisesta
eri aistien ja havaintojen kanssa sekä niiden kautta. Se on minulle alistumista
ei-tietämiselle ja toiseudelle. Koen sen toisena olemisen mahdollisuutena.
Se on myös yksi syy, miksi halusin luoda koreografisen esityksen kokijalle.
Halusin mahdollistaa sen, että kokijallakin olisi esityksen kautta mahdollisuus
kokeilla olla joku muu kuin se jona esitykseen saapui. Omien kokemusteni
myötä toivoin, että esityksen subjekti, kokija, voisi kokea oman olemisensa
erityisenä ja poikkeuksellisena tuon esityksen ajan.

1.4. Koreografisen esityksen apparaatit
Maisteriopintojeni aikana olen tutkinut, miten objektit ja ei-inhimilliset
materiaalit voivat vaikuttaa ihmiskehon olemiseen ja olemukseen. Olen
tarkkaillut, miten esitysteni erilaiset materiaalit liikuttavat niin esiintyjiä kuin
yleisöäkin. Taiteellisessa opinnäytetyössäni laajensin tutkimukseni
koskemaan myös esityksen tiloja ja paikkoja.
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a/part/ment –esitys rakentui teokseksi pala palalta. Ensimmäiset esityksen
materiaalit olivat julkinen tila ja asunto, joissa esitys tapahtui. Niiden myötä
oli mahdollista alkaa työstää esitystä ja sen koreografista sisältöä.
a/part/ment –esityksen laajan ja monikerroksisen temaattisen verkoston
materiaaliseen keskipisteeseen asettui esityksen subjektin, kokijan, keho.
Lisäksi esitystä muovasivat julkinen tila sekä erilaiset asumiseen ja elämiseen
liittyvät materiaaliset hyödykkeet.
Taiteellisen opinnäytetyöni ennakkosuunnitteluvaiheessa olin kiinnostunut
jatkamaan tutkimustani esineiden ja asioiden kyvystä suunnata ihmisen
toimintaa ja olemusta. Aloin lähestyä esineitä ajatuksella, että ne olisivat myös
mahdollisia esityksen esiintyjiä, jotka omalla materiaalisella olemisellaan
tekevät myös jotain ihmiskeholle. Esineet ja asiat toimivat yhtenä esityksen
koreografiaa synnyttävänä moottorina.
Tekstissään ”9 variations on things and performance” kirjailija, kuraattori
André Lepecki puhuu objekteista apparaatteina. Apparaatit ovat mitä tahansa
asioita, jotka kykenevät vangitsemaan, suuntaamaan, määräämään,
sieppaamaan, muovaamaan tai kontrolloimaan. Samalla ne ovat asioita, jotka
lukitsevat inhimillisten olentojen eleet, käytöksen, mielipiteet tai diskurssit
(Lepecki 2011, 1.)
a/part/ment –esityksen toisessa asunto -näytöksessä tila ja sinne sijoitetut
250 asumiseen ja elämiseen liittyvää arjen hyödykettä ohjailivat kokijan
liikkumista. Ne rajasivat ja ottivat haltuun tilaa tehden samalla näkyväksi
tyhjän tilan, jossa kokija saattoi liikkua.
Yksittäinen hyödyke ehdotti kokijalle oman olemuksensa myötä tapaa olla ja
toimia. Jos kokija vastasi objektien kutsuun, hän saattoi avata kaapin ja
huoneen oven ja löytää sen takaa asian, joka kutsui hänet taas uuteen
toimintaan.
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On mielenkiintoista pohtia, kuka asunnossa itseasiassa liikutti ketä.
Vaihtuivatko kokijan ja hyödykkeen roolit kokijan ollessa asunnossa? Oliko
kokija oikeastaan alituiseen asunnon hyödykkeiden koreografioimana?
Lepecki täsmentää tekstissään, ettei ”apparaatti ole vain systeemi, joka
kontrolloi vaan asia, joka hallitsee”. Ihmisen luomat hyödykkeet hallitsevat
tämän elämää yhä enemmän, sillä ne ovat jatkuvasti läsnä (ibid.)
Ihminen on yhteen kietoutunut ja kiinnittynyt hyödykkeiden kautta
toimimiseen. Tämä tuottaa tietynlaista liikettä, joka tulee toiston kautta osaksi
arkista liikesanastoa. Nämä arkiset liikkeet ovat ihmisten kesken jaettuja ja
toistuvat esimerkiksi kaupunkikuvassa. Yksittäisen teon tai toiminnon
monistuminen ja esiin tulo kaupunkikuvassa paljastaa myös sen esityksellisen
luonteen. Tuota arjen esityksellisyyttä a/part/ment –esityksen ensimmäinen
matka -näytös pyrki tuomaan esiin.
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2. HAVAINTO TAITEELLISEN
OPINNÄYTETYÖN KULMAKIVENÄ
Tarkastelen tässä luvussa sitä, miten taiteellinen työni on kietoutunut yhteen
havainnon kanssa työskentelyyn. Ensimmäisessä alaluvussa ”a/part/ment –
esityksen suhteesta havaintoon” esittelen sitä, miten a/part/ment –esitys
pyrki havainnon kautta lujittamaan ja rikastuttamaan kokijan suhdetta tätä
ympäröivään maailmaan.
Toisessa alaluvussa ”Omista havaitsemisen praktiikoista kohti
uudelleenhavaitsemisen koreografiaa” tarkastelen sitä, miten praktiikkani ja
niiden myötä monimuotoisempana ja –kerroksellisempana näyttäytyvä
elinympäristöni vaikuttivat taiteelliseen opinnäytetyöhöni.
Kolmannessa alaluvussa ”Taiteen tekemisen ja havainnon välisestä suhteesta”
esittelen, kuinka a/part/ment –esityksen äänisuunnittelulla pyrittää
koreogafioimaan ja suuntaamaan uudelleen kokijan havaintoa.

2.1. a/part/ment –esityksen suhteesta
havaintoon
Taiteellisessa opinnäytetyössäni a/part/ment työskentelin läheisesti
havainnon kanssa. Pyrkimyksenä oli tarttua osittain kaupunkitilassa
tapahtuvassa esityksessä arjen esityksellisyyteen. Lisäksi koin tärkeänä tuoda
esiin rakenteiden luomia koreografisia systeemejä, jotka muovaavat
olemistamme, ehdollistavat havaintoamme sekä vaikuttavat siihen, missä ja
miten liikumme. Esityksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli vieraannuttaa
kokija ympäristöstään ja tutustuttaa hänet siihen uudestaan tietoisen aistien
käytön kautta.
Käsitetaiteilija Lauri Anttila kirjoittaa kirjassaan Ajatus ja Havainto, että
länsimaisella ihmisellä on havaintoja tehdessään taipumus erotella eri aistien
havaintoja sekä yhden aistielimen välittämiä aistimuksia osasiksi (Anttila
1989, 35.) Länsimaisella ihmisellä on siis kyky analysoida aistihavaintojaan ja
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jäsentää niitä osiin. Tällaisen analyyttisen prosessin voinee ajatella estävän
ympäröivän maailman havaitsemisen yhtenä kokonaisuutena.
Länsimaisen esitystaiteen historiaa tarkasteltuani havaitsin, että aisteihin on
suhtauduttu vielä viime vuosisadan puolivälissä melko leimallisesti jakamalla
aisteja julkisiin ja yksityisiin. Ohjaaja, tutkija Richard Schechner lainaa
artikkelissaan ”6 Axioms for Environmental Theater” taiteilija John Cagea,
joka sanoo teatterin olevan kahden julkisen aistielimen, korvan ja silmän,
taidetta. Cage kokee, että haju-, maku- ja kosketusaistien stimulointi on
sopivampaa intiimeissä, yksityisissä tilanteissa (Schechner 1968, 50.) Taiteen
parissa tämän tyyppinen ajattelu on saattanut luoda melko tiukat esteettiset
kehykset sille, mihin esityksen tekoprosessissa tulisi kiinnittää huomiota.
Anttila täsmentää, että havaitsemisen tapa, joka analysoi sekä korostaa näköja kuuloaistin merkitystä, on opittua eikä omaehtoista. Hänen mukaansa
perinteisten luonnonkansojen havaitsemisjärjestelmä on kokonaisvaltainen,
mikä mahdollistaa sen, että maailma näyttäytyy heille holistisena. Tämän
tyyppisessä maailmankatsontatavassa ja siinä olemisessa korostuu kaikkien
aistien tasavertainen merkitys. (Anttila 1989, 35.) Tällöin käsitys esimerkiksi
luonnosta on yhtenäinen ja suhde siihen vuorovaikutuksellinen. Tuolloin
maailman voi nähdä yhtenä valtavana systeeminä, jossa kaikenlaiset
tapahtumat ovat merkityksellisiä ja toisiinsa kytkeytyneitä.
Koreografina olen pyrkinyt luomaan teoksia, jotka olisivat moniaistisia sekä
kinesteettisiä. Esityksissäni olen tavoitellut useiden aistien kuten esimerkiksi
kosketus- ja asentoaistin samanaikaista stimulointia. Onko länsimaissa taide
linkki ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä? Tulisiko jokaisen länsimaalaisen
kokea silloin tällöin taidetta kyetäkseen tarkastelemaan ympäristöään
kokonaisuutena, joka on enemmän kuin osiensa summa?
Kuvataitelija Terike Haapoja lainaa ”Tilan politiikka – kuvataiteen ja teatterin
vastaliikkeistä” -tekstissään filosofi Arnold Berleantia. Berleant kritisoi
ajatustapoja, joissa ympäristö olisi ihmisestä irrallinen ja riippumaton
ulkoistettu tila. Hänen näkemyksensä juontuu ympäristöestetiikasta, jonka
perustana on ihmisen ja luonnon ykseys. Dualististen ajattelumallien sijasta
”Berleant pyrkii tarkastelemaan maailmaa toisiinsa sulautuvien prosessien

28

kokonaisuutena, jossa myös kokemuksella on sijansa. Havaitsija on vain yksi
puoli havaitusta, ja päinvastoin” (Haapoja 2011, 79.)
a/part/ment –esitys oli eräänlainen pyrkimys tarkastella maailmaa sen
toisiinsa sulautuvien arkisten prosessien kautta. Keskeinen asia esityksen
työstämisen prosessissa oli ymmärrys luonnosta laajana ihmistä jatkuvasti
koskettavana asiana. Luonnon representoinnin ja sen mukanaan tuoman
objektivoinnin sijasta oli tärkeämpää yrittää muistuttaa, että ihminen on
irrottamaton osa ympäristöään. Ihminen vaikuttaa ja vaikuttuu ympäristönsä
moninaisista ja toisiinsa kytkeytyneistä prosesseista.
Esitystä tehdessäni pohdin, miten aktivoida ja pitää yllä kokijan ja tämän
ympäristön välistä vuorovaikutussuhdetta. Päädyin siihen, että luottaisin
tiloihin ja paikkoihin, joihin esitystilanne oli hajautettu. Aloin rakentaa
esitystä yhteistyössä kunkin esitysmiljöön materiaalisten elementtien kanssa.
Lokakuussa 2015 aloin työstää taiteellista opinnäytetyötäni yhdessä
viisihenkisen työryhmän kanssa. Puhuin prosessin aikana asioista, jotka
jäävät havainnon ulkopuolelle automatisoituneiden havaitsemismallien
vuoksi. Halusin haastaa kokijan havaintoa ja sen myötä hänen
todellisuuskäsitystään.
Anttila kirjoittaa, että perinteiset luonnonkansat, jotka suhtautuvat
maailmaan yhtenä kokonaisuutena saattavat myös personoida luonnon
kappaleita ja ajatella, että niillä on sielu. Tällainen animistinen käsitystä
maailmasta ja sen olomuodoista ei Anttilan mukaan viittaa uskontoon vaan
kykyyn nähdä maailma ekologisena kokonaisuutena (Anttila 1989, 35.)
Ihmisen maailmasuhde ja todellisuuskäsitys muodostuvat Anttilan
pohdintojen mukaan ihmisen havaitsemisen tapojen myötä (Anttila 1989, 35).
Kaupunkiympäristössä sekä asuinhuoneistossa tapahtuneessa a/part/ment esityksessä tavoitteena oli vieraannuttaa kokija omasta todellisuuden
tulkinnastaan ja tutustuttaa hänet esityksen kautta erilaiseen tapaan
tarkastella todellisuutta.
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Teatterikorkeakoululla keväällä 2015 pitämässään seminaarissa ”Minor
Gestures” koreografi, filosofi Erin Manning puhui muun muassa eleistä, joita
objektit ehdottavat ja aikaansaavat. Tämä sai koreogafina minut
kiinnostumaan esineiden ja ei-inhimillisten olomuotojen liikettä aiheuttavasta
voimasta. Aloin kiinnittää huomiota siihen, mitä tällaiset eleet ilmenevät ja
kutsuvat ottamaan osaa maailmassa olemisessa oloon.
a/part/ment –esityksessä pyrinkin havainnollistamaan ja tuomaan näkyväksi
esimerkiksi julkisen liikenteen tapaa luoda koreografioita tuottavia
systeemejä, jotka kuljettavat ihmisiä paikasta toiseen ja vaikuttavat heidän
olemisensa rytmiin. Asunnossa halusin tuoda esille arjen kulutustuotteita
kuten esineitä sekä muita materiaalisia ja immateriaalisia hyödykkeitä ja
palveluita, jotka niin ikään liikuttavat meitä ja koreografioivat arkeamme
hyvinkin kokonaisvaltaisesti.

2.2. Omista havaitsemisen praktiikoista kohti
uudelleenhavaitsemisen koreografiaa
Tanssijan koulutukseni perintönä minulle oli vuosien saatossa syntynyt
liikkeellinen praktiikka, joka avasi minulle uusia näkymiä maailmaan ja antoi
kokemuksellista tietoa. Fokukseltaan se muistutti paljolti tanssijan työtä ja
sen tekniikoita, kuten Alexander- ja Feldenkreis-tekniikkaa sekä autenttinen
liikeharjoittelua, joita olin harjoittanut ja ottanut osaksi niin tanssijan kuin
koreografin työtäni.
Liikeharjoittelussani oleellista olivat liike- tai asentomuisti, mutta yhtä
tärkeitä omassa praktiikassani olivat myös kuulo-, kosketus-, näkö-, haju- ja
makuaistit sekä niiden yhdistelmät. Aistit auttoivat minua navigoimaan,
paikantamaan ja hahmottamaan maailmaa. Harjoittelussa pyrin keskittymään
oman aistieni ja niistä syntyvien havaintojen tarkkailuun.
Praktiikkani pyrkimyksenä oli herkistyä aistimaan ympäröivää liikettä,
liikkujia ja liikuttajia, jotka saivat minut liikkeelle. Lisäksi pyrin kurkottamaan
katseeni kohti havaintoni ulkopuolelle jäävää liikettä. Se tarkoitti käytännössä
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kiireetöntä olemista ja laskeutumista siihen hetkeen, jossa aistivana olentona
olin.
Praktiikka synnytti erityisen ja voimakkaan suhteen ympäröivään tilaan.
Samalla se antoi minulle mahdollisuuden olla ja seurata ympäristön ja kehoni
välistä rinnakkaisoloa. Koreografissa ajattelussani tätä seurasi voimakkaan
suhteen syntyminen niin esitystilaan, sen materiaaleihin kuin niiden
monikerroksisiin merkitysmaailmoihin.
Taiteellinen opinnäytetyöni lähti liikkeelle edellä mainitun praktiikan pohjalta
syntyneestä omaan havaintooni keskittyvästä niin sanotusta hiljaisesta
praktiikasta. Keväällä 2015 ryhdyin analysoimaan omia tapojani havaita
keskittyen erityisesti ei-inhimillisten olomuotojen kohtaamiseen.
Praktiikassani pyrin tunnistamaan hetket, jolloin havaitsin uudella tavalla
jotain minulle jo entuudestaan tuttua. Halusin ymmärtää, mitä
uudelleenhavainnointi vaati, jotta voisin käyttää sitä hyväkseni koreografin
työssäni.
Syyskuussa 2015 osallistuin Helsingin Suvilahdessa sijaitsevan Mad House –
esitystaiteen talon kolmipäiväiseen esitystaiteen tapahtumaan EIINHIMILLISEN KUTSU. Tapahtuma keskittyi ei-inhimillisten olomuotojen
esiintymisen ja esittämisen tutkimiseen (Mad House Helsinki 2015, Facebook
–event).
Otin osaa The BodyBuilding Project –ryhmän jäsenten Saara Hannulan ja ja
Anniina Ala-Ruonan vetämään Inhimillisen rajamailla –työpajaan, jossa
työskentelimme läheisesti aistien ja havainnon kanssa. Työpajan
ensimmäisenä päivänä teimme pariharjoitteen ensin ihmisen ja sitten eiinhimillisen parin kanssa.
Tehtävänä ihmisparin kanssa oli, että toinen asettui tilassa jonnekin itselleen
mieluisaan paikkaan, minkä jälkeen parin tehtävänä oli pyrkiä tarkastelemaan
paikalleen asettunutta inhimillistä olentoa kuin vierasta ja täysin
tuntematonta olomuotoa. Myöhemmin toistimme harjoitteen ei-inhimillisen
kanssa valiten tarkkailumme kohteen. Tein harjoitteen Suvilahden Tiivistämö
–tilan ulkopuolella sijaitsevien kierreportaiden kanssa.
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Koreografisesti merkittävin huomioni suhteessa ei-inhimilliseen oli fyysisen ja
toiminnallisen suhteemme uudelleen kysyminen. Kierreportaat ovat ihmisen
luoma väline päästä tilasta toiseen. Sen tarkoitus on luoda ja helpottaa
liikkumista sekä nopeuttaa sitä. Kuten Lepecki kirjoittaa, luomme objekteja
helpottaaksemme olemistamme, mutta samalla alistamme itsemme objektien
käytölle ja kutistamme omaa olemisen ja toimimisen potentiaaliamme
(Lepecki 2011.) Tämä ymmärrys sai minut kiinnostumaan ihmisen suhteesta
hänen luomaansa välineiden ja objektien maailmaan.

2.3. Taiteen tekemisen ja havainnon välisestä
suhteesta
Tätä työtä kirjoittaessani törmäsin 1900-luvulla vaikuttaneen kirjailija,
teoreetikko Viktor Shklovskyn esseeseen ”Art as Technique”, jossa hän
käsittelee taiteen ja havainnon suhdetta. Shklovskyn mukaan ”taide on
olemassa, jotta ihminen voi saada takaisin elämän tunnon; se on olemassa,
jotta ihminen voi tuntea asioita, [se on olemassa] esitelläkseen kiven
kivimäisyyden” (Shklovsky 1965, 12.)
Koreografisissa töissäni työskentelen aina tietoisesti eri aistien ja
aistihavaintojen kanssa. Taiteellisessa opinnäytetyössäni pyrimme
viisihenkisen työryhmämme voimin vaikuttamaan kokijan havaintoon ja
tapaan tarkastella maailmaa. Yhtenä keskeisenä keinona käytimme ääntä ja
äänisuunnittelua. Esityksen ensimmäisessä matka –näytöksessä se tarkoitti
fiktiivistä radio-ohjelmaa ja siinä pyöriviä mainoksia, jotka äänisuunnittelija
Jani Orbinski loi.
Mainokset muistuttivat kokijaa tämän aistien olemassa olosta ja tarjosivat
aistimisen kohteita. Mainoksien avulla ei myyty kokijalle mitään, mitä hänellä
ei jo ollut vaan jokainen mainos pyrki muistuttamaan kokijaa siitä, mitä
hänellä ja hänen ympärillään oli. Kaupallisten mainosnarratiivien
antikapitalistisella käytöllä pyrittiin luomaan erityisiä ja intiimejäkin suhteita
kokijan ja aistein kohdattavien asioiden välille.
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Mainokset ehdottivat kokijalle mielikuvituksen käyttöä ja sen kautta
ympäristön tarkastelua. Tarkoituksena oli tuoda esiin kaupunkitilojen erilaisia
materiaalisuuksia ja osatekijöitä sekä toistuvien koreografioiden ilmentämää
esityksellisyyttä. Kuinka monen ihmisen arjessa toistuvat samat toiminnot?
Mitä tai ketkä jäävät systeemin ulkopuolelle?
Matkan aikana fiktiivisen radio-ohjelman äänisyntetisaattori, Sanna, luki läpi
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen pohjalta laaditun noin 250
hyödykkeen ja palvelun luettelon. Sannan äänen lausuminen kuulosti eiinhimilliseltä, minkä pyrkimyksenä oli vieraannuttaa kokijaa ja tarjota tilaa
suhteuttaa itsensä luettelon tuotteisiin ja niiden omistamisen edellyttämään
kuluttamiseen. Mitä minä omistan? Miten oma kulutuskäyttäytymiseni ja
elintasoni suhteutuu tuohon luetteloon? Mitä luettelo kertoo minulle
ympäröivästä maailmasta?
Miellän taiteen tehtäväksi uusien havaintojen mahdollistamisen, jotta
todellisuuskäsityksemme rikastuisi ja monimuotoistuisi. Shklovsky puhuu
esseessään taiteesta keinona ja tekniikkana, jonka avulla taiteilija voi esittää
asioita niin, että jo tiedetty havaitaankin vieraana. Hän käyttää tuosta
vieraana esittämisen tekniikasta sanaa defamiliarization, mikä taipuu ehkä
parhaiten poistotuttamisen teoksi. Kokijan johonkin totuttamisen ja tiedetyn
toisintamisen sijaan Shklovsky ehdottaa taiteen tehtäväksi poistotuttamista.
Shklovskyn mukaan havaitsemme asiat samalla tavoin niin pitkään kuin ne
esitetään meille tutulla tavalla. Todellisuuden toistamisen sijaan Shklovsky
peräänkuuluttaa uusien polkujen raivaamista ja tuorein silmin maailmaa
kohti suuntautumista (Shklovsky 1965, 12.)
Näen esityksen paikkana, jossa taiteilijan on mahdollista ravistella vallitsevia
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita sekä kyseenalaistaa tapoja, joilla
kohtaamme ympäristömme eri olomuodot. Taideteoksen äärellä oleminen on
aistien kautta kokemisen sekä ajattelemisen paikka. Esitys tai teos toimii
pohjustuksena teemalle, johon kokija luo omakohtaisen suhteensa.
a/part/ment –esityksestä puhuttaessa ajattelen sitä alustana, joka ehdotti ja
aikaansai niin kehon kuin ajattelun liikettä.
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3. A/PART/MENT –ESITYKSESTÄ JA
PAIKKASIDONNAISESTA TAITEESTA
Tässä luvussa tarkastelen taiteellisen opinnäytetyöni kautta siirtymääni
näyttämöesityksen tekemisestä kohti paikasta ja ympäröivästä tilasta
ammentavaa koreografista esitystä. Ensimmäisessä alaluvussa
”Näyttämötilasta kohti paikkaan tekemistä” tarkastelen sitä, kuinka suhteeni
esityssanastoon lähti kuljettamaan minua poispäin mustasta laatikosta kohti
paikkasidonnaista tekemistä.
Toisessa alaluvussa ”Paikan ja tilan kokemisesta” käsittelen paikan ja tilan
suhdetta kokijaan. Kolmannessa alaluvussa ”a/part/ment –esityksen
ensimmäinen näytös - matka” esittelen esityksen äänimateriaalin ja
ympäristön välistä suhdetta.
Neljännessä alaluvussa ”a/part/ment –esityksen toinen näytös - asunto”
esittelen, millä perustein esityksen toisen osion esitystila valikoitui, ja kuinka
valittuun tilaan tuotiin näkyväksi toisia tiloja ja ajallisuuksia.

3.1. Näyttämötilasta kohti paikkaan tekemistä
Suunnitellessani taiteellista opinnäytetyötäni kesällä 2015 pohdin, missä
tilassa haluaisin opinnäytetyöni toteuttaa. Olin keväällä 2015 tekemieni
demojen myötä kiinnostunut lähestymään esitystä tilan kautta. Halusin luoda
esityksen paikkaan, joka sallisi sen, että sekä kokijan katse että keho voisivat
vaeltaa tilassa vapaasti hakeutuen, milloin mihinkin.
Ryhdyin pohtimaan esityksen ja kokijan välistä suhdetta ja toisaalta kokijan
valtaa suhteessa esityksen sisältöön. Sen myötä aloin pohtia laajemmin
esitystä. Minkälaista rakennelmaa oikeastaan tutkinkaan, kun pohdin
esitystä? Päätin lähteä tarkastelemaan esitystä esityssanaston etymologian
kautta.
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Näyttämö ja katsomo viittaavat voimakkaasti näyttämiseen, näkemiseen,
katsomiseen ja katsojaan, joka katsoo näyttelijää, esiintyjää tai tanssijaa.
Englannin kielen spectator kääntyy katsojaksi ja audience kuulijajoukoksi.
Sana auditorium kääntyy auditorioksi, paikaksi, jossa kuullaan ja
kuunnellaan (Elo, Laitinen 2011, 27.)
Suomen kielen sana esitys on rakentunut vanhasta esi sanasta, joka on
ilmaissut suhteellista sijaintia tai sijaintia johonkin toiseen verrattuna
(Häkkinen 2013, 131.) Tuomas Laitinen tekstissään ”Katoava elimistö – Itsen
rajat esityksessä”, että esityksessä tämä suhteellinen sijainti ilmentää kokijan
tai niin kutsutun vastaanottajan suhteeseen esityksen tekijään. Taiteilija siis
asettaa esityksen esille, kokijan eteen (Laitinen 2011, 26.)
Taiteellista opinnäytetyötäni työstäessäni halusin välttää luomasta esitystä,
jossa näyttämö ja katsomo olisivat toisistaan erilliset. Pyrkimyksenä oli, ettei
esityksessä eriteltäisi tekijöitä ja yleisöä vaan, että roolit voisivat vaihdella
hetkittäin. Näin ollen myös näyttämö voisi ajatuksena kulkea kokijan mukana
sijaiten välillä kokijan mielikuvissa ja toisinaan toisella puolella katua.
Esityksen tekijänä en ajatellut tuovani esitystä kokijan eteen vaan luovani
alustan sille, että kokija saattoi luoda itse esityksen sisällön tekijöiden
suggestioiden avulla.
Kokija oli a/part/ment –esityksessä myös katsoja, vierailija, osallistuja,
toimija, agentti ja protagonisti. Koin hyvin haastavana löytää sanaa, jolla
keskustella esityksen elävästä kehosta. Halusin, että sana auttaisi sekä
työryhmänjäseniä että potentiaalista yleisöä ymmärtämään, millaisena
esityksen näin ja mitä kautta se minulle merkityksellistyi.
Oli tärkeää, että käytettävä kokija-sanana viittasi kehoon kokonaisena
aistivana ja havaitsevana olentona. Toisaalta oli myös keskeistä, ettei sana
rajannut keholta pois sen toimijuutta. Kokija asettui sanana suuhuni rajaten
esille myös sitä, miten työryhmänä lähdimme työstämään esitystä eteenpäin.
Käytimme suuntaviivoina omia kokemuksiamme sekä mielikuvitustamme
siitä, miten kokija vastaisi ehdotelmiimme.
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Päädyimme toteuttamaan a/part/ment –esityksen jotakin kohti
matkustamisen muodossa. Halusin, että arkisten tapahtumien olisi
mahdollista olla osa esityksen sisältöä. Tavoitteeksi muodostui halu tuoda
esille yhteiskunnallisten rakenteiden, instituutioiden, julkisen liikenteen,
arkkitehtuurin ja mainonnan ohjaamat arjen koreografiat.
Halusin antaa ajan ja tilan yksittäisen kokijan kokemuksille ilman
esitystilanteen sosiaalisia paineita. Pyrkimykseni oli luoda esitys, joka kietoisi
kokijan kokonaisvaltaisesti mukaansa esityksen kulkuun ja ehdottaisi
osallistumista esityksessä tapahtuvaan liikehdintään ilman, että se olisi
tanssijan kehon kautta johdateltua.
Sen seurauksena a/part/ment –esityksestä tuli teos yhdelle kokijalle
kerrallaan. Pyrkimyksenä oli suunnata kokijan tietoisuus kohti esitystilaa sekä
sen esineiden ja asioiden ehdottamaa koreografiaa.

3.2. Paikan ja tilan kokemisesta
a/part/ment (noun)
occupies only part of the building
apart (adverb)
separated, separately
separated by distance or time
a part (noun)
a piece of segment of something
a portion of a whole
a piece that forms a whole of something
-ment (noun suffix)
the action in process of doing something
the product or result of an action
state or condition caused by an action
Lähde: www.merriam-webster.com
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a/part/ment –esityksen pyrkimyksenä oli, että esitys asettuisi kokijan
ympärille ja osaksi kokijaa. Asettumalla osaksi esitystä kokija saattoi
toimintansa kautta neuvotella oman esityskäsityksensä kanssa. Koreografina
halusin tuoda kokijan tietoiseksi siitä, mitä hän odottaa esitykseltä. Lisäksi
halusin a/part/ment –esityksen avulla ohjata kokijan tarkastelemaan, miten
hän havaitsee tuota esitystä.
Tutkiessani apartment –sanan etymologiaa jouduin jakamaan sanan kolmeen
osaan. Teko sai aikaan kolme sanaa, jotka kääntyvät suomeksi erillisyydeksi,
osana oloksi ja jotakin toimintaa seuranneeksi tilanteeksi. Näiden sanojen
yhtäaikainen olemassaolo yhdessä sanassa, apartment, sai minut ajattelemaan
maailmassa olemista ja siinä jatkuvasti tapahtuvaa osana olon ja erillisyyden
liikehdintää.
Annette Arlander kirjoittaa Esitys tilana –tohtorinväitöskirjassaan, kuinka
ihmisten välisiä etäisyyksiä on tutkittu ympäristöpsykologiassa
kulttuurisidonnaisuuden näkökulmasta. Tällaisessa katsontakannassa
ihmisen olemista on tarkasteltu muun muassa persoonallisten, sosiaalisten,
intiimien ja julkisten etäisyyssuhteiden kautta. Intiimin etäisyyden on arvioitu
olevan kosketusetäisyys, kun taas julkisen etäisyyden välimatka on noin 6
metriä tai sitä enemmän (Arlander 1998, 34.)
Pohdin, kuinka paljon fyysinen etäisyys vaikuttaa ymmärrykseemme siitä,
mitä ihmistä ympäröi. Toisaalta havainnon automatisoinnin myötä emme
välttämättä ole kykeneviä tiedostamaan, mitä ennen havaitsemattomia
ominaisuuksia jokin jo tiedetty asia saattaa sisältää. Uudelleenhavaitseminen
vaatii aktiivista aisteilleen herkistymistä.
Asettamalla kokijan osaksi fyysistä paikkaa ja stimuloimalla hänen ajatteluaan
a/part/ment –esitys pyrki tuomaan esille julkisen tilan fyysisiä etäisyyksiä.
Koska valitsemamme kaupunkimiljöö oli jatkuvassa hallitsemattomassa
liikkeessä, tuntui mielekkäämmältä siirtää huomio sen yksityiskohtien
tarkasteluun ja mahdollisesti sitä kautta tuoda esiin ympäristön
monikerroksista liikehdintää sekä sen sisältämää esityksellisyyttä. Toisaalta
huomion suuntaaminen johonkin tiettyyn herätteli kokijan tietoisuutta
suhteessa tämän omiin havaitsemisen tapoihin ja mieltymyksiin.
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Haapoja kirjoittaa, että paikkasidonnaisessa esityksessä on kyse ”tietoisesta
liikkeestä reaalitilan ja fiktion välillä, ja reaalitilan sallimisesta tulla osaksi
teosta”. a/part/ment –esityksen koko kulku kietoutui väistämättä yhteen
siihen valittujen paikkojen kanssa. Koreografina koin, että esityksessä oli
tärkeää huomioida, miten esitys paikantuu kokijalleen ja mitä keinoja sinne
asettumisessa käytetään.
Paikkatietoinen esitys asettaa kokijan esitysmiljöön keskelle. Paikka kulkee
koko ajan kokijan vierellä, j0lloin suhde siihen muodostuu myös kehon
liikkeen kautta. a/part/ment –esityksessä oli keskeistä ajatella, mitä paikka
oikeastaan merkitsee teokselle ja miten se merkityksellistyy kokijalleen.
Verrattuna frontaalinäyttämöön paikkasidonnaisen esityksen tila-asetelmassa
esitys oli koko ajan kokijan vierellä, mikä tarjosi kokijalle paljon valtaa
suhteessa esityksen sisältöön. Tosin vallan mukana tullut vapaus hämmensi
joitakin kokijoita. Asunnossa vietetty aika saatettiin viettää miettien, mitä
minun tulisi täällä oikein tehdä.
Mika Hannula kirjoittaa kirjassaan Nykytaiteen harharetket;
kommunikaatioprosessi valkoisen kuution ulkopuolella, että
paikkasidonnaisuus ”vaatii uudelleen määrittelyä siinä, miten mielellämme
taideteoksen ja sen statuksen, tekijän olemuksen ja roolin, kuten myös
teoksen ja paikan välisen suhteen” (Hannula 2004, 19). Paikkasidonnainen
esitys tuntuu häiritsevän kaikkea sitä, minkä niin taiteentekijät kuin
kokijatkin mieltävät esitykseksi.
Englanninkielen sana site-specific tai site-specificity kääntyy niin
paikkasidonnaiseksi, paikkalähtöiseksi kuin paikkakeskeiseksi toiminnaksi
(Hannula 2004, 13). Sana site juontuu latinan kielen sanasta situs, joka
kääntyy englannin kielessä sanoiksi local position, joka suomeksi ilmaistuna
tarkoittaa paikallista asemaa tai sijaintia. Sanalla specific on niin ikään
juurensa latinan kielessä, sanoissa specere ja species, joista ensimmäinen
viittaa katsomiseen ja jälkimmäinen kääntyy ulkomuodoksi, muodoksi ja
kauneudeksi. Site ja specific sanat kertovat yhdessä jonkinlaisesta
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paikallisuuden kautta katsomisesta taikka paikallisuudesta käsin
muotoutumisesta.
Paikkasidonnainen taide vaatii tekijäänsä olemaan tietoinen ja tarkoin
valikoiva sen suhteen, missä esitys tapahtuu ja miten se sinne asettuu.
Hannulan mukaan paikkasidonnaisen esityksen työstäminen edellyttää
valittuun paikkaan liittyvän toiminnan uudelleenkysymistä, -hahmottamista
ja -määrittelyä läpi esitysprosessin (Hannula 2004, 19).
a/part/ment –esityksellä oli useita esityspaikkoja ja -tiloja, joiden
historialliset suhteet esitykseen vaihtelivat paljon. Eri tilojen ja paikkojen
ominaislaadut pyrittiin kuitenkin, paikkasidonnaiselle esitykselle ominaiseen
tapaan, ottamaan huomioon. Käytännössä tämä tarkoitti
työskentelyasennetta, jossa esityspaikat ja –tilat toimivatkin esityksen
keskeisinä materialisina lähtökohtina.
Hannula määrittää paikkasidonnaisen taiteen edellyttävän, ”että tekeminen
suoritetaan tiettyyn valittuun ja merkityksen muodostamiseen vaikuttavaan
paikkaan tai tuosta paikasta lähtien” (Hannula 2004, 17.) a/part/ment –
esityksessä paikat toimivat muun muassa prosessin aikana syntyneiden äänija kuvamateriaalien rajauksina sekä materiaalisina sisältöinä. Lisäksi niitä
pyrittiin käsittelemään osana esitystä ja sen dramaturgista kulkua. Sen vuoksi
esitysprosessissa oli tärkeää kysyä, miten muu esitysmateriaali ja -tekniset
elementit suhteutuivat valittuun paikkaan tai tilaan.

3.3. a/part/ment –esitys ensimmäinen näytös –
matka
Paikkasidonnaisuus –käsite kääntyy myös paikkakeskittyneeksi,
paikkatietoiseksi ja paikkaerityiseksi toiminnaksi (Hannula 2004, 17). Päätin
esitysprosessin aikana käyttää sanaa paikkatietoinen taide, koska se kuvasti
parhaiten sitä, kuinka toivoin työryhmämme lähestyvän ympäristöä, jossa
a/part/ment –esitys tapahtui.
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Koreografina paikat osoittivat minulle konkreettista ja niin kutsuttua
reaalimaailmaa, jossa elämme, ja joka ympäröi meitä. Tekijänä pyrin myös
suuntaamaan kokijan havaintoa ja tietoisuutta kohti sitä. Paikat, joissa esitys
tapahtui, olivat tarkoin valitut ja ne tuottivat esityksen muotoa ja sisältöä.
”Paikkasidonnainen taide ei ole taidetta julkisiin tiloihin, vaan se on taidetta,
joka käsittelee julkisia asioita” (Lazy Hannula 2004, 18 mukaan). Tämä on
mielestäni tärkeätä tuoda esille. Tiedostaessani taiteen kentän vähäiset
resurssit ja toisaalta oman haluni käsitellä julkista tilaa, löydän itseni yhä
useammin pohtimasta esitysten tekemistä paikkatietoisesti ja -sidonnaisesti.
Tuolloin keskeisiksi kysymyksiksi nousevat muun muassa: ”miten valitussa
paikassa yleensä toimitaan, mikä paikan historia on, mitä se nykyisin edustaa,
millainen suhde siihen halutaan ottaa, eli toisin sanoen, mihin teolla pyritään?
Taiteellista opinnäytetyötä tehdessäni viehätykseni julkiseen tilaan ja
erityisesti kaupunkimiljööseen liittyi sen monikerroksisiin systeemeihin ja
verkostoihin. Minulle ne näyttäytyivät systeemisinä koreografioina, jotka
organisoivat meitä niin olemisen kuin toiminnan tasolla. Esityksen
ensimmäisessä matka –näytöksessä halusin tuoda ilmi tuota kaupunkitilan
monitasoista systeemisyyttä valjastamalla käyttöön julkisista tiloista tuttua
äänimateriaalia.
Kokijan saavuttua a/part/ment –esityksen alussa Teatterikorkeakoululle ja
pyydettyä kangaskassi koulun infopisteestä hän sai kuulokkeet, joiden
äänimateriaalin myötä esityksen kuljetus lähti liikkeelle. Kuulokkeiden
äänimateriaali alkoi ohjeilla, joissa miesääni toivotti kokijan tervetulleeksi ja
kertoi, että kokija tulee tekemään matkan asuntoon ääninauhan ohjeiden
avulla.
Kokijan saatua ohjeet siitä, että hänen tulee lähteä kohti Hämeentien
raitiovaunupysäkkiä, fiktiivinen radiokanava, Radio Keskiarvo alkoi soida.
Radio Keskiarvo operoi radio-ohjelman logiikalla ja kompositiorakenteella.
Ensimmäiseksi ohjelmassa alkoi pyöriä raitiovaununumero seitsemän
fiktiivinen mainos. Sitä seurasi sponsorin esittely, jossa synteettinen naisääni
kertoi, että esityksen kokijalle tarjosi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun
yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.
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Kuulokkeet valikoituivat a/part/ment –esityksen ohjeiden antajiksi
ensinnäkin siksi, että esityksessä ei ollut esiintyjää, joka olisi voinut antaa
ohjeet. Toiseksi kuulokkeet eivät estäneet havainnoimasta ympäristöä,
toisinkuin esimerkiksi kirjalliset ohjeet. Lisäksi kuulokkeiden myötä
esitykseen saatiin luotua dramaturginen kulku.
Seuraavissa ohjeissa neuvottiin kokijaa nousemaan raitiovaunuun numero 7B
ja aktivoimaan saamansa matkalippu, mikäli hän sitä tarvitsi. Ohjetta seurasi
mainos, jossa maa muistutti kokijaa olemassa olostaan ja pyysi kokijaa
tunnustelemaan maata jalkojensa alla. Mainoksessa maa etsi itselleen
kumppania.
Kaikki a/part/ment –esityksen mainokset ehdottivat aistien käyttöä ja niiden
kautta yhteydenmuodostumista sekä kohtaamista ympärillä olevan maailman
kanssa. Tunnelmaltaan mainokset olivat pääasiassa kevyitä ja luonteeltaan
ironisia.
Kuulokkeiden äänimateriaali pyrki viemään kokijan huomion kohti tämän
aisteja ja niiden kautta aktualisoituvaa käsitystämme maailmasta. Pyrimme
äänisuunnittelija Jani Orbinskin kanssa löytämään tuoreen ja poikkeavan
tavan paikallistua ja ”lukea” paikkaa äänen avulla. Tavoitteena oli tulkita
paikkaa uudestaan, vieraannuttamisen kautta.
Matka –näytöksen kokonaiskesto määrittyi arvioon siitä, mikä olisi
pisimmillään kokijan matkan kesto Teatterikorkeakoululta asunnolle
Vallilaan. Kuulokkeista tulleet matkustusohjeet oli tehty ääninauhalle niin,
että kukin ohje tuli vähintään kaksi kertaa. Ohjeet oli ajastettu raitiovaunujen
vuorovälejä arvioimalla, pisimmän ja lyhyimmän raitiovaunun odotuksen
mukaan.
Kokijan ollessa raitiovaunupysäkillä äänisyntetisaattori Sanna alkoi kertoa
keskiarvoihin perustuvia tietoja asunnoista ja asumisesta Suomessa. Sanna
tarjosi kokijalle tietoa muun muassa siitä, mikä on asunnon tehtävä ja
tarkoitus. Lisäksi Sanna kävi läpi, mitä hyödykkeitä sisältyy kohtuullisen
elämän minimiin.
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Asuntoon, asumiseen ja kohtuulliseen elämään liittyvien tietojen
esittelemisen tarkoituksena oli tuoda ne kokijan tietoisuuteen sekä rakentaa
mielikuvien kautta siltaa Vallilassa sijaitsevaan asuntoon. Eräs kokija sanoikin
esityksen jälkeen, että hän tiesi Sannan kerronnan myötä, mitä asunnon
sisällä oli. Asuntoon saavuttuaan hän oli kiinnostunut siitä, mitä muuta
asunnossa oli ja miten asunto koreografioi häntä.
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a/part/ment –esitys. Toinen näytös “asunto”. Näkymä eteisestä.
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3.4. a/part/ment –esitys toinen näytös – asunto
Halu toteuttaa taiteellisen opinnäytetyö asuinhuoneistossa lähti liikkeelle
pyrkimyksestä tehdä esitys jossain koreografian konventiosta poikkeavassa
paikassa. Pohdin paikkaa, jonka koreografian kokija tietäisi jo valmiiksi sekä
uskaltautuisi sen turvin olemaan ja toimimaan tilassa omista haluistaan käsin.
Kävin läpi erilaisia julkisia tiloja, joista viehätyin erityisesti kauppakeskuksiin,
mutta niissä häiritsevää oli, etteivät ne tarjonneet juurikaan tulkinnan
vapautta vaan niiden toiminnalliset normit ja säännöt olivat tiukat sekä niiden
koreografiat melko ehdottomia.
Seija Ridell, Päivi Kymäläinen ja Timo Nyyssönen käsittelevät julkista tilaa
kirjassaan Julkisen tilan poetiikka ja politiikka, jossa he huomauttavat, että
”sisäistämme julkista tilaa jäsentävät normit ja säännöt osaksi omaa
toimintaamme vähitellen ja huomaamatta, ja havahdumme niiden
merkitykseen usein vasta, kun joku tavalla tai toisella rikkoo tai haastaa niitä.
Tällöin säännöt voivat tehdä itsensä kouriintuntuvasti tiettäviksi ja ilmetä
laillistettuna fyysisenä kurinpitona” (Ridell, Kymäläinen, Nyyssönen 2009, 8.)
Opinnäytetyössäni minulle oli tärkeää, että esitykseen valitussa paikassa
toimiminen sisältäisi tulkinnan vapauden ja valintojen mahdollisuuden ilman,
että valinnan tekoa ohjaisi tiedostamaton varovaisuus tai tiedostettu pelko
sääntöjen rikkomisesta sekä konfliktitilanteesta niiden valvojan kanssa.
Alkusyksyn 2015 aikana mieleeni palautui toistamiseen erään taiteilijan esitys,
jossa hän esiintyi omassa kodissaan. Olin nähnyt tuosta esityksestä vain
videotallenteen, mutta olin erittäin viehättynyt ajatuksesta lähestyä kotia
esitysnäyttämönä. Koti tai paremminkin asunto oli paikka, jossa kokija tiesi,
miten toimia, mutta kuitenkin oma toiminta tuntui oudolta ja vieraalta.
Esityksen luominen asuinhuoneistoon aiheutti sen, ettei asunto enää ollut
niin yksityinen tila kuin minä se ehkä muutoin koetaan. Tilana se lipui jossain
yksityisen ja julkisen tilan välimaastossa, mikä suuntasi oman kiinnostukseni
kohti noiden käsitteiden merkityksiä ja syväluotaavampaa ymmärrystä niiden
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen vaikutuksista yksilöön.
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Jollain tapaa asunto tuntui myös paikattomalta ja yleiseltä tilalta, joka olisi
voinut olla missä vain. Asunnon yleisyyttä luovaan vaikutelmaan vaikutti
myös huoneiston seinien valkoisuus, joka hylki paikallista erityisyyttä ja
identiteettiä. Asunto saattoi olla kenen vain ja se ei muistuttanut erityisesti
ketään. Näin kuvattuna asunnon yleisluonne muistutti suuresti valkoista
kuutiota. Tämä ei johtunut ainoastaan valkoisuudesta vaan myös asunnon
poissulkevasta perusluonteesta. Kuten a/part/ment –esityksen radioääni
Sanna kertoi, että asunto on ihmisen käyttämä asumista ja elämistä varten
rakennettu suojattu tila.
Yleisesti asuntoon asettumisen yhtenä tavoitteena on eristäytyminen, mikä
samalla myös tuottaa sen, että jotain jätetään tilan ulkopuolella. Työryhmänä
emme yrittäneet peittää tätä piirrettä vaan pyrimme esitystilan avulla
osoittamaan rajatun kontekstin, jonka asunto ja siellä asuminen mukanaan
tuovat.
Asunnon tilasuunnittelussa toimme esiin asunnon omat kiinteät materiaalit
kuten kaapit ja niiden sisäosat. Toisaalta pyrimme myös piirtämään esiin
asunnossa olevat erityyppiset ja -kokoiset tilat. Tila-, video-, valo- ja
äänisuunnittelun avulla loimme tiloihin omanlaisensa vireet.
Kokijan saavuttua sisään asuntoon, hänen tuli painaa Wii-ohjaimen A-nappia
käynnistääkseen esityksen toisen näytöksen. Painalluksesta olohuoneessa
olevasta kaiuttimesta lähti soimaan ääniraita, joka alkoi miesäänen kertomilla
ohjeilla. Ohjeita seurasi äänimatto, ambienssi, joka levisi tilaan ja voimistui
hiljalleen toisen näytöksen kuluessa. Ambienssi oli sekoitus siniaaltoa,
kahvinkeittimen porinaa ja sähkön surinaa.
Keittiönkaapista, minikaiuttimesta, kuului Sannan luettelemana kohtuullisen
elämän minimiin kuuluvien 250 hyödykkeen ja palvelun lista. Lisäksi
asunnosta oli viidet kuulokkeet, joista kahdesta tuli ohjeet ja kolmesta ääntä.
Äänet olivat siniaaltoa, sähköääntä ja joutsenparvi. Siniaaltokuulokkeet
löytyivät keittiöstä ja sähköääni makuuhuoneen työpöydänlaatikosta sähkö- ja
vuokrasopimuksen päältä. Joutsenparvikuulokkeet löytyivät kylpyhuoneesta,
jossa niitä saattoi kuunnella samalla kun seurasi vilkkuvien ja tilassa
pyörivien värivalojen liikettä.
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Ohjekuulokkeista toisivat olohuoneen ikkunalaudalla. Ohjeita antoi matkan ja
kaiuttimen ohjeista tuttu miesääni. Hän kertoi ehdottavansa kokijalle mielen
sisäistä matkaa, jonka keston sai päättää itse. Kokijan tuli käydä mielessään
läpi paikat, joissa hän oli päivän aikana käynyt, kunnes saapui sen hetkiseen
sijaintiinsa. Toiset ohjekuulokkeet olivat keittiössä työtuolilla. Niissä miesääni
ehdotti mielen sisäistä matkaa tästä pisteestä päivän päätös paikkaan.
Ohjaamalla kokijaa kuvittelemaan omat reittinsä hän kulki mielessään
erilaisissa paikoissa. Koreografina minusta oli tärkeää ja mielenkiintoista
pyrkiä säilyttämään yhteys reaalimaailmaan, jonka sisällä ja lomassa esitys
tapahtui. Tämä haastoi kokijaa, joka assosioi jatkuvasti reaalimaailmasta ja
fiktiivisestä maailmasta käsin kohti omaa henkilöhistoriaansa. Tällainen
muistin ja mielikuvien koreografia, joka syntyi ja tapahtui kokijassaan, oli
minulle uusi ja mielenkiintoinen.
Mielikuvien ja –kuvittelun koreografiaa aikaansaivat a/part/ment esityksessä myös ympäri asuntoa levittäytyneet post-it-laput, joissa oli
esineiden ja asioiden nimiä. Erityisen post-it-lapuissa oli se, etteivät niihin
nimetyt asiat tai esineet olleet fyysisesti läsnä tilassa. Esineet tulivat läsnä
oleviksi ainoastaan kokijan mielessä. Matka ja assosiaatioketjut, joita lappujen
sisällöt saattoivat synnyttää, olivat kokijansa omia, ei-jaettavia. Nuo
mahdolliset siirtymiset toiseen aikaan ja paikkaa tapahtuivat osittain
tiedostetusti ja osittain ei-tiedostetusti.
Tarkkaillessani oman mieleni liikkeitä kysymällä itseltäni: missä esine
sijaitsee mielikuvassani ja minne mieleni täytyi matkustaa, jotta pääsin
käsiksi mielikuvaani; löysin itseni muun muassa wikipedia-verkkosivuilta.
Post-it-laput loivat asuntoon myös tilallista koreografiaa, sillä useat kokijat
kertoivat etsineensä ja käyneensä kaikki ympäri asuntoa sijoitellut laput läpi.
Lappujen lukeminen vaati kokijaa muun muassa avaamaan kaappeja ja hyllyjä
sekä kyyristymään, kallistamaan päätään ja nousemaan varpailleen.
Asunnon sisätilojen ja kokijan mielen lisäksi a/part/ment -esitys pyrki
olemaan auki maailmaan. Projisoinnin, radion, television, tietokoneen ja
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kännykän kautta pyrimme tuomaan esiin eri paikkoja ja ajallisuuksia, joihin
kokija pystyi tuosta asunnosta käsin matkaamaan. Tutkija Seija Ridell
kirjoittaa, että joukkoviestimien välineluonteelle on ”ominaista juuri
mahdollisuus silloittaa etäisyyksiä ja luoda näin eri tilojen välille yhteyksiä,
mihin liittyy välineen vähintäänkin kolmenlainen suhde tilallisuuteen: - sijainti tietyssä fyysisessä tilassa materiaalisena esineenä, jonka välittämät
esitykset saavat alkunsa, muotonsa ja sisältönsä jossakin muualla ja joka myös
esittää muita paikkoja kuin sitä, missä itse laite sijaitsee” (McCarthy Ridell,
Kymäläinen, Nyyssönen 2009, 307 mukaan.)
Seuraamalla asunnon eteisen seinälle suunnattua projisointia kokijan katse
saattoi palautua noin puoli minuuttia sitten sattuneisiin tapahtumiin asunnon
keittiössä sekä Vallilan puistossa ja sen läheisyydessä. Web-kameran linssi
muodosti silmän, joka todisti noiden paikkojen tapahtumat ja toisti ne
viiveellä. En kuullut, että yksikään kokija olisi ollut huolissaan siitä,
tallentuisiko keittiön web-kameran kuva jonnekin.
Muutama pissalla käynyt kokija kuitenkin toivoi, ettei kylpyhuoneessa olisi
kameraa tallentamassa häntä tekemässä tarpeitaan. Jännitys seuraamisesta ja
toisen katseen alla olemisesta vaikutti olleen läsnä useamman kokijan
esityskokemusta. Toisia tunne seurasi pidempään kuin toisia. Osalle tunne
syntyi, kun hän kokija tekevänsä jotain intiimiä, kuten vaihtaessaan vaatteita
tai käydessään vessassa.
Hyvin moni kokija kertoi, että etenkin esityksen ensimmäisessä osiossa he
kokivat olevansa tarkkailun ja seurannan kohteina. Julkisen tilan kokemus
muuttui selvästi esityksen myötä intiimimmäksi ja yksityisemmäksi. Kokijan
kokemus itsestä oli yllättäen haavoittuvaisempi ja herkempi kuin muutoin
julkisessa tilassa liikkuessa.
Esityksen asetettua kokija jonnekin esityksen subjektina ja katsoja-kokijana
olemisen välimaastoon vaikutti kokijaan voimakkaasti. Teko teki kokijasta
perin tietoisen omasta erityisestä asemastaan, jonka yhdet kokivat lahjana,
toiset vierautena ja kolmannet ahdistavana.
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4. A/PART/MENT -ESITYKSESTÄ JA
INSTALLAATIOTAITEESTA
Käsittelen tässä luvussa installaatiotaiteen ja a/part/ment –esityksen välistä
suhdetta. Tuon myös esiin a/part/ment –esityskauden jälkeen kokijoille
lähetetyn kokijakyselyn. Kyselyssä tiedusteltiin kokijan kokemuksia muun
muassa esityksen ensimmäisestä ja toisesta näytöksestä sekä ohjeiden
selkeydestä (Liite 4.: a/part/ment –esityksen kokijakyselyn kysymykset).
Tarkastelen ”Installaatiotaiteen suhteesta a/part/ment -esitykseen” –
alaluvussa, millaisia yhtymäkohtia installaatiotaiteessa ja taiteellisessa
opinnäytetyössäni näen.
Toisessa alaluvussa ”Esitystilana asunto” tuon ilmi kontekstia, jonka osaksi
kokija asettui a/part/ment –esityksen toisessa näytöksessä. Kolmannessa
alaluvussa ”Tila-aika kompositio ja sen kokija” esittelen, millä tavoin
a/part/ment –esityksen asunto muovasi kokijan olemista ja ajankäyttöä.

4.1. Installaatiotaiteen suhteesta a/part/ment
–esitykseen
Installaatiotaide on termi, joka löyhästi viittaa sen tyyppiseen taiteeseen,
johon katsoja fyysisesti astuu sisään ja jota usein kutsutaan teatraaliseksi,
immersiiviseksi tai kokeelliseksi (Bishop 2005, 6.) Englanninkielen sana
installation juontuu verbistä install, mikä viittaa jonkun tai jonkin
nimittämiseen tai asentamiseen toiseen asemaan tai tilaan. Sana install on
johdannainen sanoista in, joka kääntyy sanoiksi sisällä tai sisään sekä sanasta
stallum, joka viittaa paikkaan.
Termiä installaatio alettiin käyttää 1960-luvulla, jolloin termin merkitysten
kirjo oli jo moninainen. Sanaa käyttivät aikakauslehdet, jotka kuvasivat sillä
tapaa, jolla näyttelyt olivat pystytetty. Sanana installaatio on laajalti levinnyt
kuvaamaan mitä tahansa esineiden järjestystä missä vain tilassa, jossa
katsoja-kokija voi liikkua (ibid.)
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Filosofi, kirjailija Claire Bishop jakaa kirjassaan Installation art; A Critical
History installaation kahteen leiriin, taideinstallaatioon, joka muodostuu
yksittäisistä taideteoksista sekä installaatiotaiteeseen, jossa tila ja sen
elementtien kokonaisuus tulee eheydessään tarkastelluksi yhtenä
kokonaisuutena (ibid.)
Bishop kuitenkin huomauttaa, että taideinstallaatiolle ja installaatiotaiteelle
on yhteistä se, että ne kummatkin pyrkivät saattamaan katsoja-kokijan
tietoiseksi siitä, kuinka esineet on aseteltu (installed) tilaan. Samalla ne
pyrkivät tuomaan kokijan tietoiseksi siitä, kuinka hänen kehonsa vastaa tähän
asetelmaan (ibid.)
a/part/ment –esityksen työskentelyprosessin myötä asetimme joukon
erilaisia materiaaleja, kuten kielellisiä ohjeita, esineitä ja makeisia, osaksi
esitysympäristöä. Materiaalit ohjasivat kokijan toimintaa toisinaan hänen
huomaamattaan. Kokijan tietoiset ja ei-tietoiset teot ja liikkeet loivat
a/part/ment –esityksen sisältä syntyvän elävän koreografian. Keskeistä
koreografiassa minulle ei ollut se, mitä tapahtui vaan se, että liikettä tapahtui
paikan ja esineiden ehdottamien toimintojen myötä.
Installaatiotaide luo tilanteen, jonka sisään katsoja-kokija fyysisesti astuu, ja
jossa hänen kosketus-, haju- ja kuuloaistinsa ovat yhtä tärkeässä roolissa kuin
hänen näköaistinsa. Bishopin mukaan tämä katsojan kokonaisvaltaisen
läsnäolon vaade on keskeinen installaatiotaiteen luonteenpiirre (ibid.)
Terike Haapoja alleviivaa, että installaatiotaiteessa tekijän ja toimijan roolissa
on kokija. Tällaisessa niin kutsutussa totaalisessa installaatiossa teos on
rakennettu kokijan havainnon ympärille. Koko teoksen rakenne on
suunniteltu niin, että sen keskiössä on kokija. Kaikki teoksen ratkaisut
pyrkivät olemaan yhteydessä kokijan havaintoon. Kuten Haapoja kirjoittaa:
”installaatiossa teoksen tila tapahtuu katsojalle, ei esiintyjälle” (Haapoja 2011,
77.)
Totaalisen installaation prosessi ja sen fokus kuvastavat erinomaisesti myös
sitä, miten työstimme a/part/ment –esitystä. Prosessin keskiössä oli koko
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ajan näkymätön kokija, jonka havainnon ja kokemuksen kulkua pyrimme
ennakoimaan ja ymmärtämään. Moniaistisen esityksen luominen vaati
kaikkien esityksen ilmaisullisten elementtien osallistumista niin prosessiin
kuin esityksen dramaturgian luontiin. Koreografinen ajattelu toimi minulle
prosessissa kalvona, jonka läpi katsoessani saatoin nähdä, mitä haluan
saavuttaa. Uskoin kuitenkin, että vain kunkin ilmaisuvälineen ammattilainen
osasi nähdä kiinnostavimmat tavat, joiden myötä tavoitteet voitiin, tämän
esityksen tematiikassa, saavuttaa.
a/part/ment –esitysprosessissa koko työryhmä teki yhteistyöstä
näkymättömän kokijan ympärillä. Esitystä lähdettiin luomaan tilasta käsin,
mutta esitysdramaturgia rakennettiin niin, että kokija oli esityksen keskiössä.
Tällainen lähestymistapa osoitti, että esitystä tehdessä läsnä on jo
lähtökohtaisesti runsaasti materiaaleja. On olemassa tila, kokija ja esityksen
teema sekä mahdollisuus käyttää esitystekniikkaan siinä määrin kuin se
nähdään tarpeelliseksi.

4.2. Esitystilana asunto
Aloin etsiä asuinhuoneistoa a/part/ment -esitykselle koettuani sen olevan
tila, johon ihmisillä on voimakas suhde. Asunto löytyi melko pian ja
vaivattomasti. Se sijaitsi Vallilassa, noin kymmenen minuutin
raitiovaunumatkan päässä Teatterikorkeakoulusta, josta olin ajatellut
esityksen lähtevän liikkeelle. Vuokrasuhteen varmistumisen myötä syvennyin
tutkimaan asunto-sanan etymologiaa sekä asuntoon ja asumiseen liittyviä
määritelmiä, käytäntöjä ja lainsäädäntöjä.
Kuten Sanna kertoi esityksen matka –näytöksessä: ”asunto on ihmisen
käyttämä asumista, elämistä ja kotia varten rakennettu suojattu tila”.
(Kuuloke-osio 4:49-4:56, 2016) Asunto suojaa ihmistä muun muassa
sääilmiöiltä, ääniltä ja toisilta olennoilta. Toisaalta asunnon sisällä ollessaan
ihminen myös eristää itsensä ympäristöstään ja luo itse olosuhteet, joissa
viettää (vapaa-)aikaansa. Asunto on yksityinen tila, jossa ihminen toimii
lähtökohtaisesti omien halujensa mukaan.
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Omana tai toisen kotina asunto on suomalaiselle ihmisille tuttu, mutta
esitystilana se on vieraampi. Halusin lähteä tarkastelemaan esityksen rajoja
asettamalla sen asuinhuoneistoon, tilaan, johon liittyy voimakkaita
kulttuurisia normeja ja toimintamalleja. Esityksen toteuttaminen yhdelle
kokijalle kerrallaan asunnossa ei kuitenkaan ollut koreografisesti mitenkään
yksiselitteistä. Kokijan tuntiessa ja tietäessä asuintilan normatiiviset
koreografiat hänen toimintonsa asunnossa peilaantuivat hänen
henkilöhistoriaansa, tottumuksiinsa ja rajoihinsa.
Kokijapalautteesta kävi ilmi, että vieraassa asunnossa oleminen miellettiin
lähes poikkeuksetta jonkun kodiksi, jossa kokija itse koki vierailevansa
(Kokijapalaute 2016). Oma rooli koettiin vieraana olemisena. Asunto edusti
jotakuta, jota tutkittiin. Se, mitä kokijalle paljastui asunnon kautta, kertoi
kuitenkin enemmän hänestä itsestään kuin asunnon fiktiivisestä asukkaasta.
Asunnossa oleminen muistutti menneestä ja asetti kokijan suhteeseen oman
henkilöhistoriansa kanssa. Se tuotti erityisen olemisen laadun, joka jokaisella
kokijalla oli omanlaisensa, mutta aina voimakkaassa suhteessa aikaan. Aikaa
koettiin muistumien kautta, elämällä hetkiä menneestä, laulaen radiomusiikin
tahtiin, muistellen vanhaa koulukaveria tai vieraillen isovanhempien luona
(Kokijapalaute 2016). Toisaalta aikaa koettiin myös hetkestä käsin liikkuen,
kosketellen, hengitellen ja maistellen.
Kokijan liikkuminen asunnossa kiinnosti minua alusta lähtien ja pohdin
tapoja, joilla motivoida kokijaa liikkumaan tilassa. Tilan kautta
koreografioimiseen minut innoittivat Ilya ja Emilia Kabakovin
installaatioteokset.
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a/part/ment –esitys. Toinen näytös “asunto”. Keittiökaappeja.

4.3. Tila-aika kompositio ja sen kokija
Kabakovit elivät nuoruutensa entisen Neuvostoliiton alueella ja muuttivat
myöhemmin Yhdysvaltoihin, missä 1980-luvun loppupuolella pariskunta
alkoi työskennellä rinnakkain (Kabakov 2016.) Ilya Kabakov on verrannut
installaatioteoksen tekemistä ohjaajan työhön ja katsoja-kokijan osaa
teoksessa näyttelijän työksi (Bishop 2005, 14).
Kabakovien museo- ja galleriatiloihin sijoittuvat installaatiot ovat usein tiloja
tilojen sisällä. Noissa museon tai gallerian sisälle rakennetuissa tiloissa on
usein toisistaan erilliset sisään- ja uloskäynnit. Mennessään sisään
installaatioon kokija ei tiedä, millainen käytävien ja eri kokoisten tilojen
arkkitehtoninen kompositio häntä odottaa.
Kirjailija Juliane Rebentisch kuvailee kirjassaan Aesthetics of installation art
Kabakovien objektein luotuja installaatioita mykiksi näyttämöiksi.
Näyttämöiden objektit eivät hänen mukaansa representoi tai dramatisoi vaan
ne ovat esillä itsenään, asioina ja eleinä. Rebentisch kirjoittaa, että taiteessa
käytetyt objektit ovat kuin todellisen maailman haamuja, häiritseviä ja eikuolleita kaksoisolentoja (Rebentisch 2012, 163-164.) Kabakovien
installaatioissa piilee samanaikainen tuttuus ja vieraus, mitä rakentavat joka
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päiväisten asioiden ja esineiden epätavalliset yhdistelmät kokijaa
ympäröivässä tilassa.
Ennen kuin pääsimme työryhmän kanssa työstämään a/part/ment –esitystä
asuinhuoneistoon kuvittelin asuntoon sisälle pieniä abstraktien esineiden
näyttämöitä. Ajatuksenani oli, että esinenäyttämöt jaksottaisivat asumistilaa
pienempiin osiin ja vaikuttaisivat sitä kautta myös kokijan olemisen rytmiin.
Pyrkimyksenäni oli, että esinenäyttämöt ehdottaisivat kulkemisen ja
katsominen koreografioita sekä ohjaisivat kokijan kehoa kumartumaan tai
päätä kallistumaan.
Näin loppuen lopuksi ehkä kävikin tosin näyttämöesineet eivät olleet
abstrakteja vaan joka päiväisiä asumiseen ja elämiseen liittyviä ihmisen
kulutushyödykkeitä. Emme kuitenkaan asettaneet tilaan näyttämöä niin
kutsutun kynnyksen taakse vaan se saattoi olla missä vain, minne silmä, mieli
tai keho asunnossa kulkeutui. Joitakin katsomoja tai ennemminkin olemisen
paikkoja kuitenkin pyrimme luomaan asuntoon.
Niitä olivat muun muassa makuuhuoneen matto, sänky, sohva ja kaikki muut
istuimet mukaan lukien wc-pöntön. Näin jälkikäteen pohdittuna tällaisia
olemisen paikkoja olisi asunnossa voinut olla enemmänkin ja ehkä vielä
tavattomammissa paikoissa, kuten esimerkiksi ruokapöydän alla.
Tutustuttuani Kabakovien installaatioihin taiteellisen opinnäytetyöprosessini
aikana inspiroiduin pohtimaan ajan ja tilan välistä suhdetta kokijan
näkökulmasta käsin. Kabakovien teoksissa kokijan ajankäyttö nousee hyvin
keskeiseen rooliin teoksien merkitysten ja kokemusten muodostumisesta.
Installaatioissa kokija ei tiedä, mihin teos päättyy ja kuinka pitkä matka
päätöspisteeseen on. Tämän vuoksi hän joutuu tekemään jatkuvasti päätöksiä
suhteessa omaan ajankäyttöönsä.
Installaatioteoksen ja esityksen ehkä merkittävimpänä erona on määritelty
kesto. Nykyesityksissä kesto saattaa olla joustava, mikä kuitenkin yleensä
tarkoittaa sitä, että esitykselle on määritelty minimikesto. Esitystaiteessa
kesto, esityskontekstissa vietetty aika, on keskeinen keino, jonka avulla ja
kautta teoksen merkitysmaailma rakennetaan.
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Esityksen kulku vaikuttaisikin olevan voimakkaasti sidoksissa aikaan ja tilaan
sekä niiden mukanaan tuomien tapahtumien eläjään. Perinteisesti esityksen
ensisijainen eläjä ja elävöittäjä on ollut esiintyjä. Yhä enemmän kuitenkin
tehdään esityksiä, joissa ei ole inhimillistä esiintyjää. Tuolloin kokija ei pääse
samaistumaan ja elämään esitystä esiintyjän kehollisen ilmaisun kautta vaan
hänestä itsestään tuleekin osa esityksen kulkua ja elävöitymisen tapahtumaa.
Tällaiseen esitykseen osallistuessaan kokija joutuu tekemään,
esityskonseptista riippuen, erityyppisiä valintoja. Jossakin esityksessä valinta
saattaa liittyä siihen, mitä tapahtumaa esityksessä seuraa, kun ihminen ei
olekaan läsnä. Toisessa esityksessä kokija saattaa käydä neuvottelua itsensä
kanssa siitä, mitä hän haluaa seuraavaksi tehdä. Keskeistä eivät ole valinnat
vaan kokijan osana olo kokonaisuutena, kokevana ja ajattelevana olentona.
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a/part/ment –esitys. Toinen näytös “asunto”. Eteisen kaappi.
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5. A/PART/MENT –ESITYSKOKEMUKSEN
RAKENTUMISESTA
Tarkastelen tässä luvussa lähemmin sitä, mistä asioista a/part/ment –
esityskokemus syntyi, ja kuinka kokijat vastaanottivat esityksen tarjoamat
suggestiot. Nostan vielä käsittelyn alla ääni- ja tilasuunnittelun, jotka olivat
keskeiset esityksen koreografiaa rakentavat elementit.
Alaluvussa ”Esityksen ja kokijan välisen suhteen muodostumisesta”
tarkastelen, kuinka kokija sulautuu osaksi ympäristönomaista esitystä.
Toisessa alaluvussa ”Suhteesta äänisuunnitteluun” esittelen, kuinka loimme
äänisuunnittelun avulla kokijalle rinnakkain suhdetta esityksen fiktiivisen
maailman sekä reaalimaailmaan.
Kolmannessa alaluvussa ”Suhteesta tilasuunnitteluun” esittelen, miten
asunnon 250 hyödykettä valikoituivat asuntoon, ja miten ne vaikuttivat
esityksen rakentumiseen.

5.1. Esityksen ja kokijan välisen suhteen
muodostumisesta
Esityksen ja sen kokijoiden ensikohtaamiset alkavat, kun esityksen tekijät
ryhtyvät levittämään sanaa esityksestä. Tuolloin esitys saa kokijoiden
ajatuksissa ja mielikuvissa ensimmäiset muotonsa. Näin kävi myös
a/part/ment –esityksen kanssa.
a/part/ment –esityksestä puhuessani pyrin korostamaan sen kokemista ja
kertomaan mahdollisimman vähän sen konkreettisesta sisällöstä. En halunnut
johdattaa kokijaa etukäteen esitykseen teemoihin ja tapahtumiin, koska
tekijänä minulla oli tiedossa vain esityksen pyrkimykset ja tavoitteet. Tekijänä
en halunnut ripustaa niitä kokijan niskaan vaan antaa hänelle mahdollisuus
tulkita esitystä omista kokemuksistaan käsin.
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Kokijalle on toki muodostunut esitystä kohtaan joitakin odotuksia, joille en
tekijä voi mitään enkä näe niitä ongelmina tai esteinä. Esitys on kuitenkin
kokijalleen lähtökohtaisesti vieras asia, josta halutaan ja pyritään ottamaan
selvää. Sitä halutaan ymmärtää ja sen lähellä pyritään pääsemään.
Kokija pyrkii samaistumaan ja löytämään esityksestä jotain itselleen tuttua.
Hän peilailee kaikkea mukanaan kantamaansa esitykseen pyrkien samalla
asettumaan tuohon toisen tai toiseen asemaan, jota esitys hänelle ehdottaa.
Yleensä esitys ehdottaa kokijalle erilaista tapaa olla kuin sitä, jonka kanssa
hän on saapunut esitykseen.
Esitykset, jotka ympäröivät kokijan saattavat ottaa hänet välittömämmin
mukaansa. Tällaisia ympäristönomaisia esityksiä on lähtökohtaisesti
haastavampaa tarkastella ulkopäin kuin esimerkiksi frontaalinäyttämön
esityksiä, sillä kokija on jo fyysisesti esityksen sisällä.
Jos kokija salli a/part/ment –esityksen tarjoamien suggestioiden muovata
hänen olemistaan niin mielen kuin kehon tasolla, uppoaminen esityksen
maailmaan saattoi tapahtua. Laitinen kirjoittaa, että mikäli kokija voi
antautuu kokemaan esitystä ”hän uppoaa sen maailmaan ja luopuu samalla
joistain tavoista, joilla hän tavallisesti (tapojensa ohjailemana) suhtautuu
maailman” (Laitinen 2011, 30).
Kokijan sulautuminen osaksi a/part/ment –esitystä tapahtui omasta
näkökulmastani käsin pikkuhiljaa lähtien liikkeelle siitä, kun kokija sitoutui
osallistumaan esitykseen. Hän valitsi itselleen sopivan esitysajankohdan ja sai
sen jälkeen sähköpostiinsa vahvistusviestin. Noin viikkoa ennen esitystä
kokija sai ohjeet, jotka kertoivat, kuinka valmistautua esitykseen. Ohjeiden
myötä kokijalla oli tiedossa, minne tulla ja minkälaista esitysrakennetta
odottaa.
a/part/ment –esityksessä ajatus kokijan osallistamisesta ja osanotosta
mukaan esityksen kulkuun lähti liikkeelle halusta haastaa omaa
koreografiakäsitystäni. Näin taiteellisen opinnäytetyöni mahdollisuutena
työstää esityskoreografian ja kokijan välistä suhdetta. Samalla päädyin myös
tutkimaan esityksen ja kokijan välisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia.
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a/part/ment –esityksen kokijat olivat esityksen intiimin luonteen vuoksi ehkä
erityisen sitoutunutta yleisöä. Väitän, että yleisesti ottaen kokija on sitoutunut
esitykseen ja haluaa löytää jotain, jonka myötä esitys tulisi häntä lähemmäksi
ja merkitykselliseksi. Kokija osallistuu esityksen kulkuun aina vähintäänkin
ajattelunsa kautta.
Laitinen puhuu esitykseen uppoamisesta ja osallistumisesta uusina
esitystaiteen paradigmoina, jotka ottavat ihmisen huomioon kokonaisuutena.
(Laitinen 2011, 32.) Laitinen lainaa Nicolas Bourriaudia, jonka mukaan taide
on muutoksessa sen myötä, että sen materiaaliksi on ymmärretty myös
ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet. Hän taiteesta tiivistyneiden suhteiden
tilana, joka asettuu vastakkain massaviestinnän ja –kommunikaation kanssa.
(Bourriaud Laitinen 2011, 32 mukaan.)
a/part/ment pyrki esityksen keinoin tuomaan esiin ihmisten aikaan saamia
suhteiden ja systeemien verkostoja. Halu aloittaa esitys julkisesta tilasta
perustui pyrkimykseen vieraannuttaa kokija kaupunkitilan tuttuudesta ja
tarjota hänelle mahdollisuus kokea julkista kaupunkitilaa ei-totutusta
tilanteesta ja rytmistä käsin.
Keinona käytettiin jo aiemmin mainitsemaani fiktiivistä radio-ohjelmaa, jota
kokija kuunteli kuulokkeista. Osalle kokijoista radio-ohjelma tarjosi
kontekstin, jonka kautta alkaa uudestaan tarkastelemaan maailmaa ja siellä
olevien asioiden välisiä suhteita.

5.2. Suhteessa äänisuunnitteluun
a/part/ment –esityksen ensimmäisessä matka –näytöksessä kuulokkeiden
radio-ohjelmassa oli äänessä kolme hahmoa, joista kaksi oli niin sanottuja
radioääniä ja kolmas niin kutsuttu mainosääni. Mainosääni oli miesääni, joka
oli muokattu joka mainoksessa hieman erilaiseksi. Kaksi niin kutsuttua
radioääntä olivat keskenään tarkoituksenmukaisesti erilaatuiset. Toinen
hahmoista oli orgaaninen ja toinen ei-orgaaninen.
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Radio-ohjelman lomassa ohjeita antanut hahmo oli anonyymi, mutta
inhimillinen miesääni. Radio-ohjelman alussa esittäytynyt Sanna taas oli
äänisyntetisaattori, joka kertoi kokijalle asioita asunnosta ja asumisesta.
Keskustelimme äänisuunnittelija Jani Orbinskin kanssa paljon julkisen ja
yksityisen tilan äänimaisemista. Halusin luoda matka –näytöksen
äänimaisemasta paikan, joka yhdisteli sekä julkista että kokijan yksityistä tilaa
toisiinsa.
Ohjeiden antajaksi valikoitui ihmisääni, koska halusimme ohjeiden olevan
inhimilliset ja tuntuvan kokijalle henkilökohtaisesti suunnatuilta. Ohjeiden
tarkoitus oli ennen kaikkea johdattaa kokija asunnolle. Sen vuoksi ohjeiden
kanssa ei koskaan tullut päällekkäin muuta äänimateriaalia.
Fiktiivisen radio-ohjelman tarkoituksena taas oli informaation tarjoamisen ja
havainnon uudelleensuuntaamisen myötä saattaa kokija havaitsemaan
paikkaa laajasti. Sannan tapa kertoa asumisesta ja lukea hyödykelistaa toivat
etäisyyttä kokijan ja puhujan välille samalla, kun paikat (Taideyliopiston
Teatterikorkeakoulu, Helsingin kantakaupunkialueen kadut, raitiovaunu 7B,
Vallila ja Rautalammintie) sekä ihmiset kehystivät huokoisesti esitystä. Tämä
mahdollisti tietoisuuden arkitodellisuuteen ja esityksen yhtäaikaisesta
läsnäolosta.
Kokijapalautteesta kävi myös ilmi, että kokijat olivat matkan aikana yleisesti
hyvin tietoisia heille itselleen olemassa olevasta esitysmaailmasta, joka muille
näyttäytyi arkisena tilanteena. Toisaalta juuri tuo seikka sai osan kokijoista
tarkastelemaan kaikkea havaitsemaansa esityksenä. Kokijan palaute:
”kiinnitin huomiota suhteisiin, erilaisiin aikoihin, hetkiin ja monistumisiin.
Mietin maailmassa olevan materiaalin järjetöntä määrää. Ihmisten määrää.
Kaupunkia ihmisten systeeminä” (Kokijapalaute 2016.)
Joillekin kokijoille arjen esityksellisyys näyttäytyikin juuri toistuvien eleiden,
esineiden ja monisteisten arjen kompositioiden muodossa. Eräs kokija koki
kuitenkin häiritsevänä sen, että hänelle juuri nyt erityisenä näyttäytyvä
maailma ei ollut jaettavissa kenenkään kanssa. Esitykseen uppoamisen myötä
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kokija alkoi kaivata vierelleen kanssa todistaa, jota kuta, joka huomaisia
tilanteen erikoislaatuisuuden ja jakaisi tuon kokemuksen hänen kanssaan.
Muutamat kokijat kertoivat, että he kaipasivat esityksen jälkeen
keskustelukumppania, jolle jakaa kokemukset. Joku pääsi lähemmäs omia
kokemuksiaan, kun sai verbalisoida ne toiselle ääneen. Toiselle taas nousi
asunnosta lähtiessä syvä yksinäisyyden tunne.

5.3. Suhteessa tilasuunnitteluun
Kun vuokrasimme asuinhuoneiston jännitin jonkin aika sitä, että kokijat
kokisivat asunnossa ollessaan ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä tai surua. Nuo
tunteet eivät olleet sellaisia, joita tarkoituksella halusin tuoda esitykseen,
mutta toisaalta en voinut niiden ilmaantumista estääkään. Alettuamme
työskennellä asunnossa tila konkretisoitui minulle enkä nähnyt enää vaarana
sitä, että tila itsessään tuottaisi edellä mainittuja tunteita.
Aluksi asunto oli tyhjä ja pohdimme, kuinka lähteä rakentamaan kodintuntua
tyhjään asuntoon. Lavastussuunnittelija Annina Nevantauksella oli alusta
lähtien hyvin selkeä visio siitä, ettei asuntoa ryhdyttäisi lavastamaan
kenenkään henkilöhahmon kodiksi. Halusimme kuitenkin, että asunto
muistuttaisi ihmisen kotia eikä esimerkiksi näyttelytilaa abstrakteille esineille.
Pohdimme mielekkäitä ja selkeitä rajauksia, joiden kautta tuoda ihmisen
elämä näkyväksi asuntoon. Keskustelimme siitä, mikä on tarpeeksi, kuinka
paljon tavaraa ihminen ylipäätään tarvitsee.
Annina lähti tutkimaan, onko tarvittavan tavaran määrästä tehty tutkimuksia
Suomessa. Vastaus oli kyllä. Lavastuksen materiaalisen sisällön rajaukseksi
löytyi Kuluttajatutkimuskeskuksen Mitä eläminen maksaa? –tutkimus. Sen
liitteistä löytyi Kohtuullisen minimin viitebudjetti –hyödykeluettelo, jossa
lueteltiin noin 250 kohtuullista elämää ylläpitävää esinettä, huonekalua,
elektronista laitetta ja palvelua (Kuluttajatutkimuskeskus 2010.) Luettelon
avulla pystyimme asettamaan rajauksen asunnon sisällä tuotaville
asuintavaroille.
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Olimme Anninan kanssa yhtä mieltä siitä, ettemme halunneet esineiden
symboloivan tietyn poissaolevan henkilön sukupuolta, ikää, mieltymyksiä ja
niin edelleen. Sen johdosta Annina pyrki valitsemaan asuntoon
mahdollisimman laajasta sekä miehille että naisille suunnattuja tavaroita.
Esimerkiksi vaatteista yläosat olivat miehille suunnattuja ja alaosat naisille.
Kosmetiikkatuotteista löytyi niin ikään sekä miehille että naisille kohdistettuja
tuotteita.
Hyödykeluettelo rajasi ja vaikutti lavastuksen lisäksi myös esityksen
äänisuunnitteluun sekä muovasi esityksen tematiikkaa. Esityksen kautta
tarkasteltavaksi tuli kysymys kuluttamisen ja tavaran määrän tarpeesta.
Hyödykeluettelon konkretisoituminen asunnossa tarjosi kokijalle
heijastuspinnan, jota vasten tarkastella omaa suhdettaan tutkimuksen ilmi
tuomiin kohtuullisen elämän kulutustottumuksiin. Toisaalta luettelo tarjosi
myös eräänlaisen kuvan maailmasta, jossa kokija tällä hetkellä elää ja toimii.
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LOPUKSI
Kirjoittaessani olen käsittänyt, kuinka ennen koreografian maisteriopintojani
suorittamani tanssijan tutkinto on vaikuttanut koreografiseen ajatteluuni.
Olen ollut tietoinen siitä, että tanssijan koulutukseni on vaikuttanut tapaani
ajatella ja tehdä koreografisia esityksiä. Esityksiä tehdessäni olen myös
tiedostanut, että tanssijan koulutukseni on vaikuttanut tapaani työskennellä
tanssijoiden kanssa. Kuitenkin vasta kirjallista opinnäytetyötä kirjoittaessani
olen tullut tietoiseksi siitä, että tanssijan koulutukseni ja tanssijuuteni on
vaikuttanut valtavasti myös siihen, minkälaisia vaikutuksia toivon
koreografisilla esityksilläni olevan teoksen kokijaan.
Tanssijana minulle oli tärkeää tietoisuus niin omasta liikkeestäni kuin minua
ympäröivästä liikkeestä. Kyse oli ensisijaisesti aistiherkkyydestä liikettä
kohtaan. Tanssijana liikkeessä ollessani pyrin alati havaitsemaan muut tilassa
olijat ja samalla, kun havainnoin eri aistieni kautta tanssini tapahtumista.
Kirjoittamisen myötä minulle on kirkastunut, että taiteellisessa
opinnäytetyössäni pyrkimykseni herätellä kokijan havaintoa liittyvät omaan
kokemukseeni maailmasta ja sen avautumisesta minulle liikkeen kautta. Siitä
syystä pyrin taiteellisessa opinnäytetyössäni ehdottamaan kokijalle sen
hetkisen kontekstin havainnointia sekä siinä tapahtuvien kokijan sisäisten ja
ulkoisten liikahduksien vaikutuksien huomioimista. Esitys oli ehdotus
havainnoida maailmaa moniaistisesti.
Opinnäytetyöni myötä olen käsittänyt, että omaan paljon havaitsemiseen ja
havaintoon liittyvää kokemuksellista tietoa. Koreografin kokemuksellisen
tiedon ei voi ajatella olevan absoluuttinen, mutta toisaalta se kuitenkin on osa
työn teon mukanaan tuomaa ammattitietoa ja -taitoa.
Koreografin työskentelystä puhuminen tietynlaisena ajattelutapana on
laajentanut horisonttia, missä näen itseni voivan työskennellä. Samalla se on
vapauttanut käyttööni lisää medioita, joiden kanssa ja avulla luoda
koreografisia esityksiä tai teoksia.
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Erilaisten fyysisten ja kuvitteellisten tilojen kanssa työskentelyn myötä
ajattelen, että koreografisella esityksellä ei tarvitse välttämättä olla fyysistä
tilaa. Toki saavuttaakseen esityksen kokija tarvitsee aina jonkin
vastaanottimen, jolloin esitys voisi tapahtua esimerkiksi virtuaalitilassa.
Olen kiinnostunut edelleen jatkamaan kysymistä siitä, millä keinoin
koreografinen esitys voi liikuttaa kokijaansa. Ei-inhimillisten esiintyjien
mukana olo a/part/ment -esityksessä oli mielenkiintoista ja toisaalta
haastavaa. Suurin pelkoni oli, ettei hyödykkeiden läsnäolo asunnossa loisi
ympärilleen liikettä vaan jähmettyneen tilan. a/part/ment -esitys opetti
kuitenkin minut luottamaan kontekstiin, jonka avulla rajaan ja luon
esitykselle huokoiset kehykset.
Haluan edelleen keskittyä käsittelemään julkista tilaa suhteessa kokijan
yksityiseen kokemukseen. Se ilmentää mielestäni erinomaisesti sitä
todellisuutta, missä me kaikki elämme. Jaamme tilaa ja mahdollisesti
muitakin asioita koskaan pääsemättä täysin sisälle toistemme yksityisiin
maailmoihin. Kuitenkin taide voi tuoda meidät yhteen ja tarjota meille
kokemuksia, jotka muistuttavat meitä siitä, mitä jaamme, vaikkemme
välttämättä osaa sitä sanoin kuvailla.
a/part/ment -esityksen myötä sain vahvistusta siihen, että ilman nimettyjä
esiintyjiäkin koreografisella esityksellä on potentiaalia tiivistää tapahtumia
sekä tuoda esiin rakenteiden ja erilaisten vuorovaikutussuhteiden verkostoja.
Koreografisen esityksen työstö ei siis ole kiinni valituista materiaaleista vaan
sen huolellisesta toteutuksesta, jonka keskiössä tulee aina muistaa säilyttää
kulloisen esityksen pääteema. a/part/ment –esityksessä se oli kokijan
havainnon koreografiointi, joka yrityksenä oli paradoksi, mutta
tutkimusprojektina mielenkiintoinen ja antoisa.
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a/

Liite 1.: Teoksen a/part/ment –käsiohjelma

part/
ment

Työryhmä
Antti Ahokoivu (Aalto ARTS, elokuvaus MA)
Ada Halonen (TeaK, valosuunnittelu MA)
Linda Martikainen (TeaK, koreografia, taiteellinen opinnäyte tanssit. maist.)
Annina Nevantaus (Aalto ARTS, lavastustaide, taiteellinen opinnäyte TaM)
Jani Orbinski (TeaK, äänisuunnittelu MA)
Taiteellinen opinnäyte koreografia, tanssit. maist., Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Opiskelija kykenee itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Hän kykenee luomaan teoksen, joka kattaa kaikki koreografisen työn vaiheet ja antaa käsityksen opiskelijan valmiuksista toimia ammattikoreografina ja mahdollisuuksista löytää oma laatunsa taiteilijana.
Taiteellinen opinnäyte lavastustaide, TaM, Aalto ARTS
Lavastuksen taiteellisessa opinnäytteessä maisteriksi valmistuva opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen
taiteelliseen työskentelyyn sekä oman työnsä käsitteelliseen pohdintaan. Ammatillisen osaamisen ja
välineiden hallitsemisen lisäksi opiskelijan tulee osoittaa luovaa ajattelua, kriittisyyttä sekä kykyä uusien ilmaisukeinojen ja työtapojen kehittämiseen. Opinnäytteen tekeminen on myös oppimisprosessi,
jonka aikana opiskelijan käsitys lavastustaiteesta ja oman kehityksen suunnasta syvenee ja vahvistuu.

Kiitokset
Ohjaavat opettajat eli Saara Hannula (koreografia), Salla Salin (lavastus) ja Raisa Kilpeläinen (valosuunnittelu), Kirsi Monni, Liisa Ikonen, Liisa Risu, Nina Numminen, Jyrki Oksaharju, Kaj Wager, Selmeri Saukkonen, Heli Hyytiä, Kati Mantere + Opte, Timo Mäkynen, Johanna Autio, Kuluttajatutkimuskeskus ja Anna-Riitta Lehtinen, ystävät, vanhemmat, rakastajat, lumi, pimeys, villakoirat ja kahvi.

a/

Liite 2.: a/part/ment –esityksen sähköpostiohjeet

part/
ment

a/part/ment on esitys yhdelle kokijalle kerrallaan. Kokija kulkee esityksen läpi kirjallisten ja äänellisten ohjeiden saattelemana. Esitys tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa Helsingin kantakaupunkialueella. Esitys sisältää kaksi osaa:
Ensimmäinen näytös - matka
Toinen näytös - asunto
Esitys alkaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoululta 12.2.2016 klo 11.00. Teatterikorkeakoulu sijaitsee
osoitteessa Haapaniemenkatu 6. Saapuessasi sisään Teatterikorkeakoulun pääovista oikealla puolellasi on koulun infopiste. Sieltä saat oman nimesi kertomalla kassin, joka sisältää tarkemmat ohjeet
esityksen kulusta. Jos Teatterikorkeakoulun infopisteessä ei saapumishetkelläsi ole henkilökuntaa,
ole hyvä ja odota hetki vahtimestarin saapumista paikalle.
Esityksen kesto on noin 1,5 tuntia. Varustauduthan pukeutumalla sään mukaisesti. Jos missään vaiheessa esitystä tarvitset lisäohjeita, tavoitat työryhmän numerosta 046 5982853.
Jos et pystykään osallistumaan esitykseen, ilmoitathan siitä välittömästi, jotta paikkasi voidaan vapauttaa uudelleen varattavaksi. Peruutukset tulee ilmoittaa tuottaja Nina Nummiselle numeroon 040
0792027 tai osoitteeseen nina.numminen@uniarts.fi. Ilmoitathan viimehetken peruutuksesta myös
työryhmälle numeroon 046 5982853.

a/

Liite 3.: a/part/ment –esityksen kangaskassin ohjeet

part/
ment
Olet saapunut a/part/ment -esitykseen, tervetuloa!
Kangaskassista löydät näiden ohjeiden lisäksi mp3-kuulokkeet ja kirjekuoren, joka sisältää kahden
tunnin matkalipun ja avaimen. Esityksen ensimmäinen näytös tapahtuu näiden välineiden avulla.
Jos missään vaiheessa esitystä haluat ottaa yhteyttä työryhmään tai tarvitset lisäohjeita, soita numeroon 046 5982853.
Kuulokkeiden äänen voimakkuus on säädetty sopivaksi sisä- ja ulkotiloja varten. Äänen voimakkuutta
voit nostaa V+ napista ja hiljentää V- napista. Ääntä säätäessäsi, otathan aina kuulokkeet pois päästäsi, ettet vahingossa paina muita nappuloita.
Laita kuulokkeet päälle liu’uttamalla virtakytkin ON-asentoon, nauha lähtee heti käyntiin.

Ethän lähde matkaan ennen oman esityksesi aloitusaikaa. Esityksen kesto on enintään 1,5 tuntia.
Hyvää matkaa!

You have come to the performance a/part/ment, welcome!
In the canvas bag you will find mp3-headphones and an envelope that contains a two-hour travel ticket and a key. These are needed during the first act of this performance.
If at any point during the performance you want to contact the working group or need additional information, please call number 046 5982853.
The volume of the headphones has been adjusted for indoors and outdoors. For louder volume press
V+ button and for more quiet V- button. Please take off the headphones when adjusting the volume as
not to accidentally press any other buttons.
Switch ON the headphones by sliding the power switch, the soundtrack will start immediately.

Please don’t leave before the starting time of your performance. The maximum
duration of the performance is 1,5 hours.
Have a nice journey!

Liite 4.: a/part/ment –esityksen kokijakyselyn kysymykset

a/part/ment –esityksen kokijakysely
1. Ikä
alle 20 v.

20-29

30-39

40-49

50-59

60 tai yli

2. Korkein koulutuksesi
Keski- tai peruskoulu

Ylioppilas

Ammattikoulu tai vastaava

Opisto

Ylioppilas + Ammattikoulututkinto tai opisto

Alempi korkeakoulututkinto

Ylempi korkeakoulututkinto

Akateeminen loppututkinto

Muu, mikä ______
3. Mikä vaikutti päätökseesi tulla tähän esitykseen (voit valita useamman vaihtoehdon)?
Esitys/aihe kiinnosti
Kuuluu opintoihin/työhön

Työryhmässä on tuttuni/sukulaiseni
Muu, mikä ______

4. Mistä sait tietoa esityksestä?
Tuttavalta tai perheenjäseneltä
Sähköisestä uutiskirjeestä
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Facebook- sivuilta
a/part/ment -esityksen Facebook-tapahtumasivulta

Kohtaus-kausiesitteestä
Kutsu-kirjeestä
uniarts.fi -nettisivuilta
muu, mikä? _________

5. Montako kertaa olet viimeksi kuluneen vuoden aikana käynyt nykytanssiesityksissä
(ennen tätä)?
en kertaakaan

1-2 kertaa

3-5 kertaa

6-10 kertaa

yli 10 kertaa
6. Missä seuraavista käyt keskimäärin yli 5 kertaa vuodessa (voit valita useamman
vaihtoehdon)?
teatterissa
klassisen musiikin konserteissa

oopperassa
taidenäyttelyissä

elokuvissa
muualla, missä? ____

7. Missä seuraavista paikoista olet käynyt katsomassa nykytanssia?
Aleksanterin teatterissa
Ateneum-salissa
Kiasma-teatterissa
Savoy-teatterissa
Stoa Itä-Helsingin kulttuurikeskuksessa
Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa

Espoon Kulttuurikeskuksessa
Hesingin Kaupunginteatterissa
Suomen Kansallisoopperassa
Muualla, missä? ____

8. Kerro vapaasti, mitä toivoisit nykytanssilta tai nykytanssiesityksen tekijöiltä?

9. Mikä on suhteesi tanssiin?
tanssi ei ole minulle harrastus eikä ammatti
olen tanssin harrastaja
olen tanssin opiskelija
olen tanssin ammattilainen (tanssija, koreografi, opettaja)
toimin muissa tehtävissä tanssin alalla
olen aikaisemmin harrastanut tanssia tai se on ollut minulle ammatti
10. Mitkä ovat ne seikat, jotka kiinnostavat Sinua nykytanssissa?
1=hyvin paljon, 2=melko paljon, 3=jonkin verran, 4= melko vähän, 5=hyvin vähän
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Koreografia, teoksen kokonaissommittelu
Liike ja kehollinen läsnäolo
Esiintyjät
Visuaalisuus (lavastus, puvustus, valosuunnittelu)
Musiikki ja äänimaailma
Taiteellinen kokonaisuus
Esityksessä käyvä yleisö

11. Olivatko a/part/ment –esityksen sähköpostiohjeet selkeät?
kyllä
ei
jos ei, mitä olisit muuttanut / toivonut olevan toisin

12. Olivatko a/part/ment –esityksen alussa nimellä pyydetyn kassin kirjalliset ohjeet
selkeät?
kyllä
ei
jos ei, mitä olisit muuttanut / toivonut olevan toisin

13. Olivatko a/part/ment –esityksen ensimmäisen näytöksen kuulokkeiden ääniohjeet
selkeät?
kyllä
ei
jos ei, mitä olisit muuttanut / toivonut olevan toisin / miten epäselvyys ilmeni esityksessä

14. Löysitkö hyvin perille asuntoon?
kyllä
ei
jos ei, mitä tapahtui?

15. Olivatko a/part/ment –esityksen toisen näytöksen alun ja lopun kaiuttimen ääniohjeet
asunnossa selkeät?
kyllä
ei
jos ei, mitä olisit muuttanut / toivonut olevan toisin

16. Olivatko a/part/ment –esityksen toisen näytöksen kuulokkeiden äänelliset ohjeet
asunnossa selkeät?
kyllä
ei
jos ei, mitä olisit muuttanut / toivonut olevan toisin

17. Kerro vapaasti, millainen kokemus esitys Sinulle oli:

18. Kerro vapaasti, mitä koit matkalla Teatterikorkeakoululta asunnolle:

19. Kerro vapaasti, mitä koit tai teit asunnossa:

20. Kuuntelitko asunnossa kuulokkeita?
kyllä
ei
jos ei, miksi?

21. Mitä ajatuksia esitys sinussa herätti?

22. Mikä jäi esityisesti mieleesi tai vaikutti?

