
Haetaan queer-ihmisiä osallistumaan omaa napaa tutkivaan opinnäytetyöhön

Hei,

olen Lin, muunsukupuolinen queer-ihminen, koreografi-esiintyjä sekä pilates- ja yinjoogaohjaaja. Olen

valmistunut 2016 koreografian maisteriksi ja työskennellyt sen jälkeen tanssitaiteen alan freelancerina

pääasiallisesti työryhmissä. Opiskelen tällä hetkellä tila-aikataiteiden maisteriohjelmassa

Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Haen opinnäytetyöprosessiin mukaan queer-ihmisiä, joita kiinnostaa

työskennellä oman navan, kosketuksen ja liikkeen kanssa osana ryhmää sekä jakaa työskentelyä

esityksen muodossa kolmena päivänä toukokuussa 2023. Odotan osallistujilta sitoutumista prosessiin

sekä heittäytymistä tanssillisiin harjoitteisiin ja yhteisiin keskusteluihin. Keskeistä on kiinnostus

esiintymistä, tanssia ja liikkumista kohtaan sekä halu osallistua opinnäytetyön kahteen osaan. Vastaan

ryhmätyöskentelyn ohjaamisesta sekä opinnäytetyön muotoutumisesta dialogissa ryhmän kanssa.

Opinnäytetyöni tulee olemaan kaksiosainen, joista ensimmäinen on napaveistoksista, -keskusteluista

sekä -videosta ja -valokuvista koostettu installaatio ja toinen napaa kosketuksen ja liikkeen avulla tutkiva

esitys.

Ryhmätyöskentelyyn ovat tervetulleita aikuiset (aina seniori-ikäisiin asti), jotka kokevat itsensä osaksi

queer-yhteisöä.

Ryhmässä keskitytään nykytanssin, improvisaation ja somaattisten harjoitusten avulla oman kehon

kanssa kosketuksissa olemiseen sekä sen kanssa liikkumiseen. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita.

Ryhmään mahtuu mukaan enimmillään 10 henkilöä.

Ryhmätyöskentely alkaa tammikuussa 2023 ja kestää toukokuuhun 2023.

Kuva: Lin Martikainen



Tutkin napaa ruumiin aukeamana, joka muistuttaa ruumiin aukkoja. Napa on myös muistuma yhteydestä

toiseen, vanhempaan. Arpimainen napa puhuttelee minua aavemaisena yhteyden jälkenä, joka

muistuttaa, että ihminen on lajina riippuvainen toisesta. Tarkastelen, mitä tuo osa ihmisruumista kertoo

itsestään veistoksen muodossa ja toisaalta, mitä tapahtuu esityksessä napaa esittävän veistoksen ja

elävän ruumiin vuorovaikutuksessa. Ryhmätyöskentelyssä pyydän osallistujat olemaan oman napansa

kanssa sekä kurkottamaan navasta kohti sisä- ja ulkomaailmaa. Millaista on koskettaa navalla? Millainen

paikka napa on? Mihin napa johtaa?

Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa avaan laajemmin, mitä jo tiedän opinnäytetyöstä sekä asioita, jotka

ovat vasta muotoutumassa. Tammikuun lopulla kutsun kunkin ryhmäläisen tapaamiseen kanssani.

Kahdenkeskisen tapaamisen tarkoituksena on pohtia kosketuksen ja vuorovaikutuksen teemoja kaksin

sekä ottaa muotti ryhmäläisen navasta, josta valan veistoksen osaksi ryhmätyöskentelyä sekä

installaatiota. Helmikuusta lähtien tapaamme ryhmänä työpajaviikonloppuina ja -iltoina, joihin ei tarvitse

tehdä ennakkovalmisteluja, mutta saatan pyytää, että ryhmäläiset pohtivat itsenäisesti tiettyä asiaa,

ilmiötä tai kysymystä.

Tulen dokumentoimaan opinnäytetyöprosessia äänittein, valokuvin sekä videoin, joista muodostuu

opinnäytetyön toinen osa, installaatio. Sekä installaatio että esitys ovat osa Kuvataideakatemian

järjestämää Kuvan Kevät -näyttelyä toukokuussa 2023.

Suostumus on kaiken työskentelyn sekä dokumentoinnin lähtökohtana. Tämä tarkoittaa esim.

koskettamisessa luvan kysymistä ja toisaalta sitä, etten julkaise mitään ilman lupaa. Kieltäytyminen on

sallittua ja lopullinen opinnäytetyökokonaisuus muodostuu yhdessä sovitun pohjalta.

Tarjoan turvallisemman tilan periaatteita noudattavan tilan, jossa tutkia omaa ruumiillisuutta ja omaa

napaa liikkeen sekä kosketuksen kautta. Ryhmälle luomani turvallisemman tilan periaatteet käydään

ensimmäiselle kokoontumiskerralla yhdessä läpi. Työskentelyn periaatteita ovat luottamuksellisuus,

itsemääräämis- ja määrittelemättömyysoikeus sekä kunnioitus. Ryhmässä ei hyväksytä minkäänlaista

syrjintää esim. rasismia, transfobia, ikäsyrjintää, seksismiä, kehokommentointia, luokkasyrjintää tai

ableismia. Haluan kehittää ryhmätoimintaa yhdessä osallistujien kanssa.

Ryhmätyöskentely tapahtuu suomeksi ja tarvittaessa englanniksi. Ryhmän käytössä ovat sekä

Kuvataideakatemian että Teatterikorkeakoulun tilat, joiden esteettömyystiedot löytyvät täältä:

https://www.uniarts.fi/rakennukset-ja-tilat/kuvataideakatemian-paarakennus-mylly/

https://www.uniarts.fi/rakennukset-ja-tilat/teatterikorkeakoulun-paarakennus-kookos/

Voit hakea mukaan ryhmään täyttämällä oheisen lomakkeen alla olevan linkin kautta ja  kertomalla

lyhyesti kiinnostuksestasi opinnäytetyöprosessia kohtaan.

Haku on auki 9.1.2023 asti. Pääset lomakkeeseen tästä linkistä.

Ryhmän koko on rajallinen ja ilmoitan kaikille kiinnostuneille valinnoista 12.1.2023 mennessä.

https://www.uniarts.fi/rakennukset-ja-tilat/kuvataideakatemian-paarakennus-mylly/
https://www.uniarts.fi/rakennukset-ja-tilat/teatterikorkeakoulun-paarakennus-kookos/
https://forms.gle/CAmbVDPBRngC3zhr5


Jos haluat kysyä jotain, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä minuun: lin.martikainen@uniarts.fi

Opinnäytetyöprosessiin osallistumisesta ei makseta korvausta ja siihen osallistuminen on maksutonta.

Jos olet opiskelija, voit selvittää oman oppilaitoksesi kanssa mahdollisuutta sisällyttää ryhmäprosessi

omiin opintoihin.

Aikataulu (2023)
9.1. Viimeinen hakupäivä, ma

12.1. Ilmoitus valinnoista kaikille viimeistään, to

20.1. Yhteinen tapaaminen, jossa vieraillaan tulevissa kokoontumistiloissa ja Lin esittelee

opinnäytetyöprosessin suunnitelmaa, pe klo 18.00-20.00

21.1.-29.1. Kahdenkeskeiset tapaamiset ja muottivalut, la-su ja ti-su, valitse hakulomakkeelta sinulle

sopiva tapaamisaika

11.-12.2 Yhteinen työpajaviikonloppu, la-su klo 13.00-16.15

2.3 Yhteinen työpajailta, to klo 18.00-20.30

11.-12.3 Yhteinen työpajaviikonloppu, la-su klo 13.00-16.15 + keskustelut kahdessa pienryhmissä, yksi la

ja toinen su klo 16.15-17.00 (kukin ryhmäläinen osallistuu vain yhteen pienryhmään)

23.3 Yhteinen työpajailta, to klo 18.00-20.30

1.-2.4 Yhteinen työpajaviikonloppu, la-su klo 13.00-16.15

22.-23.4 Yhteinen työpajaviikonloppu, la-su klo 13.00-16.15

3.5 Harjoitusilta KuVA/Tilassa, ke klo 18.00-20.30

9.5 Harjoitusilta KuvA/Tilassa, ti klo 18.00-20.30

11.5 Harjoitusilta KuvA/Tilassa, to klo 18.00-20.30

14.5. Esityksellisen työpajan jakaminen yleisölle Kuva/Tilassa, su klo 13.00-16.00

21.5 Esityksellisen työpajan jakaminen yleisölle Kuva/Tilassa, su klo 13.00-16.00

28.5 Esityksellisen työpajan jakaminen yleisölle Kuva/Tilassa, su klo 13.00-16.00

Kuullaan!

Ystävällisin terveisin,

Lin Da (taiteilijanimi) / Lin Martikainen

Pronominit: hän, hen, they/them

www.lindamartikainen.com

IG: _lin._da._

mailto:lma30476@uniarts.fi
http://www.lindamartikainen.com

