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Marraskuun 13. päivänä 2015 Isis teki Pariisissa kahdeksan terrori-iskua, 
joissa kuoli yhteensä 132 ihmistä. Asuin kahdenkymmenen metrin pääs-
sä iskun yhdestä kohteesta, Bataclan-teatterista. Teatterissa ja sen vierei-
sillä kaduilla kuoli 90 ihmistä. Teatteria ympäröivä alue ja läheiset kadut 
suljettiin iskun jälkeen. Rue Amelot’n, Rue Oberkampfin, Boulevard Richard 
Lenoirin ja Passage Saint-Sébastienin katusulut ja mellakka-aidat eristivät 
Bataclan-teatterin ympäristön muusta Pariisista perjantai-iltana 13.11. Eris-
tys purettiin kotikadultani, Passage Saint-Pierre Amelot’lta, kun iskusta oli 
kulunut kymmenen päivää ja tekninen rikostutkinta saatettu loppuun. Teat-
teria sivuavalle Boulevard Voltairelle ja sen viistosti leikkaavalle Boulevard 
Richard Lenoirille tuotiin kukkia, muistokirjoituksia, valokuvia ja kynttilöitä 
heti terrori-iskun jälkeen. Passage Saint-Pierre Amelot’lla vierailleet jättivät 
niitä kadullemme, kun se avautui ulkopuolisille.

Tutkimustekstini keskittyy analysoimaan terrori-iskun muokkaamaa 
Bataclan-teatterin ympäristöä. Pohdin, millä tavoin isku muutti pariisi-
laisten ja ranskalaisten havaintoja ja käsityksiä teatteria ympäröivästä 
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alueesta ja Pariisista. Tarkastelen, kuinka iskut tuottivat niitä identiteet-
tejä ja sosiaalisia subjekteja, joille muodostui jokin suhde terroritekoon, 
teatteriin, sitä ympäröiviin katuihin ja uhreihin. Suhde terrorismiin voi 
tarkoittaa terrorismin tuottamaa traumaa ja terrorismidiskurssiin osal-
listumista. Etäisyys ja paikka eivät ole määrääviä vaan yksilön kokemus 
terrorismista, yksin, sosiaalisen yhteisön jäsenenä ja osana kuvitteellista 
yhteisöä. 

Lähtökohtani on ajatus terrorismin ja terrorin kulttuurisesti raken-
tuneesta luonteesta, mutta siitä huolimatta korostan, että terrorismi ei 
asettu tekona diskurssien sisälle. Terrori ja terrorismi eivät perustu yhteis-
kunnassa vaikuttaviin diskursseihin, vaan jättäytyvät niiden ulkopuolelle 
uhkaamalla väkivallalla ja käyttämällä sitä (Lyotard 1985, 74; Niskanen 
2014, 124). Ajatus kulttuurisesta rakentumisesta liittyy myös identiteet-
teihin ja subjekteihin, joita terrorismikokemukset ovat tuottaneet ja siir-
täneet aiemmalta paikaltaan.

Nostan esiin kansainväliset situationistit ja heidän ajattelunsa, jota pei-
laan suhteessa Bataclan-teatterin terrori-iskuun sekä pariisilaisten ja rans-
kalaisten terrori-iskun jälkeiseen toimintaan. Iskun jälkeen Bataclan-teat-
terin ympäristöön tuotiin sadoittain terrori-iskuun ja kuolemaan liittyviä 
kirjoituksia ja kuvia. Situationistit keskittyivät tutkimaan kaupunkia, tiet-
tyjä valittuja paikkoja ja niiden ilmapiiriä. He tutkivat ympäristöä erityisesti 
tätä varten kehittämiensä menetelmien avulla. Heidän ajatuksena oli luo-
da erillisiä tilanteita ja toimintatapoja, jotka paljastaisivat kaupungin ”ali- 
tajuisia” puolia ja osallistujien reaktioita kaupunkitilaan.

Pohdin tekstissäni, millaisia näkemyksiä ja ajattelutapoja Bataclan-
teatterin läheisyyteen tehdyt ja jätetyt tekstit sekä kuvat kertovat terroris-
mista, terrori-iskusta ja sen vaikutuksista Pariisissa ja Ranskassa. Nostan 
myös esiin, millä tavoin tutkimani dokumentit kuvaavat koettua traumaa 
sekä turvallisuuden tai turvattomuuden kokemuksia. Etsin tarinoista jälkiä 
toisesta, siitä johon me vertaudumme, me jotka selvisimme terrori-iskusta, 
mutta joiden identiteettiin ja subjektin sosiaaliseen asemaa isku vaikutti.

Toteutin havainnoistani ja katumme yhteisön kokemuksista kolmi-
kanavaisen videoteoksen Yhteisöterrorit, joka oli esillä Turku biennaa-
lissa 2017–2018. Kuvasin lähes joka päivä muuttuvaa katuamme kolmen 
kuukauden ajan marraskuun terrori-iskun jälkeen. Kadullemme ilmestyi 
graffiteja, valokuvia, kirjoituksia, kukkia ja kynttilöitä. Kotikatuni, Pas-
sage Saint-Pierre Amelot, muuttui läpikulkupaikasta muistomerkkiä ja 
hautausmaata muistuttavaksi alueeksi, jolla terrori-iskun uhreja surtiin 
ja muistettiin. Alueen identiteetti muistopaikkana säilyi katkeamatta 
vähintään helmikuun 2016 loppuun saakka. Muutin silloin pois Pariisis-
ta, enkä voinut sen jälkeen havainnoida katua ja teatterin edessä sijait-
sevaa katutilaa. Jo tätä ennen, joulun 2015 ja uudenvuoden aaton välillä, 
Pariisin kaupunki poisti katujen varsilta lähes kaiken terrori-iskusta ja 
sen uhreista kertoneen materiaalin. Palasin Pariisiin marraskuussa 2016 
kuuntelemaan ja kuvaamaan Passage Saint-Pierre Amelot’ta ja sen väli-
aikaista, muuttuvaa yhteisöä. Terrori-iskun jälkeen suljettuna pysynyt 
Bataclan-teatteri avattiin uudelleen vuosi iskun jälkeen. Teatterin edus-
ta ja entinen kotikatuni olivat säilyneet siihen saakka paikkoina, joissa 
terrori-iskua käsiteltiin ja terrori-iskun uhreja muistettiin. Kun terrori-
iskusta oli kulunut vuosi, kynttilöitä ja kukkia oli edelleenkin teatterin 
edessä ja sen sivukadulla. 

AINEISTO

Kirjoitin terrori-iskusta ja sen seurauksista Passage Saint-Pierre Amelot’n 
yhteisölle Taidehistorian seuran Tahiti-verkkolehdessä 01/2017 julkaistus-
sa artikkelissa: ”Raja – 19, 32, 38 ja 39. Isisin tekemästä terrori-iskusta ja 
väkivallasta kertovan videoinstallaation keskeneräisyydestä”. Nyt käsillä 
oleva kirjoitukseni nostaa esiin laajemman ja heterogeenisemman joukon 
kokemukset ja havainnot Bataclan-teatteriin tehdystä terrori-iskusta lähes 
samalta ajanjaksolta. Käytän tässä myös joitakin marraskuun 2015 ja helmi-
kuun 2016 välisenä aikana tekemiäni havaintoja ja osaa silloin keräämästäni 
aineistosta.
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Ensisijaista tutkimusaineistoani ovat pariisilaisten kirjoittamat kirjeet, 
tekstit ja kuvat, jotka talletettiin vuoden 2015 lopussa Pariisin kaupungin 
arkistoon erillisenä kokoelmana, Hommages aux victimes des attentats de 2015 
[Kunnianosoitukset vuoden 2015 hyökkäysten uhreille]. Aineistoa kerättiin 
seitsemästä eri paikasta, hyökkäysten kohteiksi joutuneiden ravintoloiden 
vierestä: La Belle Équipe, Le Carillon, La Bonne Bière, Le Petit Cambodge, Casa 
Nostra ja Comptoir Voltaire sekä Bataclan-teatterin edessä ja sen sivuilla kul-
kevilta kaduilta. Keskityn tutkimaan aineistoa, joka kerättiin kotikadultani. 
70 % Pariisin kaupungin arkistoon talletetusta aineistosta liittyy Bataclan-
teatteriin. Tutkimusaineistooni kuuluvat myös ne kuvalliset esitykset, joita 
jätettiin ja tehtiin teatterin läheisyyteen, kuten graffitit ja terrori-iskuun 
liittyneet kuvaesitykset. 

ME / NE

Pariisin kaupungin arkistoon talletettu aineisto kertoo pariisilaisten ja 
ranskalaisten käsityksistä muuttuneista identiteeteistä, sekä paikkojen 
että subjektien. Kysymys toisesta liittyy keskeisesti Pariisin terrori-iskuihin, 
sillä iskujen tuottaman epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen lisäksi iden-
titeetit muokkautuvat suhteessa toiseen, siihen, joka on tuottanut koetun 
vääryyden ja joka pyritään pitämään identiteettien uudelleenarvioinnin 
ulkopuolella. Bataclan-teatterissa ja sen viereisillä kaduilla toinen oli mar-
raskuussa 2015 terroristi(t). Jihadistijärjestö Isis nimettiin ranskalaisessa 
mediassa terrori-iskujen tekijäksi iskun jälkeisenä päivänä, jolloin Isis jul-
kaisi tiedonannon. 

Terrori-iskun jälkeen kotikadulleni ja Bataclan-teatterin välittömään 
läheisyyteen jätetyt dokumentit kertovat siitä tavasta, jolla pariisilaiset ja 
ranskalaiset viittasivat Isisiin. Jihadistijärjestöä ei mainita niissä nimeltä. 
Tekijästä tai tekijöistä käytetään ranskankielisessä aineistossa nimityksiä 
terroristit, barbaarit, tyhmät, tekijä, marttyyrit, teloittajat, vihollinen, aa-
sit, alhainen. Toisinaan iskun tekijän nimeäminen jätetään myös kokonaan 
auki. Tekijää kutsutaan yksinkertaisesti vain sanalla ”joku” tai ”ne”. Vain 
yksi alueelle jätetyistä dokumenteista on englanninkielinen. Siinä ei mainita 
iskun tekijöitä eikä muita toisia. Tekstejä on osoitettu uhreille, uhrien omai-
sille sekä Pariisille ja pariisilaisille. Vain yksi Passage Saint-Pierre Amelot’lle 
jätetty kirjoitus on osoitettu terroristeille. 

Teksteissä ei pyritä luomaan konfliktia minkään nimetyn ryhmän tai 
ajattelutavan kanssa. Kirjoitukset eivät pyri leimaamaan mitään ihmisryh-
mää, eikä yhdessäkään tekstissä syytetä jotain tiettyä kansanosaa, ideolo-
giaa, kulttuuria tai uskontoa Pariisin terrori-iskuista. Iskuista ovat kirjoi-
tusten mukaan vastuussa iskun tekijät. Teksteissä puhutaan ennen kaikkea 
vain terrorismista ja terroristeista, ei ideologiasta eikä terrori-iskun syistä. 
Pohdinta tekijästä ei ole kuitenkaan tekstejä yhdistävä piirre aineistossani. 
Sitä eivät ole myöskään uhrit. Tekstit eivät painota iskun tekijöitä eivätkä 
uhreja, vaan kohdistuvat siihen, mitä jäi. Aineistossa painottuvat yhteisön 
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ja yksilöiden kokemukset terrori-iskusta, ajatukset iskun jälkeisestä Parii-
sista ja elämästä kaupungissa. 

Tekstit nostavat esiin sen, minkä halutaan säilyvän ja jatkuvan yhteisön 
ja yksilöiden identiteeteissä. Kirjoituksia leimaava tunne ei ole viha vaan 
luottamus ja rakkaus ihmisten välisissä kohtaamisessa. Toisinaan kirjoituk-
sessa toivotaan yksinkertaisesti vain rauhaa Pariisille. Vaikka terrori-isku 
ja sen tekijät, toisina, siirsivätkin ranskalaisten identiteettejä aiemmilta 
paikoiltaan, näkyy tekstien esiin nostamassa identiteettityössä pyrkimys 
identiteettien jatkuvuuteen.

Situationisteihin kuulunut Raoul Vaneigem kirjoittaa alunperin vuonna 
1991 ilmestyneen kirjan Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations 
esipuheessa, kuinka kapinalliset eivät enää taistele hyväksikäyttöä ja kuole-
maa vastaan kuolemalla ja hyväksikäytöllä. Pariisin tammi- ja marraskuun 
terrori-iskuissa tämä ajatus kuitenkin kumoutui, kuten se oli kumoutunut jo 
aiemmin Euroopassa eurooppalaisten keskinäisessä terrorismissa ja lopulta 
New Yorkissa terroristien iskuissa World Trade Centeriin syyskussa 2001. 
Samassa yhteydessä Vaneigem nostaa esiin kiinnostavamman ajatuksen 
siitä, kuinka kaduilla kaikunut muinainen vaatimus ”kuolema riistäjille” on 
korvautunut huudolla ”elämä ensimmäiseksi” (Vaneigem 2001, 8). ”Kuolema 
riistäjille” voisi sopia Isisin ideologiaan, mutta Pariisissa Bataclan-teatteria 
ympäröineissä kirjoituksissa siihen ei vastattu vaatimalle kuolemaa terro-
risteille, vaan asettamalla elämä ensimmäiseksi.

SITUATIONISTIT

Kansainväliset situationistit aloittivat toimintansa vuonna 1957 yhdistämällä 
taidetta ja yhteiskuntafilosofiaa ajattelutavaksi, jossa tutkimuskäytännöillä 
oli merkittävä rooli. Situationistien tunnetuin jäsen oli ranskalainen Guy 
Debord, jonka teoreettiset kirjoitukset määrittelivät situationistien tavoit-
teita, ajattelua ja käytäntöjä. Spektaakkeli, psykomaantiede, drift ja situaatio 
ovat käsitteitä, jotka nousevat esiin Debordin kirjoituksissa (Downing 2016, 
37–38; Plant 2000, 1).

Situationistien kehittämä spektaakkelin käsite liitetään usein yksit-
täiseen tapahtumaan, vaikka se situationistisessa ajattelussa merkitsee 
tarkkaan ottaen esineellistynyttä maailmankuvaa sekä ihmisten välistä 
yhteiskunnallista suhdetta, jonka mediakuvat välittävät. Spektaakkelissa 
korostuu oletetun todellisuuden sijaan sen representaatio ja kokemus me-
dioituneesta todellisuudesta (Virnes 2007; Debord 1994, § 4–5). Äärimmil-
leen viedyn situtionistisen ajattelun mukaan jokainen eletty hetki on kapi-
talistisen yhteiskunnan spektaakkelissa medioitunutta, eikä spektaakkelin 
ulkopuolelle asettuminen ole mahdollista. Spektaakkelin ja sitä seuraavan 
katsojan välillä on lähes ylistepääsemätön etäisyys. Spektaakkelin yhteis-
kunta on rakennettu ennen kaikkea passiiviselle katsojalle aktiivisen osal-
listujan sijaan. (Plant 2000, 10.)

Psykomaantieteen avulla situationistit pyrkivät nostamaan esiin kaupun-
kitutkimusotteen, jossa tutkijan subjektiiviset näkemykset ja kokemukset 
ovat osa havaintoja, joita tutkittava tila tuottaa. Psykomaantieteellisessä 
tutkimuksessa nousevat esiin tutkijan kokemat tunteet tietyssä tilassa ja 
paikassa – millaisia reaktiota jokin paikka tuottaa, ja mistä nämä kokemuk-
set ja tunteet saattaisivat johtua. Uuden tutkimustavan kehittäjänä Debord 
halusi kiinnittää huomion kaupunkitilassa piilevään tiedostumattomaan, ali-
tajuiseen ja niihin menetelmiin, joiden avulla tätä alitajuista tasoa voitaisiin 
tutkia (Sadler 1999, 77, 81; Downing 2016, 38).

Keskeinen psykomaantieteen menetelmä on dérive, näennäises-
ti päämäärätön kuljeskelu kaupunkitilassa (Virnes 2007). Dérive liittyy 
leikkimieliseen tilassa liikkumiseen, joka eroaa päämäärätietoisesta ja 
säännönmukaisesta kävelemisestä ja kaupunkitilassa etenemisestä sat-
tumanvaraisuutta, hetkellisyyttä ja välitöntä ympäristösuhdetta yhdis-
tävän asenteensa vuoksi (Plant 2000, 59). Tilan ilmapiiriä ja tunnelmaa 
korostavana toiminta- ja liikkumistapana dérive ei kuitenkaan ole ratio-
naalisen toiminnan ulkopuolella. Liikkumiseen voi liittyä ennalta valittu 
tilassa etenemisen tapa, jonka tulee kuitenkin johtaa ainakin osittaiseen 
tilallisen hahmottamisen kadottamiseen tai jopa eksymiseen uuden tila-
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suhteen ja uusien paikkojen löytämiseksi (Baker 2003, 330). Dérivessä on 
käytetty usein apuna väärän kaupungin karttaa (Plant 2000, 60), mut-
ta yhtä hyvin kartan voisi korvata kadunkulmassa heitettävällä nopalla 
tai kolikolla. 

Tämä teksti on eräänlainen dérive. Se on yritys löytää näkökulma ja 
tulkinta Bataclan-teatterin terrori-iskun jälkeiseen aikaan ja paikkaan Pa-
riisissa, teatterin välittömään ympäristöön, harhailemalla arkiston ja teo-
reettisten tekstien sekä omien havaintojeni ja muistikuvieni välissä.

DÉRIVE LAUANTAINA 14.11.

Pariisilaisia saapui heti iskun jälkeisenä lauantaiaamuna bistrojen, 
brasserie’n ja kahviloiden terasseille juomaan kahvia ja tupakoimaan. Näin 
ensimmäiset pariisilaiset Rue du Bretagnen kahviloissa lauantaiaamuna 
kello 9 kävellessäni kotiin La Gaîté Lyrique -konserttisalista, jossa olin jou-
tunut yöpymään kadullamme tapahtuneen terrori-iskun vuoksi. Eräässä 
Passage Saint-Pierre Amelot’lle jätetyssä tekstissä kuvaillaaan, kuinka Pa-
riisissa ei olisi ollut iskun jälkeisenä lauantaina lainkaan liikennettä, eikä 
kukaan olisi liikkunut ulkona. Pariisilaisia oli kehotettu pysymään sisällä 
asunnoissa. 

Kuten jo mainitsin, Bataclan-teatterin ympäriltä oli eristetty useiden 
kortteleiden laajuinen alue rikostutkintaa varten. Tällä alueella liikkui vain 
muutamia asukkaita sekä poliisit. Poistuin lauantai-iltapäivänä asunnosta-
ni, joka sijaitsi kahdenkymmenen metrin päässä teatterista. Käytin samaa 
katusulkua kuin aamulla palatessani kotiin. Katusulku sijaitsi Rue Amelot’n 
puoleisessa päässä, muutaman sadan metrin päässä teatterista. Päästyä-
ni Rue Amelot’lle huomasin, kuinka ihmisiä käveli eristetyn alueen rajoil-
la kohti Boulevard Voltairea ja Boulevard Richard Lenoiria. Ensimmäinen 
mieleeni tullut ajatus oli, että Boulevard Richard Lenoirilla sijaitseva tori 
on auki ja että ihmiset ovat menossa sinne. Viikonpäivä oli kuitenkin vää-
rä, ja ymmärsin suuren ihmismäärän syyn olevan terrori-iskussa. Pariisi-
laiset, ranskalaiset ja kaupungissa vierailevat olivat etsimässä eristetyn 

alueen ulkorajoilta kohtaa, josta teatteri näkyisi. Ihmiset seisoivat lähes 
liikkumattomina ja äänettöminä Boulvard Richard Lenoirilla ja Boulevard 
Voltairella. Minä etsin sisäänmenoaukkoja kotiini ja harhailin samalla mui-
den kaupunkilaisten mukana rajalla, joka eristi Pariisin ja rikospaikan 
toisistaan. 

Vaikka asuin tapahtumapaikan vieressä, minulla ei ollut ennakkokäsitys-
tä siitä, miltä katumme ja ympäristömme näyttäisi iskun jälkeisenä päivänä. 
Myös pariisilaiset vaikuttivat tutkivan ja hahmottavan muuttunutta kaupun-
kitilaa ja katkaistuja katuja, jotka terrori-isku ja kuolema olivat muokanneet 
toiseksi, vieraaksi. Bataclan-teatterin ympärille jätettyjen kirjoitusten ja 
kuvien diskurssi muutti alueen identiteetiltään paikaksi, jossa lausuttiin ja 
nostettiin esiin yksittäinen näkökulma tai ryhmän näkemys terrori-iskus-
ta ja sen seurauksista. Iskun jälkeen pohdin Pariisissa vaikuttanutta kan-
sainvälisten situationistien ryhmää ja heidän suhdettaan Pariisiin. Kuinka 
situationistit olivat nähneet kaupungin, mitä alueita he olivat esittäneet 
kaupungista? Tutkittuani situationistien ajattelua pohdin eristetyn alueen 
rajoilla liikkuneiden hämmentyneiden pariisilaisten asenteen ja liikkumis-
tavan suhdetta dériveen.

Terrori-iskun jälkeen Bataclan-teatteria ympäröivän alueen psyykkinen 
ilmapiiri erosi lähes täydellisesti aiemmasta. Suurin osa alueen kahviloista 
sijaitsee Rue Oberkampfin alaosassa, josta juhlivat ja vapaa-aikaa viettävät 
pariisilaiset nousevat kohti kadun ylempiä kerroksia ja Bellevilleä. Osa suun-
taa myös Bataclan-teatterin baariin ja teatterin konsertteihin. Terrori-iskun 
jälkeisenä päivänä pariisilaiset ja ranskalaiset kerääntyivät Bataclanin ym-
pärille iskun aiheuttaman trauman ja järkytyksen sekä Pariisin surullisen 
ilmapiirin vuoksi. Vaikka pariisilaiset ja ranskalaiset olisivatkin jo aiemmin 
tienneet teatterin sijainnin, ei muuttuneita olosuhteita eikä myöskään kau-
punkiin nousseen väliaikaisen ”muurin” sijaintia ja tarkkoja koordinaatteja 
tuntenut kukaan. Paikalle tulleet vaikuttivat osittain omaan kaupunkiinsa 
eksyneiltä kuljeskellessaan ja yrittäessään nähdä rakennusten ja puiden 
välistä edes pilkahduksen teatterista. 
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Situationistien dériveen liittyy leikkisyys, mutta terrori-iskun jälkeisenä 
lauantaina pariisilaiset olivat hiljaisen vakavia ja hämmentyneitä. Heidän 
liikkeissään ja osittaisessa päämäärättömyydessään oli kuitenkin läsnä si-
tuationistien dérive-käsitteeseen liittyvä suunnittelemattomuus, hetkelli-
syys ja ympäristön mentaalisen ilmapiirin aistiminen. Paikalle tulleet tie-
sivät terrori-iskusta, mutta he eivät tienneet alueen aukioiden, puistojen 
ja katujen uudelleenjärjestelystä – missä olisi sallittua liikkua, ja kuinka 
kaupunkilaisten liikkumista oli rajoitettu. Poliisin rikostutkinta ja teatterin 
ympärille eristetty alue muokkasivat alueen tilallisen rakenteen kaupunki-
laisille vieraaksi. Pariisilaisista oli tullut ainakin hetkellisesti ja tahattomasti 
kaupunkimaantieteilijöitä, jotka tutkivat Bataclan-teatterin ympäristöä. He 
pyrkivät kokoamaan ja rakentamaan rikospaikasta, ”saartorenkaasta” ja 
vapaasta kaupunkitilasta ymmärrettävää kokonaisuutta yhdessä median 
kanssa. Bataclan-teatterin ympäristöstä muodostui paikka, jossa pohdittiin 
Pariisin muuttunutta identiteettiä. Identiteettityö ei kuitenkaan rajoittunut 
tähän, vaan se koski myös yksilöitä ja yhteisöjä.

SITUAATIO

Situationistien yhtenä päämääränä oli taata toiminnallaan edellytykset tois-
ten toteuttamille ja rakentamille situaatioille, tilanteille. Situaation onnistu-
minen ja oikeanlainen lopputulos edellyttää kaupunkitutkijan aktiivista osal-
listumista passiivisen katselun tai tarkkailun sijaan. Tilanne on rakennettava 
yhdessä ja myös elettävä yhdessä (Sadler 1999, 5, 115).1 Psykomaantieteellistä 
ajattelutapaa noudattaen situationistit levittivät sopiville paikoille Pariisissa 
kehotusta tuottaa kaupungissa rajallinen tilanne, jolla ei olisi tulevaisuutta 
(ibid., 107). Tämä kehotus tilanteen rakentamiseen julkaistiin 1955, ennen 
situationistien perustamista, kun Debord toimi perustamassaan Letterist 
International -ryhmässä (ibid., 188). Menetelmästä tuli osa situationistien 
ohjelmaa ja psykomaantiedettä. 

Bataclan-teatterin ympäristö ja paikan merkitys muuttuivat terrori-
iskun jälkeen, ei vain terroristien suorittaminen tappojen, vaan myös pai-
kalla vierailleiden ihmisten toiminnan tuloksena. En halua arvioida ter-
roristien pyrkimyksiä, enkä sitä, millaisen Pariisin he olisivat halunneet 
terrori-iskujen jälkeen. Pariisilaisten ja muiden paikalle tulleiden toimin-
nalla oli ennalta-arvaamattomia vaikutuksia teatterin ympäristöön, sen 
ilmapiiriin ja sattumanvaraisten ihmisten kohtaamisiin. Pariisilaiset ja 
ranskalaiset jättivät paikalle kuvia, merkkejä ja kokonaisia tekstejä, jot-
ka tulkitsivat tapahtunutta Bataclan-teatterin ympärille kokoontuneelle 
väliaikaiselle yhteisölle. Tekstit ja kuvat eivät kuitenkaan ainoastaan tul-
kinneet tapahtunutta, ne myös loivat muille teksteille ja kuville osallistu-
mis- ja tulkintatilaa. 

Vaikka spektaakkelia onkin vaikea välttää ja sen ulkopuolelle asettumi-
nen on lähes mahdotonta, terrori-iskun paikalla toimineet ranskalaiset ja 
pariisilaiset painottivat median tuottaman tilan ja passivisen tilanteen sijaan 
omia tekstejään, piirtämiään kuvia ja valokuviaan. Teatterin välittömään lä-

1 Ks. myös verkkolähde: Preliminary Problems in Constructing a Situation. Internationale 
Situationniste #1 (June 1958).
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heisyyteen jätetyt kirjoitukset ja kuvalliset esitykset kertoivat terrori-iskun 
vaikutuksista pienissä yhteisöissä ja tekijöiden omassa elämässä. Satunnai-
set ohikulkijat pystyivät tutkimaan dokumentteja oman ajattelunsa ja omien 
tunteidensa pohjalta ilman median antamaa kehyskertomusta. 

Pariisilaiset ja ranskalaiset olivat tuottaneet Bataclan-teatterin ympä-
rille jatkuvasti muuttuvan tilanteen, joka oli saanut alkunsa terrori-iskusta. 
Rakennetut tilanteet tekevät mahdolliseksi toisin toimimisen ja toisin teke-
misen ihmisten välisissä kohtaamisissa. Tilanteen päättymistä tai kohtaa-
misten tapaa ei kukaan voi tietää ennakkoon. Teatterin ympäristön toiminta 
tuotti sattumanvaraisia kohtaamisia ja keskusteluja, joita seurasin ja joihin 
osallistuin lähes päivittäin kuukauden ajan. Näin kuinka toisilleen ennalta 
tuntemattomat ihmiset kohtasivat ja kertoivat iskusta sekä sen seurauk-
sista toisilleen. Kuuntelin väliaikaisen yhteisömme kertomuksia kuolleista, 
pariisilaisten kauhujen illasta ja yöstä, mutta myös tarinoita ensimmäisistä 
konserteista Bataclan-teatterissa ja siellä esiintyneistä taiteilijoista. Keskus-
telu aloitettiin usein kertomalla ensin siitä paikasta, jossa oltiin oltu terrori-
iskujen tapahtuessa. 

Terrori-iskun jälkeisenä tiistaina Bataclan-teatterin eteen kokoontui 
Ranskassa asuvia musliminaisia, jotka tuomitsivat uskonnollisen fundamen-
talismin. Heidän pitelemissään julisteissa luki: ”Yhdessä ranskan kansan 
kanssa fundamentalismia vastaan”. Jäin katsomaan naisia. Kun tv-kanavien 
kuvausryhmät olivat lopettaneet kuvaamisen, keskustelin heidän kanssaan. 
Kysyin, mitä julisteissa luki. He vaikuttivat kuuntelevan tarkkaan jokaista 
satunnaista keskustelukumppania ja odottavan, että ihmiset tulisivat hei-
dän luokseen keskustelemaan. En huomannut naisten eleissä minkäänlaista 
pelkoa paikallaolijoiden kohtaamisesta. Naiset eivät kuitenkaan halunneet 
näyttää kasvojaan kameroille.

Bataclan-teatterin edustalle jätettiin terrori-iskun jälkeen runo Boule-
vard Voltaire. Runo kertoo Boulevard Voltairen teräsaitaan kiinnitetystä 
pyörästä ja ”sinusta”, joka tuli Bataclan-teatteriin juhlan ja musiikin takia. 
Se kertoo myös iskun jälkeisestä situaatiosta.

Sinä tulit hymyillen
hurmaantuneena, kukoistaen, säteillen
musiikki mielessäsi
juhlaan
Sinuun osui sarjatuli rautaa
tulta terästä verta.
Haavoituitko, elätkö vielä?
Ei ole niin kuin ennen oli
Bataclanin edessä näköeste
raskas ilmapiiri
vaimea raivo
Pahantekijöitä kohtaan
heitä jotka haluavat tuhoa

Pyöräsi kiinni aidassa
Milloin tulet sitä hakemaan
Jos se jää hylätyksi
annettakoon se Pariisille
muistopaateen sulautuneena
Satulasta laskeutuen
puiston keskellä 
muodostamme kaaren

Charles Clair2

Runon lopussa kuvataan tilanne, situaatio, jonka paikalla olleet tuottavat 
yhdessä Bataclanin viereisessä puistossa.

2 Suomennos Emma Helle ja Pekka Niskanen.
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IMAGINE

Lauantaina 14.11. iltapäivällä kuulin, kuten myös myös eräänä toisena ter-
rori-iskun jälkeisenä päivänä kotiini kantautuvan pianolla soitetun John 
Lennonin Imaginen. Musiikki tuli teatterin suunnasta. Katusulkujen rajoit-
tamalta alueelta poistuminen oli hidasta enkä koskaan ehtinyt nähdä pia-
nistia soittamassa. Näin hänet vain Boulevard Voltairella vetämässä pianoa 
perässään kohti Place de la République’ia. Myöhemmin sain selville, että 
pianisti oli Davide Martello, joka soitti Pariisissa myös tammikuun 2015 
terrori-iskujen jälkeen.3

Pariisilaisten kuuleman Imaginen lisäksi myös jotkut Passage Saint-Pierre 
Amelot’lle ja Bataclan-teatterin eteen jätetyt tekstit nostavat esiin Lennonin 
ja tämän kappaleen. ”Lauran” ja ”Jacquouillen” allekirjoittamassa tekstis-
sä on Imaginen ranskakielinen käännös kokonaisuudessaan. Ranskankieli-
sen sanoituksen ensimmäisellä rivillä on sana paratiisi: Imaginez qu’il n’y a 
pas de Paradis. Ranskaa osaamaton saattaisi ajatella sanan viittaavan isla-
min paratiisiin, mutta ranskan kielessä taivas, heaven, kääntyy paratiisiksi. 
Bataclan-teatterin ympäristöön jätetystä diskurssikudoksesta puuttuvat 
uskontoihin kohdistuvat ennakkoluuloiset, leimaavat tai syyttävät ilmaisut. 
Osassa kirjoituksia nousee esiin uskontoon ja uskomiseen liittyviä viittauk-
sia, mutta niihin ovat vaikuttaneet usein uskonnon ulkopuoliset, uskontoihin 
toissijaisesti liittyvät diskurssit, kuten populaarimusiikin sanoitukset.

Useissa teatterin eteen jätetyissä viesteissä viitataan rakkauteen, myös 
kahden ihmisen väliseen fyysiseen rakkauteen. Tekstit kehottavat rakasta-
maan, eivät vihaamaan. Yhdessäkään aineistooni sisältyvässä viestissä ei halu-
ta kostoa tai kostaa. Kirjoituksissa nousee esiin usein kuinka ”täytyy luottaa ky-
nään eikä aseisiin”. Bataclan-teatterin ympärillä nähtiin hiljainen pariisilaisten 
mielenosoitus terrorismia ja sen tekijöitä vastaan. Yhtä hyvin mielenilmauk- 
sen voi tulkita tukeneen pariisilaista elämäntapaa. Pariisilaisten kokoontu-

3 Ks. verkkolähde: Davide Martello joue ”Imagine” devant le Bataclan en hommage aux 
victims. France musique 18.11.2015. [Luettu 13.1.2019]

mista Bataclan-teatterin ympärille voi ajatella myös tilanteen rakentamisena 
tai tilanteen yhdessä elämisenä, kuten myös pianistin soittamaa Imaginea.

TERRORI

Alistaminen ja väkivalta ovat nouseet esiin toisinaan myös situationistien 
teksteissä. Nämä tekstit ja niiden sisältämät ajatukset eivät liity suoraan 
Pariisin terrori-iskuihin. Kirjoitukset ja joidenkin situationistien toiminta 
kertovat kuitenkin psykomaantieteen yhteyksistä terroriin ja väkivaltaiseen 
alistamiseen – jopa kaaoksen ja pakottavan toiminnan lapsellisena ihailuna. 
En yritä luoda analogiaa terroristien toimintatavan ja situationistien ajat-
telutavan välille. Olen pikemminkin kiinnostunut situationistien ajattelun 
yhteyksistä sekasortoon, pelkoon ja kauhuun. 

Pohdin Pariisissa terrori-iskun jälkeen, kuinka sattumanvaraisilta ja im-
pulsiivisilta valinnoilta suuri osa terroristien kohteista vaikutti – Stade de 
Francea ja Bataclan-teatteria lukuunottamatta – eräänlaiselta väkivaltaiselta 
dériveltä. Stade de Francea ja Bataclan-teatteria saattoi pitää ennen terro-
ri-iskuja mahdollisina iskujen kohteina suurten yleisömäärien vuoksi. Isisin 
kohteina olleet ravintolat, kahvilat ja kadunkulmat vaikuttavat aluksi osittain 
satunnaisilta. Pariisissa pohdittiin, vaikuttiko juuri tiettyyn kohteeseen iske-
misessä terroristien autolla ajama reitti. Stade de Francea lukuun ottamatta 
kaikki iskut tehtiin Pariisin 10. ja 11. kaupunginosissa, joiden kahvilat ja ravin-
tolat täyttyvät viikonloppuisin juhlijoista (Fenech & Pietrasanta 2016, 41–53).4

Isis ilmoitti heti Pariisin terrori-iskujen jälkeen olevansa vastuussa is-
kuista. Terroristijärjestön julkilausuman mukaan iskujen kohteet oli valittu 
huolellisesti. Isis leimasi Bataclan-teatterin konserttivieraat luopioiksi, jotka 
osallistuivat tuhlailevaan prostituutiojuhlaan.5

4 Ks. myös verkkolähde: What you need to know about Paris attacks and the situation in 
France. Le Monde 14.11.2015.

5 Ks. verkkolähde: IS claims Paris attacks, warns operation is “first of the storm”. SITE 
Intelligencce Group 14.11.2015. 
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Isisin julkilausuman jälkeen Pariisin terrori-iskun tekijöiden ei voi aja-
tella liittyvän situationistien dérive-menetelmään, koska julkilausuman 
mukaan terrori-iskujen kohteiden valinnasta puuttui sattumanvaraisuus. 
Isisin yhdistää situationisteihin sen sijaan väkivalta, sillä situationistit 
ihannoivat toisinaan väkivaltaista toimintaa ja jopa räjäytystä. Situatio-
nistien piiristä kuuluisin väkivaltaan liittyvä viittaus on Debordin ajatus 
dériveä noudattavasta kuljeskelijasta, joka voisi raiskata Lontoon East 
Endin öisiä katuja. Tässä yhteydessä Debord nosti esiin Viiltäjä-Jackin, 
joka hänen mukaansa on ”rakastunut psykomaantieteilijä” (Sadler 1999, 
80; Baker 2003, 328; Downing 2016‚ 39). Viiltäjä-Jackiksi (Jack the Ripper) 
kutsuttiin tunnistamatonta sarjamurhaajaa, joka terrorisoi 1880-luvun 
lopulla Lontoon Whitechapelia murhaamalla naisia. Lontoon psykomaan-
tieteen harjoittajat olivat erityisen kiinnostuneita kaupungin väkivaltai-
sesta ja traumaattisesta historiasta (Downing 2016, 39). Letterist Interna-
tionalissa vaikuttanut Ivan Chtcheglov kehitti situationisteille keskeistä 
ajatusta dérivestä ja sen käytännöistä. Chtcheglovin dérivessä ei pyrit-
ty ainoastaan tutkimaan osittain sattumanvaraisella lähestymistavalla 
kaupunkia, vaan saavuttamaan myös kollektiivinen paranoian tila, jonka 
avulla olisi mahdollista päästä käsiksi mielen tiedostumattomiin kerrok-
siin. Chtcheglov suunnitteli ystävänsä kanssa räjäyttävänsä Eiffel-tornin 
dynamiitilla, mutta hänet pidätettiin ennen suunnitelman toteuttamista 
1959 (Tait 2012).

Samana vuonna situationistit suunnittelivat Amsterdamin Stedeli-
jk-museoon labyrinttiä, joka oli situationistien ajattelussa paras mahdol-
linen tila sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Labyrintti oli situationistien 
mukaan otollinen paikka tilanteiden syntymiselle, oli se sitten raken-
nettu tai jo olemassa oleva. Rakennettujen tilanteiden tarkoituksena oli 
luoda kollektiivinen tunnelma, vaikutelmien kokoelma, joka määrittäisi 
tiettyä hetkeä ja jonka osallistujat voisivat kokea yhdessä. Labyrintissä 
katon korkeuden oli tarkoitus vaihdella ja osan ovista suunniteltiin ole-
van näkyvissä vain toiseen suuntaan. Sumun, sateen, tuulen ja erilaisten 

äänien oli tarkoitus vahvistaa ilmapiirin tuottamaa vainoharhaisuutta. 
Psykomaantieteellisen reitin piti levittäytyä myös museon ulkopuolel-
le Amsterdamin kaupunkiin labyrintin seinään avattavan aukon avulla 
(Sadler 1999, 46, 115–116).

Osan Bataclan-teatterin ympärille tuoduista teksteistä ja kuvista voi 
liittää asenteeltaan situationistien psykomaantieteeseen – sen pyrkimyk-
seen kiinnittää huomio havainnontekijän kokemiin tunteisiin, jotka liitty-
vät valittuun tutkimuspaikkaan ja -aikaan. Teatterissa ja sen sivukadulla 
tehty terrori-isku liittyi oleellisesti muuttuneeseen kokemusmaailmaan, 
paranoiaan ja tunteisiin – ahdistukseen ja kauhuun. Terroritekoon liittyy 
usein tekoa todistavien tunne terrorisoinnista, joka heijastuu pelkoina, 
epämääräisenä tuskana ja merkityksettömyyden tunteina. Terroriteon 
kokeneille ja sen todistaneille muodostuu teosta usein ylisuuri merkitys, 
joka voi peittää alleen ja marginalisoida aiemmin merkittävinä näyttä-
tyneitä asioita, ilmiöitä ja jopa ihmisiä. Todistajan taakkana saattaa olla 
traumatisoituminen tapahtuneen terroriteon ja ahdistavan nykyisyyden 
välisessä edestakaisessa ”liikkeessä”. Trauma voi nousta uudelleen esiin 
unissa tai paikassa, joka liittyy trauman syntymiseen. Nykyisyys etääntyy 
jatkuvasti hetkestä, jolloin trauma syntyi. Ajan kuluminen luo etäisyyttä 
traumatisoineeseen tapahtumaan. Trauman käsitteleminen ja ajan kulumi-
nen ovat mahdollisuus traumasta etääntymiseen ja edestakaisen liikkeen 
pysähtymiseen, niin että nykyisyydestä muodostuu trauman kokeneen 
ensisijainen olotila.

TRAUMA

On mustia öitä,
öitä ilman toivoa.

Öitä ilman [paperissa reikä],
öitä jolloin ei [paperissa reikä] kärsitään.
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On hiljaisuuden öitä,
harhailun öitä.

Epäilysten öitä,
kiertoteiden öitä.

On öitä jolloin mikään ei ole varmaa,
haavojen öitä.

On öitä ilman rauhoittavia,
veren öitä.
 
On öitä ilman mitään,
öitä ilman huomista.

Ja sinä, suloinen Ranskani,
rakastan sinua myös tässä harharetkessä.

Itken kaikki sieluni kyyneleet,
lapsillesi jotka kadotettiin kauhistukseen.

Philippe6

Pidän Bataclan-teatterin ympäristöön jätettyjä kuvia ja kirjoituksia osoi-
tuksena spektaakkelin yhteiskuntaan kohdistuvasta tietoisesta ja tiedostu-
mattomasta vastarinnasta. Trauma saattaa siirtää spektaakkeliin fokusoi-
misen ja osallistumisen toissijaiseksi ainakin väliaikaisesti. Mediakuvat ja 
mediaspektaakkeli eivät nouse trauman yläpuolelle liittämään traumaattista 
kokemusta välittömästi spektaakkelin sisältämään kertomukseen yhteisön 

6 Suomennos Emma Helle ja Pekka Niskanen.

kohtaamasta tapahtumasta. Trauman kokenut ei usein kykene liittämään 
näkemäänsä ja kokemaansa tyydyttävästi ympäröivään todellisuuteen eikä 
traumalle, kokijan traumatisoineelle tapahtumalle, ole aina mitään rationaa-
lista selitystä (Briere & Scott 2008, 4; Niskanen 2017, 7–8).

Useissa Bataclan-teatterin terrori-iskuun liittyvissä kirjoituksissa ja ku-
vissa vaikuttaa nousevan esiin trauma ja trauman kokemisen aiheuttama 
osittainen tai väliaikainen yhteisöstä ja mediayhteiskunnasta irtautuminen. 
Trauma voi syntyä tapahtumasta, joka liittyy kokijan välittömään sosiaa-
liseen ja fyysiseen todellisuuteen, mutta myös etäinen tapahtuma saattaa 
traumatisoida. Luke Howien mukaan terrorismin tarkoituksena on vaikut-
taa siihen joukkoon ihmisiä, joka joutuu todistamaan terrori-iskuja (Howie 
2012, VI-VII). Terrorismi on väkivaltaa, jonka tarkoitus on usein tappaa 
ihmisiä, mutta terrorismia on myös jonkun pakottaminen terroriteon to-
distajaksi. Howien määritelmä laajentaa terrorismin koskemaan uhrien ja 
kohteen lisäksi myös terroriteon todistajia. Todistajaksi joutuminen on sat-
tumanvaraista, eikä etäisyys suojaa ketään terrorismilta ja sen tuottamalta 
traumalta (ibid., 159).

Traumassa identiteetin jatkuvuus on uhattuna, eikä tapahtunutta ole 
mahdollista heti liittää osaksi yksilön ja yhteisön kertomusta. Terrori-is-
kussa aiemmat, normaalina pidetyt yksilöä suojelevat rajat sortuvat, ja esiin 
nousee potentiaalinen uhka väkivallasta ja tuhoutumisesta. Turvallisuuden 
tunne korvautuu pelolla, koetulla kauhulla ja väkivallan symboleilla, jotka 
voivat olla yksilöllisiä, mutta myös yhteisön jakamia (Briere & Scott 2008, 
4–5; Niskanen 2017, 8–9). Pariisin terrori-iskussa veri, luotien jäljet, hylätyt 
veriset vaatteet ja murhatuille kuuluneet esineet nousivat esiin kirjoituk-
sissa traumaattisen tapahtuman symboleina. Terrori-isku kosketti suurta 
ihmisjoukkoa, ja siksi se luokitellaan osaksi massatraumoja (ibid., 9).

Jos trauman kokenut kykenee rakentamaan johdonmukaisen tarinan 
traumatisoineesta kokemuksestaan, posttraumaattiset oireet yleensä heik-
kenevät. Identiteetin jatkuvuutta tukevan tarinan muodostaminen ei ole 
kuitenkaan mahdollista heti trauman jälkeen. Traumaattisen kokemuksen 
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jäsentämiseen voi mennä viikkoja traumakokemuksesta. Kokemuksen ra-
kentamiseen vaikuttavat myös subjektia ympäröivän maailman tiedot ta-
pahtumasta, joka tuotti trauman (Bargai et al., 2004, 290–291). Traumaan 
liittyvä narratiivi tekee mahdolliseksi traumakertomuksen liittämisen osaksi 
yksilön omasta identiteetistään, mutta myös yhteisöstään, kertomaa tarinaa. 
Trauman sijaan yksilö voi fokusoida tähän kertomukseen, jota traumaatti-
nen kokemus on rakentanut.

Nykyisyydessä elämisen ehtona on traumaattisten tapahtumien muis-
taminen (Howie 2012, 29) ja kertominen identiteetin jatkuvuuden vuoksi. 
Identiteetin hajoaminen on potentiaalinen uhka trauman kokeneelle yksi-
lölle. Bataclan-teatterin ympärille jätetyt tekstit ovat eräänlainen yhteisöl-
linen side, joka pitää yllä muuttuneiden identiteettien ja pariisilaisuuden 
jatkuvuutta. Saman voi ajatella koskeneen yksittäisiä tekstejä ja niiden 
kirjoittajia.

MEDIASPEKTAAKKELI

Debordin mukaan on tavanomaisempaa puhua mediasta kuin spektaakke-
lista, mikä johtaa tehtyjen päätösten ja vallan passiiviseen ihailuun. Debord 
kritisoi sitä, miten välineeseen kohdistuva huomio peittää alleen ne pää-
tökset ja sen politiikan, jotka ovat oleellisia spektaakkelin yhteiskunnassa. 
Spektaakkeli nousee esiin mediassa mahtavana lääketieteenä, mahtavana 
politiikkana, loistavana oikeutena ja oikeudenmukaisuutena – kaikkena sinä, 
minkä spektaakkeli hyväksyy ja sallii. Spektaakkelin lait kertovat myös sen, 
mitä se ei salli. On haastavaa määritellä, mikä valta ja mikä ideologia on 
spektaakkelin keskiössä, vaikka onkin tunnistettavissa, että spektaakkeli 
on levittäytynyt entistä laajemmalle alueelle (Debord 1990, 6–9). 

New Yorkissa syyskuun 11. päivänä 2001 tapahtuneesta terrori-iskusta 
muodostui maailmanlaajuinen mediaspektaakkeli, jossa useat silminnäkijät 
ajautuivat monitasoiseen asemaan tapahtumien tulkitsijoina, katsojina ja 
kokijoina. Kyseisen terrori-iskun tapahduttua yritin tavoittaa sisartani New 
Yorkissa, mutta hän oli ehtinyt lähteä työpaikalleen yhteen Manhattanin pil-
venpiirtäjistä. Sisareni mies kertoi minulle puhelimessa nähneensä toisen 
koneen iskeytymisen World Trade Centerin torniin Hudsonjoen vastakkai-
selta puolelta, Jersey Citystä. Keskustelin myöhemmin useaan otteeseen 
sisareni kanssa hänen odottaessaan pilvenpiirtäjässä ohjeita rakennuksen 
evakuoinnista. Pystyin seuraamaan Helsingissä useita amerikkalaisia uutis-
kanavia yhtä aikaa ja välitin sisarelleni tiedon Manhattanilta New Jerseyyn 
johtavien siltojen avautumisesta. Kehotin häntä jättämään pilvenpiirtäjän ja 
poistumaan Manhattanilta. Lopulta kalastaja-alus vei sisareni Hudsonjoen 
yli Hobokeniin kahdeksalta illalla.7

Tulkitsimme terrori-iskun jälkeistä tilannetta syyskuussa 2001 media- 
spektaakkelin ja sisareni Manhattanilla tekemien havaintojen avulla. Tulkin-
ta ei ollut mediakritiikkiä, vaan median tarjoaman tiedon ja paikallisen tiedon 
yhdistämistä yksittäisen henkilön evakuoimiseksi. Keskityimme pohtimaan  
keräämiemme tietojen luotettavuutta. Tapahtuneen iskun tulkitsemisen 

7 Helena Niskasen haastattelu 30.9.2018.
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sijasta pyrimme löytämään turvallisen hetken ja reitin Manhattanilta pois-
tumiseksi liittämällä yksittäiset havaintomme osaksi median välittämää 
suurempaa kokonaisuutta. Terrori-iskun syiden ja seurausten pohdinta oli 
mahdollista vasta seuraavina päivinä, kun iskun tutkinta oli käynnistynyt, 
ja tekijöistä oli muodostunut luotettavampi kuva. 

Pariisin marraskuun 2015 terrori-iskujen diskurssissa nousee esiin 
voimakas tarve löytää iskuille syy ja tekijät analysoimalla ja tulkitsemal-
la tehtyjä terroritekoja. Myös Bataclan-teatterin ympärille jätetyt viestit 
kertovat tapahtuneen tulkitsemisesta. Viestit eivät ole kuitenkaan me-
diakritiikkiä, eivätkä ne kommentoi median roolia terrori-iskun tulkit-
sijana tai uutisoijana. Kuvia ja kirjoituksia jättäneet ovat pitäneet itses-
täänselvänä oikeutenaan tulkita terrori-iskua ja kertoa näkemyksensä 
siitä omista lähtökohdistaan. Bataclan-teatterin ympärillä passiivinen 
katsominen korvautui usein aktiivisella katsomisella ja toiminnalla. Spek-
taakkelin sisällä subjektilla on kaksoispositio katsojana ja spektaakkelin 
analysoijana. Jacques Rancière on kyseenalaistanut katsomisen ja toimi-
misen toistensa vastakohtina esittämällä, että myös katsominen on toi-
mimista. Havainnoiminen, tulkitseminen ja uusien havaintojen liittämi-
nen aiempiin kokemuksiin ja asioihin on Rancièrelle aktiivista toimintaa 
(Rancière 2016, 20–21).

Nähtiinkö ja koettiinko terrorismi Ranskan sisällä tapahtuvana toimin-
tana ja liitettiinkö se tiettyihin yhteisöihin ja hallituksen harjoittamaan po-
litiikkaan vai ajateltiinko sen tulleen Ranskaan maan ulkopuolelta? Nämä 
olivat kysymyksiä, joihin media yritti vastata ja etsiä vastauksia. Ne eivät 
olleet kuitenkaan samoja kysymyksiä, joita Bataclanin ympärillä olleet kir-
joitukset ja tekstit kysyivät tai joihin ne vastasivat. Median reportterien 
kertoessa kameroiden edessä terrori-iskun seurauksista, tekijöistä ja rikos-
tutkinnasta vaelsivat pariisilaiset ja ranskalaiset Boulevard Richard Lenoirin 
aidan vieressä, joka erottaa kadun viereisestä puistosta. Suuri osa kirjoituk-
sista, kuvista, kukista ja kynttilöistä kasaantui aidan viereen mahdollisim-
man lähelle Bataclan-teatteria. Tutkimieni kuvien, kirjoitusten ja tekstien 

perusteella aidan viereen jätetyt dokumentit eivät reflektoineet uusimpia 
tietoja terrori-iskusta, vaan elämää – elämää ennen iskua ja sen jälkeen.

GRAFFITIT

Iskun jälkeisenä kolmena kuukautena Passage Saint-Pierre Amelot’lle il-
mestyi graffiteja, jotka kertoivat terrori-iskusta ja sen uhreista. Kaksi 
graffiteista tehtiin studioni ulkoseinään. Katutasossa sijainneen studi-
oni seinään ilmestyi ensin stensiilillä ja sinisellä värillä tehty naisen kas-
vokuva. Henkilöä ei nimetty, eikä kuvaan liittynyt mitään tekstiä. Sinis-
ten kasvojen päälle liimattiin joulukuun 13. päivä 29-vuotiaan arkkitehti 
Quentin Mourier’n kuolemasta kertova kasvokuva. Kuvan vasemmassa 
alalaidassa kerrottiin Mourier’n nimi, ikä ja että hän oli 54. terroristien 
kaiken kaikkiaan 130:stä uhrista. Mourier’n kuvan alapuolella paloi usein 
kynttilä. Samaan paikkaan sytytettiin kynttilöitä ja tuotiin kukkia myös 
muille kuolleille.
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Passage Saint-Pierre Amelot’lle, Bataclan-teatterin sivuoven viereen, 
ilmestyi helmikuun lopussa teksti: Menimme ulos 13:na … rakkaani ja 
minä … tänään me rakastamme … vielä enemmän … Kirjoituksen yläpuolella 
on luodinjälki, jolle rikostutkijat antoivat numeron 32. Passage Saint-Pierre 
Amelot’n sivuovien ja ikkunoiden kautta pakeni teatterista ulos useita kon-
serttivieraita. Le Monden nettisivuilla oli terrori-iskun jälkeisenä lauantai-
na esillä toimittaja Daniel Psennyn kuvaama video. Videolla näkyy, kuinka 
nainen roikkuu Bataclan-teatterin toisen kerroksen ikkunan ulkopuolella. 
Kaksi muuta henkilöä on kiivennyt ikkunoiden kautta teatterin ulkoseinän 
taakse piiloon. Kaikki kolme ovat vaarassa pudota alas. Videolla näkyy myös, 
kuinka teatterin sivuovesta pakenee ihmisiä kadulle. Kadulla makaa avoinna 
olevan uloskäynnin edessä ihmisiä, jotka eivät liiku. Heidän allaan on verta. 
Videon lopussa nuori mies vetää maassa makaavaa ja verta vuotavaa henki-
löä pois Bataclan-teatterin edestä. Miehen pysähdyttyä hän jää seisomaan 
studioni ulko-oven eteen katsomaan ylös kohti vastapäisen talon ikkunoita. 
Samaan aikaan toista haavoittunutta vedetään katua pitkin turvaan studi-

oni ulkoseinän taakse.8 Näin samat verivanat palatessani kahden poliisin 
saattamana kotiin terrori-iskun jälkeisenä aamuna La Gaîté Lyriquen kon-
sertista Pariisin kolmannesta kaupunginosasta.

Videon kuvaamisen jälkeen Daniel Psenny siirtyi auttamaan terrori-
iskun uhreja. Hän haavoittui Passage Saint-Pierre Amelot’lla vasempaan 
käteen osuneesta luodista. Psenny pääsi turvaan takapihani naapureiden 
asuntoon, jossa lääkäri antoi hänelle ensiapua. Psenny oli terrori-iskun sil-
minnäkijä, ja hänen videostaan tuli keskeinen osa median kuvamateriaalia. 
Lehdet julkaisivat videon perusteella kuva-aineistoa ja infografiikkoja Ba-
taclan-teatteriin tehdyn terrori-iskun vaiheista. Kun Passage Saint-Pierre 
Amelot avattiin ulkopuolisille, monet kadulle tulleet ranskalaiset tutkivat 
katua ja Bataclan-teatterin julkisuvua infografiikkojen avulla. Vaikka Psen-

8 Ks. verkkolähde: Psenny, Daniel 2015. 13 Novembre, peu avant 22h, Passage Saint-Pierre 
Amelot, 11éme arrondissement de Paris. Le Monde.
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nyn video olikin terrori-iskun todistusaineistoa, tuli videosta ja sen pohjalta 
toteutetuista grafiikoista osa mediaspektaakkelia. Video kertoo myös, kuin-
ka jokainen yksilö voi valvoa ja tarkkailla ympäristöään mobiililaitteen ka-
meralla muiden tietämättä.

Michel Foucault’n tematisoiman valvonnan keskeinen esimerkki ja me-
tafora on panoptikon, Jeremy Benthamin 1700-luvun lopussa suunnittelema 
ympyränmuotoinen vankilarakennus. Panoptikonissa vartija näkee keskus-
tornista rakennuksen ulkoreunan valaistuihin selleihin, mutta vangit eivät 
näe selleistä hämärässä tarkkailevaa vartijaa (Foucault 2005, 273; Niskanen 
2014, 192, 210). Näkeminen ja näkyvissä oleminen eivät ole jakautuneet val-
lan diskursseissa tasaisesti kaikkien välillä: joillakuilla on enemmän mah-
dollisuuksia nähdä ja olla näkymättömissä kuin toisilla. Panoptikon osoittaa, 
kuinka yksilöitä valvova koneisto voi objektivoida subjektin ja saada tämän 
valvomaan itse itseään. Panoptikon tuottaa vaikutelman jatkuvasta valvon-
nasta, vaikka valvonta olisikin todellisuudessa katkonaista. Valta ja valvonta 
eivät aina jätä jälkeä, mutta ne vaikuttavat tietoisuuteen. Syntyy vaikutelma 
jatkuvan tarkkailun alaisena olemisesta minkä seurauksena valvottava alkaa 
tarkkailla itseään ja omaa toimintaansa (Foucault 2005, 274-277). Moder-
nin vallan ja valvonnan hajautumisen lisäännyttyä panoptikonista on tullut 
tarpeeton. Rakennusten, katujen ja yksittäisten ihmisten kamerat valvovat 
yhteistä tilaa samantyyppisellä toimintaperiaatteella kuin panoptikon, mut-
ta toisinaan myös sattumanvaraisesti. Kadulla liikkuva ei voi tietää, kuinka 
moni kamera on dokumentoinut hänen liikkeensä, eikä aina sitäkään, miksi 
valvontakoneisto kiinnostuu liikkumisesta jälkeenpäin.

FOUCAULT, VALVONTA JA VALTA

Medialla oli Bataclanin terrori-iskussa tarkkailijan rooli. Sen toiminta tuotti 
ja muokkasi samalla iskun todellisuutta teatterin välittömän alueen ulkopuo-
lelle. Kuvausryhmien valot nostivat ja pakottivat teatterin ja sitä ympäröivän 
alueen esiin myös iltaisin ja öisin. Kameroiden edessä olevilla reporttereilla 
oli välittäjän rooli. Heidän tehtävänään oli kertoa raportteja seuraavalle 

yleisölle, mihin tulisi kiinnittää huomiota ja kuinka iskua pitää tai voi tulkita. 
Kameralla ja reporttereilla oli yhteinen kohde, teatteri ja terrori-isku, jotka 
media pakotti aina uudelleen esiin. Sekä kamera että terrori-iskusta kerto-
neet toimittajat edustivat median katsetta, joka muodostui huomattavasti 
suuremmasta joukosta toimijoita ja välineitä. Median katse edustaa myös 
yhteiskuntaa ja sen kurinpitovaltaa. Bataclan-teatterin terrori-iskussa me-
dian katse oli heterogeenisten yhteiskuntajärjestelmien tuottama. Katseiden 
takana oli useimmiten niihin yhteensopiva kurinpitovalta ja samanhenkinen 
tulkinta terrori-iskusta. 

Jos jokin yhdistää Foucault’n ja Debordin ajattelua toisiinsa, se on kat-
se: Foucault’n tarkkaileva katse ja Debordin spektaakkelin kuvavirta, jonka 
katse on tuottanut. Jos spektaakkelin yhteiskuntaan liittyy ajatus siinä mu-
kana olevien yksilöiden hallitsemisesta, niin Foucault’n vallan analytiikas-
sa nähdään yksilöt diskursiivisesti erilaisten valtasuhteiden rakentamina 
(Niskanen 2014, 22). Foucault’n valta-analyysissa vaikuttaisi olevan saman-
suuntaisia ajatuskulkuja kuin Debordin ja situationistien spektaakkelissa. 
Foucault haastaa kuitenkin ajatuksen spektaakkelin yhteiskunnasta esit-
tämällä, että yhteiskuntaamme leimaa spektaakkelin kuva- ja tavaravirran 
sijaan valvonta. 

Foucault’n esiin nostama valvonta liittyy oleellisesti valtaan. Foucault’n 
valta-analyysin mukaan valta sekä tuottaa todellisuutta että rakentaa yksi-
löitä sosiaalisissa yhteisöissä. Tätä silmällä pitäen on huomattava, että myös 
tutkija ja tutkittava ilmiö ovat kumpikin vallan tuottamia ja rakentamia. Valta 
on tuottanut aikaan ja paikkaan sidotun arvioivan subjektin, ja valta vaikut-
taa tämän subjetin tekemään arvostelmaan jostain tietystä ilmiöstä tai asias-
ta. Koska Foucault’n ajattelussa sekä yksilösubjekti että subjektin identiteetti 
ovat vallan rakentamia, ovat sitä myös moraali ja siihen liittyvät uskomukset. 
Valta vaikuttaa aina, kun subjekti arvioi (Pulkkinen 1998, 210–231).

Valta ei suuntaudu ylhäältä alaspäin, vaan vallan mikro- ja makrotasot 
toimivat samanaikaisesti. Jos valta on hajautunut, niin on valvontakin. Val-
vontaa ja valtaa ei voi analysoida valtarakenteiden ulkopuolella, sellaista 
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paikkaa ei ole olemassa, mutta vallan tuottamia rajoituksia ja pakkoja on 
mahdollista tunnistaa ja analysoida vallan puitteissa (ibid., 87, 210–213). Val-
taa kritisoiva ja sitä analysoiva käyttää aina itse myös valtaa ja toimii vallan 
sisäpuolella (ibid., 108–109). Foucault esittää, että yksilöt voivat vaikuttaa 
valtaan tekemällä ja toimimalla – voimalla, jota valta puolestaan pyrkii hal-
litsemaan ja kahlitsemaan (Alhanen 2007, 119–120). 

Valta on tuottanut diskurssit ja niiden säännöt, joiden haastaminen on 
mahdollista, vaikka se merkitsisi marginaalin joutumista tai sinne asettu-
mista (Best & Kellner 1991, 57–58; Niskanen 2014, 38). Diskurssien haasta-
minen on mahdollista, koska diskursseja ei dominoi vain yhdenlainen valta, 
vaan vallan eritasoiset verkostot ja rihmastot. Vallan voi haastaa paikallisella 
mikropolitiikalla ja toistamalla toisin jo olemassaolevaa. Vallan haastaminen 
on merkityksellistä identiteettityön vuoksi – identiteetit rakentuvat diskurs-
sien sisällä eri suunnilta tulevan vallan seurauksena.

”ME JÄÄMME SEISOMAAN. MEIDÄN KYYNELEEMME OVAT TEIDÄN TOIVONNE.”

Ranskalaisten erilaiset mikropolitiikat olivat kaikkien niiden silmien edessä, 
jotka tulivat Bataclan-teatterin lähelle terrori-iskun jälkeisinä päivinä. Sen 
sijaan että teatterin eteen jätettyjä kuvia ja kirjoituksia tarkasteltaisiin vas-
takohtaparin poliittinen/epäpoliitinen avulla, on kysyttävä millä tavalla teot 
ja tekstit ovat poliittisia. Tekojen ja tekstien mikropolitiikka nousee esiin 
aiheen käsittelyssä ja käsittelytavan valinnassa. Osa kirjoitusten tekijöistä 
väistää tyypilliset median retoriset tavat puhutella katsojaa ja kuulijaa va-
litsemalla median keinojen sijaan taiteen keinot.

Kirjoitukset ovat hyvin eri pituisia. Tekstit muodostavat proosaan ja 
poeettiseen kirjoitustyyliin nojaavan kokonaisuuden; jotkin kirjoituksista 
ovat selkeästi runoja. Suurin osa teksteistä on kirjoitettu käsin, mutta niitä 
on tulostettu myös tekstinkäsittely- ja taitto-ohjelmista paperille. Tekstien 
kokonaisuus kertoo kirjallisesta ja typografisesta sivistyksestä. Tekstien 
muoto ja tyyli ovat poliittisia valintoja lukijoiden puhuttelemiseksi spek-
taakkelin marginaalissa.

Bataclan-teatteri ja sitä ympäröivät kadut olivat rikospaikka. Teatte-
riin ja katuihin kietoutuu selittämätön – kuolema ja trauma. Kuolema ja 
sen jäljet oli peitetty sivullisilta. Rikospaikan tutkijat, poliisit ja Bataclan-
teatterin vieressä asuvat sen sijaan näkivät terrori-iskun jäljet koko ri-
kostutkinnan ajan. Teatterin ympärille jätetyissä teksteissä nousee esiin, 
kuinka kuolemaan liittyvä rationaalisuus, jota rikostutkinta ja median 
raportit edustavat, on vain yksi tapa tutkia ja selittää koettua sekä itselle 
että muille. Tekstit haastoivat mediaspektaakkelin nostamalla esiin se-
littämättömän, joka taipuu kirjoituksissa runoiksi ja proosaksi, mutta ei 
luvuiksi ja tilastoiksi.

Osaa teksteistä yhdistää halu elää ja usko väkivallattomaan yhteiskun-
taan. Kirjoituksissa nousee esiin, miten on luotettava kynään eikä aseisiin. 
Vaikka Bataclan-teatterin ympäristö ja Passage Saint-Pierre Amelot vai-
kuttivat muuttuvan läpikulkupaikoista muistopaikoiksi, alueelle jätetyis-
sä teksteissä korostetaan, kuinka pariisilaisen identiteetin ja elämäntyy-
lin täytyy jatkua, kuinka juhliminen ja ajattelu eivät saa kadota julkisesta 
tilasta. ”Ranska on vapaa, menemään ulos, juhlimaan, ajattelemaan.” 

Teksteissä fokusoidaan kuoleman lisäksi usein rakentavaan sosiaalisuu-
teen ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen, jotka tuottavat yhteisöllistä iden-
titeettiä. Kirjoituksissa toistuvat tunteet ja niiden ilmaisemisen tärkeys sekä 
yhteinen sosiaalinen tila, jonka täytyy säilyä avoimena terroristien iskuista 
huolimatta. ”Täytyy jatkaa elämää, on ilmaistava itseään, täytyy laulaa, on 
mentävä ulos yhdessä ystävien kanssa, naurettava ja ajateltava vapaasti.” 
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Radically Emancipated is an ongoing artistic research comprising video cap-
sules, objects and documents. It looks at thefts of fragments of artworks in 
Spain, experiences that lie somewhere between the prohibited and the sub-
lime. While the reasons for these particular thefts can be discovered online, 
this text puts the appropriation of parts of artworks in context, drawing 
parallels and noting differences with art thefts and forgeries. This article 
involves a non-academic use of various references and interviews published 
during 2011–2012 and woven into the context of Radically Emancipated. Such 
‘plagiarism’ is an exercise of alignment with the work’s subject matter, a 
transference into the text of the act of appropriation. Therefore, most parts 
of the text are not authored by me, and I do not mention the ‘cannibalized 
references’ on every occasion; this means that some of the ‘stolen’ or ‘bor-
rowed’ textual fragments might remain unnoticed, while others might be 
easy to spot even if they are not highlighed as such. 

RADICALLY EMANCIPATED; 
OR “I HAVE STOLEN 
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KEYWORDS

 − fetishism, cannibalism, eroticism, impulse, understanding, prank, trace, 
desire to transcend the experience of contemplation, irreverence, par-
ticipation.

 − appropriation, pinching off, fragment, element of artwork, small piece, 
chip.

 − love of art, communion, dialogue, rapport, use, consumption, tribute, 
statement.

 − ephemeral experience, knowledge, close relation, metonymic relation.
 − poetic, political, symbolic and economic value.
 − security codes, safeguarding, artistic jurisdiction, prohibition.
 − cultural capital, cultural domain, distribution of the sensible, social dis-

tribution, economical distribution.
 − art theft, attack, vandalism, kidnapping, destruction, kleptomania.
 − theft and appropriation as intrinsic to creation.

Erik el Belga (Erik the Belgian) is a nickname for René Alphonse van 
den Berghe.1 He is the most notorious European white-collar criminal of 
the twentieth century, with the theft of over 6,000 Romanesque and Gothic 
works of art from Spanish churches, cathedrals, and museums attributed 
to him. He explains that his real motivation for these robberies is ‘the love 
of art’.2 This statement is so central to his story, that he used it as the title 
for his autobiography published in 2012.

This text is neither about economic theft nor about professional art 
thieves who commit robberies for a capricious customer. Removing a frag-
ment from an artwork3 is not motivated by economic speculation. Rather, 

1 Born in Belgium in 1940, he now lives a quiet life in Málaga, Spain.
2 Marín, K. ‘Everything is easy to steal. It depends on who commissions you’. In El Pais 14 

March 2012. Available at: http://elpais.com/elpais/2012/03/14/inenglish/1331737684_726843.
html [Accessed 5 April 2018].

3 By artwork, I also mean art project, proposal or any other form of art.

it implies a close relationship with the artwork or the artist in question, 
and (or) a specific knowledge of their own. This was also the case with 
Erik el Belga, who as an antique dealer had been taught about medieval 
art by his grandfather and about painting by his mother.

What is interesting about these particular thefts – in contrast to the rob-
beries coordinated by organized gangs – is that they are committed by individ-
uals who are visitors to art institutions. Some say the urge can suddenly strike 
at any moment, like love or death, or it can be understood as an impulse that 
is sent into these spectators, who then become accomplices of the artwork.

Out of their original context and separated from the work, the stolen 
parts – the fragments – lack value and, therefore, cannot be economically 
quantified. It is nigh on impossible to sell them, and they remain at the mar-
gins of the fourth most lucrative illegal business in the world4: “…the value, 
it is just an object with which I want to coexist. Nothing more.”5 

Hence, the removed elements could be kept in a drawer, and if someone 
opened it, he or she could – in the best of cases and depending on how they 
are being kept – imagine an arrangement in a particular constellation, form-
ing an intimate collection. In the worst case, should the owner not be there 
to explain, the fragments could easily end up in the garbage, dismissed as 
insignificant objects. 

 

4 Each year, art thefts account for approximately four to six billion dollars of losses world-
wide. Due to the magnitude of the problem, the International Criminal Police Organization, 
commonly known as Interpol, continually collects data about art thefts and recoveries. 
With 192 member countries, the international police organization has catalogued around 
50,000 stolen works of art. Using Interpol’s wealth of data, a recent analysis by Element 
Paints has announced the following: “Art theft is big business. […] In terms of dollar val-
ue, the crime is only exceeded by drug trafficking, money laundering and arms dealing.” 
Available at: https://www.elementpaints.com/shocking-interpol-art-theft-stats-reveal-a- 
major-problem/ [Accessed 6 April 2018].

5 Radically Emancipated_Capsule 9 – Testimony 3. (2011) [video] 3 min 53s. Available at: 
https://vimeo.com/66336781 [Accessed 26 November 2018]. 
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The metonymic relationship established between the collector and the frag-
ment/s is essential. Maybe, as a sort of relic, one keeps a small part of an art-
work due to the inability to acquire the entire piece. Through the fragment, 
the collector brings to mind the whole artwork, feels closer to the artist(s) 
and sometimes even recalls the moment of her or his act of theft “I have a 
very characteristic form, a very thoughtful way where I have them at home. 
So, I do not know… there are things like… you cherish the whole moment.”6

Andrés Hispano and Félix Pérez-Hita clarify that this fetishistic relation 
to a ‘chip’ of an artwork must be differentiated from superstition and the con-
nections with relics or amulets in other traditions. Possessing a relic means 
enjoying special protection. This has aroused desire and a roaring trade in 
relics. Given their strong social, economic and cultural significance, relics have 
always been subject to theft and falsification. This is also the case of many art-
works, such as Modigliani’s7 or Vermeer’s paintings8, but the forging of a frag-
ment of an artwork has, thus far, not occurred and, most probably, never will. 

Back to the nonexistent economic value of a fragment. The spectator 
might be tempted to removal knowing that, once the exhibition has ended, 
many contemporary works will be dismantled and their elements returned 
to circulation according to their use: “…and well, with contemporary art it is 
much simpler because there are many more elements. And also institutions 

6 Radically Emancipated_Capsule 7 – Testimony 1. (2011) [video] 2 min. 54 s Available at: 
https://vimeo.com/73682568 [Accessed 26 November 2018].

7 A major exhibition of Modigliani at the Palazzo Ducale in Genova in 2017 contained twen-
ty-one works suspected to be forged. Several people involved in the show were under in-
vestigation by authorities, among them Rudy Chiappini, the exhibition’s curator and 
Hungarian art dealer Joseph Guttmann, who allegedly loaned eleven of the disputed paint-
ings: https://news.artnet.com/exhibitions/art-lovers-demand-refund-fake-modigilani-exhi-
bition-1197245 [Accessed 5 April 2018].

8 One forged ‘Vermeer’ made its way into the collection of Hermann Göring. Han van 
Meegeren (1889–1947), a Dutch painter and portraitist, is considered the most success-
ful and most influential art forger ever. Despite his life of crime, van Meegeren became 
a national hero after WWII when it was revealed that he had sold a forged painting to 
Reichsmarschall Hermann Göring during the Nazi Occupation of the Netherlands.

or foundations replenish it, there is no problem and you are also more aware 
that these objects, once the exhibition is over, lose their value.”9

There is a great diversity of causes, I would say, almost as many as the 
spectators who ‘pinch’ the artworks. As I have documented on video, mo-
tives for these peculiar thefts include an impulse, a fetishistic drive, a desire 
to participate, the intention to leave a trace, a prank, an irreverent gesture 
against the strict codification of the exhibition space, the intention to put 
the artwork into circulation, the wish to know more about the artist, an 
erotic compulsion, or something akin to an act of cannibalism: “…cannibal-
ism, ‘cannibalism’ is the word. That is to say, in some way it is this: tasting, 
assimilating the body of the other. As a public you have to eat what you are 
interested in, and you have to confront what is there.”10

It is the thief ’s very lack of professionalism that places these acts on 
uncertain ground, without any clear or defined attitude. Guards and re-
storers find these ‘sporadic attacks of kleptomania’ difficult to deal with, 
destructive and potentially even dangerous. Museum workers are also 
afraid that the removal of fragments of artworks could become common 
practice: “The problem is often not because of the value of the work but 
because you question the security protocols, the security personnel of an 
organization. What we cannot consent to from a security standpoint is 
that someone takes a piece, even if it could be expected to happen because 
they are one part of thousands of pieces in that exhibition… We cannot 
afford this, mainly because of how it looks, that an artwork could just be 
taken. We do not want it to be said that it is easy to remove a piece from 
the Artium museum.”11

9 Radically Emancipated_Capsule 8 – Testimony 2. (2011) [video] 2 min. 17 s Available at: 
https://vimeo.com/73682567 [Accessed 26 November 2018].

10 Radically Emancipated_Capsule 9 – Testimony 3. (2013) [video] 3 min. 6 s Available at: 
https://vimeo.com/66336781#at=0 [Accessed 4 April 2018].

11 Radically Emancipated_Capsule 12 – Gustavo Abascal (2013) [video] 4 min. 32 s Available at: 
https://vimeo.com/66342918 [Accessed 26 November 2018]. 
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Generally, these appropriations are considered by social consensus 
to be acts of vandalism, but many of the perpetrators see their actions 
as exercises in profound and respectful communion with the work. They 
may have a depth knowledge of the ‘attacked’ work, or the desire to tran-
scend the ephemeral experience of contemplation, through a kind of ‘biting 
off’: “…they rarely take the whole work, they just want to tell you: “I get 
what you’re saying and the best way to show my appreciation is to pinch a 
little bit from it.”12

We could view such appropriations as poetic and politicized statements 
on the need for time and private, inner communion with artworks, beyond 
their disposable consumption and the domain of safeguarding. Yet the per-
son who makes such appropriations does not necessary have such (or any) 
theoretical constructions: “I see that it’s a reaction. And I don’t think the guy 
who does it have to have, let’s say, the theoretical justification or anything.”13

Some have argued that the hyper-vigilance of security cameras and 
guards and the admonishments to keep quiet, to look but not touch, trans-
port them back to childhood: “Also through the signs, the rules, which the 
visitor is supposed to adopt… what the visitor becomes, which seems a lot 
like a child: do not touch, do not look, do not take anything, do not get too 
close… that same position greatly stimulates the transgressor inside.”14 So  
 
 
 

12 Radically Emancipated_Capsule 2 – Andrés Hispano (2011) [video] 4 min. 17 s Available at: 
https://vimeo.com/35843129 [Accessed 26 November 2018].

13 Radically Emancipated_Capsule 3 – Félix Pérez-Hita (2011) [video] 2 min. 43 s Available at: 
https://vimeo.com/35849243 [Accessed 26 November 2018].

14 Radically Emancipated_Capsule 2 – Andrés Hispano (2011) [video] 4 min. 17 s Available at: 
https://vimeo.com/35843129 [Accessed 26 November 2018].

why would one not race through the galleries of Louvre15 or steal a handful 
of porcelain sunflower seeds?16

Moreover, some artworks envisage the need to take something from the 
work itself. Hence, the ‘pinching’ becomes part of the proposal and is even 
proposed by the artist as another possible bond between the spectator and 
the work. This is the case, for example, in Untitled (Portrait of Ross in L.A.), 
1991 by Felix Gonzalez-Torres, consisting of 175 pounds of candy correspond-
ing to Ross’s ideal body weight. Viewers are encouraged to take a piece of 
candy; the diminishing amount alludes to Ross’s weight loss and suffering 
prior to his death by AIDS-related causes. Gonzalez-Torres stipulated that 
the pile should be continuously replenished, thus metaphorically granting 
perpetual life.17 A similar sort of spectator engagement occurred uninten-
tionally with Alfredo Jaar’s installation The Silence of Nduwayezu: he let visi-
tors ‘steal’ the slides that composed the work after observing the first cases 
of theft.18 Jaar expressed his position in a letter in which he states that he 

15 In the film Bande à part by Jean Luc Godard (1964) the main characters run through the 
museum. Years later, Mario Garcia Torres took this scene as a reference for his artworks: 
https://notocarporfavor.wordpress.com/2013/02/15/los-viceversas-del-pretexto-algu-
nas-relaciones-entre-cine-y-museo/ [Accessed 5 April 2018].

16 Sunflower Seeds by Ai Wei Wei (2010) was installed at the Turbine Hall of the Tate Modern 
from 12 October 2010 - 2 May 2011. Further information at http://www.tate.org.uk/whats-
on/tate-modern/exhibition/unilever-series/unilever-series-ai-weiwei-sunflower-seeds 
[Accessed 4 April 2018].

17 Related to this work, The Reappearance of Ross is an action by Cauleen Smith document-
ed in a blog in which she resolved to recuperate the body of Felix Gonzalez-Torres’s late 
boyfriend Ross Laycock, from the Art Institute of Chicago and place it in her bedroom 
at Roots and Culture Contemporary Art Center. She managed to more than double the 
amount of Ross in her bedroom, despite the strict restrictions on the colourful candies. 
Available at: http://reappearanceofross.wordpress.com/_ [Accessed 4 April 2018].

18 The Silence of Nduwayezu, 1997 comprises a million slides, a light table measuring 36 x 217 
3/4 x 143 inches, magnifying glasses, and an illuminated wall text. The slides are all copies 
of the same image: the eyes of Nduwayezu, a witness of the Rwandan Genocide. Further 
information at http://www.pbs.org/art21/images/alfredo-jaar/the-silence-of-nduwaye-
zu-1997?slideshow=1 [Accessed 4 April 2018].
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gave the following instructions to the guards: “You should not encourage 
the appropriation, don’t invite people to take slides. But in the case you’ll 
spot one visitor removing any, don’t stop it. Proceed as if you wouldn’t be 
seeing the situation.”19

The first interviewee20 of Radically Emancipated is a regular visitor of 
museums and art galleries who removed a book from the matrix of Provi-
sioria21 by Ria Verhaeghe. She anonymously explained that, sometimes, the 
artwork has such a powerful force that it pushes one to steal from it, “as if it 
were calling to you”. This is what happened when, she felt the urge to make 
the work hers, and to take advantage of the absence of surveillance camer-
as and guards, disconnected the threads linking together the very special 
handmade books, and removed one. She continues by explaining that the 
guard noticed the gap and discreetly warned security, without her realizing. 
The action was politely addressed upon her exit, while she was returning 
the audio guide, and she ran away forgetting her identity card. Coming back 
two days later to return the book and recover her ID, she contemplated how 
small subtractions adulterate and even spoil other visitors’ experiences of  
 

19 Letter from Alfredo Jaar to Mireia c. Saladrigues on 20th June 2011 for the project 
Radically Emancipated. It compiles a conversation and some correspondence concerning 
the almost mystical reaction of spectators who took slides from the work The Silence of 
Nduwayezu, 1997. It also details the decisions the artist took after watching the surveillance 
camera recordings. A picture can be found at http://www.mireiasaladrigues.com/w/wp- 
content/uploads/2012/05/IMG_7710_dbgweb.jpg [Accessed 4 April 2018].

20 Radically Emancipated_Capsule 7 - Testimony 1. (2011). [video] 2 min. 54 s. https://vimeo.
com/73682568#at=0 [Accessed 4 April 2018]. 

21 Provisoria is an ongoing alternative image bank, based on newspaper pictures. It comprises 
approximately 25,000 photographs accumulated over twenty years. They are organized ac-
cording to a few keywords, colours, dates and groups, in order to elaborate another dimen-
sion for newspaper photographs to be digitally accessed. Departing from the photos com-
piled in Provisoria, and together with pictures and records of his own life, Ria Verhaeghe 
creates new pieces of art using collage, drawing, painting, sculpture, slides and experimen-
tal video. Available at: http://www.provisoria.net/ [Accessed 6 April 2018].

the work. Thus, she decided to emancipate herself from her own impulses 
and to stop taking home fragments of artworks.

Another anonymous visitor22 is a relatively young artist who appropriat-
ed two slides of Alfredo Jaar’s installation, among other objects. He explains 
that while he would never remove a part of an artwork that would defuse 
the whole, nor would he ever steal an entire work, his fetishistic impulse 
emerges as a need to own what he wants to know more about. However, as 
the first interviewee argues, even in the case of Jaar’s installation compris-
ing a million copies of the same slide, removing one or two slides changes 
the intention of the artwork, since the amount of copies corresponds to the 
number of victims during the Rwandan Genocide.

Franco and Eva Mattes, also known as 0100101110101101.org, have a high-
ly unorthodox opinion on the matter, after becoming frustrated with the ex-
perience of viewing vibrant masterpieces in staid museum environments. 
Between 1995 and 1997, they secretly removed small parts of artworks 
by – among others –, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Jeff Koons and Claes 
Oldenburg. Placed together, these fragments make up a part of their work 
Stolen Pieces.23

Franco argues, “Works are not holy. They’re not relics. It’s way more 
dynamic one would think and I don’t think that we should look at art with 
that kind of reverence.”24

It could be argued that appropriation and theft are intrinsic to artistic 
creation. If we look at it from a broader perspective, we find that stealing 

22 Radically Emancipated_Capsule 9 – Testimony 3. (2013) [video] 3 min. 6 s Available at: 
https://vimeo.com/66336781#at=0 [Accessed 4 April 2018].

23 Over a period of two years, they worked on this secret art project stealing dozens of frag-
ments of masterpieces by famous artists from the most renowned museums in the United 
States and Europe. They publicly revealed the work in 2010. Further information at 
http://0100101110101101.org/stolen-pieces/ [Accessed 4 April 2018].

24 Franco Mattes in Williams, J. ‘Stolen Pieces’. WYNC Culture. May 24, 2010. Available at: 
http://www.wnyc.org/story/62860-stolen-art/ [Accessed 6 April 2018].
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is one of the founding myths of Western culture. In Genesis, Eve steals the 
apple from the Tree of the Knowledge of Good and Evil, while in ancient 
Greece the Titan Prometheus steals fire from the gods and gives it to hu-
mankind. As Félix Perez-Hita and Andrés Hispano write, we should not be 
surprised that the museum – of the nineteenth century kind – is presented 
to us as a warehouse, our treasure trove of objects that have been displaced, 
assembled, stolen and dug up here and there, in the confines of every em-
pire. Some think that the rest are not much to speak of, even those other 
museums that have shed their ornamental shell, with white rooms that dis-
play the collections of magnates, always assembled in shady circumstances.

Moreover, we can here consider how one of the main functions of the 
museum has completely transformed: from the container in which valu-
able objects – the sediment of what is called culture – were presented, to 
the place where the changes, transgressions and transformations of the 
world are shown. “Nowadays, we tend to think that we go to museums to 
see what is alive and moving, whereas the museum of the nineteenth cen-
tury hosted that which was fixed and canonized, or in other words, what 
was not meant to be questioned.”25 In general, the anxious spectator needs 
to recognize, as well as understand, where all that is exhibited comes from. 
Then the visitor can judge, make sense or simply contextualize the fact of 
having to contemplate the artworks while knowing that morally he or she 
has the right to touch them.

From a romantic point of view and allowing for the possibility of hy-
persensitive people of a special rapport with certain artworks – we could 
conclude that theft, along with vandalism, destruction, and other forms of 
attack, is a form of elevated dialogue with the art. At the age of 47, the artist 
Piero Cannata dealt a hammer blow to the first phalanx of the second toe of 
the left foot of Michelangelo’s David. In his own words, “It was Veronese’s 

25 Radically Emancipated_Capsule 2 – Andrés Hispano (2011) [video] 4 min. 17 s. Available at: 
https://vimeo.com/35843129 [Accessed 26 November 2018].

beautiful Nani who asked me to hit David.”26 Charged with damaging Ital-
ian artistic heritage, Cannata was tried, labelled mentally ill, and sent to a 
psychiatric hospital.27

Stanley Cohen, one of the first contemporary sociologists to study van-
dalism, has considered it a “type of reality negotiation”28 and that no act or 
type of vandalism is immune to being involved in this struggle. Based on 
Piero Cannata’s words and the different motives of the video-recorded inter-
viewees, I also assert that the vandalism of artworks cannot be understood 
independently of certain artistic or theoretical dialogues. Political, feminist, 
theological, aesthetic, pathological, and other kind of motivations deal with 
the economic or symbolic value of the pieces or the art spaces. Paul Doug-
las Manning, a member of the Fathers4Justice organization that objects to 
the family court system, was arrested after a photograph was stuck to the 
canvas of John Constable’s The Hay Wain at the National Gallery in June 
2013. Another example is the theft of Francisco Goya’s portrait of the Duke 
of Wellington in 1961 as a protest against fees for public television.29 

Who has not felt – in front of a frame, an urn of glass and within the mu-
seum itself and all its scenography – the compulsion to take home a piece 

26 Cowell, A . (1991) Michelangelo’s David Is Damaged. New York Times. [online] Available 
at: https://www.nytimes.com/1991/09/15/world/michelangelo-s-david-is-damaged.html 
[Accessed 5 April 2018] and Nonjoiner. (2014) Classic Odd News: David’s Toe Smashed by 
Hammer-Wielding Man [Blog] Wafflesatnoon. Available at: http://wafflesatnoon.com/da-
vids-broken-toe/ [Accessed 5 April 2018].

27 His case is briefly explained by Dario Gamboni in his book (1991) The Destruction of Art: 
Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution. London: Reaktion Books. My ongoing 
project Martellata_14.09.91 researches into the case of Piero Cannata. A brief description of 
it is included in this publication. 

28 Cohen, S. ‘Sociological Approach to Vandalism’, in Vandalism. Ward, C. ed. New York: Van 
Nostrand Reinhold, 1973. Pages 51–61.

29 Kempton Bunton’s theft of the Goya portrait of Duke of Wellington, in 1961, constitutes the 
first theft of a painting from the National Gallery. He told the police he had done it to 
 “draw attention to [his] campaign against pensioners having to pay the BBC licence fee.” 
Available at: http://www.theguardian.com/artanddesign/2011/aug/05/art-theft-duke-wel-
lington-goya [Accessed 5 April 2018].
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of art? Moreover, who has not had the desire, all of a sudden, to randomly 
change the order of various objects and thus modify the visual composition 
set by the artist and the institution? 

At this point, I would like to recount a friend’s story about a work of art 
exhibited at the MACBA.30 She explained to me that she had to restrain 
herself, in order to avoid the consequences that would be imposed by the 
authorities, in a room containing a transparent bag filled with water placed 
on the ground. My friend and her companion observed the bag intensely, 
having to strongly repress their desire to leap onto it and make it explode. 
In reaction to their fixation and their overtly expressed desire – we all know 
that a quiet comment is a shout in the silence of exhibition halls – the guard 
admonished them, saying: “It’s just a bag full of water”. Had that bag been 
placed in another space, the desire to make it explode would most likely 
have been considerably less significant. Jumping on it meant detonating 
the artistic jurisdiction.

If, in line with Eva and Franco Mattes, we understand that artworks 
are no longer closed up in boxes and that borders are permeable, we might 
deduce that – beyond the material damage – the act of removing elements, 
rather than genuinely affecting the works of art, posits that they exist out-
side the museum dimension, within the millions of images, descriptions, ci-
tations and concepts circulating through our networks of communication 
(more or less public and more or less social).

Another anonymous testimony affirms: “I also believe that if the artist 
knew that his or her work – contemporary or not – had generated such 
emotion and need for the spectator to take an element of his or her art-
work, that artist would be the happiest person in the world.” 31 Nevertheless, 

30 MACBA (Contemporary Art Museum of Barcelona). Unfortunately, Sonia Fernández Pan 
cannot recall which work she refers to.

31 Radically Emancipated_Capsule 8 - Testimony 2. (2011) [video] 2 min. 17 s Available at: 
https://vimeo.com/73682567#at=0 [Accessed 5 April 2018].

while accepting that appropriating elements from artworks could be anoth-
er modality of art consumption or (as others sometimes describe it) a way 
to release the experience of the works of art, spectators who remove ele-
ments or would like to play games, could – from the perspective of museum 
workers – still be considered as 'low-level art thieves'. 

Fernando Dominguez Rubio, who has conducted ethnographic studies 
at the conservation laboratory of the Museum of Modern Art in New York, 
draws attention to artworks as ongoing and open-ended processes. While 
focusing on cases of contemporary artworks that are unstable, such as Eva 
Hesse’s Expanded Expansion made in 1969, or artworks that will become 
technologically obsolete, such as Untitled, produced by Nam June Paik in 
1993, he tries to demonstrate the importance of artworks qua physical ob-
jects claiming their materiality. 

Maybe it is also a specific interest in materiality that drives certain au-
diences to insist that a work of art would never gain value over time if its 
parts were constantly renewed; or that the aura of an artwork grows with 
the accumulation of glances and incidents. Some would refer to Duchamp’s 
The Large Glass32, which broke during a move and was restored by the artist 
himself, or to the Venus at her Mirror by Diego Velázquez, slashed by Mary 
Richardson – a politically active British suffragist of Canadian origin.33 

32 The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even (or the Large Glass, as it is often referred to) 
was shattered while being returned from its first showing at the International Exhibition 
of Modern Art at the Brooklyn Museum. The damage was not discovered until the case 
was opened several years later and the work was eventually repaired in 1936 by Duchamp 
himself, who secured the pieces between two sheets of heavier plate glass clamped to-
gether by a metal frame. Available at: http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-the-
bride-stripped-bare-by-her-bachelors- even-the-large-glass-t02011/text-catalogue-entry 
[Accessed 5 April 2018].

33 She tried to destroy the picture of the most beautiful woman in mythological history as a 
protest against the Government for destroying Mrs. Pankhurst, who was, from her point 
of view, the most beautiful character in modern history. She argued that justice was an el-
ement of beauty as much as colour and outline on canvas. ‘Miss Richardson’s Statement’. 
The Times. 11 March 1914.
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I do not know whether it was the aura or the fame that grew around the 
Mona Lisa painting when crowds of visitors gazed into the void34 left after 
its theft, or the series of postcards that were printed of the lady visiting 
famous tourist sites35 while the portrait was missing. Yet it seems as if art-
works could not exist without stories concerning their afterlives, and all of 
us, as spectators, are part of these.
 

34 Darian, L. (2002). Stealing the Mona Lisa: What Art Stops Us from Seeing. London: Faber & 
Faber.

35 A series of Mona Lisa postcards printed after her disappearance (1911-1913), showing her 
fictitiously travelling around the world. Available at: http://monalisadocumentary.blogspot.
com.es/2010/09/boom-in-mona-lisa-postcards.html [Accessed 6 April 2018].
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Parmenides jump-started the Western philosophical tradition by dreaming up 
the notion of Reality with a capital R. He took the trees, the stars, the human 
beings, and the gods and rolled them all together into a well-rounded blob called  
 ‘Being’ or ‘the One’. He then stood back from this blob and proclaimed it the 
only thing worth knowing about, but forever unknowable by mortals […] Plato 
suggested that perhaps a few gifted mortals might, by replacing opinion with 
knowledge, gain access to what he called “the really real”. Ever since Plato, there 
have been people who worried about whether we can gain access to Reality or 
whether the finitude of our cognitive faculties makes such access impossible.1

The trajectory toward doctoral degrees in art academies and universi-
ties runs between Scylla of art history and Charybdis of classical aesthet-
ics, between critical hermeneutics and poststructuralist influences of art 

1 Richard Rorty, Getting rid of the appearance/reality distinction, from The Page-Barbour 
Lectures 2004, University of Virginia (Rorty 2016, 2).
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