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V Ryokan Mother Tongue

– videoinstallaation perspektivismii
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatio nostaa esiin ajatuksen arkkitehtuurin heterotooppisuudesta ja perspektivistisestä luonteesta. Ei ole olemassa
mitään yhtä yhtenäistä tilaa, vaan hajonnut ja fragmentoitunut tila, jonka
merkityksestä ja sisällään pitämästä toiminnasta käydään jatkuvaa kamppailua. Yksilöiden toiminta muokkaa arkkitehtuuria ja arkkitehtuurin tilajärjestelyt ohjaavat puolestaan ihmisiä toimimaan tilassa tietyllä tavalla. Tilassa toimivaa yhteisöä muuttavat ja määrittävät institutionaaliset diskurssit.
Diskurssit vaikuttavat yhdessä tilallisten käytäntöjen kanssa käsityksiimme
arkkitehtonisesta tilasta ja sen identiteetistä sekä mahdollisuuksiimme toimia tilassa. Videoteos käsittelee niin tilan, yksilön kuin yhteisönkin identiteettiä sekä tilan tarjoamia vastarinnan mahdollisuuksia.
Videoinstallaatio ja sen tapa kuvata arkkitehtuuria valottavat kysymystä tilassa vaikuttavasta vallasta, jonka liitän tilaa tuottaviin ja muokkaaviin
diskursseihin, tilallisiin käytäntöihin, ja tilassa toimimiseen. Pidän liikkuvaa kuvaa yhtenä mahdollisena tilan normatiivisen vallan ja sen toimintatapojen pohdinnan välineenä. Ryokan Mother Tongue -teoksessa nousee esiin
tilallinen vastarinta ja tilassa toisin toimiminen. Videoinstallaatiossa rakentuvat kertomukset, henkilöiden tilassa liikkumisen ja tilan käytön tyyli sekä
teoksen tapa kuvata tilaa muodostavat yhdessä erään tavan hahmottaa tilan ja tilassa toimivien henkilöiden identiteettejä. Tilan identiteettiä ei voi
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näkemykseni mukaan tarkastella ilman toimintaa ja tilaa käyttäviä ihmisiä
eikä ihmisten identiteettiä ilman tilaa ja identiteettiä tuottavia kertomuksia.
Tilan identiteetti voi olla myös hetkellinen ja paikallinen, ja juuri tätä hetkeen ja paikkaan sidottua tilan identiteettiä videoinstallaationi kuvaa.
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatiossa esittämäni näkemys on luonteeltaan filosofis-poliittinen, sillä identiteetti on aina myös poliittinen kysymys. Minua kiinnostaa kysymys arkkitehtonisen tilan, yksilön identiteetin
ja hegemonisten diskurssien välisistä suhteista. Kuinka arkkitehtuuri ja sen
tilajärjestelyt toimivat vuorovaikutuksessa yksilön identiteettikäsitykseen
liittyvän kertomuksen ja sitä tuottavien voimien kanssa? Sovellan videoteoksen tarkasteluun arkkitehtuurin tutkija Demetri Porphyriosin heterotooppisuuden käsitettä, postmoderniin teoretisointiin liittyvää näkemystä
perspektivismistä, foucault’laista genealogiaa sekä ajatusta arkkitehtuurin
tarkastelusta liikkuvasta pisteestä käsin.
En yritä luoda selitysmallia, jossa tietty teoria tai postmoderni filosofia selittäisi installaatiotani, sen kuvia ja dialogia, sillä silloin loisin dikotomisen ja hierarkkisen rakennelman, joka selittäisi kuvia ja kuvallisuutta diskurssien nojalla. Tarkasteluani hallitsevat sen sijaan postmoderniin
asenteeseen liittyvät heterogeeniset näkökulmat, jolloin videoinstallaatio,
sen dialogi ja kuvaustapa, arkkitehtuurikuvaus ja postmoderni teoretisointi
tuottavat näkökulmia tutkittavaan kohteseen. Taide ei ole postmodernista
asenteesta käsin tarkasteltuna universalistinen kuvaus todellisuudesta tai
maailmasta. Sitä tehdään, tuotetaan, tutkitaan ja selitetään aina jostakin
paikasta ja ajasta käsin.
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatio alkaa lähikuvalla rivitaloasunnon tatamihuoneessa makaavien, kimonoihin pukeutuneiden henkilöiden
vartaloista. Teoksen alussa kuvataan kolmen hengen kommuunia, joka
kylpee, luonnostelee kuvitteellista sairaalaa, syö japanilaista ruokaa ja keskustelee samalla normatiivisen seksin ja seksuaalisuuden ulkopuolelle asettuvista kokemuksista. Keskustelu seksikokemuksista ja sukupuolijoustosta
liukuu rivitalossa vähitellen tarinoiksi, joissa seksuaalisuus yhdistyy sairauksiin ja tajuuttomuuskokemuksiin, mutta myös julkisiin rakennuksiin ja arkkitehtuuriin. Auki olevat ikkunat ja ranskalainen parveke laajentavat yhteisön tilaa myös rivitaloasunnon etu- ja takapihalle. Florian, Marja ja Robin
keskustelevat lakonisen välinpitämättömästi lapsuuteensa ja nykyisyyteensä liittyvistä seksuaalisista kokemuksista piittaamatta pihapiirin muista
käyttäjistä.
Teoksen alun puolijulkinen keskustelu jatkuu katkeamattomana siirryttäessä yksityisestä kodista Alvar Aallon piirtämiin julkisiin rakennuksiin.

Robin häviää odottamatta ja ilman perusteltua syytä Otaniemen teknillisen
korkeakoulun ala-aulassa kuvatun kohtauksen jälkeen (kohdassa 7:20). Jo
ennen kaksikymmentäminuuttisen videoinstallaation puoltaväliä kolmen
hengen yhteisö on supistunut kahden henkilön väliseksi suhteeksi. Florian ja Marja liikkuvat Aallon loppumattomalta vaikuttavassa heterogeenisessä arkkitehtuurissa keskustellen, väitellen ja riidellen tarinoista, jotka
muuttavat ja muokkaavat identiteettejä. Arkkitehtuuri muodostaa elokuvan
henkilöiden kanssa eräänlaisen yhteisön, jossa Aallon suunnittelemien rakennusten fragmentit sekoittuvat henkilöhahmojen yhteisesti jakamaan
kertomukseen. Teoksen dialogi muuttaa videoinstallaatiossa myös arkkitehtuurin tarinaa ja merkitystä.
Videoinstallaatio tuottaa vaikutelman yhdestä Aallon suunnittelemasta rakennuskokonaisuudesta, vaikka kuvitteellinen rakennus on leikattu
videoteokseen neljästä erillisestä Aallon toteutuneesta suunnitelemasta:
Kansaneläkelaitoksesta, Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta, Helsingin
Kulttuuritalosta ja Jyväskylän yliopiston kampusalueesta. Teoksen henkilöt
käyttävät toistuvasti rakennusten julkisia tiloja väärin yöpymällä niissä, pelaamalla tennistä, levittämällä valtavia lakanoita kuivumaan Jyväskylän yliopiston kirjastoon ja esiintymällä alasti ja puolipukeissa luento- ja konserttisaleissa sekä Kulttuuritalon naistenhuoneessa. Florian ja Marja väittelevät
Marjan kertomuksesta sairaudesta, sen aiheuttamasta tunteesta, sairauden
selittäneestä meediosta ja perheestä, joka vastustaa Marjan kertomusta.
Henkilöiden dialogi nostaa esiin erilaiset perspektiivit ja uskomusjärjestelmät. Teoksen lopun dialogissa Marja kertoo käyneensä katolisessa messussa, johon sisään päästäkseen hän joutui vaihtamaan shortsinsa Florianin
valkoisiin farkkuihin. Valkoisista housuista muodostuu Marialle Florianiin
viittaava seksuaalinen fetissi, mutta myös merkki sukupuolijouston mahdollisuudesta ja toisten perspektiivien kunnioittamisesta.
Videoinstallaation kuvaustapa, kuvauspaikat, äänisuunnittelu, henkilöhahmojen tarinat ja tutkimustekstini ovat dialogisessa suhteessa toisiinsa,
eikä mikään niistä ole alisteinen toiselle. Kysymyksessä on postmoderniin
ajatteluun liittyvä totalisoivien makroperspektiivien hylkääminen. Tällaisina makroperspektiiveinä pidän myös hegemoniseen elokuvakäsitykseen
liittyvää päähenkilöä tai juonen draamallisen rakenteen korostamista. Videoteokseni ei pyri osoittamaan henkilöhahmojen kehittymistä osana oletettua tarinaa, sillä teos koostuu pikemminkin tarinan fragmenteista kuin
kokonaisesta tarinasta. Postmoderniin sitoutunut tarkastelutapani korostaa
samantyyppistä filosofis-poliittiista asennetta sekä elokuvan visuaalis-tekstuaalisessa maailmassa että tutkimustekstissäni. Tunnistan myös erojen ja
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Alvar Aallon piirtämän Jyväskylän yliopiston kampusalueen kirjasto.

”halkeamien” mahdollisuuden, jolloin ne pitävät yllä tutkimustekstin ja videoteoksen välistä etäisyyttä ja eroa. Postmoderni merkitsee minulle ennen
kaikkea taiteen tekemiseen liittyvää asennetta ja ajattelutapaa.
Elokuvan henkilöiden dialogissa ilmenevät tilaa ja identiteettejä tuottavat voimat ja diskurssit. Dialogi ei ole kuvitteellisia henkilöhahmoja rakentavaa puhetta, vaan yhteisesti jaettua tekstiä, jolla ei ole vain yhtä tekijää.
Elokuvan tekoprosessin aikana kolmelle henkilöhahmolle jaettu teksti korostaa diskursiivisen vallan merkitystä identiteettien määrittelylle ja tuottamiselle. Ryokan Mother Tongue -teos kyseenalaistaa modernin lohduttavan
tarinan yksilön identiteetin jatkuvuudesta, yhtenäisyydestä ja ainutlaatuisuudesta. Tekstissä painottuu identiteettien häilyvyys, Toisen tunkeutuminen subjektiin ja yksilöiden joutuminen keskelle toisistaan eroavia perspektiivejä. Elokuvan kolmea henkilöhahmoa olisi mahdollista tarkastella myös
erilaisiin perspektiiveihin sitoutuneina identiteetteinä.
Ryokan Mother Tongue -videoteos perustuu postmoderniin identiteettikäsitykseen, eli yksilön identiteetti ymmärretään kulttuurisesti rakentuneeksi ja fragmentoituneeksi. Teoksessa kuvattujen henkilöiden ympärille hahmottuu vähitellen erilaisia valtasuhteita ja hallitsemisen strategioita, joiden
vaikutus identiteetin rakentumiseen on rajoittava ja pakottava. Liitän hegemoniset käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolesta sekä arkkitehtuurin
hierarkkiset ja sukupuolittavat tilajärjestelyt teokseni kuvaamaan kurinpitovaltaan ja subjektia normalisoiviin käytäntöihin. Myös yksilön ruumiiseen
kohdistuva lääketieteellinen objektivoiva kontrolli, Toisen katse ja narratiivinen tieto muokkaavat ja määräävät subjektien identiteettejä. Juuri nämä
voimat objektivoivat teoksessani esiin nousevia kohteita, muovaavat elokuvani todellisuudessa yksilöitä subjekteiksi ja tuottavat samojen yksilöiden
identiteettejä.
Foucault’n mukaan ruumis ei kykene pakenemaan historiaa eikä ole
myöskään pelkästään fysiologisten lakien alainen. Ruumis ”on kytketty
valtajärjestelmien sarjaan, jotka muotoilevat sitä; työn, levon ja juhlan rytmit katkovat sitä; sitä saastutetaan myrkyillä – ruoalla tai arvoilla, kaiken
kaikkiaan ruokailutottumuksilla ja moraalilaeilla”. (Foucault 1998b, 87.)
Ihmiseen ja tämän ruumiiseen liittyvistä ilmiöistä on tullut diskurssien ja
instituutioiden objektivoinnin kohde. Eräs Foucault’n filosofian keskeisistä
kysymyksistä on, kuinka ”ihminen on subjektina tullut objektiksi itselleen”
erilaisissa tieteellisissä diskursseissa ja instituutioissa. (Alhanen 2007, 22.)
Ryokan Mother Tongue haastaa vakiintuneet käsitykset Aallon 50-luvun
arkkitehtuurista osana modernia ja kannustaa postmoderniin tulkintakehykseen. Modernin arkkitehtuurin rationaalisuus ja sen hegemonista valtaa
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Jyväskylän yliopiston kampusalueen päärakennus ja alkuperäinen kirjasto.
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tukevat rakenteet asettuvat vastakkain postmodernin paikallisuutta ja väliaikaisuutta suosivan järjestyksen kanssa. Aallon arkkitehtoniselle ajattelulle
on tyypillistä epästabiilius ja ambivalenttius, jolloin järjestys ja jatkuvuus
syrjäytyvät erojen ja epäjatkuvuuden tieltä. Aallon rakennusten julkisivujen
porrastuksen taakse saattaa kätkeytyä näennäisen sattumanvaraisesti ja hierarkisoimatta toimisto-, luento- ja aulatiloja sekä portaikkoja ja käytäviä.
Erotan Aallon 50-luvun arkkitehtuurin elokuvassani modernin arkkitehtuurin diskurssista esittäen elokuvassa kuvattujen tilojen liittyvän heterotooppiseen ajatteluun ja sen kykyyn hyväksyä yhteismitattomuus ja
erot. Videoinstallaation sisäiseen, kuvitteelliseen maailmaan rakennettua
arkkitehtuuria ja teoksen epäjatkuvaa kerrontatapaa leimaa myös heterotooppisuus. Yhdistän tarkastelussani arkkitehtuurihistorioitsija Demetri
Porphyriosin heterotooppisuus-käsitteen videoinstallaationi tapaan kuvata
arkkitehtuuria sekä käyttämääni leikkaus- ja kerrontatapaan.
Heterotooppisuus ei kunnioita julkisivujen ja tilojen yhtenäisyyttä ja
jatkuvuutta vaan korostaa arkkitehtuuriin sisältyvien kokonaisuuden osien
erityisyyttä ja ennakoimattomuutta. Videoinstallaationi maailmassa ikkuna
ei välttämättä ole vain ikkuna, vaan se voi olla myös ovi. Luentoluokka ja
konserttisali muuttuvat teoksessa makuusaleiksi, eikä konserttisalin sisääntuloaula ole vain yleisön läpikulkupaikka ja lämpiö, vaan se voi olla myös
tenniskenttä. Teokseen kuvattu arkkitehtuuri ja kahden eri kuvan leikkaustapa ovat yhtä elliptisiä, aukkoisia ja fragmentista toiseen eteneviä kuin videoinstallaation henkilöhahmojen dialogi.
Porphyrios käyttää heterotopian ja homotopian käsitteitä tutkiessaan
Aallon rakennusten pohjakaavaratkaisujen suunnitteluperiaatteita (Suominen-Kokkonen 1998, 166). Porphyrios irrottaa Aallon arkkitehtuurin modernismista perustellen tätä Aallon kriittisellä suhteella positivismiin ja siis
myös teolliseen rakennustuotantoon ja sen standardointivaatimuksiin (Porphyrios 1982, 12). En pyri luokittelemaan Aaltoa postmoderniksi arkkitehdiksi, mutta Porphyriosin väite Aallon arkkitehtuurin heterotoppisuudesta
ei myöskään tue ajatusta, että Aallon rakennukset olisivat ongelmattomasti
osa modernin arkkitehtuurin kaanonia.
k

Heterotooppisuus arkkitehtuurin tilallisena järjestysperiaatteena
Pidän Porphyriosin Aallon arkkitehtuurin analyysissaan käyttämää heterotooppisuuden käsitettä hyödyllisenä suhteessa esittämääni arkkitehtuurin
postmoderniin tulkintakehykseen, joka korostaa kulttuurista moninaisuutta
sekä erilaisia totuus- ja moraalijärjestelmiä universaaleiden arvojen sijaan.
Porphyriosin mukaan homotopia liittyy modernismin arkkitehtuurin ra-

Jyväskylän yliopiston kampus.
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kenteellisiin ja eettisiin vaatimuksiin rakennusten yhtenäisestä tilallisesta
järjestyksestä. Homotopia on modernia sekä sen arkkitehtuuria leimaava
mielentila, joka syrjäyttää epäjärjestyksen, epäjatkuvuuden, erot ja erilaisuuden jatkuvuuden, tuttuuden, toiston ja järjestyksen tieltä. Porphyrios
määrittelee heterotopian homotopialle vastakkaiseksi järjestysperiaatteeksi:
heterotooppisuus liittyy jatkuvuutta ja homogeenisuutta korostavan gridin,W ”ruudukon”, häirintään ja tuhoamiseen, kun taas homotooppista tilaajattelua leimaa pyrkimys luoda häiriintymättömän jatkuvuuden illuusio.
(Porphyrios 1982, 2.) Porphyrios liittääkin visuaaliset ”yhteentörmäykset,
ristiriitaisuudet, moniselitteisyydet” ja ”rinnastukset” osaksi heterotooppista pluralismia vastakohtana modernin homotopialle (mt., 55). Myös Aallon
arkkitehtuurista on tunnistettavissa heterotopialle tunnusomainen useiden
toistensa suhteen vastakkaisten kuva- tai muotofragmenttien samanaikainen käyttö. Aallon arkkitehtuuri haastaa 1900-luvun kansainvälisen modernismin julistaman käsityksen arkkitehtuurin yhtenäisestä ja homogeenisesta ikonografiasta. (Mt., 10.)
Porphyrios esittää, että heterotopia tulisi ottaa täysin kirjaimellisesti,
mikä merkitsee toisistaan niin täydellisesti eroavia paikkoja, ettei ole mahdollista määritellä mitään niiden yhteisesti jakamaa kohtaa. Porphyrios liittää Aallon arkkitehtuurin heterotooppisiin pyrkimyksiin analysoidessaan
Wolfsburgin kulttuurikeskusta, jossa geometrinen yhtenäisyys vaikuttaa
syntyvän vain sattumalta. Erityyppisten tilojen keskinäinen epäjatkuvuus
on ilmeistä, kun yhteen liitetään kulttuurikeskuksen luentosalien säteittäinen gridi, kirjaston sisäänpäin osoittava, sulkeutunut tilajärjestys sekä toimistojen ja yleisten tilojen epäsäännöllinen, suorakulmainen gridi. Aallon
Finlandia-talossa puolestaan kahden konserttisalin yksilölliset gridit eroavat toisistaan tuottaen tilallista epäjatkuvuutta, jota korostaa myös näiden
kahden salin välisen lämpiön pylväiden sattumanvaraiselta vaikuttava sijoittelu. Finlandia-talon lämpiö toimiikin eräänlaisena puskurivyöhykkeenä
kahden konserttisalin erilaisten gridien ja geometristen rakenteiden välillä.
(Porphyrios 1982, 2.) Se siis muodostaa ambivalentin rakenteen, joka ei
liity suoraan kumpaankaan tilaan.
Aallon epäjatkuvuutta korostava arkkitehtuuri näyttää Porphyriosin
mukaan skandaalimaiselta, jos se rinnastetaan De Stijl -ryhmän utooppista
harmoniaa tavoittelevaan suunnittelufilosofiaan tai konstruktivistiseen ark-

kitehtuuriin (mt., 5). Nimenomaan homogeeninen, ruudutettu tila leimaa
modernin arkkitehtuurin utopioita säännönmukaisuudesta, jatkuvuudesta ja rajattoman laajentumisen mahdollisuuksista (mt., 1). Homotopiassa
vaeltava havainnoija saa jatkuvasti uusia tilallisia vihjeitä arkkitehtuurin yhtenäisestä luonteesta, mikä tuottaa lupauksen rationaalisesta jatkuvuudesta
(mt., 2; Suominen-Kokkonen 1998, 166). Modernin arkkitehtuurin ajatus
virheettömästä, idealisoidusta samankaltaisuudesta ja samuudesta suojasi
sitä eroja, sattumanvaraisuutta ja kurittomuutta vastaan (Porphyrios 1982,
1). Aallon arkkitehtuurissa voidaan sen sijaan nähdä erojen kunnioittamista, tilallista kurittomuutta ja arkkitehtonisten elementtien luonteen hämärtämistä. Arkkitehtuurihistorioitsija Porphyrios liittää epävakauden osaksi
Aallon arkkitehtuuria ja sen sisältämiä elementtejä. Aallon rakennukset
eivät tue vaikutelmaa välttämättömyydestä ja arkkitehtuurin ehdottomuudesta. Aallon arkkitehtuurissa pylväillä, kantavilla seinillä tai väliseinillä
ei ole mitään tiettyä pysyvää identiteettiä, vaan ne voivat vaihtaa yllättäen
tehtävää rakennuksen visuaalisessa systeemissä. Aalto on soveltanut rakennustensa arkkitehtuurissa useita epäjatkuvuuksia hyläten homotooppiset
vaatimukset ennakoitavasta järjestyksestä ja gridin jatkuvuudesta tilallisten
hyppäysten hyväksi (mt., 2, 5).
k

Moderni arkkitehtuurin ideologia
ja postmoderni arkkitehtuurin kritiikki

sisään arkkitehtuurisuunnitelman rakenteet sijoitetaan (Fleming ym. [toim.] 1999, 24; Jokiniemi & Davies [toim.] 2012, 774).

Moderni korostaa historian eri ajanjaksoihin kytkettyä ajatusta taiteen
ja arkkitehtuurin kyvystä ilmaista omaa aikaansa, jolloin erilaiset kerrannaistyylit näyttäytyvät epäonnistumisina yrityksissään ilmaista aikakautta
oikealla tavalla. Modernin arkkitehtuurin keskeinen kysymys onkin ollut
aikakauteen kiistattomasti sopivan autenttisen ja ”todellisen” tyylin kehittäminen sekä löytäminen. Moderniin arkkitehtuuriin liittyy oleellisesti ajatus
edistyksestä, jota tukee näkemys historiasta eri aikakausien läpi liikkuvana
lineaarisena kehityskulkuna. (Curtis 1982, 14.) Arkkitehtuurin epähistoriallinen modernismi muodostaa katkoksen suhteessa aikaisempiin tyyleihin.
Traditionaaliset esteettiset ratkaisut hylätään, jolloin esiin nousee ”itseensä
viittaava, funktionaalinen ja teknologinen” muotokieli. Arkkitehtuurin tutkija Robert A. M. Sternin mukaan 1900-luvun arkkitehtuurin tyylisuunnat,
kuten ”kansainvälinen tyyli (International Style), konstruktivismi ja De Stijl
väittivät edustavansa länsimaisesta humanismista ja klassismista erillään,
mutta toisaalta rinnan sen kanssa uutta traditiota” (Stern 1988, 8). Modernismille jokainen taideteos tai modernismiin sitoutunut rakennus on ilmaus
ajasta ja samalla vapaa aiemmista vaikutteista. Modernismi merkitsee yh-
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tenäistä kulttuurista järjestystä, jonka eetos säilyy aina samana mutta joka
tästä huolimatta on kuitenkin aina ”tuoretta”, viimeisintä ja uusinta. (Mt.)
Postmoderni asenne haastaa modernin edistysuskoon liittyvät metanarratiivit, jotka oikeuttavat vetoamisen näennäiseen alkuperään ja perustaan
(Pulkkinen 1998a, 46). Moderni arkkitehtuuri pyrkii löytämään aiempaa
perustavamman perustan omille esteettisille ja funktionaalisille ratkaisuilleen, mihin liittyy oleellisesti pyrkimys kohti uusinta, viimeisintä ja juuri
tähän hetkeen sitoutuvaa tyyliä. Arkkitehtuurin tutkija William Curtisin
mukaan modernin arkkitehtuurinW universalismi nojaa ajatukseen rationaalisuudesta, jonka tavoittama tieto ja totuus voivat modernismin välityksellä toimia kehityksen ja vapautuksen välineinä. Modernin arkkitehtuurin
nousu oli kiinteässä yhteydessä teolliseen vallankumoukseen ja sen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka puolestaan vaikuttivat arkkitehtuurin homotooppisiin rakenneratkaisuihin ja niiden mahdollistamaan uuteen muotoajatteluun, suurempiin massoihin, standardisointiin ja aiemmin
tuntemattomien rakennusten, kuten pilvenpiirtäjien sekä rautatie- ja lentoasemien, syntyyn. (Curtis 1982, 14–16.)
Postmoderni ajattelu suhtautuu kriittisesti länsimaisen filosofian harrastamiin erotteluihin, jotka muodostavat arvojen hierarkian ja alentavat
samalla vastakohtaparin toisen termin ja siihen liittyvät asemat alempiarvoisiksi (Best & Kellner 1991, 21). Tuija Pulkkisen mukaan moderni nojaa perusta–pinta-tyyppisiin erotteluihin, joihin postmoderni puolestaan
suhtautuu kriittisesti. Postmoderni kritiikki kohdistuu kolmeen modernin
ajattelumalliin, ”perustan arvostamiseen pintaa enemmän, pinnan ilmiöiden selittämiseen perustasta käsin ja ulkoisen selittämiseen sisäisellä”.
(Pulkkinen 1998a, 49–51.) Postmoderni asenne torjuu modernille tyypilliset hierarkkiset dikotomiat kiinnittäen huomiota modernin arkkitehtuurin tapaan toimia edellisen kaltaisten binaarioppositioiden kautta. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että postmoderni pyrkisi kääntämään modernille
tyypillisiä dikotomioita nurin arvostamalla vastakohtaparin alempiarvoista
osapuolta ylempiarvoista enemmän. Arkkitehtuuria ja sen tuottamia merkityksiä tarkastellaan sen sijaan diskursiivisesti ja kulttuurisesti tuotettuina.
Postmodernissa ajattelutavassa torjutaan myös ajatus arkkitehtuurin kätketyistä merkityksistä. Tämä lähestymistapa auttaa tutkimaan arkkitehtuurin
käyttäjien toiminnan ja ajattelun vaikutuksia arkkitehtuurin diskursiivisiin
5

W Curtisin käyttämä käsite ”moderni arkkitehtuuri” voitaisiin korvata hänen teksteissään käsitteel-

lä ”arkkitehtuurin modernismi”, sillä arkkitehtuurin modernin periodin voidaan katsoa alkaneen
jo 1400-luvulla renessanssihumanismin nousun yhteydessä.
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merkityksiin. Heterotooppisuus merkitsee Aallon 50-luvun arkkitehtuurin
yhteydessä tilan käyttäjien ymmärtämistä aktiivisina merkityksentuottajina.
Porphyrios haastaa modernin arkkitehtuurin diskurssin homotopia/
heterotopia-erottelullaan, joka vapauttaa ajattelemaan kriittisesti arkkitehtuurin normatiivisia järjestysperiaatteita. Heterotooppinen lähestymistapa
hylkää arkkitehtuurissa modernin industrialismin tavoitteet rakennustuotannon teollistamisesta ja standardoinnistaW ja siten myös pyrkimyksen universalismiin. Heterotooppinen tilallinen ajattelu haastaa myös modernin
arkkitehtuurin esittämän ajatuksen ”kansainvälisestä tyylistä” (International
Style). ”[T]ämä ei kuitenkaan tarkoittanut nationalistista tai paikallispatrioottista arkkitehtuurinäkemystä, vaan erottautumista ajattelutavasta, joka
näkee rakennukset kulutustavaroina.” (Porphyrios 1982, 12.)
Aallon 1920–1930-luvuille sijoittuvissa rakennuksissa on merkittäviä
funktionalistisia vaikutteita. Tärkeimpänä funktionalismin ideologisena
kiteytyksenä pidetään Louis Sullivanin lausetta vuodelta 1896: ”form follows function” (”tarkoitus sanelee muodon”). Muoto ja käyttötarkoitus
olivat toisiinsa sidottuja: jos rakennuksen tarkoitus ei muuttunut tietyssä
kohtaa, ei myöskään vastaava arkkitehtoninen muoto muuttunut. (Goode
2009, 342; Levine 2010, 178.) Modernin arkkitehtuurin kaanonissa rakennuksen ja sen osien funktiot tuottivat rakennuksen representaation, jolloin
arkkitehtuurin keskeiseksi kysymykseksi muodostui käyttötarkoituksen
representoiminen (Porphyrios 1982, 5). Funktionalismissa rakennuksen ulkoinen muoto on riippuvainen rakennuksen käyttötarkoituksesta eikä päinvastoin. Ulkokuori ja ulkoinen selittyy modernissa arkkitehtuurissa usein
juuri sisäisellä eli rakennuksen ja sen osien funktioilla. Funktionalismin Y
päämääränä olikin ottaa mahdollisimman tarkkaan huomioon rakennuksen
käyttäjä ja rakenteelliset vaatimukset sekä välttää samalla kaikkea ”turhaa”
koristeellisuutta. (Goode 2009, 342; Levine 2010, 271.)
5

W Aalto kommentoi arkkitehtuurin standardointia Arkkitehti-lehdessä vuonna 1941 ilmestynees-

sä artikkelissaan: ”On ilmeistä, että rakennustaiteen standardisaatiota ei tule käyttää valmiisiin
taloihin tai epäjoustaviin yhtenäistettyihin kokonaisuuksiin, vaan syvemmälle sen sisäiseen jäsenistöön – rakennusosiin ja elementteihin, mutta niin järjestettynä, että pääpaino pannaan sellaisten ominaisuuksien varaamiseen näille elementeille, että ne voivat muodostaa lukemattoman
määrän erilaisia kombinaatioita keskenään” (Lainattu teoksessa Schildt 1997, 154–155). Aalto
oli omaksunut industrialismin tuottamiin ongelmiin ratkaisuksi kehitetyn joustavan standardoinnin idean alun perin Bauhausilta (mt., 122).
5

Y Funktionalismiin sisältyi myös universalistisia ajatuksia, sillä sen arkkitehtuurissa haluttiin ko-

rostaa kaikkien ihmisten biologisten perustarpeiden samanlaisuutta (Saarikangas 1998, 263).
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Arkkitehtuurin modernismiin on myös sisältynyt tarve erottaa rakennuksissa erityyppisiä toiminnallisia funktioita toisistaan, kuten portaita
käytävistä, pylväitä ja kantavia seiniä väliseinistä, julkisia tiloja yksityisistä tiloista. Erilaisten toimintojen ja niitä edustavien arkkitehtonisten elementtien korostaminen ja erottelu toisistaan ovat sidoksissa funktion ja
representaation keskinäiseen siteeseen. (Porphyrios 1982, 5.) Oletuksena
oli, että rakennusta havainnoiva henkilö voisi rakennuksen kolmiulotteisen
sommittelun tai julkisivuun liittyvän ikonografian perusteella tulkita rakennuksen sisätilojen toiminnallisen merkityksen. Pidän tätä ajattelutapaa
modernille tyypillisenä, sillä siinä selitetään ilmiötä, rakennuksen ulkoista
muotoa, perusta/pinta-erottelun avulla. Rakennuksen julkisivut selittyvät
käyttötarkoituksen eli jonkin rakennuksen sisäiseksi ominaisuudeksi mielletyn avulla, jolloin sisäinen perusta painottuu modernin ajattelumallin
mukaisesti ulkoista pintaa tärkeämmäksi. Moderni arkkitehtuuri on riisunut rakennusten julkisivut puhtaiksi koristeista, mikä korostaa rakennusten
sisätiloja ja niihin liittyviä toiminnallisia ratkaisuja, mutta saattaa myös lasisen julkisivun seurauksena suunnata katseen seinään heijastuvaan ulkomaailmaan.
Postmoderniin heterotooppiseen ajatteluun nojaava arkkitehtuuri haastaa modernistiset suunnitteluperiaatteet ja tilalliset järjestykset, jolloin
funktionaalinen ryhmittely korvautuu toisin tekemisen periaatteilla kolmiulotteisessa sommittelussa tai julkisivun ryhmittelyssä. Aalto ei aina pyrkinyt niveltämään piirtämiensä rakennusten osia saumattomasti yhteen, vaan
ne voivat olla lähes ”väkivaltaisessa” tai vähintäänkin epäselvässä suhteessa
toisiinsa ilman mitään ennustettavissa olevaa järjestelmää. Aallon arkkitehtuuri hämärtää usein julkisivun osien ja massojen suhdetta rakennuksen sisätilojen toiminnallisiin funktioihin. Rakennukset vaikuttavat kieltävän tämäntyyppisen riippuvuussuhteen ja jopa leikittelevän sillä tai harhauttavan
katsojaa tämän ennakko-odotuksilla. (Porphyrios 1982, 6–8.)
Aallon julkisivut eivät muodostakaan itsestään selvää perustaa sisätilojen funktionaalisen käytön ymmärtämiselle. Ne eivät ole johdonmukaisia
representaatioita rakennuksen sisätiloista. Julkisivu ei aina heijasta rakennuksen sisäpuolen toimintoja ja aktiviteetteja. Sisäpuolen rakenteeseen liittyvät syvennykset ja ulokkeet eivät Porphyriosin mukaan heijasta rakennuksen julkisivun ratkaisuja. Julkisivun porrastus saattaa kätkeä taakseen lähes
sattumanvaraisesti työhuoneita, portaikkoja tai käytäviä. (Mt., 5–6.) Aallon
rakennusten julkisivut sekä paljastavat että kätkevät. Julkisivut eristävät rakennuksen sisäpuolen ja suojaavat sitä ulkopuolelta suunnattavilta katseilta.
Sisäpuolta ei voi ymmärtää ulkopuolelta eikä myöskään päinvastoin.

Jyväskylän yliopiston päärakennuksen lämpiön suuret ikkunat.
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Heterotooppinen kolmiulotteinen sommittelu on tyypillistä useille Aallon 50-luvun rakennusprojekteille, joita ovat muun muassa Kulttuuritalo,
Jyväskylän yliopisto, Otaniemen teknillinen korkeakoulu ja Kansaneläkelaitoksen rakennus Helsingissä. Aallon arkkitehtuuri ei useinkaan painota
jatkuvuutta, eikä sitä voida tarkastella vaihtelevien muuttujien systeeminä,
josta voitaisiin lopulta muodostaa funktionaalisuuteen liittyvien tekijöiden
avulla yhtenäinen kokonaisuus. Jyväskylän yliopiston aluetta ei voi pelkistää
joukoksi eri tavoin varioituja visuaalisia elementtejä, jotka olisi mahdollista
yhdistää toisiinsa niiden funktionaalisen käyttötarkoituksen avulla. Alueelle
sijoittuvaa Aallon arkkitehtuuria leimaavat fragmentaarisuus, epäjatkuvuus,
epäjohdonmukaisuus, hajanaisuus, kaksiselitteisyys, häilyvyys, ristiriidat ja
erot.
Dikotomiset ajatukset ulko- ja sisäpuolesta, yksityisestä ja julkisesta,
vaikuttavat tapaamme tutkia ja ymmärtää arkkitehtuuria.W Arkkitehtuurin
tutkija Beatriz Colominan mukaan modernissa on kuitenkin tapahtunut
siirtymä ulko- ja sisäpuolen välisessä suhteessa: aiemmin toisilleen vastakkaisina pidetyt tilat lähenevät toisiaan ja samalla niiden väliset rajat hämärtyvät. (Colomina 1996, 12.) Myös Aalto on pohtinut arkkitehtuurissaan samaa vastakkainasettelua. Aalto on suunnitellut useita tiloja, jotka tuottavat
vaikutelman rakennuksen sisällä olevasta ulkotilasta. Jyväskylän yliopiston
päärakennuksen portaikon massiivinen toteutustapa ja itse porrashallin
funktio ambivalenttina läpikulkutilana päärakennuksen etupihalta sen takaosan ”amfiteatteripihalle” saavat aikaa sen, ettei tila ole yksiselitteisesti luokiteltavissa sisä- eikä ulkotilaksi. Porrashalli on läpikulkutilana sukua Pariisin arkadeille, vaikka hallin visuaaliset ärsykkeet liittyvätkin arkkitehtuurin
perinteeseen eivätkä kauppojen ja kahviloiden heterogeenisuuteen.

Teokseen luotu julkinen tila ”väittää”, että Aallon tuotantoon kuuluvat Kansaneläkelaitos, Otaniemen teknillinen korkeakoulu, Helsingin Kulttuuritalo
ja Jyväskylän yliopisto muodostavat yhtenäisen arkkitehtonisen kokonaisuuden. Videoinstallaation representoima rakennus, kuten myös teoksessa
japanilaista kotia esittävä rivitalo, edustavat ajatusta arkkitehtonisesta heterotopiasta, jonka liitän postmoderniin perspektivistiseen ajattelutapaan.
Teokseen rakennetun arkkitehtonisen tilan keskeisin osa liittyy Jyväskylän yliopiston kampusalueeseen. Yliopiston päärakennuksen pohjakaava,
kampuksen erilliset rakennukset ja niiden sijoittelu suhteessa toisiinsa tekevät vastarintaa tilallisen jatkuvuuden ajatukselle. Päärakennuksen viuhkanmuotoisen juhla- ja luentosaliosan gridi eroaa porrashallin ja hallintosiiven
gridistä ja niiden suorakulmaisesta tilajärjestyksestä. Päärakennuksen neljä
eri julkisivua eroavat myös voimakkaasti toisistaan: kolmitaitteista pääjulkisivua dominoivat alaosan suuri lasiseinä ja sen yläpuolinen tiilimuuri sekä
kuparikatto, kun taas päärakennuksen seremoniapihan puolella julkisivun
muurimaisuuden rikkovat vain vasemman yläkulman ikkuna, pohjakerroksen kaksi pientä ikkunaa ja porrashalliin johtavat lasiovet. Päärakennuksen
kaakkoisjulkisivussa on piirteitä sekä rakennuksen etu- että takaosasta,
mutta hallintosiipi poikkeaa ikkunarytmitykseltään kaikista edellisistä. Siihen on sijoitettu yli viisikymmentä erillistä ikkunaa. (Lukkarinen P. 1994,
41; Lukkarinen P. 2009, 17.) Kampuksen temppelimäinen opettajien ruokala, stadionmainen keskus, useat stoaa W muistuttavat pilarikatokset ja amfiteatterimaiset rakenteet tukevat näkemystä alueen heterotooppisuutta ja
epäjatkuvuutta korostavasta luonteesta.
Esitän Aallon arkkitehtuurista paljastuvan heterogeenisen tila-ajattelun
vastaavan rakenteellisesti Ryokan Mother Tongue -videoteoksen elokuvallisia hyppäyksiä ja fragmentaarista leikkaustyyliä. Videoteos ei perustu jatkuvuuteen vaan elliptiseen ajatteluun, ja niinpä tarinaa leimaavat jatkuvat
katkokset, epäjatkuvuus ja tarkoituksellinen ”aukkoisuus”. Elliptisyys ilmenee videoinstallaatiossa ajallisina hyppäyksinä, tietoisena kieltäytymisenä
kaiken näyttämisen pakosta ja normatiivisen elokuvakerronnan vaatimusten
sivuuttamisena. (Ks. Bacon 2000, 125.)
En yritä paljastaa Aallon arkkitehtuurin takana piileviä merkityksiä vaan
tulkita videoinstallaatiooni konstruoitua tilaa ja sen suhdetta Aallon arkkitehtuuriin postmodernissa tulkintakehyksessä. En ole myöskään kiinnos-

k

Videoteoksen perspektivistinen tila ja elliptinen rakenne
Teoksen tila muodostuu kahdesta toisistaan eroavasta osasta: japanilaista kotia muistuttavasta asunnosta ja sen ympäristöstä sekä Alvar Aallon
neljästä eri rakennuksesta videoinstallaatioon leikatusta tilallisesta kokonaisuudesta. Teosta on kuvattu kaikkiaan viidessä eri paikassa, joista lineaarisessa järjestyksessä ensimmäinen on moderni helsinkiläinen rivitalo.
5

W Colominalle kaupunki, ”rautatie, sanomalehdet, valokuvaus, sähkö, mainokset, teräsbetoni, lasi,

puhelin, elokuva, radio – kaikki edustavat mekanismeja, jotka häiritsevät vanhoja rajoja ja binaarisia oppositioita ulkopuolen ja sisäpuolen, julkisen ja yksityisen, yön ja päivän, syvyyden ja
pinnan” välillä (Colomina 1996, 12). Colomina nostaa esiin myös Nietzschen, jonka mukaan
moderni ihminen on moderni sisäisen ja ulkoisen välillä vallitsevan ristiriidan seurauksena.
”[S]isäinen ei vastaa ulkoista eikä ulkoinen sisäistä.” (Mt., 32.)

272

5

W Stoa (kr.) on esim. torin varrella sijainnut vapaasti seisova avoin pylväshalli tai rakennukseen

liittyvä katettu pylväskäytävä, jota antiikin kreikkalaiset käyttivät kävelytienä tai kohtaamispaikkana (Valkeapää & Salmela 1997, 59).
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Kulttuuritalon konserttisalin amfiteatterimainen katsomo.

tunut Aallon toiminnan intentioista tai hänen kirjoitustensa ja puheensa
merkityksistä, sillä en lähde liikkeelle subjektin yhtenäisyyteen nojaavasta
ajatuksesta. Tarkoitukseni ei ole myöskään etsiä analogioita videoinstallaationi ja Aallon arkkitehtuurin väliltä vaan kiinnittää sen sijaan huomio
videoteokseni, sen henkilöiden ja arkkitehtuurin väliseen dialogiin. Lähtökohtani perustuvat diskursiivisten käytäntöjen tapaan tarkastella subjekteja
ja tiloja ottaen huomioon tilassa toimimisen vaikutukset tilan ja subjektin
identiteettiin.
Tarkastelen sekä Aallon arkkitehtuuria että videoinstallaationi tapaa tulkita Aallon rakennuksia. Reflektoin Aallon arkkitehtuurin fragmentaarista
järjestysperiaatetta osana postmodernia ajattelutapaa ja asennetta. Postmoderni vastustaa alkuperän etsimistä hyläten siten myös metahistorialliset,
ideaaliset merkitykset, kuten antiikin muuttumattomaksi oletetun perinnön tai ajatuksen historiasta jatkuvana edistyksenä. Esitän videoteokseeni
representoidun Aallon arkkitehtuurin ja installaation itsensä, osana heterotooppista järjestysperiaatetta. Tarkastelen sekä arkkitehtuurin että teoksen
keskeisiä elementtejä tämän suunnitteluperiaatteen sekä postmodernin teoretisoinnin avulla.
Heterotooppinen tila-ajattelu kieltäytyy kunnioittamasta liitoskohtiin
sisältyviä siirtymiä; se ei korosta kahden elementin välisiä siteitä; se ei
monista ja toista julkisivuja jatkuvuuden nimissä; se ei visuaalisena rakennusperiaatteena viittaa kokonaismuotoon tai järjestä hierarkkisesti tilojen
läpi kulkevia reittejä. Heterotopia myös vastustaa ajatusta historiallisesta
jatkuvuudesta, eikä heterotopiaan perustuva arkkitehtuuri siksi voikaan
jatkaa tietyn tyylin lineaarista kehitystä. Heterotopia korostaa Porphyriosin mukaan kokonaisuuden osien erityisyyttä ja omituisuuksia liittäen
osat Borgesin kiinalaisen ensyklopedistin tapaan hiljaiseen, sääntöjä kaihtavaan symbioosiin toistensa kanssa. Heterotooppinen ajattelu merkitsee
samanaikaista asioiden erottamista ja rinnastamista toisiinsa (Porphyrios
1982, 4, 109).
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatio ei rakenna jatkuvuutta korostavia siirtymiä teoksen henkilöiden liikkuessa Teknillisestä korkeakoulusta Kulttuuritaloon ja sieltä Jyväskylän yliopistoon ja taas takaisin
Kulttuuritaloon. Siirtymät tapahtuvat koko kuva-alan täyttävien pylväiden
tai valkoisten seinien avulla. Teknillisen korkeakoulun ala-aulan valkoinen
seinä sulautuu leikkauskohdassa Kulttuuritalon miestenhuoneen aulan
puoleiseen seinään. Tämä sulautuu puolestaan uudessa leikkauskohdassa
lämpiön pylvääseen, josta seuraavan kohtauksen kamera-ajo jatkuu. Osa
kohtauksista liitetään toisiinsa myös jakamalla leikkauskohdassa kuva-ala
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kahtia, jolloin edellisen kohtauksen tapahtumapaikka jää elämään hetkeksi seuraavaan kohtaukseen kuvatun tilan viereen. Kuva-alaa dominoivaan
kohtaukseen liittyy videoteoksen lineaarisessa järjestyksessä aina uusi
tapahtumapaikka ja teoksen fragmentaarista narratiivia eteenpäin vievä
näyttelijöiden toiminta.
Ryokan Mother Tongue korostaa omaa heterogeenisuuttaan pakottamalla
yhteen toisilleen vieraita tiloja ja tarinan osia niiden välille luotujen epäjohdonmukaisten siirtymien avulla. Teoksen kahteen eri osaan jakautunut
rakenne estää videoinstallaation tarkastelun yhtenä jatkuvana kokonaisuutena. Teoksen fragmentaarisuutta painottavat myös kahden eri projisoinnin
kahteen osaan jaetut kuva-alat. Videoinstallaation ensimmäisten kuuden
minuutin aikana korostuu kuva-alojen jakaminen kahtia, mistä luovutaan
vähitellen kuvauspaikkojen vaihtuessa Aallon suunnittelemiin rakennuksiin. Aallon arkkitehtonisia tiloja kuvattaessa installaation kuvat pelkistyvät
kahteen. Projisointien kahtia jaettuun kuva-alaan palataan jälleen teoksen
lopussa.
Kahden eri projisoinnin käyttäminen sekä kuva-alan jakaminen kahtia
kertovat elokuvan tavasta korostaa useiden samanaikaisten näkökulmien ja
perspektiivien mahdollisuutta. Kahtia jakaminen painottaa myös teoksen
tyylillistä epäjatkuvuutta. Dialogi ja henkilöiden toiminnan seuraaminen
dominoivat toista videoinstallaation projisoinneista, kun taas toiseen on
editoitu ennen kaikkea tiloja ja paikkoja dokumentoivia, valvontakameran
näkökulmaa muistuttavia kuvia. Valvontakameramaisella kuvaustyylillä on
kuvattu yhtä lailla japanilaistyylistä rivitaloasuntoa, Kulttuuritalon naistenhuonetta kuin Jyväskylän yliopiston kampusaluetta. Tiloja ja paikkoja
dokumentoivien kuvien tyyli ei ole yhtenäinen, vaan niitä on kuvattu sekä
pysty- että vaakapanorointeina, mutta myös staattisina, paikallaan pysyvinä ottoina. Kamera seuraa teoksen henkilöhahmoja myös tarkoituksellisen
kaukaa, mikä kiinnittää huomion institutionaaliseen ja normatiiviseen valvontaan.
Teoksen epäjatkuvuus liittyy myös henkilöhahmoihin ja heille jaettuun
yhteiseen fragmentaariseen tekstiin, josta elokuvan näennäinen dialogi
muodostuu. Tarinaa ei kerrota vain yhdestä näkökulmasta. Se hajoaa toisinaan videon kuva-alassa kahdeksi eri kuvaksi. Videoinstallaation kahdessa
erillisessä projisoinnissa voi olla samanaikaisesti esillä jopa neljä kuvaa. Lisäksi teoksen tarina korostaa henkilöhahmojen näkökulmien välisiä eroja.
Näkökulmien väliset erot eivät teoksessa kuitenkaan merkitse kolmen tai
kahden eri henkilön toisistaan eroavia näkemyksiä, vaan näyttelijöiden jakamaan tekstiin liittyviä erilaisia perspektiivejä ja ristiriitaisuuksia. Henki-

276

277

Kulttuuritalon ala-aula.

TA I D E I D E N T I T E ET T I E N P O L I T I I K A N R A K E N TA J A N A

RYOKAN MOTHER TONGUE – VIDEOINSTALL A ATION PER SPEKTIVISMI

5

5

löhahmojen keskenään jakama fragmentaarinen teksti ei liitä edellistä kohtausta saumattomasti seuraavaan.
Elokuvan henkilöistä Robinin viimeiset vuorosanat sijoittuvat Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen ala-aulaan, jonka eteen Florian, Marja
ja Robin ajavat autolla japanilaistyylisestä rivitalosta. Yksikään henkilöhahmoista ei ole teokselle välttämätön, mistä Robinin katoaminen elokuvasta
ennen sen puoltaväliä myös kertoo. Robinin henkilöhahmon katoamiselle
ei anneta elokuvassa mitään erityistä syytä, sillä näyttelijät eivät elokuvaa
eteenpäin vievänä voimana saa arkkitehtuuria, tekstiä, leikkausta tai musiikkia suurempaa painoarvoa. Robinin katoaminen jää elokuvan maailmassa kontingentiksi, sattumanvaraiseksi. Robin on osa elokuvan tasa-arvoista
yhteisöä, joka jatkaa elämäänsä, vaikka Robin yhtenä tarinaa kertovista
henkilöistä poistuukin elokuvan tilasta ennen sen loppua.
Videoinstallaation elokuvallinen kerronta ei ole itsestään selvästi jatkuvaa eikä epäjatkuvaa. Elokuvan sisäisen tilan heterotooppisuus sekä elliptiset leikkaukset toimivat jatkuvuutta vastaan, kun taas kahden kuvan väliset
siirtymät tukevat ajatusta jatkuvuudesta. Jatkuvuuden illuusion luomiseksi riittää edellisen kuvan päättyminen valkeaan seinäpintaan kun seuraava
kamera-ajo alkaa jälleen vastaavanlaisesta pinnasta. Leikkauskohdaksi voi
videon lineaarisessa maailmassa muodostua kahden sattumanvaraisen seinän kohtaaminen, kahteen eri ottoon kuuluva näyttelijän paljas selkä tai
selän peittävä kimono, puutarhan pensas johon edellinen kamera-ajo päättyy ja josta uusi alkaa, kuvan läpi liukuva tai sen peittävä valkoinen palkki. Teoksen kahteen eri videoon yhteen leikatut kuvat muodostavat Aallon
arkkitehtuurin kaltaisia yhteismitattomia tiloja, joiden liittyminen toisiinsa
perustuu lopulta ajatukseen tilojen ja subjektien epäyhtenäisyydestä ja sosiaalisesti rakentuneesta luonteesta. Videoinstallaation kertomus muodostuu peräkkäin leikatuista fragmentaarisista tarinoista, jotka saattavat tuottaa myös vaikutelman tapahtumien lineaarisuudesta ja ajassa kronologisesti
etenevästä kerronnasta. Videoinstallaatiosta muodostuva kertomus liittyy
lopulta kysymykseen tilojen ja subjektin identiteetistä, niiden rakentumisesta ja tarinallisesta perustasta.

samassa tilallisessa jatkumossa pidetään yllä ainostaan niiden keskinäisen
läheisyyden avulla. (Porphyrios 1982, 4.) Juuri ottojen (kuvien) keskinäinen läheisyys luo Ryokan Mother Tongue -videoteoksessa vaikutelman yhtenäisestä heterotooppisesta tilasta, jonka fragmentit on todellisuudessa
koottu yhteen neljästä Aallon suunnittelemasta rakennuksesta.
Porphyrios soveltaa discrimination ja convenientian kategorioita määritellessään heterotopian käsitettä ja heterotooppista tapaa tarkastella asioita
ja ilmiöitä. Diskriminaatio viittaa mielen tapaan kohdistaa kiinnostus eroihin vastakohtana pyrkimykselle yhdistää asioita toisiinsa. Convenientia (yhteensopivuus) puolestaan liittyy toisistaan eroavien asioiden läheisyyteen,
jolloin oletus niiden samankaltaisuudesta syntyy pelkästään tilallisen läheisyyden seurauksena. Vaikka heterotooppiseen tarkastelutapaan liittyykin
”eron tekeminen”, se saavuttaa kuitenkin koheesion ja yhteenkuuluvuuden
juuri läheisyysperiaatteen kautta. (Mt., 3.) Arkkitehtuurissa heterotooppista tyyliä määrittääkin toisilleen vieraiden asioiden asettaminen rinnakkain.
Videoinstallaation elliptisessä leikkaustyylissä on kyse eron tekemisestä
ja toisaalta taas asioiden pakottamisesta yhteen niiden läheisyyden avulla.
Jos teoksesta pyrkii hahmottamaan eri kohtauksia, tietyn kohtauksen sitoo
yhteen ennen kaikkea näyttelijöiden yhteisesti jakama teksti, videoinstallaation dialogi, ei niinkään kuvaustapa tai tapahtumapaikka. Videoteoksen
lineaarisessa ajassa syntyvä kohtausten peräkkäisyys tuottaa vaikutelman
jatkuvuudesta, jota häiritsevät ajoittain fragmentaariseksi muuttuva tarina
sekä kuvauspaikkojen vaihtuminen sisätiloista ulkotiloihin ja päinvastoin.
Teoksen kerrontaan vaikuttavia keinoja ei kuitenkaan käytetä yksiselitteisesti jatkuvuutta tai epäjatkuvuutta korostavalla tavalla, vaan niiden tarkoituksena on luoda kitkaa katsojan ja videoinstallaation välille. Kitkan tarkoituksena taas on nostaa esiin heterotooppisuuden ja perspektivistisen
ajattelutavan välinen sidos.
k

Arkkitehtuurin käyttäjät heterotopiassa

Epäjatkuvuus on ominaista heterotooppiselle arkkitehtuurille, jossa toisistaan eroavia elementtejä asetetaan rinnakkain ottamatta huomioon tilallista
jatkuvuutta tai yhdenmukaisuutta. Jos heterotopiaa sovelletaan tilallisena
järjestysperiaatteena, hylätään ajatus elementtien välisestä visuaalisesta yhtenäisyydestä ja johdonmukaisuudesta. Eri elementtien yhteenkuuluvuutta

Porphyriosin esittämä heterotooppisuuden ajatus painottaa rakennuksen
arkkitehtuuria materiaalisena objektina, jossa korostuvat visuaaliset ja
tekniset yksityiskohdat sekä rakennuksen sisätilat. Porphyriosin esittämä
ajatus heterotooppisuudesta kertoo myös kiinnostuksesta pohjakaavojen
ja tilajärjestelyjen analyysiin. Keskittyminen julkisivukeskeisten analyysien
sijasta tilajärjestelyjen tutkimiseen painottaa rakennuksia elettyinä tiloina ja käyttäjien osuutta arkkitehtuurin merkitystuotannossa (Saarikangas
1998, 259). Heterotooppiseen arkkitehtuuriin ja sen tilajärjestelyihin ei
kuitenkaan voida automaattisesti liittää ajatusta kulttuurisesta moninai-
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suudesta ja erilaisia perspektiivejä kunnioittavasta ajattelutavasta. Nämä
lähestymistavat voivat toteutua vasta tilaa käytettäessä ja käyttäjien vaikutuksesta arkkitehtuurin diskursseihin, joissa arkkitehtuurin analyyttinen
tulkinta tapahtuu.
Jyväskylän yliopiston kampusalue, Kulttuuritalo, Otaniemen teknillinen korkeakoulu ja Kansaneläkelaitoksen rakennus pitävät sisällään lukuisia paikkoja, joiden ”tekemiseen” ja merkitysten tuottamiseen niiden käyttäjät osallistuvat. Aallon 50-luvulla toteutetuissa rakennuksissa korostuu
Akropolis-teema, jossa osittain utooppisen poliksen,W kaupunkikeskuksen,
”asukkaille” osoitetaan valmiiksi merkittyjä paikkoja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tulkitsen näitä paikkoja kutsuna arkkitehtuurin merkityksen
diskursiiviseen tuotantoon. Arkkitehtuurin tutkija Kirsi Saarikangas on
korostanut ajatusta tilasta toiminnan paikkana, jolloin myös itse toiminta
muokkaa käsityksiämme tilasta. ”Rakennettu tila on ymmärrettävä yhtäältä
tekojen, käytäntöjen ja merkitysten lähtökohtana ja toisaalta niiden aikaansaannoksena.” (Mt., 247.) Aallon heterotooppinen arkkitehtuuri ei toimi
sattumanvaraisia kohtaamisia ja kokoontumisia vastaan vaan luo pikemminkin paikkoja väliaikaisille ryhmille ja summittaiselle liikkumiselle.
Arkkitehtuurin merkitys on kaksinainen: toisaalta se on tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottu representaatio, toisaalta rakennusten käytäntöjä ja
käyttäjiä muokkaava järjestelmä. Arkkitehtuuri ymmärretäänkin ”sosiaaliskulttuurisen järjestyksen representaationa”, ja se osallistuu myös itse tämän
saman järjestyksen muokkaamiseen ja tuottamiseen. (Saarikangas 1998,
253–254.) Arkkitehtuuri ei Saarikankaan ja uuden arkkitehtuuritutkimuksen mukaan vaikuta sitä käyttäviin ihmisiin tai näiden välisiin sosiaalisiin
suhteisiin yksisuuntaisesti. Myös rakennuksissa toimivat ihmiset muokkaavat toiminnallaan käsityksiämme rakennetusta ympäristöstä. Toiminta
on aina riippuvaista ajasta ja paikasta, ja siihen kohdistuu normatiivisia
sääntöjä ja pakottavia käytäntöjä. Tilan käytännöt ovat vakiintuneita tilassa
toimimisen tapoja, jotka rajoittavat yksilöiden toimintaa ja olemista. Sosiaaliset, kulttuuriset ja tilalliset käytännöt eivät vaikuta ainoastaan arkkitehtuurin sisällä toimiviin yksilöihin vaan tuottavat myös käsityksiämme itse
arkkitehtuurista. Tilan ja paikan merkitysten muodostuminen ei myöskään
rajoitu pelkästään arkkitehtuurin ja sen havainnoijien tai käyttäjien kokemuksiin, vaan siihen vaikuttavat lisäksi rakennettuun ympäristöön liittyvät
diskurssit sekä sanalliset ja kuvalliset representaatiot. Saarikankaan mukaan

rakennettuun tilaan sisältyykin samanaikaisesti useita tiloja: ”se on arkkitehtoninen, materiaalinen ja sosiaalinen tila, kokoelma heterogeenisiä kulttuurisia käytäntöjä”. (Mt., 248, 268, 271.) Rakennettu tila on myös medioitunut tila, sillä erilaiset kuvalliset ja sanalliset representaatiot vaikuttavat
mielikuviimme arkkitehtuurista, jota emme välttämättä ole koskaan kokeneet tai nähneet.

5

W Polikseksi kutsutaan historiallista kreikkalaista kaupunkivaltiota ja sitä ympäröivää maaseutua

( Jokiniemi & Davies 2012, 234, 862).
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Heterotooppisen arkkitehtuurin perspektivistinen asenne
Pidän Porphyriosin esittämää arkkitehtuurin heterotooppista järjestysperiaatetta osoituksena epäluulosta modernin arkkitehtuurin totalisoivia makroperspektiivejä kohtaan. Aallon arkkitehtuurissa korostuva heterotooppisuus
huomioi tilallisena asenteena myös paikallisuutta ja mikroperspektiivejä.
En esitä, että Aallon arkkitehtuuriin voisi kiinnittää mitään pysyviä merkityksiä vaan että merkitykset muodostuvat eri diskursseissa ja suhteessa tilojen ja rakennusten käyttöön. Mikroperspektiivit liittyvät postmodernissa
perspektivismin ajatukseen, jonka mukaan havaintomme maailmasta ovat
aina sidoksissa tiettyyn historialliseen ajanjaksoon ja käytettyyn kieleen.
Tämä on tunnusomaista postmodernille moninaisuudelle, yhteismitattomuudelle, fragmentaarisuudelle ja häilyvyydelle vastakohtana modernin
korostamalle universalismille, johdonmukaisuudelle ja syy-seuraussuhteille.
Lyotardin pakanallisuuden käsite sisältää perspektivismin ja anti-eskatologian teemat, jotka liittyvät epäluottamukseen metanarratiiveja kohtaan (Pulkkinen 1998a, 60; Lyotard 1985, 7). Perspektivismi tavoittelee
eri näkökulmien avulla loputtomasti erilaisia tulkintoja maailmasta. Kaikki
erilaiset perspektiivit ovat kuitenkin yksinään riittämättömiä kuvaamaan
ja havainnoimaan kohdettaan. (Best & Kellner 1991, 265.) Nietzschen
perspektivismi kieltää tosiasioiden varmuuden, eikä maailmaa voi nietzscheläisittäin tarkastella yhtä totuutta ja merkitystä tavoitellen. Lukemattomat erilaiset metodit, tulkinnat ja totuudet hyväksymällä perspektivisti voi
syventää omia tulkintojaan maailmasta ja sen ilmiöistä. (Mt., 22, 39–40.)
Pakanallinen ajattelee, että on olemassa monia jumalia, heterogeenisia totuuksia ja erilaisia perspektiivejä yhtenäistävien ja universalisoivien perspektiivien sijaan. Aallon heterotooppisessa arkkitehtuurissa on
perspektivismin tunnuspiirteitä, toisin sanoen se pyrkii yhteismitallisuuden
ja yhden totuuden esittämisen sijaan tuottamaan samasta asiasta useita tulkintoja tai näkökulmia siihen. Tiloihin ei voi kuitenkaan itsessään sisältyä
mitään tiettyä tarkkaa diskursiivista merkitystä, vaan vasta tilojen käyttö
voi tuottaa rajatumpia merkityksiä. Aallon suunnittelemien kampusalueiden arkkitehtuuria ei voidakaan tulkita käyttötarkoituksen tuottaman muo-

281

TA I D E I D E N T I T E ET T I E N P O L I T I I K A N R A K E N TA J A N A

RYOKAN MOTHER TONGUE – VIDEOINSTALL A ATION PER SPEKTIVISMI

5

5

Yksityiskohta Kulttuuritalon julkisivusta.

don kautta, vaan ne on ymmärrettävä ajattelutapana ja asenteena, joka hyväksyy lukemattomat erilaiset tavat lähestyä arkkitehtonista massaa, tilaa ja
sen käyttöä.
Tulkitsen Aallon arkkitehtuuria reaktiona modernin arkkitehtuurikäsityksen rationaalisuutta ja sen normatiivisia järjestysperiaatteita vastaan.
Aallon arkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet haastavat heterotooppisella toisin toistamisella, omalla mikropolitiikallaan sekä arkkitehtonisten
muotojen leikittelyllä homotooppisen arkkitehtuurin diskurssin. Esitänkin
Aallon arkkitehtuurin heterotooppisuuden liittämistä perspektivismiin,
joka hyväksyy erilaiset tavat lähestyä tilan merkitystä, siinä toimimista ja
olemista. Heterogeeniseen maailman tulkitsemiseen ja esittämiseen tarvitaan nimenomaisesti useita samanaikaisia näkökulmia, jotka voivat hyvinkin olla toistensa kanssa ristiriitaisia, törmätä yhteen tai lisätä moniselitteisyyttä.
Aallon arkkitehtuuria leimaavat heterotopian kaltaiset epäjatkuvuudet
ja epäjatkuvuus periaatteena liittyy myös Aallon arkkitehtuurissa esiintyviin viittauksiin antiikkiin. Foucault’n mukaan epäjatkuvuus ilmenee siirryttäessä yhdestä historiallisesta ajanjaksosta tai ”episteemistä” toiseen,
jolloin kohteita ei ”havaita, kuvailla, ilmaista, luokitella tai tunneta enää
samalla tavalla […] kuin ennen”. Epäjatkuvuus ei kuitenkaan ole ehdotonta.
Kahden eri episteemin (épistémèn), kahden eri ajattelu- tai tietämisen tavan
välillä vallitsee eräänlainen jatkuvuuden ja epäjatkuvuuden välinen dialektiikka – ristiriitainen ja jännitteinen tila. (Mt., 44.) ”Épistémèllä tarkoitetaan itse asiassa kaikkia niitä suhteita, jotka voivat tietyllä aikakaudella yhdistää epistemologisten hahmojen, tieteiden ja mahdollisesti formaalisten
järjestelmien synnyttämiseen kykenevät diskursiiviset käytännöt” (Foucault
2005b, 248). Épistémè on tieteellisten diskurssien suhdejärjestelmä, joka
muodostaa olosuhteet tiettynä hetkenä mahdolliselle maailmankuvalle,
ajattelulle ja tutkittavien kohteiden ymmärtämiselle (mt.; Oksala 2008, 29;
Alhanen 2007, 41). Eri episteemien ajattelutapojen välinen epäjatkuvuus
ilmenee historiallisten aikakusien, kuten renessanssin, klassismin ja modernin, välisissä eroissa. Näiden aikakausien taustalla vaikuttaneet episteemiset
järjestelmät erosivat toisistaan. Siirtymä klassismista moderniin sai aikaan
ajattelun ja tiedon murroksen, jonka Foucault sijoittaa 1800-luvun alkuun.
(Oksala 2008, 29–30.)
Muutos arkkitehtuurin klassismista modernismiin on historiallisesti samanaikainen rakennusteknologisen murroksen kanssa. Arkkitehtuurin käsityövaltaisuudesta siirryttiin teolliseen rakennustuotantoon. Arkkitehtuurin
modernismia on mahdollista tarkastella katkoksena suhteessa klassismin
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arkkitehtoniseen ajatteluun ja tyyliin, johon vaikutti myös eurooppalaisessa
tieteessä ja rationaalisuudessa tapahtunut murros. Toisaalta klassismi W kuitenkin vaikutti arkkitehtuurin modernismiin, joten klassisen arkkitehtuurin
tilan ja sommittelun periaatteet siirtyivät osaksi epähistorialliseksi miellettyä modernia arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin modernismi perustui usein
klassismin rakennuksista tuttuun symmetriaan tilallisena ja sommittelullisena periaatteena. Myös viittaukset antiikin arkkitehtuuriin ja sen rakennustyyppeihin, kuten temppeleihin, tulivat osaksi modernin arkkitehtuurin
suunnitteluperiaatteita. (Sennott 2004a, 269.)
Aallon historismi sekä antiikin ja renessanssin arkkitehtuuriin kohdistuvat viittaukset voidaan tulkita tyylilliseksi metaforismiksi, assosiaatioiksi
ja vihjauksiksi samankaltaisuudesta (Porphyrios 1982, 46, 58). Vaikka Aalto viittaakin antiikin ja renessanssin arkkitehtuurin perinteeseen, kyseessä
on myös niiden ”arkkitehtonisen sanaston” anastaminen ja valtaaminen
osaksi järjestystä, jossa tunnistan postmoderniin perspektivistiseen ajatteluun liittyviä painotuksia. Antiikkiviittausten liittäminen heterotooppiseen
ja perspektivistiseen arkkitehtuurin tilalliseen järjestysperiaatteeseen merkitsee katkosta ja murtumaa aiemman arkkitehtuurin perinteen suhteen.
Aallon arkkitehtuurissa vallitsee tulkintani mukaan myös foucault’lainen
jatkuvuuden ja epäjatkuvuuden dialektiikka. Jatkuvuus sitoutuu moderniin, kun taas epäjatkuvuus on heterotopialle ja postmodernille ominainen
ajattelutapa.
Aallon piirtämältä Jyväskylän yliopiston Y kampukselta löytyy runsaasti
viittauksia sekä antiikin että renessanssin arkkitehtuuriin. Myös Jyväskylän yliopiston vanhat kuutiomaiset seminaarirakennukset (1879–1883)
muistuttavat etäisesti 1800-luvun lopulla Euroopassa rakennettuja uusrenessanssirakennuksia: kouluja, kasarmeja ja vankiloita. (Lukkarinen P.
1994, 9–10; Forsberg 2009, 61.) Päivi Lukkarinen on esittänyt, että Aal5

W Klassisismi on ”taiteen suunta, jonka ihanteena ovat klassisen taiteen periaatteet ja joka käyttää

antiikin taiteesta peräisin olevia muotoaiheita. Esimerkiksi arkkitehtuurissa 1920-luvun klassismi (käytetään myös termiä klassisismi)” on tästä esimerkki. (Valkeapää & Salmela 1997, 32).
Modernin eroa suhteessa käsityövaltaisesti toteutettuun klassismin arkkitehtuuriin tukivat teräs-, betoni- ja lasiteollisuuden tuottamat materiaalit, vaikka tämäkään raja ei muodostunut täysin selväpiirteiseksi (Sennot 2004b, 860).
5

Y ”Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu ( JKK) aloitti toimintansa syyskuun ensimmäisenä

Kulttuuritalon konsertti- ja konferenssisali.

päivänä 1934. Korkeakoulu jatkoi Jyväskylässä vuodesta 1863 toimineen seminaarin työtä.”
(Lukkarinen P. 1994, 9.) Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui Jyväskylän yliopistoksi vuonna 1966.
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Pompeijin amfiteatteri.

lon suunnittelemalla Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun laajennuksella on yhtymäkohtia myös Ateenan Akropolis-kukkulaan (Lukkarinen P.
1994, 21–22).
Alueella on kylpyläuimahalli, voimistelusali, stadion, temppelimäinen
opettajien ruokala sekä teatteria muistuttavat juhlasali ja seremoniapiha
(mt., 26; Lukkarinen P. 2009, 16, 32). Kampuksella on myös useita stoan kaltaisia pilarikatoksia, esimerkiksi päärakennuksen edessä olevalla aukiolla, jolla ympyräpohjaisten graniittipilareiden tukeman katoksen päällä
kasvaa nurmikko (Lukkarinen P. 1994, 26–28). Jyväskylän yliopiston päärakennuksen takaosassa oleva seremoniapiha muistuttaa kreikkalaisen teatterin raunioita, mutta kun tarkastelee lisäksi päärakennuksen juhlasalin ja
siihen liittyvän luentosalin pohjapiirrosta, päärakennuksen yhteys amfiteatteriin käy ilmeiseksi (mt., 20, 29–30, 41). Näyttämön, juhlasalin ja suuren
luentosalin muodostama yhtenäinen tila vaikuttaa olevan tulkinta Pompeijin amfiteatterin parhaiten säilyneestä katsomo-osasta. Epäsymmetrisen
amfiteatterin rakenteen voi nähdä myös Aallon piirtämän Kulttuuritalon
(1958) konserttisalissa, jossa penkkirivit painottuvat näyttämöltä katsottuna salin oikeaan laitaan (Weston 1995, 214).
Jyväskylän yliopiston päärakennuksen porrashalli muistuttaa Lukkarisen
mukaan pompeijilaisen tai roomalaisen patriisitalon atriumia.W Porrashalli
on luonteeltaan läpikulkutila tai ”ulkotila sisätilassa” (Lukkarinen P. 1994,
52), mikä korostaa liikkuvasta pisteestä käsin tapahtuvaa arkkitehtuurin
kokemista. Myös kolmannen kerroksen tiiliseinäisen luentosalin nousevien istuinten tilallisessa järjestyksessä on viittaus antiikkiin: ”Järjestelyn
historiallisena esikuvana voidaan pitää kreikkalaisen antiikin buleuterionrakennusta. Prienessä sijainnut buleuterion (n. 150 eKr.) oli siitä tehdyn
rekonstruktion mukaan lähes neliömäinen tila, jossa oli umpinaiset seinät
ja U-muotoon sijoitetut portaittain nousevat kivipenkit.” (Mt., 59–60.)
Kampusalueen rakennusten väliset, suorasta kulmasta poikkeavat kulmat
sisältävät myös viittauksen antiikin arkkitehtuuriin. Usein agoroiden stoat, katetut pylväshallit, lähestyivät toisiaan aukioiden kapeammassa päässä.
(Mt., 21–22.)
Aallon piirtämästä Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kampusalueesta muodostuu eräänlainen ”sosiaalinen maisema”, jonka heterogeenisia
rakennuksia yhdistävät kadut, polut, portaat ja aukiot. Arkkitehtuurihistorioitsija William J. R. Curtis on esittänyt, että yksi arkkitehtuurin tehtävistä
5

W Atrium oli ”alun perin antiikin roomalaisen asuinrakennuksen osin kattamaton päähuone, jonka

Jyväskylän yliopiston suuri luento- ja juhlasali.

286

ympärillä muut huoneet olivat”. (Valkepää & Salmela 1997, 7, 9.)
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on instituutioiden idealisointi. Curtisin mukaan kampusaluetta voidaankin
verrata antiikin poliksen raunioihin. (Forsberg 2009, 74.) Ajatus poliksesta
on löydettävissä myös Aallon suunnitteleman Otaniemen teknillisen korkeakoulun (1964) alueelta, jolla päärakennuksen auditoriot muodostavat ulkoapäin katsottuna amfiteatterimaisen rakenteen (Weston 1995, 188). Jo korkeakoulun suunnittelutyön yhteydessä Aalto totesi suunnitelman viittaavan
akropolikseen. Mielleyhtymä amfiteatteriin syntyy päärakennuksen toisesta
sivusta, jolla ikkunoita kohti johtavat kiviset portaat muodostavat ulkoilmanäyttämön katsomon. Aalto sisällytti kampusalueen arkkitehtuuriin myös
rivistön antiikin aikaisia pylväitä, jotka hän uskoi saavansa Otaniemeen italialaisten kontaktiensa avulla. (Mt.; Porphyrios 1982, 63.)
Arkkitehtuurin tutkija Richard Weston pitää Aallon suunnittelemaa
pientä etukiveykseen upotettua amfiteatterin näyttämöä kuitenkin liian
”itsetietoisena” ratkaisuna synnyttämään Aallon toivomaa epämuodollista
toimintaa, polikseen kuuluvia akateemisia väittelyjä (Weston 1995, 188).
Westonin kritiikki edustaa mielestäni arkkitehtuurin formalismia ja perustuu sekä omaan aikaansa että ajatukseen arkkitehtuurin pysyvyydestä.
Käyttäjät tuottavat lopulta eri aikoina omia merkityksiään ja omanlaistaan
toimintaa arkkitehtuuriin muodostuneissa kohtaamisen ja toisin tekemisen
tiloissa. Nämä kohtaamiset ovat kontingentteja ja ennalta-arvaamattomia. W
Kohtaamisen tilat voivat olla sekä alun perin tähän tarkoitukseen suunniteltuja että ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sellaisiksi muodostuneita.
Aallon suunnittelemat tilat vihjaavat mahdollisuudesta yksilöiden ja ryhmien heterogeeniseen toimintaan, jolloin näissä tiloissa on myös mahdollista
tuoda esiin erilaisia perspektiivejä.
Foucault ei usko arkkitehtuurin tai tietyn rakennuksen mahdollisuuksiin
taata ihmisille vapaus tai edesauttaa funktionaalisuutensa avulla käyttäjien
vapautumista. Vapaus on Foucault’lle käytäntö, jota tulee myös harjoittaa
sen saavuttamiseksi. (Foucault 2002, 371.) Arkkitehtuurilla, instituutioilla tai lainsäätäjillä voi olla tavoitteena löysätä, muuttaa tai rikkoa aiempia
rajoituksia, mutta mikään projekti ei voi automaattisesti taata ihmisille vapautta, koska vapaus riippuu aina viime kädessä sen harjoittamisesta (mt.,
371–372). Foucault’laisittain tulkittuna arkkitehtuuri ja siihen sisältyvät
tilat eivät voi edustaa pelkän massoittelun tai tilajaottelun nojalla mitään
tiettyä ihannetta vaan tämä edellyttää tiloihin liittyviä käytäntöjä ja toimintaa. Arkkitehtuurin tilajärjestelyt voivat edistää vapauden saavuttamista
5

Jyväskylän yliopiston päärakennuksen kolmannen kerroksen luentosalilla on historiallinen
esikuva antiikissa. Istuinten tilallisessa järjestyksessä on viittaus buleuterion-rakennukseen.
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W Tilojen ja niiden käyttäjien ennalta-arvaamattomana kohtaamisena voidaan pitää vaikkapa skeit-

taajien tapaa omaksua tietty arkkitehtuuri toimintaansa sopivaksi paikaksi.
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vain, jos tilaan liittyvällä toiminnalla on samansuuntaiset päämäärät. (Mt.,
372.) Arkkitehtuurin ehdottamat toimintatavat ja kulttuurissa vallitsevat
käytännöt rajoittavat usein yksilöiden ja ryhmien toimintaa tilassa. Samoissa tiloissa toisin toimiminen voi sen sijaan tuoda esiin tilan normatiivisia
käytäntöjä haastavia perspektiivejä.
k

Arkkitehtuuri ja liike

Teknillisen korkeakoulun amfiteatterimainen päärakennus (1964).
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Ryokan Mother Tongue -teoksen henkilöhahmojen yhtenä tehtävänä on toimia kameran kohteina kuvatussa arkkitehtuurissa, joten elokuvakerrontaa
ohjaa henkilöhahmojen liikkuminen arkkitehtonisessa tilassa. Videoteoksen
kuvaustapaa dominoiva liikkuva kamera paljastaa kuvaamisen subjektiivisen
näkökulman, ikään kuin kamera edustaisi jotakin näkymätöntä henkilöä.
Ryokan Mother Tongue -teoksen henkilöt vaeltavat teokseen rakennetussa
tila-avaruudessa keskustellen aistillisuudesta, sukupuolittumisesta, seksuaalisuudesta, seksistä ja sairaaloista sekä sairauden oireista ja niiden tunnistamiseen liittyvistä konflikteista. Florian, Marja ja Robin viittaavat toistuvasti
sairaalakokemuksiinsa vaeltaessaan Aallon rakennuksissa, joita he käyttävät
kuin hotelleja, vallattuja taloja tai kuvitellun kommuunin yhteisiä tiloja.
Installaation videoprojisoinnit ovat arkkitehtuurin panoraamaikkunoita,
joiden kautta katsojat voivat tirkistellä videoteoksen kuvitteelliseen yksityistettyyn tilaan.
Arkkitehtuuritutkija Beatriz Colomina korostaa kirjassaan Privacy and
Publicity, kuinka Le Corbusierin arkkitehtuuri on aina sidoksissa liikkeeseen. Colominan mukaan näkeminen on Le Corbusierille talon perustoimintaa. ”Talo on laite, joka mahdollistaa maailman näkemisen, katseluun
liittyvä mekanismi.” (Colomina 1996, 5, 7.) Colomina korostaa seinät korvanneiden ikkunoiden merkitystä ulkoisen maailman tekemisessä kuvan
kaltaiseksi. Colomina vertaa seinän kokoisia ikkunoita televisioon ja elokuvaan, joiden välityksellä rakennuksen ulkopuolella olevat joutuvat sisäpuolella olevien katsottaviksi. Katsomiseen liittyy usein liike katsottavien
liikkuessa tai katsojan näkökulman vaihtuessa. Suurten, seinän kokoisten
lasi-ikkunoiden kautta myös rakennuksen sisällä olevat ihmiset tulevat näkyviksi ulkoiselle maailmalle niin että rakennus muuttuu osaksi julkista tilaa. Sisäpuolella olijat voivat illalla ja yöllä ”vaihtaa paikkaa” ohikulkijoiden
kanssa, sillä tällöin avautuu tilaisuus tirkistellä valaistuun sisätilaan verhottomasta tai kaihtimettomasta ikkunasta. Sisäpuolelta voi välittyä katsojalle
tarkkaan harkittu esitys, täydellinen välinpitämättömyys ulkomaailmaa kohtaan tai jopa tarkoituksellinen ekshibitionismi. Arkkitehtuurin ja liikkeen
symbioosi ei tietenkään rajoitu vain Le Corbusierin arkkitehtuuriin vaan
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on yksi mahdollinen tapa tarkastella rakennettua ympäristöä. (Mt., 6–8.)
Colominan mukaan moderniin arkkitehtuuriin ei liity mikään tietty vakiintunut näkökulma, vaan sitä leimaa ”jatkuva liike, kuten elokuvassa tai kaupungissa” (mt., 6).
Liitän Ryokan Mother Tongue -teokseen sisältyvän ajatuksen heterotooppisen arkkitehtuurin kuvaamisesta liikkuvasta pisteestä käsin myös
Venetsiassa vuonna 1499 painettuun Hypnerotomachia Poliphili -kirjaan W
(ks. Hypnerotomachia Poliphili 1499; Lefaivre 1997, 8) ja Aallon Villa
Maireaan. Villa Maireassa voi hahmottaa polkujen ja vaihtoehtoisten kulkureittien verkoston, mikä on leimallista Aallon arkkitehtuurille. Humanisti
Aldus ManutiuksenY julkaisemassa renessanssiajan kirjassa puolestaan kerrotaan arkkitehtuurista ja kuvitteellisista rakennuksista klassiseen Vitruviuksen arkkitehtuuriterminologiaanö nojaten (Lefaivre 1997, 34).
Hypnerotomachia Poliphili ei ole vain liikkuvaa tarkastelupistettä korostava kuvaus klassisesta arkkitehtuurista vaan myös tarina rakkaudesta,
seksuaalisuudesta ja arkkitehtuurin rakastamisesta. Päähenkilö Poliphilon
tuntema fyysinen rakkaus rakennuksia kohtaan liittää kirjassa kuvatun
arkkitehtuurin yhteen henkilöiden kanssa. (Mt., 8–9; Hypnerotomachia
Poliphili 1999; Godwin 1999, vii.) Ylivoimaisesti suurin osa Hypnerotomachia Poliphilin kertomuksista tapahtuu Poliphilon näkemässä unessa.
Hän rakastaa monia asioita, kuten arkkitehtuuria, nymfejä, puutarhoja ja
värikkäitä kankaita sekä Polia-nimistä naista, mutta ennen kaikkea hän on
rakastunut antiikkiin. (Godwin 1999, vii; Lefaivre 1997, 62.) Poliphilo on
unessaan jatkuvasti matkalla ja liikkeessä antiikkiin viittaavan arkkitehtuurin keskellä.
Arkkitehtuurin tutkija Lefaivre esittää omana tulkintanaan, että Hypnerotomachia Poliphilin käsikirjoituksen, puupiirrosten ja typografian takaa
5

W Hypnerotomachia Poliphili -kirjan nimi tulee kreikkalaisista sanoista hypnos (uni), eros (rakkaus)
ja mache (taistelu). Kirjan nimi viittaa unessa tapahtuvaan taisteluun rakkaudesta. Poliphilon
nimi merkitsee Polian rakastajaa, mutta Godwinin mukaan nimi voi tarkoittaa myös ”monien
asioiden rakastajaa”. (Godwin 1999, vii.)
5

Y Aldus Manutius oli venetsialainen renessanssihumanisti, oppinut, jonka ”aldineiksi” kutsut kirjat muodostivat erään merkittävimmistä Italian renessanssin tieteellisistä kirjasarjoista. Kirjat oli
tarkoitettu ennen kaikkea ”Pohjois-Italian yliopistojen humanisteille ja oppineille”. (Mt., 11.)
5

Hypnerotomachia Poliphili (1499), Polia ja Poliphilo antiikin raunioilla.
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ö Vitruviuksen arkkitehtuuriterminologiaa käytettiin kuvaamaan arkkitehtuurin yksityiskohtia
sekä antiikin eri rakennustyyppejä. Kirjassa taustoiteaan myös siinä kuvatun arkkitehtuurin historiaa liittämällä se aiemman arkkitehtuurin jatkumoon. (Lefaivre 1997, 34.)

293

TA I D E I D E N T I T E ET T I E N P O L I T I I K A N R A K E N TA J A N A

RYOKAN MOTHER TONGUE – VIDEOINSTALL A ATION PER SPEKTIVISMI

5

5

paljastuisi Leon Battista Alberti.W Alberti oli varhaisrenessanssin keskeinen
arkkitehtuurin teoreetikko joka muotoili uutta rationaalista, kriittistä ja
empiiristä lähestymistapaa antiikin perintöön. Lefaivren mukaan Alberti
hylkäsi absoluuttiset arvot alistaen aiemman tiedon ja perinteen kriittiselle
uudelleen arvioinnille. ”Albertille tämä merkitsi arkkitehdin vapautta käyttää aiempaa tietoa ja arkkitehtuurin sääntökokoelmia uusien ratkaisujen
löytämiseen.” (Lefaivre 1997, 2.) Albertin asenne vaikutti omalta osaltaan
arkkitehtuurin irrottautumiseen imitoinnista ja askeleeseen kohti uusia
mahdollisuuksia. Lefaivre argumentoi väitteensä puolesta korostaen Hypnerotomachia Poliphilin luonnetta intertekstuaalisena arkkitehtuuritutkielmana, sillä kirja sisältää viittauksia useisiin antiikin arkkitehtuurin auktoriteetteihin (mt., 36).
Hypnerotomachia Poliphilissa kuvatut rakennukset perustuvat antiikin
Rooman historialliseen keskukseen, joka rajoittuu Orti Salustianin, Via Appian, Circus Maximuksen sekä Forum Romanumin väliselle alueelle (mt.,
38). Lefaivre ei kuitenkaan pidä Hypnerotomachia Poliphilin keskeisimpänä
arkkitehtonisena merkityksenä sen sisältämää tietoa antiikin arkkitehtuurista vaan sitä, että se esittelee uudentyyppisiä suunnittelukäytäntöjä, joiden lähtökohdat ovat antiikissa. Kirjaa voidaankin siten pitää metodisena
esityksenä arkkitehtuurin perinteen uudistamiseksi ja ”toisin toistamiseksi”.
(Mt., 46.)
Hypnerotomachia Poliphilin tarina alkaa Poliphilon kuvaillessa unetonta yötä, jonka on viettänyt rakastamansa Polian vuoksi. Polia ei ole
Poliphilon mielestä vastannut tämän rakkauteen. Aamulla Poliphilo nukahtaa ja näkee unen, jossa hän tapaa Polian ja vannoo tälle rakkautta
nymfien kuningattaren luona. (Mt., 8; Colonna 1999, 11–13.) Hypnerotomachia Poliphili on myös tarina Poliphilon kohtaamista hahmoista, paikoista ja arkkitehtuurista. Poliphilo näkee unessaan toistuvasti nymfejä,
niitä esittäviä patsaita, monumentteja, raunioita, puutarhoja, temppeleitä
ja palatseja. Polia on vain yksi Poliphilon rakkauden kohteista, kun nymfit, patsaat ja rakennukset muodostuvat toinen toisensa jälkeen Poliphilon
5

W Hypnerotomachia Poliphilin kirjoittajasta ei vallitse tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä, vaik-

Forum Romanum.

ka useimmiten kirjoittajaksi mainitaankin munkki Francesco Colonna 1600-luvulla Ranskassa tehdyn löydön perusteella. Kun kirjan kolmenkymmenenyhdeksän kappaleen ensimmäiset
kirjaimet yhdistettiin järjestyksessä toisiinsa, saatiin seuraava lause: ”Poliam Frater Francescus
Columnia Peramavit”, ”Veli Fransesco Colonna rakasti Poliaa suunnattomasti”. Kirjan mahdollisia kirjoittajia on tässäkin tapauksessa jäljellä vielä kaksi: venetsialainen dominikaanimunkki
(1433–1527), joka oli San Giovanni e Paolon luostarikoulun palveluksessa, tai roomalaiseen
Colonnan sukuun kuulunut aristokraatti. (1453–1538). (Mt., 92; Pérez-Goméz 1992, xii.)
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seksuaalisen halun kohteiksi. (Colonna 1999, 5–6; Lefaivre 1997, 65.)
Kirjaan sisältyvät paikat, rakennukset, tilat ja arkkitehtuuri W muodostavat teoksen omalaatuisen sisäisen maailman, jossa tarinaa eteenpäin vievänä voimana toimivat Poliphilon hypererotismi ja ”kamppailu” Polian Y rakkaudesta, mutta myös Poliphilon jatkuva eteneminen paikasta toiseen (mt.,
5–6). Hypnerotomachia Poliphili onkin tutkimus sekä eri rakennustyypeistä
että arkkitehtuurin vielä toteutumattomista mahdollisuuksista. Teos viittaa
toistuvasti arkkitehtuurin aistillisuuteen ja arkkitehtonisten tilojen merkitykseen osana sukupuolen ja seksuaalisuuden diskursseja.
Ryokan Mother Tonguessa kuvattu arkkitehtuuri on elokuvan sisäiseen
maailmaan liittyvä utopia, kun taas Hypnerotomachia Poliphilin kertomuksen utooppinen arkkitehtuuri ”rakentuu” unessa. Tähän utopiaan sisältyvien rakennusten ristiriitaisuudet tekevät niiden toteuttamisen todellisuudessa mahdottomiksi. Ilman kirjaa rakennusten eri elementit eivät olisi
voineet kohdata toisiaan sen kirjoittamisen ajankohtana, vaikka hybridirakennuksiin sisältyvillä osilla onkin esikuvansa antiikin arkkitehtuurin historiassa. (Mt., 46.) Sekä Jyväskylän yliopiston, Villa Mairean, Ryokan Mother
Tongue -videoteoksen että Hypnerotomachia Poliphilissa kuvatun arkkitehtuurin voi liittää Demetri Porhyriosin Aallon arkkitehtuurin analyysinsa
yhteydessä esittelemään heterotopian käsitteeseen ja siihen sisällyttämääni perspektivistiseen ajattelutapaan. Kaikki neljä tutkimukseni kohdetta
perustuvat yhteismitattomien arkkitehtonisten elementtien yhdistämiseen
fragmentaariseksi kokonaisuudeksi.
Tutkimukseni kannalta Hypnerotomachia Poliphilissa on merkittävää
kirjan poikkeuksellinen tapa havainnoida arkkitehtuuria jatkuvassa liikkeessä olevan henkilön näkökulmasta. Lefaivre esittää että, Hypnerotomachia Poliphilissa esitettyjä käsityksiä, havaintoja ja representaatioita kirjassa kuvatuista rakennuksista on muokannut “elokuvallinen” mielentila.
Hypnerotomachiassa esitetty kuvaus arkkitehtuurista on Lefaivren mukaan
mahdollinen vain liikkuvasta pisteestä käsin, ja kirjan tavassa yhdistää teks5

W Poliphilon kertomaan tarinaan liittyvät pyramidi, triumfikaari, hippodromi, monumentaalinen

portti (propylaeum), painikoulu (palaestra), kaksi kolossia, elefantin muotoinen valtava rakennus, jonka selässä on obeliski, kylpylä, kaksi ympyränmuotoista temppeliä ja amfiteatteri (ks.
Colonna 1999).
5

Y Poliphilon rakastama Polia on Lefaivren mukaan kuvattu kirjassa aistillisuudesta ja eroottisuu-

desta kiinnostuneena hahmona eikä vain Poliphilon halun kohteena. Polia puolustaa kirjassa,
omassa tarinassaan, naisten seksuaalisuutta ja oikeutta ”tavoitella eroottista nautintoa”. (Lefaivre
1997, 62–63.)

Poliphilo kohtaa Polian Hypnerotomachia Poliphilin kertomuksessa. Kirjassa
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on useita kuvasarjoja, jotka muistuttavat elokuvan kuvakäsikirjoitusta.
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tiä ja kuvaa olisi hänen tulkintansa perusteella myös elokuvallisia piirteitä.W Lefaivre pitää Hypnerotomachia Poliphilissa käytettyä tarinan kertomisen tyyliä ja logiikkaa pikemminkin visuaalisena kuin kirjallisena, ja hän
luonnehtiikin Albertin tapaa kirjoittaa visuaalis-kineettiseksi. Kirja ei liity
elokuvalliseen kerrontatapaan vain oman narratiivisen logiikkansa suhteen,
vaan kirjoittaja kehittelee tekstissään myös uusia ajatuksia arkkitehtuurin ja
tilojen representoimisesta. Hypnerotomachia Poliphilin teksti antaa ymmärtää, että perspektiivikuvausten ja tekstien lisäksi arkkitehtuurin tuottaman
kokemuksen kuvaamiseksi tarvitaan myös väline, joka kykenee dokumetoimaan tilassa liikkuvan henkilön havaintojen moninaisuuden. (Mt., 146.)

vihjaavat arkkitehtuurissa liikkuville yksilöille ja ryhmille liikkeen suunnasta, mutta niiden takaa voi avautua myös uusi tilallinen kokonaisuus, joka
kumoaa ajatuksen arkkitehtuurin tilallisesta jatkuvuudesta. Aallon arkkitehtuuri ehdottaa poluilla ja kulkureiteillä tapahtuvaa arkkitehtuurin havainnointia, joka perustuu liikkuvaan tarkastelupisteeseen. Polut ja kulkureitit
liittyvät myös arkkitehtuurin mahdollistamiin tai estämiin sosiaalisiin suhteisiin ja sitä kautta tiloissa toimiviin yksilöihin, joiden suhde arkkitehtuuriin on aina myös ruumiillinen (Saarikangas 1998, 266).

k

peräkkäisten kuvien avulla, kuten esimerkiksi kolmen kuvan sarjassa ”Eros rankaisee siveitä
nymfejä” (mt., 146–147; Colonna 1999, 400–403). Sarjakuvamaisen kuvasarjan ensimmäisessä
piirroksessa nymfit vetävät vaunuja, joissa siivekäs Eros seisoo. Toisessa kuvassa Eros pitelee
miekkaa ylhäällä, ja toinen nymfi makaa maassa silvottuna. Kolmannessa kuvassa Eros lentää
taivaalla villieläinten syödessä nymfien silvottuja ruumiita. Jokaisessa kuvassa esiinty myös terrorista ja kauhusta järkyttynyt tarkkailija, Polia, joka on joutunut tapahtumaketjun silminnäkijäksi. (Colonna 1999, 400–403.) Kuvat ovat kuin fragmentteja liioitellun väkivaltaisen ”gore”elokuvan kuvakäsikirjoituksesta.

Aallon suunnitteleman Villa Mairean (1939) piirustuksista ja Aalto-museossa esillä olevasta pienoismallista voidaan hahmottaa useita rakennuksen
sisältämiä vaihtoehtoisia kulkureittejä. Rakennuksen yläkerran päämakuuhuoneiden edessä olevalta parvekkeelta on mahdollista siirtyä katon kautta takapihan terassille, uima-altaalle ja saunalle. Katolla olevan ”polun”
makuuhuoneiden puoleiseen päähän on sijoitettu kaiteella rajattu alue,
jonka arkkitehtuuri muistuttaa japanilaisia zen-puutarhoja. (Aalto & Aalto
1998, 31–69.)
Villa Mairean pohjakaavassa korostuvat yläkerran kahteen suurimpaan makuuhuoneeseen vievät poikkeuksellisen monipuoliset kulkureitit.
Makuuhuoneiden välissä on kylpyhuone, joka yhdistää huoneet toisiinsa.
Kylpyhuoneesta pääsee myös suoraan makuuhuoneiden ja ateljeen edessä olevalle parvekkeelle, josta voi kiivetä portaita pitkin katolle tai siirtyä
ateljeehen kahden erillisen oven kautta. Ateljeesta pääsee portaita pitkin
suoraan alakerran isoon olohuoneeseen. Yläkerran lastenhuoneista ja vierashuoneista pääsee parvekkeelle yhteisten tilojen kautta. Yhdestäkään
huoneesta ei kuitenkaan ole omaa ovea parvekkeelle. Muuten huoneista on
alakertaan ja takapihalle samat kulkureitit kuin suurista makuuhuoneista.
(Pallasmaa 1998, 146–147.)
Aikuisten makuuhuoneiden ja ateljeen käyttäjillä on talossa muita enemmän ”tilallista valtaa” vaihtoehtoisten kulku- ja poistumisreittien
vuoksi. Lasten ja vieraiden huoneisiin on kuhunkin olemassa vain yksi ovi,
josta pääsee Villa Mairean yhteisiin tiloihin tai niistä takaisin huoneisiin.
Lapset ja vieraat voivat poistua huoneistaan alakerran sisätiloihin tai ulos
parvekkeille vain lasten leikkihuoneen kautta. Alakertaan siirtymiseen he
voivat kuitenkin käyttää myös parvekkeita. Yläkerran yhteisistä tiloista on
ovi aikuisten makuuhuoneen vieressä olevalle terassille, jolta voi katon
kautta siirtyä alas takapihalle. Toinen reitti johtaa rakennuksen takaosan
parvekkeen kautta joko pihalle tai katolle. Kaikki reitit kulkevat kuitenkin
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Liikkuva tarkastelupiste
Ryokan Mother Tongue -installaatiota voidaan tarkastella analyysina Aallon
arkkitehtuurin ja videoteoksen kuvaustavan välisestä vuorovaikutuksesta.
Teoksen kohtaukset ja erilliset kuvat eivät kerro yhtenäisestä elokuvallisesta tyylistä vaan elliptisestä elokuvallisesta ajattelusta ja kerronnasta, joka
reflektoi samalla Aallon arkkitehtuuria. Videoinstallaatio korostaa ajatusta
arkkitehtuurin kuvaamisesta eri näkökulmista ja tilojen tarkastelusta liikkuvasta pisteestä käsin. Teos nostaa esiin tilojen jatkuvan valvonnan ja tarkkailun, mikä painottaa tiloja käyttävien yksilöiden, yhteisöjen ja yleisöjen
merkitystä arkkitehtuurin merkitystuotannossa.
Aallon piirtämiä rakennuksia, arkkitehtonisia suunnitelmia tai pienoismalleja tarkasteltaessa esiin nousevat toisiinsa linkitettyjen heterotooppisten tilojen lisäksi Aallon arkkitehtuuriin sisältyvät kulkureitit. Ne voivat
olla ”polkuja” tai takaovia, jotka toimivat vaihtoehtoisina poistumisreitteinä
rakennuksista. Rakennusten eri tiloja yhdistävät kulkureitit sekä ulko- ja
sisätiloihin liittyvät liikkumismahdollisuudet tuottavat arkkitehtuurin merkityksiä yhdessä tilaa käyttävien ihmisten kanssa. Takaovia ei tule yhdistää
vain rakennusten turvallisuuteen, vaan ovet voidaan ymmärtää myös yllättävän pakenemisen ja ”näyttämöltä” katoamisen mahdollisuuksina. Takaovet
5

W Kirja sisältää useita ”kuvitussarjoja”, joissa tarinaan liittyvien hahmojen toimintaa on kuvattu

k

Villa Mairean tilalliset vihjeet
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Villa Mairean toisen kerroksen pohjapiirros.

Villa Mairean pienoismalli. Kuva: Martti Kapanen.

lasten ja vieraitten yhteisten tilojen kautta, joita on mahdollista valvoa.
Juuri se, kuinka tilat ovat yhteydessä toisiinsa, määrittää tilassa liikkumista, tilaan pääsemistä ja sieltä poistumista. Vaikka vieraiden ja lasten
huoneiden tilajärjestelyt nostavatkin esiin tarkkailun ja valvonnan mahdollisuuden sekä ulkomaailman olemassaolon, Villa Mairean vaihtoehtoiset
reitit ja kulkumahdollisuudet vihjaavat myös hegemonisten moraalisääntöjen rikkomisesta ja leikillisestä kurittomuudesta.
Foucault on esittänyt, että seksuaalisuuden lääketieteellinen ja psykiatrinen tutkimus samoin kuin pedagogiset raportit ja perhekontrolli ovat kaikki vallan ja nautinnon aikaansaamia mekanismeja (Foucault 1998a, 38–39,
suomennosta muutettu). Foucault’n mukaan ”nautinto kumpuaa vallasta
kysellä, valvoa, vaania, väijyä, kopeloida, kähmiä ja kiskoa päivänvaloon;
toisaalta nautintoa tuottaa pyrkimys luikahtaa tämän vallan käsistä, paeta
sitä, puijata sitä tai naamioitua siltä” (Foucault 1998a, 39). Valta odottaa,
että sen valvoma nautinto lähestyy sitä häiriten ja valloittaen. Valta saa
oman mielihyvänsä nautinnon paljastamisesta ja vastustamisesta. Hallinnan
ja viettelyn dynamiikka leimaa vallan ja nautinnon välistä suhdetta, jossa
ne kumpikin saattavat myös vahvistaa toisiaan. Tämä sama dynamiikka näkyy myös perheen muodostamassa verkostossa ja perheille suunnitelluissa
asunnoissa, joissa vanhempien, lasten ja palvelijoiden huoneiden etäisyydet
muokkaavat perheinstituution sisäisiä suhteita ja niihin liittyviä valtasuhteita. (Mt.)
Villa Mairean sosiaalinen suhdeverkosto muodostuu vanhemmista, lapsista, palvelijoista ja vieraista, joiden käyttöön suunniteltu reitti-, tila- ja
valvontajärjestelmä heijastaa Foucault’n ajatusta 1800-luvun perheen rakenteesta nautinnon ja vallan verkostona (mt.). Villa Mairea takaa riittävän
etäisyyden vanhempien ja lasten välille. Normatiivisen perhemallin rakenne näkyy myös rakennuksen pohjakaavassa vanhempien roolin vahvistamisena. Tämä näkyy vanhempien etuoikeutetussa asemassa tilallisissa järjestelyissä ja tilassa liikkumisessa, mutta myös vanhempien ja palvelijoiden
mahdollisuudessa valvoa lapsille rakennettuja tiloja. Villa Mairea on itsessään vallan ja nautinnon mekanismi, jonka arkkitehtuuri mahdollistaa vallan ja nautinnon välisen jännitteen syntymisen mutta joka myös ”odottaa”
hetkeä, jona nautinto valloittaa vallan. Etupihan parvekkeelta katon kautta
takapihalle johtava puolisalainen polku on rakennuksen ”vallan” flirttailua
nautinnolle. Polku tekee mahdolliseksi luikahtaa vallan käsistä, mikä voi
tuottaa salaista nautintoa polun käyttäjälle. Valta puolestaan odottaa omaa
nautintoaan polkua käyttävän karkulaisen paljastamisessa. Villa Mairean
tilajärjestelyihin sisältyy vihjauksia salaisuuksista, tilassa liikkumisen kon-
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ventioiden haastamisesta sekä yllättävistä poistumisista ja esiin tulemisista.
Aallon Munkkiniemen-kodin (1935–1936) toimistotilassa on myös
puolisalainen pakoreitti tilasta toiseen. Studion takan päältä voi siirtyä
jyrkkiä puisia portaita pitkin ulkoterassin kautta yläkerran halliin ja makuuhuoneisiin (Suominen-Kokkonen 2003, 7; Holma 2003, 85; Pallasmaa
2003a, 118–122). Sekä Villa Maireassa että Aallon omassa talossa yllättävän poistumisen tai pakenemisen reitti yhdistyy takkaan. Villa Maireassa
toiset katolle johtavat portaat lähtevät ulkoa, ruokasalin ulkoseinää vasten
olevan takan toiselta sivulta (Pallasmaa 1998, 151).
k

Videoinstallaation liikkuva tarkastelupiste

kautta yläkerran halliin ja makuuhuoneisiin. Kuva: Pekka Niskanen.

Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatiossa tiloja kuvataan toistuvasti liikkuvasta pisteestä käsin, mikä painottaa ihmisten toimintaa pohdittaessa tiloihin sisältyviä merkityksiä. Kuvaustapa korostaa teoksen näyttelijöiden
muodostamaa yhteisöä, joka muuttaa tyhjän julkisen tilan toiminnallaan
omaksi yksityiseksi tilakseen. Florianin, Marjan ja Robinin vaeltaminen tilassa liittyy ajatukseen arkkitehtuurin loputtomuudesta, joka ei kuitenkaan
tarkoita samankaltaisuutta, vaan heterotooppista erilaisuutta. Liikkuva tarkastelupiste merkitsee sekä videoteoksen kuvaamassa arkkitehtuurissa että
videoiden kertomuksessa jatkuvasti esiin purkautuvia uusia näkökulmia.
Staattinen tarkastelupiste tuottaa arkkitehtuurista kuvan kaltaisia representaatioita, kun taas liikkuva tarkastelupiste on lähempänä arkkitehtuurin
käyttäjien kokemusta tilasta. Liikkuva tarkastelupiste korostaa ihmisten,
arkkitehtuurin käyttäjien, roolia arkkitehtuurin merkityksellistämisen ja
ymmärtämisen prosessissa. Arkkitehtuurin sisällä toistuvat kamera-ajot korostavat perspektivististä lähestymistapaa maailmaan ja siten myös monien
samanaikaisten ajattelutapojen ja näkökulmien mahdollisuutta.
Aallon arkkitehtuuriin liittyviä kulkureittejä voidaan Villa Mairean ja
Aallon ateljeekodin tapauksessa tarkastella seksuaalisena matkana tai paniikinomaisen pakenemisen mahdollisuuksina. Sattumanvaraisen pakenemisen teema nousee esiin Ryokan Mother Tongue -teoksessa, kun elokuvan
henkilöhahmojen kertomat tarinat seksuaalisuudesta ja sairaudesta liitetään
Aallon arkkitehtuurin polkuihin ja pakoreitteihin. Teokseen kuvattu Aallon
institutionaalinen arkkitehtuuri liittyy ideologiseen, pedagogiseen ja tieteelliseen valtaan, joka asettuu vastakkain tiloja piittaamattomasti ja vastakarvaan käyttävien henkilöhahmojen ja heidän toimintansa kanssa.
Florianin ja Marjan käyttämä reitti alkaa Otaniemen teknillisen korkeakoulun ala-aulasta, josta se jatkuu Kulttuuritalon naistenhuoneeseen
ja ala-aulaan, Jyväskylän yliopiston tyhjään juhlasaliin ja luentoluokkaan.
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Villa Mairean toisen kerroksen terassilta voi kiivetä kierreportaita
pitkin katolle. Kuva: Alvar Aalto -museo.

Alvar Aallon kodissa studion takan päältä voi siirtyä puisia portaita pitkin ulkoterassin
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Jyväskylän yliopiston juhlasali.
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Florian yöpyy luentosalissa alasti, Marja laittaa siellä ruokaa ja pitää esitelmän meedion yliluonnollisista kyvyistä. Matka jatkuu edelleen Jyväskylän
yliopiston kirjastoon, Kulttuuritalon konserttisaliin ja takaisin naisten vessaan, ja päättyy ala-aulan ulko-ovien eteen. Florian ja Marja haastavat toiminnallaan instituutioiden tilojen normatiivisen käytön sekä instituutioihin
liittyvät diskurssit ja sukupuolittavat käytännöt. Sekä hahmojen toiminta tilassa että videoteoksen dialogi nostavat vaihtoehtoisia perspektiivejä hegemonisen tiedon ja tilallisen järjestyksen rinnalle. Videoteos tunnistaa vallan ulkopuolelle asettumisen mahdottomuuden ja esittää sen sijaan vallan
haastamista toisin puhumisella, toisin toimimisella ja toisin olemisella.
Ryokan Mother Tongue -teoksessa toteutuu samantyyppinen pakenemisen ja jatkuvan liikkeen logiikka kuin Hypnerotomachia Poliphili -kirjassa.
Videoteoksessani pako japanilaisvaikutteisesta kodista tapahtuu kylpyhuoneen ikkunan kautta takapihalla odottavaan autoon, joka on samalla
eräänlainen ”välittävä muoto” Aallon arkkitehtuurin ja rivitalokodin välillä.
Jatkuva liike ja pakeneminen toistuvat myös Aallon rakennuksista videoinstallaatioon leikatussa ”toisessa” tilassa. Jyväskylän yliopiston arkkitehtuurissa on läsnä ajatus paikkojen aitaamisesta ja suojaamisesta katseelta,
mutta samanaikaisesti Aalto on luonut alueelle ja sen rakennuksiin myös
vaihtoehtoisten kulkureittien ja sisäänkäyntien verkoston. Juuri erilaiset sisäänkäynnit ja rinnakkaiset reitit korostavat liikettä ja arkkitehtuurin tarkastelua liikkuvasta pisteestä käsin. Ne vihjaavat myös arkkitehtuurista elokuvallisena ja ”tarinallisena” kokemuksena.

Villa Mairean toisen kerroksen lasten leikkihuone. Kuva: Gustaf Welin.

k

Tilassa vaikuttava nautinnon ja vallan jännite
Tulkitsen Hypnerotomachia Poliphilin seksuaalisesti virittyneen arkkitehtuurimatkan liittyvän nautinnon ja vallan väliseen dialektiikkaan. Arkkitehtuurin mahdollistama hallinta ja viettely nousevat toistuvasti esille tarkasteltaessa kysymystä tilassa tapahtuvasta toiminnasta. Villa Mairea, Jyväskylän
yliopisto, Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatio ja Hypnerotomachia Poliphili, liittyvät toisiinsa arkkitehtuurin liikkuvan tarkastelupisteen sekä nautinnon ja vallan välisen dynamiikan kautta.
Villa Mairean voidaan nähdä edustavan uudentyyppistä, oikeanlaista
asumista korostavaa ”asumisen perhetekniikkaa”, jossa biovalta ulottuu rakennuksen tilajärjestelyjen, asumisen käytäntöjen sekä ruumista hallitsevien moraalisääntojen kautta talon asukkaisiin (Saarikangas 1998, 270–271).
Tämä näkyy erityisesti talon lapsille suunnitellussa rakennuksen osassa,
jonka alkuperäiseen sisustukseen kuuluivat puolapuut, trapetsi, höyläpenkki, piano sekä Artekin malliston lasten pöytä ja tuolit. Leikkihuoneen si-

Villa Mairean ensimmäisen kerroksen pohjapiirros.
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sustuksesta on vedettävissä selkeä jatkumo tulevien vuosien suomalaisiin
lastentarhoihin, joita usein hallitsivat juuri Aallon suunnittelemat huonekalut. (Suominen-Kokkonen 1998, 133–134.) Villa Mairean lastenhuoneen
sisustus viittaa toiminnallisuuteen ja ruumiilliseen kuriin. Sisustuksella ja
huonekaluilla pyritään vaikuttamaan kehoon sekä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Foucault kuvaakin Saarikankaan mukaan Seksuaalisuuden historia
-kirjassaan ”sisäoppilaitosten arkkitehtuurin, huonekalujen sijoittelujen,
liikkumiseen, nukkumiseen” liittyviä sääntöjä osana sukupuolisuuden sääntelyä (Saarikangas 1998, 270).
Villa Maireassa lasten maailmaan on tunkeutunut ruumiilliseen subjektiin kohdistuva makrovallan taso. Julkinen makrovalta vaikuttaa yksityisen
kodin mikrotasolla muokkaamalla sen asukkaiden asenteita, toimintaa ja
fyysistä ruumista (mt., 274). Villa Maireassa näkyy moderniin arkkitehtuuriin olennaisesti liittyvä rakennuksen käyttäjien ja asukkaiden normalisointi, jota korostaa arkkitehtuurin tilajaon funktionaalisuus. Rakennuksesta on erotettavissa julkisen ja yksityisen alueeseen sekä taloudenhoitoon
liittyvät osat. Aikuisilla, lapsilla ja palvelijoilla on omat toisistaan erotetut
tilat, samoin talossa yöpyvillä vierailla. (Pallasmaa 1998, 146–147.) Arkkitehtuurihistorioitsija Porphyrios on kiinnittänyt huomiota Villa Mairean
eri tilojen toisistaan eroaviin suunnitteluperiaatteisiin. Rakennuksen pohjapiirros paljastaa tilajaottelun hybridimäiset periaatteet. Pohjakerroksen seurustelualueiden pylväsrakenteet ja arkkitehtuurisuunnitelmassa määritellyt
siirrettävät seinät tekevät tilan vapaan sommittelun mahdolliseksi, kun taas
palvelushenkilökunnan siipi perustuu kantaviin seinärakenteisiin. (Porphyrios 1982, 58; Aalto & Aalto 1998, 31.) Alakerran seurustelutilat eivät noudata homotooppiseen gridiin perustuvaa rakennetta, toisin kuin palvelijoille, vieraille ja lapsille suunnitellut tilat, jotka on asetettu säännönmukaisen
gridin sisään. Homotooppiseen gridiin liittyy oleellisesti ajatus hallinnasta,
tarkkailusta ja arkkitehtuurin käyttäjien luokittelusta.
Eri käyttäjäryhmiä luokitellessaan Villa Mairean arkkitehtuuri noudattaa 1800-luvulla muotoutunutta porvarillisen asunnon ihannetta, jossa tilat on jaettu kolmeen eri luokkaan: ”julkisiin sosiaalisen kanssakäymisen
tiloihin, yksityiseen osaan (makuu- ja lastenhuoneet) ja talousosaan, johon
kuuluivat keittiö, tarjoiluväliköt ja joko erillinen palvelijanhuone tai pelkkä
nurkkaus keittiössä” (Saarikangas 1998, 286). Toisiinsa linkittyvien tilojen
nimeäminen kertoo rakennuksissa toimivista ihmisistä ja näiden ruumiillisista tarpeista: ruokasali, makuuhuone, kylpyhuone, pukuhuone, sauna tai
uima-allas. Arkkitehtuurin tilajako ja tilojen nimet kertovat myös tietyn
ajan ja kulttuurin suhteesta tiloja käyttäviin ihmisiin. Arkkitehtuuri muok-

kaa ja tuottaa yksilöiden fyysisyyttä, sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta,
mutta yksilötkin tuottavat vastavuoroisesti merkityksiä, jotka liittyvät arkkitehtuurin fyysisyyteen, sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen.
Michel Foucault pitää arkkitehtonista tilaa osana biovallan rakenteita,
joilla pyritään hallitsemaan yhteiskunnan jäseniä ja heidän kehojaan (mt.,
268). Vaikka arkkitehtuuri vaikuttaakin ”mykältä”, se ohjaa silti havaintojamme ja käsityksiämme samoin kuin liikkumistamme rakennuksissa ja
rakennetussa ympäristössä vuorovaikutuksessa tilojen muiden käyttäjien
kanssa. Sosiologi Henri Lefebvren mukaan tilaan sisältyy vallan viestejä.
Tila voi tuottaa mahdollisuuden joillekin toiminnoille tai jopa ehdottaa niitä, mutta yhtä hyvin tilaan sisältyvät viestit voivat olla tekoja estäviä. Tilaan
sisältyvät vallan viestit voivat olla myös hämäriä, epäselviä ja jopa sekavia.
(Mt., 267; Lefebvre 2002, 191–193.) Epäselvätkin viestit voivat kuitenkin
antaa vihjeen tietyn teon mahdollisuudesta.
Hypnerotomachia Poliphilissa nousee esiin rakennusten ja niistä tehtyjen
yksittäisten havaintojen erotisointi, joka voidaan liittää ajatukseen arkkitehtuurin moniaistisuudesta. Kirjassa kuvattu arkkitehtuuri sitoutuu valtaan
hyvin konkreettisesti. Poliphilon unessa määritellään usein tarkkaan juuri
sen hallitsijan identiteettiä, jonka valtakuntaan kulloinkin kirjassa kuvattu
arkkitehtuuri kuuluu. Arkkitehtonisilla elementeillä on yhtymäkohta myös
nautintoon, sillä juuri nautinnon tyydyttäminen liittyy usein Poliphilon
matkallaan kohtaamiin rakennuksiin ja patsaisiin. Hypnerotomachia Poliphilissa arkkitehtuuria lähestytään voyeristisesti, moniaistisesti ja eroottisesti,
kuten myös nymfejä, joiden paljaisiin kehonosiin kirjassa keskitytään yksityiskohtaisesti.
Eroottisen arkkitehtuurimatkansa aikana Poliphilo päätyy kylpemään
nymfien kanssa kuningatar Eleuterylidan hallitsemassa maassa alastomien
putti- ja nymfipatsaiden koristamassa kahdeksankulmaisessa rakennuksessa. Poliphilo kuvailee kirjassa, kuinka hänen katseensa harhailee nymfien
ja näitä kuvaavien patsaiden välillä. Poliphilon kertomuksessa viiden eri
aistin mukaan nimetyt nymfit Aphea (kosketus), Osfessia (tuoksu), Orassia (näkö), Achoe (kuulo) ja Geussia (maku) riisuvat silkkiset tunikansa ja
asettavat ne kivisille istuimille välinpitämättöminä alastomiin vartaloihinsa
kohdistuvista katseista. Poliphilon unessa nymfit näyttäytyvät siveellisinä
vaikka heidän sopusuhtaisten alastomien vartaloidensa jokainen yksityiskohta onkin alistettuna ulkopuolisten katseille. (Colonna 1999, 78–86,
472.) Myös Poliphilo riisuu vaatteensa ja päätyy lopulta lähteeseen orgioihin nymfien kanssa (Lefaivre 1997, 63).
Kylpemisen jälkeen nymfit ojentavat Poliphilolle voideastian, jonka
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sisältöä tämä käyttää vaarallisen pakomatkan uuvuttamien raajojensa rentouttamiseen. Voide edistää seksuaalista kiihottumista, ja Poliphilon on
taisteltava itseään vastaan, ettei hän syöksyisi nymfien kimppuun ja raiskaisi näitä. Kirjan kertomuksessa Poliphilo vaikuttaa nauttivan kuningatar
Eleuterylidan maassa kaikilla aisteillaan yhtä paljon kylpylän arkkitehtuurista, sen yksityiskohdista ja vedestä kuin patsaiden ja nymfien alastomista vartaloistakin. (Colonna 1999, 78–86, 472.) Poliphilon kertomuksesta
paistaa samankaltainen moniaistinen eroottinen asenne myös silloin, kun
Poliphilo ja Polia kohtaavat siivekkään Cupidon ja tämän venettä soutavat
kuusi ”merimiesnymfiä”, Aselgian (kohtuuttomuus), Neolean (nuoruus),
Chlidonian (ylellisyys), Olvolian (onnellisuus), Adean (turvallisuus) ja Cyprian (Venukselle kuuluva). Poliphilo kuvailee, kuinka navakka ja vallaton
tuuli paljastaa nymfien vaatteiden alta ”täyteläisen, kiinteän ja siveän mahan, kauniin hävyn, nyt myös pyöreät lanteet ja värisevät pakarat”. (Mt.,
276–277, 472.)
Kirjan kohtaukset toistavat samaa tarkastelutapaa ja asennetta luvusta
toiseen: loputon arkkitehtoninen matka, ympäröivän maailman erotisointi
sekä päähenkilön esineisiin ja olioihin kohdistama seksuaalinen halu. Poliphilon katse dominoi tapaa, jolla maailmaa tarkastellaan. Poliphilon katseen ja halun kohteeksi joutuu toistuvasti nymfejä,W ruumiinosia, patsaita,
rakennuksia ja niiden fragmentteja, eikä näiden välillä tehdä mitään laadullista eroa. Poliphilo kuvailee kohtaamiaan rakennuksia ja niitä kohtaan tuntemaansa halua samoilla käsitteillä kuin rakkauttaan nymfeihin ja Poliaan.
Rakennuksista ja niiden osista muodostuu tarinassa ihmisruumiin kaltaiY
sia seksuaalisen halun kohteita. (Ks. Colonna 1999 ; Lefaivre 1997, 76.)
Poliphilo kuvailee kirjassa ”riemukaaren marmoria neitseelliseksi, [ja] juovattomaan marmoriin Poliphilo liittää adjektiivin ’virheetön’, jota hän käyttää myös luonnehtimaan tietyn nymfin ihoa” (Lefaivre 1997, 65). Poliphi5

W

Toinen, Aschemosyne, esitteli itseään alastomana pelottomasti ja provosoivasti muiden vaatteisiin verhoutuneiden nymfien joukossa […]. [V]asemmalla kädellään hän esti viettelevästi
pitkää tukkaansa peittämästä täyteläisiä, kiemurtelevia pakaroitaan (Colonna 1999, 339).
5

Y Poliphilon rakkaus arkkitehtuuria kohtaan on moniaistista, se ei liity ainoastaan katseeseen

kädessä on oksien karsimiseen tarkoitettu viikate ja vasemmassa kädessä on viinikulho.

vaan myös rakennusten tuoksuun ja niiden kosketteluun. Poliphilo nauttii kohtaamistaan asioista ”kaikilla aisteillaan”. Nukkuvaa nymfiä esittävän friisin edessä Poliphilon on hyväiltävä ja
puristeltava sen polvia, ”painettava huulensa nymphin rintoihin sekä imettävä niitä”. (Lefaivre
1997, 65.) Poliphilon suhde rakastamiinsa rakennuksiin on Lefaivren mukaan monimuotoista.
Poliphilo ”kuvailee hyväksyvästi erään temppelin pylväitä hermafrodiittisiksi, koska niissä yhdistyy mies- ja naispuolisuuden tunnusmerkkejä”. (Mt., 66.)

310
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Tuntemattoman taiteilijan puupiirros Uhrilahja Priapukselle Aldus Manutiuksen julkaisemasta kirjasta Hypnerotomachia Poliphili (1499). Priapus oli kreikkalaisessa mytologiassa
karjan, hedelmien, puutarhojen ja miesten sukuelinten suojelija. Priapus-patsaan oikeassa
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lon matkallaan kohtaama arkkitehtuuri saa hänet tuntemaan äärimmäisiä
tunteita, kokemaan tavatonta iloa ja kiitollisuutta, raivokasta mielihyvää ja
polttavaa halua tai vajoamaan järjettömään unelmointiin, mikä toistuu myös
kohtaamisissa nymfien kanssa. (Mt., 65; Colonna 1999, 92.)
Kirjassa arkkitehtuurin erotisointi ja rakastaminen muuttuu toisinaan
myös konkreettiseksi Poliphilon antautuessa yhdyntään valitsemansa rakennuksen kanssa. Poliphilon ”reaktiot, joita kuvataan pitkään ja yksityiskohtaisesti, ovat puhdasta yhdynnän hurmiota”. Lefaivren mukaan yhdessä
tapauksessa vaikutus on myös vastavuoroinen. (Mt.)

Ryokan Mother Tongue -videoinstallaation henkilöt, Florian, Marja ja Robin, kertovat teoksen alussa yhteisestä menneisyydestään tarinoita, joissa
seksuaalisuus yhdistetään onnettomuuksiin, sairaalaan ja tajunnan menettämiseen. Tarinan alussa seksuaalisuus liitetään erääseen lapsuuden kesään ja seksuaalisuuden leimaamaan leikkiin takapihalla, jolle aikuisten
valvovasta ja tirkistelevästä asenteesta huolimatta vaikuttaa muodostuneen
eräänlainen yhdenmukainen, spontaani ja välitön yhteisö. Videoteoksessa
katsojan tirkistelevä asema on osoitettu valvontakameran kuvaa muistuttavilla otoilla.
Marja: Muistat sä sen tytön, joka makas uima-altaassa pelkät
pikkuhousut jalassa ja tarkkaili koko ajan sen pientä pyöreää vatsaa?
Robin: Ne otti samaan aikaan valokuvia ja se meni kaikkein
etummaiseksi riviin pienessä mekossaan. Se ties varmasti,
että ne katto ja tarkkaili sitä kameran takaa.
Marja: Se hymyili kameralle, jotenkin me kaikki katottiin
sitä tyttöä yhdessä.
Florian: Did you play ”panties down” in the backyard.
Marja: Mä en muista saatinks me niitä koskaan alas.
Saatiinko me niitä koskaan todella alas?
Robin: Se oli jo ihan tarpeeks, että me yritettiin saada housuja alas.
Ja sit mä vaan unohdin sen tytön. Ne sano, että mun pitäs leikkiä
muiden poikien kanssa. (Niskanen P. 2002.)
Seksuaalisuuden historiassa Foucault’n kiinnostus kohdistuu seksistä puhumiseen. Seksin ”diskurssiinpanon” keskeisimmät kysymykset liittyvät niihin
näkökulmiin, paikkoihin ja instituutioihin, jotka ensi sijassa mahdollistavat
kirjoitukset ja puheet seksistä. (Foucault 1998a, 17.) Seksuaalisuuteen liittyy voimakkaasti sukupuolittumisen vaatimus, mutta myös pyrkimys eristää ja hallita lasten seksuaalisuutta, mistä kertoo myös Robinille esitetty

vaatimus ”leikkiä muiden poikien kanssa”. Perhettä voidaan pitää yhtenä
keskeisenä heteroseksuaalisuuden ja yksiavioisuuden järjestelmänä, vaikka
myös perheen sisäiseen nautinnon ja vallan verkostoon liittyy yhteiskunnan
perversioiksi leimaamaa toimintaa, kuten lasten itsetyydytys, voyerismi tai
erilaiset fetisismit, joita valta pyrki paljastamaan.
Ryokan Mother Tongue -teokseen sisältyvä takapihan kohtaus kuvaa
lapsia vain osittain sukupuolittuneina ihmisinä, joiden seksuaalisuutta kuitenkin tarkkaillaan ja dokumentoidaan. Valta ja nautinto, toisen alastoman
tai puolialastoman kehon tirkistely sekä tietoisuus tarkkailusta elävät symbioosissa, jossa ne vahvistavat toinen toisiaan. Foucault väittääkin, että
1800-luvun porvarillisesta yhteiskunnasta alkanut vallan kohdistaminen
seksuaalisuuteen ”ei asettanut seksuaalisuudelle rajoja, vaan antoi tilaa sen
moninaisille muodoille ja haki yhä uusia, vaikeasti määriteltäviä teitä tunkeutua siihen” (Foucault 1998a, 40, suomennosta muutettu).
Foucault keskittyy seksuaalisuuteen liittyviin diskursseishin analysoidessaan 1700-luvun sisäoppilaitosten arkkitehtuuria, kurinpitojärjestelmiä
ja sisäistä organisaatiota. Hän asettaa sisäoppilaitokset ja psykiatriset instituutiot osittain perheen vastakohdiksi. Näiden laitosten valvontajärjestelmät ja tilajärjestelyt mahdollistivat toisentyyppisen vallan ja nautintojen
kohtaamisen. Samoin kuin perheet, myös nämä instituutiot olivat seksin
kyllästämiä, mutta luokkahuoneissa ja makuusaleissa seksisuhteet muodostuivat ei-aviollisiksi, eivätkä ne myöskään perustuneet ”yksiavioisuuteen”.
(Mt., 40, suomennosta muutettu.) Sekä perheessä että kurinpidollisissa
instituutioissa tapahtuva ”perifeeristen seksuaalisuuksien” eristäminen ja
vahvistaminen on vallan tapa moninkertaistaa mahdollisuutensa puuttua
seksuaalisuuteen ja nautintoihin (Mt., 41).
Kysymys lasten seksuaalisuudesta määräsi luokkahuoneen tilankäyttöä
ja pulpettien suunnittelua. Erilaiset tilajärjestykset, makuusalien sisustuksen yksityiskohdat ja nukkumista koskevat säännöt kertovat sisäoppilaitoksen sisäisestä diskurssista, joka toimi vuorovaikutuksessa arkkitehtuurin käytäntöjen kanssa. (Mt., 26, suomennosta muutettu.) Foucault’n
mukaan laitos käy itsensä kanssa sisäistä diskurssia seksuaalisuudesta, jota
se ”kierrättää laitoksen toiminnasta huolehtivien keskuudessa”. Murrosikäisten seksuaalisuus kohtasi 1700-luvulla diskurssiinpanon, joka moninkertaisti lasten ja nuorten seksuaalisuutta käsittelevän sukupuolidiskurssin
muodot. (Mt., 26–27.) Diskurssin kohteena olevat lapset sidottiin diskurssikudokseen oman puheensa tai heidän seksuaalisuuttaan käsittelevän
puheen ja tiedon avulla. Samaan ”kudokseen” houkuteltiin myös lapsista
vastuussa olevat aikuiset, lääkärit ja viranomaiset, minkä seurauksena las-
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ten seksuaalisuutta käsittelevät diskurssit moninkertaistuivat. (Mt., 28.)
1700–1800-luvulta alkaen sukupuolidiskurssi laajeni myös psykiatriaan,
jonka kiinnostuksen kohteita olivat ”liiallisuus”, itsetyydytys ja erilaiset
seksin poikkeamina pidetyt ilmiöt, jotka eivät tähdänneet lisääntymiseen.
Psykiatria löysikin seksuaalisuuden diskurssiinpanon seurauksena tutkimuskohteekseen ”erilaisten sukupuoliperversioidenW kokonaisuuden”. (Mt.,
28.) Lasten sukupuolisuuden pedagogisointi nojasi ajatukseen lapsista seksuaalisuuden rajalinjalla olevina olentoina, joiden seksuaalisilla puuhilla ja
itsetyydytyksellä on tuhoisa vaikutus yksilön ja lopulta myös yhteisön moraaliin (mt., 77). Lasten kasvatusta säädeltiin kiinnittäen huomiota kaikkiin
poikkeamiin ja pikku perversioihin (mt., 32).
Lääketiede kohdistaa kiinnostuksensa myös heteroparien seksuaalisiin
nautintoihin; se määrittelee ja diagnosoi sellaisia seksiharrastuksia, jotka
lisääntymisen näkökulmasta ovat epätäydellisiä, seksuaalisen kehityksen ja
vietin häiriöitä (mt., 35). Lääketiede on ottanut vallan, mutta myös oikeuden käsitellä seksuaalisuutta tieteellisenä kysymyksenä. Niinpä lääketieteen
toimintaperiaatteeksi on muodostunut erilaisten seksuaalisten poikkeamien
houkutteleminen esiin tunkeutumalla yksilöiden kehojen läheisyyteen kiihottamalla ja ”hyväilemällä” niitä katseella. (Mt., 38.) Foucault epäileekin,
että diskurssivyöryn tarkoituksena on nostaa esiin ne yksilöiden seksuaalisuuden perverssit ja poikkeavat muodot, jotka eivät liity lisääntymiseen
vaan tuottavat vain nautintoa (mt., 32).
Seksuaalisuus nähtiin uhkana, mikä voimisti seksuaalidiskurssivyöryä
entisestään. Hegemoninen valta ja sen hallitsemat diskurssit yllyttivät myös
tunnustamaan henkilökohtaisesta seksuaalisuudesta Y ja siihen liittyvistä
mieltymyksistä yhä enemmän. (Mt., 28, 30.) Foucault’n mukaan meitä ke-

hotetaan osallistumaan seksuaalisuuden ja seksin diskurssiinpanoon esittämällä, että seksi olisi kaikkein ”salaisin sala” (Mt., 31).
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatiossa seksi ja seksuaalisuus muodostavat kokonaisuuden, johon palataan jatkuvasti henkilöiden siirtyessä
japanilaisittain sisustetusta rivitalosta videoteoksen kuvitteelliseen arkkitehtuuriin. Rivitalon toisen kerroksen asunnossa käytävä keskustelu ei pysy
asunnon seinien sisäpuolella vaan liukuu kahden auki olevan ranskalaisen
parvekkeen kautta myös sisäpihalle ja rivitalon yhteisiin tiloihin. Dialogi
on toistuvaa seksiaktien ja seksuaalisuuden julkista tunnustamista ja niistä puhumista. Yksilöitä onkin Foucault’n mukaan kannustettu ”tekemään
omasta [seksuaalisuudestaan] jatkuvaa diskurssia” (Foucault 1998a, 30,
suomennosta muutettu). Seksuaalisuuden ympärille on muodostunut mekanismi, joka kehottaa meitä puhumaan ja panemaan seksuaalisuuden diskurssiin (Foucault 1998a, 31).
Robin: Pitkän ajan kuluttua sä tulit taas mun asuntoon.
Tyttö ”housut alas takapihalta”.
Marja: Mä tulin yöks sun luokse.
Robin: Yöksi sun piti aina riisua pusero, hame ja sukat
vai oliks se pusero, vyö ja hame. Sulla ei koskaan ollu rintsikoita
kun me mentiin nukkumaan, pelkät pikkuhousut.
Marja: Se on jokapäiväistä strippausta, johon kukaan
ei kiinnitä mitään huomiota. Mähän olisin voinu käyttää yöpukua,
mutta mä olin liian samanlainen kun sä ja halusin käyttää naisten
pikkuhousuja.
Robin: Mulla ei ollu pikkuhousuja sulle, pelkät alushousut.
Marja: Sun oli pakko paljastaa polvet ja ne on kyllä hyvännäköset.
Florian: You were lucky when you met that woman
who liked your knees and you,
Marja: jolla on liian pienet alushousut.
Florian: For your girl it was an impossible idea at first
to remove her panties.
Robin: They had to be always the last piece on.
Marja: Mä en olis tullu nukkumaan sun kanssa pikkareissa,
sillon kun sulla oli ne pikkuhousut. Mä tein sen helpoks sulle,
eikä sun täytyny ottaa rintsikoita pois ennen pikkuhousuja.
Robin: Mun täyty vain pujottaa sun pikkuhousut pois,
mutta pidin silti omat alushousut.
Marja: Mä olin ilman vaatteita eikä sulla ollut aikomustakaan ottaa
sun omia alushousuja pois, sä pystyt tekemään sen housut jalassa.

5

W

[L]iian varhain aikuistuneet lapset, varhaiskypsät tytöt, itseään etsivät koululaiset, epäilyttävät palvelijat ja kasvattajat, julmat tai maaniset aviomiehet, yksinäiset keräilijät, outoja
päähänpistoja saavat kulkijat. Heidät vietiin yhä uudestaan kasvatuslaitoksiin, kurinpitolautakuntien eteen, vankisiirtoloihin, oikeusistuimiin ja hoitokoteihin; he toivat lääkärin eteen
häpeälliset tekonsa ja tuomarien eteen sairautensa. He muodostivat suunnattoman pervertikkoperheen, kulkivat rikollisten rinnalla ja hullujen naapureina. (Foucault 1998a, 35.)

Y

Voi olla, että puhumme [seksistä] enemmän kuin mistään muusta ja pakotamme itsemme
tähän tehtävään. Kokemaamme outoon estoisuuteen vedoten vakuutamme itsellemme,
ettemme koskaan puhu siitä tarpeeksi, että olemme liian ujoja ja arkoja ja että kätkemme
itseltämme sokaisevan selvän todistusaineiston saamattomuutemme ja alistuneisuutemme
tähden. Vakuutamme itsellemme, että kaikkein olennaisin jää meiltä aina tavoittamatta ja
että meidän on aina lähdettävä yhä uudestaan sitä etsimään. (Foucault 1998a, 30, suomennosta muutettu.)
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tatamihuoneessa. Kuvat: Minna Kurjenluoma ja Pekka Niskanen (ylin kuva).

Florian: Did you have that cut in the front
or were you forced to keep them on.
Marja: Siirtämällä sun alushousuja vähän sivuun
sä olisit voinut saada sun tyttömäisen fiiliksen.
Robin: When she came she always started to spit at that moment.
Marja: Roskaa, se oli pikemminkin refleksi. Se on vaan refleksi,
joka mulla on. Sulla on jokin pakkomielle näyttää sun pakaroita
nostamalla boxerit aina liian ylös. (Niskanen P. 2002.)
Foucault’n mukaan seksuaalisuuteen ei ole koskaan kiinnitetty niin paljon
huomiota kuin modernissa yhteiskunnassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että valta yrittäisi tukahduttaa seksuaalisuutta tai että modernia aikaa värittävät perversiot olisivat kosto seksuaalisuutta alistavalle vallalle.
Foucault’n tulkinnan mukaan valta levittää perversioiden ”esiin kutsumisen” avulla verkostonsa kaikkiin mahdollisiin seksuaalisuuden ilmenemismuotoihin ja ruumiisiin vahvistaen samalla itseään. Ryokan Mother Tonguen
dialogit käsittelevät nautintoa, joka liittyy fetisseihin, poikkeaviin seksuaalisiin mieltymyksiin, ekshibitionismiin, sukupuoliroolien sotkemiseen, tahalliseen väärin ymmärtämiseen ja sukupuolen toisin toistamiseen. Florianin,
Marjan ja Robinin dialogi on perversioille flirttailua, vallan valvovan katseen haastamista sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen kategorisoinnin välttelyä ja kieltämistä.
Seksuaalisuus ja sukupuolisuus, joista Robin ja Marja puhuvat, eivät
paikannu heti sukupuoli- ja seksuaalisuusdiskursseissa olemassa oleviin asemiin. Dialogi nostaa esiin sosiaalisessa maailmassa mahdottoman ja käsittämättömän sukupuoliaseman. Marjan ja Robinin hahmojen seksuaali-identiteetit pakenevat hetkellisesti vallan kategorisoivaa määrittelyä, ennen kuin
valta asettaa ne omille paikoilleen perverssiksi luokitellun seksuaalisuuden
joukkoon. Vallitsevan sukupuolijärjestelmän ulkopuolista sukupuolta on lähes mahdotonta ”lausua”, tuottaa ja toistaa, sillä se pyritään asettamaan lähinnä jo jonkin olemassa olevan sukupuolen poikkeamaksi. Teoksen dialogissa näyttäytyvä epänormatiivinen seksuaalisuus kyseenalaistaa binaarisen
sukupuolijaon pysyvyyden sekä miehen ja naisen subjektiasemat.
Valta toimii eristämällä ja lujittamalla perifeerisiä seksuaalisuuden muotoja vahvistaakseen omaa nautintoaan. Seksuaalisuuksien moninkertaistuminen luo vallalle jatkuvasti lisää mahdollisuuksia kasvattaa seksuaalidiskurssia. Vallan seksuaalisuuteen kohdistamaan kiinnostukseen liittyy usein
myös erilaisia taloudellisia etuja, jotka ”lääketieteen, psykiatrian, prostituution ja pornografian avulla kiinnittyvät sekä tähän nautinnon analyyttiseen moninaistamiseen että sitä hallitsevan vallan optimointiin”. (Foucault
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1998a, 41.) Seksuaalisuuteen liittyvä nautinto ja valta elävät toisiaan tukevassa symbioosissa.
Foucault liittää seksuaalisuuden modernin normalisoivaan yksilöintiin:
jokaisen ihmisen seksuaalisuudesta tulee yksilöllistä, ”koska hänen fysiologiansa, halunsa ja käytöksensä eroavat muiden fysiologiasta, haluista ja
käytöksestä” (Alhanen 2002, 144). Seksistä tuli jo 1700-luvulla taloudellinen ja poliittinen kysymys. Yksilöinti liittyi poliittiseen ja taloudelliseen
väestökysymykseen, jonka seurauksena kiinnostus kohdistui väestön lisääntymiseen ja seksiin. Seksuaalisuuden muotojen ja seksin normalisoimiseksi
oli analysoitava ”raskauksia avioliitossa ja sen ulkopuolella, sukupuolisuhteiden alkamisikää ja frekvenssiä, hedelmöittymistä edistäviä toimia, selibaatin ja kieltojen vaikutusta, ehkäisymenetelmiä” (Foucault 1998a, 25).
Oli syntynyt ajatus, että yhteiskunnan kohtalo oli sidoksissa sen väestön ja
yksilöiden seksitapoihin. Seksikäyttäytymistä alettiin analysoida ja säädellä,
eli väestön syntyvyyttä joko kannustettiin tai hillittiin yhteiskunnan taloudellisten tarpeiden mukaan. (Foucault 1980, 25; Pulkkinen 1998a, 104.)
Seksin, seksuaalisuuden ja sukupuolen tunnustamisesta on tullut osa
yhteiskunnan subjektiksi tekeviä ja alistavia käytäntöjä, jotka pakottavat meidät kertomaan ja tunnustamaan ”totuuden” itsestämme (Foucault
1998a, 46–48, suomennosta muutettu), vaikka mitään olemassa oleviin kategorioihin sopivaa totuutta emme itsestämme löytäisikään. Tunnustaminen ei liity foucault’laisessa ajattelussa vapauteen vaan valtasuhteisiin, jolloin tunnustamisen velvollisuus kertoo yksilöitä rajoittavasta vallasta (mt.,
48). Vallan intressinä ei ole seksuaalisuuden rajoittaminen vaan puhe seksuaalisuudesta ja uusista seksuaalisuuden muodoista sekä seksuaalisuuden
vieminen tieteellisiin diskursseihin. Foucault ei pidäkään ruumista valmiiksi sukupuolittuneena vaan vallan ja sitä tukevien diskurssien ja käytäntöjen tuottamana. Jatkuvasti kasvavan seksuaalidiskurssin ja seksuaalisuuden
normalisoinnin tunnustuskäytäntöjen keskuksiksi muodostuivat pedagogiset, lääketieteelliset ja kriminologiset instituutiot. (Mt., 30; Pulkkinen
1998a, 103–111; Saarikangas 1998, 274; Alhanen 2002, 147.) Vallan paikalliset piirteet, normalisoivat käytännöt ja niihin liittyvät diskurssit muokkaavat sekä aikaan että paikkaan sidotun seksuaalisuuden ja sukupuoliidentiteetin tietynlaiseksi (Pulkkinen 1998a, 103–111; Saarikangas 1998,
274). Seksuaalisiin tunnustuksiin liittyy oma asiantuntijakulttuurinsa, jonka sisällä tehdään tunnustusten perusteella tulkintoja seksuaalisuudesta ja
sen suhteesta normaaliksi määriteltyyn seksuaalisuuteen, jolloin ihmisten
yksilöllisyyttä määrittää ”totuus omasta seksuaalisuudesta” (Alhanen 2002,
146–147).

Toisin tekeminen binaarista sukupuolijakoa korostavassa tilassa
Sukupuolittaminen on voimakkaasti läsnä Jyväskylän kasvatusopillisen
korkeakoulun kampusalueen suunnitelmassa. Aallon luonnosten mukaan
miehet ja naiset asuisivat omissa asuntoloissaan, jotka on erotettu toisistaan ylioppilaskunnan tiloilla. (Lukkarinen P. 1994, 15.) Sukupuolittavat
arkkitehtoniset tilat voidaan nähdä osana tietyn historiallisen tilanteen
yhteiskunnallisia ja poliittisia strategioita, mutta niiden sukupuolittavia
ominaisuuksia voidaan silti tulkita myös omista lähtökohdistamme käsin.
Asuntolan jakaminen kahtia yhteiskunnan tunnustamien kahden eri sukupuolen mukaisesti vahvisti ajan vallitsevia heteronormatiivisia käytäntöjä.
Arkkitehtuurin sukupuolittavassa otteessa paljastuu tilan valta sukupuoleen, mutta myös sukupuolittavan vallan liitos yhteiskunnan instituutioihin
(Saarikangas 1998, 259).
Videoteoksessani esitetty henkilöiden ja arkkitehtuurin välinen ”dialogi” toimii Aallon arkkitehtuurin ilmentämiä valtarakenteita vastaan rikkomalla hierarkkisia ja sukupuolittavia tilallisia käytäntöjä. Identiteetit liittyvät diskursseihin, mutta myös instituutioihin, niiden tiloihin ja tilallisiin
käytäntöihin, joissa identiteettejä ylläpidetään ja muotoillaan. Tila on aina
poliittinen.
Florian ja Marja tapaavat ja keskustelevat toistuvasti Helsingin Kulttuuritalon naistenhuoneessa. Tilan haltuunoton avulla murretaan vallitsevaa
binaarista sukupuolijakoa. Sukupuolta tuotetaan toistotekojen ja rituaalien avulla, mistä kertovat myös kahdelle eri sukupuolelle suunnitellut wc:t.
Videoteoksen henkilöinä Marja ja Florian eivät kuitenkaan toimi yksiselitteisesti normatiivisten mies- tai naisroolien mukaisesti, vaan kumpikin
toistaa hieman toisin näitä kahta kategoriaa. Florian ja Marja eivät toista
sukupuolta vaatteillaan, vaan he voivat vaihtaa niitä myös keskenään ilman
että tällä olisi merkitystä sosiaalisen sukupuolen rakentumiselle. Florianin
ja Marjan samankaltaiset vaatteet, joita he käyttävät ristiin teoksen lopussa,
vahvistavat käsitystä henkilöiden keskinäisestä yhteisöstä. Ryokan Mother
Tonguen yhteisö ei korosta sukupuolten välisiä eroja vaan suhtautuu niihin
välinpitämättömästi ja kepeästi. Tämä ilmenee myös piittaamattomuutena
alastomuutta ja vaatteiden avulla ilmaistuja eroja kohtaan, joten teos kyseenalaistaa hegemonisen heteroseksuaalisen oletuksen maskuliinisesta ja
feminiinisestä sukupuolesta.
Florianin normatiivisia sääntöjä rikkova pukeutuminen ja silmien
meikkaaminen vastustavat stereotyyppistä mieskuvaa. Florianin ja Marjan
dialogissa esiin nouseva ”seisten pissaaminen” kyseenalaistaa ne tavat ja
toistoteot, joilla kahta sukupuolta tuotetaan. Kumpikin hahmo murtaa toi-
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Florian Roithmayr ja Marja Silde Kulttuuritalon naistenhuoneessa. Kuva: Minna Kurjenluoma.

minnallaan ja sanoillaan vallitsevaa binaarista sukupuolijakoa. Teos vihjaa
yhteiskunnassa todellisena pidettävien sukupuoliroolien pettämisestä, eikä
kehoja ja niiden toistamia eleitä voida sijoittaa varmuudella miehen ja naisen kategorioihin. Florianin ja Marjan dialogi kertoo häilymisestä vakiintuneiden sukupuoliasemien laidoilla tai ulkopuolella. Miehen ja naisen kategorioiden kyseenalaistaminen kriisiyttää samalla hegemoniset käsitykset
sukupuolesta (Butler 2006, 33). Vakiintuneiden ja hallitsevien sukupuolten
ulkopuolelle asettuminen voi tuottaa myös ahdistusta yksilön menettäessä
normatiivisen mies- tai naisasemansa heteroseksuaalisessa kehyksessä (mt.,
21). Normatiivisen seksuaalisuuden ja sukupuolen hylkääminen siirtää subjektin asemaa sukupuolidiskurssissa ja identiteettiä sen aiemmalta paikalta.
Florian puhuu kauneudesta liittäen sen maskuliinisuuteen, tatuointeihin ja miesten ulos pullistuneisiin silmiin. Florian kuvailee nuorten miesten
kauneuskilpailua, jossa nämä pyrkivät tekemään suurilla silmillään vaikutuksen kilpailua seuraaviin naisiin. Vaikka Florianin kertomuksesta onkin
löydettävissä eleiden tasolla nurinpäin käännetty binaarinen sukupuolijako,
kertomus murtaa vallitsevien länsimaisten diskurssien käsitystä normatiivisesta maskuliinisuudesta ja miesroolista.
Ryokan Mother Tongue -teoksen kertomusta ympäröivää tilaa leimaa liminaalisuus, ja liminaalisuus liittyy myös itse kertomuksiin, jotka
muuttavat ja siirtävät paikaltaan hegemonista käsitystä teokseen kuvatusta arkkitehtuurista. Arkkitehtuurin ymmärtämiseen vaikuttaa aina myös
tiloihin liitetty kertomus ja sen diskurssi. Arkkitehtuurin hegemonisiin
representaatioihin soveltumattomat puheet, eleet ja teot voivat muuttaa
tiettyä tilallista paikkaa ja ainakin väliaikaisesti irrottaa sen tehtävästään
normatiivisen tilallisen järjestyksen osana. Hegemoniset käsitykset tiloista liittyvät usein myös vallitsevan sukupuolijärjestyksen ylläpitämiseen ja
vahvistamiseen.
Marja: Ei ole muuten helppoa saada kuvaa pyörtyvästä ihmisestä.
Pyörtyminen on kuitenkin aika harvinaista.
Florian: A fainting person is as beautiful as a man from the tribe
who turns his eyes around on purpose to be beautiful. They are all
in a row, tattooed and made up to be beautiful, turning their
eyes around. One of them is chosen as the most beautiful.
Marja: ”We like beauty”, Florian says. ”We like to see people
who are young and handsome and this is why we put on make-up.”
Florian: The elaborate make-up of the young men and their dances,
a kind of male beauty contest to gain the attention of women.
And we are trying to get our eyes as white as possible,
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Yksityiskohta Jyväskylän yliopiston kampuksen normaalikoulun muurimaisesta julkisivusta.
Pylväskatoksen päässä on koulun rehtorin työhuone. Kuva: Pekka Niskanen.
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eyes that are in trance, eyes that only have white.
To get your attention.
Marja: Mä en oo varma, että ne ymmärsivät sitä kauneutta,
jota sä säteilit sairaalassa. Onko liikaa toivoa tapaavansa
joskus ihmisen, joka haluaisi nähdä sun pyörtyvän?
Joka pystyis ihailemaan sisäänpäin kääntyneitä valkoisia silmiä
ja heikkoutta. Se on ihan kuin jos katselisi jotain nukkuvaa ihmistä.
[…]
Florian: In the classical act of a strip tease...
I would like to retain the suspense until the end.
Marja: Mä oon liian väsyny, että pystyisin pissaamaan seisten
ja mun on istuttava alas. Se on istualtaan pissaamista.
Mä oon menettäny häpeän, joka siihen liittyy.
Florian: The shame that you couldn’t piss standing as men.
For men pissing is a social act, something to share with others,
penises, smell, sounds, I’m not the one who knows about it.
I could imagine you together with a woman,
with a woman who pisses standing.
Marja: Se tekee sitä joskus seisaaltaan, joskus istualtaan.
Mitä sä tekisit: olisit sä hermona ja odottaisit mua takaisin kotiin
sairaalasta, muistaisit sä edes että mä olen tulossa takaisin?
Marja: Seuraavana aamuna sä tulit hakemaan mut kotiin.
Juuri sinä aamuna mä päätin mennä messuun, mutten voinut
tehdä sitä shortsit jalassa. Me mentiin hämärälle sivukadulle
ja mä vaihdoin mun shortsit sun farkkuihin.
Florian: I was more convinced about your need
to wear my jeans than going to mass.
Marja: Messun jälkeen sä halusit tietää siitä enemmän
ja keksin jutun flirttaavasta miehestä. Miehestä,
joka oli tullu istumaan mun viereen messussa ja yritti iskeä...
Florian: You said nothing about your need to wear
and to share my clothes.
Marja: Mä en ehdota housujen vaihtamista ennen iltaa. Florian kysyy
haluaisinks mä ne sen valkeet farkut, kysyy haluaisinko tulla messuun
uudestaan huomenna. Se uskaltaa kysyä sitä ja sen pehmeä tapa kysyä
sitä huvittaa mua ja mä ymmärrän että me tehtäisiin se huomenna
uudestaan. Seuraavana päivänä mulla on sen valkeet farkut jalassa,
seuraavana yönä mä nukun pelkästään ne valkeet farkut jalassa.
(Niskanen P. 2002.)
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Laitos ja normaali

gisia tavoitteita: ”Terveysnäkökohdat vaativat, että oli koulutettava voimakkaita ruumiita; laatunäkökohdat puolestaan vaativat päteviä upseereita; poliittiset näkökohdat tottelevaisia sotilaita; moraaliset näkökohdat irstailun ja homoseksuaalisuuden ehkäisemistä.” (Foucault 2005a,
234–235.)

rehtorin työhuone nousee poikkeuksellisella tavalla esiin muusta arkkitehtuurista. Johtajan työhuone erottuu pihalle betonipilarien kannattelemana
erillisenä kappaleena. Huoneen sisäänkäynti on merkitty tämän lisäksi vielä kolmen pilarin tukemalla katoksella. (Lukkarinen P. 1994, 14, 68–69.)
Johtaja ja hänen työhuoneensa ”vartioivat” normaalikoulun ja yliopiston tiloissa käsitystä normaaliudesta ja sen rajoista. Arkkitehtonisten tilojen hierarkkinen järjestely korostaa valvontaa ja kuria: sisällä olevat halutaan pitää
näkyvillä ja saada yksityiskohtaisen valvonnan piiriin. Modernia arkkitehtuuria ei ole tarkoitettu vain nähtäväksi, vaan sen päämääränä on myös sisäisen ja yksityiskohtaisen valvonnan toteuttaminen pitämällä rakennusten
ja tilojen sisällä olevat henkilöt tietoisesti näkyvissä suunnittelukäytäntöjen
avulla. (Foucault 2005a, 234.)
Kehollisia subjekteja valvotaan ja vartioidaan arkkitehtonisesti, mutta
valvonta kohdistuu myös lääketieteen ja pedagogiikan objektivoimaan ruumiiseen. Ruumiista oli valistuksen rationaalisuuden seurauksena tullut vallan kohde, jota ”manipuloitiin, muokattiin ja koulutettiin”. Lääkärit ja filosofit tuottivat ymmärrettävää ruumista anatomis-metafyysisellä tasolla, kun
taas koulu-, sairaala- ja sotilaskäytännöillä sekä niihin liittyvillä empiirisillä
menetelmillä pyrittiin hallitsemaan ruumista valvomalla ja korjaamalla sen
toimintaa. Foucault’n mukaan anatomis-metafyysinen taso liittyy toimintaan ja pyrkimykseen selittää ruumista. Teknis-poliittinen taso puolestaan
korostaa käyttäytymistä ja ruumiin alistamista. Näiden voimien avulla ruumiista pyrittiin tekemään sekä ymmärrettävä että hyödyllinen. (Mt., 186.)
Ryokan Mother Tongue -videoteoksessa Florian, Marja ja Robin palaavat
toistuvasti sairaalan ja lääketieteen ruumista objektivoiviin käytäntöihin,
jotka myös muokkaavat yksilöitä subjekteiksi. Dialogissa nousee esiin tajuttomuus, joka ei kuitenkaan auta yksilöä pakenemaan normalisoivaa valtaa
ja sen objektivoivia käytäntöjä. Vallan, sen harjoittaman objektivoinnin ja
subjektivoinnin ulkopuolelle on mahdotonta asettua. Näyttelijöiden dialogissa korostuvat lääketieteen objektivointi ja sen diskursseissa vaikuttavat
subjektiasemat.
Robin: You broke a leg and were taken to hospital.
Florian: I crashed down on my feet and fainted before all of you.
What you had just seen never came as a slow motion again.
Robin: We came to visit you at the hospital.
I was at home in those long corridors and wide white lobbies.
Florian: You had a white outfit on.
You were running in the corridor jumping down the small stairs
and spreading your hands to your sides as wings.
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Sairaaloista muodostui modernissa ruumista kontrolloiva ”terapeuttinen
tila” (Foucault 2005a, 197). Tilassa toimiva koneisto tutkii ja objektivoi kehollista subjektia, minkä seurauksena tutkittava myös yksilöidään. Sairaala
on muuttunut modernissa lääketieteellisen kurin tilaksi, jossa tutkittavat
ruumiit alistetaan diskursiiviseen tietoon liittyvien ”kurinalaisten” käytäntöjen alaisuuteen (mt., 252–253). Sairaalat, koulut ja kasarmit ovat osa
arkkitehtuuria, joka on rakennettu toteuttamaan yksilöihin kohdistuvaa valvontaa ”pitämällä sisällä olevat henkilöt näkyvissä”. Arkkitehtonisissa tiloissa tapahtuva valvonta ja jatkuva näkyvillä pitäminen muokkaavat sisällä olevien yksilöiden käyttäytymistä. Valvottavista ja tarkkailtavista tulee samalla
myös tiedon kohteita. (Mt., 234.) Sairaalarakennus muodostui vähitellen
lääketieteellisen toiminnan välineeksi ja sotilasakatemiat pedagogisiksi valvontakoneiksi.W Yliopistojen rakennuksista ja kampuksista tuli tieteen ja
pedagogiikan tarpeisiin organisoituja tilallisia järjestelmiä (mt., 234–235).
Jyväskylän yliopiston kampuksella toimiva analyyttinen ja luokitteleva
koneisto perustuu ajatukselle normaalista. Normaalin käsite liittyy erityisesti kampusalueelle rakennettuun kasvatusopillisen korkeakoulun harjoituskouluun, jota nimitettiin myös normaalikouluksi. Foucault’n mukaan
normi vakiintui 1700-luvulla muiden valtamuotojen, ”lain vallan, puhutun
ja kirjoitetun sanan vallan sekä perinteen vallan rinnalle” (mt., 250). Koulutuksen vakiointi ja opettajaseminaarien perustaminen toivat normaalin
käsitteen osaksi pedagogiikan mikrotasoa, jolloin normaalistaminen toisaalta homogenisoi opetettavia, mutta nosti toisaalta samalla esiin yksilöiden
välisiä eroja erilaisten mittausten tuloksena (mt., 250–251). Instituutiossa
toimivien henkilöiden asemien välisiä eroja korostetaan usein myös rakennusten tilajärjestelyjen ja massoittelun avulla.
Aallon arkkitehtuurista voidaan löytää suunnittelupyrkimyksiä, jotka
rikkovat heterotooppisuuden epähierarkista järjestysperiaatetta. Aalto on
painottanut Jyväskylän yliopiston arkkitehtuurissa hierarkkisia valtarakenteita korostamalla korkeakoulun hallintoa johtavien korkeimpien virkamiesten työtiloja rakennusten julkisivuissa ja kulkureiteissä. Jyväskylän yliopiston kampusalueen arkkitehtuurissa harjoituskoulun eli normaalikoulun
5

W Foucault esittää École Militaire -sotakoulun päämäärien edellyttäneen tietyntyyppisiä pedago-
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Marja: Niissä valkoisissa vaatteissa oli jotain hienoa.
Sellaset vois sopia lääkärille, sairaanhoitajalle tai enkelille.
Sä halusit pitää huolta Florianista.
Marja: Hei, sun pää kosketti vesiputkia ja sä putosit
pesukoneen päälle. Sä et ollu enää olemassa samalla tavalla
kuin ennen. Olit kyllä olemassa, mutta et tienny kuka tai mikä olet.
Sulla ei ollu menneisyyttä, muotoa tai identiteettiä.
Robin: Mä olin jokin juttu keskellä pimeyttä
ja sitä pimeyttä halkoi sähkönkeltaiset salamat.
[…]
Robin: Me ollaan humalassa ja rikotaan esineitä tahallaan. Meidän
on jotenkin päästävä lähemmäks sitä sairaalassa olevaa ystävää.
Marja: Mä oon ostanut liimaa,
että me voitas korjata ne rikotut esineet.
Florian: Pencils, (and other) small useless objects.
Robin: This is a sketch and a floorplan for an imaginary hospital.
Big lobbies and entrances for arriving patients, that look great
and grand. There’s a lot of light.
Marja: Vähän aikaa mä jo luulin että me ollaan kateellisia sille.
(Niskanen P. 2002)
Biovallan kehittymisen seurauksena yhteiskunnan jäsenten elämä joutui
analysoinnin ja säätelyn kohteeksi, jolloin ruumiista, sen terveydestä, ravinto- ja asumistottumuksista tuli samalla poliittinen kysymys. Ihmisten
ruumiita mittaavan, arvioivan ja arvojärjestykseen asettavan normalisoivan
vallan merkitys lisääntyi. (Foucault 1998a, 102–103.) Sairaudet liittyvät
biovallan kurinpitojärjestelmään, jonka normalisoivat käytännöt mahdollistavat yksilöiden fyysisten ja psyykkisten erovuuksien vertailun ja heidän
sijoittamisensa tämän perusteella tiettyyn kohtaan normaalista epänormaaliin kulkevalle janalle (Alhanen 2002, 144–145).
Marja: Sä sait haavan sun oikeaan polveen
silloin kun sä kaaduit maahan.
Robin: Mä loukkasin mun polven, mutten silti joutunut paniikkiin
tai saanut sellasta mielihyvää kuin aikaisemmin kuvittelin.
Koko sairaala tuoksui desinfiointiaineelta.
Marja: Kouluissa, teattereissa ja konserttisaleissa on
kaikissa se sama haju.
Robin: Se oli sama haju jonka haistoin,
kun ne oli saaaneet mut kiinni naisten vessasta.
Haistoin sen hajun heti ensimmäiseksi kiinnijäämisen jälkeen.

Desinfiointiaine muistutti ensin kiinnijäämisestä ja sitten häpeästä.
Marja: Ensin paniikki, sitten mielihyvä ja taas paniikki.
Mutta ne auttaa unohtaan. Niitten avulla voi päästä lähemmäks
tyhjyyden tunnetta ja merkityksettömyyttä.
Robin: En ajatellu aikaisemmin, että sama haju
joka merkitsi paniikkia ja mielihyvää,
itse asiassa peittääkin kuoleman hajua sairaalassa.
Marja: Onks sun tikit poistettu jo?
Robin: Mun ympärillä oli ainakin kymmenen lääketieteen
opiskelijaa, joilla oli vaan yks asia niitten mielessä: mun tikit.
Niitten opettaja valitsi yhden tytön ja mä olin pettynyt kun se ei ollu
innostuneempi koskettaan mua. Ne toiset ei edes päässy niin lähelle.
Se ei olis halunnut tehdä sitä, vaikka se pakotettiin.
Sitten mä pyörryin.
Florian: Come on, you have at least half of the stiches left
on your knee. Remove them yourself and don’t faint.
Robin: I told them that I would faint. I fainted sitting in the chair
and ended up lying on the floor.
Marja: Näit sä ketään sun lähellä kun sä heräsit? Sä yritit tietysti
muistaa kuinka sieltä päästään ulos ja missä sun tavarat on.
(Niskanen P. 2002.)
Pidän ruumiiseen kohdistuvaa lääketieteellistä valtaa modernin pyrkimyksenä paljastaa anatomis-fyysisellä tasolla ruumiin todellinen alkuperä ja
perusta. Tämä merkitsee samalla myös modernin jatkuvaa, loppumatonta
liikettä kohti ruumista koskevaa kaikenkattavaa teoriaa. Yksilöiden kehoista
on tullut modernin universalismin kohde, ja yksilöitä objektivoidaan lääketieteellisiksi ruumiiksi modernin rationaalisuuden ja vapautuksen nimissä.
Tämä objektivointi tapahtuu aina jossakin tilassa, jossa objektivoitavat ruumiit ovat läsnä, kuten sairaaloissa, kouluissa tai yliopistoissa. Myös lääketiede arvioi ruumista suhteessa normaaliin, jota tukevia käsityksiä tuotetaan
ja uusinnetaan jatkuvasti lääketieteen diskurssissa. Biopolitiikan käytännöt
objektivoivat yksilöt osaksi väestöä, jonka biologisia ominaisuuksia, kuten
terveydentilaa, pyritään tarkkailemaan säännöllisesti. (Alhanen 2007, 142.)
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Narratiivinen tieto muokkaa tilassa kerrottavaa identiteettiä
Postmoderni identiteettikäsitys on heterotooppisen tila-ajattelun ja arkkitehtuurin liikkuvan tarkastelupisteen lisäksi Ryokan Mother Tongue -teoksen kolmas merkittävä lähtökohta. Postmodernin näkemyksen mukaan niin
henkilöhahmojen, ihmisten kuin tilankin identiteetti perustuu aina kerto-
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mukselle. Ryokan Mother Tongue -teoksessa yksilön identiteettiä tuottaa
ja muokkaa sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja sairauteen liittyvä kertomus.
Tuija Pulkkinen on todennut, että identiteetti on kertomuksen kertomista, sillä ”[t]odellinen identiteetti on kertomus ja kertomukselle perustettu
identiteetti on tosi” (Pulkkinen 1998a, 186). Väitän, että identiteetti kerrotaan ja se tulee todeksi lähes aina suhteessa johonkin fyysiseen tilaan, joka
on siten myös osallisena tietyn kulttuurisen identiteetin rakentamisessa.
Videoinstallaatiossa kuvattu yhteisö elää elokuvan sisäisessä kuvitteellisessa tilassa, jonka ominaispiirteitä ovat väliaikaisuus, epävakaus ja kulttuuristen luokittelujen kaihtaminen. Henkilöiden identiteetit eivät ole
vakiintuneita, ja he sijoittuvat yhteiskunnan sosiaalisessa rakenteessa normatiivisten asemien ja identiteettien väliin. Sekä henkilöiden identiteetit
että elokuva ja sen kuvaustapa antavat tilaa Toiselle ja sille mahdollisuudelle, että Toinen voi häiritä vakiintuneena pidetyn identiteetin rajaa (ks.
Sundholm 2006). Epävakaassa liminaalitilassa juuri Toisen tunkeutuminen
vakiintuneena pidettyyn minään ja kertomuksen tuottaminen tästä tunkeutumisesta tarjoavat mahdollisuuden identiteettikäsityksen muutokseen.
Ryokan Mother Tongue -teoksen tarinassa Toinen ilmenee sosiaalisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolisena sukupuolena ja epänormatiivisena seksuaalisuutena sekä myös sairautena, jota länsimainen lääketiede pyrkii hallitsemaan omalla rationaalisuudellaan.
Marjan sairauteen liittyvä kertomus alkaa Jyväskylän yliopiston päärakennuksen ala-aulassa. Se jatkuu viuhkanmuotoisessa juhlasalissa, sen näyttämöllä ja päärakennuksen porrashallissa, joka on myös kampusalueen läpi
kulkeva katu. Sairauteen liittyvä tarina sulautuu päärakennuksen buleuterionia muistuttavassa luentosalissa Marjan kertomukseen meediosta. Tarinassa
meedio vakuuttaa Marjan olevan terve. Florian ja Marja riitelevät meedion ja Marjan kertomuksen uskottavuudesta päärakennuksen ja harjoituskoulun välisellä piazzamaisella näköalatasanteella, kirjaston katolla ja itse
kirjastossa. Kaikkiin edellä mainittuihin arkkitehtonisiin paikkoihin liittyy
heterotooppinen ajatus epäselvästä tilallisesta identiteetistä sekä tilojen
keskinäisiä suhteita määrittävä epäjatkuvuus. Videoteos korostaa Jyväskylän
yliopiston arkkitehtuurin ambivalenttia identiteettiä muuttamalla luentosalin makuusaliksi, kirjaston katon piazzaksi, kirjaston kodinhoitohuoneeksi
ja kampusalueen kahden henkilöhahmon valtaamaksi alueeksi.
Porphyriosin Aallon arkkitehtuurin yhteydessä esiin nostama heterotopia merkitsee tilajärjestelyjen tasolla visuaalisen eron, erilaisuuden ja
Toisen hyväksymistä. Tila ei kuitenkaan itsessään sisällä mitään pysyviä
merkityksiä, arvoja tai ideologioita, vaan tila voi korkeintaan ohjata ihmi-

Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalin ja hallintosiiven välinen porrashalli.
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Ryokan Mother Tongue -videoinstallaation vasemmanpuoleinen kuva keskittyy näyttelijöihin.

Videoinstallaation oikeanpuoleinen kuva painottaa arkkitehtuuria ja tilaa.

siä käyttämään sitä tietyllä tavalla. Yksilön tasolla tilan merkitykset voivat
liittyä tietyissä tiloissa koettuihin ja kerrottuihin tarinoihin, mutta myös
tilassa toimimiseen tai tilan hallintaan. Tilan merkitykset muodostuvat lopulta vasta sitä käytettäessä ja siihen liittyvien sosiaalisten suhteiden ja tarinoiden seurauksena.
Florian: Your language carries a strong awareness of sickness.
Marja: Se odottaa mun tunnustavan etten ole kunnossa.
Heti tunnustuksen jälkeen sä alat kieltää, että se olisi mitään vakavaa.
Florian: I won’t allow you to be sick.
Marja: Kaiken puheen ja keskustelun tarkoitus on vain vakuuttaa
sut ja kaikki muut testien ja niiden tulosten harmittomuudesta.
Florian: Do you think that we are trying to place you
and to push you into the story which allows only others to be sick.
Marja: Mä tiedän, että mä jaan tän sairauden erityisesti mustien
naisten kanssa. Mä pidän siitä ajatuksesta. Mun jalat on turvonneet,
nivelet on kipeät, mulla on kuiva yskä, punaisia ruusuja jaloissa.
Se pakottaa jotain kasvamaan sisällä, se aiheuttaa tulehduksen
ja kipua. Se jättää jälkeensä arpia.
Florian: And I already repeat in my mind: swollen feet,
pain in the joints, cough, red bumps on your legs.
Marja: Sairaus on kuin aseen liipaisin, joka on mun sisällä.
Mä pidän kuitenkin ajatuksesta ettei kukaan tiedä siitä totuutta,
että on jotain sellaista jota ei voi hallita.
Florian: And then it disappears.
The girl is the medium, the girl from the pool.
Marja: Sillä ei ole samaa äidinkieltä kuin mulla.
Mä ihailen sitä tapaa jolla se anastaa, romuttaa ja käyttää väärin
tätä kieltä. Se saa tän kielen kantamaan toisia, uusia merkityksiä.
Se ei koskaan pyytäny mua vakuuttamaan itseäni tai ketään
muutakaan etten olisi sairas. Se sano että mä en oo sairas.
Se kertoi pystyvänsä näkemään mun läpi.
Ja mä kysyin siltä mitä se näkis jos mä olisin sairas.
Se sano että se näkis silloin jotain varjoja mun sisällä.
Mun mielestä se paljasti ja samalla vaaransi itsensä.
Florian: Saying things like these
would make her an easy target to hit.
Marja: Se riisu mut pelkillä silmillä. Se ei ollu samanlaista stripteasea
missä mä olin ollu mukana aikaisemmin. Mä en silti pystyny
houkuttelemaan sitä menemään sinne henkien maailmaan.
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Florian: I would like to watch her in a trance to understand
how I would look fainting, just the whites shining in my eyes,
her eyes, her shiny white eyes as they are turning around.
Marja: Se olis ollu silloin osa sitä samaa kauneutta
kuin sä aikaisemmin.
Florian: On the edge of my consciousness
they saw the beautiful white eyes.
Marja: Meedio on kieltänyt hengiltä pääsyn sen ruumiiseen.
Se pelkää henkien maailmaa eikä halua niiden jakavan sen ruumista.
Se pelkää, että sen oma mieli siirrettäisiin syrjään
ja että ne alkais kontrolloida sitä.
Mä toistan aina samoja lauseita sun kanssa.
Florian: You insist in believing the experiences the medium had.
Marja: Sä haluat tietää kuka se on ja mä en kerro. Sä vastustat
mun kertomusta meediosta ja kaikkea sitä mitä se on kokenut.
Sä oot vihanen mulle mun sairaudesta.
Florian: And you think that it makes me jealous?
I’m trying to refer in my own way to my experiences
in a spiritual meeting with moving glasses and stuff.
Marja: Se on kaikki mitä sä kerrot, kuvittelet
että se saisi mut pysyttelemään erossa meediosta.
Voiko lyhyt ja kömpelö tarina olla koskaan tarpeeksi?
Florian: You think that I don’t want to credit
your story about the sickness.
Marja: Sä vastustat sekä tarinoita että sairautta.
Ja yhdessä vaiheessa lakkaat kysymästä niistä yhtään mitään.
Marja: Sairaus on kuin ajastin mun ruumiissa. Sun mielessäs
sairaus on kauhua, joka on pidettävä perheen ja kodin ulkopuolella.
(Niskanen P. 2002.)
Marjan kertomus meediosta ja sairaudesta nostaa esiin ratkaisemattoman
epäoikeudenmukaisuuden tunteen, joka johtuu Florianin suhtautumisesta
toisaalta meedioon, toisaalta sairauteen. Florian edustaa keskustelussa hegemonisen vallan rationaalisuutta, kun taas Marja asettuu meedion narratiivisen tiedon puolelle. Kertomus meediosta edustaa lyotardilaisittain sanottuna vähemmistöjen narratiivista tietoa, joka ei modernin rationaalisuuden
näkökulmasta kuitenkaan ole todellista. Narratiivinen tieto voidaan leimata
villiksi, alkeelliseksi ja takapajuiseksi tietämättömyydeksi vastakohtana länsimaisen tieteen edustamalle ”todelliselle” tiedolle. Meedion kertomukseen
ja ”yliluonnollisiin” kokemuksiin pohjautuvasta tiedosta muodostuu tieteel-

le Toinen, mikä kertoo rationaalisen ajattelun ylemmyydentunnosta suhteessa narratiivisiin lausumiin. ”Tarut ovat faabeleita, myyttejä, legendoja,
jotakin naisille ja lapsille soveltuvaa.” (Lyotard 1985, 46.) Postmodernin
suhde tietoon on modernia monimutkaisempi ja myös osittain ristiriitainen.
Postmoderni tieto merkitsee Lyotardille herkkyyttä eroille sekä kykyä kestää yhteismitattomuutta, ristiriitaisia päätelmiä ja paralogioita. (Mt., 8–9.)
Marjan ja Florianin dialogi sairaudesta liittyy ajatukseen pakanallisuudesta, joka kyseenalaistaa vain yhden totuuden ja yhden tavan edistyä. Marjan sairaus on haaste rationaaliselle länsimaiselle ajattelulle, jonka päämäärä
on löytää sairauden vielä tuntemattomat syyt. Myös lääketiede osallistuu
länsimaisen rationaalisuuden nimissä loputtomaan totuuden lähestymiseen,
jonka edellytys on vielä tuntemattoman tiedon paljastaminen (Best & Kellner 1991, 27, 160). Pakanallisuus sen sijaan asettuu länsimaista rationaalista ajattelua vastaan avaamalla useita samanaikaisia perspektiivejä, joiden
avulla on mahdollista tarkastella asioita eri näkökulmista käsin – niin tieteen kuin narratiivisen tiedonkin valossa.
Marja luettelee sairautensa oireet Florianille, joka vakuuttaa osaavansa
ne jo ulkoa. Luettelo viittaa länsimaisen lääketieteen tapaan luokitella sairauksia. Marjan kertomuksessa meedio ohittaa oireet painottaen katseensa
paljastamaa totuutta Marjan sairaudesta: ”Marja on terve.” Meedion tieto
ja hänen subjektin kehoon kohdistamansa ”riisuva” katse ovat merkkejä rationaalisuudelle vieraasta kielipelistä ja perspektiivistä. Meedion katse ja
narratiivinen tieto asettuvat vastakkain länsimaisen lääketieteen tutkimusmenetelmien kanssa. Ryokan Mother Tongue -teoksessa Florian ja Marja käsittelevät kiistaansa meedion narratiivisen tiedon aiheuttamasta konfliktista
unien avulla. Heidän unensa liittyvät perspektivismiin ja narratiiviseen tietoon, jota Marja korostaa nostamalla esille Florianin näkemän unen perheestään. Florianin uni on viittaus aikaisempaan elämään, kun taas Marjan
uni kertoo suhteesta perheeseen.
Marja: Sä unohdit. Sulla on se sun uni. Sun unessa,
unessa joka me kaikki tiedettiin, sä olet vanha mies
jossain 1600-luvun hansakaupungissa.
Florian: For some reason you know the town to be Lüneburg.
In the dream I’m waiting for my grandchildren, children and wife
in the remarkably wealthy familyhouse, where the family’s trading
company is also located. First time in any of my dreams I have felt
a slight wind from a window and heard the leaves of the linden trees
murmur in the wind. A grandchild had come to hold my hand
and walk to the window.
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Marja: Sä kuulit sun omien kenkien narinan. Sä olit vakuuttunut ettei
se ollut mikään tavallinen uni, se oli liian todellista ollakseen unta.
Mun unessa mä tulin käymään mun perheen luona jossain
kakskytluvun Amerikassa. Me oltiin ajettu autolla perheen yhteiselle
päivälliselle. Heti kun mun mies ja lapset oli astuneet ulos autosta
joku alko tulittaa konekiväärillä meitä kohti suoraan talosta.
Me heittäydyttiin kaikki alas ja oli ihme ettei kehenkään osunut.
Mun vanhemmat ja muut perheenjäsenet istuivat kaikessa rauhassa
hämärässä ruokasalissa, eikä kukaan tiennyt mitään ulkona
tapahtuneesta tulituksesta. Mä huusin lujaa niille hirvittävästä
välikohtauksesta, joka oli loukannut mun perheen turvallisuutta.
Mun mielestä ne välitti kaikesta aivan liian vähän. Ja sit mä heräsin.
(Niskanen P. 2002.)
Marjan tarina sairaalassa tehdyistä kokeista kertoo lääketieteen keholliseen
subjektiin kohdistamista objektivoivista käytännöistä ja tästä objektivoinnista seuraavasta yksilöinnistä. Objektivointia ja yksilöintiä tukee ulkopuoliselle katseelle alistettu tutkittavan potilaan puolialaston ruumis, joka on
sairaalassa harjoitettavan rationaalisen ja jokapäiväisen väkivallan kohde.
Marja: Sairaalan pusero on auki takaa.
Mä olen varma, että se on hätätapausten vuoksi.
Florian: Maybe when you fainted, they could tear it apart in
a second and cut something open in you, get quickly inside you.
Marja: Onks se niin kaukana raiskauksesta?
Ne oli pistäneet rauhoittavia mun ruumiiseen
ja mä kävelin kuin astro- tai kosmonautti.
Florian: After being too long in orbit around the earth,
losing muscles, being unable to walk at all.
Marja: Mä tunsin itseni astronautiksi. Selästä auki oleva pusero
muistuttaa alkavasta stripteasesta, joka ei ole vapaaehtoista.
Mä en halua näyttää mun selkää kaikille.
(Niskanen P. 2002)
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatio ja siihen liittyvät kertomukset sitoutuvat perspektivistiseen ajattelutapaan, joka ei kuitenkaan aseta yhteismitattomuutta, ristiriitaisia päätelmiä tai paralogioita dikotomisesti vastakkain yhteismitallisuuden, johdonmukaisuuden ja yhteisymmärryksen
kanssa. Videoinstallaatio ei tyrmää vähemmistöjen narratiivista tietoa eikä
tieteellistä tietoa. Teos ei myöskään aseta näitä kahta tiedon muotoa dikotomisesti vastakkain. Ryokan Mother Tongue kertoo erilaisten perspektiivien
keskelle joutuneista ihmisistä, joiden identiteettiä keskenään ristiriitaiset ja

Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatio.
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toistensa kanssa yhteensopimattomat näkemykset halkovat. Pakanallinen
asenne merkitsee tilan antamista kokeiluille ja uusien diskurssien ja arvojen
esiin nousemiselle, niin että syntyy mahdollisuus liikauttaa identiteettiä aiemmalta paikaltaan uuteen asemaan.

Lyotard on kiinnittänyt huomiota länsimaisen filosofian taipumukseen korostaa seuraavan kaltaisia binaarisia oppositioita: diskursiivinen ja havaittava, lukeminen ja havaitseminen, universaalinen ja singulaarinen, teoria ja
taide. Lyotard painottaa vastakohtaparien termien epätasapainoa, joka merkitsee samalla myös kielen ja teorian korostamista taiteen ja kuvittelukyvyn
kustannuksella. Lyotardin pyrkimyksenä onkin kohdistaa huomio vastakohtaparin alempiarvoiseen osapuoleen. (Best & Kellner 1991, 149, 151, 252.)
Tämä ei kuitenkaan merkitse kuvallisuuden tai näkemisen korostamista
kielellisen ulottuvuuden kustannuksella. Lyotardin päämäärä on sen sijaan
edesauttaa kuvallisuuden pääsyä diskursiivisen alueelle, jolla sen olisi mahdollista myös vaikuttaa itse diskurssiin. Lyotard perää abstraktien teoreettisten diskurssien häiritsemistä kuvallisten diskurssien avulla. (Mt., 149, 152.)
Pidän Lyotardin esittämää tavoitetta postmodernin perspektivismin,
mutta myös videoteokseni Ryokan Mother Tongue päämääränä. Näin ollen
teokseni tapa kuvata ja esittää Aallon arkkitehtuuria vaikuttaa samalla Aallon arkkitehtuuria merkityksellistäviin diskursseihin. Ryokan Mother Tongue
-videoinstallaatio kuuluu toisaalta kuvallisuuden, toisaalta diskursiivisuuden
alueelle ja tuottaa niiden avulla postmodernia tulkintaa representoimastaan
arkkitehtuurista. Koska ymmärrän videoteoksen ja sen ”kuvallisuuden” vaikuttavan Aallon arkkitehtuuria merkityksellistäviin diskursseihin, ei tutkimustekstissäni ole kysymys vain videoinstallaation ja sen merkitysten tulkinnasta. Tutkimukseni liittyy modernin ja postmodernin arkkitehtuurin
diskursseihin, niiden toisistaan eroaviin tapoihin ymmärtää arkkitehtuuria,
tilaa ja kuvallisuutta.
Arkkitehtuurihistorioitsija Beatriz Colomina ehdottaa arkkitehtuurin ja
rakennusten tarkastelua sekä representaationa että tiloina. Rakennukset ovat
valokuvien, elokuvien ja kirjojen tapaan representaatiomekanismeja. (Colomina 1996, 13–14.) ”[M]odernin arkkitehtuurin ulkoiset merkit, lasi, teräs
tai teräsbetoni eivät yksin tee rakennuksista moderneja” (mt., 73). Moderni
arkkitehtuuri toimii symbioosissa 1900-luvun massamedian kanssa. Medialla on ollut merkittävä rooli 1900-luvun arkkitehtuurin representoimisessa ja
”tuottamisessa”. Yksi Colominan pääväitteistä Privacy and Publicity -kirjassa
onkin, että modernista arkkitehtuurista tulee modernia vasta kun se on kos-

ketuksissa mediaan – elokuviin, näyttelyihin, kirjoihin ja lehtiin. Moderni
arkkitehtuuri on Colominan esittämien väitteiden valossa peruuttamattomasti medioitunutta, sillä tunnemme arkkitehtuuria ensi sijassa mediassa
esillä olleiden valokuvien, videoiden ja elokuvien kautta. Omat havaintomme rakennuksista ovat usein toissijaisessa asemassa. (Mt., 14–15, 73.) Myös
Ryokan Mother Tongue esittää medioituneen tulkinnan Aallon arkkitehtuurista. Tulkintakehykseni ei kuitenkaan liity moderniin, vaan arkkitehtuurin
heterotooppisuuteen ja postmoderniin perspektivismiin.
Videoinstallaatioon kuvattu arkkitehtoninen tila vaikuttaa sijaitsevan arkipäivässä toimivan vallan ja normatiivisten sääntöjen ulkopuolella. Ryokan
Mother Tongue on kuitenkin kuvattu Aallon piirtämissä rakennuksissa, ja
jo teokseen dokumentoidut kuvaushetket ovat rakennusten käytön todellista toisin toistamista. Teosta voitaisiin aivan yhtä perustellusti tarkastella
dokumenttina kuvauksista ja institutionaalisen arkkitehtuurin sääntöjä vastaan toimimisesta. Installaation heterogeeninen kuvaustapa ei noudata yksiselitteisesti vain yhtä tapaa dokumentoida Aallon arkkitehtuuriin sisältyviä
tiloja. Teoksen videoihin sisältyvät staattiset kuvat muistuttavat kuvallisia
representaatioita, jotka liittyvät modernin arkkitehtuurin esittämiseen eri
medioissa, kuten lehdissä ja dokumenttielokuvissa. Videoissa kuvataan
näyttelijöiden lisäksi muita henkilöitä vain kahdessa yksittäisessä kuvassa.
Kun Florian, Robin ja Marja tulevat Otaniemen teknillisen korkeakoulun
ala-aulaan, he kävelevät hetken aikaa muiden paikalla olevien henkilöiden
kanssa samaan suuntaan. Marjan pitäessä esitelmää meediosta Jyväskylän
yliopiston luentoluokassa avoimen oven ohi vilahtaa tuntematon henkilö.
Videoteoksessa Aallon arkkitehtuurin tilat ovat muulloin kuin ”neutronipommin” jäljiltä. Niitä käyttävät vain teoksen kolme henkilöä, mutta myös
kolme henkilöä voivat vaikuttaa tilan tulkintaan toimimalla toisin.
Tilaa voidaan tarkastella suhteessa toimintaan, mutta toimintaan vaikuttaa aina myös tila ja tilassa toimiva instituutio. Tila ja toiminta ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. (Foucault 2002, 372.) Subjektivointiin
osallistuvien instituutioiden pyrkimyksenä on muuttaa ajattelunsa ja toimintansa kohteena olevien yksilöiden käsitystä omasta subjektiudestaan
ja identiteetistään. Metodina nämä instituutiot käyttävät omien ajattelu- ja
toimintatapojensa kohdistamista valittuihin yksilöihin, jolloin kohteena
olevien ajattelu ja toiminta muuttuvat. Lääketieteellisten ja pedagogisten
instituutioiden sekä niitä tukevien diskurssien käytännöt muokkaavat myös
instituutioiden ulkopuolista maailmaa. Käsitykset terveydestä, seksuaalisuudesta ja sukupuolesta ovat keskeisessä asemassa tarkasteltaessa yhteiskunnan normatiivisia sääntöjä ja käytäntöjä. (Alhanen 2007, 21–23.)
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Ryokan Mother Tongue -videoinstallaation kuvauspaikat liittyvät niihin
instituutioihin ja diskursseihin, jotka subjektivoivat yksilöitä ja määrittelevät identiteettejä diskurssien käytäntöjen mukaisiksi. Kuvauspaikkojen joukossa moderni rivitalo liittyy perheeseen, yliopiston kampusalue
tieteelliseen tietoon, Kulttuuritalo ideologiaan ja eri perspektiiveihin ja
Kansaneläkelaitoksen rakennus sosiaaliturvaan ja kehollisen subjektin
määrittelyyn.
Videoinstallaationi kuvaamat heterogeeniset kohteet, kuten seksuaalisuus, sukupuoli, ruumis, sairaudet ja arkkitehtuurin tilakäytännöt, ovat
kaikki ilmiöitä, joita on ajateltu tietyllä tavalla tiettynä aikana vaikuttaneissa instituutioissa ja niiden diskursseissa. Teoksessa Marjan ruumista ja
tämän sairautta kohdellaan ilmiönä, joka objektivoidaan lääketieteen diskurssissa vaikuttavan tiedon ja lääketieteellisten käytäntöjen avulla. Marjan
esiin nostama meedion narratiivinen tieto on subjektivoivien käytäntöjen
kääntöpuoli eikä sijoitu instituutioissa vaikuttavien diskurssien piiriin muuten kuin tutkimusaineistona. Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatiossa
on kysymys niistä objektivoivista ja subjektivoivista käytännöistä ja vaikuttamisen keinoista, joita instituutioiden sisällä toimiviin tai niiden sisälle joutuneisiin yksilöihin kohdistetaan. Samalla teoksessa korostuu myös
diskurssien ja käytäntöjen tuottamien identiteettien toisin toistaminen.
Subjektivointiin ja objektivointiin liittyvät kulttuuriset käytännöt ohjaavat
yksilöitä tarkkailemaan toimintaansa ja identiteettiään ja itseään tietyllä tavalla ajatteleviksi ja toimiviksi olennoiksi.
Valtaan sisältyy aina vastarinnan mahdollisuus, ja juuri siksi tilassa toisin toimimisella ja toisin toistamisella on merkitystä (Foucault 2002, 371;
Saarikangas 1998, 275). On myös mahdollista, että toiminnan ja muuttuneiden käytäntöjen seurauksena tilojen edustamat arvot kääntyvät ylösalaisin, sillä arkkitehtuuriin liitettävät arvot ovat aina riippuvaisia toiminnasta
ja harjoitetuista käytännöistä (Foucault 2002, 371). Foucault’lainen vastarinta kohdistuu normalisoivaan hallintaan, joka on laajentunut subjektivoimisen keskeisille alueille. Foucault perää uusia subjektiuden muotoja, joita
jokaisen on rakennettava päästäkseen eroon valtioon sidoksissa olevasta
yksilöinnin muodosta. (Alhanen 2002, 148–149.) Normalisoinnin keskeinen ongelma liittyy ”toisin ajattelemisen” rajoittamiseen, joka tekee elämisen, olemisen ja tekemisen vaihtoehtoisista muodoista lähes mahdottomia.
Foucault’laisessa perspektiivissä modernin rationaalisuus liittyy niihin yhteiskunnan hallitsemiin instituutioihin, diskursseihin ja ei-diskursiivisiin
käytäntöihin, jotka rakentavat ja tuottavat erilaisia hegemonisia subjektiivisuuden muotoja. (Best & Kellner 1991, 38.) Lopulta ne kaikki hämär-

tävät sosiaalisen elämän moninaisuutta ja eroja yhdenmukaisuuden ja hegemonisten identiteettien ”samoin toistamisen” hyväksi. Foucault’laisessa
ajattelussa tila on sosiaalisten suhteiden ja vallan verkosto, mikä avaa mahdollisuuden myös tilalliselle vastarinnalle. Tilallinen vastarinta voi merkitä
”annetun” arkkitehtuurin tilajärjestyksen muuttamista ja tilassa toisin toimimista hylkäämällä tilojen alkuperäiset toiminnalliset funktiot. Rakennetun ympäristön ”väärinkäyttö” ja aktiivinen toisin toimiminen avaavat mahdollisuuden vaikuttaa itse tilaan, mikä puolestaan muuttaa tilaa sääteleviä ja
normalisoivia käytäntöjä. (Saarikangas 1998, 275.)
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaation tiloja leimaa niiden epävakaus ja toiminnallinen häilyvyys. Tatameilla japanilaiseksi kodiksi muutettu
rivitaloasunto, kylpyhuone, joka toimii läpikulkupaikkana takapihalle, tenniskentäksi muuttunut ala-aula, makuuhuoneena toimivat luentoluokka ja
konserttisali sekä porvaristaloja esittävät Kulttuuritalon ja Jyväskylän yliopiston ala-aulat ovat kaikki videoinstallaation ambivalentteja tiloja. Tarina lasten seksuaalisuuteen liittyvästä leikistä, Marjan kertomus meediosta
ja sairaudesta sekä pyörtymisen ymmärtäminen rajatilakokemukseksi viittaavat kaikki epävakaaseen liminaalitilaan ja identiteettien muuttumiseen.
Liminaalisuus liittyy kaikissa kertomuksissa tiettyihin tilallisiin paikkoihin,
mutta ennen kaikkea niihin paikkoihin, joissa tarinat kerrotaan sekä niihin
subjektiasemiin ja perspektiiveihin, joista käsin tarinoita muokataan. Tilassa toisin toimiminen tekee sekä tilasta että yksilön identiteetistä epävakaan
ja siirtää ne samalla pois paikoiltaan instituution normalisoivissa käytännöissä.

RYOKAN MOTHER TONGUE (2002) 20 min, kahden projisoinnin DVD-installaatio k
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