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Postmoderni perspektivismi on taiteellista toimintaani ja tutkimustani mää-
rittävä asenne. Määrittelen postmodernin perspektivismin ajattelutavaksi, 
jossa asiat ja oliot ymmärretään kulttuurisesti rakentuneiksi ja vallan muo-
toilemiksi ja jossa maailmaa tarkastellaan hyväksyen heterogeeniset totuu-
det sekä erilaiset perspektiivit menettämättä kuitenkaan moraalisen arvi-
oinnin mahdollisuutta. 
 Postmoderni pitää valtaa todellisuutta tuottavana. Se näkee asiat, ilmiöt 
ja yksilöt täysin vallan rakentamina. Postmodernissa asenteessa kiinnitetään 
huomio sovittamattomiin ristiriitaisuuksiin ja epäjatkuvuuksiin, vaiettuihin 
epäoikeudenmukaisuuksiin, vähemmistöjen narratiiviseen tietoon ja keske-
nään taisteleviin perspektiiveihin. Postmoderni perspektivismi merkitsee 
taiteellisessa tutkimuksessani erojen sekä toisten arvojärjestelmien ja po-
liittisten arvioiden kunnioittamista. Samalla minulla on kuitenkin oikeus 
oman paikantuneen arvioni ja näkemykseni esittämiseen. Vain nostamalla 
esiin erilaisia ajattelutapoja ja esittämällä arvioita on mahdollista saada ai-
kaan muutoksia (Pulkkinen 1998a, 240).
 Tarkastelen taiteellisessa tutkimuksessani Taide identiteettien politiikan 
rakentajana kahta videoteostani sekä Göteborgin oopperaan toteuttamaa-
ni lavastusta ja puvustusta, joita kaikkia yhdistää toisiinsa postmoderni 
perspektivistinen asenne. Taiteellisen tutkimukseni pyrkimyksenä on so-
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teosanalyysit ja niitä muotoileva keskustelu Foucault’n, Lyotardin ja post-
modernin teoreetikoiden kanssa.

Postmodernia filosofiaa
Nostan tutkimuksessani esiin postmodernia filosofiaa, joka liittyy subjek-
tin kulttuuriseen rakentumiseen, maailman hahmottamiseen samanaikai-
sesti useista eri näkökulmista ja kysymykseen epäoikeudenmukaisuudesta 
sekä postmodernin moraalisen arvion mahdollisuudesta. Sovellan tutki-
muksessani Michel Foucault’n genealogiaa ja valta-analyysia, Jean-François 
Lyotardin ajatuksia pakanallisuudesta ja différend-käsitettä, Stuart Hallin 
identiteettikäsityksiä ja Tuija Pulkkisen postmodernia poliittista filosofiaa. 
Kiinnostukseni kohdistuu postmoderniin filosofiaan sekä taiteellisessa toi-
minnassani esiin nousevaan postmoderniin asenteeseen ja siihen liittyvään 
perspektivistiseen ajattelutapaan. Steven Bestin ja Douglas Kellnerin sekä 
Leena-Maija Rossin käsitykset postmodernista ja identiteetistä ovat avan-
neet tutkimuksessani tärkeitä näkökulmia ja asenteita. Tutkimukseni tarkoi-
tuksena on tunnistaa ja nostaa esiin niitä ajattelu- ja tarkastelutapoja, jotka 
vaikuttavat taiteen tekemiseen sekä yksilöiden ja ryhmien toimintaan tie-
tyssä tilassa ja paikassa. Pyrin samalla osoittamaan taiteen tekemisen ja sen 
käytäntöjen olevan vuorovaikutussuhteessa teoretisoinnin ja käsitteellisen 
ajattelun kanssa. 
 Foucault’n ajatteluun liittyvä postmoderni politiikka näkee mahdol-
lisuuden murtaa yhteiskunnan yhtenäistäviä ja totalisoivia rakenteita ke-
hittämällä erilaisia vastarinnan muotoja. Postmoderni politiikka tunnistaa 
hegemonista valtaa tukevia identiteettejä, instituutioita ja poissulkemisen 
diskursseja sekä tukee eron politiikkaan perustuvia identiteettejä ja toi-
senlaisia olemisen tapoja. (Best & Kellner 1991, 56–57.) Lyotardille post-
moderni on puolestaan kiinteässä suhteessa pakanallisuuden kanssa, mikä 
merkitsee tilan antamista kokeiluille sekä uusien diskurssien ja arvojen 
esiin nousemiselle. Lyotardin postmoderni haastaa modernin edistysuskoa 
korostavat metanarratiivit, jotka vaikuttavat oikeuttavan modernille tyypil-
lisen vetoamisen alkuperään ja perustaan. Modernia leimaa lyotardilaisessa 
tulkinnassa myös halu luoda universaali moraalinen ohjeisto arvioinnin pe-
rustaksi. Postmoderni näkökulma johtaa puolestaan heterogeenisuuden ja 
moninaisuuden korostamiseen sekä paikallisen hallinnon ja siihen liittyvi-
en yhteisön sopimien säännösten esiin nostamiseen modernin totalisoivien 
pyrkimysten vastakohtana. Postmoderniin diskurssiin liittyy tiiviisti epä-
luottamus makroperspektiivejä kohtaan. (Mt., 4, 165–166.)  
 Lyotardilainen postmoderni puolustaa erilaisten mikropolitiikkojen 

k

veltaa postmodernin diskurssia teosteni ja toimintani tarkasteluun. Pyrin 
osoittamaan kuinka taiteellisessa toiminnassani, teoksissani sekä niihin 
liittyvissä tiloissa ja toiminnan paikoissa voi hahmottaa postmodernia 
ajattelua, politiikkaa ja asennetta. Liitän tarkastelussani postmodernin 
perspektivismin myös arkkitehtonisiin tiloihin, kulttuurisesti rakentuneisiin 
paikkoihin, subjektin asemiin ja yksilön identiteetteihin. 
 Pohdin Ryokan Mother Tongue -videoinstallaation (2002) ja Rigoletto-
oopperan (2004–2005) analyyseissani arkkitehtonisen tilan, subjektin 
aseman sekä identiteetin suhdetta toisiinsa. Suomalaisista Itä-Timor-akti-
visteista toteuttamassani dokumenttivideossa Itä-Timor-aktivistit Rauhan-
asemalla (2009) tuon esiin suomalaisten aktivistien osuuden Itä-Timorin 
dekolonisaatioprosessissa. Omilla arvioillaan aktivistit purkivat Indonesian 
kolonialismia ja tuottivat kolonialismin jälkeistä aikaa Itä-Timorilla.
 Analysoin tutkimuksessani myös Venny Soldan-Brofeldtin maalausta 
Ateria savolaisessa talonpoikaistuvassa (1892), joka suomalaisuuden repre-
sentaationa on tuottanut ja muokannut tiettyyn aikaan ja paikkaan liittyviä 
identiteettejä. Keskityin reflektoimaan Ateneumin taidemuseolle vuonna 
2009 kuratoimassani näyttelyssä Nuo talonpoikaisolennot vain tämän yhden 
Soldan-Brofeldtin maalauksen suhdetta kansan identiteettien rakentami-
seen. Tarkastelin näyttelyssä myös kansan käsitystä sen omasta identitee-
tistä. Tutkimustekstissäni laajennan Ateneumin taidemuseossa esittämääni 
tulkintaa ja tulkintakehystä syventämällä maalauksen suhdetta suomalai-
seen kolonialismiin ja orientalismiin. 
 Tutkimustekstini lähtökohtana on ajatus fyysisten tilojen, kulttuuris-
ten paikkojen sekä subjektien asemien ja identiteettien keskinäisestä vuo-
rovaikutuksesta. Ne siis muokkaavat toinen toisiaan. Tilojen, paikkojen, 
subjektiasemien ja identiteettien tuottamiseen osallistuvat erilaiset sanal-
liset, kuvalliset ja tilalliset representaatiot, jotka toimivat diskurssien si-
sällä tai haastavat diskurssien ulkopuolelta niiden vakiintuneita käsityksiä 
ja käytäntöjä. Kuvalliset ja tilalliset representaatiot eivät olekaan vain dis-
kurssien objektivoimaa tutkimusaineistoa, vaan ne osallistuvat myös näi-
den samojen diskurssien muokkaamiseen ja muuttamiseen. Jean-François 
Lyotard on painottanut abstraktien teoreettisten diskurssien häiritsemis-
tä kuvallisten diskurssien avulla (Best & Kellner 1991, 152). Juuri tähän 
diskursseihin osallistumiseen ja niiden häirintään pyrin taiteellani ja tut-
kimuksellani. Analyyseissani Venny Soldan-Brofeldtin maalauksesta ja Itä-
Timor-aktivistien toiminnasta painottuvat postmodernin teorian lisäksi 
kirjalliset ja historialliset diskurssit, kun taas Rigoletto-oopperaa ja Ryokan 
Mother Tongue -videoinstallaatiota käsittelevissä luvuissa nousevat esille 
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määrittele kirjassaan Postmoderni politiikan filosofia niinkään mitään post-
modernia teoriaa vaan hahmottelee pikemminkin ajattelun liikkumisen 
suuntaa. (Mt., 55.) Lyotard ei myöskään liitä postmodernia tiettyyn histo-
rialliseen ajanjaksoon, vaan sitoo sen merkityksen tietyntyyppiseen mielen-
tilaan (Best & Kellner 1991, 174).
 Pulkkisen postmoderniin liittyy samoja piirteitä kuin Lyotardin paka-
nallisuus-käsitteeseen, jossa Lyotardin ajattelun postmodernisuus tulee 
Pulkkisen mukaan selkeimmin esille (Pulkkinen 1998a, 58). Pulkkista ja 
Lyotardia yhdistää epäluottamus modernin omaksumaa valistuksen suurta 
kertomusta kohtaan, jossa uusi tieto mahdollistaa jatkuvan totuuden lähes-
tymisen (Pulkkinen 1998a, 79; Best & Kellner 1991, 27, 160). Lyotardin 
”pakanallisuus” sisältää perspektivistisen ja anti-eskatologisen ajattelutavan, 
joka liittyy epäluottamukseen metanarratiiveja kohtaan (Pulkkinen 1998a, 
60; Lyotard 1985, 7).  
 Myös Pulkkisen postmoderniin sisältyy epäluottamus moraalisten ja 
poliittisten päätösten perustana käytettäviä eskatologioita kohtaan (mt., 
54, 79). Pakanallisuus kyseenalaistaa ajatuksen ”yhdestä Jumalasta, yhdes-
tä totuudesta tai yhdestä tavasta edistyä.” Modernin omaksuma valistuksen 
suuri kertomus on nimenomaan edistystä kohti yhä perustavampaa totuut-
ta. Pakanallinen ajattelee sen sijaan, ”että on useita jumalia, totuuksia ja 
perspektiivejä”. (Pulkkinen 1998a, 79.)
 Perspektivismi   liittää Foucault’n ja Lyotardin toisiinsa ja myös Nietz-
schen filosofiaan, jossa tavoitellaan eri perspektiivien avulla loputtomasti 
erilaisia tulkintoja maailmasta. Kaikki erilaiset perspektiivit ovat kuitenkin 
yksinään riittämättömiä kuvaamaan ja havainnoimaan kohdettaan. (Best & 
Kellner 1991, 265.) Nietzschen perspektivismi kieltää tosiasioiden varmuu-
den. Tarkasteltaessa maailmaa nietzscheläisittäin ei voida tavoitella yhtä 
totuutta ja merkitystä, vaan hyväksyä lukemattomat erilaiset metodit, tul-
kinnat ja totuudet (mt., 22, 39–40). Foucault hyväksyi Nietzschen väitteen 
tiedon perspektiivisestä luonteesta, jolloin ”heterogeenisen maailman tul-
kitsemiseen tarvitaan useita samanaikaisia näkökulmia” (mt., 35). Saman-
aikaiset näkökulmat ja teoreettiset lähestymistavat liittyvät myös subjektien 
omaksumiin erilaisiin diskursiivisiin asemiin (mt., 266). Perspektivisti tuot-
taakin samasta ilmiöstä tai asiasta useita tulkintoja eri näkökulmista ilman, 

Perspektivismi on käsitys, jonka mukaan olevaa voidaan tarkastella vain eri näkökulmista sen 
sijaan, että sitä pystyttäisiin havainnoimaan yhdestä ”totuuden” näkökulmasta käsin. Lyotar-
din mukaan ”ei ole olemassa kriteeriä eri moraalijärjestelmien paremmuuden vertaamiseksi”. 
(Pulkkinen 1998a, 53, 78.) 
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ja mikroteorioiden oikeutusta (mt.). Kun Lyotard korostaa epäsopua yk-
simielisyyden sijaan, se liittyy postmoderniin ajattelutapaan ja erojen 
tunnistamiseen, jolloin yhdenmukaisuus saa väistyä moninaisuuden, yh-
teismitattomuuden ja fragmentaarisuuden tieltä. Postmoderni merkitsee 
fragmentaarisuutta ja heterogeenisuutta modernin homogeenisuuden ja 
universalisoivien pyrkimysten sijaan. (Mt., 4, 38, 167.) Vaikka Lyotard vai-
kuttaa kieltävän ja hylkäävän suuret kertomukset,   omalta osaltani painotan 
tutkimuksessani erilaisten voimien vaikutusta identiteettien tuottamiseen ja 
hyväksyn samalla myös ”suurten kertomusten” osallisuuden identiteettien 
muodostumisessa.
 Sovellan tutkimuksessani Tuija Pulkkisen kehittämää postmodernia 
poliittista filosofiaa ja moderni/postmoderni-erottelua. Pulkkisen postmo-
derni ajattelu on tutkimukseni kannalta tärkeää useastakin eri syystä: se 
politisoi ajattelua, sen avulla on mahdollista ymmärtää politiikkaa ilman 
yksimielisyyden vaatimusta ja se tunnistaa kulttuurisen moninaisuuden, eri-
laiset totuudet ja moraalijärjestelmät universaalien arvojen sijaan. Se esittää 
myös näkemyksen vastuullisen moraalikyvyn omaavasta kulttuurisesti tuo-
tetusta yksilöstä, jonka moraali ei nojaa universalisoivaan arviointiin. Pulk-
kisen postmoderni liittyy oleellisesti Foucault’n filosofiaan ja genealogiaan, 
jossa ”minä” ymmärretään kokonaisuudessaan sosiaalisesti rakentuneeksi ja 
vallan muotoilemaksi. (Pulkkinen 1998a, 235–236; Best & Kellner 1991, 
59.) Työni erääksi painotukseksi muodostuu juuri identiteetti ja sen kult-
tuurinen rakentuminen tiettyyn paikkaan. Foucault’laisessa genealogisessa 
ajattelussa yksilöiden identiteetit muokkautuvat hajautuneen ja subjektitto-
man vallan keskellä (Best & Kellner 1991, 48–49).
 Pulkkisen määrittelemä postmoderni on yksi mahdollinen monien post-
modernien joukossa, mutta sen erityinen mielekkyys tutkimukseni kan-
nalta perustuu postmodernin irrottamiseen historiallisista aikakausista ja 
taidehistorian ”ismi”-keskusteluista (ks. Pulkkinen 1998a, 48). Moderni ja 
postmoderni ovat Pulkkiselle ”ajattelutapoja ja kulttuurisia asenteita”, eikä 
hän yritäkään hakea käsitteille mitään lopullista merkitystä. Pulkkinen ei 

Best ja Kellner kritisoivat Lyotardia kertomustyyppien monimuotoisuuden ohittamisesta. He 
ehdottavatkin ”master-narratiivien” erottamista suurista kertomuksista (grand narratives). Täl-
löin edellisiä luonnehtisi niiden pyrkimys sisällyttää itseensä jokainen mahdollinen näkökulma 
ja keskeinen kysymys kokonaisvaltaisen teorian muodostamiseksi. Esimerkkinä he mainitsevat 
marxismin. Suuret kertomukset keskittyisivät Bestin ja Kellnerin jaossa puolestaan kulttuuris-
sa vaikuttaviin merkittäviin kysymyksiin, kuten patriarkaattiin tai koloniaaliseen subjektiin. He 
erottavat suurista kertomuksista myös metanarratiivit, joiden tehtävänä olisi keskittyä tiedon 
ehtojen ja perustan esittämiseen. (Mt., 172.)
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nin politiikan keskeisimmistä näkemyksistä liittyy yksilöiden kykyyn tehdä 
poliittisia arvioita: poliittisen arvioimisen mahdollisuutta ei nähdä minkään 
asiantuntijaryhmän yksinoikeutena. Postmodernissa maailmaa ei jaeta ei-
poliittiseen ja poliittiseen, vaan tarkasteltavissa asioissa ja ilmiöissä voidaan 
nähdä samanaikaisesti poliittinen ja epäpoliittinen ulottuvuus. Esittelen 
teorialuvussa Stuart Hallin näkemyksen kulttuurisesta identiteetistä, joka 
rakentuu diskursiivisesti yksilön omaksumien subjektiasemien seurauksena. 
Pidän kolonialismia ja orientalismia Hallin kuvaamina diskursseina, jotka 
objektivoivat yksilöitä ajattelun ja toiminnan kohteiksi sekä asettavat nämä 
samalla tiettyihin subjektiasemiin. Nostan esiin myös sukupuoleen, seksu-
aalisuuteen ja haluun liittyvän Judith Butlerin näkemyksen performatiivi-
suudesta, jossa sukupuolen oletettu alkuperä korvautuu toistoon ja uusinta-
miseen liittyvillä teoilla. Teorialukuni keskeisenä ajatuksena on tuoda esiin 
näkemys subjektin ja subjektin identiteetin rakentumisesta tietyssä ajassa ja 
paikassa tietyn kulttuurin sisällä. 
 Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla -luku perustuu dokumenttivideooni 
Itä-Timor-aktivisteista sekä aktivistien kertomuksiin heidän toiminnastaan 
Itä-Timorin itsenäistymisen puolesta. Kertomuksissa painottuu aktivistien 
tekemä työ Itä-Timorilla tapahtuneiden ihmisoikeusloukkauksien nosta-
miseksi julkisuuteen ja vaalitarkkailumatka Itä-Timorin itsenäisyydestä 
vuonna 1999 järjestettyyn kansanäänestykseen. Nostan luvussa esille paitsi 
Itä-Timorin koloniaalisen historian ja Indonesian miehityksen, myös itäti-
morilaisten vastarinnan sekä kansainvälisten aktivistien tuen Itä-Timorin 
itsenäistymiselle. Tarkastelen aktivistien tekemiä poliittisia arvioita tulkit-
semalla niitä Tuija Pulkkisen postmodernin poliittisen teorian avulla, jossa 
huomioidaan sekä arvioijan paikka että arvion esittämisen aika.
 Pohdin luvun lopussa, kuinka Itä-Timor-aktivistien diskursiivisten ase-
mien ja identiteettien rakentuminen perustuu diskursseissa vaikuttaneille 
kertomuksille ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksille. Esittelen myös 
Lyotardin différend-käsitteen, joka liittyy yhden kielipelin hegemoniaan 
muihin kielipeleihin nähden sekä kyvyttömyyteen ilmaista epäoikeuden-
mukaisuutta hegemonisessa kielipelissä. 
 Tutkimukseni kolmannessa luvussa analysoin Venny Soldan-Brofeldtin 
Ateria savolaisessa talonpoikaistuvassa -maalausta. Laajennan maalauksen 
luennassa Ateneumin taidemuseoon kuratoimassani Fokus-näyttelyssä Nuo 
talonpoikaisolennot (2009) esittämääni tulkintaa yksilön asemasta ja paikas-
ta osana suomalaisuuden diskursseja. Pyrin osoittamaan analyysillani, kuin-
ka suomalaisuuden tuottaminen liittyy länttä keskeisesti muokanneisiin 
kolonialismin ja orientalismin diskursseihin sekä epäoikeudenmukaisuuden 

että olisi olemassa mitään yhtä totuuden näkökulmaa (Pulkkinen 1998a, 
53; Best & Kellner 1991, 273). Perspektivismi merkitsee nietzscheläisittäin 
näkemystä erilaisten perspektiivien taistelukentäksi joutuvasta ihmisestä 
eikä niinkään ajatusta, että ihmisillä olisi erilaisia näkemyksiä maailmasta. 
Valta ja vastarinta voidaan käsittää samassa tilassa samaan aikaan olemassa 
olevien eri perspektiivien väliseksi kamppailuksi. (Ojakangas 1998, 9, 26.) 

Tila, paikka ja asema
Paikan käsite nousee tutkimuksessani esille subjektin toiminnan paikkana, 
josta on mahdollista tuottaa tiettyä ajattelutapaa ja identiteettejä repre-
sentoivia lausumia (ks. Kwon 2004, 3). Erotan tilan paikasta korostamalla 
subjektin toimintaa muokkaavan tilan kolmiulotteisia ominaisuuksia, kun 
taas paikka liittyy subjektin ajattelua ja toimintaa sääteleviin diskursseihin 
ja kulttuuriseen toimintaympäristöön. Taidehistorioitsija Miwon Kwon on 
esittänyt paikkasidonnaisen taiteen laajentuneen fyysisten ja aikaan sidot-
tujen paikkojen lisäksi käsittämään myös tietyn taiteen lajin, institutionaali-
sen kontekstin, poliittisen keskustelun tai teoreettisen käsitteen. (Mt., 3, 11, 
28.) Tutkimuksessani paikoiksi muodostuvat videoinstallaatio, oopperains-
tituutio, Itä-Timor-aktivismi, postmoderni teoria ja määrittelemäni postmo-
derni perspektivismi, mutta myös suomalaisen karelianistisen kuvataiteen 
diskurssi ja orientalismi, jotka yhdistän tutkimustekstissäni karelianistiseksi 
orientalismiksi. Oma subjektiasemani on taiteilijan, jonka toiminnan paikat 
liittyvät paitsi nykytaiteeseen, oopperaan ja poliittiseen aktivismiin, myös 
taiteelliseen tutkimukseen. 
 Identiteettejä tuottaviin ja muokkaaviin tekoihin vaikuttaa tilan ja pai-
kan lisäksi subjektin kulttuurinen asema, joka tekee subjektin toiminnan 
mahdolliseksi mutta joka voi myös estää sitä. Subjektin asema ei ole toimi-
van yksilön vapaasti valittavissa, vaan siihen vaikuttavat myös kulttuuriset 
ja diskursiiviset voimat. Keskityn tarkastelemaan tiettyyn aikaan ja paik-
kaan sidottua subjektin asemaa ja moraalista arviota soveltaessani postmo-
dernia teoriaa suomalaisten Itä-Timor-aktivistien tekemään työhön. 

Tutkimuksen luvut
Tutkimustekstini jakautuu viiteen lukuun, joista ensimmäinen käsittelee 
tutkimukseni teoreettista taustaa. Esittelen teorialuvussa valtaan ja tiedon 
ehtoihin keskittyvää Foucault’n genealogiaa, jossa tutkittavia asioita ja ilmi-
öitä tarkastellaan täysin vallan rakentamina ilman mitään oletettua alkupis-
tettä tai ydintä. Genealogia politisoi samalla subjektin ja sen identiteetin, 
mikä liittää genealogian myös postmoderniin ajatteluun. Eräs postmoder-
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Näkymä Ateneumin taidemuseolle kuratoimastani Nuo talonpoikaisolennot -näyttelystä, 2009.
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ton paitsi tuottaneen liikahduksia oopperan sukupuolen ja seksuaalisuuden 
representaatioissa, myös häirinneen katsojien heteronormatiivisuuden ole-
tukseen perustunutta simulaatiotyötä. Nostan esille tässä yhteydessä suku-
puolentutkija Leena-Maija Rossin esittämän tulkinnan ihmistä esittävästä 
mainonnasta heteroseksuaalisuuden mainontana. Usein juuri mainonnassa 
ja hegemonisissa representaatioissa heterous luonnollistetaan katsojien si-
mulaatiotyön luonnollisena ja haluttavana kohteena.
 Tutkimukseni viimeinen luku käsittelee kirjoittamaani tarinaan poh-
jautuvaa Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatioita, jossa pohdin iden-
titeettien liittymistä tiloihin ja paikkoihin sekä subjektien kulttuurisiin 
ja diskursiivisiin asemiin. Tietyt identiteetit ovat mahdollisia vain joissa-
kin subjektin asemissa ja identiteettejä on toisaalta mahdollista tuottaa ja 
muokata ennen kaikkea hegemonisilta paikoilta. Tämä määritelmä ei sulje 
kuitenkaan pois marginaalisia subjektiasemia, jotka pitävät sisällään myös 
vastarinnan mahdollisuuden. Yksilön identiteetistä muodostuukin tarkas-
telussani tilaan, paikkaan ja subjektiasemaan liittyvä poliittinen kysymys. 
Pohdin videoinstallaationi analyysissa yksilön kertomuksen, identiteetin ja 
tilan välistä suhdetta. Videoinstallaation henkilöiden kertomukset heijasta-
vat heteronormatiivisen matriisin ulkopuolisia subjektiasemia ja identiteet-
tejä, ja samalla kertomukset ovat myös identiteettityötä. Liitän henkilöiden 
esittämät tunnustukset seksuaalisuudesta ja sukupuolesta Foucault’n Seksu-

  Sakari Topelius kuvaa Suomi 19llä vuosisadalla -kirjassa savolaisten ehtineen ”älyssä ja 
varallisuudessa naapureitansa edemmäksi”. Maamme kirjassa Topelius luonnehtii savolai-
sia myös pöyhkeiksi. Soldan-Brofeldt maalasi Aterian Kusti Niskasen talossa Haapajärvel-
lä. Hänen isänsä, Lauri Niskanen, oli oman aikansa merkittävä herännäisjohtaja. Vuonna 
1822 Lauri Niskanen matkusti yhdessä Paavo Ruotsalaisen kanssa puolustamaan laittomis-
ta kokoontumisista syytettyjä ja sakotettuja talonpoikia Venäjän Tsaarin luokse Pietariin. 
Niskanen oli itsekin kerännyt sakkoja kihlakunnan oikeudelta mm. sinuttelemalla ylem-
pään säätyyn kuulunutta ”herraa”. Vuoden 1823 piispantarkastuksessa Lauri Niskanen oli 
kyseenalaistanut Iisalmen rovastin P.J. Collanin auktoriteetin hengellisenä neuvonantajana 
kutsumalla tätä suruttomaksi. Heränneet kyseenalaistivat papiston edistysuskon keskitty-
mällä hengellisiin kysymyksiin maallisen vaurauden tavoittelemisen sijasta.  
  Maalaukseen kuvatut henkilöt saivat takaisin osan identiteetistään ja historiastaan 
vuonna 1959, kun Anni Eskelinen (o.s. Niskanen) kertoi Yleisradion haastattelussa, kuin-
ka Soldan-Brofeldt saapui maalaamaan teosta Niskasten taloon. Haastattelussa Eskelinen 
nimeää maalauksen hahmoista itsensä lisäksi isänsä Laurin, äitinsä Johannan, setänsä Pe-
kan, tätinsä Liisan sekä veljensä Kustin ja Pekan. Soldan-Brofeldt oli saanut luvan Niskasen 
perheen maalaamiseen aviomiehensä Juhani Ahon ystävältä Kusti Niskaselta. Ennen saapu-
mistaan Niskasten taloon loppukesällä 1892 Soldan-Brofeldt ja Aho olivat tehneet yhdessä 
Eero Järnefeltin kanssa vaellusmatkan Venäjän puoleiseen Karjalaan, Tuulijärven Lusman 
kylään. (Niskanen P. 2009a)

5

kokemuksiin. Tilat ja paikat, kuten museo- ja taidenäyttelyt, muokkasivat 
ja tuottivat yhdessä painotuotteiden kanssa suomalaisten identiteettikä-
sityksiä 1800-luvun lopussa. Esitän Ateria Savolaisessa talonpoikaistuvassa 
-maalauksen liittyvän nimeämääni karelianistis-orientalistiseen taiteeseen. 
Liittämällä maalauksen orientalismin käsitteen piiriin esitän 1800-luvun lo-
pun suomalaisen maalaustaiteen kaanoniin kuuluvasta teoksesta uuden tul-
kinnan, jolla pyrin siirtämään teokseen liittyvää hegemonista taidehistoriaa 
paikaltaan tai vähintäänkin häiritsemään maalauksen vakiintunutta tulkin-
taa. Soldan-Brofeldtin maalaukseen liittyy myös kysymys representaatioi-
den mahdollisuuksista identiteettien tuottamisessa ja muokkaamisessa.   
 Neljännessä luvussa analysoin lavastamani ja puvustamani Rigoletto-
oopperan suhdetta observatorioarkkitehtuuriin ja Foucault’n valta-analyy-
sissaan esittämään väitteeseen näkyvän vallan siirtymisestä osaksi kurinpi-
tovallan kasvotonta vallankäyttöä. Tarkastelen oopperataloa instituutiona, 
joka muokkaa ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja ajattelua arkkitehtuu-
rin tilajärjestyksen sekä tilassa esitettyjen representaatioiden avulla. Oop-
perainstituutioissa yksilöitä objektivoidaan erilaisten, myös sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen liittyvien diskursiivisten kategorioiden sisä- ja ulkopuolel-
le. Postmodernissa sukupuolta pidetään esityksenä, jonka eräs poliittinen 
paikka on oopperatalossa, mutta ei vain näyttämöllä, vaan myös katsomossa 
ja oopperatalon julkisissa tiloissa. Esitän Göteborgin oopperatalon Rigolet-

Fokus-näyttely. Nuo talonpoikaisolennot. Venny Soldan-Brofeldt maalasi teoksen Ateria sa-
volaisessa talonpoikaistuvassa Niskasten talossa lähellä Iisalmea loppukesällä 1892. Taiteilija 
teki myöhemmin vielä kaksi toisintoa samasta aiheesta. Maalaus oli ensimmäisen kerran 
esillä Ateneumissa Suomen Taiteilijoiden näyttelyssä syksyllä 1892, jolloin senaattori Leo 
Mechelin osti sen ensimmäisenä näyttelypäivänä 500 markalla. Mechelinin julkaisemassa 
teoksessa Suomi 19llä vuosisadalla on kuva samasta maalauksesta, mutta kirjassa teoksella 
on toinen nimi: Päivälliset Savon tuvassa. Uuden Suomettaren näyttelyarvostelussa maala-
uksen nimenä on Talonpoikaistupa. Arvostelussa todetaan taulun olevan ”rouva B:n” paras 
teos, vaikka henkilöiden kasvot vaikuttavat arvostelijan mukaan liian yksivärisiltä ”ja anta-
vat ne ehkä juuri sen vuoksi vähän skemaattisen kuvan noista talonpoikaisolennoista”.
  Vuoden 1892 tulkinnan mukaan maalaus kuvasi ateriaa jossain päin Savoa, eikä suin-
kaan Niskasen perheenjäseniä omassa talossaan. Maalaukseen kuvattuja talonpoikaisolento-
ja ei ymmärretty yksilöinä, vaan esimerkkeinä kansantyypeistä, siitä minkälaista rahvas kan-
sa oli tai millaista sen tulisi olla. Kansanihmisiä kuvaavissa maalauksissa mallien yksilölliset 
identiteetit olivat toisarvoisia. Voisiko kysymyksessä olla jopa henkilöllisyyden riisto, jol-
loin talonpoikaisolennot etääntyvät pelkäksi abstraktioksi menettäen oman identiteettinsä? 
Ateria vaikuttaa toistavan J. L. Runebergin ja Sakari Topeliuksen luomaa ideaalista kuvaa 
rauhallisesta ja harmonisesta Suomesta, jossa kansa on nöyrää, työtä ja esivaltaa rakastavaa. 
Runebergin ja Topeliuksen suomennetuista teoksista kansan piti oppia tuntemaan oma ja-
loutensa. Oliko rahvaalla kuitenkaan oikeutta ja kykyä omaan tahtoon ja historiaan?
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ten representaatioiden sekä tilojen vaikutuksesta. Genealogiassa nousevat 
esiin ne yksilön alistamisen hetket, jolloin pyritään muuttamaan ja hallitse-
maan kehollisten subjektien eleitä, käytöstä ja toimintaa. Analysoin vallan 
toimintaa institutionaalisen arkkitehtuurin sisällä sekä sitä, kuinka kurinpi-
tovallan ja nautinnon välinen jännite tuottaa yksilöiden subjektiasemia ja 
identiteettejä. Pohdin, kuinka tämän vallan sisällä on mahdollista toimia 
toisin ja kuinka toiminta ja tekeminen voivat tehdä sekä yksilön identitee-
tistä että tilasta väliaikaisesti epävakaan.

Teosten, oopperan ja näyttelyjen tiedot
Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatio esitettiin ensimmäisen kerran Po-
rin taidemuseossa vuonna 2002, jonka jälkeen se oli esillä Valokuvataiteen 
museossa Helsingissä 2003 ja New Yorkissa White Box -galleriassa 2004. 
Olen käsikirjoittanut, ohjannut ja leikannut videoinstallaation, jonka ää-
nisuunnittelija on Timo Muurinen ja kuvaaja Jyri Hakala. Ryokan Mother 
Tongue -teoksessa näyttelevät Florian Roithmayr, Marja Silde ja Robin 
Svartström. Rigoletto-ooppera esitettiin Göteborgin oopperassa Ruotsis-
sa näytäntökaudella 2004–2005. Oopperan ohjasi Vilppu Kiljunen, ja va-
losuunnittelun toteutti Ilkka Paloniemi. Venny Soldan-Brofeldtin Ateria 
savolaisessa talonpoikaistuvassa -maalaus (1892) oli esillä kuratoimassani 
Fokus-sarjan näyttelyssä Nuo talonpoikaisolennot Ateneumin taidemuseossa 
vuonna 2009. Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla -dokumenttivideo on esi-
tetty Keravan taidemuseossa 2009, Kuala Lumpurin triennalessa 2009, Itä-
Timorin itsenäistymiseen johtaneen kansanäänestyksen 10-vuotisnäyttelys-
sä Dilissä Itä-Timorilla 2009 sekä Forum Box -galleriassa Helsingissä 2011. 
Käsikirjoitin, ohjasin ja leikkasin dokumenttivideon, jonka äänisuunnitteli-
ja on Timo Muurinen ja kuvaaja Heikki Färm. Haastattelin dokumenttivi-
deoon Tom Lindahlia, Irja Maristoa ja Kalle Sysikaskea, jotka kaikki ovat 
toimineet Itä-Timor-aktivisteina.

k

aalisuuden historiassa esittämään seksin ”diskurssiinpanoon”, jonka seurauk-
sena valta pyrkii nostamaan esiin pelkkään nautintoon tähtäävät seksuaali-
suuden ”perverssit” ja poikkeavat muodot.  
 Tuon esiin videoteokseni arkkitehtuurin tarkastelussa arkkitehtuurihis-
torioitsija Demetri Porphyrioksen heterotooppisuus-käsitteen, joka kuvaa 
arkkitehtuuriin sisältyvien kokonaisuuden osien epäyhtenäisyyttä ja enna-
koimattomuutta sekä julkisivujen epäjatkuvuutta. Analysoin videoteoksee-
ni kuvatun Alvar Aallon arkkitehtuurin ja toisaalta myös videoinstallaation 
itsensä elliptisyyttä, ristiriitaisuuksia ja moniselitteistä järjestysperiaatet-
ta osana postmodernia perspektivismiä. Tarkasteluuni liittyy myös renes-
sanssin ajalta peräisin oleva kirja Hypnerotomachia Poliphili (1499), jonka 
kertomuksessa arkkitehtuuria havainnoidaan jatkuvassa liikkeessä olevan 
henkilön näkökulmasta. Vertaan Hypnerotomachia Poliphili -kirjan liikkuvaa 
tarkastelupistettä ja seksuaalista matkaa teokseni henkilöhahmojen toimin-
taan sekä installaatiossa toistuviin kamera-ajoihin, jotka korostavat arkki-
tehtuurissa liikkuvien ihmisten merkitystä tilojen käytäntöjen ja diskursii-
visten tulkintojen tuottamisessa ja muokkaamisessa.

Lukuja yhdistävät näkökulmat
Analyysejani Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatiosta, Rigoletto-ooppe-
rasta, Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla -dokumenttivideosta sekä Ate-
ria savolaisessa talonpoikaistuvassa -maalauksesta yhdistää postmoderni 
perspektivismi, mikä merkitsee tilan antamista fragmentaariselle, paikal-
liselle ja marginaaliselle kokemukselle sekä tiedolle. Pohdin kuinka yksi-
löiden objektivoinnissa, subjektiasemien osoittamisessa ja identiteettien 
muokkautumisessa nousee esille erilaisten perspektiivien keskelle joutunut 
ihminen. Taiteilijan asemassani minua kiinnostaa nostaa esiin fragmentaa-
rista, paikallista ja aiemmin hylättyä tietoa, joka voi haastaa institutionaa-
lisen, vakiintuneen tiedon. Liitän Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla -do-
kumenttivideon sekä Ateria savolaisessa talonpoikaistuvassa -maalauksen 
alistettujen tietoon ja marginaaliin ajautuneisiin kamppailuihin ja konflik-
teihin. Tuon esille analyysissani aikaan ja paikkaan sidotun subjektin ase-
man ja vallan sisällä rakentuneet identiteetit. Ehdotan myös tulkintaa iden-
titeettien muokkautumisesta osana epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja 
kokemusta. 
 Rigoletto-oopperan visuaalisuudessa ja Ryokan Mother Tongue -videoins-
tallaatiossa kiinnostukseni kohdistuu tilalliseen vastarintaan ja toisin teke-
miseen. Lähtökohtanani toimii genealogiaan liittyvä ajatus yksilöstä, joka 
rakentuu kulttuurisen vallan sisällä erilaisten valtasuhteiden ja diskursiivis-
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