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Taideteollinen korkeakoulu, nykyisin Aalto-yliopisto, aloitti toimintansa Porissa vuonna 2004 ja on siitä alkaen vaikuttanut
kaupunkitilaan sekä tapaan, jolla kaupunkitilaa tarkastellaan. Vuosina 2004–2014 Porissa toimi Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma, ja kun maisteriohjelma 2014 siirrettiin Otaniemeen, Porissa jatkoi Aalto-yliopiston projektialusta PUPA (Pori Urban
Platform of Aalto University).

The University of Art and Design Helsinki, the present-day Aalto University, launched a master’s programme in Visual Culture
in Pori, Western Finland in 2004, and this has since then had an impact on local urban space and the ways in which this space is
considered. When the programme was transferred to the Otaniemi campus in 2014, the Pori Urban Platform of Aalto University
(PUPA) continued its work.

Porissa reilut kymmenen vuotta toimineessa maisteriohjelmassa oli ainutlaatuista sekä sen sidonnaisuus Porin kaupunkiin ja
kaupunkitilaan että sen sisällöllinen pitkäjänteinen toiminta. Maisteriohjelmassa yhteiskunnallinen konteksti ja vuorovaikutus
ympäröivän yhteiskunnan kanssa nähtiin tärkeinä osina taidetta ja opetusta. Toiminnan keskiössä olivat tutkimuksellisuus ja kokeellisuus. Nämä painotukset toivat taiteelliset projektit osaksi Porin kaupunkikuvaa ja kaupunkilaisten arkea. Sekä taide että
opetus tuotiin ulos akatemioista ja gallerioista fokuksen ollessa taiteen kontekstien tarkastelussa ja kokeellisissa interventioissa.

The unique feature of the MA programme that was maintained in Pori for over ten years were the connections with the City of Pori
and its urban space, which was the content of a long-term and ongoing practice. Social context and interaction with surrounding
society were regarded as important aspects of art and teaching in the MA programme. The core of activities was research and
experimentation. These emphases made artistic projects part of the cityscape of Pori and the everyday lives of its residents. Both
art and the teaching of art were taken out of academies and galleries, with focus on considering the contexts of art and on experimental interventions.

Tämä kirja vastaa toiveeseen, että Porissa toteutetut interventiot koottaisiin yhteen ja julkaistaisiin. Huomasimme, että interventioiden dokumentoiminen on olennaista mutta usein hankalaa. Yhteinen työstäminen nosti kuitenkin myös esiin uusia teemoja ja
työmme laajeni. Lopulta päädyimme käsittelemään taiteellista interventiota välineenä yleisemminkin, sen eri muotoja ja mahdollisuuksia – ja samalla pohtimaan nimenomaan Porissa saatujen kokemusten erityispiirteitä. Toteutettujen interventioiden teemat
ja kysymykset syvenivät, kun niitä arvioitiin uudelleen, ja samalla syntyi uusia oivalluksia.
Taiteen korkeakouluopetus on siirtynyt Porista Otaniemeen, mutta Porin kokemukset, ns. Pori School, on tullut osaksi muualla
toteutettuja taide- ja interventioprojekteja. Porissa maisteriohjelman ja myöhemmin projektialustan puitteissa toteutuneet interventiot ja ylipäätään Porin-kokemukset toimivat kirjassa esimerkkeinä. Kirjan perustavaksi tavoitteeksi nousi lopulta kuvata
taiteellista interventiota niin korkeakouluopetuksen kuin taiteellisen tutkimuksen välineenä.
Mitä taiteellinen interventio on ja miten se on syntynyt?
Interventio, sosiaalinen väliintulo, tarkoittaa taiteen kontekstissa paikka- ja aikasidonnaista tekoa tai teosta, joka astuu ulos perinteisistä taiteen esittämisen raameista. Samalla se ottaa kantaa jo olemassa olevaan tilaan tai tilanteeseen, myös mahdollisesti
toiseen olemassa olevaan taideteokseen. Interventio siis samanaikaisesti esittää kysymyksiä sekä taiteen tekemisestä ja tekijyydestä että siitä tilasta ja tilanteesta, johon interventio kohdistuu. Se on vuorovaikutuksessa arkkitehtuurin, aktivismin ja urbanismin
kanssa, mutta intervention suhde on aktiivinen ja haastava myös taiteen historiaan ja eri tyylisuuntiin, kuten performanssiin ja
käsitetaiteeseen. Lisäksi taiteellinen interventio haastaa katsojan ja kokijan tuomalla olemassa olevaan ja tuttuun jotain uutta ja
yllättävää. Interventio haastaa kohtaamaan tuntemattoman.
Interventiotaiteen edeltäjinä voidaan pitää monia nykytaiteen suuria nimiä, kuten esimerkiksi Marcel Duchamp, joka hämmensi taiteen ja ei-taiteen rajaa mm. kuuluisalla Suihkulähteellään (1917) asettamalla arkisen esineen uuteen kontekstiin ja väittämällä sitä
taideteokseksi. Duchamp siis kysyy, milloin jokin on (taide)teos, kuka on sen tekijä ja miten konteksti vaikuttaa taiteen ymmärtämiseen. Taiteellisen intervention edeltäjinä voidaan nähdä myös taiteelliset suuntaukset tai liikkeet, jotka ovat kyseenalaistaneet taiteen
erillisyyden ja asettaneet tavoitteeksi taiteen ylittämisen. Tällaisia ovat dadaistit ja surrealistit vuodesta 1916 lähtien, sekä myöhemmin situationistit vuodesta 1957 lähtien. Situationistit kyseenalaistivat yhtä aikaa sekä institutionalisoituneen taiteen että teollisen
12

This book responds to a wish that the interventions carried out in Pori would be compiled and published. We noticed that the
documentation of interventions is important but often difficult. Our joint work also highlighted new themes and the project expanded. Therefore we chose to address the theme of artistic intervention in more general terms, considering its forms and opportunities, while discussing also the special features of the experiences from Pori. The themes and issues of the interventions gained
further depth when they were re-evaluated, and new insights were obtained at the same time.
University-level art teaching has now moved from Pori to Otaniemi, but the experiences of Pori, the so-called Pori School, have
been incorporated in art and intervention projects elsewhere. The interventions carried out in Pori within the MA programme and
later in the project platform along with experiences from Pori in general form concrete examples in this book. Finally, the fundamental purpose of the book evolved into describing artistic intervention as a tool for both university-level teaching and artistic
research.
What is artistic intervention and how has it come about?
In the context of art, intervention means a site and time-specific act or artwork that breaks from the traditional framework of
displaying art. At the same time, it addresses existing space or situation and possibly some other existing work of art. An intervention thus simultaneously poses questions concerning the making of art and its authorship and the space or situation at which the
intervention itself is aimed. While interacting with architecture, activism and urbanism, intervention also has an active and challenging relationship with the history of art and its different genres such as performance and conceptual art. Artistic intervention
also challenges spectators by injecting something new and surprising into the familiar and existing. Intervention is a challenge to
confront the unknown.
Many of leading names in modern and contemporary art can be regarded as predecessors of intervention art, such as Marcel
Duchamp, who blurred the boundaries of art and non-art with, among other works, his famous Fountain (1917), placing an
everyday object in a new context and claiming it to be a work of art. Duchamp thus asked when something is a work (of art), who its
author is, and how context affects the understanding of art. Predecessors of artistic intervention can also be seen in art movements
13

kapitalistisen yhteiskunnan arjen, jotka molemmat esineellistävät elettyä kokemusta. Ei siis riitä, että arkinen tuodaan taiteeseen tai
taiteellinen toiminta tuodaan arkeen, on päästävä taiteen tuolle puolen. Situationisteille “teoksen” tai taideobjektin sijaan olennainen väline taiteen ylittämiseen on esineellistämistä murtava tilanne, jota ei voi erottaa välittömästä kokemisesta eikä tallentaa tavaran
muotoon. “Voi olla vain taiteen situationistista käyttöä, ei situationistista taidetta.” (Perniola 1998, Situationist Manifesto)
Interventiotaiteen juuret voidaan jäljittää myös Roland Barthesin tekemään huomioon tekijän kuolemasta, jolloin tekijyyden ja
teoksen sijaan keskiöön nousevat tekemisen ja tekijyyden välttämätön moninaisuus, kollektiivisuus, sekä taiteen kokijan aktiivinen rooli. Interventioteokset syntyvät usein kollektiivisen tekemisen ja ajattelun seurauksina, eivätkä ole jäljitettävissä yhteen
herooiseen tekijään tai tekoon. Myöskään interventiotaiteen historia ei ole lineaarinen eikä sillä ole yhtä suurta kertomusta. Kattavan historiikin ja yksilönerojen sijaan myös me nostamme esiin heterogeenisen joukon omalle tekemisellemme ja interventiokäsityksellemme keskeisiä teoksia, tekoja ja tekijöitä, jotka toimivat lukijalle viitteinä interventioidemme maailmaan. (ks. Barthes
1967 The Death of the Author ja Barthes 1993 Tekijän kuolema, Tekstin syntymä)
Taiteellinen interventio voidaan jäljittää liikkeisiin ja tekijöihin, jotka ovat kyseenalaistaneet ja kysyneet taiteen ja taiteilijan suhdetta ns. ympäröivään yhteiskuntaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Wienin aktionistit (1960 - 1971), Fluxus (1960 lähtien), APG
eli Artist Placement Group (perustettu 1965), ja Group Material -ryhmä (noin 1980 lähtien), jonka toiminta jatkui 1990-luvulle
saakka ja jossa vaikutti mm. teoksiaan kaupunkitilaan toteuttanut Félix González-Torres.
Wienin aktionistit Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch ja Rudolf Schwarzkogler tunnettiin huomiota herättäneistä performansseista, jotka johtivat pidätyksiin ja yleisön moraaliseen närkästykseen. Aktionistien mukaan taide yritetään valjastaa valtion
ja vallan palvelukseen kesyttämällä se purkautumistieksi valtiovallan kriitikoille; mutta heille “taide ei ole taidetta” vaan se on
materiaalista toimintaa, joka tuo “ajan tilaan ja ruumiiseen”. Se on politiikkaa, joka luo uusia kommunikaation muotoja. (Green
1999) Tällainen taiteellinen toiminta voidaan bataillelaisittain ajatella yhteiskunnan heterogeenisen osan ilmentymänä ja purkautumisena, eikä sitä voida haltuunottaa tuottavan ja jäsentyneen homogeenisen järjestyksen piiriin. (esim. Bataille 1998)
APG oli Barbara Stevenin ideoima ryhmä, joka perustettiin vuonna 1966. Sen tavoitteena oli löytää taiteilijoille sijoituspaikkoja
yrityksissä ja julkisessa hallinnossa perinteisen studiotyöskentelyn ja gallerioiden sijaan, ja samalla tuoda taidetta uudenlaisiin
tiloihin ja ympäristöihin. Ryhmä järjesti näyttelyitä myös gallerioissa ja jatkoi toimintaansa 1980-luvulle asti, jolloin ryhmän nimi
muuttui Organization and Imaginationiksi, O+I. Edelleen sen tavoitteena on tuoda taidetta organisaatioihin – mutta taiteena,
kuten järjestön julkaisema Manifesto vuodelta 1980 sanoo: “the proper contribution of art to society is art”.
Fluxus taas oli kansainvälinen taiteilijoista koostuva ryhmä, jonka toiminta sijoittui 1960 - 1970-luvuille. Termin kehitti George Maciunas, mutta ryhmään kuului monia taiteilijoita eri maista. Manifestinsa mukaan myös Fluxuksen tavoitteena oli uudistaa ja radikalisoida
porvarillisena pidettyä elitistististä taidekäsitystä. Situationistien tapaan Fluxuksen tavoitteena oli tehdä taidetta arkisesta kokemuksesta
ja tuoda taide suoraan arkisen elämän kokemukseen. Fluxus julisti olevansa vallankumouksellista virtausta, elävää taidetta, anti-taidetta, jonka tavoitteena oli sulautua muuhun yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kumouksellisuuteen. (Phillipot: Manifesto I) Fluxukseen
yhdistetty Joseph Beuys, joka 1965 Galerie Schmelassa selitti taidetta kuolleelle jänikselle ja siten koetteli taiteeksi kelvollisen materian
rajoja, on omalla esimerkillään vaikuttanut interventiotaiteeseen ja tekoihin, jotka nostavat itse toiminnan ja prosessin taiteen keskiöön
lopullisen valmiin taideobjektin sijaan.
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that have questioned art as a separate field and made transcending it an aim, such as the Dadaists and Surrealists from 1916 onwards and later the Situationists beginning from 1957. The Situationists questioned both institutionalised art and everyday life,
that reify lived experience in industrial capitalist society. It is thus not enough for the everyday to be injected into art or for artistic
activity to be brought into everyday life; it is necessary to go beyond art. For the Situationists, the essential means for art is not
the “artwork” or art object but instead the situation that breaks down reification and cannot be distinguished from immediate experience or turned into a commodity. “There can only be situationist use of art, not situationist art.” (Perniola 1998, Situationist
Manifesto)
The roots of intervention art can also be traced back to Roland Barthes’s observation of the death of the author, whereby the inevitable diversity of making art, collectivity, and the active role of those of who experience art gain a central role. Works of intervention are often the results of collective activity and thinking, and cannot be traced back to any individual heroic author or act. Nor is
the history of intervention art linear or imbued with any single grand narrative. Instead of a comprehensive history and individual
geniuses, we highlight artworks, actions and artists that have influenced our own works and notions of intervention. (See Barthes
The Death of the Author 1967, and Tekijän kuolema, Tekstin syntymä 1993)
Artistic intervention can be traced back to movements and artists that have questioned and asked about the relationship of art and
artists with so-called society around us. They include, for example, the Vienna Actionists (1960 –1971), Fluxus (from 1960 onwards), the Artist Placement Group (APG founded in 1965) and the Group Material (from approximately 1980) whose activities
continued until the 1990s, including, among others, Félix González-Torres, who made works in urban space.
The Vienna Actionists Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch and Rudolf Schwarzkogler were known for their provocative
performances that led to arrests and public moral opprobrium. The Actionists claimed that art was harnessed as a servant of the
state and the powers that be, made into a safety-valve for critics of society. For the Actionists, “art is not art” but instead a material
activity that “brings time into space and the body”. It is political action that creates new forms of communication. (Green 1999) In
Georges Bataille’s terms, this kind of artistic activity could be considered a manifestation and discharge of the heterogenous part
of society, and it cannot be appropriated within a productive and organised homogenous order. (See e.g. Bataille 1989)
Founded in 1966, APG was a group based on ideas developed by Barbara Steven. Its aim was to find positions for artists in
business and public administration instead of traditional studio work and galleries, while at the same time bringing art into new
kinds of spaces and settings. The group also held exhibitions in galleries and carried on its activities until the 1980s, when it was
renamed Organization and Imagination, O+I. It still maintains the objective of bringing art to organisations, but as art, as stated
in the organisation’s Manifesto from 1980: “the proper contribution of art to society is art”.
Fluxus, in turn, was a group of international artists active in the 1960s and 1970s. The term “Fluxus” was coined by George
Maciunas, but the group included many artists from different countries. According to its manifesto, Fluxus also had the aim of
reforming and radicalising an elitist conception of art regarded as bourgeois. Like the Situationists, Fluxus sought to make art
from everyday experience and to bring it directly into the experience of everyday life. It declared itself to be a revolutionary trend,
live art, anti-art, with the aim of blending with other forms of social and cultural subversion. (Phillipot: Manifesto I) Through his
own example, Joseph Beuys, who is associated with Fluxus and who explained art to a dead rabbit in Galerie Schmela in 1965, thus
15

1960-luvulta alkaen maataide ja ympäristötaide eivät pelkästään tuoneet taidetta ulos, vaan ulkotilasta ja maasta elementtinä tuli
taiteelle keskeisiä materiaaleja. Robert Smithsonin Spiral Jetty (1970) on genren ikoninen klassikko, joka inspiroi aina uusia
tulkintoja. Great Salt Lakeen kivistä ja maasta rakennettu spiraalin muotoinen rakennelma tai veistos on 460 metriä pitkä ja
4,6 metriä leveä ja se on dokumentoitu 32-minuuttiselle saman nimiselle filmille. Agnes Denes ja Walter de Maria toivat maan
materiaalina konkreettisesti kaupunkitilaan ja kaupunkilaisten kohdattavaksi: Denes istutti Wheatfield - A Confrontation -teoksessa (1982) Manhattanille, nykyisen Battery Parkin alueelle vehnäpellon. Walter de Marian The New York Earth Room (1977)
puolestaan sisältää 197 kuutiota maata, jota yhä kastellaan ja käännetään Manhattanilla sijaitsevassa huoneistossa. Monumentaaliset maataideteokset ovat interventiotaiteessa muuttuneet viitteellisemmiksi ja hetkellisemmiksi, mutta paikkasidonnaisuus on
säilynyt.
Interventiotaide on väliintulo myös siinä, miten hahmotamme tilaa. Tästä hyvä esimerkki ovat Gordon Matta-Clarkin teokset, joissa hän on konkreettisesti leikannut tiloihin outoja aukkoja. Matta-Clarckin monien teosten (esim. Conical Intersect 1975) kautta
avautuu uudenlaisia pääsyteitä tiloista toisiin. Samalla tapahtuu muutos perspektiivissä, jonka kautta tilaa havainnoimme. Teokset
nostavat esiin kysymyksen siitä, mitä tila oikein on ja miten sitä hahmotamme. Tätä perinnettä jatkaen interventiotaide käsittelee
kysymyksiä siitä, mitä tila on ja miten sitä tuotetaan. Samalla se tuo näkyville rakenteita, jotka osoittavat tilan olevan tuottamisen
tulosta, sekä tekoja, joilla tiloja ja niistä syntyviä käsityksiä luodaan.
Kaupunkitilan uudelleen organisoituminen ja gentrifikaatioprosessi tuotti (ja tuottaa) estetisoitua kaupunkitilaa: Esimerkiksi Rosalyn Deutschen mukaan New Yorkissa kaupallisten gallerioiden siirtyminen Lower East Sidelle nosti vuokria ja kiihdytti
gentrifikaatiota, mikä johti taiteen sijoittumiseen suoraan julkisiin tiloihin. “Paikkasidonnaisuus” antoi tällaisille teoksille yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikka tila ei ollut teosten ensisijainen kohde tai teema. (Deutsche 1996)
Interventiot ottavat kantaa vallitseviin olosuhteisiin ja taiteen sisäiseen keskusteluun. Tässä keskustelussa keskeinen on paikka
sekä käsitteenä että fyysisenä ja konkreettisena tilana. Silvia Jestrovic käyttää ilmiöstä käsitettä paikan interperformatiivisuus:
paikan interperformatiivisuus kytkeytyy jaettuihin muistoihin ja kollektiiviseen tietoon kaupunkitilasta – sen historiasta, merkityksestä ja funktiosta osana yhteisön elämää. (Jestrovic 2013, 40). Myös yhteisötaidetta tutkinut Pascal Gielen jatkaa samalla
linjalla todeten, että kaikki taide, joka esitetään instituutioiden ulkopuolella ottaa kantaa yhteiskunnassa vallitseviin oloihin ja
rakenteisiin (Gielen 2011, 16). Interventiot eivät perinteisesti tapahdu taideinstituutioissa, ja niissä tapahtuessaan ne usein kommentoivat kyseessä olevan instituution käytäntöjä.

testing the boundaries of materials fit to be art, has influenced intervention art and acts that place the activity itself and the process
at the core of art instead of a completed art object.
In the 1960s, land and environmental art not only took art outdoors but also made outdoor space and land important elements of
art. Spiral Jetty (1970) by Robert Smithson is an iconic classic of the genre, which continues to inspire new interpretations. This
spiral structure or sculpture built in Great Salt Lake, Utah, is 460 metres long and 4.6 metres wide, and it has been documented
on a 32-minute film of the same name. Agnes Denes and Walter de Maria introduced in concrete terms land as material into urban
space to be encountered by urban dwellers. Denes planted a field of wheat in the present Battery Park area of Manhattan in Wheatfield - A Confrontation (1982). The New York Earth Room (1977) by Walter de Maria contains 197 cubic meters of earth that is
still being watered and turned in an apartment in Manhattan. In intervention art, monumental works of land art have become more
evocative and momentary, while maintaining site specificity.
Intervention art is also an intervention into how we perceive space. Good examples of this are the works of Gordon Matta-Clark,
in which he literally cut strange holes in spaces. Many works by him (e.g. Conical Intersect, 1975) open up new kinds of accesses
from one space to another. At the same time, it changes our sensation of perspective. These works pose questions of what space
actually is and how we perceive it. Intervention art carries on this tradition and gives visibility to the structures that show that space
is the result of production, and illustrates the acts with which spaces and notions of them are produced.
The reorganisation and gentrification of urban space has produced aestheticised urban space, and continues to do so. Rosalyn
Deutsche, for example, notes how the relocation of commercial galleries to the Lower East Side in New York City raised rents and
spurred gentrification, which in turn led to art being placed directly in public spaces. “Site specificity” lent social significance to
these artworks, even though the space in question was not their primary focus or theme. (Deutsche 1996)
Interventions address prevailing circumstances and discourse within art, giving a central role to place as both a concept and a
physical and concrete space. Silvia Jestrovic calls this phenomenon the interperformativity of place, being associated with shared
memories and collective knowledge of urban space - of its history, meaning and function as part of the life of the community.
(Jestrovic 2013, 40). Also Pascal Gielen, who has studied community art, argues along the same lines, noting that all art displayed
outside institutions takes a stand on conditions and structures prevailing in society (Gielen 2011, 16). Interventions are not
traditionally carried out in art institutions, and when they are, they usually comment on the practices of the institution concerned.

Yhtenä merkittävänä välineenä taiteellisen intervention kehittymisessä ovat olleet viestintään ja kaupallisiin tarkoituksiin käytetyt
mainosstandit, valokyltit, sanomalehdet ja lehtikioskit, joita alettiin haltuunottaa taiteessa 1970-luvulta alkaen. Hyvä esimerkki
tästä ovat Jenny Holzerin julkiseen tilaan sijoitetut teokset, valtavat tekstit, jotka esitetään mm. mainosstandeissa tai projisoituna
rakennusten seiniin, maalauksina ja kivisiin penkkeihin kiinnitettyinä. Samoin Felix Gonzales-Torresin tunnettu Untitled, valtavat kuvat sängystä, johon on yhä painautunut taiteilijan AIDSiin kuolleen kumppanin ruumiin jälki. Kaupunkitilaan sijoitetut
teokset toivat keskelle julkista tilaa vielä 1990-luvulla jossakin määrin vaietun sairauden ja seksuaalisuuden.

Important tools for the development of artistic intervention have been advertisement stands, neon signs, newspapers and newspaper kiosks, which began to be appropriated in art in the 1970s. Good examples of this are Jenny Holzer’s works in public space,
immense texts displayed, for example, on advertisement stands or projected on the walls of buildings, as paintings or attached to
stone benches. The same is true of Felix Gonzales-Torres’s well-known Untitled, oversized images of a bed which still shows the
imprint of the body of the artist’s partner, who died of AIDS. Mounted in urban space, these works placed amidst it an illness and
sexuality which were to some degree still a taboo in the 1990s.

Humoristisuus on tärkeä tekijä monissa taiteellisissa interventioissa. Beuysin teoksessa, jossa kuolleelle kaniinille selitettiin
galleriassa taideteoksia, oli ilmeinen koominen ulottuvuus yhdistyneenä surumielisyyteen. Isoja julkisia teoksia, joiden ilmiasu

Humour is also an important factor in many artistic interventions. Beuys’s piece in which artworks in a gallery are explained to a
dead rabbit has an obviously comic dimension combined to melancholy. Examples of large public works of art of humorous ap-

16

17

oli humoristinen, olivat esimerkiksi Eleanora Aguiarin punaisella teipillä verhoama Lordi Napierin ratsastajapatsas Lontoossa
(2004) tai Florentijn Hoffmanin jättimäinen kumiankka, joka on kellunut eri kaupunkien edustalla (Rubber Duck 2004 - 2016).
Mutta huumoriin kätkeytyy aina myös häiritsevä piikki: Lordin patsas on arkipäiväistynyt kolonialismin muistomerkki, jonka punainen väri räväytti uudestaan näkyville, ja jättiankka suurkaupungin satama-altaassa saa miettimään, millaisia kylpypaikkoja haluamme lapsillemme jättää. Esimerkkinä voidaan mainita myös Roman Signerin teokset, “toiminnalliset veistokset”, joissa hän
räjäyttää tai sinkoaa esineitä ja dokumentoi prosessin huolellisesti. Signerin huolellisuus sekä veistosten hetkellisyys ja suureellinen mittakaava yhdessä luovat veikeän pilkkeen, joka kohdistuu niin itse toiminnalliseen prosessiin kuin sen pikkutarkkaan
tieteelliseen dokumentaatioon. Teoksessa keskeinen jännite syntyy kun tuotetaan näennäisesti tarkkaa ja objektiivista tietoa, joka
todellisuudessa johtaa takaisin tuntemattoman äärelle. Georges Bataille käsittelee samaa ilmiötä kirjoittaessaan vitsistä, ja siitä
miten naurettavaa on se, mikä on tiedon tavoittamattomissa ja naurettavalle tuntemattomuus ei ole satunnaista vaan olennaista.
(Bataille 1998, 161). Huumori törmäyttää, haastaa ja avaa uusia kulmia.

pearance were the equestrian statue of Lord Napier in London wrapped in red tape by Eleanora Aguiar (2004) and Florentijn
Hoffman’s gigantesque rubber duck, which has floated off the shores of various cities (Rubber Duck 2004 – 2016). But the
humour conceals a disturbing twist: the statue of Lord Napier is a monument to colonialism that had become a part of everyday life
and was given sudden new visibility with the colour red, and the giant duck floating in the port of a city makes us think of what kind
of bathing places we want to leave to our children. Further examples are Roman Signer’s “action sculptures” in which he explodes
or hurls objects, while carefully documenting the process. Signer’s meticulous work, the momentariness of the sculptures and
their grandiose scale jointly create a humorous touch that applies to both the process of actions and its painstaking scientific documentation. The main tension of the piece comes from producing seemingly precise and objective information which, in reality,
leads back to the unknown. Georges Bataille discusses the same phenomenon when writing about jokes and how the laughable is
the unknowable, and how this is not arbitrary but essential to the former. (Bataille 1998, 161). Humour causes collisions, challenges and opens up new perspectives.

Ei ole mitään yhtä ja erityistä tiettyä tapaa taiteellisen intervention tekemiseen. Paikkaan ja aikaan tuotetut teokset ja tapahtumat
eivät ole sidottuja tiettyyn tekemisen tapaan, vaan niiden muotoon liittyvät kysymykset on ratkaistava joka kerta uudestaan. Tila
vaikuttaa teoksiin ja teokset tilaan sekä sen ymmärtämiseen ja muistamiseen. Todellinen paikka on jatkuvassa tulemisen tilassa.
Paikassa tapahtuvat teokset tekevät tulemista näkyväksi, mutta myös vaikuttavat siihen millaiseksi paikka kehittyy. Paikka ei ole
pelkkä tuottamisen kohde, vaan teosten, tekojen ja paikan välille voi parhaimmillaan syntyä dynaaminen vuorovaikutussuhde, joka
puolestaan vaikuttaa tilan käsitykseen tulevaisuudessa sekä siihen, miten se koetaan kulttuurisessa muistissa.

There is no one specific way to carry out an artistic intervention. Works and events that are produced to be specific to a site and
time are not bound to any given method. Instead, their issues of form need to be solved anew each time. Space affects works and
works affect space, and its understanding and remembering. A real place is in a continuous state of becoming. The works taking
place in a site make becoming visible, while also having an effect on how the site or place evolves. A site is not just the object of
producing a work, but instead a dynamic interaction can optimally emerge between works of art, acts and the site, which in turn
affects the concept of space in the future and how it is experienced in cultural memory.

Nykyiset interventiot ja niihin johtaneet strategiat eroavat strategioista ja interventioista, joilla 1960-luvulta alkaen taiteilijat pyrkivät haastamaan valkoista kuutiota ja institutionalisoitua visuaalisen taiteen museota. Seuraavissa luvuissa esiteltävät interventiot
ovat jo valmiiksi “pihalla”. Näissä kiinnostus kohdistuu alusta lähtien nimenomaan julkisen tilan tilanteisiin ja siihen, mitä ne
paljastavat julkisesta urbaanista tilasta ja lopulta kaupungista paikkana, jossa elämme.

Present interventions and the strategies that have led to them differ from the strategies and interventions with which artists have
sought to challenge the white cube and the institutionalised museum of visual art since the 1960s. The interventions presented in
the following chapters are already “out there”. Their focus of interest is at the outset specifically on situations in public space and
on what they reveal about public urban space and ultimately the city as a place in which we live.

Julkea taide

Presumptuous public art

“We need to ask, as Group Material did in the 1980s, ‘Who is the public? How is a culture made, and who is it for?’“
(Bishop 2004, 65)

“We need to ask, as Group Material did in the 1980s, “Who is the public? How is a culture made, and who is it for?” (Bishop
2004, p.65)

Interventiotaiteen juuret ovat 1960-luvulla tapahtuneessa taiteen murroksessa, jossa kyseenalaistamalla ja muuttamalla taiteilijan roolia yhteiskunnassa pyrittiin vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin. Guy Debordin situationistisen taidekäsityksen ja
kuluttajan position kyseenalaistamisen vaikutus oli merkittävä, kun taidetta lähdettiin tuomaan ulos galleriatiloista osaksi arkea ja
elämää. Interventiotaiteen ei lähtökohtaisesti haluttu jäävän sen kummemmin taideinstituutioiden sisäisiksi teoksiksi kuin taiteen
kentän sisäiseksi keskusteluksi, vaan sen avulla haluttiin ottaa laajemmin kantaa vallitseviin olosuhteisiin. Perinteinen monumentaalinen julkinen taide on helposti taiteeksi tunnistettavaa ja luonteeltaan pysyvää, kun taas interventiotaide on usein tapahtumallista, kestoltaan lyhytaikaista eikä välttämättä välittömästi näyttäydy taiteena.

The roots of intervention art lie in the changes that took place in art in the 1960s with the aim of affecting the structures of society
by questioning and changing the role of the artist. Guy Debord’s Situationist conception of art and critique of the consumer were
important when art began to be taken out of galleries to be part of everyday life. Intervention art per se was not meant to remain
within art institutions or as discourse within the field of the arts. Instead, it was meant to take a stand on prevailing conditions in
a broader sense. Traditional monumental public art is easy to recognise as art and is permanent by nature, while intervention art
often involves an event, is of brief duration and does not immediately appear as art.
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When art no longer focuses on form and aesthetic values, it also calls for a new kind of art discourse. Art critics such as Rosalind
Krauss and Claire Bishop have given prominence to the challenges of this new way of thinking. Laboratory thinking (where the

Luonteensa ja tavoitteidensa vuoksi uudet taiteen muodot vaativat myös uudenlaista taidepuhetta, kun muotoon ja esteettisiin
arvoihin keskittyminen ei enää riitä. Tämän uudenlaisen ajattelun haasteita ovat nostaneet esiin taidekriitikot Rosalind Kraussista
Claire Bishopiin. Pori Schoolissakin keskeisessä roolissa oleva laboratorioajattelu (kaupunki tai tila alustana, jota taide käyttää
tutkimuksellisiin tarkoituksiin) on nähtävissä myös monien merkittävien nykykuraattorien ja kriitikoiden toiminnassa: esimerkiksi Maria Lind, Hans Ulrich Obrist, Barbara van der Linden, Hou Hanru ja Nicolas Bourriaud ovat kaikki siirtäneet painopisteen
valmiista taideobjekteista tekemisen prosessiin ja interaktiivisuuteen.
Claire Bishop luettelee Artificial Hells -teoksessaan 1990-luvulla laajenneen sosiaalisen taiteen kentän erilaisia nimityksiä: “This
expanded field of post-studio practices currently goes under a variety of names: socially engaged art, community-based art, experimental communities, dialogic art, littoral art, interventionist art, participatory art, collaborative art, contextual art and (most recently) social practice.“ Näillä Bishop viittaa toimintatapaan, jossa osallistavuus on osa politisoitua työskentelytapaa ja painopiste
on tuotetuista objekteista siirtynyt erilaisten tilanteiden luomiseen. (Bishop 2012, p. I-2)
Nykyisen taidepolitiikan yksi perustavia ongelmia on se, että taiteen rahoitus on pitkälti valjastettu ns. taiteen tuottaman hyvinvoinnin periaatteen alle, hyvinvoinnin käsitettä problematisoimatta. Taidetta tuodaan sairaaloihin ja kaupunkitilaan, ja se on Suomessa prosenttihankkeilla sidottu alueiden rakentamiseen ja kehittämiseen. Riskinä on kuitenkin, että taidetta päädytään tuomaan esille vain hyvin kapealta sektorilta. Silloin tuetaan vain helposti taiteeksi miellettäviä muotoja ja objekteja, joiden tehtävänä
on koristaa muuten ankeaa ympäristöä.
Homogeenisen yhteiskunnan kyky haltuunottaa kriittisiä taidemuotoja on merkittävä – esimerkiksi graffititaide on viimeisten
vuosien aikana ei pelkästään vapautettu vaan myös enenevässä määrin valjastettu kaupallisiin tarkoituksiin suurten mainosmuraalien myötä. Merkitysten moninaisuuden luomisen ja paljastamisen sijaan erilaisia ongelmakohtia pyritään pahimmillaan peittämään. Hankkeiden vaikutus jää lyhytaikaiseksi, kun osallistavat yhteisötaideprojektit osallistavat ainoastaan muutenkin aktiivisia
kansanosia, eikä niitä jotka eivät halua tulla osallistetuiksi. Taiteen mahdollisuus häiritä, yllättää, tehdä näkyväksi ennen näkemätöntä sekä tuoda esiin muutoksen mahdollisuus hautautuu harmittomaan puuhasteluun.
Yhteisötaideprojekteja vaivaa usein myös niiden rahoitukseen liittyvät kirjoittamattomat poliittiset ehdot, joista Gielen kirjoittaa
Mapping Community Art -artikkelissaan. Hän nostaa esiin Suomessakin huolestuttavasti lisääntyneen tavan korvata sosiaalityö
taiteella, joka tulee halvemmaksi: “Yhteisötaiteesta tulee sosiaalityön halvempi versio, etenkin kun se yleensä toteutetaan projektimuotoisena, kun taas sosiaalityö, sekä paikalliset koulut ja sairaalat, vaatii painavampia rakenteellisia sijoituksia. On erittäin
kyseenalaista voidaanko vakavia ongelmia, kuten sosiaalinen syrjäytyminen ja eriarvoistuminen, tehokkaasti hoitaa väliaikaisilla
projekteilla ja voiko niistä vastata joku jonka vastuulla ne ovat vain väliaikaisesti.” (Gielen 2011, 29 - 30).
Toisaalta vaikka vakavien sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen taiteen keinoin voi olla hankalaa tai mahdotonta, on taiteen avulla
mahdollista kiinnittää huomio vallitseviin olosuhteisiin, taustalla vaikuttaviin rakenteisiin sekä parhaassa tapauksessa myös ehdottaa vaihtoehtoja.
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city or space is a platform employed by art for research purposes), also central to the Pori School, can be seen in the work of many
significant contemporary curators and critics. Maria Lind, Hans Ulrich Obrist, Barbara van der Linden, Hou Hanru and Nicolas
Bourriaud, for example, have all shifted emphasis from finished art objects to the process of making art and interactivity.
In Artificial Hells, Claire Bishop lists the names given to the field of social art that expanded in the 1990s: “This expanded field
of post-studio practices currently goes under a variety of names: socially engaged art, community-based art, experimental communities, dialogic art, littoral art, interventionist art, participatory art, collaborative art, contextual art and (most recently) social
practice.” Bishop refers with them to the modes of action in which engagement is part of a politicised method, with the focus
having shifted from produced objects to creating various situations. (Bishop 2012, p. I-2)
One of the fundamental problems of current art policies is that funding for art has largely been subsumed under the principle of
so-called well-being produced by art, without problematising the actual notion of well-being. Art is produced for hospitals and
urban space, and in Finland it has been linked to the development of housing areas and to public works through the so-called
“percent for art” which allocates a small amount from the overall budget to acquiring artworks for the projects concerned. The
risk, however, is that art is presented from only a very narrow sector. Then financial support is given mostly to forms and objects
already perceived as art to decorate an otherwise dismal environment.
A homogenous society has considerable ability to appropriate critical art forms. In recent years, graffiti art, for example, has not
only been liberated but also increasingly made to serve commercial purposes in large advertising murals. Instead of creating and
revealing a diversity of meanings, there is, at worst, the tendency to hide problems. The financed public art projects have only a
short-term effect, as participatory community art projects involve only already active sectors of the population, not those who do
not wish to be included as participants. The opportunities of art to disturb, surprise and give visibility to things previously unseen
and to present the possibility of change are buried under harmless dabbling.
Community art projects also often suffer from the unwritten political terms of their funding, of which Pascal Gielen writes in his
article Mapping Community Art. He notes the practice of replacing social work with art, which is cheaper and which has disturbingly increased also in Finland: “Community art becomes a cheaper form of social work, especially as it is usually offered on a
project basis, whereas social services, including local schools and hospitals, call for more serious, structural investment. It is very
doubtful whether one can effectively tackle serious issues, such as social deprivation and disintegration, with temporary projects
and similarly temporary responsibilities.”(Gielen 2011, 29 - 30).
On the other hand, even though it may be difficult or even impossible to solve serious social problems with the means of art, art
can direct attention to prevailing conditions and underlying structures, and optimally propose alternatives.
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Taide julkisessa tilassa

Art in public space

Erityisesti julkinen tila on jatkuvan rajankäynnin ja keskustelun kohde. Mitä tilan “julkisuus” on tai mitä sen pitäisi olla, mikä
tila on julkista ja miksi? Nämä ovat kysymyksiä, joita on pohdittava keskustelussa uudelleen ja uudelleen. Taiteella on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun, ja interventiotaide on ottanut itselleen aktiivisen osallistujan roolin nostamalla esiin ja jopa
aiheuttamalla konflikteja. Taiteen ei tarvitse tyytyä vain koristeen tai esteettisen viihtyvyyden kohottamisen rooliin. Belgialainen
politiikan teoreetikko Chantal Mouffe näkee taiteellisessa toiminnassa radikaalia potentiaalia juuri näiden positiivisten ristiriitojen mahdollisuuksien vuoksi: taide voi tuoda esiin asioita, joita hegemoninen yhteiskunta pyrkii piilottamaan ja vaientamaan. (ks.
Mouffe 2007)

Public space, in particular, is a place of continuous demarcation and debate. What is the “public” nature of a space, or what should
it be? What spaces are public and why? These are questions that need to be addressed repeatedly in discussions. Art can participate in the debate, and intervention art has taken on the role of an active participant by pointing to and even arousing conflicts.
Art does not have to be satisfied only with the role of providing decorations or aesthetic comfort. Belgian political theorist Chantal
Mouffe recognises radical potential in artistic activity precisely because of the tendency to positive conflicts: art can bring forth
things that a hegemonic society seeks to hide and keep silent. (see Mouffe 2007)

Koska kaupunkia suunnitellaan usein markkinavoimien ehdoilla, on poliittinen teko raivata tilaa taiteelle, joka ei tuota suoraa rahallista hyötyä. Osallistamisen ei tule olla vain eheyttävää puuhastelua, vaan se on tärkeä osa kaupunkitilan uudelleen inhimillistämistä. Osallistamisen sijaan olennaista on osallistuminen, kun taistellaan sitä tunnottomuutta ja arjen fragmentoitumista vastaan,
jota kapitalistinen tuotantotapa aiheutta .
Kuvataiteilijalle kokeellinen interventio tuo lisämahdollisuuksia työskennellä julkisessa tilassa. Julkinen taide on edelleen suurimmalta osin pysyvien muistomerkkien pystyttämistä (esimerkiksi suurmiehille). Interventio antaa yksittäisellekin kuvataiteilijalle mahdollisuuden laajentaa työhuonettaan koko kaupungin kokoiseksi ja tutkia kokeellisten interventioiden avulla, missä tilassa
julkinen urbaani tila on juuri nyt. Tämä tarkoittaa sitä, että itse teos on tutkimuksellinen teko, jonka päämääränä on tiedon tai
tuntemuksen saavuttaminen tietystä tilanteesta julkisessa tilassa. Myöhemmin tämä saavutettu tieto tai tuntemus voi saada sanallisen muodon esimerkiksi tieteellisessä artikkelissa. Tämä ”post-Beuyssilainen” työskentelytapa vaatii, että taiteilija kyseenalaistaa
ennalta määriteltyjä ja kuvataiteilijan ammattiin sisään kirjoitettuja sääntöjä tekijyydestä. Yksi tällainen sääntö on esimerkiksi
fyysisen teoksen ymmärtäminen taiteilijan ainoana ja lopullisena tuotoksena.
Interventiot haastavat myös totutut tavat käyttää ja käsittää kaupunkitila ympärillämme. Interventio voi olla pieni ele tai massiivinen rakennelma, eikä sitä aina tajua taiteeksi, mutta se mahdollisesti sysää katsojan tai ohikulkijan ajatukset liikkeelle ja aiheuttaa
ihmettelyä. Vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja kaupunkitilan kanssa interventio kutsuu pohtimaan julkisen tilan ulottuvuuksia. Taiteen yllättävä väliintulo tilassa synnyttää jännitteisen kontaktin kokijan ja teoksen väliin ja saa aikaan nyrjähdyksen. Kaupunkitilaan tuotu teko tai teos saattaa toimia vitsin kaltaisesti: se vaatii kohtaamisen, jossa merkitykset hetkellisesti menettävät
merkityksensä ja joka johtaa ällistykseen ja oivallukseen.
Sami Santanen toteaa taiteesta, Friedrich Nietzscheä mukaillen, että se “kuuluu kaikille eikä kenellekään, eikä sen vaikutus välttämättä näy mitenkään” (Santanen 2015). Kaupunkitilaan toteutetut interventiot pakottavat kohtaamaan, mutta ne eivät velvoita. Ne
tarjoavat mahdollisuuden osallisuudelle, mutta se ei ole niiden ensisijainen tehtävä. Toisin kuin tällä hetkellä usein julkiselle taiteelle
asetettuna vaatimuksena on, niitä ei ole valjastettu hyvinvoinnin tai tiedon tuottamisen välineeksi, vaan nämä ovat mahdollisia sivutuotteita. Lopputulemaa ei myöskään lukita ennakkoon, eikä sitä siten määrätietoisesti tavoitella, vaan asetettua kysymystä lähestytään aidon avoimesti. Tällöin vaikutus ei välttämättä tule välittömästi näkyville. Saavutettu tieto voi olla hienovireistä, sen prosessoiminen voi viedä aikaa ja sen sanallistaminen voi olla vaikeaa. Se ehkä tulee esille vasta useamman prosessin jatkumossa. Saavutettu
tieto on parhaassa tapauksessa uudenlaista tietoa, eikä siihen ole päästy manipuloimalla tai ennakoimalla vastauksia.
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Because cities are often planned on the terms of market forces, it is a political act to make room for art that has no direct commercial benefit. Involvement should not only be an integrative activity but an important aspect of the re-humanisation of urban space.
Instead of participatory practices, active involvement of people is important in the struggle against the numbness and fragmentation of everyday life caused by the capitalist mode of production.
Experimental intervention gives visual artists more opportunities to work in public space. Public art is still mostly the erection
of permanent monuments (for example statues of “great men”). Intervention gives the individual artist an opportunity to expand
his or her studio into the whole city and to study with experimental interventions the present state of public urban space. This
means that the artwork itself is a research act aiming at acquiring knowledge and understanding of a given situation in a public
space. This knowledge or understanding may later be verbalised, for example in a scholarly article. This “post-Beuysian” method
requires the artist to question the preordained rules of authorship inscribed in the artist’s profession. One such rule, for example,
is to consider a physical work of art as the artist’s sole and final output.
Interventions also challenge accustomed ways of using and perceiving urban space around us. An intervention can be a minor
gesture or a massive structure and it is not always comprehended as art, but it may spur the thoughts of viewers or passers-by and
arouse astonishment. Interacting with urban dwellers and urban space, intervention invites people to examine the dimensions
of public space. The surprising intervention of art in a space creates a tense contact between the viewer and the work, leading to
dislocation. An act or work of art brought into urban space can function like a joke. It requires an encounter in which meanings
are momentarily voided and leads to astonishment and insight.
Paraphrasing Friedrich Nietzsche, Sami Santanen observes of art that it “belongs to everyone and no one, and its influence may
not necessarily be seen at all” (Santanen 2015). Interventions in urban space force an encounter, but they do not pose obligations. They give an opportunity to participate, but that is not their primary purpose. Unlike the requirement often placed today
on public art, interventions have not been made to serve as a means of producing well-being or knowledge, though it can be their
possible by-product. Nor are the results laid down and fixed in advance. Instead, the posed question is approached in a genuinely
open manner. Its effect will not necessarily be seen immediately. The achieved knowledge can be subtle, its processing may take
time, and it may be difficult to verbalise. It may only emerge in a continuum of several processes. This knowledge can optimally be
of a new kind, not achieved by manipulating or anticipating answers.
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Kaupunkitila on yhteistä tilaa, ja se on ruumiillisen kokemuksen kautta jaettua tilaa. Interventiot voivat muuttaa ruumiillisen kokemuksen tilasta, tavan käyttää sitä, ja siten usein sysäävät liikkeelle ajatusketjun. Esimerkiksi sekä puhuttu kieli että kaupungin
kadut pystyvät muodostamaan merkityksiä järjen logiikan yli. Kadut sekä kertovat kaupungin menneisyydestä että viittaavat sen
tulevaisuuteen. Kadut voivat myös kadota. Reagointi kulloinkin käsillä olevaan teokseen tai tekoon voi johtaa pitkiinkin kertomuksiin, joissa muistellaan tilaa ja siihen liittyviä kokemuksia. Tila merkityksellistyy kokijalle ja kuulijalle kerroksellisesti. Intervention kokemus voi myös sysätä liikkeelle tarpeen jakaa kokemus keskustelemalla teoksesta ja siitä syntyneistä ajatuksista.

Urban space is common space, and shared via corporeal experience. Interventions can alter the physical experience of space, the
way it is used, and they will often launch a chain of thought. For example, both spoken language and the streets of the city can
create meanings beyond the logic of reason. Streets both tell of the past of the city and point to its future. They can also disappear.
Reactions to artworks or acts at hand can even lead to long narratives in which people reminisce about a space and related experience. A space gains meaning in layers for those who experience it and hear about it. The experience of intervention can also spark
the need to share it by discussing the artwork and the thoughts that it arouses.

Taiteen kokeminen on perinteisesti mielletty katsomiseksi ja näköaistin varaiseksi. Valkoisissa galleriatiloissa ruumis mitätöityy,
ja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki katsetta häiritsevät tekijät on minimoitu, jopa katsojan oma ruumis voi tuntua galleriatilassa häiriötekijältä. Kaupunkitilaan sijoittuva interventiotaide puolestaan kohdataan moniaistisesti, jolloin myöskään kokemus
ei ole yhtä automaattisesti jäsennettävissä. Ruumis muistaa, ja ympäristö elää meissä yhtä lailla kuin me elämme ympäristössä.
Kaupunkitilaan sijoitettu interventio jakaa tilan jalankulkijoiden kanssa, siinä missä perinteiset muistomerkit asettuvat tarkastelun kohteeksi ylittämättä taiteelle annettua objektiasemaa. Ero muistomerkkeihin ilmenee myös intervention tavassa vastustaa ja
purkaa hierarkioita. Yksi tapa vastustaa näitä aikaa uhmaavia pysyviä monumentteja, ikuisia kunnioitusta vaativia pömpeleitä, on
interventioiden lyhytkestoisuus ja käytössä olevan tilan valtaaminen hetkellisesti.

The experience of art has traditionally been understood as seeing and dependent on the sense of sight. In white gallery rooms, the
body is negated, and with few exceptions all factors disturbing the gaze are minimised. Even the viewer’s own body can feel like
a disturbing factor in a gallery space. Intervention art in urban space, on the other hand, is encountered in a multisensorial way,
which also means that the experience cannot be automatically figured. The body remembers and the environment lives in us just
as we live in the environment. An intervention in urban space shares that space with pedestrians, whereas traditional monuments
became focuses of observation without going beyond the status of object given to art. The difference to monuments is also present
in the way that intervention resists and deconstructs hierarchies. One way to resist these permanent monuments flaunting time,
objects calling for eternal veneration, is the brief duration of interventions and the momentary occupation of the available space.

Pori School

The Pori School

Interventio on aina paikkasidonnainen. Se tapahtuu tietyssä tilassa ja liittyy tiettyyn tilanteeseen. Interventiossa on yleisten ominaisuuksien lisäksi aina ainutkertaisia tekijöitä, eikä se ole suoraan sovellettavissa oleva tutkimusmenetelmä, kuten esimerkiksi
laadullinen tutkimushaastattelu. Pori on tässä kirjassa esimerkkikaupunki, joka on tarjonnut alustan kokeiluille sekä mahdollistanut erilaisten projektien toteuttamisen. Samoin kirjassa esitellyt interventiot ovat tavalla tai toisella tapahtuneet Aalto - yliopiston
(ent. Taideteollisen Korkeakoulun) opetuksen, tutkimuksen tai taiteellisen toiminnan puitteissa.

Intervention is always site-specific, taking place in a given space and in association with a given situation. In addition to its general
properties, intervention always includes unique factors and it is not a directly applicable research method, such as a qualitative
research interview. In this book, the city of Pori is taken as an example that provided a platform for experiments and permitted the
realisation of various projects. The interventions presented here have also taken place in one form or another within the context
of teaching, research and artistic activity of Aalto University (former University of Art and Design Helsinki).

Porissa aistittava etäisyys Suomen taiteen oletettuihin keskuksiin on mahdollistanut uudenlaisia kokeiluja. Porissa myös sattui
tulemaan yhteen joukko tutkijoita ja taiteilijoita, joita kiinnosti kaikenlainen kokeilu ja erilaisten näkökulmien törmäyttäminen.
Harri Laakso kirjoittaa kulttuurilehti Mustekalan Pori-numerossa etäisyydestä ja reunamilla olemisesta: “Itsekin viihdyimme
omien tutkimus- ja opetusalueidemme reunamilla ja yksikkömme maantieteellinen asema (“etäällä jostain”) teki mahdolliseksi
kokea kaiken fyysisesti ja jokapäiväisessä elämässä.” (Laakso 2014)

In Pori you can feel the distance from the presumed centres of art in Finland, and this made possible new kinds of experiments.
Pori also happened to be a place, where a number of researchers and artists interested in all kinds of experimentation and the
confrontation of different perspectives, came together. Harri Laakso writes in the Pori theme number of the cultural journal Mustekala: “We already felt at home in the margins of our areas of research and teaching, and our unit’s geographical position (“far
away from something”) made it possible to experience everything physically and in everyday life.” (Laakso 2014)

Taiteen tekemiseen ja opettamiseen instituutioiden ulkopuolella on ollut useita syitä. On haluttu tuoda opetus ulos akatemiasta ja
luokkahuoneesta, ja kokeilla mitä se antaa opetukselle ja oppimiselle. On haluttu yhdistää käsitteellistä ajattelua ja konkreettista
tilassa tapahtuvaa tekemistä sekä kokeilla, mitä se antaa niin ajattelulle kuin tekemiselle. On oltu uteliaita uutta ympäristöä, paikkoja ja ihmisiä kohtaan. Tutkimukselliset ja taiteen tekemiseen liittyvät intressit ovat hedelmällisesti yhdistyneet opetuksellisiin
kokeiluihin. Kirjaan valikoituneet esimerkit Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelman kursseista eivät ole olleet kursseja, joiden
pääsisältönä olisi ollut intervention opettaminen menetelmänä, vaan interventio on ollut väline tutkia jotain tiettyä kysymystä.

There were several reasons for making and teaching art outside institutions. There was the desire to take teaching out of the academy and classrooms and to see what this would give to teaching and learning. There was also the aim of combining conceptual
thinking with concrete work in a given space and to test what this could provide for either one. There was curiosity about the new
environment, places and people. Research and art-making interests merged in fruitful ways with experiments in teaching. The
examples included in this book from the courses of the MA Programme in Visual Culture are not ones where the main content was
teaching intervention as a method. Intervention was instead a means for investigating specific questions.
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Instituutioiden ulkopuolelle uskaltautuminen vapauttaa sekä taiteen määrittelyn tavalta sitoa se instituutioihin että myös sen esittämisen, tekemisen ja katsomisen. Sitä kautta se herättää keskustelua taiteen asemasta ja julkisen tilan käytöstä. Galleria tai museotila kiinnittää sekä katsojan että tekijän vääjäämättömästi omiin asemiinsa: tekijä on taiteilija ja katsoja tietää tulleensa katsomaan
taidetta. Julkiseen tilaan toteutettu taide mahdollistaa tekemisen myös muille kuin ammattitaiteilijoille ja määrittelemättömän katsojuuden, satunnaisen törmäämisen asioihin. Julkinen tai määrittelemätön tila houkuttelee tutkimuksellisuuteen: mitä taiteelle,
sen tekemiselle ja vastaanottamiselle tapahtuu, kun tilaa ei ole ennalta koodattu?

The courage to step outside institutions liberates definitions of art from institutional connections as well as its display, making and viewing.
In this way it arouses discussion on the status of art and the use of public space. A gallery or museum space inexorably ties both spectators
and artists to their respective positions: the maker of the piece is an artist and spectators know that they have come to see art. Art for public
space permits others than professional artists to make art and permits an undefined spectatorship, a random encounter with things. Public or
undefined space invites to explore and research. What happens to art, its making and reception when the space for it is not coded in advance?

Instituutioiden ulkopuolella työskentelemiseen vaikuttavat usein myös arkipäiväiset ja konkreettiset syyt. Joutomaat, kaupunkitila ja tyhjillään olevat rakennukset ovat halpoja testialustoja kokeellisille projekteille. Ne myös kiinnostavat katsojia ja tuovat paikalle uudenlaista
yleisöä. Ne ovat paikkoja, joissa taiteen kautta on mahdollista vaikuttaa kaupunkitilaan, tehdä sitä elävämmäksi, tuoda taidetta moninaiselle yleisölle ja vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin ja ajatteluun. Pori onkin ollut hyvä alusta, koska saatavilla on ollut erilaista “joutomaata”,
tyhjentynyttä tai vajaakäyttöistä kaupunkitilaa. Lisäksi Porissa vaikuttaneet vaihtoehtoiset taiteilijayhteisöt, kuten esimerkiksi erityisesti
performanssitaiteeseen suuntautunut T.E.H.D.A.S. ry, olivat luoneet otollista maaperää ja kiinnostunutta yleisöä.

There are often also mundane and concrete reasons for working outside institutions. Wasteland, urban space and vacated buildings are cheap testing platforms for experimental projects. They also interest spectators and attract new kinds of audiences. They
are places where urban space can be influenced by art, where it can be made more live, where art can be brought to diverse audiences, and thus influence the general atmosphere and way of thinking. Pori has been a good platform for experimental artistic
practices, because of the availability of various kinds of “waste land”, urban space that had been vacated or in scant use. In addition, alternative artist communities in Pori, such as the T.E.H.D.A.S. association, which is particularly oriented towards performance art, had prepared a favourable ground and an interested public.

Interventiotaiteeseen liittyy ennakoimattomuus, tuntemattoman kohtaaminen ja alttiiksi asettuminen, jota Laakso kuvailee seuraavasti: “Taide ei ole tuote vaan tapa lähestyä maailmaa, altistua sille. Taiteelliseen tutkimukseen kuuluu tämän lähestymisen
tarkastelu ja yhteisöllinen jakaminen - silloinkin kun tuo lähestyminen ei tarkoita haltuunottoa vaan tuntemattoman kohtaamista
tuntemattomana.” (Laakso 2014) Alttiiksi asettuminen ja kriittinen ajattelu ovat myös aktiivista toimintaa, minkä Reijo Kupiainen puolestaan tuo ilmi: “Porissa puhuttiin paikkasidonnaisesta taiteesta, kontekstitietoisuudesta, taiteen ja kriittisen ajattelun
vuorovaikutuksesta, kokeellisesta teoriasta ja tekijyydestä. Taidetta ja teoriaa käsiteltiin tavoilla, jotka etsivät uutta suuntaa ja
rajoja. Ne lävistivät toisensa ja teoria läheni taiteen muotoja ja päinvastoin. Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmassa rikottiin
perinteisiä länsimaisia dikotomioita ja akateemisia rajoja: tiede - taide, ajattelu - toiminta, henki - ruumis, aika - paikka, paikallisuus - universaalisuus. Kun nyt katsoo ohjelmassa tehtyjä opinnäytetöitä, näkee toiminnan menestyksen: ne etsivät rohkeasti
omaa ilmaisua ja tutkimisen tapaansa, joka ei palaudu perinteisiin akateemisiin malleihin ja standardeihin.” (Kupiainen 2014)

Intervention art involves the unpredicted, encountering the unknown and openness, which Laakso describes as follows: “Art
is not a product, but a way of approaching the world, of being exposed and open to it. Artistic research includes a study of this
approach, and its communal sharing – even when this approach does not mean appropriation but encountering the unknown as
unknown.” (Laakso 2014) Openness and critical thinking are also activities, as described by Reijo Kupiainen: “In Pori, we spoke
of site-specific art, awareness of context, the interaction of art and critical thinking, experimental theory and authorship. Art and
theory were addressed in ways that sought a new direction and boundaries. They intersected and theory approached the forms of
art and vice-versa. The Master of Arts programme in Visual Culture broke down traditional western dichotomies and academic
boundaries such as science – art, thought – action, spirit – body, time – place, locality – universality. The success of this activity
can now be seen when looking at the theses produced in the programme. They boldly seek their own form of expression and research, which is not derived from traditional academic models and standards.” (Kupiainen 2014)

Porissa vietetty aika on synnyttänyt jatkumon tekemiselle. Kymmenen vuotta maisteriohjelman säpinää, kursseja ja projekteja,
tapahtumia ja julkaisuja on kasvanut monimuotoiseksi kokeelliseksi tutkimusalustaksi, jota entiset ja nykyiset työntekijät ja opiskelijat hyödyntävät edelleen. Post-Beuysilaiseen tapaan taiteilija-tutkijan työhuone on laajennettu julkiseen tilaan, jossa hän työskentelee julkisen tilan tarjoamien ja hallitsemien mekanismien ja mahdollisuuksien parissa.

The time spent in Pori has created a continuum for work. Ten years of the bustle of the MA programme, courses, projects, events
and publications have grown into a diverse experimental research platform that present and former artists and students are still
using. In a post-Beuysian manner, the artist-researcher’s studio has been expanded into public space, where he or she works with
the mechanisms and opportunities provided and controlled by public space.

Miksi tämä kirja?

Why this book?

Taiteellinen interventio, sellaisena kuin se esiintyy tässä kirjassa, on usein hyvin lähellä taiteellista tutkimusta. Taiteellisen tutkimuksen
ymmärrämme Esa Kirkkopellon tapaan ei taiteen tutkimisena jonkin muun tieteenalan keinoin (historia, psykologia, kulttuurin tutkimus
jne.), vaan todellisuuden tutkimisena taiteen avulla (Kirkkopelto 2008). Interventiotaide ja taiteellinen tutkimus ovat molemmat muotoaan ja diskurssiaan hakevia genrejä. Tässä kirjassa emme niinkään pohdi sitä, mitä taiteellinen tutkimus on, vaan tuomme esiin taiteellisia
ja käsitteellisiä tekoja, joiden avulla on lähestytty tiettyjä tutkimuskysymyksiä. Kirjaan on koottu kokemuksiamme sekä taiteen tekemisestä,
tutkimisesta että opettamisesta. Toivomme, että teoksesta on apua sekä eväitä julkisen tilan ja sen tutkimisen teoreettiseen tarkasteluun.

Artistic intervention in the form that it appears in this book is often very close to artistic research. We understand it, in Esa Kirkkopelto’s terms, not as the study of art with the means of some other discipline (history, psychology, cultural studies etc.), but
as the study of reality with the aid of art (Kirkkopelto 2008). Both intervention art and artistic research are genres in search of
their form and discourse. Rather than discussing what artistic research is, in this book we present artistic and conceptual acts with
which specific research problems have been approached. It is a compilation of our experiences of research, teaching and making
art. We hope that it will provide assistance and means for considering public space and its artistic research in theoretical terms.
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Kun opetus ja taide viedään pois luokkahuoneista ja galleriatiloista, ne tulevat väkisin kaupunkilaisten kohdattaviksi. Perinteisen
osallistavan yhteisötaiteen sijaan taide syntyy osana yhteisöä. Se ottaa kantaa ympäröivään tilaan ja on avoin yhteisön reaktioille.
Tätä kautta taide myös tuottaa uudenlaista tietoa yhteisöstä ja ympäröivästä tilasta. Interventiotaide syntyy suhteessa yleisöön ja
ympäristöön. Sillä ei kuitenkaan ole yhteisötaiteen taakkaa jakaa yhteisöä osallisiin ja niihin, jotka eivät osallistu, eikä se siten ole
myöskään samalla tavalla hierarkkista. Interventioissa kyse on ennen kaikkea tutkimuksellisesta taiteesta, ei ylhäältä käsin ohjatusta prosessista, jossa kaupunkilaiset tai osallistettu osa toimisivat välineinä sosiaalisesti värittyneen lopputuloksen toteuttamisessa.
Teoksessa esittelemme vuosien varrella kaupunkitilassa koettuja yllättäviä törmäyksiä taiteen ja arjen välillä. Poriin toteutetuissa
projekteissa kaupungin tuki on ollut merkittävää. Avoin suhtautuminen taiteeseen on mahdollistanut monenlaista tekemistä, joka
muualla olisi juuttunut byrokratian rattaisiin. Pori on tehnyt mahdolliseksi julkisen tilan käyttämisen kokeellisena laboratoriona,
toisin kuin useissa kaupungeissa kyse ei ole vain ylevästä sanahelinästä. Samalla se on altistunut jatkuvalle havainnoinnille ja
testaamiselle, jonka kautta on onnistuttu tuottamaan tietoa sekä tekemisestä itsestään, kyseisestä kaupunkitilasta että urbaanista
tilasta laajemminkin. Eliisa Suvanto kuvailee Turun ylioppilaslehdessä Tylkkarissa Porin toimintamallia Space Invaders II -projektin yhteydessä seuraavasti: ”Mielestäni on sääli, että tutkintokoulutus lakkautetaan, mutta uskon, että kaupunkiin on syntynyt
vahva pohja poikkitaiteelliselle ja -tieteelliselle toiminnalle. Tästä kertoo sekin, että monet aaltolaiset asuvat jo muualla, mutta
Space Invadersin kaltaiset yhteiset projektimme keskittyvät edelleen Poriin. Kaupungissa on jotain sellaista avoimuutta ja innostunutta otetta, jotka mahdollistavat toimimisen laitosten ja instituutioiden ulkopuolellakin.” (Hannus 2014)
Toisaalta Porin nostaminen tapahtumien paikasta tutkimuksen kohteeksi on ollut mahdollista myös ulkopuolisuuden takia. Vaikka kaupungissa eläisi pitkäänkin, vaikka se tulisi kuinka tutuksi, se ei kuitenkaan ole ollut “oma”. Silvija Jestrovic kirjoittaa läheisen ulkopuolisen asemasta: “Läheinen ulkopuolinen puhuu kaupungin kieltä, hänellä on lempipaikkoja, hän ymmärtää paikallisia
vitsejä, mutta silti hän on aina ollut kaupungissa pikemminkin vieras kuin kansalainen. Läheinen ulkopuolinen tutkii kaupungin
- sen arkkitehtuurin, sen julkisten ja yksityisten tilojen - ja siinä liikkuvien ja esiintyvien ruumiiden suhdetta. Hän dekonstruoi
ulkopuolisten tuottamia mielikuvia, silläkin uhalla, että tahtomattaan tuottaa oman mielikuvansa.” (Jestrovic 2013, 3)
Kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä tarkastellaan kaupunkitilaan toteutettuja interventioita akateemisen opetuksen
välineenä. Aalto-yliopiston lehtorit Taina Rajanti ja Pia Euro toteuttivat Porissa kursseja ja projekteja, joissa opetus oli tapahtumallista ja tilallista ja otti kantaa ympäröivään tilaan. Miten tämä vaikuttaa opetustapahtumaan, tiedon välittämiseen ja myös itse
kaupunkiin?
Seuraava osuus keskittyy Aalto-yliopiston Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmasta ja Pori Schoolista versoneisiin tapahtumallisiin ja lyhytkestoisiin taideprojekteihin, jotka ottavat kantaa ympäröivään tilaan ja vallitseviin olosuhteisiin. Anna Jensen kirjoittaa
toteuttajan näkökulmasta hankkeista, jotka ovat saaneet alkunsa taiteen käytäntöjä ja ympäröivää tilaa sekä sen valtarakenteita
pohtivista kysymyksistä. Hankkeissa näitä kysymyksiä on lähdetty tutkimaan ympäristön ehdoilla yhdessä erilaisten työryhmien
kanssa. Kirjan päättää taiteilija ja postdoc -tutkija Denise Zieglerin osuus, jossa interventioita käsitellään tutkimuksellisen taiteen
välineinä ymmärtää urbaania julkista tilaa siinä liikkuvan ja sitä havainnoivan näkökulmasta.
Kirja on ennen kaikkea yhteistyö, yhteinen taiteellisen tutkimuksen matka pohtimaan kaupunkitilaan tehtävän taiteellisen intervention olemusta ja sen luomia mahdollisuuksia. Kirjaa kirjoittaessa tekijöille kristallisoitui se, joka on käynyt mielessä useamman
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When teaching and art are taken out of classrooms and galleries, the citizens will inevitably encounter them. Unlike traditional
participatory community art, this art is created as part of the community. It addresses its surrounding space and is open to the
reactions of the community. In this way, art will also produce knowledge of a new kind about the community and the surrounding
space. Intervention art is created in relation to the public and the environment, but it does not bear the burden of community art
in dividing the community into the participants and non-participants, and is thus not hierarchical in the same way. Interventions
are above all about art with a research interest, not a process steered from above in which the citizens or the participants serve as
the means for socially meaningful results.
In this book we present unexpected collisions of art and everyday life experiences in urban space. The support of the city authorities has been significant in the projects carried out in Pori. An open-minded attitude to art has permitted works of various kinds
that would have been bogged down in red tape elsewhere. Pori makes it possible to use public space as an experimental laboratory
and unlike in many other cities this is not just high-minded talk. The city also opens itself to continuous observation and testing,
which makes it possible to produce knowledge on the actual making of art and urban space both specifically at the locations in
question and in broader terms. In the Turun ylioppilaslehti student newspaper Tylkkari Eliisa Suvanto describes the procedures
of Pori in connection with the Space Invaders II project as follows: “I feel it is a shame that degree-related training will come to
an end, but I believe that a solid basis for cross-disciplinary activity in both art and research has been created in the city. This is
also indicated by the fact that while many of the people from Aalto University already live elsewhere, our joint projects such as
Space Invaders still focus on Pori. The city has the kind of openness and enthusiastic approach that facilitates activity also outside
institutions.” (Hannus 2014)
On the other hand, raising the role of Pori from the location of events to a subject of research was also possible because of outsider
status of the makers. No matter how long one lived in the city, and no matter how familiar it became, it was nonetheless not one’s
‘own’. Silvija Jestrovic writes of the role of the intimate outsider:“The intimate outsider speaks the language of the city, has favourite city haunts, and understands local jokes, yet she has always been a visitor to the city rather than a citizen. The intimate outsider
examines the relationship between the city - its architecture, its public and private spaces - and moving, performing bodies. She
deconstructs imaginaries constructed through the gaze of outsiders, at risk of unwittingly imposing her own.” (Jestrovic 2013, 3)
This book is divided into three sections. The first section considers interventions in urban space as a means of academic teaching.
Lecturers Taina Rajanti and Pia Euro of Aalto University carried out courses and projects in Pori in which teaching was connected
to events and space and took a stand on surrounding space. How did this affect the teaching situation, the dissemination of knowledge and the city itself?
The next section focuses on event-related, short-term art projects addressing surrounding space and prevailing conditions that
emerged from Aalto University’s MA Programme in Visual Culture and the Pori School. Anna Jensen writes from the perspective
of realizing projects that originate from questions considering the practices of art, surrounding space and its power structures. In
the projects, these issues were collectively investigated on the terms of the surroundings. The book ends with a section by artist
and postdoc researcher Denise Ziegler discussing interventions as a means of artistic research for understanding urban public
space from the perspective of someone moving in it and perceiving it.
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kerran jo projekteja työstäessä: Porissa alkunsa saaneet interventiot ovat synnyttäneet ketjun, jossa jokainen tapahtuma ja teos on
vaikuttanut seuraavaan. Erilaiset kerrokset kulloisenkin teoksen tai teon taustalla eivät välttämättä ole näkyvillä, ainakaan kaikille, mutta ne vaikuttavat kulloiseenkin kysymyksenasetteluun sekä siihen, miten kaupunkitila ylipäätään koetaan. Kaupunkitilan
käyttö nähtiin aluksi lähes mahdottomana haasteena, jota erilaiset säännöt ja rajoitukset ohjaavat. Jokainen projekti on kuitenkin
tuonut uutta tietoa ja uskallusta sekä avannut uudenlaisia väyliä kaupunkiin, joka on tällä hetkellä helpompi nähdä mahdollisuutena. Nyt se nähdään paikkana, joka on jaettu ja yhteinen eikä pelkästään markkinavoimien hallitsema. “Julkisena amatöörinä
taitelija toimii yli tieteenalojen keräten, tulkiten ja levittäen tietoa ja paljastaen miten tieteelliset diskurssit - usein asiantuntijoiden
ja yritysten hämärtämänä - vaikuttavat jokapäiväiseen elämään.” (Ersoy 2013, 85.)
Niin kutsuttu Pori School tai Porin koulu ei niinkään ole luonut tai tarjonnut utopioita, vaan se liikkuu utopian rajapinnalla, kun
kokonainen kaupunki on alistettu taiteelliselle kokeilulle ja erilaisten ajattelun ja tekemisen tapojen testaamisen välineeksi. Tälle ajattelulle ominainen kokeellisuus ja ennakkoluulottomuus ovat kuitenkin siirrettävissä myös Porin ulkopuolelle, kuten Otaniemeen siirretty koulutusohjelma ja eri kaupungeissa toteutettava Space Invaders -projekti ovat osoittaneet. Myös eri puolilta
maailmaa tulleet ja eri puolille maailmaa sijoittuneet ja sijoittuvat opiskelijat vievät ajattelua ja toiminnan metodeita mukanaan.
Kaikkea ei kuitenkaan voi siirtää: verkostot, kaupungin tuki, historia sekä sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet eivät ole suoraan
siirrettävissä, mutta niistä voidaan ottaa oppia ja ammentaa malleja tulevaan. Interventioiden kautta koko kaupunkia on mahdollista käyttää innovaatioalustana, jossa sen eri elementit, tilat ja asukkaat ovat osa suurempaa mekanismia.

This book is above all a collaboration, a shared journey of artistic research to consider the nature of artistic intervention in urban
space and the opportunities that it creates. Writing the book crystallised for its authors what they had thought about several times
while working on their projects: The interventions that originated in Pori started a chain in which each event and art work affected
the next one. The different layers in the background of each work or act are not necessarily in view, at least for everyone, but they
affect the questions at hand on how urban space is experienced in general. The use of urban space was initially seen as an almost
impossible challenge steered by various rules and restrictions. Each project, however, produced new knowledge and daring and
has opened up new channels into the city, which is now easier to see as a possibility. It is now regarded as a place that is shared and
common and not just dominated by market forces. “The artist as a public amateur works across disciplines, collecting, interpreting, and disseminating knowledge to reveal how scientific discourses - mostly obscured by experts and private enterprises - affect
daily life.” (Ersoy 2013, 85)
The so-called Pori School has not created or offered utopias as such. Instead, it operates on the interface of utopia when a whole
city has been exposed to artistic experimentation and made into the means of testing ways of making art. The experimentality and
open-mindedness characteristic of this way of thinking, however, can be moved outside Pori, as shown by the degree programme
transferred to Otaniemi and the Space Invaders projects in various cities. Also students who have come from different parts of
the world will take ways of thinking and methods with them. But not everything can be transferred: networks, support from the
city, history and social and economic structures cannot be directly moved, but we can learn from them and gain models for future
work. Interventions make it possible to use the whole city as a platform for innovation, in which its various elements, spaces and
inhabitants are part of a greater mechanism.

Lähteet / Sources:
Artist Placement Group, later Organization and Imagination (O+I) 1980: Manifesto http://www.darkmatterarchives.net/wp-content/uploads/2011/02/FINAL_Manifesto_APG.pdf
Barthes, Roland 1967: The Death of the Author. Aspen Magazine, n° 5/6, 1967
Barthes, Roland 1993: Tekijän kuolema, Tekstin syntymä. Vastapaino. Helsinki.
Bataille, Georges 1989: La structure psychologique du fascisme. Hermès La Revue 5 –6, 1989
Bataille, Georges 1998: Noidan oppipoika. Kirjoituksia 1920 - luvulta 1950 - luvulle. Suom. Tiina Arppe. Gaudeamus. Helsinki.
Bishop, Claire 2012: Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Verso. London. New York.
Bishop, Claire 2004: Antagonism and Relational Aesthetics.. October Vol. 110 pp. 51-79
Gielen, Pascal 2011: Mapping Community Art. In De Bruyne, Paul & Gielen, Pascal eds. 2011: Community Art. The Politics of Trespassing. Valiz. Amsterdam.
Deutsche, Rosalyn 1996: Evictions. Art and Spatial Politics. The MIT Press. Cambridge/ London. https://monoskop.org/images/0/0a/Deutsche_Rosalyn_Evictions_Art_and_Spatial_Politics.pdf
Ersoy, Ötzge 2013: 13. Istanbul Bienali catalogue
Green, Malcolm 1999: Brus Mühl Nitsch Schwarzkogler. Writings of the Viennese Actionists. Atlas Press, London.
Hannus, Lauri 2014: Taidetta taistelun tilassa. Tylkkari, 8.5.2014 https://www.tylkkari.fi/ajassa/taidetta-taistelun-tilassa
Jestrovic, Silja 2013: Performance, Space, Utopia. Cities of War, Cities of Exile.  Palgrave Macmillan. NY.
Kirkkopelto 2008: New Start: Artistic Research in Finnish Theatre Academy. In Nordic Theatre Studies Journal Vol 20. The Artist as Researcher. 2008
Kupiainen, Reijo 2014: Ajattelun materiaalisuudesta. Mustekala.info 2/14 vol. 55 http://www.mustekala.info/node/37188
Laakso, Harri 2014: Mistä puhumme kun puhumme Porin mallista? Mustekala.info 2/14 vol. 55 http://www.mustekala.info/node/37191
Phillipot, Clive: Manifesto I. Fluxus: Manifestos, Magazines, Multum In Parvo. No year or publisher. http://georgemaciunas.com/about/cv/manifesto-i/
Perniola, Mario 1998: I situationisti. Castelvecchi, Roma.
Mouffe, Chantal: Artistic Activism and Agonistic Spaces. ART&RESEARCH: A Journal of Ideas, Contexts and Methods. Volume 1. No. 2. Summer 2007
Santanen, Sami: Dis-tanssi - ruumiista, vieraasta, esityksestä. ((Dis-(dance) - on the body, the stranger, performance)18.10. 2015, Kiasma-teatteri, Helsinki. Unwritten source.
Situationist Manifesto http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/manifesto.html

30

31
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Tervetuloa kaupunkitilaan
Toukokuu 2009
Taideteollisen korkeakoulun Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelman kurssi sekä taiteellinen ja tutkimuksellinen
interventio
Kurssin opettajat Pia Euro, Taina Rajanti
Kurssiassistentti ja mukana idean kehittelyssä Annamari Salmi

Welcome to Urban Space
May 2009
MA Programme in Visual Culture of the University of Art and Design Helsinki course and an artistic and research
intervention.
Teachers Pia Euro and Taina Rajanti,
Course assistant Annamari Salmi who was also involved in developing the idea.

Kuva: Jukka Juhala
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“Tervetuloa kaupunkitilaan” oli noin kuukauden kestänyt
interventio Porin Kauppahallissa tyhjillään olevaan liiketilaan
toukokuussa 2009. Projekti toteutettiin Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelman kurssina.

Tavoitteena ei silti ollut pitää kansansivistyksellisiä yleisöluentoja, eikä tuoda taidetta kaupunkilaisten ulottuville tai
tehdä siitä jollain erityisellä tavalla saavutettavaa, osallistavaa.
Toimme tilaan omaa, ei-kaupallista toimintaamme: luentoja,
keskusteluja, lukemista, kirjoittamista, taiteellisten teosten
tekemistä. Tilassa olevat ihmiset olivat vapaita osallistumaan
toimintaan haluamallaan tavalla tai sivuuttamaan meidät kokonaan. Tavoitteena oli pohtia ennen kaikkea sitä, miten tällainen toiminta vaikuttaa tilaan ja miten tila vaikuttaa tähän
toimintaan? Miten tutkimuksellinen, opetuksellinen, taiteellinen toiminta vaikuttaa puolijulkiseen ja kaupalliseen tilaan?
Tutkimus ja taide toteutetaan yleensä sille omistetuissa ja yleisöltä eristetyissä tiloissa. Miten toteutettuun tutkimuksen ja
taiteen tekemiseen vaikuttaa niiden tuominen puolijulkisen ja
kaupallisen toiminnan tilaan?

“Tervetuloa kaupunkitilaan” oli ensimmäisiä Pori Schoolin
interventioita. Sen toteutuksessa oli monia elementtejä, jotka ovat Pori Schoolin toiminnalle tyypillisiä. Interventio oli
monimuotoinen ja moniääninen tapahtuma – Annamari Salmi
löysi tilan, Taina Rajantia kiinnosti kaupallisen tilan valtaaminen johonkin muuhun käyttöön, Pia Euroa taiteen ja opetuksen tuominen ulos akatemiasta. Projektina interventio oli sekä
kaupunkitilan tutkimusta, taiteellista työskentelyä että korkeakoulukurssi. Siinä yhdistyivät tarkoituksella kaupunkitilan
teoreettinen tarkastelu ja käytännön toiminta tilassa. Interventio oli alusta alkaen eri tekijöiden yhteistyötä, ja kurssille
osallistuneet opiskelijat olivat projektissa myös tasa-arvoisia
toimijoita. Nyttemmin voi todeta intervention olleen taiteellista tutkimusta, jossa taiteellisen projektin keinoin tutkittiin
kaupunkitilan ominaisuuksia ja tilan haltuunottoa.

Tilasta tehtiin oleskelun tila. Opiskelijat kalustivat siihen
kahvilamaisen osion pöytineen ja tuoleineen sekä olohuonemaisen tilan, jossa oli tilava kulmasohva ja sohvapöytä. Tilassa
pidettiin luentoja ja seminaareja. Opiskelijat ja opettajat viettivät siellä aikaa myös erillisten opetustilanteiden lisäksi, lukien, kirjoitellen, työstäen teoksia. Kukin opiskelija sitoutui
viettämään siellä tietyn ajan sekä toteuttamaan Kauppahalliin
liittyvän oman projektin.

Intervention lähtökohtana oli puolijulkisen kaupunkitilan
tutkiminen ja tilan valtaaminen johonkin muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Se toteutettiin kurssina ennen kaikkea
siksi, että tilaan tarvittiin toimintaa, joka tekisi mahdolliseksi
sen toisenlaisen käyttämisen, kutsuisi Kauppahallin asiakkaita käyttämään sitä. Kuten William H. Whyte on osoittanut,
ihmiset kokoontuvat sinne missä on muita ihmisiä, tyhjä tila
ohitetaan ja jää helposti tyhjäksi (Whyte 1982, 27). Tyhjää
kaupallista puolijulkista tilaa ei myöskään ole helppo ottaa
muuhun käyttöön, vallata itselleen oleskelun tilaksi. Oleskelu
kaupallisessa tilassa on yleensä tilallisin järjestelyin ja vartijoiden säätelemää – on eroteltu asiakkaan tilat ja työntekijöiden
tilat, tuotetarjonta on tarkoitettu ohjaamaan kuluttajaa, erikseen on osoitettu tilat missä istuminen on sallittua jne. Ihmiset
olettavat tilan käytön velvoittavan johonkin (Holland & alia, 1
- 2.). Toteuttamalla intervention kurssina varmistimme, että
tilassa on ihmisiä ja toimintaa, joka mahdollistaa sen vapaan
käytön.

Opiskelijat suunnittelivat myös interventiolle julisteen ja huolehtivat mainonnasta. Interventiolle laadittiin ohjelma, joka
tiedotettiin yleisölle, mutta jätettiin myös mahdollisuus improvisoiduille tapahtumille ja oleilulle. Avajaisia ja tapahtumia
mainostettiin julisteessa Kauppahallin ulkopuolella. Interventio kiinnosti myös paikallisradiota, joka teki tilasta juttua.
Dokumentointi oli osa intervention toteutusta. Luennot videoitiin, ja sekä opiskelijoita että luennoitsijoita pyydettiin
miettimään muutaman kysymyksen avulla tilaa ja sen vaikutusta heidän omaan työskentelyynsä: 1) mitä tekeminen tilassa
vaikuttaa tilaan, 2) miten tila vaikuttaa tekemiseen, 3) tilan/
tilanteiden rytmejä, syklejä, rakenteita, kohtaamisia, rooleja.
Sohvapöydällä oli vieraskirja joka täyttyi merkinnöistä – niin
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‘Welcome to Urban Space’ was an intervention of approximately one month’s duration to a vacated space in the Pori
Market Hall in May 2009. The project was carried out as a
course in the MA Programme in Visual Culture.

Nonetheless, the aim was not to hold popular educational lectures for the public, nor to bring art to the citizens or to make
art or teaching accessible or participatory in any particular
way. We brought into the space our own non-commercial activities: lectures, discussions, reading, writing and the making
of artworks. The people in the space were free to participate
as they wished or to ignore us completely. The aim was to consider above all, how these activities affect the space in question
and how the space affects these activities. How does research
and teaching-related and artistic activity affect semi-public
and commercial space? Research and art are generally pursued in designated spaces isolated from the public. How are
the research and making of art influenced by bringing them
into a space for semi-public and commercial activity?

’Welcome to Urban Space’ was one of the Pori School’s first
interventions. Its realisation included many elements typical
of the Pori School. It was an event with many voices – Annamari Salmi found the space, Taina Rajanti was interested in
taking over a commercial space for other uses, and Pia Euro
wanted to take art and teaching out of the academy. As a project, the intervention was research of urban space, artistic
work and a university-level course. It explicitly combined the
theoretical study of urban space with practical activity in it.
The intervention was from the very beginning a collaboration
of various parties, and the students were equal participants in
the project. In hindsight, the intervention can be described as
artistic research studying the properties of urban space and its
appropriation with the means of an artistic project.

The space was made into a place for spending time. The students set up a café-like section with chairs and tables and a living-room type space, with a spacious corner sofa and a coffee
table. Lectures and seminars were held in this space. Students
and faculty spent time there in addition to separate teaching
situations, reading, writing and preparing works of art. Each
one of the students committed to spend a given time in the
space and to carry out their own individual projects related to
the Market Hall.

The starting point of the intervention was to study a semi-public urban space and to appropriate it for other than commercial
use. It was carried out as a course above all because the space
needed action that would permit its alternative use, invite the
customers of the Pori Market Hall to use it. As William H.
Whyte points out, people assemble in places where there are
other people; empty space is bypassed and will easily remain
vacant (Whyte 1982, 27). Neither is it easy to appropriate vacant semi-public commercial space for other usage, turn it to
a place in which to spend time. Spending time in a commercial
space is usually regulated through its organisation and security guards – spaces for the public and employees are separated, the product range is meant to steer consumers, places
where sitting is permitted are indicated separately etc. People
assume that the use of a space poses an obligation to do something (Holland et al., 1 - 2.). By carrying out the intervention
as a course, we made sure that in the space there were people
and activities that would permit open use.

The students designed a poster for the intervention and were
responsible for promoting the event. The intervention had a
program, but space was also left for improvised activities and
hanging out. The poster outside Kauppahalli advertised the
opening and other events. The intervention also caught interest of a local radio channel, which produced a programme
about the project.
Documentation was part of carrying out the intervention. The
lectures were videotaped and both the students and lecturers
were asked to consider the space and its impact on their own
work with the aid of a few questions: 1) How does working
in the space affect the space itself? 2) How does the space affect your work? 3) What are the rhythms, cycles, structures,
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kurssilaisten kuin ulkopuolisten pistäytyjien. Kävijät myös
toivat tilaan lahjoja, kuten tarinoita ja paperista taiteltuja koristeita. Salmen projektista kirjoittama raportti ”Luova työ
ja tila” on internetistä vapaasti ladattavissa. Rajanti, Euro ja
Salmi esittelivät interventiota Kulttuuritutkimuksen päivillä
Jyväskylässä 2010 ”Tilatarinoita”-työryhmässä.

ihmisillä on siis tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin, kysyä
asioita ja opastusta, ihmetellä maailman menoa toisten kanssa.
Tätä tarvetta kaupallisen puolijulkisen tilan erikoistuneet liikkeet eivät kykene tyydyttämään.
Yksi merkittävä avaus ja oivallus olikin se, että totuttuaan tämänkaltaiseen tilan haltuunottoon ja käyttömahdollisuuteen
Kauppahallin puolijulkisessa, kaupallisessa tilassa, ihmiset
silmin nähden pitivät tämän toisenlaisen toiminnan olemassaolosta ja mahdollisuudesta. Pohdinnan arvoinen huomio
intervention päätteeksi oli myös, että ihmiset, joille interventiosta kerrottiin, poikkeuksetta hymyilivät ja pitivät projektia
hauskana. Ei niin, että se olisi nähty vitsiksi, vaan ajatus Kauppahallin myyntitilan muuttamisesta toisenlaisen toiminnan
tilaksi sai ihmiset hyvälle mielelle. Olen jälkeenpäin miettinyt tämän idioottimaisen pienen yksityiskohdan merkityksellisyyttä – tunteeko kuulija samaistumista hankkeeseen
– tuntuuko siltä, että kun jokin kolo näennäisen steriilistä
kaupallisesta ympäristöstämme onkin käytettävissä arkiseen
olemiseen ja viihtymiseen, se tuo hyvää mieltä?

Interventio ei tuottanut niinkään tuloksia kuin avauksia ja
ajatuksia. Opiskelijat pohtivat erityisesti tilaan kotiutumisen
prosessia: miten ensin tunsi olevansa näkyvillä ja miten erilainen toiminnan tapa vielä korosti erillisyyttä – mutta vähitellen
huomasi tottuvansa ohikulkijoihin ja esillä oloon ja lopulta
tunsi olevansa tervetullut paikkaan ja luonteva osa Kauppahallia. Tilan ruumiillisuus ja eloisa äänimaailma olivat kontrasti
totutuille tutkimuksen, opetuksen ja taiteen tekemisen tiloille, ja asettivat kysymyksen oman työn suhteesta ns. ympäröivään maailmaan ja todellisuuteen.
Opettajan näkökulmasta kiintoisaa oli, että opiskelijoiden
sitoutuminen koko kurssiin ja sen toteutukseen oli poikkeuksellisen intensiivistä ja paneutunutta. Koska opiskelijat
suunnittelivat ja rakensivat tilan, he kokivat sen omakseen,
ja kokivat samalla edustavansa kurssia ja maisteriohjelmaa/
yliopistoa/ kulttuuria ja taidetta tilan vierailijoille ja ohikulkijoille.

encounters and roles of the space/situations? There was a
guest book on the coffee table, which was filled with entries,
by both participants in the course and outsiders who dropped
by. Visitors also brought presents to the space, such as stories and self-made ornaments. The report by Annamari Salmi
on the project (‘Luova työ ja tila’ [Creative Work and Space],
in Finnish) can be freely downloaded on the internet. Rajanti, Euro and Salmi presented the intervention in 2010 at the
Conference on Cultural Studies in Jyväskylä in ‘Spatial Narratives’ workshop.

as people visiting the Market Hall became convinced that our
coming there or addressing people meant no obligation for
them, we started to get many different kinds of visitors and
people came to us with all kinds of questions: asking information about Kauppahalli, talking about their life and a variety
of subjects. People in urban space thus have a need for connecting to other people, to ask about things, for guidance, and
to ponder the world together with other people. The specialised shops of commercial semi-public space cannot satisfy this
need.

The intervention produced insights and ideas rather than specific results. The students particularly considered the process
of settling in: how one first felt being on display and how the
different mode of action further underlined separateness,
but then one gradually became accustomed to passers-by and
being on display, and finally felt welcome in the space and a
natural part of the Market Hall. The corporeality of the space
and its lively soundscape contrasted with familiar places for
research, teaching and making art, and posed the question of
the relationship of one’s work with the so-called surrounding
world and reality.

An important perspective and insight was that when people
had become accustomed to this kind of appropriation and
possibility of use in the semi-public commercial space of the
Market Hall, they obviously liked the existence and possibility of this other kind of activity. An intriguing observation
at the end of the intervention was also that people who were
told about the intervention always smiled and regarded the
project to be fun, though not in the sense of a joke. The idea
of converting a sales space in the Market Hall for other activities made people feel good. I have considered in retrospect
the significance of this minor idiotic detail. Did the listeners
identify with our project? When some niche in our seemingly
sterile commercial environment is used for everyday presence
and comfort, does that make one feel good?

From the teachers’ perspective it was interesting that the students’ commitment to the whole course and its realisation was
exceptionally intensive and focused. Because the space was
designed and constructed by the students, they regarded it as
their own, and felt that they were representing the course and
the MA programme/university/culture and art to visitors to
the space and passers-by.

Ajatuksia herätti myös se, että aluksi ihmiset eivät tahtoneet
hahmottaa mitä me myimme ja ettemme myyneet mitään. Tätä
käytiin aluksi jatkuvasti tivaamassa: mitä te aiotte tässä myydä? Vai mainostatteko jotain poliittista puoluetta? Oletus, että
toiminnalla olisi ollut jokin kaupallinen – tai edes poliittiskaupallinen – tarkoitusperä, oli hyvin vahva. Eli toiminta kaupallisessa tilassa saa vahvasti merkityksensä tilasta. Toisaalta,
kun Kauppahallissa liikkuvat ihmiset vakuuttuivat siitä, että
meidän tilaamme tuleminen tai tilassa olevien ihmisten puoleen kääntyminen ei velvoita heitä mihinkään, saimme monia
erilaisia kävijöitä ja puoleemme käännyttiin moninaisin kysymyksin: ihmiset kaipasivat tietoja Kauppahallista tai kertoivat
elämästään ja juttelivat niitä näitä. Kaupunkitilassa liikkuvilla

Kuva: Topi Kauppinen
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It was also thought provoking that people did not initially seem
to perceive what was our offering and that we weren’t selling
anything at all. At first there were continuous questions about
this. What do you intend to sell here? Or, are you advertising a political party? There was a very strong assumption that
the activity had a commercial, or at least political-commercial,
purpose. In other words, activity in a commercial space is
strongly signified by the space concerned. On the other hand,
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ANTINKATU 7
28.3.-29.4.2011
Taideteollisen korkeakoulun Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelman kurssi sekä näyttelyjen sarja.
Kurssin opettaja Pia Euro
Antinkatu 7, Pori

ANTINKATU 7
28 March – 29 April 2011
MA Programme in Visual Culture of the University of Art and Design Helsinki course and a serie of exhibitions
Teacher Pia Euro
Antinkatu 7, Pori

Kuva: Jukka Juhala
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Antinkatu 7 oli Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelman projektiopintokurssi, joka toteutettiin keväällä 2011 Pia Euron
johdolla. Kurssin tarkoituksena oli auttaa opiskelijoita pohtimaan taiteilijuutta ja erityisesti purkaa työhuone - galleria
-asetelmaa ainoana tekemisen kontekstina. Antinkatu 7 oli
laboratorio, jossa tutkittiin ympäröivän kaupunkitilan ja ”tilallisen ja paikallisen” taiteen mahdollisuuksia luoda uudenlaisia
vuorovaikutusmuotoja yhteisössä.

pahtuman, ja vastasivat lehdistötiedotteista, kutsuista ja mainonnasta. Jensen muistaa kirjoittaneensa lehdistötiedotteen,
jossa kaupunkitila esitettiin yhtenä näyttelyn ydinkysymyksistä. Opiskelijat siis sanallistivat ja muovasivat kurssin sisältöä
sen lisäksi, että tuottivat teokset ja tapahtumat.
Jensen ja Sariola olivat ryhmässä, joka tuotti ensimmäisen
näyttelyn. Sariola kiteyttää: “Antinkatu kurssina toimi tapahtumallisesti ja prosessissa. Antinkatu kurssina saattoi olla teos,
mutta ei osiensa summa vaan haarautuvia polkuja edelleen.”
Vapauden ja ohjauksen tasapainottamisesta Jensen kertoo
että “koska projektit olivat lyhytkestoisia, olimme varsinkin
omamme, joka aloitti näyttelyiden sarjan ja rakennettiin siis
täysin tyhjään tilaan, suhteen tietoisia siitä, että se tulee olemaan jossain määrin keskeneräinen. “Näyttelyn keskeneräisyys oli osa prosessia, joka otti enemmänkin tutkimuksellisen
muodon tapahtumineen ja “kulisseineen” jotka tapahtumille
rakennettiin. Jensen toteaa, että ryhmä toimi itsenäisesti, ja
muistaa kaivanneensa tukea ainakin suunnitellessaan elämänsä ensimmäistä performanssia.

Opiskelijat saivat käyttöönsä Antinkadulla sijaitsevan tyhjän
liikehuoneiston ja toteuttivat siellä ryhmittäin viikon mittaisia
näyttelyitä kuukauden ajan. Projektien suunnittelussa lähdettiin tilan ominaisuuksista ja sijainnista, mutta lopputuloksille
ei asetettu tarkkoja tavoitteita, vaan prosessille annettiin mahdollisuus edetä suuntaan, jonka se orgaanisesti otti.
Antinkatu 7 on tyhjillään oleva liikehuoneisto kaupunkitilassa, keskellä vilkkainta Poria. Isot näyteikkunat toivat sen
jatkuvasti vaihtuvat sisällöt osaksi katukuvaa, ja viikoittaiset
avajaiset keräsivät ihmisiä säännöllisesti yhteen. Tilasta muodostui kaupunkilaisten yhteinen olohuone, joka muuttui olemukseltaan ja tunnelmaltaan kulloisenkin projektin myötä.
Antinkatu 7:n kuvaus perustuu kahden kurssilla mukana olleen opiskelijan, Anna Jensenin ja Antje Sariolan haastatteluihin.

Opiskelijat eivät myöskään suuremmin muista kurssin “purkamista”, koetun pohdintaa heti sen jälkeen osana opetusta.
Tapahtunutta käytiin kuitenkin koko ajan läpi kurssin kuluessa, jossa eri ryhmät vaihtoivat kokemuksia ja saatua tietoa.
Jensenin oma teos, jonka hän toteutti Hanna Välitalon kanssa, sisälsi sukupuolia ja valtarakenteita käsittelevän tilaan
levittyvän osallistavan installaation ja performanssin. Jensen
kertoo, että häntä kiinnostivat ennen kaikkea isot kadulle aukeavat ikkunat, jotka tekivät tilasta näyttämömäisen. “Lähdin
työstämään omaa projektiani tästä lähtökohdasta. Ajattelin tilaa ikään kuin ruutuna, jolta kaupunki ei voi välttyä. Ruudun
sisällä esitetty ‘ohjelma’ näyttää tutulta, mutta elementit ovat
vinksahtaneet pois paikaltaan ja siten kyseenalaistavat vallitsevia representaatioita.” Sariola kuvaa tapahtunutta elävästi:
“Anna ja Hanna nyrkkeilevät tai tanssivat, nyrkkeilevät ja tanssivat. Vastustaja ei ole vastustaja. Tanssijat varjonyrkkeilevät
näkymätöntä näkyväksi tai kaksin verroin näkymättömäksi.

Antinkatu 7 kokemuksena
Jensen ja Sariola eivät muista ajatelleensa kurssia nimenomaisesti interventiokurssina. Molempia veti kurssille kiinnostus
testata omia rajoja tekijänä, itsensä altistamista toisille sekä
näkyvään ja keskeiseen sijaintiin liittyvä tekemisen väistämätön julkisuus.
Kumpikaan ei muista kurssilla olleen sen suurempaa temaattista tavoitetta tai visiota, vaan pääroolissa olivat opiskelijoiden omat ryhminä tuotetut näyttelyprojektit, joille annettiin
suuri vapaus edetä omilla ehdoillaan. Opiskelijat tuottivat ta42

Antinkatu 7 (no. 7 Antinkatu Street) was a studyproject course
in the MA Programme in Visual Culture held in Spring 2011,
lead by Pia Euro. Its purpose was to help students consider
artist identity and in particular to deconstruct the studio-gallery set-up as the only context of making art. Antinkatu 7 was
a laboratory studying the possibilities of surrounding urban
space and site-specific art to create new forms of interaction
in the community.

bition projects produced by groups, which were given considerable freedom to proceed on their own terms. The students
produced the events and were responsible for the press releases, invitations and advertising. Jensen recalls having written a
press release in which urban space was presented as one of the
core issues of the exhibition. The students thus verbalised and
shaped the contents of the course in addition to producing the
actual artworks and events.

A vacated shop in Antinkatu street was given to the students,
who held there, in groups, week-long exhibitions over the
course of one month. No precise goals were set for the results, and the planning of the projects proceeded from the
properties and location of the space. The process was allowed
to proceed in its own organic directions.

Jensen and Sariola were in the group that produced the first
exhibition. Sariola summarises: “As a course, Antinkatu functioned in terms of events and within a process. It might have
been an artwork, but not the sum of its parts, instead continuously branching paths.” In describing the balance of freedom
and tutoring, Jensen says that “since the projects were of short
duration, we were aware, especially regarding our own project, which began the series of exhibitions and was constructed in a completely empty space, that it would remain to some
degree unfinished.” The unfinished nature of the exhibition
was part of a process that took on more of a research form,
with the events and scenographic settings that were constructed for the events. Jensen also notes that the groups worked
independently and remembers needing support at least when
she was planning her very first performance.

Antinkatu 7 is a location of vacated business premises in urban space, in the centre of the busiest part of Pori. Its large
shop windows made their continuously changing content part
of the townscape and the weekly exhibition openings regularly
attracted people. The space became a shared living room for
city dwellers, with its character and atmosphere changing with
each project.
The following description of Antinkatu 7 is based on interviews with two of the students in the course, Anna Jensen and
Antje Sariola.

Nor do the students have much recollection of the debriefing of the course, discussion of the experience immediately
afterwards as part of teaching. The events, however, were discussed and considered throughout the course, with the various groups exchanging experiences and acquired knowledge.

Antinkatu 7 as an experience
Jensen and Sariola do not remember having considered the
course specifically as an intervention course. They were both
attracted to it by their interest in testing their own boundaries
in making art, in exposing themselves to others, and the inevitable publicity of their work in this central location.

Jensen’s own piece, which she made with Hanna Välitalo, consisted of a participatory intervention addressing gender and
power structures, and spreading into the space, together with
a performance. Jensen says that she was interested above all in
the large windows facing the street, which gave the space the
character of a stage set. “I began work on my own project from
this starting point. I thought of the window as a screen that the
city cannot avoid. The “programme” inside that screen looks

Neither one recalls that the course had any major thematic aim
or vision. The leading role was given to the students’ own exhi43

Pinnalla näytös, esitys. Koska varjot ovat sitkeitä ja liukkaita,
myös varjojen tilallistaminen on sitkeyttä vaativaa, pitkäjänteistä työtä, ehkä jopa hikistä.”

teutettuihin projekteihin on mahdotonta laatia 100% pitävää
suunnitelmaa, vaan ne sisältävät aina yllätyksiä. Tämä oli varmasti yksi kurssin tärkeimpiä oppeja. (…) Näkisin, että projektilla on ollut huomattava merkitys työskentelyyni, ja on yhä
edelleen. Se antoi valmiuksia ja rohkeutta lähteä toteuttamaan
projekteja, joiden lopputulemaa ei voi täysin määrätä ennalta
sekä kykyä kohdata tällaisiin projekteihin liittyviä haasteita.
Uskon, että myös kaupunkilaiset saivat tapahtumien sarjasta
paljon irti, ja Antinkadusta tuli kuukauden aikana kohtaamispaikka, jonne ihmiset löysivät ja jossa viihdyttiin. Tämä
toiminnan tapa ja silloin luodut verkostot ovat myös edesauttaneet myöhempää toimintaamme Porissa ja tuottaneet paljon
tietoa kaupunkitilassa tekemiseen ja yleisön kanssa olemiseen. Läsnäolo on yhä keskeinen elementti työskentelyssäni.”

Sariolan oma projekti oli polveileva. “Teosteni lähtökohta
on usein poliittinen. Antinkadun teokseni oli suunnitteluvaiheessa sävyltään feministinen. Feminismikin on monikollista.
Voin kuvailla sitä tapahtuma kerrallaan, hetki hetkeltä, ainutlaatuisesti ja henkilökohtaisesti juuri näin ja ehkä vielä toisin,
tässä hetkessä se tapahtuu, ja oikeastaan kaiken aikaa, karkulaisuus. Niin, teokset tapahtuvat aina toisin, karkaavat alkuperäisestä tarkoituksesta, jos sellainen oli. Usein poliittinen
muuttuu poeettiseksi, on poliittinen ja poeettinen, kaksinapainen karkulainen. Kun kysyt interventiosta, haluaisin kyetä kertomaan jotain tästä, interventionkin odottamattomasta
luonteesta.”

Sariola miettii intervention ulottumista siitä kirjoittamiseen,
nyt, vuosien taakse, ja jatkumista arjessa: “Intervention pohtiminen kirjoittamalla monen vuoden jälkeen oli kiinnostavaa,
kurssi tavallaan jatkui. Olen aikaisemminkin ollut kiinnostunut siitä, miten kuvata taiteellista tutkimusta kirjoituksessa
tai miten taiteellinen tutkimus voisi kirjoituksessa toteutua.
Kirjoittaminenkin voi olla luonteeltaan tapahtumallista ja yllättävää. … Se, että lähetit nämä kysymykset, vaikuttaa siihen,
miten kurssi minua liikuttaa. Se, että lähetit kysymykset juuri
nyt, vaikuttaa siihen, miten itseni tekijänä ja tutkijana tunnistan. Vastasin kysymyksiin muutaman päivän aikana, melko nopeasti. … Vaikka kirjoitusprosessi oli lyhyt, vahvisti se jälleen
ajatusta siitä, että kirjoittaminen ja teos ovat elävässä suhteessa. Taide toteutuu kirjoituksessakin ja jokapäiväisessä elämässä. Opettelen ihmisen osaa. Suhde paikkaan on aina myös
suhde omaan itseen, paikallisuus on paikkasidonnaista ja henkilökohtaista. Minussa on Pori ja minä olen Porissa, kyllä vain.
Melkein mikä tahansa pieni ele voi toimia kuten interventio,
eikö ihmisen elämä ole juuri sitä, huojuntaa puolin ja toisin?
Taide voi olla tila, jossa tasa-arvoinen huojuminen tapahtuu,
keikahtaa mihin keikahtaa ja onneksi keikahtaa.”

Sariolan tarkoituksena oli leipoa pornopullaa, eli yhdistää
tuttu ja kodikas pulla ja kylmä ja kaupallinen porno. Projektin
yhtenä tarkoituksena oli tehdä parodiaa sukupuolesta. Alun
perin hän suunnitteli siitä työpajaa nuorille naisille, mutta toisin kävi. (Tosin suluissa Sariola toteaa: “Rehellisesti, eniten
itseäni innosti ihan vaan taikina, miltä taikina tuntuu, miten
keskustelu sujuu kahdet kädet taikinassa.”) Sariola saikin
leipomiskaverin, miehen joka halusi leipoa pullapitkoja, tulla
kuvatuksi pullan kanssa ja esitellä Sariolalle omia valokuviaan.
Lopulta leipomiskaveri vei Sariolan ulos tilasta ja näytti tälle
porilaisia paikkoja, joista kannatti ottaa kuvia. Sariola sai todeta, että “tuntui siltä, että melkein mikä tahansa oli kuvaamisen
arvoista”. Keskustelun sijaan oli myös runsaasti hiljaisuutta,
sitäkään Sariola ei ollut ennakoinut.
Jensen ja Sariola pohtivat myös kurssin ja projektinsa vaikutusta myöhempään toimintaansa. Jensen toteaa: “Projekti
opetti kohtaamaan haasteita, joita taiteilija tulee jatkuvasti
kohtaamaan myöhemmin työssään: aikataulut, budjetit, sähköt, siivous, purku, ripustus, valvonta yms., kaikki toimivat eri
tavalla, kun kyse on tyhjillään olevasta tilasta eikä perinteisestä
galleriatilasta. Tyhjillään oleviin tiloihin ja kaupunkitilaan to44

familiar, but its elements are dislocated, thus questioning
prevailing representations.” Sariola describes the events vividly: ‘Anna and Hanna box or dance, box and dance. The opponent is not an opponent. The dancers shadow box to make
the invisible visible, or doubly invisible. On the surface is the
display, the performance. Because the shadows are persistent
and slippery, their spatialisation is persistent, perhaps even
sweaty, work requiring tenacity.’

Jensen and Sariola also considered the impact of the course
and their project on their later activity. Jensen observes: “The
project taught us to confront the challenges that artists will
continuously face in their later work: schedules, budgets,
electricity, cleaning, dismantling, mounting, security etc.
They all function in a different way with an empty, vacated
space and not a traditional gallery. It is impossible to prepare a 100% fool-proof plan for vacated premises and urban
space. They always have their own surprises in store. This was
definitely one of the main things that I learned in the course.
(...) I would claim that the project had considerable influence
on my work, and continues to do so. It provided competency and courage to set out on projects whose results cannot be
completely defined in advance, and the ability to face the challenges involved in projects of this kind. I believe that also the
city dwellers gained a great deal from the series of events, and
during that month Antinkatu became a meeting place to which
people found their way and enjoyed being there. This type of
activity and the networks created at the time have also served
our later work in Pori, producing a great deal of information
about working in urban space and being with the public. Presence is still an important element of my work.”

Sariola’s own project was of a meandering nature: “My works
often have a political starting point. In its planning stage my
Antinkatu piece was feminist in tone. Feminism, too, is plural.
I can describe it one event at a time, moment by moment, in
a unique and personal way just like this, or perhaps even in
some other way, it takes place in this moment, and actually all
the time, with fugitiveness. Yes, the works always function differently, eluding their original purpose, if they even had one.
The political often becomes the poetic, there is the political
and poetic, bipolar, fugitive. Now that you ask about intervention, I would like to be able to tell something about this, the
unexpected nature of the intervention too.”
Sariola’s plan was to bake ‘porno buns’, to combine homely
familiar traditional Finnish sweet buns of with cold, commercial pornography. One of the aims of the project was to parody
gender. She originally planned it to be a workshop for young
women, but things took a different course. (Sariola notes,
however, in parentheses: “To be honest, I was most inspired
just by the dough, how it feels, how discussion feels when
both have their hands in the dough.”) She found someone to
bake with her, a man who wanted to bake long bun loaves, to
be photographed with the buns and to present his own photographs to Sariola. Finally, the fellow baker took Sariola out of
the space and showed her places that were worth photographing. She had to observe that “it felt as if almost anything at all
was worth photographing”. Instead of discussion there was a
great deal of silence, which Sariola had not expected either.

Sariola considers how the intervention extends to writing
about it, years later, and how it continues in everyday life: “It is
interesting to consider intervention by writing about it many
years later; in a way the course continued. I have previously
been interested in describing artistic research in writing and
how artistic research could be carried out in writing. Writing,
too, can be event-related and surprising.... The fact that you
sent these questions affects the way the course influences me.
The fact that you sent the questions at this very time, affects
the way I identify myself as an artist and a researcher. I replied
within a few days, quite fast. Although the process of writing
was brief, it reinforced once again the idea that writing and
the artwork are in a living relationship with one another. Art
is realised also in the writing and in everyday life. I am learning my part as a human being. The relationship with place is
always also a relationship with oneself, locality is site-specific
45

Tapahtumien herättämä kiinnostus kantoi pitkälle eteenpäin, ja vielä vuosia projektin jälkeen Antinkadun tila löytää
edelleen yleisönsä, kun siellä jotakin järjestetään. Antinkatu
7 myös osoitti, että vastaavanlaisille avoimille projektitiloille
on kysyntää ja ihmiset ottavat ne omakseen. Intensiiviset projektit myös synnyttävät uusia yhteisöjä ja vahvistavat olemassa
olevia sekä auttavat uusia hankkeita suunniteltaessa.

and personal. Pori is in me and I am in Pori, that’s right. Almost any small gesture can function like an intervention, and
isn’t human life just like that, oscillating both ways? Art can be
a space of oscillating on an equal basis, let it fall where it falls,
and fortunately it will fall.”
The interest spurred by the events had a long-term effect and
even many years after the project the Antinkatu space still
gathers an audience when something is held there. Antinkatu
7 also showed that there is a demand for similar open project
spaces and that people will accept them. Intensive projects
also create new communities, reinforce existing ones and help
in planning new projects.

Kuva: Niilo Rinne
Kuva: Jukka Juhala

Lehtileike: Satakunnan Kansa
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The Event of Dasein
Experimental Theory Workshop kurssi: The Event of Dasein
5.11. - 11.12.2012
Opettajat: Taina Rajanti ja Reijo Kupiainen
Pori, kaupunkitila

The Event of Dasein
Experimental Theory Workshop course: The Event of Dasein
5 November – 11 December 2012
Teachers Taina Rajanti and Reijo Kupiainen
Pori, urban space

Kuvaruutukaappaus Eetu Henttosen videosta ”Uniperformanssi”
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The Event of Dasein oli Porin yksikön molempien maisteriohjelmien (Visuaalinen kulttuuri ja Creative Business Management) yhteinen toteutus kurssimodulista “Experimental
Theory Workshop”, eli kokeellinen teoriatyöpaja.

vaan se saattoi kohdistua johonkin kiinnostavaan arkiseen yksityiskohtaan, jota ei aina tulla ajatelleeksi ja joka muodostuu
itsestään selvyydeksi ja sellaisena näkymättömäksi:
“Choose a place. Consider how the place is ”produced”
through visible rules and regulations, how it restricts or guides or creates behavior and being. Consider how the place is
USED. What do people do when they use the space/ place?
What kind of practices do people have in the place? What kind
of practices, usage, makes the place - and how? Into what kind
of place?

Kurssin oli siis tarkoitus olla enemmän kuin tavanomaista
teorian lukemista ja luennoimista. Se oli otsikon mukaisesti
kokeellista teoriaa, teorian kokeilua, teorian työstämistä.
Interventio ei tällä kurssilla ollut kurssin sisältö, vaan tutkimusmenetelmä, eli väline, jonka avulla tutkittiin kurssin varsinaista filosofista teemaa ”Daseinin tapahtuma”. ”Dasein”
on filosofinen käsite, joka usein käännetään ”läsnäoloksi”, ja
se tunnetaan ennen kaikkea Martin Heideggerin tuotannosta.
Tutustuimme filosofisiin teksteihin kuten Heideggerin Building, Dwelling Thinking, Michel de Certeaun The Practice of
Everyday Life ja Jacques Rancieren The Emancipated Spectator. Kurssilla halusimme kuitenkin nimenomaan tutkia teoriaa
ja käsitettä kokeellisesti, tapahtuvina. Pohdimme siis, millaista ja mitä tämä Dasein, läsnäolo, oikein on, ja erityisesti, mitä
se tarkoittaa käytännössä ja nimenomaan kaupunkitilassa.

Make an intervention, which makes visible how the place is
produced, and/ or how it is used. The intervention can be a
small thing, or a ”big” visible event.
Document the intervention. A good thing would be to have a
picture of the place as it is - and a picture that shows your intervention in the place. Add the place and the pics to the map
(hopefully created by able people).”

The Event of Dasein was jointly produced by the Experimental Theory Workshop module of both MA programmes (Visual
Culture and Creative Business Management) of the Pori unit.
It was meant to be more than conventional reading and lecturing of theory. In keeping with its name, it was experimental
theory, experimenting and working with theory.

“Choose a place. Consider how the place is “produced” through
visible rules and regulations, how it restricts or guides or creates behaviour and being. Consider how the place is USED.
What do people do when they use the space/ place? What kind
of practices do people have in the place? What kind of practices,
usage, makes the place - and how? Into what kind of place?

In this course intervention was not the content but a research
method, the means of exploring the actual philosophical
theme of the course, “the event of Dasein”. “Dasein” is a
philosophical concept often translated as “presence” and it is
known above all from the writings of Martin Heidegger. We
read philosophical texts such as Building, Dwelling Thinking
by Heidegger, The Practice of Everyday Life by Michel Certeau and The Emancipated Spectator by Jacques Rancière. We
specifically wanted to approach theory and Dasein experientially as things taking place. We considered therefore, what
this Dasein, presence, really is and what it is like, and particularly what it means in practice and specifically in urban space.

Tärkeä lähde tässä oli Michel de Certeaun näkemys arkipäivän
käytännöistä. De Certeaun mukaan kulttuuri – tavat, tavarat,
arvot, tilat, käytännöt – tuotetaan kahdella tasolla. On näkyvä
ja keskittynyt kulttuuri, joka tuottaa näkyviä rakenteita, asioita, tiloja, menettelyjä. Ja sitten on toinen tuotanto, kulttuurin
tuottaminen sitä käyttämällä ja kuluttamalla. Tämä arkipäiväinen tuotanto on ”näkymätöntä”, sillä ei ole omaa tilaa eikä
rakenteita, se ”salakalastaa” kulttuurisissa valtarakenteissa,
sen toiminta on ”vihjailevaa” ja tapahtumallista. (De Certeau
1988, vii) Mutta miten tutkia jotain, joka ei ole ilmeisen näkyvää eikä jätä suoria jälkiä?

Selkeä huomion kohde opiskelijoiden interventioissa oli
suomalainen puhumattomuus ja jäykkyys. Juste Venclovaite
ja Suvi Härkönen asettuivat mököttämään kävelykadun vilinään, otsikkonaan “Angry Birds”. Gerardo Montes de Ocan
teos tutki käytäntöä laittaa enimmäkseen negatiivissävyisiä
tiedotteita, ”heippalappuja” bussipysäkeille ja talojen porraskäytäviin. Samoin teemaksi muodostui antaa jotain ilmaiseksi
vastoin yleisiä käytäntöjä, sen sijaan että olisi pyytämässä tai
myymässä jotain kaupunkitilassa. Tästä esimerkkeinä Neea
Laakso joka jakoi sillalle ”aarteita”, ja Pinja Mustajoki, joka
valaisi hautausmaalla käytävän mitan itselleen vieraiden ihmisten hautoja lämpötuikuilla.

The most important source here was Michel de Certeau’s notion of everyday practices. According to him, culture – customs, goods, values, spaces and practices – are produced at
two levels. There is the visible and structurally concetrated
culture producing visibly structures, things, spaces and procedures. And then there is the other production – the production of culture by using and consuming it. This everyday production is “invisible”, with no space or structures of its own, it
“poaches” in cultural structures of power and its activities are
insinuated and on the level of the event, it is usage not necessarily leaving any traces or products. (De Certeau 1988, vii)
But how to study something that is not obviously visible and
does not leave any direct traces?

Opiskelijat saivat ensin tehtäväksi miettiä ja havainnoida tällaisia tilaa tuottavia käytäntöjä kartoittamalla niitä kaupunkitilassa. Sen jälkeen tehtävänä oli taiteellisen intervention avulla
koettaa tehdä käytäntö ja tilan käytön säännöt näkyviksi. Intervention ei tarvinnut olla mikään suuri ele eikä provokaatio,

Tehtävänannon mukaisesti interventiot olivat enimmäkseen
pieniä, ei avoimen provokatorisia eleitä, eivätkä ne herättäneet mitään suuria vastareaktioita. Hieman vinksahtaneet
heippalaput, joissa kiellettiin vuorovaikutus naapureiden
kanssa, saivat olla rauhassa päiväkausia – joko niitä ei edes

The students were first given the task of considering and observing space-producing practices of this kind by mapping
them in urban space. The next task was to attempt to make
practice and the rules of using space visible through artistic
intervention. The intervention did not have to be any grand
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gesture or provocation. It could instead focus on an interesting everyday detail that one does not always come to think
about and which becomes self-evident and thus unseen:

Make an intervention, which makes visible how the place is
produced, and/ or how it is used. The intervention can be a
small thing, or a “big” visible event.
Document the intervention. A good thing would be to have a
picture of the place as it is - and a picture that shows your intervention in the place. Add the place and the pics to the map
(hopefully created by able people).”
A distinct subject of interest in the students’ interventions was
Finnish taciturnity and reserve. Juste Venclovaite and Suvi
Härkönen stood back to back to mope in a busy pedestrian
street with the title “Angry Birds”. Gerardo Montes de Oca’s
work studied the practice of posting small notes, “heippalaput” of a negative tone on bus stops and in the stairwells of
houses. There was also the theme, contrary to general practice, of giving away something for free, instead of asking for or
selling something in urban space. Examples of this were Neea
Laakso, who distributed ‘treasures’ on the bridge, and Pinja
Mustajoki, who lit a section of a cemetery passage with tealights placed on the graves of people whom she did not know.
In keeping with the assignment, the interventions were mostly
minor, not openly provocative gestures and they did not arouse
any major reactions. The slightly aberrant heippalaput notes banning interaction with neighbours were left untouched for days –
either they were not read, or their irony was not understood. Or
then their readers agreed with the jab at taciturn Finns.
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luettu tai sitten niiden ironiaa ei mielletty. Tai sitten lappujen
lukijat allekirjoittivat niihin liittyvän tölväisyn suomalaisesta
puhumattomuudesta.

ei vain selitä jotain vaan myös avaa mahdollisuuden nähdä jotakin toisin.

Huvittavin tapaus ehkä oli Pauliina Koivusen ja Henna Tyrväisen ”Uniperformanssi”, jossa tekijät petasivat itselleen pedit
ruohikolle lakanoiden ja peittojen kanssa ja kävivät puolen
tunnin torkuille keskellä päivää Porin Yliopistokeskuksen
edustalle jokivarren puistoon – suoraan Satakunnan Kansan
toimituksen ikkunoiden alle. Kukaan ei tullut kysymään, mistä oli kyse, saati puuttumaan performanssiin, vaikka tila on
melko vilkkaasti liikennöityä ja tavallaan juhlavaa julkista tilaa
Yliopistokeskuksen edustalla. Olisihan voinut olettaa, että
edes maakunnan päämedian toimittajat olisivat voineet kiinnostua julkiseen tilaan asettautuneista henkilöistä. Nukkujat
olisi voitu tulkita leiriytyneiksi asunnottomiksi, tai humalaisiksi eli järjestyshäiriöksi; tai joku olisi voinut huolestua, mikä
maassa makaajien kunto on.

Perhaps the most amusing intervention was Pauliina Koivunen’s and Henna Tyrväinen’s “Sleep Performance” in which
they laid beds for themselves on a lawn with sheets and duvets,
and took a half-hour nap in the park by the river in front of the
University Consortium of Pori and right under the windows of
the offices of the Satakunnan Kansa newspaper. No one came
to ask what it was about, or interfere with the performance, although traffic in the location was busy and it was in a sense an
auspicious public space in front of the University Consortium.
One could have assumed that at any rate the journalists of the
region’s leading media would have been interested in people
occupying public space. The sleepers could have been interpreted as homeless individuals camping in the park, drunkards or a public disturbance; or someone could have been
concerned about the condition of the two laying in the park.
Artistic intervention is thus not necessarily a provocative act,
nor does it need to attract spectators or immediate reactions,
or provide direct understanding for the audience or the researcher. Nonetheless, thinking about it and developing its
idea furthers conceptual thinking and mediates the concept
and the related practice. In this case, the intervention was not
so much a means for research, for presenting and proving a
proposition. It was a means of insight, an opportunity to see
something differently, or to see something that was not known
to exist before. Who has the right to occupy public space and
for what can it be occupied? Why do we think that a ban and a
negative small note would be a practical form of communication when no one reacts to strange notes in corridors or on bus
stops? Why is public space full of demands, offers and begging, by which I do not mean actual beggars, but all the communication that is meant to make passers-by give up something of their own, to buy or to give? Why is it not customary
to give without getting a gift in return? Should the “birds” always smile at passers-by or are they allowed to be angry (Angry
Birds intervention)? Intervention is event-related thinking. It
is thinking that does not just explain something but also provides an opportunity to see something in a different way.

Taiteellinen interventio ei välttämättä siis ole huomiota herättävä teko, eikä kerää katsojia tai välittömiä reaktioita tai luo
välitöntä ymmärrystä yleisölle tai tutkijalle. Silti sen miettiminen ja ideoiminen itsessään työstää käsitteellistä ajattelua ja
toimii käsitteen ja käytännön välittäjänä. Tässä tapauksessa
interventio ei ollut tutkimusväline, jonka avulla olisi esitetty
jokin väittämä ja todistettu se. Interventio oli oivalluksen väline, mahdollisuus nähdä jotain toisin tai nähdä jotain, mitä
ei oltu aiemmin tiedetty olevaksi. Kenellä on oikeus vallata
julkista tilaa ja mihin sitä voi vallata? Miksi ajattelemme, että
kielto ja negatiivinen heippalappu ovat käytännöllisiä kommunikaation muotoja, kun kukaan ei kuitenkaan reagoi käytävässä tai pysäkillä oleviin outoihin lappuihin? Miksi julkinen
tila on täynnä vaatimuksia, tarjouksia, kerjäämistä, jolla en tarkoita vain varsinaisia kerjäläisiä, vaan kaikkea sitä viestintää,
jonka tarkoituksena on saada ohikulkija luovuttamaan jollekin
omastaan, ostamaan tai antamaan? Miksi ei ole tapana antaa
ilman vastalahjaa? Pitääkö ”tipujen” aina hymyillä vastaantulijoille, vai saavatko ne olla vihaisia (Angry Birds interventio)?
Interventio on tapahtumallista ajattelua. Se on ajattelua, joka

Kuva: Vesa Kuula
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White Cube I

Makkarakioski

Toukokuu 2014
Kurssi Näkökulmia näyttelyn tekemiseen ja näyttely
Karjaranta Pori

Syyskuu 2014
Kurssi ja tapahtuma Karjaranta Pori

Opettaja Pia Euro

Opettaja Pia Euro

White Cube I

Sausages

May 2014
Perspectives on Constructing Exhibitions Course and
related exhibition, Karjaranta, Pori

September 2014
Study project course and event Karjaranta, Pori

Teacher Pia Euro

Kuva: Jukka Juhala
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Teacher Pia Euro

White Cube I ja II olivat kaksi erillistä kurssia, joissa kummassakin rakennettiin Poriin Karjarantaan näyttelytila ja tapahtuma. White Cube I -kurssi tutki alun perin galleriatilaa
taiteellisen työskentelyn ja näyttelyn tilana, ja ajatus näyttelytilan rakentamisesta itse oli osa kurssin sisältöä alusta lähtien.
White Cube II -kurssi oli sekä jatkoa aiemmalle kurssille että
oma teoksensa ja tapahtumansa. Kumpaankin White Cube
kurssiin liittyi Porin Kaupunkisuunnittelun Placemaking for
Cities - P4C URBACT -hankkeen ja Karjarannan asukkaiden
kanssa tehtyä yhteistyötä. Seuraavat projektikuvaukset perustuvat kurssikuvausten ja muun oheismateriaalin lisäksi Pia Euron artikkeleihin raportissa Karjarannan Makasiinitorin käytön ja ilmeen parantaminen 2015, 30 - 33; sekä kumpaankin
kurssiin opiskelijana ja tekijänä osallistuneen Andrea Coyotzi
Borjan haastatteluun.

ei ollut tilaa, johon näyttelyn ja teosten suunnittelu perustui.
Suunnitteluvaiheessa tiedossa oli vain rakenteilla oleva “kohta-olisi-tila”. Näyttely suunniteltiin olemattomille seinille,
vailla kattoa tai lattiaa. Näyttelyn suunnittelussa ei ollut mitään
muitakaan ennalta annettuja elementtejä tai teemaa. Coyotzi
Borjan tehtävänä oli sekä näyttelytilan, hajotetun valkoisen
kuution suunnittelu ja rakentaminen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, että samanaikaisesti tuottaa tekeillä olevaan
tilaan oma teoksensa.
Coyotzi Borja ei osaa nimetä erityistä syytä, miksi juuri tämä
kurssi kiinnosti häntä, mutta arvelee että olennainen oli tieto
edessä olevasta muutosta pois Porista. Kurssi tarjosi mahdollisuuden “kietoutua vielä kerran yhteen kaupungin kanssa”.
Hän toteaa, että useat Porissa tehdyt projektit sisälsivät aina
elementtejä, jotka kurkottivat kohti kaupunkia, sen eri ominaisuuksia, asukkaita, sosiaalista kanssakäymistä (tai sen puutetta) tai ihan yksinkertaisesti vain uteliaisuutta tietää, mitä
jos. “Mitä jos rakennamme gallerian tai tilan parkkipaikalle?
Mitä jos hajotamme tilan kahteen osaan? Pori antoi siihen
mahdollisuuden, erilaisia mitä josseja, jotka avautuivat lopputuloksiksi.” Myös Pia Euron kuvauksessa projektista toistuu
näkemys, että projektit olivat pikemminkin kysyviä kuin väittäviä (Euro 2015, 30).

White Cube I
Toukokuussa 2014 toteutettu White Cube I oli teos, jossa
työskenneltiin elävän, ympäröivän todellisuuden ja suljetun,
umpioidun taidekontekstin välisen jännitteen parissa. Kurssilla mietittiin ympäröivän todellisuuden ja taideteoksen katsojan sekä näyttelytilassa esitettävän taiteen välistä suhdetta.
Tunkeutuuko ympäröivä todellisuus taiteelle turvattuun ja
rajattuun tilaan, ja millä tavoin tämä teoksessa tapahtuu? Osana kurssia opiskelijat rakensivat Makasiinitorille, “valkoisen
kuution” joka leikitteli galleriatilan käsitteellä. Kurssin puitteissa ei päädytty rakentamaan täysin ehyttä kuutiota, vaan siinä oli keskellä vino halkeama lattiasta kattoon, joka jakoi tilan
kahtia. Rakennelma oli ulkopuolisesta maailmasta eristetty,
mutta samanaikaisesti maailma tunkeutui sen sisään. ”Hajotetun” gallerian tiloissa korostui teosten esittämisen hallitsemattomuus. Rakennelma oli avoin, ja halkeamasta pääsivät
sisään niin pikkulinnut kuin satunnaiset ohikulkijatkin.

Kurssin tavoitteena oli alun alkaen gallerian rakentaminen
itse. Rakennusprosessi oli tapa tutkia sitä, mitä näyttelytila
taiteilijalle tai taiteen esittämiselle merkitsee. Rakennusvaihe
ja sen aikana käydyt keskustelut lähiympäristön asukkaiden
ja alueella toimivien ihmisten kanssa olivat siksi kurssin perustavoitteen kannalta yhtä tärkeitä kuin valmiiden teosten ja
näyttelyn esittäminen yleisölle. Asukkaiden ja ohikulkijoiden
kanssa keskusteltiin taiteesta, rakennetusta ympäristöstä ja
ihmisten vaikuttamismahdollisuuksista ympäristöönsä.
Coyotzi Borjalla ei ollut muistikuvaa siitä, että itse rakentaminen olisi ollut välttämättömyys. Kuitenkin kun tällainen
mahdollisuus tarjoutuu, ihmiset yleensä kysyvät “mitä” tai
“koska”, mutta harvemmin “miksi”. Rakentamisen välttämät-

Coyotzi Borjan mukaan kiintoisaa kurssilla olikin se, että koska tavoitteena oli itse rakentaa yhtä aikaa näyttely ja näyttelytila, näyttelyyn osallistuvilla taiteilijoilla ja sen kuraattoreilla
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White Cube I and II were two separate courses, in both of
which an exhibition space and an event were constructed at
Karjaranta in Pori. White Cube I initially studied the gallery
space as a location for artistic work and holding exhibitions,
and the idea of the participants constructing an exhibition
space themselves was part of the course content from the very
beginning. White Cube II was a continuation of the earlier
course as well as a separate artwork and event. Both White
Cube courses included collaboration with the Placemaking
for Cities - P4C URBACT project of Pori City Planning Department and the residents of the Karjaranta area. The following project descriptions are based on course descriptions and
course-related materials, Pia Euro’s articles in the report Karjarannan Makasiinitorin käytön ja ilmeen parantaminen (On
improving the use and appearance of Makasiinitori Square)
2015, 30 - 33; and an interview with Andrea Coyotzi Borja,
who took part in both courses as a student and an artist.

According to Coyotzi Borja, an intriguing thing about the
course was that since the purpose was to construct, on one’s
own, both the exhibition and the exhibition space, the artists
and curators of the exhibition did not have a space on which
the planning of the exhibition and its works could be based.
There was knowledge of only a “soon-to-be space” under construction in the planning stage. The exhibition was designed
for non-existing walls, without a floor or ceiling. Nor were
there any other elements or a theme given in advance for the
planning of the exhibition. Coyotzi Borja’s task was the design
and construction of the exhibition space, the split white cube,
together with other students, while at the same time creating
her own work for the space under construction.
Coyotzi Borja cannot give any particular reason why this
course interested her, but she suspects that an important aspect was knowledge of the impending move away from Pori.
The course was an opportunity for “intertwining once more
with the city”. She notes that most of the projects carried out
in Pori always contained aspects reaching out to the city, its
various features, inhabitants, social interactions (or lack of
them), or simply curiosity to find out what if. “What if we build
a gallery/space in a parking lot? what if we cut/divide that
space in parts? Pori allows you that, many what if’s that get to
unfold into a conclusion.” Also Pia Euro in her description of
the projects says that rather than making claims, the projects
posed questions (Euro 2015, 30).

White Cube I
Carried out in May 2014, White Cube I involved working
with the tension between the living, surrounding reality and
a closed and insulated art context. The course considered the
relationship between accompanying reality and the viewer of
an artwork, and art on display in an exhibition space. Does
surrounding reality invade upon the space secured and isolated for art, and how was this done in the work at hand? As
part of the course, students built in the Makasiinitori Square
a”‘white cube” which played with the notion of gallery space.
It was decided not to build a completely unbroken cube; instead, the cube was split diagonally in the middle into two
parts from floor to ceiling. Although the structure was isolated
from the surrounding world, the world forced its way into it at
the same time. The spaces of the “split” gallery accented the
uncontrollability of displaying works of art. The structure was
open, and the cleft allowed both birds and random passers-by
to enter it.

The aim of the course was, from the beginning, to build a gallery. The building process was a way to study what an exhibition space means to the artist or the displaying of art. Therefore, the building phase and its discussions with the residents
and people active in the area were just as important for the basic aim of the course as the display of completed works and the
exhibition to the public. Discussions with residents and passers-by evolved on art, on the built environment and the opportunities of people to have influence on their environment.
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tömyys Coyotzi Borjalle oli sidoksissa nimenomaan välttämättömyyteen lähteä Porista tulevaisuudessa.

oski ja sen rakentaminen olivat keinoja kohdata ja tavoittaa
asukkaat. White Cube II oli myös kiinteämmin osa yhteistyötä
Porin kaupunkisuunnittelun Placemaking-projektin kanssa.

Opiskelijana Coyotzi Borjan mielestä opettajan rooli kurssilla ja projektissa ei korostunut. Merkityksellisin se oli kurssin
alussa, kun teemaan tutustuttiin ja toteutettavaa ideaa työstettiin. Lisäksi opettaja huolehti toteutuksen edellytyksistä ja
kommunikaatiosta viranomaisten kanssa. Ehkä onkin luonnollista, että Euro opettajana mainitsee tärkeänä yhteistyön
Porin kaupunkisuunnittelun ja sen Placemaking 4 Cities
-projektin kanssa, mutta Coyotzi Borja opiskelijana ei. Kummatkin näkevät tärkeäksi keskustelut paikallisten asukkaiden
kanssa.

White Cube II -projektiopintokurssin opiskelijat hahmottivat työryhmänä rungon taideteokselle, joka toimisi vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Haluttiin tehdä houkutteleva
teos, joka kutsuisi luokseen ja muuttaisi joutomaata muistuttavan aukion olemusta hetkellisesti. Työryhmä sai Placemaking-hankkeelta käyttöönsä tapahtumapaikkana toimineella
aukiolla olleen kontin, ja teos rakennettiin sen ympärille
Makkarakioskiksi. Syyskuun viimeisellä viikolla 2014 työryhmä matkusti Otaniemestä Poriin toteuttamaan teosta. Kaikki
teoksessa käytetty rakennusmateriaali oli lähialueilta löydettyä tai saatua, ja opiskelijat tekivät Karjarannan alueesta tutkimusta mm. Satakunnan museossa. Teosta rakennettiin viikon
ajan työhaalareissa, ja ohikulkijat ja asukkaat kiinnostuivat
toiminnasta.

White Cube II - Sausages eli Makkarakioski
White Cube II oli jatkoa White Cube I:lle ja syntyi sen pohjalta Karjarantaan vuonna 2014. Ensimmäinen kurssi tutki,
mitä tapahtuu, kun taide sijoitetaan sille epätyypilliseen ympäristöön, vajaalla käytöllä olevaan puolijulkiseen tilaan. Toisella kurssilla haluttiin tehdä teos, joka toisi ympäristöönsä jotain, mitä sieltä puuttuu ja mitä ihmiset haluavat. Asukkaiden
kanssa käydyissä keskusteluissa oli noussut esille toive saada
paikalle makkarakioski. Kurssilla lähdettiin liikkeelle tämän
toiveen toteuttamisesta, ja opiskelijat rakensivat viikossa varastokontista kioskin. Lopputulos muovautui kokonaistaideteokseksi. Tapahtuma huipentui 25.9. päivän mittaiseksi performatiiviseksi toiminnaksi. Opiskelijat grillasivat ja jakoivat
illan aikana yli 200 makkaraa, ja jokainen kohtaaminen dokumentoitiin.

Coyotzi Borjan mukaan kiinnostavaa on se, että vaikka kaksi
White Cube -projektia sisälsivät yhteisiä elementtejä ja tapahtuivat samalla alueella, niiden kohde ja konteksti olivat hyvin
erilaiset. Hänelle White Cube I:n tavoitteena oli kietoutua
tilaan, kuulua siihen vaikka hetkeksi. White Cube II:n tavoitteena sen sijaan oli ennemminkin ottaa tilaa haltuun kuin
vain olla siinä. Johtuiko tämä siitä, että ensimmäistä projektia
varten tila rakennettiin, kun taas toista varten “vain” tehtiin
interventio, eli tunkeuduttiin olemassa olevaan rakennelmaan
(varastokontti)? Oliko projektien yhteinen viitekehys siis kysymys siitä, miten otamme tilaa haltuun? Vai määritellä tai
kysyä sitä, miten asetumme “tilaan-paikkaan-kaupunkiin”,
kuten Coyotzi Borja muotoilee?

White Cube I:n kohtaamiset asukkaiden kanssa eivät olleet
suunnitelmallinen osa kurssin sisältöä. Kohtaamiset olivat
seurasta taiteen tekemisen ja esittämisen tuomisesta arkipäiväisen elämisen tilaan gallerian ja näyttelyn muodossa. White
Cube II -kurssin sisältönä ja tavoitteena sen sijaan oli nimenomaan kohdata asukkaat ja päästä keskusteluihin näiden kanssa teemalla “Muistatko Karjarannan”. Makkarat, makkaraki-

White Cube II -kurssille Coyotzi Borja lähti mukaan nostalgian vuoksi. Kokemuksen nostalgia ei ole niinkään kaipuuta
johonkin paikkaan, vaan “kokemukseen, joka viipyi minussa
ja sai minut yrittämään saavuttaa sen uudelleen”. Kun alkuperäinen nostalgisen kaipuun hetki oli ohi, se mikä oli kiinnostavaa, oli uusi näkökulma samaan alueeseen, eli tutun alueen
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Coyotzi Borja has no recollection that the actual building work
had been necessary. Nonetheless, when such an opportunity
presents itself, people usually ask “what” or “when” but rarely
“why”. For Coyotzi Borja the necessity of building was linked,
in particular, to the necessity to leave Pori in the future.

The content and aim of White Cube II, on the other hand, was
specifically to meet the residents and have discussions with
them about the theme of “Do you remember Karjaranta?”
The sausages, the kiosk and its construction were ways to encounter and reach out to the residents. White Cube II was also
more closely in collaboration with the Placemaking for Cities
project of the Pori City Planning Department.

As a student of the course Coyotzi Borja felt that the teacher’s
role in the course and the project was not emphasised. It was
of greatest importance at the beginning of the course when the
theme was introduced and the idea to be realised was developed. In addition, the teacher attended to the conditions of
carrying out the work and communications with the authorities. It was perhaps natural for Euro as the teacher to mention
as important collaboration with the town planning authorities
of Pori and their Placemaking 4 Cities project, though not for
Coyotzi Borja as a student. Both of them regarded discussions
with the residents to be important.

The students in the White Cube II project course outlined,
as a team, the frame for an artwork that would interact with its
environment. The aim was to create a compelling work that
would attract people and alter, for a while, the character of the
square, which resembled waste land. The Placemaking project gave the team the use of a container that had been in the
square, and the work was constructed around it as the Sausage
Kiosk. In the last week of September 2014, the team travelled
from Otaniemi to Pori to create the work. All the materials
used in it were found or received from the areas near the site,
and the students carried out research about the Karjaranta
area in the Satakunta Museum among other institutions. The
students donned overalls and built the kiosk during the course
of the week. Passers-by and the residents became interested in
their activities.

White Cube II – Sausages
White Cube II was a continuation of White Cube I and was
created on the basis of the latter at Karjaranta in Pori in 2014.
The first course studied what happens when art is placed in an
atypical space, a semi-public space in scant use. The second
course took as its goal an artwork that would introduce into
the space something that people wanted. The desire to have a
sausage kiosk on the site had emerged in discussions with the
residents. The course proceeded from fulfilling this wish, and
in a week the students built a kiosk from a storage container.
The result became a total work of art. The event culminated
in a day of performative action on 25 September. During the
evening, the students grilled and distributed over 200 sausages and each encounter with the public was documented.

Coyotzi Borja finds it interesting that although the two White
Cube projects had elements in common and took place in the
same area, their focus and context were highly different. For
her, the aim of White Cube I was to intertwine with the space,
to belong to it, if only for a moment. White Cube II, on the
other hand, was meant to appropriate the space instead of just
being in it. Could this have been due to the fact that the space
for the first project was built, while “only” an intervention
was carried out for the second one, i.e. occupying an existing
structure (the storage container)? Was the shared frame of
reference of the projects the question of how we appropriate
space? Or to define or ask how we settle into “a space-placecity”, as formulated by Coyotzi Borja?

The encounters of White Cube I with the residents were not
a planned part of the content of the course. The encounters
were the result of bringing the making and display of art into a
space of everyday life in the form of a gallery and an exhibition.
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ottaminen haltuun uudella tavalla. Makkarakioskia rakennettaessa korostuivat “sosiologiset tekijät”, alue jonne kontti sijoitettiin, kanssakäyminen asukkaiden kanssa; vaikka paikka
oli sama, päämäärä ja konteksti olivat toiset.

Coyotzi Borja took part in White Cube II for reasons of nostalgia. Nostalgia for an experience is not nostalgia for a place, but
nostalgia for “the experience that remained in me and made
me try and reach again for it”. But once the original moment of
nostalgic yearning had passed, the interesting motivation was
the new perspective to the same area, i.e. the occupation of the
familiar area in a new way. When the sausage kiosk was built,
“sociological factors” gained emphasis, the area where the
container was placed, interaction with the residents; although
the place was the same, the aim and context were different.

Makkarakioski-projektissa Coyotzi Borjalla ei ollut mielestään
mitään määrättyä roolia, mutta hän oli mukana sekä projektin
organisoinnissa, konkreetissa rakentamisessa, makkaran grillaamisessa (viihdyttämässä grillimestaria jutustelulla) ja osin
tekemässä dokumentaatiota.
Coyotzi Borja toteaa, että Makkarakioski-projektin jälkeen on
saattanut olla projektia pohtiva ja arvioiva keskustelu, mutta
hän ei muista sellaista. Hän pohtii projektin dokumentaatiota: kummastakin projektista olisi ollut hyvä pitää esimerkiksi
projektipäiväkirjaa. Projekteissa tapahtuu usein sellaista, joka
katoaa, kun ne dokumentoidaan jälkikäteen. “Olisi kiinnostavaa jos jollakulla olisi tehtävänä kohdistaa huomionsa siihen
mitä tapahtuu silloin kun se tapahtuu (Opiskelija? Opettaja?
Vaikea sanoa kuka voisi tai haluaisi ottaa tällaisen roolin).
Kuin vastakysymys, tai sitten nimenomaan sama kysymys kuin
“Mitä tapahtuu kun ei mitään tapahdu.” (Virilio, 2008.)”

Coyotzi Borja felt that she had no specific role in the Sausage
Kiosk project, being instead involved in organising the project, the actual construction work, grilling the sausages (entertaining the master grill cook with her conversation) and
partly in preparing the documentation.

Kuva: Pia Euro

She notes that there may have been a discussion after the Sausage Kiosk project to consider and evaluate it, but she does
not recall it. In considering the documentation of the project
she notes that it would have been a good idea, for example to
keep a project journal. Things often happen in projects that
disappear when they are documented afterwards. “It would be
interesting if there were someone in charge of paying attention to what was happening when it all was happening (a student? the teacher? I’m not sure who could, can or would take
this role). A bit of a counterpart to the question “What happens when nothing happens”, maybe it is not even a counter
part but actually part of that same question. (Virilio, 2008.)”

Coyotzi Borjalle Pori on paikka, jossa minkä tahansa projektin
on mahdollista olla tekemisissä kaupungin kanssa, suoraan tai
epäsuorasti. “Ei ole mitään tiettyä tapaa, jolla kaupunkia voisi
lähestyä, mikään kokemus ei koskaan toistu samana. Koetamme aina kuulua johonkin paikkaan, jossa jokapäiväinen elämämme tapahtuu, mutta voimme lopulta vain ehdottaa, vihjata
itseämme kaupungille. Mitä jos?”

Kuva: Jukka Juhala

For Coyotzi Borja, Pori is a place that allows for any project
to be involved with the city, directly or indirectly. “There is
never a specific way to approach a city, there is never the same
experience repeating twice, fortunately and unfortunately.
We are always attempting to thrive with the belonging of our
own lives (in the city) while cohabiting with the daily life in an
urban environment. But in the end we only end up suggesting
ourselves to the city. What if?”

Lähteet / Sources

Euro, Pia 2015: Taideprojekti 1. - White Cube. In the report: Karjarannan Makasiinitorin käytön ja ilmeen parantaminen. Länsirannikon koulutus oy Winnova.
Euro, Pia 2015: Taideprojekti 2. -Sausages. In the report: Karjarannan Makasiinitorin käytön ja ilmeen parantaminen Länsirannikon koulutus oy Winnova.
Virilio, Paul 2008: Paul Virilio on Georges Perec, interview 2008. The Everyday
(Documents of Contemporary Art Series). Massachusetts, The MIT Press&amp;
The White Chapel Gallery.

Suunnittelu ja kuvat: Antti Turkko
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3. Kokeellinen interventio
tapahtumana ja teoksena

3. Experimental
Intervention as an Event
and a Work Of Art
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SPACE INVADERS II - REVOLUTION
Näyttely
22.-25.5.2014
Autotalo, Pori

Konsepti ja kuratointi: Anna Jensen & Eliisa Suvanto
Taiteilijat: ABERCROMBIE MELINDA / ANNA JENSEN & ELIISA SUVANTO/ CHOW YIK / COCHRAN NIINA /
COYOTZI BORJA ANDREA / HIRSIAHO KOIVUNEN RANTANEN / HÄRKÖNEN & EKRIAS / JALONEN ALEKSI /
JALONEN VAPPU / KÄRPÄNEN SARA / LAMPI VILLE / MARTINEZ / MONTES DE OCA VALADEZ GERARDO /
NEILSON DANA / NUMMELIN ALPO / PAUNU PAAVO / PAVLIC SEIFERT EVA / RAITANEN ERNO-ERIK /
SALMELA ANNE / SALONEN HANNE / SOINI PAULA / TURKKO ANTTI / VENÄLÄINEN ANNI / YLIJOKI HEINI

SPACE INVADERS II - REVOLUTION
Exhibition
22.-25.5.2014
Autotalo, Pori

Concept & curating: Anna Jensen & Eliisa Suvanto
Artists: ABERCROMBIE MELINDA / ANNA JENSEN & ELIISA SUVANTO/ CHOW YIK / COCHRAN NIINA /
COYOTZI BORJA ANDREA / HIRSIAHO KOIVUNEN RANTANEN / HÄRKÖNEN & EKRIAS / JALONEN ALEKSI /
JALONEN VAPPU / KÄRPÄNEN SARA / LAMPI VILLE / MARTINEZ / MONTES DE OCA VALADEZ GERARDO /
NEILSON DANA / NUMMELIN ALPO / PAUNU PAAVO / PAVLIC SEIFERT EVA / RAITANEN ERNO-ERIK /
SALMELA ANNE / SALONEN HANNE / SOINI PAULA / TURKKO ANTTI / VENÄLÄINEN ANNI / YLIJOKI HEINI

performanssi: Diverse Universe Performance Festival, kuva: Lauri Hannus
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Suvanto ja Jensen kuratoivat tapahtuman, mutta eivät halua
määrätä teoksille tarkkoja raameja. Ideana on edetä tilan
ehdoilla – sekä myös niistä piittaamatta. Suvannon mukaan
keskeistä on kollektiivinen ajatus radikaalista haltuunotosta,
joka voi ulottua Autotalon ulkopuolelle tai kaupunkitilaan.
(Hannus 2014)

rakennuksessa - kaikki purettu, siivottu ja tarpeeton materiaali löytyy yhä rakennuksen sisältä sen rakenteisiin piilotettuna. Toisaalta Autotalo oli kaivattu valkoisen kuution antiteesi
edellisen vuoden galleriatilassa tapahtuneen näyttelyn jälkeen.
Vaikka tilan tuttuus ja menneisyys haluttiin jättää näkyville,
haluttiin näyttelyyn myös uusia elementtejä ja yllätyksellisyyttä, ja rytmittää tilallista kokemusta muutosten kautta.
Ulko- ja sisätilan rajaa haluttiin rikkoa tuomalla elementtejä
luonnosta sisätiloihin ja toisaalta ulottamalla taide sisäseiniltä
ulkoseiniin, jonne mm. Paavo Paunu rakensi kolmiulotteisen
veistoksia sisältävän installaation. Vaikutelma tilasta muuttui
erilaisten teosten ja tunnelmien myötä jatkuvasti ulkotilasta
sisätilaan astuttaessa ja tilasta ja huoneesta toiseen kuljettaessa. Purimme alakerran suuria ikkunoita peittäneet seinät ja
alakertaan toteutettiin yhteinen teos johdattelemaan katsojaa
näyttelyn tunnelmaan. Yhteisteos, joka sisälsi muun muassa
lavallisen koivuja, käsitteli omalta osaltaan tätä rakennetun ja
luonnon välistä dikotomiaa.

Space Invaders II oli jatkoa Galleria 3H+K:ssa keväällä 2013
järjestetylle tapahtumaviikonlopulle, joka toi yhteen visuaalisia ja esittäviä taiteita sekä musiikkia. Vuonna 2014 Space
Invadersille mietittiin jatkoa teemalla “Vallankumous”, ja se
kytkettiin osaksi Aalto-yliopiston Porin maisteriohjelmien
päättymistä ja uuden ajan alkua juhlistavaa Perhonen sentään
-tapahtumaa.
Porin ydinkeskustasta hieman syrjässä sijaitseva Autotalossa
oli vuosia ollut Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoiden työtiloja sekä Porin taidekoulun toimitiloja. Vanha kivitalo oli nyt
päässyt sellaiseen kuntoon, ettei Porin kaupunki ei pitänyt
sen remontoimista mielekkäänä, vaan rakennus oli määrätty
purettavaksi. Kaupunki oli kuitenkin katsonut siellä työskentelyä läpi sormien, joten tilava rakennus oli yhä taiteilijoiden
käytössä, vaikka virallinen toiminta oli päättynyt. Kiitos kaupungin silloisten työntekijöiden avarakatseisuuden saatiin
myös lupa tapahtuman järjestämiseen.

Vuoropuheluun osallistuivat myös Hirsiaho-Koivunen-Rantanen-työryhmän ympäristöään tuhoavat mekaaniset lelut,
jotka lainasivat eläinhahmonsa ja äänensä luonnosta, mutta
joiden keinotekoisuus oli ilmeinen. Teos alleviivasi osittain
jo toteutunutta tulevaisuutta ja lähestyi vallankumouksen teemaa luonnon ja rakennetun suhteen kautta – mitä tapahtuu,
kun luonto ottaa vallan. Autotalo on määrätty purettavaksi, ja
luonto on jo osittain ottanut siitä vallan, pihalla kasvit puskevat jo asfaltin läpi ja sisällä leijailee siitepölyä. Mitä sitten, kun
luonto pääsee voitolle? Vai tuleeko rakennuksen paikalle jälleen uusi parkkipaikka?

Erilaiset projektit, näyttelyt ja vuosia talossa työskennelleet
ihmiset olivat kaikki jättäneet tiloihin jälkensä, ja näitä jälkiä
ja merkkejä haluttiin tulevassa näyttelyssä kunnioittaa. Rakennuksen menneisyys sai näkyä: kaikkia säröjä, rosoja ja jäämiä
aiemmista taiteista ei peitetty. Tavoitteena ei ollut neutraali
näyttelytila, vaan uusi näyttely rakennettiin historiaa hyödyntämällä ja eri aikakaudet saivat näkyä. Kliinisyys ei vallitsevissa
olosuhteissa tosin olisi ollut edes mahdollista. Kylmillään ja
lähes tyhjillään pitkään seissyt kaksikerroksinen suuri talo ei
ollut helpoin mahdollinen tila taiteen esittämiseen puutteellisen turvallisuuden, lähes olemattomien sähköjen, vedettömyyden, talvella sattuneen öljyvahingon tai monen muun syyn
vuoksi. Oman haasteensa toi myös jätehuollon puute hylätyssä

Taiteilijat lähestyivät vallankumouksen teemaa kiitettävän
monipuolisesti. Perinteisten vallankumous-representaatioiden sijaan esillä oli tilallisia teoksia, jotka usein kytkeytyivät
henkilökohtaiseen kokemukseen.
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Suvanto and Jensen curate the event, but they do not want to
lay down strict boundaries for the works. The idea is to proceed upon the terms of the space – and regardless of them.
Suvanto points out that the main thing is the collective idea
of radical appropriation that can extend outside the Autotalo
building or into urban space. (Hannus 2014)

insufficient safety, almost no electricity, no water supply, an
oil leak in the previous winter and various other reasons. A
further challenge was the lack of waste disposal in the abandoned building – all the dismantled, cleaned and unnecessary material can still be found hidden in the structures of the
building. On the other hand, the building was a much-desired
antithesis to the white cube after the previous year’s exhibition in a gallery space.

Space Invaders II was a continuation of an event held in Galleria 3h+K in the spring of 2013, which brought together visual
and performing arts and music. In 2014, the theme of “Revolution” was conceived as a continuation of Space Invaders and
it was included in the Perhonen sentään (The Damn Butterfly)
event marking the end of the Master of Arts programmes in
Pori and the beginning of a new period.

Although the familiarity and past were to be left visible, the
exhibition was also meant to have new and surprising elements, and the spatial experience a rhythm through changes.
We wanted to break down the boundary of outdoor and indoor
space by bringing elements of nature indoors and by extending art from the inner to the outer walls, where, among others,
Paavo Paunu built a three-dimensional installation containing
sculptures. Through the effect of various works and moods,
the impression of the space changed continuously when entering the interior from outside and when moving from one
room to another. We dismantled the walls covering the large
windows on the ground floor, where a joint artwork was made
to lead viewers into the mood of the exhibition. The joint work
included, among other things, a truck bed of birches, and addressed the dichotomy of the constructed and nature.

Located slightly outside the centre of Pori, the Autotalo building contained for several years working spaces of Aalto University Master of Arts programme and the Pori Art School.
The old masonry building had deteriorated to the point that
the City of Pori did not consider its renovation to be a viable
alternative and ordered it to be demolished. The city, however, turned a blind eye to people working there and the spacious building was still being used although the activities had
officially been terminated. Thanks to the open-mindedness of
municipal employees at the time, permission was also granted
to stage the event.

The mechanical toys that destroy their surroundings, of the
Hirsiaho-Koivunen-Rantanen collective, also took part in the
dialogue. The toys borrowed their animal figures and sounds
from nature, but their artificiality was obvious. This work underlined a future that had already partly come true, approaching the theme of revolution via the relationship of nature and
the built environment. What happens when nature takes over?
The Autotalo building was slated for demolition and nature
had already taken over parts of it. Plants were already growing
through the asphalt in the yard and pollen wafted through the
air indoors. What will happen when nature gains the upper
hand? Or will a new parking lot again be built at the site?

Various projects, exhibitions and people who had worked in
the building for years had all left their mark on the facilities,
and the we wanted to respect these traces and marks in the
coming exhibition. The past of the building was allowed to be
seen: not all the cracks, worn surfaces and remains of earlier
art were covered. The aim was not to create a neutral exhibition space. Instead, the new exhibition was made by utilising
history, and the different stages were left to be seen. A clinical
approach would not even have been possible under the prevailing conditions. The large two-storey building, which had
remained unheated and almost unoccupied for a long while,
was not the easiest possible space for displaying art, owing to
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”...kaupunkitila on pelkkää kamppailua eri tahojen välillä.
Kyse ei tietenkään ole pelkästään siitä, miten taide pystyy toimimaan, vaan paljon laajemmista asioista: esimerkiksi siitä,
miten julkinen tila ymmärretään.”

Naapureiden mielipide projektista muuttui myöhemmin, kun
rakennuksen purkaminen viivästyi ja seinään jätetyt veistokset
ja maalaukset alkoivat rapistuessaan häiritä heitä. Toisaalta
juuri purkutuomio, toteutumattomanakin, teki projektista
poikkeuksellisen ja mahdollisti sekä ulko- että sisätilan haltuunoton radikaaleinkin keinoin. Taiteen ja rakennuksen
rajat hälvenivät, eri aikatasot lomittuivat, ympäröivä kaupunki tuli teosten ja tekojen kautta osaksi näyttelyä samalla kun
itse näyttely vuoti Autotalosta kaupunkitilaan. Tieto siitä, että
näyttelyä ei tarvitse purkaa, oli ainutlaatuinen kokemus. Tapahtuman loputtua suljimme ovet ja jätimme taiteen ja tilan
huolehtimaan itsestään ja odottamaan lopullista kohtaloaan.
Autotalosta tulisi purkamiseensa asti mausoleumi, jossa vuosien aikana kerrostunut taide elää omaa elämäänsä. Näin ainakin kuvittelimme, mutta heinäkuussa 2014 Autotalo avattiin
vielä kerran yleisölle, kun siitä tuli yksi ensimmäisen Pori Biennaalin kohteista, mikä toi rakennuksen muistiin vielä yhden
historiallisen kerroksen lisää.

Taide on Suvannon mukaan vain yksi keino puuttua eri tilojen välille piirrettyihin rajoihin, mutta sellaisenaan hyvin
kiinnostava.
”Kyse ei ole niinkään siitä, että haluttaisiin muokata kaupunkitilaa jonkun tietyn ideologian mukaiseksi vaan siitä, että
halutaan herättää keskustelua ja ottaa ilmiöitä julkiseen tarkasteluun. Se vaatii asioiden esille nostamista, jossa taide on
erinomainen väline.” (Hannus 2014)
Tila, ajankohta (poikkeuksellisen kuuma loppukevät) ja konteksti herättivät kiinnostusta, ja tapahtuma paisui odottamattoman suureksi. Kymmenet taiteilijat ottivat sisätilat haltuunsa sekä kollektiivisesti että erillisillä teoksilla, bändit, DJ:t
ja sooloartistit vastasivat iltaohjelmasta, ja lisäksi paikalliset
toimijat tulivat vielä juuri ennen tapahtuman alkua ja sen aikana mukaan moninaisin tavoin. Performanssiryhmä Diverse
Universe valtasi pihapiirin monipäiselle ja pitkäkestoiselle
performanssille, joka sisälsi alastomuutta, palavia asioita, meteliä, rikkinäisellä katolla kiipeilyä ja muita mahdollisesti provosoivia elementtejä. Sigi Tolo soitti improvisoidun keikan
viereisessä puistossa, jota hyödynsivät myös Porissa vierailulla
olleet budo-tanssijat. Kiukkuisten naapureiden sijaan lähiseudun asukkailta saatiin ainoastaan kiitosta. Huomionarvoista
oli, miten monenlaiset ihmiset ottivat tapahtuman omakseen
ja jakoivat kokemuksiaan rakennuksen historiasta ja yhteisestä ympäristöstä näyttelyssä vieraillessaan. Jännittävän rakennuksen taiteineen ottivat erityisen innokkaasti omakseen
naapuruston lapset, joista tuli näyttelyn ajan jokapäiväisiä vieraita. Lapset viettivät tiloissa paljon aikaa ja tunsivat näyttelyn
varmasti lopulta lähes yhtä hyvin kuin sen toteuttajat. Näyttelyn kautta pystyimme vaikuttamaan, ainakin hetkellisesti, paikallisten havaintoon arkisesta kaupunkitilasta sekä sen mahdollisuuksista ja myös mahdollisista ongelmakohdista.

Menneiden työhuonevuosien ja intensiivisen projektin aikana
sekä rakennukseen että sen ympäristöön muodostui käyttäjille
vahva tunneside, ja rakennuksen olisi suonut jäävän esimerkiksi taide- ja kulttuurikäyttöön. Vastaavanlaisia tiloja ei ole
liikaa, ei edes Porissa. Tapahtuma myös mahdollisti Autotalon käytön vielä kertaalleen paikkana, joka tuo alan toimijoita
yhteen ja mahdollistaa vapaan, produktiivisen ajanvieton. Nykyään tarve tällaisille alustoille on laajemmin tunnustettu, ja
samaan aikaan tällaisia paikkoja tuntuu löytyvän aina vain vähemmän. Space Invaders -projektien, samoin kuin Porin Kulttuurisäädön (ks seuraavassa kappaleessa pidempi esittely)
tapahtumien keskiössä on luoda avoin ja tapahtumia mahdollistava tila, jota voisi ajatella Edward Sojan Thirdspace -käsitteen kautta, kuten Jestrovic tekee. Tämän mukaan Thirdspace
on “Strateginen kohtaamispaikka kaikenlaisen inhimillistä
sortoa vastustavan poliittisen aktivismin kehittämiseen ja
tukemiseen... Thirdspace on avoin ja inklusiivinen interventioiden ja toiminnan tila; se on radikaalin performanssitoiminnan missä ja miten.” (Jestrovic 2013, 71-72, ks. myös Soja
2000.)
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The artists approached the theme of revolution with commendable diversity. Instead of traditional representations of
revolution there were on show spatial works that were often
associated with personal experience.

able to influence, at least for a while, local perceptions of the
quotidian urban space, its opportunities and possible problems.
The neighbours’ opinions of the project changed later, as the
demolition of the building was delayed, and the deteriorating
works of sculptures and paintings left on the walls began to
bother them. On the other hand, the demolition order, even
when it was not carried out, made this project exceptional, facilitating the appropriation of the exterior and interior space
even with radical means. The boundaries of art and the building were blurred, different chronological levels overlapped,
the surrounding city became part of the exhibition through the
artworks and the acts, while the exhibition itself leaked from
the Autotalo building into urban space. It was a unique experience to know that the exhibition did not have to be dismantled. After the event, we closed the doors and left the art and
the space to look after themselves, awaiting their ultimate fate.
Until its demolition, Autotalo would be a mausoleum where
art stratified over the years would live its own life. At least we
imagined this to be the case, but in July 2014 the building was
once again opened to the public, when it became one of the
venues of the Pori Biennale, which added yet another historical layer to the memory of the building.

“... urban space is a sheer struggle between different parties.
This is not just about how art can function but about much
broader issues, such as how public space is understood.’
Suvanto maintains that art is only one way to address borders
drawn between spaces, albeit a highly interesting one as such.
‘It is about wanting to arouse discussion and to inspect phenomena publicly rather than wishing to shape urban space in
accordance with a given ideology. This requires taking things
up, and art is an excellent means for it.” (Hannus 2014)
The space, the time (an exceptionally hot late spring) and the
context aroused interest and the event expanded to become
unexpectedly large. Dozens of artists occupied the interior
both collectively and with various works of their own. Bands,
DJ’s and solo performers provided entertainment in the evenings, and local actors became involved in various ways just
before the beginning of the event and during it. The performance group Diverse Universe took over the yard with a performance of long duration involving several people, which
contained nudity, things on fire, noise, climbing on a broken
roof and other possibly provocative elements. The band Sigi
Tolo played an improvised gig in the adjacent park, which was
also being used by budo dancers visiting Pori. Instead of annoyed neighbours, we had residents expressing only thanks.
It was noteworthy how many different kinds of people adopted
the event as their own, sharing their experiences of the history of the building and the joint environment when visiting the
exhibition. The exciting building and the art in it were particularly embraced by the children of the neighbourhood, who
became daily visitors. The children spent a lot of time in the
building and probably came to know the exhibition almost as
well as those who staged it. Through this exhibition, we were

During the years of studios in the building and the intensive
project stage, the users developed a strong emotional bond
with the building and its setting, and one would have wanted
it to remain in use to serve art and culture, for example. There
are not too many places like this, even in Pori. The event also
permitted the use of Autotalo once again as a location that
brings actors of the art field together and permits for free and
productive use of time. The need for such platforms is now
recognised more widely, while at the same time there seem
to be increasingly fewer places like this. At the core of the
Space Invaders projects and the Porin Kulttuurisäätö’s (see
next chapter for longer introduction to Porin Kulttuurisäätö)
events is the creation of an open space facilitating events that
could be conceived in terms of Edward Soja’s notion of Third69

Rakennuksen korjaaminen vuonna 2013 olisi saattanut suhteellisen pienin kustannuksin olla vielä järkevä vaihtoehto.
Sen sijaan näyttelyn jälkeen Porin kaupunki kävi laittamassa
oviin valtavat riippulukot, eikä Autotalon omaehtoinen käyttö
edes omalla vastuulla ollut enää mahdollista. Sisälle jäi suuri
määrä taidetta, mutta myös jonkin verran huonekaluja ja materiaaleja. Talvella 2017 Autotalo seisoo yhä paikallaan Porin
kaupungin huolehtiessa sen naapuruston silmää miellyttävästä siisteydestä, mutta rakennuksen vääjäämättä rapistuessa
pikkuhiljaa ja odottaen lopullista kohtaloaan.

space, like Jestrovic, who notes that Thirdspace is “a strategic
meeting place for fostering collective political action against
all forms of human oppression, an open and inclusive space
of action and intervention. It is the where and how of radical
performance activity.” (Jestrovic 2013, 71-72, see also Soja
2000.)
The renovation of the building at relatively low cost in 2013
would still have been a sensible alternative. After the exhibition, however, the City of Pori shut the doors with large padlocks and it was no longer possible to use the Autotalo building independently or even at one’s risk. A large number of
artworks along with some furniture and materials remained inside the building. In the winter of 2017, the building was still
standing with the City of Pori keeping it outwardly pleasing to
the neighbourhood, but it is inevitably deteriorating gradually
and awaiting its ultimate fate.

kuva: Eetu Henttonen

kuva: Eetu Henttonen

kuva: Lauri Hannus

kuva: Lauri Hannus

70

teos: Heini Ylijoki, kuva: Lauri Hannus

kuva: Lauri Hannus

71

Pori Biennale 2014
- Utopia, dystopia, sci-fi and the urban space
12.-18.7.2014, Pori

Dystopian ja utopian sekä megannäyttelyn teemoja kaupunkitilaan ja erilaisiin tiloihin toteutetun kokonaisuuden kautta tutkiva seminaari, taidenäyttely ja tapahtumallinen kokonaisuus Porissa 2014.
Konsepti ja kuratointi: Porin kulttuurisäätö (Anna Jensen, Anni Venäläinen & Eliisa Suvanto)
http://porinkulttuurisaato.org/
Taiteilijat: Aino Mäntynen & Juuso Leppälä / Aleksi Jalonen / Anne Salmela / Annu Wilenius & Oula Salokannel /
Arttu Merimaa / Chow Yik / Emma Suominen / Erno-Erik Raitanen / Gian Luigi Biagini & Jonald Dunn /
Harri Laakso ja Pia Euro / Jani Petteri Virta Dance Company/ Jenni Yppärilä / Marta Khrshanovskaya /
Meri Lampinen & Mikko Kyrönviita & Olli-Pekka Jauhiainen / Minna Hagman / Nabb+Teeri / Petri Hagner /
Sauli Sirviö / Soft / Therese+Joel / Timo Aho / Ville Pirinen

Pori Biennale 2014
- Utopia, dystopia, sci-fi and urban space
12.-18.7.2014, Pori

A seminar, art exhibition and events held in Pori in 2014 exploring dystopia, utopia and the themes of the mega-exhibition through an entity of works in urban space and various venues.
Concept & curating Porin Kulttuurisäätö: Anna Jensen, Anni Venäläinen & Eliisa Suvanto.
Porin kulttuurisäätö is an artist-curator collective founded in 2013. The name is a pun of the Finnish term kulttuurisäätiö, meaning cultural foundation and “säätö” meaning a mess or a hassle.
Artists: Aino Mäntynen & Juuso Leppälä / Aleksi Jalonen / Anne Salmela / Annu Wilenius & Oula Salokannel /
Arttu Merimaa / Chow Yik / Emma Suominen / Erno-Erik Raitanen / Gian Luigi Biagini & Jonald Dunn /
Harri Laakso and Pia Euro / Jani Petteri Virta Dance Company/ Jenni Yppärilä / Marta Khrshanovskaya /
Meri Lampinen & Mikko Kyrönviita & Olli-Pekka Jauhiainen / Minna Hagman / Nabb+Teeri / Petri Hagner /
Sauli Sirviö / Soft / Therese+Joel / Timo Aho / Ville Pirinen
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“Pori on Suomen Venetsia. Täällä on lämmin. Täällä on biennaaleja. Täällä soi joka paikassa italialainen musiikki.”
- Sauli Sirviö

Biennaalin lopullinen teema “Kaupunkitila, utopia, dystopia
ja scifi” toi esille kaupunkitilassa vallitsevia erilaisia voimia.
Tällaisia olivat esimerkiksi erilaiset intentiot rakennuskulttuuriin ja suunnitteluun liittyvästä ideologisesta toiveikkuudesta arkirealismin kautta kauhuskenaarioihin siitä, mitä urbaani tila pahimmillaan voi olla. Teema antoi mahdollisuuksia
monenlaisille tulkinnoille ja houkutteli hyödyntämään kaupungin erilaisia puolia, jotka eivät normaalisti tule esimerkiksi
Jazz-turisteille näkyviksi: virastot, lähiöt, purettavaksi tuomitut ja tyhjillään olevat rakennukset. Iso osa suunnitteluprosessista koskikin tilallisia tekijöitä: minkälaisia kohtia kaupungista halutaan nostaa esiin, miten ne tulevat näkyviksi suhteessa
siellä esitettyyn taiteeseen, minkälaisen kertomuksen kokonaisuus muodostaa ja kuinka tehdä kokonaisuus käytännössä
saavutettavaksi; sekä kaupungin kanssa käytyjä neuvotteluja.

Ensimmäinen Pori biennaali oli enemmän kuin interventio: se
oli nippu interventioita ja erilaisia tapoja lähestyä kaupunkitilan kysymyksiä. Pori Biennaalin lähtökohtana oli pyrkimys
luoda pienellä rahalla ja tekijäjoukolla (Porin kulttuurisäätö,
eli Anna Jensen, Anni Venäläinen ja Eliisa Suvanto) mahdollisimman aidolta vaikuttava ja uskottava “taiteen suurtapahtuma”. Biennaalit, joita nykyään järjestetään monenlaisia ja lähes
kaikissa maailman kaupungeissa, ovat perinteisesti tapauksia,
joissa loistavat taidemaailman kirkkaimmat tähdet ja jotka velvoittavat kaikki alasta kiinnostuneet osallistumaan. Samalla ne
ovat osa suurta koneistoa, johon kuuluu kaikkea mahdollista
politiikasta matkailuun ja markkinoinnista globaaleihin kysymyksiin. Biennaaleihin liittyvä oheismateriaali katalogeista
kangaskasseihin voi tuntua hetkittäin yhtä merkityksekkäältä
kuin esille asetettu taide.

Näyttelyyn liittyi myös Reposaaressa ennen biennaalia järjestetty monitieteinen seminaari, jossa tutkijat ja taiteilijat
pohtivat kaupunkitilan, utopian ja dystopian käsitteitä. Esille
nousivat kaupunkitilan ideologinen rakentuminen historian
saatossa, inhimillisyyden rajat sekä vaikuttamisen mahdollisuus tai sen mahdottomuus.

Koska biennaalit sekä hyödyntävät kaupunkitilaa että muokkaavat sitä, nostettiin kaupunkitila näyttelyn teemaksi. Max
Ryynänen on toistuvasti puhunut Porin ja Venetsian yhteyksistä (esim. Ryynänen 2016). Venetsia, biennaalikaupunkien
klassikko, on tarunomainen paikka, jonka representaatioissa
on aina kamppaillut kaksi vastakkaista narratiivia: kauneus
ja rapistumisen ja vajoamisen aiheuttama kauhu. Samoja elementtejä voi löytää myös Porista. Kaupunkia halkova tulville
altis Kokemäenjoki, klassisen kaunis Eteläranta ja leveät puistot ovat tunnustetusti kaunista Poria. Lähiöt puolestaan jäävät
keskustasta kauas ja etäälle, henkisesti ja fyysisesti, ja pitävät
sisällään piilotettua ankeaa ja arkista.

Biennaalin teoreettisen viitekehyksen lisäksi pohdittavaa oli
käytännön asioissa: kuinka tehdä suuren mittaluokan (tai ainakin siltä vaikuttava) tapahtuma pienellä rahalla ja kolmen ihmisen voimin? Kuinka toteuttaa se taiteellisesti mahdollisimman korkeatasoisesti, taiteilijoille mieleisellä tavalla, kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä
Porin kaupungin sekä paikallisten toimijoiden kanssa? Koska
biennaali levisi laajalle, tarjottiin yleisölle käyttöön polkupyöriä opastetuille pyöräsafareille. Pitkät aukioloajat, keskeinen
sijainti sekä hyvä medianäkyvyys myivät tapahtumaa.

Porilla on maine väkivaltaisena ja luotaantyöntävää paikkana.
Tällainen maine on kuitenkin kaikkien muualta sinne muuttaneiden näyttelyn järjestäjien mielestä osoittautunut virheelliseksi. Kuitenkin tällainen kerrotun ja koetun välinen ristiriita
tarjosi kiehtovan pohjan tutkimukselle.

Tapahtuman haluttiin osallistavan, muttei siten, että osallistavuus olisi ensisijainen arvo, vaan kiinnostavan tapahtuman positiivinen sivutuote, joka syntyy, kun taide ja tapahtumat viedään sinne, missä ihmiset ovat: kaupunkitilaan ja tapahtumien
keskelle. Kun näyttelyä alettiin toteuttaa, oli yksi keskeisistä
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“Pori is Finland’s Venice. It is warm here. We have biennales.
You can hear Italian music everywhere.”
–Sauli Sirviö

The theme finally chosen for the biennale, “Urban space, utopia, dystopia and sci-fi’” pointed to different forces prevailing
in urban space. They included, for example, various intentions
ranging from ideological hopefulness about architectural culture and planning via everyday realism to horror scenarios of
what urban can be at its worst. The theme permitted different
interpretations and sought to persuade people to make use of
the various aspects of Pori that are not normally seen by for
example tourists visiting the Pori Jazz festival in the summer,
such as government and municipal offices, housing areas, and
condemned and vacated buildings. A major part of the planning process concerned spatial design and issues, asking what
kinds of parts of the city were to be showcased, how would
they gain visibility in relation to the art displayed there, what
kind of narrative would the entity as a whole relate, and how
that entity would be accessible in practice, and also the issue
of negotiations with the city authorities.

The first Pori Biennale was more than an intervention: it was
a set of interventions and different ways of approaching the
issues of urban space. It had the aim of creating, at low cost
and with a small organising group (Porin Kulttuurisäätö) a
“major art event” that seemed as genuine and credible as
possible. Biennales are events which are now being held in
almost all cities around the world, and which have traditionally
been occasions where the brightest stars of the art world shine
and make everyone interested in the field feel obliged to participate. At the same time, they are part of a large machinery
including all possible things from tourism and marketing to
global issues. The merchandise produced in connection with
biennales, from catalogues to tote bags, can occasionally seem
to be just as important as the art on show.

A multidisciplinary seminar held at Reposaari before the biennale was also part of the event. In the seminar researchers and
artists discussed the notions and concepts of urban space, utopia and dystopia. It highlighted the ideological construction of
urban space through history, the boundaries of humanity, and
the possibility or impossibility of having an impact on it.

Because urban space is both employed and shaped by biennales, it was chosen as the theme of the exhibition. Max Ryynänen has repeatedly spoken of similarities and connections of
Pori and Venice (e.g. Ryynänen 2016). Venice, the classic biennale city, is a place of legend whose representations have always involved the conflict of two opposing narratives: eternal
beauty - and the horror of deterioration and sinking into the
sea. The same elements can be found in Pori. The flood-prone
River Kokemäenjoki, the classically beautiful Eteläranta area,
and the spacious parks are well-known examples of the beauty
of Pori. The housing areas, in turn, are far away from the city
centre, both physically and mentally, and they contain hidden
gloom and mundanity.

In addition to the theoretical framework of the biennale, there
were also practical matters to consider: How to create an event
of major scale (or at least appearing to be of major scale) with
limited funds and the efforts of three persons. How to realise it
with the highest possible artistic standards and in a way agreeable to the artists, in keeping with the principles of sustainable
development and in good collaboration with the City of Pori
and local actors. Since the biennale covered a large area, the
public was offered bicycles for guided cycling safaris to the
various venues. Long opening hours, a central location and
good media visibility served to market the event.

Pori has a reputation as a violent and repulsive place. All the
exhibition organisers who had moved there from elsewhere
found this to be incorrect. Nonetheless, this conflict of the
narrated and the experienced offered a fascinating basis for
research.

The organisers wanted the event to be participatory, though
not with participatoriness as its main value but as a positive
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kysymyksistä se, kuinka luoda pienellä budjetilla niin näkyvä
ja niin kiinnostavan oloinen tapahtuma, että se onnistuu tavoittamaan suuren yleisön.

taation ja tiedotuksen myötä useammallekin nettialustalle, ja
taiteilijoihin ja teoksiin pääsi tutustumaan jo näyttelyn aikana,
vaikkei olisi Poriin asti päässytkään. Koska Pori sijaitsee kaukana oletetuista taiteen keskuksista, on pyrkimyksenä tuoda
taide monipuolisesti nähtäville myös verkossa. Siten olemme
halunneet alusta alkaen ottaa huomioon myös yleisön, joka ei
pysty lyhytkestoisten tapahtumien aikana matkustamaan.

Porin kulttuurisäädön ensimmäinen näyttely, vuonna 2013
järjestetty Sponsori, tutki taidemaailman rahoitusmalleja ja
uudenlaisia yritysyhteistyön mahdollisuuksia. Vaikka nämä
teemat eivät Biennaalia tehdessä olleet enää keskiössä, ei
niitä myöskään haudattu. Taiteessa on luontevaa keskittyä
lopputulokseen, näyttelyihin ja valmiisiin teoksiin, jolloin
toteutukseen ja taiteelliseen työskentelyyn liittyvät ongelmat
toisinaan unohtuvat. Kyse ei ole pelkästään taloudellisista
vaikeuksista, vaikka nämä usein päällimmäisenä tulevat esiin,
vaan käytännön kysymyksistä mitä tulee taiteen saavutettavuuteen. Kaupungeissa julkinen tila on usein varattu kaupallisiin
tarkoituksiin, joten vaaditaan esimerkiksi toimivaa yhteistyötä
paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa, jotta taiteelle löytyy tilaa ja paikkoja.

Taiteilijat valittiin biennaaliin sekä kutsuttuina että avoimen
haun kautta. Prosessi tiivistyi biennaaliviikolla ja sitä edeltävällä viikolla, jolloin taiteilijat kerääntyivät Poriin työstämään
teoksiaan. Biennaalikeskus Antinkadulla muuttui puolivahingossa väliaikaiseksi residenssiksi, joka toi tekijöitä yhteen ja
loi toimivan verkoston, jonka merkitys Porin Kulttuurisäädön
toiminnassa on edelleen huomattava. Positiivinen työilmapiiri
ja hyvä yhteishenki eivät ole itsestäänselvyys alalla, jossa ajasta
ja rahasta on jatkuva puute, mutta se on elinehto kestävälle ja
laadukkaalle toiminnalle. Uskomme, että positiivinen henki
välittyy myös lopputuloksesta ja tulee sitä kautta yleisön aistittavaksi.

Vailla massiivista rahoitusta tai merkittäviä tukijoita itse Biennaali kasvoi aiottua suuremmaksi, ja se levisi Porin keskustaan Antinkadulle pystytetystä “matkakeskuksesta” lähiöbaariin, kaupungin virastoon, romuttamolle siirrettyyn laivaan,
puistoihin, tyhjilleen jääneeseen päiväkotiin, rakennuskulttuurimuseoon, purkutuomion saaneeseen Autotaloon sekä
kaduille. Biennaalin vastaanotto ja sen uskottavuus oikeana
biennaalina ylitti odotukset, ja Satakunnan Kansassa (SK
14.7.2014) siitä jopa povattiin seuraavaa suurta ilmiötä kaupunkiin Pori Jazzin rinnalle. Jossain määrin tämä uskottavuus
jopa kääntyi biennaalin aiottua teoksellisuutta vastaan – saattaa olla, että vain harva katsoja ajatteli biennaalia kokonaistaideteoksena, vaan keskittyi lukemattomiin esillä oleviin teoksiin.

Biennaali osui kaupunkilaisten hermoon. Etenkin Timo Ahon
interventio, jossa (Porin taidemuseon luvalla ja huolellisen
selvitystyön jälkeen) julkisia veistoksia tuunattiin uuteen uskoon mm. värikkäiden pahvirakennelmien ja silminä loistavien led-valojen avulla. Teos herätti vilkasta, ja hetkittäin
myös erittäin kriittistä, keskustelua, minkä lisäksi led-valoja
myös revittiin irti ja julkiseen tilaan tehtyjä teoksia tuhottiin.
Työryhmä joutuikin erikseen ilmoittamaan, että “Kaupunkitilassa ulkona esillä olevat teokset ovat nähtävissä niin kauan
kuin yleisö sallii niiden siellä olevan, joten valitettavasti emme
voi taata teosten löytymistä ilmoitetuilta paikoilta koko biennaalin ajan.” Lisäksi Porin kulttuurisäätö toteutti Viikkarin
lippakioskille oman ääniteoksen, joka hyödynsi Satakunnan
Kansan yleisöosastolla taidetta kritisoivaa kirjoittelua.

Biennaalia voi silti jälkikäteen ajatella kokonaistaideteoksena,
joka toteutui yli odotusten uskottavuutensa ja näkyvyytensä
puolesta. Yli 20 taiteilijaa ja taiteilijakollektiivia tutkivat kaupunkitilan kysymyksiä näihin erilaisiin tiloihin levittäytyneissä
näyttelyssä. Toisaalta tapahtumat koottiin yhteen dokumen-

Kaupunkilaisten jännitteinen suhde taiteeseen nousi esiin
lehden kommenteissa ja yleisön kanssa käydyissä keskusteluissa. Toisaalta kaupunkitilaan kaivataan elämää, ja usein
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by-product of art and events being taken among people, into
urban space where things are happening. When work began
on the Biennale, one of the main questions was how to achieve
with a small budget an event that would be so visible and feel
so interesting that it would reach out to a large audience.

its credibility and visibility. Over 20 artists and artist collectives explored issues of urban space in exhibitions spread out
through various spaces and venues. On the other hand, the
events were compiled through documentation and information on several web platforms presenting the artists and works
even to those who could not get to Pori. Since Pori is far from
the presumed centres of art in Finland, there was also the aim
of presenting a wide range of artworks online. We have thus
wanted from the very beginning also to take into account audiences unable to travel to the events, which are of short duration.

Porin kulttuurisäätö’s first exhibition, Sponsor (2013), explored the ways of funding in the art world and opportunities
for new forms of corporate collaboration. Although these
themes were no longer central to the Biennale, they were not
discarded. In art, it is natural to focus on the results, exhibitions and completed works of art, which means that the problems of realisation and artistic work are sometimes ignored.
This is not just a question of economic problems, although
they are frequently the foremost, but of practical issues concerning the accessibility of art. Public space in cities is often
reserved for commercial purposes, which means that functioning ways of cooperation with local business and actors are
needed to find room and places for art.

The artists of the Biennale were selected through both invitations and open call. The process intensified during the Biennale week and the preceding weeks, when the artists came to
Pori to prepare their works. The Biennale centre in Antinkatu Street became almost by accident a temporary residency
bringing artists together and creating a functioning network
which is still of considerable importance for the activities of
the Porin kulttuurisäätö. A positive working atmosphere and
an esprit de corps are by no means self-evident in a field where
time and money are continuously in short supply, but they are
a necessary condition for sustainable activity of high quality.
We believe that this positive spirit is also expressed in the results and can thus be sensed by the public.

Even without massive funding or significant supporting parties, the Biennale grew to be larger than intended and it spread
through the centre of Pori from a Biennale Center erected in
Antinkatu Street to a bar in a housing area, a municipal office,
a ship moved to a scrapyard, parks, a vacated day-care centre,
Renovation Centre Toivo serving architectural culture, the
condemned Autotalo building, and into the streets of the city.
The reception of the Biennale and its credibility as an actual
biennale exceeded expectations, and the Satakunnan Kansa
newspaper (14.7.2014) even predicted that it would become
the city’s next major event alongside the Pori Jazz Festival. To
some degree, this credibility was even counterproductive to
the intended nature of the Biennale as a work of art in itself. It
is possible that only few members of the public considered the
Biennale as a total work of art, and instead people focused on
the countless individual works on show.

The Biennale touched a nerve among the residents of Pori. This
was particularly visible in Timo Aho’s intervention, in which
public works of sculpture were modified and tuned (with due
permission from the Pori Art Museum and following thorough
preliminary investigations) using among other things, colourful cardboard structures and LED lights as shining eyes. This
work aroused lively, and occasionally critical, debate, in addition to which LED lights were torn off and works made in
public space were destroyed. The working group had to make
the following public announcement: “Works of art on display
outdoors in urban space will be on show only as long as the
public allows them to be there, and unfortunately we cannot
ensure that the works can be found in their stated locations

In retrospect, the Biennale can still be considered a gesamtkunstwerk that was realised beyond expectations in terms of
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radikaalitkin performanssit saavat kiitosta. Porilaiset ovat
myös erilaisten poikkitaiteellisten genrejen ja kokeilujen suhteen valveutuneita verrattuna moniin muihin kaupunkeihin,
kiitos esimerkiksi Taiteen valtionpalkinnolla 2011 palkitun
T.E.H.D.A.S. ry:n, joka on ennakkoluulottomasti vienyt tekemistään yleisön pariin ja tehnyt performanssitaidetta tunnetuksi. Myös Aalto-yliopiston Porin laitoksen erilaiset kaupunkitilaan toteutetut projektit ovat vuosien saatossa totuttaneet
kaupunkilaisia erilaisiin tilan ei-kaupallisiin haltuunottoihin.
Konventionaalisia tilankäytön tapoja on kyseenalaistettu, ja
asukkaat ovat tottuneet ottamaan rohkeasti kantaa ja tuomaan
mielipiteitään esille. Taide tarjoaa väylän ja avaa kanavan keskustelulle, joka voi koskea parhaillaan tapahtuvaa tekoa tai
teosta, mutta yhtä lailla olla koskematta. Tekijän tehtävänä on
asettua alttiiksi ja vastaanottaa kaupunkitilan ja kaupunkilaisten tarjoamaa polveilevaa informaatiota. Samalla mahdollistuu
sellaisen tiedon kerääminen ja näkyväksi tekeminen, joka
muuten jäisi näkymättömäksi. Toisaalta muutoksia, etenkin
niitä joita on toteutettu taiteen nimissä, vastustetaan raivokkaastikin, ja rahoituksesta ollaan huolissaan. “Veronmaksajien rahoilla” lienee yleisin mielipidekirjoituksissa toistuva
fraasi, oli kyse sitten “Porin kaupungin kalliisti kouluttamista
huuhaamaistereista” tai kyseenalaisesta taiteesta. “Oikea taide”, kuten Nortamon patsas, erotetaan uudesta ja vääränlaisesta taiteesta. Tällainen taide, sen lisäksi että siihen on tuhlattu veronmaksajien rahoja, saattaa mahdollisesti vaikuttaa
haitallisesti kaupungissa vierailevien saamaan kuvaan julkisesta tilasta. “Mitä jos joku olisi juuri nyt halunnut ottaa kuvan
oikeasta ja alkuperäisesti Nortamosta?” “Kenen luvalla?” on
myös jatkuvasti kiinnostava kysymys. Kuka määrää kaupunkitilasta ja kenen etuja suojellen? Onneksemme Porin kaupunki
on auliisti myöntänyt lupia erilaisiin kaupunkitilaan kohdistuviin tekoihin ja toimiin ja siten ollut mukana luomassa kaupungille imagoa aktiivisena ja avoimena taidekaupunkina.

doltaan kokeellisen kapitalismikriittisen teoksensa sovitusti.
Myöhemmin taiteilija palasi Poriin Helsingistä saakka toteuttamaan teoksen uudelleen ryyditettynä kaupungin keskustassa ihmismassojen keskellä toteutetulla räjähdyksellä.
Järjestäjät vastustivat tekoa ja sanoutuivat hankkeesta irti, ja
lopputulos jäi siten osittain epäselväksi. Täysin ongelmitta taiteilija ei räjäytyksestä selvinnyt.
Näyttelyiden lisäksi biennaali sisälsi myös performansseja ja
tapahtumia. Biennaalin keskeinen sijainti houkutteli ihmisiä
viihtymään, jopa siinä määrin, että Biennaalikeskus Antinkadulla oli usein avoinna iltaan saakka ja lopulta vielä yhden
ylimääräisen päivän. Merchandise-materiaali, joka alun perin
oli suunniteltu kokonaistaideteosta tukevaksi rekvisiitaksi,
teki kauppansa odotettua paremmin. Etenkin “Pori, paskaaks
tässä” -paidat saavuttivat suuren suosion ja pääsivät mm. silloisen kulttuuriministerin Pia Viitasen vierailun yhteydessä
Ympäristöministeriön Twitteriin.

kuva: Eetu Henttonen

Kuten itse tapahtumakin, myös kaupunkitilassa tapahtuneet
teokset karkasivat ajoittain hallinnasta. Ennalta tuntematon
taiteilija, joka valittiin mukaan avoimen haun kautta pitkän
harkinnan jälkeen, toteutti ensin varsin kiintoisan ja muo-

Lähteet / Sources

Ryynänen, Max 2016: Byzantine Mayhem in Pori. Uusi Suomi Puheenvuoro
12.2.2016. http://maxryynnen.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/211745-byzantine-mayhem-in-pori?quicktabs_vapaavuoro_most_popular=0
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throughout the Biennale”. Porin kulttuurisäätö also made an
audio work at the Viikkari kiosk employing letters to the editor criticising art in the Satakunnan Kansa newspaper.

has generously given permission for various acts directed at
urban space and has thus been involved in creating an image of
itself as an active and open-minded city of the arts.

The tensed relationship of city dwellers with art emerged in
comments in the newspaper and conversations with the public. On the other hand, people want to see life in urban space,
and often even radical performances were commended. Compared with many other cities, people in Pori are more familiar
with different multidisciplinary genres and experiments in
the arts. This has been due, for example, to the T. E. H. D. A.
S. association, which has received the Finnish state art prize
2011 and has open-mindedly taken its work among the public
and made performance art known. Over the years, the various
projects carried out in urban space by the Pori Department of
Aalto University have made city dwellers accustomed to different non-commercial appropriations of space. Conventional
uses of space have been questioned and local people have become used to commenting and expressing their opinions. Art
offers a channel for discussion that can apply to an action in
progress or a work of art, but the discussion can also refrain
from doing so. The artist’s task is to expose him or herself and
receive the manifold information offered by city dwellers. At
the same time the collection and display of knowledge that
otherwise would remain unseen is made possible. On the other hand, changes, especially in the name of art, can be opposed
even vehemently and people are concerned about the funding
of art. “With the taxpayers’ money” is probably the most common phrase appearing in letters to the editor, whether referring to “useless Masters of Arts trained at great expense by the
City of Pori” or questionable art in general. “Real art”, such
as the statue of author Hj. Nortamo, is distinguished from new
art of the wrong kind. Not only consuming taxpayers’ money,
art of this kind may have a negative effect on how visitors to the
city perceive its public spaces. “What if someone had wanted
to take a photograph right now of the real, original Nortamo?”
“Who allowed this?” is also a question that continues to interest commentators. Who has authority over urban space, and
whose interests are protected? Fortunately, the City of Pori

As with the event itself, control was occasionally lost over the
works realised in urban space. An artist previously unknown
to the organizers who was selected from the applicants after
a long period of consideration first made an interesting work
of experimental form criticising capitalism as agreed with the
organisers. The artist later returned to Pori from Helsinki
to repeat the piece, but now adding an explosion detonated
in the crowded city centre. The organisers opposed this act
and dissociated themselves from the project, with results thus
remaining somewhat unclear. The artist did not completely
avoid problems resulting from the explosion.
Along with exhibitions, the Biennale also contained performances and events. The central location of the Biennale attracted people to spend time, even to the point that the Biennale Centre in Antinkatu Street was open until evening and
finally was kept open for one extra day. The merchandise material, which was planned as props for the total work of art sold
better than expected. Especially t-shirts with the text “Pori,
paskaaks tässä” (“Pori, not much”) were very popular and
tweeted by the Finnish Ministry of the Environment when the
then Minister of Culture Pia Viitanen visited Pori.

kuva: Eetu Henttonen
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PORIN MAAILMANNÄYTTELY
Näyttely
11.-19.7. 2015 Porin keskusaukio

Puhelinkeskustelujen muodossa esittävän taiteen ja visuaalisen taiteen välimaastossa tapahtunut näyttely
Porin keskusaukiolla.
Konsepti ja kuratointi: Porin kulttuurisäätö (Anna Jensen,
Anni Venäläinen & Eliisa Suvanto
Paviljonki ja heijasteleva allas: Laura Eerikäinen & Suvi Härkönen
Taiteilijat: Andrea Coyotzi Borja, Anna Estarriola, Denise Ziegler,
Henrik Heinonen, Juuso Noronkoski, Kimmo Modig, Komugi Ando, Saku Soukka, Sauli Sirviö

PORI WORLD EXPO

Exhibition
11 – 19.7. 2015 Keskusaukio Square, Pori

Exhibition between performing and visual arts in the form of telephone conversations, Keskusaukio Square, Pori,
2015.
Concept and curating: Porin kulttuurisäätö (Anna Jensen, Anni Venäläinen & Eliisa Suvanto)
Pavilion & reflecting pool: Laura Eerikäinen & Suvi Härkönen
Artists: Andrea Coyotzi Borja, Anna Estarriola, Denise Ziegler,
Henrik Heinonen, Juuso Noronkoski, Kimmo Modig, Komugi Ando, Saku Soukka, Sauli Sirviö

Kuva: Niilo Rinne
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On helppo kuulla maailman kohina ja silti olla kuulematta
sitä; näkyvä äänetön kaupunki, äänekäs näkymätön maailma. Kuunteleminen on olemista merkityksen rajalla. Äänenä
merkitys resonoi meissä, meidän välillämme, asioiden ja tilojen välillä, kimmoten jatkuvasti asiasta asiaan.
- Harri Laakso 2015.

haasteiden takia jäävät esittämättä, ja näyttelyä paikkana, joka
tarjoaa taiteilijoille vihdoin mahdollisuuden tällaisten teosten
kehittelyyn ja esittämiseen. Välineeksi valittiin dialogi, jossa
taiteilija esittää teoksensa haluamassaan muodossa yleisölle.
Samalla näyttely tutki visuaalisen taiteen ja esitystaiteen suhdetta, sekä teoksen muodostumista kokijan ja taiteilijan välille, ja tarjosi yleisölle mahdollisuuden suoraan ja välittömään
dialogiin taiteilijan kanssa. Jokainen taiteilija joutui teoksessaan pohtimaan teoksen muuttumista tapahtumaksi ja teokseksi sanojen kautta.

Pori Biennaalin jälkeen Porin kulttuurisäätö halusi tehdä jotakin olemukseltaan yhtä megalomaanista, mutta muodoltaan
tiivistä. Lukemattomia materiaalisia teoksia sisältäneen ja
laajasti ympäri Poria levittäytyneen tapahtuman jälkeen syntyi
ajatus aineettomista teoksista, jotka asettuvat visuaalisen taiteen traditioon ilman objektia, sekä teoksellisesta ja huomiota
herättävästä paviljongista. Historiallisella painolastilla kyllästetty Maailmannäyttelyn konsepti tuntui biennaalin tapaan
sopivasti kyseenalaiselta, provokatiiviselta ja huomiota herättävältä. Maailmannäyttelyt ovat valtavia tapahtumia, joissa
tuodaan esille koko maailma moninaisin keinoin. Tätä ajatusta
mukaillen Porin maailmannäyttelyn teemana olikin maailman
näkyväksi tuleminen ja tekeminen.

Näyttelytilassa perinteisten teosobjektien sijaan oli esille aseteltu kyltit, joihin oli kaiverrettu taiteilijan sekä teoksen nimi,
väliaikainen puhelinnumero sekä lyhyt kuvaus teoksesta. Taiteilijat päivystivät näyttelyn aukioloaikoina, ja näyttelyvieraat
soittivat kylteissä olleisiin puhelinnumeroihin puhelimista,
jotka olivat lainattavissa näyttelyssä. Oletimme että ajatus
vieraalle ihmisille soittamisesta tuntuisi monesta oudolta,
emmekä osanneet varautua vierailijoiden määrään, emmekä
siihen, miten aktiivisesti taiteilijoille soitettiin. Konsepti herätti ihmetystä, ihastusta ja runsaasti keskustelua. Näyttelyn
toivottiin jatkavan Porista myös muihin kaupunkeihin, ja sitä
kiiteltiin sekä tilallisena kokemuksena että johdatuksena nykytaiteen pariin. Teokset olivat kaikki hyvin erilaisia ja taiteilijat olivat lähestyneet kysymystä erilaisista lähtökohdista. Osa
todella toteutti sen teoksen, minkä toteuttaminen ei materiaalisten rajoitteiden vuoksi olisi muuten mahdollista. Denise
Ziegler antoi teoksessaan tarkat ohjeet veistokseen, jonka
jokainen saattoi itse toteuttaa omenan ja tetramehun kanssa.
Anna Estarriolan esitys mursi rajan fiktion ja reaaliajassa tapahtuvan keskustelun välillä. Myös Sauli Sirviön teos oli faktan ja fiktion rajoja käsittelevä osallistava tarina, joka tähtäsi
siihen, että soittajat pystyvät tarjoamaan vastauksia tarinaan
liittyviin kysymyksiin ja tunnistamaan siihen liittyviä henkilöitä. Suomi on pieni maa, ja lopulta näin todella tapahtuikin.
Juuso Noronkosken teos jakautui kahteen osaan: puheluihin
ja niihin liittyvään keskusteluun ja muutoin vallitsevaan hiljaisuuteen. Noronkoski antoi äänensä koko näyttelyn ajaksi
teoksen käyttöön, eikä viikkoon puhunut muuten mitään.

Immateriaalisuuteen päädyttiin, kun aiempien projektien
yhteydessä oli toistuvasti törmätty ylitsepääsemättömiin materiaalisiin haasteisiin. Usein nykytaiteen hankaluudesta
puhuttaessa tarkoitetaan vastaanottamiseen liittyviä haasteita - teokset ja teot mielletään vaikeiksi, käsittämättömiksi ja
sisäänpäin kääntyneiksi. Toisaalta taiteen tekemisen ongelmista yleensä esille nousee raha. Taide osaa kuitenkin jatkuvasti yllättää mitä moninaisemmilla haasteilla, joista useisiin
törmäsimme myös Biennaalia rakentaessa. Yksi teos oli niin
suuri, että sille ei löytynyt koko Porista sopivaa esityspaikkaa.
Toinen teos puolestaan olisi vaatinut yhtä aikaa sekä valoa että
pimeyttä. Kolmas teos olisi vaatinut sponsorin, hallitilan ja
valvontaa. Miten paljon maailmassa oikeastaan onkaan erinomaisia teoksia, jotka ovat toteuttamista vaille valmiita, mutta
mahdottomia toteuttaa?
Työryhmämme alkoi miettiä immateriaalisuutta mahdollisuutena esittää niitä lukemattomia teoksia, jotka materiaalisten
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It is easy to hear to noise of the world and yet not hear it; the
visible silent city, the noisy unseen world. Listening is being
at boundaries of meaning. Meaning as sound resonates within
use, between us, between things and spaces, continuously ricocheting from one thing to another.
- Harri Laakso, 2015.

would finally give artists an opportunity to develop and display
works of this kind. As our method we chose dialogue, in which
artists display their works to the public in the form of their own
choosing. At the same time, the exhibition would explore the
relationship of visual and performed art, the way the artwork is
formed between the person experiencing it and the artist, and
give the public an opportunity for a direct and immediate dialogue with the artist. Each artist had to consider in their work its
transformation into an event and a work via words.

After the first Pori Biennale, Porin kulttuurisäätö wanted to do
something no less megalomaniac in essence, but of condensed
form. After the event with its countless material works spread
over a wide area in Pori, there emerged the idea of non-material works that would fall into the tradition of visual art without
an object, and of a pavilion arousing attention that would be
a work of art in itself. With its ballast of history, the concept
of a World Expo, like the Biennale, seemed to be suitably
questionable, provocative and conspicuous. World expos are
immense events displaying the whole world in various ways.
Following this idea, creating a world and making it visible became the theme of Pori World Expo.

Instead of objects, the exhibition space contained signs engraved with the name of the artist, the title of the piece, a
temporary telephone number, and a brief of description of the
artwork. The artists were on call during the opening hours of
the exhibition and visitors to the exhibition called the numbers given on the signs from phones that could be borrowed in
the exhibition. We thought the idea of telephoning complete
strangers would seem odd to many of the visitors, and we were
unable to anticipate the numbers of visitors or how actively
the artists were called. The concept aroused astonishment,
admiration and a great deal of discussion. It was hoped that it
would continue to other cities after Pori and it was commented
as both a spatial experience and an introduction to contemporary art. The works were all highly different and the artists had
approached the theme with different starting points. Some of
them actually made the works that ought to have been impossible owing to material limitations. In her work, Denise Ziegler
gave detailed instructions for a piece of sculpture that anyone
could make with an apple and a Tetra Pak of juice. Anna Estarriola’s performance broke down the border between fiction
and a conversation in real time. Also Sauli Sirviö’s work was a
participatory narrative addressing the boundaries of fact and
fiction, aiming at the callers being able to give answers to the
questions within the story and identifying its characters. Finland is a small country, and ultimately this actually happened.
Juuso Noronkoski’s work was in two parts: the telephone calls
and their conversations and silence that otherwise prevailed.
Noronkoski gave his voice to be used by the work throughout
the exhibition and did not say anything else for a week.

Because the earlier projects had continuously come across
insurmountable material challenges we chose immateriality
as a motive. Discussion of the difficulties of contemporary art
often imply the challenges of reception – works and acts are
felt to be difficult, incomprehensible and introverted. On the
other hand, money is usually mentioned as one of the problems of making art. Nonetheless, art continuously manages
to surprise with the most diverse challenges, many of which
we encountered when producing the Biennale. One piece was
so large that a suitable venue could not be found for it in the
whole city. Another work, in turn, would have required light
and darkness at the same time. There was a third work that
called for a sponsor, a hall for displaying it and surveillance.
We can only ask how many excellent artworks there are in the
world waiting to be realised, but impossible to realise.
Our working group began to consider immateriality as a way
of presenting the countless works that remain undisplayed because of material challenges, and the exhibition as a place that
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Immateriaaliset teokset ansaitsivat kuitenkin arvoisensa puitteet. Siinä missä aiemmissa näyttelyissä oli tutkittu erilaisten
tilojen mahdollisuuksia näyttelykäytössä, haluttiin nyt kaupunki ottaa näyttelykäyttöön rakentamalla sinne tila, joka
merkitsee ympäristönsä ja muuttaa kokemusta siitä. Paikaksi
valikoitui, ja kiitos Porin kaupungin avarakatseisuuden myös
saatiin käyttöön, Keskusaukio, joka on keskeiseen sijaintiinsa
nähden hämmästyttävän näkymätön alue keskustan välittömässä läheisyydessä. Keskusaukio sijoittuu linja-autoasemalle
ja rautatieasemalle johtavalle vilkkaalle kulkureitille. Sen molemmin puolin ovat suositut baarit Rattis ja Tullibaari, yhdeltä
sivulta aukio rajautuu alueen visuaalista ilmettä määrittävään
kolossaaliseen Keskuskartanoon, Porin mittakaavassa valtavaan vuonna 1962 rakennettuun vuokrataloon. Aukiota koristaa Terho Sakin komea Taiteen tammi -teos, joka on myös
suihkulähde, ja linja-autoasemana toimiva vuonna 1955 valmistunut funkkisrakennus on hieno. Silti aukion ympäristö
mielletään usein epäviihtyisäksi ja jopa luotaantyöntäväksi,
eikä sitä edes aina mielletä aukioksi.

Yksinkertainen mutta näyttävä, esteettinen mutta ei dekoratiivinen ratkaisu toimi hyvin suhteessa ympäristöön ja alueen
käyttöön, myös muuttaen sitä näyttelyn ajan. Kuutio, heijasteleva vesi ja teokset muodostivat jännitteisen kokonaisuuden,
jossa kaikki elementit tukivat toisiaan. Toteutus vaati jonkin
verran suunnittelua. Kuinka rakentaa kaltevalle torille allas,
joka pitää veden sisällään ja kannattelee galleriatilaa? Kuinka saada vedet ja sähköt paikalle, ja toisaalta miten saada allas
tyhjennettyä? Porin kaupunki osoittautui jälleen joustavaksi
ja avoimin mielin projektiin suhtautuvaksi yhteistyökumppaniksi ja auttoi ratkaisemaan monia rakentamiseen liittyviä
ongelmia.
Jazz-festivaalin mahdollisesti päihtyneet ihmismassat yhdistettynä suureen vesialtaaseen täynnä mustaksi värjättyä vettä,
ja tähän lisättynä rakennelman puhtaan valkoiset pinnat ei
ollut optimaalinen ratkaisu, mutta pahimmilta onnettomuuksilta säilyttiin. Ainakin henkilövahingoilta. Näyttelyn päättymistä edeltävänä yönä paviljonkiin murtauduttiin. Asia, jota
alusta alkaen olimme pelänneet. Tällöin seinään oli piirretty
kirkkovene, ovi oli rikottu, mutta vastineeksi paperiseen taulukkoon johon laskimme kävijät, murtautujat olivat vetäneet
monta viivaa kävijöiden merkiksi.

Kuitenkin aukio on monille ensimmäinen kosketus Poriin, ja
se haluttiin ottaa haltuun ja tuottaa välitön vaikutus kaupunkiin saapuvalle. Näkyvän taiteen sijaan haluttiin panostaa näkyvään näyttelytilaan, joka olisi itsessään teoksellinen, mutta
ei veisi huomiota itse asialta. Koska kyseessä oli maailmannäyttely, tuli tilasta paviljonki, jota suunnittelemaan kutsuttiin
Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Laura Eerikäinen sekä
kuvataiteilija Suvi Härkönen. Suunnittelu tapahtui yhteistyössä Porin kulttuurisäädön kanssa. Ajatuksena oli luoda
tila, joka olisi sisältä perinteinen ja yksinkertainen valkoinen
kuutio, mutta ulkoa selvästi katukuvasta poikkeava, näyttävä ja
huomiota herättävä. Härkösen ratkaisu oli rakentaa valkoisen
kuution ympärille vesiallas, jonka ylitse kulkevaa siltaa pitkin
galleriaan saavuttiin. Mustaksi värjätty vesi, jonka keskellä valkoisena hohtava galleriakuutio seisoi, heijasteli päiväsaikaan
ympäristön puita, taloja ja taivaan liikettä. Öisin se korosti gallerian reunoja kiertävää valaistusta.

Vain viikon kestänyttä näyttelyä varten rakennettu kuutio
herätti kiinnostusta ja keskustelua, se ilahdutti ja provosoi.
Monet kiittelivät sitä, miten aukio tuntuu turvallisemmalta,
kun siinä on valoa, ihmisiä ja tapahtumaa. Toisten mielestä
Terho Sakin Taiteen tammi tuli aiempaa paremmin esiin, kun
se rinnastettiin valkoiseen kuutioon ja vesialtaaseen, toisten
mielestä taas se jäi rakennelman varjoon. Osa olisi toivonut
esille käsitöitä, toiset sitä, että kuutio jäisi paikalle pysyväksi
näyttelytilaksi. Vesialtaaseen ideoitiin esimerkiksi luistinrataa
talveksi. Jotkut poistuivat pettyneinä, kun kuutio ei ollutkaan
baari tai jäätelökoju. Lopulta kuution lunasti purku- ja kuljetuskustannuksia vastaan itselleen pariskunta, joka aikoi käyttää sitä piharakennuksena. Rakennuksen lopullisesta kohtalosta ei ole tietoa.
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The simple yet impressive and aesthetic but not decorative design functioned well in relation to the neighbourhood and the
use of the area, while also altering it during the exhibition. The
cube, the reflecting pool and the artworks created a charged
entity, all elements of which supported each other. The realisation of the project required some planning and design. How
to build on a sloping square a pool that would hold water and
support the gallery space? How to provide water and electricity, and how to empty the pool? The city of Pori once again
proved to be flexible and open-minded in collaboration and
helped solve many problems of constructing the pavilion.

The immaterial works deserved a worthy setting. Where earlier exhibitions had explored the possibilities of different kinds
of spaces for exhibition use, we now wanted to use the city
for this purpose by constructing a space that would mark its
surroundings and alter the experience of it. We chose Keskusaukio Square, and thanks to the open-minded attitude of
the City of Pori we were allowed to use it. Despite its central
location, this is a surprisingly unnoticeable area immediately
adjacent to the city centre. The square is on a busy route leading to the bus and coach station and the railway station. On
opposite sides of the square are the popular Rattis and Tullibaari bars, and one side is bordered by the Keskuskartano
apartment building of immense size in the scale of buildings
in Pori. Built in 1962, Keskuskartano defines the visual appearance of the area. The impressive Oak of Art sculpture and
fountain by Terho Sakki adorns the square and there is a fine
functionalist-style building from 1955 serving as the local bus
and coach station. Despite this, the location is often regarded as unpleasant and repulsive, and many times not even perceived as a square.

The possibly intoxicated crowds attending the Pori Jazz Festival combined with a large pool full of water dyed black and the
pure white walls of the structure was not an optimal solution,
but the worst accidents were avoided, at least involving personal safety. The pavilion was broken into on the night before
the closing of the exhibition – something that we had feared
from the beginning. Obscene graffiti had been drawn on the
wall and the door had been broken, but in return the unwanted visitors had drawn a large number of marks on the tally of
visitors that we kept.

Nonetheless, Keskusaukio Square is the first contact that many
people have with Pori and we wanted to appropriate it and produce an immediate impression for people arriving in the city.
Instead of visible art we wanted to devote efforts to a prominent
exhibition space that would be a work of art in itself, but would
not draw attention from the matter at hand. Since the event was
intended as a world expo, the space became a pavilion with artist Suvi Härkönen and student of architecture at Aalto University Laura Eerikäinen invited to design it. The design work was
carried out in collaboration with Porin kulttuurisäätö. The idea
was to create a space that would be a traditional and simple white
cube on the inside but would be impressive, attract attention and
clearly stand out from the streetscape on the outside. Härkönen
decided to build a pool around the white cube with access to the
gallery along a bridge leading over the pool. The water around
the shining white gallery cube was dyed black, reflecting in daytime the trees, houses and moving clouds of the surroundings. At
night, it accentuated the lighting around the edges of the gallery.

The cube built for an exhibition of only one week’s duration
aroused interest and debate, both pleasing and provoking the
public. Many people commended the square felt safer with
lights, people and activities. Some felt that Terho Sakki’s Oak
of Art was now displayed better alongside the white cube and
the pool, while others felt it was overshadowed by the new
structure. There were also those who would have wanted to
see crafts on display and others who would have liked the cube
to remain as a permanent exhibition venue. It was suggested,
for example, that the pool could be a skating rink in winter.
Other visitors left in disappointment when they discovered
that the cube was not a bar or an ice cream kiosk. The cube was
finally purchased, for the costs of dismantling and transport by
a couple who planned to erect it in their yard. The ultimate fate
of the building is not known.
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Tärkein anti näyttelyssä oli se mitä oli, ja ei ollut, kuution sisällä: ainutlaatuiset teokset, jotka syntyivät uudestaan jokaisessa keskustelussa, ja jotka eivät olisi ehkä milloinkaan muuten päässeet esille.

The main outcome in the exhibition was what was, or what
was not inside the cube: unique works of art recreated in each
conversation about them, and which might never have been on
show otherwise.

Kuva: Niilo Rinne

Kuva: Niilo Rinne

Lähteet / Sources:

Harri Laakso 2015: Näyttely - Siten kuin minä kuvittelen sen. Pori World Expo
Catalogue.

Kuva: Niilo Rinne
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SPACE INVADERS III - TAKING OVER OTANIEMI

SPACE INVADERS III - TAKING OVER OTANIEMI

14.-17.5.2015, Espoo

14.-17.5.2015, Otaniemi, Espoo

Event-related art exhibition and study project course.
Curated, produced and realised by Anna Jensen & Eliisa Suvanto

Tapahtumallinen taidenäyttely ja study project kurssi.
Kuratointi, tuotanto ja toteutus Anna Jensen & Eliisa Suvanto
Taiteilijat: ANDREA COYOTZI BORJA / ANNA BERGMAN / ANDRE VICENTINI / AZUSA SEKIGUCHI /
DANA NEILSON / ELENA ALEKSANDROVA / HANNE SALONEN / JAAKKO LEEVE / LAURA EERIKÄINEN /
LAURELINE TILKIN / LEDA VANEVA / MAIJA KUJANEN / MAIJU LOUKOLA & TAINA RIIKONEN /
MARTA KHRSHANOVSKAYA / MARTINEZ / NIILO RINNE / NIKO NURMI / SALLA LAHTINEN / SARA KÄRPÄNEN /
TUOMO SAVOLAINEN / ANNA JENSEN & ELIISA SUVANTO + DOKUMENTTIPROJEKTI SOUKKA

SPACE INVADERS IV – HETEROTOPIA
2.-5.6.2016, Matinkylä, Espoo

Konsepti ja kuratointi: Anna Jensen & Eliisa Suvanto
Taiteilijat: Anastasija Pandilovska / Andrea Coyotzi Borja / Antti-Juhani Manninen & Jouni Järvenpää /
Ali Akbar Mehta / Babak Issabeigloo & Monika Kral / Dimitri Paile / Farbod Fakharzadeh /
Gnab Collective: Reverie / Hanne Salonen / Hasnan Habib / Helen Aleksandrova /Ilona Lehtonen / Jaakko Leeve /
Jari Suominen /  Jernej Čuček Gerbec / Juha-Pekka Hilpas / Jonne Kauko / Laureline Tilkin / Lauri Linna /
Maarit Mustonen / Maria Mastola / Marianne Niemelä / Martinez / Mollu Heino / Parsa Kamehkhosh /
Rakkausradio: Toteutumattomia rakkauksia / MIrva Tähti ja Iida Rauhalammi / Sanna Ritvanen / Sergio Castrillon /
Taneli Viitahuhta ja Tiina Lehikoinen / Totte Rautiainen & Kalle Hakkarainen / Tuomo Savolainen /
Favela Vera Ortiz, Lotta Esko & Tanja Illukka

Kuva: Laureline Tilkin
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Artists: ANDREA COYOTZI BORJA / ANNA BERGMAN / ANDRE VICENTINI / AZUSA SEKIGUCHI /
DANA NEILSON / ELENA ALEKSANDROVA / HANNE SALONEN / JAAKKO LEEVE / LAURA EERIKÄINEN /
LAURELINE TILKIN / LEDA VANEVA / MAIJA KUJANEN / MAIJU LOUKOLA & TAINA RIIKONEN /
MARTA KHRSHANOVSKAYA / MARTINEZ / NIILO RINNE / NIKO NURMI / SALLA LAHTINEN / SARA KÄRPÄNEN /
TUOMO SAVOLAINEN / ANNA JENSEN & ELIISA SUVANTO + DOKUMENTTIPROJEKTI SOUKKA

SPACE INVADERS IV - HETEROTOPIA
2.-5.6.2016, Espoo

Concept & curating: Anna Jensen & Eliisa Suvanto
Artists: Anastasija Pandilovska / Andrea Coyotzi Borja / Antti-Juhani Manninen & Jouni Järvenpää /
Ali Akbar Mehta / Babak Issabeigloo & Monika Kral / Dimitri Paile / Farbod Fakharzadeh /
Gnab Collective: Reverie / Hanne Salonen / Hasnan Habib / Helen Aleksandrova /Ilona Lehtonen / Jaakko Leeve /
Jari Suominen / Jernej Čuček Gerbec / Juha-Pekka Hilpas / Jonne Kauko / Laureline Tilkin / Lauri Linna /
Maarit Mustonen / Maria Mastola / Marianne Niemelä / Martinez / Mollu Heino / Parsa Kamehkhosh /
Rakkausradio: Toteutumattomia rakkauksia / MIrva Tähti ja Iida Rauhalammi / Sanna Ritvanen / Sergio Castrillon /
Taneli Viitahuhta ja Tiina Lehikoinen / Totte Rautiainen & Kalle Hakkarainen / Tuomo Savolainen /
Favela Vera Ortiz, Lotta Esko & Tanja Illukka
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Kahden Porissa järjestetyn tapahtuman jälkeen Space Invaders muutti pääkaupunkiseudulle, jossa se toteutettiin kahdessa hyvin eri tyyppisessä Espoon lähiössä. Space Invaders III
- Esteettisesti siedettävä haltuunotti vuonna 2015 Otaniemeä
entisen pankin tiloissa vanhalla ostarilla. Space Invaders IV Heterotopia järjestettiin 2016 Matinkylässä asuinkerrostalon
alimmassa kerroksessa, tiloissa, joita oli aiemmin käytetty lasten ja nuorten esiopetukseen.

gin keskustaa, bussimatka kestää noin vartin ja pyörällä sinne
pääsee puolessa tunnissa. Silti taideyleisön saaminen lähiöihin
on vaikeaa. Vähintään yhtä suuri haaste on saada paikalliset
asukkaat taiteen pariin. Otaniemessä asukaskunta koostuu lähinnä opiskelijoista, joita Space Invaders - tapahtuma ei ehkä
varsinaisesti houkutellut, mutta ei myöskään haitannut. Kokeelliset projektit, esimerkiksi Maija Korhosen vetämä New Voices
in Art - live-roolipeli, joka toteutettiin yhteistyössä Dipolissa
Space Invadersin kanssa samaan aikaan järjestetyn Ropeconin
(Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä liveroolipelitapahtuma) kanssa, tavoitti hienosti ihmisiä, jotka osallistuivat
aktiivisesti peliin. Peli, jossa erilaiset hahmot tuovat sisäisen ja
ulkoisen dialoginsa esiin taidenäyttelyn avajaisissa toi kiinnostavan metatason näyttelyyn teosten omimisen, kierrättämisen ja
uusien villien tulkintojen kautta. Samalla sen avulla sekä tutkittiin että purettiin taiteilijuuteen, taiteen katsomiseen ja tekemisen prosessiin liittyviä myyttejä ja stereotypioita. Iltaisin bändit
houkuttelivat paikalle satunnaista yleisöä, ja avajaisvieraiden
määrä ylitti odotukset.

Maisterikoulutuksen päätyttyä Porissa Aallon Visuaalisen
kulttuurin koulutusohjelma, jonka nimi samalla vaihtui muotoon Visual Culture and Contemporary Art, muutti ainakin
päällisin puolin epäkiinnostavaan ja TKK:n stigmatisoimaan
Otaniemeen. Muille kuin opiskelijoille alue näyttäytyy toisaalta lähes kuolleena kampusalueena ja toisaalta jälleen yhtenä Alvar Aalto - pyhättönä. Monet Otaniemeen liittyvät ongelmat ovat tuttuja Espoossa yleisemminkin. Lähiöt tuntuvat
hankalasti saavutettavilta, vaikka ne eivät todellisuudessa edes
sijaitse kaukana Helsingin keskustasta. Niiden kulttuuri-, taide- ja ravintolatarjonta on vähäistä tai täysin olematonta. Poikittainen liikenne ei toimi, jolloin kaupunginosasta toiseen
ei liikuta, vaan liikenne tapahtuu pääosin Helsingin keskustastaan ja takaisin lähiöön. “Nukkumalähiöissä” nukutaan,
niistä lähdetään töihin ja palataan kaupan kautta kotiin ja kasvatetaan lapsia. “Ongelmalähiöissä” tätä tavoiteltua systeemiä
häiritsee työttömyys, liika päihteiden käyttö sekä muu hyvän
arjen normeihin sopimaton käytös.

Kampusalueena Otaniemi oli varmasti vastaanottavaisempi ja
tottuneempi uudenlaisiin tapahtumiin alueella. Matinkylässä,
jonka voidaan nähdä jakaantuneen selkeästi rauhalliseen nukkumalähiöön ja huonomaineiseen ostarin ympäristön ongelma-alueeseen, sen sijaan asukkaat kokivat taiteen ja uuden ja
erilaisen toiminnan selkeästi häiritseväksi ja jopa uhkaavaksi.
Vaikka tapahtuma oli rakennettu asukkaita ajatellen esimerkiksi iltaohjelmaa aikaistamalla ja karsimalla sekä hylkäämällä
kaikki mahdollisesti meluisat artistit, esitykset ja performanssit, ylitti se naapureiden ärsytyskynnyksen jopa yllättävässä
määrin. Naapurit oli useaan otteeseen kutsuttu tutustumaan
näyttelyyn, mutta sen sijaan että tapahtuma olisi idealististen
toiveidemme mukaisesti tuonut eri-ikäistä ja kulttuuritaustaltaan moninaista naapurustoa yhteen, saimme totaalisen raivostuneiden naapureiden vihat niskaamme. Asukkaat kertoivat mm. metelin olleen sietämätöntä, että pihalla oli “vieraita
ulkomaalaisia”, ja että ikkunasta katsomalla he voivat kertoa,
että “tämä ei kyllä ole taidetta”. Suuttumusta herätti myös se,
että Espoon kaupunki oli “antanut tytöille tilat puuhastella”.

Otaniemen teema Esteettisesti siedettävä valittiin osittain mielikuvien ja osittain omien kokemusten perusteella. Tapahtumalliseen näyttelyyn liittyvän Aallon study project - kurssin
ensimmäinen kerta pakotti kuitenkin välittömästi kyseenalaistamaan omat ennakkoluulot ja oletuksen, jonka pohjalta kurssi- ja näyttelysuunnitelma oli rakennettu: monet opiskelijat
kertoivat nauttivansa Otaniemen rauhasta, luonnonläheisyydestä ja kehuivat aluetta kaikin puolin muutenkin viihtyisäksi.
Rauhallisuus ja luonnonläheisyys ovat kuitenkin yleisön ja taiteen kannalta myös osa ongelmaa: Otaniemi on lähellä Helsin90

After two events staged in Pori, Space Invaders moved to the
Helsinki metropolitan area where it was realised in two highly
different housing areas in the city of Espoo. In 2015 Space
Invaders III – Aesthetically Tolerable took over Otaniemi in
former bank premises in an old shopping mall. Space Invaders
IV - Heterotopia was held in 2016 on the ground floor of an
apartment building in Matinkylä. The venue had previously
been used as an elementary school.

commended it as a comfortable area in all respects.
Peace and quiet and nearby nature, however, are also part of
the problem for the public and for art: Otaniemi is close to the
centre of Helsinki, approximately 15 minutes by bus and half
an hour by bicycle. Despite this, it is difficult to get art audiences to the suburbs. It is at least an equally great challenge
to involve the residents with art. The residents of Otaniemi
are mostly students, whom the Space Invaders events may not
have attracted as such, but neither did it bother them. Experimental projects, such as New Voices in Art live role play led
by Maija Korhonen realised in association with Ropecon, (the
largest non-commercial role-playing convention in Europe)
, held in the Dipoli building at Otaniemi at the same time as
Space Invaders, managed to reach people, who took actively
part in the game. In it various characters express their internal
and external dialogue at the opening of an art exhibition. It
introduced an interesting meta-level to the exhibition through
the appropriation, recycling and new wild interpretations of
artworks. At the same time, it was used to explore and deconstruct myths and stereotypes of artist identity, viewing art, and
the process of making art. In the evenings, random passers-by
were attracted to the venue by bands, and the size of the audience attending the opening exceeded expectations.

After the MA programmes ended in Pori, Aalto University’s
programme in Visual Culture was renamed Visual Culture
and Contemporary Art and moved to the Otaniemi campus in
Espoo near Helsinki, which was at least ostensibly uninteresting and stigmatised by the Helsinki University of Technology buildings. For others than students, the area is on the one
hand an almost dead campus and on the other hand one of the
shrines of Alvar Aalto’s architecture. Many of the problems of
Otaniemi are familiar everywhere in the City of Espoo. The
suburbs seem to be difficult to access, although in reality they
are not even far from the city centre of Helsinki. Their offerings of culture, art and restaurants are meagre, or completely
non-existent. Cross-town public transport does not function,
which means that people do not go from one suburb to another but the traffic passes mainly to the centre of Helsinki and
back to the housing areas. People sleep in the “dormitory suburbs”, leaving them to go to work, and returning home via
the supermarket, to raise children. In “problem suburbs” this
sought-after system is disturbed by unemployment, excess
use of intoxicants and other behaviour unbefitting the norms
of proper everyday life.

As a campus, Otaniemi was no doubt more receptive to events
of a new kind in the area. In Matinkylä, which can be seen as
clearly divided into a peaceful dormitory suburb and the disreputable surroundings of the shopping mall as a problem
area, local people felt that art and activities of a different kind
were visibly disturbing and even threatening. Although the
event was prepared with local residents in mind, for example
by rescheduling the evening programme earlier and by rejecting all possibly noisy artists, shows and performances, it nonetheless exceeded the annoyance threshold of the neighbours
to a surprising degree. The neighbours had been invited to
see the exhibition on several occasions, but instead of an event
that we had idealistically hoped would have brought together
a neighbourhood of people of different age and varied cultur-

The Otaniemi theme Aesthetically Tolerable was chosen partly because of presuppositions and partly from personal experience. Aalto University’s study project course in connection
with the exhibition event, however, forced the organisers to
immediately question their own prejudices and presumptions
according to which the course and exhibition plan had been
drawn up. Many of the students said they enjoyed the peace
and quiet of Otaniemi, the way it was close to nature, and they
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Tosiasiassa Espoon kaupunki oli vuokrannut aikuisille, taiteen parissa toimiville ammattilaisille tilat näyttelyn järjestämiseen, mikä sekään ei ollut ollut mutkaton prosessi. Olimme hakeneet Otaniemen Space Invadersille apurahaa Espoon
kaupungilta, mutta koska päätös tuli vasta tapahtuman jälkeen, päätimme siirtää avustuksen seuraavalle vuodelle ja järjestää tapahtuman uudelleen Espoossa. Tavoitteena oli alusta
saakka luoda uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia tyhjillään
olevista tiloista ja kulttuurittomuudestaan tunnetun kaupungin kanssa. Syksyn 2015 alussa aloimme kysellä kaupungilta
mahdollisia tiloja. Vastauksia ei kuulunut, mutta saimme lisää
pontta Helsingin Sanomien artikkelista (9.11.2015), jossa
Espoon kerrottiin pyrkivän eroon maineesta nukkumalähiönä
ja muuntuvan toiveiden mukaan aktiiviseksi kulttuurikaupungiksi. Kaupungin kulttuurijohtajan Susanna Tommilan suunnitelmien mukaan tyhjillään olevia toimitiloja tarjottaisiin tulevaisuudessa taiteen ja kulttuurin käyttöön. Kokemuksemme
mukaan työtä on vielä paljon, ja kaupungin käsitys tyhjillään
olevista tiloista tuntui valitettavan hataralta, samoin ymmärrys
taiteen kentästä ja sen tarpeista. Lopulta kaupungilla oli tarjota käyttöömme yksi mahdollinen tila, joka onneksi oli tarpeisiimme mainiosti sopiva.

Elsankujan entinen koulutila liitutauluineen, naulakoineen,
kosteusvarioineen, rikkinäisine vessoineen ja tyhjentämättömine roskiksineen, jotka olivat täynnä käytettyjä näytteenottoon tarkoitettuja vanupuikkoja ja kumihanskoja ja muita
yhteiskunnan ja yksilön rajapintaa murtavaa välineistöä inspiroi mukaan kutsuttuja. Monet avoimen haun kautta mukaan
valikoituneet taiteilijat sekä Aallon kurssiin osallistuvat opiskelijat nostivat teoksissaan esiin valtaan, yksilön kontrolliin ja
koulutukseen, paikkaan ja alueeseen sekä näiden tulkintaan
liittyviä kysymyksiä monimediaisesti. Sen lisäksi, että taiteilijat pohtivat teoksissaan käsillä ollutta tilaa, oli monien teoksissa viitteitä myös koululaitokseen ja sen sisäiseen kontrolliin ja
käytäntöihin, ja toisaalta myös vielä laajempiin kokonaisuuksiin, kuten valtioiden rajoihin ja identiteetteihin. Hasnan Habib yhdisti liitutauluille toteutetuissa teoksissaan kaksi asiaa:
toteutustapa on kaikille tuttu kurinpitotoimi, jossa samaa
lausetta kirjoitetaan yhä uudelleen, jotta oppimista tapahtuisi.
Habibin tauluille kirjoittamat lauseet puolestaan käsittelivät
suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia tapoja (seuraan jääkiekkoa
uskollisesti, en ota leivonnaisia käsillä…) ja niiden sisäistämistä. Näyttelyn päätytyttyä palautteesta inspiroituneena kirjoitettiin viimeiselle tyhjälle liitutaululle “En tee enää taidetta
Matinkylässä.”

Tilaa oli aikaisemmin käytetty kouluna maahanmuuttajalapsille, ja se toi ilmi monia rakenteellisia ongelmia kaupungin
tilasuunnittelussa ja sen hierarkkisuudessa. Meille annetun
tiedon mukaan tilassa ollut kosteusvaurio oli korjattu ja tilaa
yritettiin saada myytyä. Todellisuudessa sisäilmaongelmat
olivat huomattavasti kerrottua vakavampia (aiemmin tilassa
työskennelleiden mukaan tilassa oli esimerkiksi käytetty myrkyllistä rakennusliimaa, joka höyrystyi sisäilmaan ja oli sairastuttanut siellä työskennelleitä opettajia), eikä osa opiskelijoistamme voinut juuri viettää aikaa sisätiloissa.

Molemmissa Espoon Space Invaders -projekteissa korostui
ajatus tutkimuksellisesta laboratoriosta, ja tällaisen tarjoamisesta tekijöille. Tilaan syntyvät teokset ja teot ovat tärkeitä,
mutta olennainen on myös prosessi, jossa ne syntyvät ja ajattelu, jota prosessi tuottaa. Kaikki lähtee tilasta ja ympäristöstä,
jonka kautta valitaan teema. Ryhmä lähtee tutkimaan teemaa
ja tilaa, ja esiin nostetaan erilaisia kysymyksiä ja lähestymistapoja. Projekti pyrkii purkamaan hierarkkista ajattelua, niin
kaupunkitilassa kuin tekemisessäkin. Erilaisia lähestymistapoja ei pyritty kategorisoimaan, vaan kaikki kuvataiteista
performanssiin ja bändeihin ovat tapoja tutkia käsillä olevaa
tilaa. Hyvänä esimerkkinä tutkimuksellisesta ja tilaa sekä käsitteellisesti että materiaalisesti haltuunottavasta teoksesta oli
Space Invaders IV - Heterotopiassa Monika Kralin ja Babak
Issabeigloon ulkotilaan sijoitettu ääniteos, jossa musiikillinen

Teema, Heterotopia, nojasi Michel Foucault’n klassikkotekstiin Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias vuodelta
1967, jossa Foucault nimeää paikan ja tilan nykyajan tärkeimmäksi tarinaksi. Näyttelyn yhteydessä tila ja paikka tulivat
foucaultlaisittain tarkastelluiksi vallan ja kontrollin välineinä.
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al backgrounds, we bore the brunt of anger from completely
enraged people. The residents said, among other things that
the noise had been intolerable and there were “strange foreigners” in the yard and that by looking out the window they
could see that “this certainly isn’t art”. People were also angry
about the City of Espoo “having given girls a place to dabble”.

and some of our students were unable to spend hardly any time
indoors in the facility.
The theme of Heterotopia was based on Michel Foucault’s
classic text Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias from
1967, in which he names place and space as the most important narrative of the present age. In the exhibition, space and
place were thought of in Foucauldian terms as means of power
and control. The former school facilities in Elsankuja Street,
with their blackboards, coat racks, moisture damage, broken
toilets and unemptied trash cans, full of cotton swabs for taking samples, rubber gloves and other paraphernalia breaking
down the interface of society and the individual inspired the
participating artists. Many of the artists who had been chosen
through the open application process, and the students from
Aalto University participating in the course highlighted multimedially in their works issues of power, of the control and
education of the individual, issues of the place and the area
and how they could be interpreted. In addition to the artists
exploring the space at hand, the works of many of them also
contained references to the educational system and its internal control and practices, and even to larger entities such as
the borders and identities of states. In his works on blackboards, Hasnan Habib combined two things. The manner of
execution was a form of discipline familiar to all of us, in which
the same sentence is written again and again to make learning
happen. The sentences that Habib wrote on the blackboards
addressed in turn customs of Finnish culture (I follow ice
hockey faithfully, I do not pick up pastries with my fingers...)
and their internalisation. Inspired by the feedback after the exhibition, the following sentence was written on the last empty
blackboard: “I will never make art in Matinkylä again”.

In fact, the City of Espoo had rented the space to adult art professionals for holding an exhibition. This in itself had been by
no means a simple process. We had applied for a grant from
the City of Espoo for the Otaniemi Space Invaders event, but
since the decision came only after the event, we decided to
transfer the grant to the following year and do the event again
in Espoo. Our aim from the outset was to create new opportunities for cooperation with vacated spaces and with a city
known for its lack of culture. Early in the autumn of 2015,
we began to enquire about possible locations from the city.
Although we received no replies, we found further impetus in
an article in the Helsingin Sanomat newspaper (9.11.2015)
telling about the City of Espoo trying to move on from its reputation as a dormitory suburb and transforming, as wished,
into an active city of culture. According to the plans of the
city’s cultural affairs director Susanna Tommila, vacated facilities would be offered in the future to serve art and culture. In
our experience there is still a great deal to do and the city’s
information on vacated space seemed unfortunately tenuous,
as well as its understanding of the field of art and its needs.
Finally, the city could offer us one possible space, which fortunately was excellently suited to our needs.
It had last served as a school for immigrant children and it revealed many structural problems in the city’s planning of facilities and its hierarchical nature. According to information
given to us, earlier moisture damage in the space had been
repaired and the city was trying to sell the place. In reality, the
problems of indoor air in the space were considerably worse
than we had been told (according to people who had worked
there, toxic building glue, for example, had been used there.
It vaporised indoors and had made teachers working there ill),

Both Space Invaders projects in Espoo underlined the idea
of a research laboratory and of offering a platform to artists.
The works and acts created in the space are important, but
no less important is the process in which they emerge and the
thinking produced by the process. Everything proceeds from
the space and the setting through which the theme is chosen.
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raavan Space Invadersin teema olikin Sietokyky niin historiallisessa kuin nykyhetken kontekstissa. Mitä siedämme paikoilta ja tiloilta asukkaina, tutkijoina ja taiteilijoina? Entä mitä
voimme olettaa siedettävän, kun valtaamme toiminnallemme
tiloja?

äänimaisema yhdistyi Kralin Matinkylän aluetta koskevaan
maantieteen alan pro gradu -tutkimukseen.
Kummatkin Espoon-kokemukset opettivat paljon. Oli hienoa
huomata, että ihmiset todella tulevat Espoon lähiöihin, mikäli tapahtuma koetaan riittävän kiinnostavaksi. Lähimatkailun
eksotiikka tuo jopa oman lisänsä taide-ekskursioon. Espoossa
on paljon hyödyntämättömiä tyhjiä tiloja ja selkeä tilaus poikkitaiteellisille tapahtumille. Toisaalta tapahtumat toivat myös
esiin ongelmia, jotka liittyvät taiteen viemiseen sille uusiin
ympäristöihin.
Vaikka ajatus lähiöympäristön elävöittämisestä ja asukkaiden ja erilaisten ryhmien saattamisesta yhteen olisi kuinka
ylevä ja hyvää tarkoittava, ei toive välttämättä toteudu. Asukkaiden voimakas vastustus myös muistutti siitä, ettei sitä,
miten tapahtuma vastaanotetaan ole mahdollista ennakoida.
Matinkylässä selvästi ylitimme jonkin rajan, kun tapahtuma
esimerkiksi ostarin sijaan sijoittuikin asuintaloon, jossa asukkaat omistivat asunto-osakkeita. Omistusoikeus tuotiin myös
monesti esiin: omistamalla tilaa asukas ilmeisesti kokee omistavansa myös oikeuden ympäristöönsä ja sen käyttöön. Petri
Kaverma kirjoittaa Tyhjä piha - häiriö ja hiljaisuus (nyky)
taiteessa -teoksen johdannossa, että “Yhteisessä ympäristössä
toimiessaan taiteilija operoi kaikkien yhteisellä maalla, joten
jatkuva häiriö on työn kannalta keskeinen perusolettamus”.
(Kaverma 2012, 5). Kun taide viedään galleriatiloista ja työhuoneista yhteiseen ympäristöön, on selvää että se aiheuttaa
häiriötä tilaan ja toisaalta myös taide ja sen tekijä asettuvat alttiiksi erilaisille häiriötekijöille.

The group sets out to study both the theme and the space,
and different issues and approaches are taken up. The project seeks to deconstruct hierarchical thinking both in urban
space and in art. Different approaches are not categorised, but
everything from the visual arts to performance and bands are
ways of investigating the space at hand. A good example of a
research-oriented work that appropriates space both conceptually and materially in Space Invaders IV – Heterotopia was
Monika Kral’s and Babak Issabeigloo’s outdoor audio piece in
which a musical soundscape was combined to Kral’s graduate
thesis in geography on the Matinkylä area.

that it will cause a disturbance in the space while the art and its
maker will also be exposed to disturbances of various kinds.
When working in environments of a new kind and in public or
semi-public spaces, artists are open to criticism, opposition
and to negative feedback just as well as positive; and all kinds
of feedback accumulates knowledge and experience. Not
everyone wants to be involved nor does everyone hope to see
changes in their environment. An event of a single weekend’s
duration can function as a positive disturbance and change,
leading to thinking about the environment in a new way, while
for some even this change is too much. For the next Space Invaders we thus took up the theme of tolerance in both historical and present contexts. What do we stand and tolerate from
places and spaces as residents, researchers and artists? And
what can we assume will be tolerated when we occupy spaces
for our activities?

Both experiences of Espoo taught us a great deal. It was wonderful to see that people would actually come to the suburbs
of Espoo if an event is regarded sufficiently interesting. The
exoticism of local travel even adds its own element to an art
excursion. There are many unused vacated spaces in Espoo
and an obvious demand for interdisciplinary art events. On the
other hand, the events also highlighted the problems of taking
art into new settings.

Kuva: Laureline Tilkin

Uudenlaisissa ympäristöissä ja julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa toimittaessa tekijät ovat alttiina kritiikille, vastustukselle ja negatiiviselle palautteelle siinä missä positiivisellekin, ja
kaikenlainen palaute kerryttää tietoa ja kokemusta. Kaikki eivät halua tulla osallistetuiksi eivätkä toivo muutoksia ympäristöön. Yhden viikonlopun tapahtuma voi toimia positiivisena
häiriötilana ja muutoksena ja saada ajattelemaan ympäristöä
uudella tavalla, mutta toisille tämäkin muutos on liikaa. Seu-

Cats of Transnistria , kuva: Laureline Tilkin
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Regardless of how noble and well-meant the idea of enlivening a suburban environment and bringing together residents
and different groups might be, the wish may not necessarily
be fulfilled. The strong opposition of the residents was also
a reminder that it is impossible to anticipate the reception of
an event. In Matinkylä we clearly crossed a boundary when
the event took place in an apartment building where people
own their homes, and not for example in a mall. Ownership
was also underlined several times: by owning the space the
residents apparently feel that they also own the right to the
surroundings and their use. Artist and researcher Petri Kaverma writes in the introduction to his book Tyhjä piha - häiriö
ja hiljaisuus (nyky) taiteessa (The Empty Yard - Disturbance
and Silence in (Contemporary) Art): “When working in a
shared environment, the artist operates on common ground,
wherefore continuous disturbance is an important basic assumption for the work”(Kaverma 2012, 5). When art is taken
from galleries and studios to a shared environment it is evident

Jani Petteri Virta Dance Company , kuva: Laureline Tilkin

Lähteet / Sources:

Foucault, Michel 1967 lecture, later printed in several publications: Of Other
Spaces: Utopias and Heterotopias
http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf
Kaverma, Petri 2012: Tyhjä Piha. Häiriö ja hiljaisuus (nyky)taiteessa. Kuvataideakatemia. Helsinki.
Helsingin Sanomat 9.11. 2015
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002865106.html
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4. Kokeellinen interventio
tutkimuksellisena teoksena

4. Experimental
Intervention as a Researchrelated Work Of Art
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Denise Ziegler

Sain viirin, 2015
Sain viirin on kauppakeskuksessa tehty kokeellinen taiteellinen interventio. Tilanteeseen liittyvää ironiaa käytettiin
menetelmänä, jonka avulla pohdittiin julkisen kaupunkitilan vaikutusta käyttäjäänsä. Sain Viirin videoteokseen ovat
osallistuneet porilaiset Karhu-Futis P04/05 ja Musan Salama P05 jalkapallojoukkueiden pelaajat sekä yksi
FC Jazz P04 pelaaja.
Interventioon liittyvä artikkeli:
A City Never Lies, Situational irony and the political impact of public urban space (Ruukku - Journal 6/2016)

Denise Ziegler

I Got a Pennant, 2015
I got a Pennant is an experimental artistic intervention in a shopping mall. Situational irony is used as a method for
reflecting on the impact that urban public space can have on its user. Local football team players
– Karhu-futis B04/05, Musa Salama B05, and one player from FC Jazz B04 – have participated in the production of
the video work
In connection with the intervention an article was published:
A City Never Lies, Situational irony and the political impact of public urban space. Ruukku - Journal 6/2016

Fig. 1, Photo: Jukka Juhala
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Paikallisia logoja tavaratalossa

Uusi tapa ostaa

Local logos at the department store

A new way to shop

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli mielestäni varsin ristiriitainen ja jopa ironinen tilanne: yhdeksäntoista kuntavaakunan kokoelma ripustettuna kahteen riviin hissien yläpuolelle
Porin Sokos-tavaratalon kosmetiikkaosastolla. Kukin puusta
tehty vaakuna on kooltaan n. 40 x 35 cm ja kaikki vaakunat
on maalattu kirkkain värein. Vaakunat edustavat Satakunnan
maakunnan 19 (entistä ja nykyistä) kuntaa. (Kuva 2).

Jotta voidaan ymmärtää, mistä juuri tämä ironinen tilanne saa
alkunsa on tarkasteltava Suomen ensimmäisen asiakkaiden
omistamien osuuskauppojen ketjun historiaa (SOK, Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta). SOK perustettiin 1900-luvun alussa ja asiakasomistajuus levisi nopeasti. Ensimmäinen
Sokos-tavaratalo avattiin Helsingissä 1950-luvulla. Satakunnassa tavaratalon avaaminen maakunnan pääkaupungissa Porissa 1970-luvun alussa oli merkittävä poliittinen tapahtuma,
joka yhdisti eri kuntia yhteisten intressien merkeissä.

The starting point of this research was, to my mind, a quite
contradictory and even ironic situation: a collection of 19
coats of arms hanging in two rows on a wall above the elevators in the cosmetics section of the Sokos department store
in the City of Pori. Each wooden coat of arms measurers approximately 40 cm x 35 cm and they are all painted in bright
colours. The coats of arms represent the 19 (former and current) municipalities of the Province of Satakunta (Western
Finland). (Fig.2)

Vaakunat ovat olleet seinällä hissien yläpuolella siitä lähtien,
kun tavaratalo avattiin yli 40 vuotta sitten. Kuntien edustajat
toivat vaakunat tavaratalon avajaisiin 13. syyskuuta 1973.
Noin 30 000 ihmistä osallistui avajaisiin, paikalle tilattiin
torvisoittokunta ja yli kymmenen myymäläetsivää estämään
myymälävarkauksia. Tavaratalon tunnuslauseena oli ”Uusi
tapa ostaa”. Tavaratalo oli merkittävä sosiaalinen ja poliittinen
saavutus ja koska se oli tuolloin yksi Suomen suurimmista tavarataloista, se oli myös Satakunnan ylpeys. (Satakunnan Kansa 1973) Maalaiskuntien kehittäminen ja kohentaminen olivat
etusijalla aikakauden aluepolitiikassa. 1970-luvun alussa Porin kaupunginvaltuusto päätti, että ”maakunnallisille tavoitteille on saatava tärkeys- ja kiireellisyysjärjestys ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin, joiden avulla maakunnallisten tavoitteiden
toteuttamista voidaan tehokkaasti edesauttaa. Samassa yhteydessä tuotiin esiin Satakunnan matkailutoimen voimaperäinen kehittämisen sekä kuntien yhteistoiminnan edistäminen.”
(Satakuntaliitto)

One would normally expect to see a collection of coats of arms
in, say, a showcase at the town hall or in an office on top of a
filing cabinet. With their calm and serene appearance, coats
of arms represent permanency as well as traditional and local
values. In this they differ from other imagery and objects in the
department store, which is filled with visual noise.

In order to understand where this particular ironic situation
originates from we need to look into the history of the first
client-owned chain of retailing cooperative stores in Finland
(SOK, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta), founded at
the beginning of the 20th century. The concept of client-ownership spread rapidly, and in the 1950s the first Sokos department store was opened in Helsinki. In the province of
Satakunta, the opening of a department store in its capital,
Pori, in the beginning of the 1970s was an important political event, one which brought together the different counties
around a shared interest.

Vaakunakokoelman voisi tavallisesti kuvitella olevan esillä esimerkiksi vitriinissä kaupungintalolla tai arkistokaapin päällä
toimistossa. Rauhallisella ja tyynellä olemuksellaan vaakunat
edustavat pysyvyyttä sekä perinteisiä ja paikallisia arvoja. Tässä mielessä ne eroavat muusta kuvastosta ja esineistä tavaratalossa, joka on täynnä visuaalista hälyä.
Odotuksemme kosmetiikan ja vaakunoiden esillepanosta ovat
varsin erilaisia. Vaakunat symboloivat paikkakuntaa ja sen
menneisyyttä. Ne edustavat kunnallispolitiikkaa, perinteitä
ja hitaasti kehittyviä sosiaalisia toimintoja. Myynnissä olevat
tuotteet ja niiden mainostamisen järjestelyt kosmetiikkaosastolla sen sijaan viittaavat globaaliin kuvastoon ja lupaavat
nuoruutta ja kauneutta. Koska vaakunat ja kosmetiikka ovat
tavaratalossa aivan toistensa vieressä niiden ero on varsin ilmeinen.
Toisaalta kosmetiikalla ja vaakunoilla on paljon yhteistäkin
mitä tulee niiden visuaaliseen ilmeeseen: kummassakin käytetään symboleja ja kirkkaita värejä viestimään sitä mitä ne edustavat. Tämä näennäinen samanlaisuus luo paradoksin, johon
sisältyy lempeää ironiaa. Minulle tilanteen ironia johtuu siitä,
että varsin samankaltaisesta visuaalisesta ulkomuodosta huolimatta kummatkin – vaakunat ja kosmetiikkalogot – kuuluvat
aivan eri diskurssin piiriin.

Tätä taustaa vasten on ilmeistä, kuinka merkittävä poliittinen
ele oli vaakunoiden tuominen tavarataloon. Itse vaakunat
olivat varsin uusia, useimmat niistä oli suunniteltu 1950- ja
1960-luvuilla. Vaakunoiden tuominen uuteen kauppapaikkaan oli sopiva ja arvokas tapa juhlistaa avajaisia.
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The coats of arms have been hanging on the wall above the elevators since the opening of the department store more than
40 years ago. They were brought there by representatives of
the municipalities on the occasion of the store’s inauguration
on 13 September 1973. Some 30,000 people attended the
opening celebrations, a marching band was hired to celebrate
the event as well as more than ten detectives to prevent shoplifting. “A new way to shop” was the slogan of the store. The
store represented a great social and political achievement and,
as one of the biggest department stores at the time in Finland,
it was the pride of the Province of Satakunta. (Satakunnan
Kansa 1973) The development and improvement of rural
municipalities was a priority in regional policies at the time.
In the early 1970s, the town council of Pori decides that “provincial goals have to be prioritised and urgently put in to such
operation that reaching of provincial goals can be assisted efficiently… also the collaboration between the municipalities has
to be developed…” (Satakuntaliitto)

Our expectations of how cosmetic products and coats of arms
are displayed and presented are quite different. The coats of
arms symbolise the municipality and its past. They symbolise
municipal politics, traditions and slowly evolving social activities. The products on sale and their advertising arrangements
at the cosmetics department, instead, point to global imagery
and promise youth and beauty. Being situated in the department store right next to each other, the difference between the
two becomes quite obvious.
On the other hand, cosmetics and coats of arms have a great
deal in common as regards their appearance: both use symbols
and bright colours to signal what they represent. This apparent similarity creates a paradox that contains a gentle irony.
To me, the irony in this situation originates from the fact that
the two (coats of arms and cosmetics logos) inhabit different
dialogues or discourses, although their visual appearance
seems quite similar.

Against this background, the importance of the political gesture of bringing the coats of arms to the store becomes quite
obvious. The coats of arms themselves were quite new at the
time, most of them inaugurated in the 1950s and 1960s. To
bring coats of arms to the new trading place was a very appropriate and dignified way of celebrating the event.
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Väärässä paikassa oikeaan aikaan: ironisen tilanteen synty

Interventioni toteutuspaikkana oli Porin uusi ostoskeskus,
Kauppakeskus Puuvilla, joka avattiin vuoden 2014 lopussa.
Puuvillassa on useita urheiluasuja ja ulkoilutarvikkeita myyviä
liikkeitä. Yksi erittäin näkyvä piirre kauppakeskuksessa on
sen neljä suurta kuvaruutua ja lukuisat pienemmät, seisovat
”toteemiruudut”, jotka esittävät jatkuvia liikkuvan kuvan mainoksia.

Ajan myötä vaakunoiden staattisen kuvaston ja kulutusbrändien jatkuvasti vaihtuvan ja globalisoivan visuaalisuuden
epäsuhta alkoi kasvaa. Paradoksaalinen tilanne kehittyi vasta
useamman vuosikymmenen kuluessa. Sen ironia johtuu ylellisten kosmetiikkamerkkien logojen ja vaakunoiden kuvaston
yllättävästä samankaltaisuudesta. Mielestäni on myös varsin
ironista kuvitella esimerkiksi Noormarkun kuntaa hajuvetenä
tai tuoksuna.

Interventio koostui kokeellisesta videoteoksesta, joka käsitteli ystävyysviirien kulttuuria – jalkapallo- tai jääkiekkojoukkueen viirejä, joita vaihdetaan joukkueiden kesken ennen
ottelua ja annetaan pelaajille tunnustukseksi yrittämisestä tai
joukkuehengestä ottelun aikana.

Ironisen tilanteen ilmeneminen perustuu siihen, että vaakunat ovat väärässä paikassa oikeaan aikaan. Miksi ne ovat edelleen tavaratalon seinällä? Ehkä ne vain unohtuivat sinne, eikä
kenellekään tullut mieleen ottaa niitä alas. Tilanteen ironia
on kuitenkin tahatonta ja eri ihmiset saattavat nähdät sen eri
tavoin. Minulle tavaratalon vaakunoiden tilanne avasi ajatuskulun ironian tahallisesta käytöstä kokeellisessa taiteellisessa
interventiossa.

Sain viirin -videoteos syntyi yhteistyössä paikallisten junioritason jalkapallojoukkueiden kanssa. Se kuvaa lasten käsiä
ripustamassa reilun pelin tunnustuksena saatuja viirejä seinälle naulaan, toinen toisensa jälkeen. Videon ajatuksena oli
rinnastaa paikallisten urheilujoukkueiden ystävyysviirit (”paikalliset logot”) kauppakeskuksessa myytävien kulutustavaroiden kansainvälisiin brändeihin. Interventio teki mahdolliseksi tuoda paikallisia ei-kaupallisen identifikaation symboleja
paikkaan, joka on vahvasti kaupallisen identiteetin symbolien
merkitsemä. (Kuva 3).

Ironisen tilanteen uudelleen lavastaminen
Vaakunat tavaratalon kosmetiikkaosastolla hämmensivät minua. Ymmärtääkseni paremmin, miksi koin tilanteessa olevan
ironisia piirteitä, kehitin sille keinotekoisen vastineen: sovelsin samanlaisia ironian mekanismeja uuteen, kehittelemääni
tilanteeseen eli taiteelliseen interventioon.

Teemani interventiossa oli yksilöiden – tässä tapauksessa
lasten ja esiteinien – itsetunnon kehitys suhteessa heidän
kaupunkiympäristöönsä. Halusin rinnastaa kaksi eri tyyppistä logoa: kaupalliset logot, joita voi ostaa, ja ne joita saa vain
reilusta pelistä urheiluottelussa.

Tämän vuoksi interventiooni kuului, kuten tavaratalon vaakunoiden kohdalla, inversio, joka johtui taideteoksen väärin
sijoittamisesta. Teoksen piti myös sopia ympäristöönsä, jotta
intervention tilanneironia tehoaisi. Taiteellinen käytäntö antaa minulle mahdollisuuden ajatella assosiatiivisesti ja reagoida kokeellisesti alkuperäiseen tilanteeseen. Olen ennenkin
työskennellyt löydettyjen tilanteiden kanssa. Väitöstutkimuksessani kehitin mimeettisen menetelmän löydettyjen tilanteiden uudelleen lavastamiseksi eri (poeettisilla) tasoilla (Ziegler
2010).

Kysymykseni oli, voiko (tilanne-) ironinen lähestymistapa
tekniikkana mahdollistaa kahden erilaisen logotyypin ja niiden edustamien ideologioiden eron viestimisen. Syntyykö
inversio eli ristiriita tai kontrasti, kauppakeskuksen kuvaston
ja tuotteiden mainosten ja paikalle ujuttamieni joukkueurheilulogojen välille? Kuten vaakunat vanhassa ostoskeskuksessa,
teoksen tulisi sopia ympäristöönsä, mutta olla samaan aikaan
tarpeeksi erilainen, jotta inversio ja tilanteeseen liittyvää
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In the wrong place at the right time: the rise of an ironic
situation

my DFA research I developed a mimetic method for restaging
found situations on different (poetical) levels (Ziegler 2010).

Over time, the disparity between the static imagery of the
coats of arms and the constantly changing and globalising
visual appearance of the consumer brands began to grow. The
paradoxical situation did not develop until a few decades had
passed. Its irony stems from the surprising similarity of the
logos of luxury cosmetic brands and the imagery of the coats
of arms. I also find it quite ironic to imagine, for example, the
municipality of Noormarkku as a perfume or an odour.

The location of my intervention was the new shopping mall in
Pori, the Puuvilla shopping mall, opened at the end of 2014.
There are lots of stores in the Puuvilla mall that sell sportswear
and supplies for outdoor life. A highly visible feature of the
mall is its four giant screens and numerous smaller, standing
“totem” screens that display continuous moving image advertisements.
The intervention consisted of an experimental video work
about the culture of friendship pennants, little flags with the
logos of football or ice hockey teams that are exchanged before a match and given as a reward to the player exhibiting
great effort and team spirit during the match. The video piece
entitled Sain viirin (“I Got a Pennant”) was made in collaboration with local junior football teams. It depicts children’s
hands hanging up pennants received as a reward for fair play,
one after another on a nail on the wall. The point of the video was to liken the friendship pennants of local sports teams
(“local logos”) to the international brands of consumer goods
sold in the shopping mall. The video allowed me to bring local
symbols of non-commercial identification into a venue highly
charged with symbols of commercial identity. (Fig.3)

For the emergence of an ironic situation, the coats of arms are
in the wrong place at the right time. Why are they still on the
wall in the department store? Maybe they were simply forgotten there and nobody thought of taking them down. However,
the irony in this situation is unintentional and it is perceived
by different people in different ways. For me, the situation
with the coats of arms in the department store opened up a
channel of thoughts evolving around the intentional use of irony in an experimental artistic intervention.
Restaging an ironic situation
The discovery of coats of arms at the cosmetic department of a
department store was for me a perplexing experience. In order
to better understand why I felt the situation contained ironic
features I created an artificial counterpart to it: I adapted similar mechanisms of irony to a new, constructed situation i.e. an
interventional artwork.

My theme in the intervention was the development of the
self-esteem of individuals – in this case children and pre-teenagers – with reference to their urban surroundings. I wanted
to juxtapose two different types of logos in their surroundings: the commercial ones you can buy and the ones you can
only receive for fair play at a sports match.

The intervention therefore included – similarly to the coats
of arms in the department store – an inversion arising from
a misplacement of a work of art. The work also had to fit the
surroundings in order to make the situational irony of the intervention effective. Artistic practice allows me to engage in
associative thinking and to react experimentally to the original
situation. I have also worked with found situations before: in

My question was whether the (situational) ironic approach as
a technique facilitates the communication of the difference
between the two kinds of logos and the ideologies that they
represent. Will there be an inversion, i.e. a contradiction or
contrast between the imagery and product advertisements in
the shopping mall and my infiltrated images of the team-sport
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ironia syntyvät. Itse videoteos ei ole lainkaan ironinen, vaan
ironia syntyy paikan päällä interventiossa, siellä missä teos on
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

tavat sen, että käytämme nykyään tavarataloja ja ostoskeskuksia hyvin erilaisella tavalla kuin 40 vuotta sitten. Tämän päivän kauppakeskuksissa on elokuvateattereita, kuntosaleja ja
ravintoloita. Ne ovat viihdettä tarjoavia paikkoja. Jokainen voi
löytää jotain, johon voi kuluttaa rahojaan. Perinteinen entisaikojen kauppapaikka on muuttunut paikaksi, jossa kuluttajien
tarpeita luodaan. Tavaratalon vaakunoilla – paikallisuuden,
kuntapolitiikan ja perinteisiin konkreettisiin arvoihin liittyvän
ylpeyden symboleilla – on hieman surumielinen ja jopa traaginen merkitys paikassa, joka nykyään pyrkii enimmäkseen
luomaan illuusioita.

Kauppakeskuksesta puuttuvat piirteet
Teoksen ensimmäinen esitys tapahtui kello 10:stä 20:een
16.6.2015 Kauppakeskus Puuvillan kaikilla liikkuvan kuvan
mainospinnoilla. Tutkimusintervention katselu auttoi minua ymmärtämään uudella tavalla kauppakeskusta olemisen
paikkana ja vaikutusta joka sillä oli käyttäjiinsä. Interventio
ja sen ironinen konnotaatio tarjosivat viitekehyksen paikan
analyysille. Se teki minulle mahdolliseksi sanallistaa asenteen
kyseiseen julkiseen kaupunkitilaan sen sijaan, että se olisi ollut esimerkiksi vain negatiivista kritiikkiä kauppakeskuksesta
paikkana jossa olla.
Puhtaasti visuaalisessa mielessä videoteos sopi varsin hyvin
ympäristöönsä. Viirien kirkkailla väreillä ja muodoilla oli paljon yhteistä kaupoissa mainostettujen tuotteiden logojen ja
tavaramerkkien kanssa. Tästä huolimatta video erottui erikoisella tavalla: sen kuvat ja erityisesti siinä olevat liikkeet ovat
lempeitä ja kilttejä. Pienet kädet (usein molemmat) nähdään
ripustamassa varovasti viirejä seinälle toisen käden suoristaessa viiriä reunustavat hapsut pehmeällä sormien liikkeellä.
(Kuva 1).

logos? Like the coats of arms at the old department store, the
images should fit the surroundings, yet be different enough to
create an inversion and, eventually, situational irony. There is
no irony in the video piece itself, the irony is created on-site in
the intervention, where the work interacts with the surroundings.

The intervention revealed a hidden violence that is a predominant feature in the mall. It is the violence of the exclusiveness by which all activities there are directed towards the act
of consumption. I consider situational irony – in the context
described above – as a key player in the detection of a manipulative power structure in this urban situation.
And what do the coats of arms in the old department store reveal? They reveal that we use department stores and shopping
malls today in a very different way than 40 years ago. Shopping malls today include cinemas, fitness clubs and restaurants. Malls are places of entertainment. Everyone can find
something there to spend money on. The traditional place of
the past for trading goods has turned into a place where consumers’ needs are created. The coats of arms found in the department store – symbols of locality, communal politics and
pride in traditional concrete values – have a slightly sad or
even tragic connotation in a place that today aims mostly at
creating illusions.

The missing features of a shopping mall
The first screening of the work took place on 16 June 2015
from 10 am to 8 pm on all the moving image advertisement
surfaces in the Puuvilla shopping mall in Pori. Watching the
research intervention gave me a new understanding of the
shopping mall as a place to be and of the impact it has on its users. The intervention and its ironic component provided a reference point to analyse the place. It allowed me to formulate
an attitude towards the public urban space in question rather
than for example just a negative critique of the shopping mall
as a place in which to be.
In purely visual terms, the video work matched the surroundings quite well. The bright colours and shapes of the pennants
had a lot in common with the logos and trademarks of products advertised in the shops. Yet the video stood out in a very
peculiar way: the images in the video and the movements in
particular are gentle and kind. Small hands are seen carefully
hanging pennants from nails (often using both hands), with
one hand straightening the fringes of the pennant with a soft
stroke of the fingers. (Fig. 1)

Näiden toimien lempeä luonne kauppakeskuksen ympäristössä teki mielestäni teoksesta ironisen. Interventio teki varsin
selväksi, ettei kauppakeskuksen konseptissa tai visuaalisessa
ilmeessä ole mitään lempeää tai kilttiä.

It is the gentleness of these actions within the setting of a shopping mall that to my mind made the work ironic. The irony of
the intervention made it abundantly clear that there is nothing
gentle or kind about the concept and visual appearance of a
shopping mall.

Interventio paljasti piilotetun väkivallan, joka on kauppakeskuksen vallitseva piirre. Se on yksinomaan kulutukseen suunnattujen
toimintojen väkivaltaa. Pidän tilanteeseen liittyvää ironiaa – edellä
kuvatussa kontekstissa – keskeisenä tekijänä tämän urbaanin tilanteen manipuloivan valtarakenteen havaitsemisessa.
Entä mitä vanhan tavaratalon vaakunat paljastavat? Ne paljas-

Fig. 3, Photo: Jukka Juhala
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Satakuntaliitto: Yhteistyö ja edunvalvonta. Edunvalvonnan historiaa. www.
satakuntaliitto.fi/node/1452  (12.11.2017)
Satakunnan Kansa 13.9.1973. Satakunnan kirjateollisuus. Pori.
Situational irony definition, http://www.literarydevices.com (12.11.2017)
Ziegler, Denise 2010: Features of the Poetic – the Mimetic Method of the Visual
Artist, Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, 2010

Fig. 2, Photo: Denise Ziegler
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Denise Ziegler

Airot aidalle, 2015

Kokeellinen taiteellinen interventio, 1.12.2015–16.3.2016, Aittaluodonkatu, Pori

Walking Next to a Fence, 2016

Veistosinstallaatio, puu ja teksti, n. 245 cm x 450 cm
Lintuperspektiivi kaksipuolisesta aidasta ja tyylitellyt airot (Titanik -galleria, Turku)

A Cinematographic Fence and Ornamental Oars, 2016
Experiencing the Sublime in Structures of Urban Public Space.
Artikkeli, Approaching Religion • Vol. 6, No. 2 • December 2016

Näissä kolmessa toisiinsa liittyvässä teoksessa lähestyn ylevän kokemusta julkisessa kaupunkitilassa kuvataiteilijan
ja kaupungissa kävelevän ihmisen näkökulmasta. Käyn dialogia antiikista peräisin olevan ylevän käsityksen kanssa,
jossa se nähdään korkeatyylisen esitetyn kielen retorisena tehostena, ei pelon ja kauhun tunteisiin liittyvänä. Konkreettista ylevän kokemusta analysoidaan kokeellisen taiteellisen intervention kautta.

Denise Ziegler

Oars for a Fence, 2015

Temporary artistic intervention in Public Space (1.12.2015–16.3.2016, Aittaluodonkatu, Pori)

Walking Next to a Fence, 2016

Sculptural installation, wood and text, 245 cm x 450 cm
A bird’s eye view of a two-sided fence and stylised oars (Titanik gallery, Turku, Finland)

A Cinematographic Fence and Ornamental Oars, 2016

Experiencing the Sublime in Structures of Urban Public Space.
Article, Approaching Religion • Vol. 6, No. 2 • December 2016

In these three interrelated works I approach the theme of the sublime experience
in public urban space from the point of view of a visual artist and a person walking through the city. I engage in a
dialogue with the classic understanding of the sublime as an rhetorical effect of performed language, not related to
feelings of fear and terror. A concrete sublime experience in public urban space is analysed through an experimental
artistic intervention.

Kuva: Denise Ziegler
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Ylevä ilman pelkoa
Ymmärryksemme ylevän esteettisestä ja filosofisesta käsitteestä
on muuttunut ajan myötä. Ylevä ajattelu on liitetty 21. vuosisadalla digitaalitekniikkaan ja teknologisiin taiteellisiin produktioihin
kuten uusmediaan ja sähköisen viestinnän taiteeseen. Edellisellä
vuosisadalla ylevän käsite liittyi kaupunkien ja teollisuuden kehitykseen. Aikaisemmin 1700-luvulla ja romantiikan aikakaudella
ylevä ilmaisi luonnon herättämää pelonsekaisen kunnioituksen,
ihmetyksen ja jopa kauhun kokemusta, kuten dramaattiset maisemamaalaukset jotka esittivät Alppeja tai myrskyävää merta.
Filosofit kuten Edmund Burke (1729–97), Immanuel Kant
(1724–1804), Arthur Schopenhauer (1788–1860) tai JeanFrançois Lyotard 1924–98) ovat vaikuttaneet siihen, miten ylevän käsite ymmärrettiin ja ymmärretään.
Heidän tulkinnoillaan ylevästä on eriasteisina sama pyrkimys: itsen rajoittuneisuuden korostaminen. Itse kohtaa ulkopuolellaan
olevan ylivoimaisen ylevän suuruuden (Morley 2010, 15). Nämä
ylevän määritelmät keskittyvät nostamaan esiin epävarmuuden
ja pelon tai jopa kivun ja kauhun tunteita. Taiteellisen ilmaisun
yhteydessä, draamassa tai maalaustaiteessa, tätä pelkoa voi seurata mielihyvä katharsiksen muodossa (kun tajuaa, että se on vain
taidetta eikä todellisuutta). Toisaalta ylevää kokemusta pelosta,
kivusta tai suoranaisesta kauhusta voidaan käyttää työkaluna, jolla tuodaan esiin sankarien ja pelastuksen tarve.
Esimerkiksi väkivaltainen teko yleisellä paikalla tekee satunnaisesta maan päällä olevasta paikasta tilapäisesti (median) kiinnostuksen kohteen. Paikka ja sen tapahtumat on yhtäkkiä ja
odottamatta kohonneet huomionarvoisiksi siellä tapahtuneiden
kauheuksien johdosta. Informaatioteknologia ja uusi media levittävät kuvia tapahtumasta silmänräpäyksessä ympäri maapalloa.
Tapahtumaa esittävät kuvat sisältävät usein sankarillisten tekojen
lavastamista. Esimerkiksi kuva, jossa syyskuun 11. jälkeen New
Yorkin palomiehet pystyttävät Yhdysvaltojen lippua sortuneiden
WTC:n tornien raunioilla, eli ground zerolla. Tästä kuvasta tulee
estetisoitu muisto sankarillisen muistomerkin muodossa.
(Becker 2013, 166)
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En käsittele tässä yhteydessä ylevää terrorin ja väkivallan yhteydessä. Ne ylevän tulkinnat eivät ole tämän tekstin aiheena.
Sen sijaan haluan palata (tai pikemminkin siirtyä eteenpäin)
ylevän tulkintaan, jossa ei eritellä siihen liittyviä tunteita, ainoastaan todetaan niiden erityisyys.
Retoriikka ja ylevä
Ylevää koskevissa antiikin lähteissä tämä käsite liittyy läheisesti kieleen, kirjoittamiseen ja retoriikkaan. Viittaan tässä
Longinuksen tutkielmaan Peri hýpsous (Korkeasta tyylistä),
joka käsittelee hyvää kirjoitustyyliä ja jossa kirjoittaja antaa
konkreettisia neuvoja siitä miten laaditaan retorisesti hyvä
puhe. Longinus toteaa: “Korkean tyylin kieli ei johda kuulijoita mihinkään mielipiteeseen, vaan saa heidät haltioitumaan;
ja aina ja kaikkialla näyttävä puhe lumouksellaan, voittaa sen
mikä pyrkii vaikuttamaan mielipiteeseen ja viehättämään.”
(O. E. Tudeerin suomennosta mukaillen [Tudeer 1918, 42],
ks. Roberts 1899, 1,4) *1
Longinukselle suurieleisyys tai suuruus on lähes sama asia
kuin ylevä. Ylevä ilmenee yleisön täydellisessä uppoutumisessa puheen aihepiiriin ja oivaltavaan samastumiseen siihen:
”Sillä tosi ylevä saa sielumme kohoamaan jollain luontaisella
voimallaan; täytymme yleväällä riemulla ja ylpeällä ilolla, ikään
kuin olisimme itse luoneet sen minkä olimme kuulleet.” (O.
E. Tudeerin suomennosta mukaillen [Tudeer 1918, 51], ks.
Murray & Dorsch 2000, 120)
Retoriikka johon Longinus viittaa, liittyy olennaisesti oikeaan
julkisella paikalla pidettävään puheeseen. Yleisölle puhuminen olettaa suhteen paitsi elävään yleisöön, myös konkreettiseen julkiseen tilaan, paikkaan jossa puhe pidetään. Tarkastelen julkista kaupunkitilaa tästä näkökulmasta: sovellan
retorisia keinoja *2 (audio)visuaalisen taiteen avulla tapahtumien kokemukseen julkisessa kaupunkitilassa.

A sublime without fear

flag at ground zero, the destroyed World Trade Center site.
This image becomes an aestheticised memory in the form of a
heroic memorial (Becker 2013, 166)

Our understanding of the aesthetic and philosophical concept
of the sublime has changed through time. In the twenty-first
century sublime thinking has been connected to digital technology and technological artistic productions such as new
media and telecommunication arts. In the twentieth century,
the concept of the sublime was related to metropolitan and
industrial developments. Before that in the eighteenth century and in the Romantic era, the sublime was an expression of
the experience of nature filling us with awe, wonder, or even
horror, as for example in paintings depicting dramatic landscapes such as the Alps or a stormy sea. Philosophers like Edmund Burke (1729–97), Immanuel Kant (1724–1804), Arthur Schopenhauer (1788–1860) or Jean-François Lyotard
(1924–98) have formed our understanding of the concept of
the sublime.

I will not pursue here a discussion of the sublime in connection to terror and violence. These interpretations of the sublime are not the focus of this text. Instead, I would like to turn
back (or rather forward) to an interpretation of the sublime
where the kind of feelings involved are not specified, apart
from being extraordinary.
Rhetoric and the sublime
In ancient sources of the sublime this notion was closely connected to language, writing and rhetoric. I refer here to Longinus’ On the Sublime (Peri hýpsous), a treatise on good writing
in which the author gives concrete advice on how to compose
a rhetorically good speech. He states: ‘The effect of elevated
language upon an audience is not persuasion but transport. At
every time and in every way imposing speech, with the spell it
throws over us, prevails over that which aims at persuasion and
gratification.” (Roberts 1899, I, 4) *1

Their interpretations of the sublime share, to different extent,
the same aim, i.e. to emphasise the limited nature of the self.
The self is confronted with an overwhelming, sublime greatness existing outside itself (Morley 2010, 15). The focus in
these definitions of the sublime is on an evocation of an experience of uncertainty and fear, or even pain and horror. Connected to artistic expression in drama or in paintings such fear
may be followed by pleasure in the form of a catharsis (upon
realising that it’s only art, not real). On the other hand, the
sublime experience of fear, pain or sheer terror can be used as
a tool to evoke the need for heroes and salvation.

For Longinus, grandeur or greatness is virtually synonymous
with the sublime. The sublime manifests itself through the audience’s total immersion into the subject matter of the speech and
in an insightful identification with it: “For by some innate power
the true sublime uplifts our souls; we are filled with a proud exaltation and a sense of vaunting joy; just as though we had ourselves produced what we had heard.” (Longinus 2000, 120)

For example, an act of violence committed in public space
renders a random place on earth temporarily the focus of
(media) interest. A place and its happenings are suddenly and
unexpectedly elevated as a consequence of terrifying events
occurring there. Through information technology and new
media, the images of the event are spread in an instant around
the globe. The images depicting the event often contain the
staging of heroic actions: for example an image of New York
firefighters, following the events of 9/11, raising an American

The rhetoric Longinus is referring to is closely connected to
an actual speech conducted in public space. Public speech always has a relationship not only with a live audience but also
with a concrete public space, the place where the speech is
given. It is in that sense that I examine public urban space: I
adapt rhetorical devices *2 by means of (audio)visual art into
the experience of events in public urban space.
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Yllättävä lahja

käyttäjät myös eri ihmisten pitkä tekojen sarja, joka on osaltaan johtanut paikan nykyiseen tilaan. Tarkoitan tällä sitä, että
kaikki esineet julkisessa kaupunkitilassa edustavat jonkun
aikaisempia tekoja. Nämä teot liittyvät niiden suunnitteluun,
tuottamiseen, käyttöön jne., ja ne ovat tapahtuneet eri aikoina,
jopa eri vuosisadoilla. Kaupunkiympäristö törmäyttää yksilön
toisten suoriin ja epäsuoriin nyt-hetkiin, joko itse ihmisiin tai
sitten henkilökohtaisesti tai kaupunkiympäristön infrastruktuurin esineiden kautta (esim. rakennukset, seinät, kadut,
bussipysäkit). Tämän takia julkinen kaupunkitila tarjoaa mahdollisuuden asettaa itsen perspektiiviin hyvin eri tavalla kuin
esimerkiksi luonnossa kävellessä. Jokainen tilanne julkisessa
kaupunkitilassa on jo sinänsä sosiaalista kanssakäymistä, vaikka olisi siellä aivan yksin.

Ihmisääni on tehokas tapa tutkia ihmisen ja häntä ympäröivän arkkitehtonisen tilan suhdetta. Oman äänen käyttö on
yksinkertainen interventio tilassa. Esimerkiksi ajaessani polkupyörällä moottoritien alikulkutunnelissa minulla oli tapana huutaa ja kuunnella kaikua. Mitä kovemmin huusin, sitä
vaikuttavampi oli ääneni juuri täyttämän tilan vaikutelma.
Jostain syystä tilan volyymin kokemus oli voimakkaimmillaan
juuri sen jälkeen, kun ääneni kaiku oli lakannut. Sillä hetkellä
minulla oli voimakas ja innostava tunne itsestäni kulkemassa
tunnelin läpi.
Tilanne, jossa ajoin tunnelissa polkupyörällä ja sen aikaansaama elähdyttävä tunne on ylevä kokemus, jonka itse sain aikaan
(ajatuksillani, äänelläni ja tunteillani) suhteessa konkreettiseen tilanteeseen julkisessa kaupunkitilassa. Ylevän kokemus
tässä tilanteessa on subjektiivinen käsitys, jotain mitä tapahtuu
mielessä. Se on mielikuva, joka ylittää kykymme ymmärtää tai
kontrolloida kokemuksiamme täydellisesti. (Kant 1973, 106)

Taiteilija Olafur Eliasson puhuu ihmisten vuorovaikutuksesta
näiden nyt-hetken kokemuksissa. Hänen mukaansa nyt-hetki
on entiteetti, joka ulottuu ajassa ja tilassa, ja hän toteaa, että
”sinun nyt-hetkesi on minun ympäristöni ja päinvastoin”
(Morley 2010, 123). Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen esine
julkisessa kaupunkitilassa on kytköksissä eri ihmisten moniin
nyt-hetkiin vuorovaikutuksessa niihin ja toisiinsa (aina suunnittelusta tuotantoon ja arkikäyttöön).

Itsen projisoiminen konkreettiseen urbaaniin tilanteeseen
sai aikaan äkillisen, odottamattoman ja häkellyttävän mutta
samalla innostavan tunteen, jossa ylevä oli lahja ja yllätyksiä
eikä palkinto sankarillisesta toiminnasta tai kestetyn kivun
jälkeinen käännekohta. Minä itse, todellisessa tilanteessa kaupunkiympäristössä koin elähdyttävän yllättävän tunteen, vailla
ahdistavia pelon tai kauhun tuntemuksia.

Näkemykseni mukaan julkinen kaupunkitila koostuu lähinnä
näistä vuorovaikutuksista. Meillä on kuitenkin varsin rajoittunut tietoisuus niistä ja siitä, kuinka laaja vaikutus meillä voisi
itse asiassa olla julkiseen kaupunkitilaan. Julkista tilaa ei vain
luoda hierarkisella teolla ja sitten oteta käyttöön. Sen sijaan
me osallistumme sen luomiseen olemalla vuorovaikutuksessa
infrastruktuurin kanssa ja sitä kautta olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten eri aikakausina tapahtuneisiin tekoihin. Näiden vuorovaikutussuhteiden käsitteellistäminen
ja ilmentäminen taideteoksessa voi tuoda esiin tietyn ylevän
(Eerikäinen 2016, 178–202).

Tämä kohottava tunne liittyi korostuneeseen tietoisuuteen
itsestä kyseisessä tilanteessa (Morley 2010, 14). Tarkoitan
tällä ainutlaatuista tunnetta siitä, mitä tapahtuu juuri nyt tässä
tilanteessa.
Ylevä urbaanissa nyt-hetkessä

A surprising gift

The sublime in the urban Now

The human voice is an efficient way to explore the relationship
between an individual human being and the architectural space
around him/her. Using one’s own voice is a basic intervention
in space. For example, when riding a bicycle through an underpass of the motorway I used to shout and listen to the echo coming back. The louder I shouted, the more impressive was the
experience of the space that had just been filled with my sound.
For some reason, it was in the moment right after it – when the
echo of my voice had stopped – that the experience of the volume of the space was the most powerful. At this instant, I had a
strong, uplifting feeling of myself passing through the tunnel.

A concrete situation in public urban space is always a place of
action that involves not only its present and former users but
also a long chain of actions of different people that contributed to its present state. By that I mean all objects in public
urban space represent former actions by someone. These actions are linked to their design, production etc., and they have
taken place at different times, even in different centuries. The
urban surroundings confront the individual with the direct or
indirect Now’s of others in person or through the objects of
its infrastructure (like buildings, walls, streets, bus stop shelters). This is why urban public space affords the possibility to
put the Self into perspective in a very different way than, for
example, when walking in nature. Each situation in public urban space is a social engagement per se, even if you were there
all by yourself.

The (above-mentioned) situation of me going through a tunnel on a bike and the uplifting feeling it generated is a sublime
experience that I evoked myself (with my thoughts, voice and
feelings) in relation to a concrete situation in public urban
space. The sublime experience in this situation is a subjective
conception, something that takes place in the mind. It is a subjective conception going beyond our capacity to completely
understand or control our experiences. (Kant 1973, 106)

The artist Olafur Eliasson talks about the interaction of humans regarding their experience of the Now. He sees the Now
as an entity which is extended in time and space, stating “Your
now is my surroundings and vice versa” (Morley 2010, 123).
This means that every object in public urban space is connected to many Now’s of different people interacting with them
and with each other (from their design to production and daily
use).

The projection of the Self into a concrete urban situation
caused a sudden, unexpected overwhelming yet uplifting feeling in which the sublime happened as a gift and surprise, not
as a reward for heroic action or as a climax after endured pain.
I myself in the concrete situation in urban space created an uplifting feeling in the form of a sudden, surprising experience
without involving oppressive feelings of fear or terror.

I would regard public urban space as mainly consisting of
these interactions. However, we have a quite narrow awareness of these interactions and of how big our influence on
public urban space actually could be. Public urban space is
not just created in a hierarchical act and then used. Instead we
create it ourselves by interacting with its infrastructure and,
through that, by interacting with other people’s actions on different layers of time. The conceptualisation and manifestation
into a work of art of these interactions can evoke a form of the
sublime (Eerikäinen 2016, 178–202)

This uplifting feeling is connected to a high degree of awareness
of the self in the situation in question (Morley 2010, 14). By
that I mean, to have an extraordinary feeling of what is happening right now in this situation.

Minulle toimiminen julkisessa tilassa ja sen kanssa on myös
poliittinen teko suhteessa kaupungin kehittämiseen. Tämä
teko kyseenalaistaa sekä fyysisen tilan että yhteiskuntajärjes-

Konkreettinen tilanne julkisessa kaupunkitilassa on aina tapahtumapaikka, johon liittyvät paitsi sen nykyiset ja entiset
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tyksen hierarkkisia rakenteita. Esitän seuraavaksi esimerkin
ylevän kokemuksesta julkisessa kaupunkitilassa. Siihen kuuluu tämän kokemuksen tulkinta taiteellisen intervention retoriikan kautta.
Kävelemässä aidan viertä pitkin
Lähellä Porin keskustaa sijaitseva Aittaluodonkatu katkeaa
äkillisesti noin 30 metriä pitkään ja kaksi metriä korkeaan
puuaitaan. Aita erottaa asuinalueen, jossa on pitkiä ja matalia kolmikerroksisia asuintaloja, teollisuusalueesta, johon
kuuluu pahvitehdas ja sähkölaitos. Aita on karkeaa tekoa; sen
käsittelemättömät laudat ovat kauniisti ikääntyneitä ja niitä
peittää monen eri harmaan sävyn patina. Aidan päällä teollisuusalueen puolella kulkee kaksi vaakasuoraa piikkilankalinjaa, joita ei voi nähdä toiselta puolelta. (Kuva 1).

elokuvaprojektorin tavoin, jossa sulkimen tiheä liike muuttaa
nopeasti vaihtuvat kuvat liikkuvaksi kuvaksi. Siksi kutsun tällaista aitaa elokuvalliseksi aidaksi. Elokuvallisen aidan ilmiö
on paradoksi, jossa todellisuus (todelliset tapahtumat aidan
toisella puolella) näyttää illuusiolta. Tässä paradoksissa illuusio ja todellisuus vaihtavat paikkaa. Yleensä yritämme saada
illuusion näyttämään todelliselta, kun taas tässä tapauksessa
todellisuus havaitaan illuusion lailla.

For me, working in and with public space is also a political act
contributing to a city’s development. This act questions hierarchical structures in both physical space and the organisation
of society. In the following account, I would like to demonstrate an example of a sublime experience in public urban
space. It includes the interpretation of a sublime experience
through the rhetoric of an artistic intervention.

Kun kävelen aidan viertä pitkin, jouduin yhtäkkiä tekemisiin
havainnon, todellisuuden, illuusion ja oman itsen kysymysten
kanssa. Tilanne herätti kiinnostukseni, ja halusin tietää enemmän siitä.

Walking along a fence

Ennakointi ja muistiin palauttaminen
Kun aitaa katsoo suoraan edestä 90 asteen kulmassa, säännöllisin välein asetetut pystylaudat estävät kokonaan näkemästä
toiselle puolelle. Tämä voidaan tulkita siten, että aita tarjoaa
sen viertä kävelevälle kaksi mahdollisuutta havaita, mitä on sen
toisella puolella: ennakointi (havaita mitä on tulossa) tai muistiin palauttaminen (havaita minkä on jo jättänyt taakseen).
(Kuva 3). Kaksipuolinen aita antaa mahdollisuuden reflektoida nyt-hetken käsitettä ennakoinnin ja muistiin palauttamisen
näkökulmasta.

Tässä paikassa oli aikaisemmin kulkureitti pahvitehtaalle ja
kadulla oli jopa tehtaalle johtavat rautatiekiskot. Kiskot purettiin 1970-luvulla ja tehdasalue erotettiin uudesta asuinalueesta kevytrakenteisella verkkoaidalla, jonka tilalle rakennettiin
myöhemmin nykyinen puuaita. Tämän aidan rakensi todennäköisesti Rosenlew-yhtiö; alueen nykyinen omistaja on UPM
Biofore.
Puuaita on niin kutsuttu kaksipuolinen aita, jossa on poikittaiset osat vaakasuorasti kolmessa tasossa (alhaalla, keskellä
ja ylhäällä) kiinnitettyinä pystylautoihin nauloilla ja pulteilla.
Pystylaudat on rytmitetty niin että niiden väliin jää leveät raot
(Kuva 2).

Kuten esimerkiksi negatiivisessa teologiassa (apofaattinen
teologia, joka tarkastelee Jumalaa kuvaamalla mitä Hän ei ole)
kaksipuolisen aidan tilanteessa nyt-hetki määrittyy siitä mitä
se ei ole: ainoa mikä näkyy on tuleva ja se mikä oli vielä hetki
sitten. Aidan viertä kävelevällä ihmisellä ei ole nykyhetkeä.
(Kuten ei ole myöskään varsinaista liikkuvaa kuvaa. Se mitä
kutsutaan liikkuvaksi kuvaksi on havainnon illuusio, visuaalisen havaintokykymme rajoituksia hyväksikäyttävä temppu.)

Kun aitaa katselee liikkuvasta pisteestä, toisin sanoen kun kävelee sen vieressä katse suunnattuna 45 asteen kulmassa joko
eteen tai taaksepäin, voi nähdä sen läpi toiselle puolelle. Näin
nähtynä se mitä tapahtuu aidan toisella puolella vaikuttaa illuusiolta tai elokuvan liikkeiltä. Pystylaudat ja niiden väliset raot
nimittäin vuorottelevat estäen ja paljastaen näkymän toiselle
puolelle. Pystylaudat ja niiden väliset raot toimivat analogisen

Aidan viertä pitkin kävellessäni löysin mallin itsen sekä ajan
ja tilan suhteelle. Sen sijaan että kävelijä korostaisi itseä tässä hetkessä (kuten on nykyään niin muodikasta), hän katsoo
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behind, one can see through it to the other side. The view on
the other side of the fence has the appearance of an illusion or
the movements of a film. The upright boards and their gaps
namely alternate to block and reveal the view on the other side.
The upright boards and their gaps function like an analogue
film projector, in which the rapid alternation of the shutter animates quickly changing images into a film. That is why I call
this type of fence a cinematographic fence. The phenomenon
of the cinematographic fence is a paradox in which reality (the
real events on the other side of the fence) appears as an illusion. In this paradox, illusion and reality are inter-exchanged.
Usually we try to make an illusion look real, whereas here the
reality is perceived like an illusion.

A street called Aittaluodonkatu near the centre of Pori is cut
off abruptly by an approximately 30-metre long and 2-metre
high wooden fence. The fence separates a housing area with
long, low three-storey buildings from an industrial area including a cardboard factory and an electricity plant. The fence
is built in a robust way, the raw boards are beautifully aged and
they are covered with a patina in many shades of grey. On top
of the fence on the side of the fence facing the industrial area
there are two horizontally aligned lines of barbed wire. They
are not visible from the other side of the fence. (Fig.1)

While walking along the fence, I am suddenly involved in questions of perception, reality, illusion and my Self. The situation
captured my attention and I wanted to know more about it.
Anticipation and recall
When the fence is viewed directly en face from a 90° angle, the
interspersed upright boards completely prevent a view of the other side. This can be interpreted so that the fence gives someone
walking next to it two opportunities to observe what is happening
on the other side: to anticipate (to observe what lies ahead) or to
recall (to observe what one has left behind). (Fig. 3) The double-sided fence offers the possibility to reflect on the concept of
Now from the perspective of anticipating and recalling.

Previously, there was a passage here to the cardboard factory,
and there were even railway tracks passing through the street
to the factory. In the 1970s the railway tracks were dismantled
and the factory area was separated from a newly built housing
area with a light chain-link fence. This fence has later been
replaced by the heavy wooden fence that is there today. The
fence was most probably built by the Rosenlew company; at
present the property is owned by UPM Biofore.

As for example in negative theology (apophatic theology approaching God by describing what he is not), in the situation
with the double-sided fence the Now is defined by what it is not:
the only things visible are what will be and what has been an
instant ago. The person thus walking next to the fence will not
have the present moment. (Just as there will neither be any actual
moving image. What we call the moving image is an illusion of
perception, a trick playing on the limitations of our visual apparatus.)

The type of fence in question is a so-called two-sided fence
with cross-members placed horizontally at three levels (bottom, middle and top) and attached on both sides to upright
members with nails and bolts. The upright boards are interspersed to leave wide gaps between them. (Fig. 2)
When viewing the fence from a moving vantage point, i.e.
walking next to it with the gaze turned 45° forward or 45°
113

eteen ja taakse orientoituakseen, eli nähdäkseen mitä tapahtuu aidan toisella puolella.

Tulkitsin eteen ja taakse katsomisen aidan lävitse airosarjojen
kahden eri asennon kautta: yksi seitsemän samansuuntaisen
airon sarja oli suunnattuna vasemmalle (eli eteen) vinosti aidan vaakasuoraan osaan nähden ja toinen vastaava sarja osoitti
oikealle (eli taakse). Merkitsemällä nämä soutuliikkeen kaksi
asentoa (ennen airojen vetoa ja sen jälkeen) halusin tutkia,
mitä tapahtuu airosarjojen väliin jäävässä tilassa.

Eteen ja taakse katsomisen välissä on kuvitteellinen v:n muotoinen
”sokea” näkymätön alue, joka avautuu aidan toisella puolella. Kuviteltu v-muoto kulkee kävelijän mukana aidan toisella puolella. V:n
muotoisen ”ei-näkyvyyden” kokemusta voisi kutsua ”negatiiviseksi nyt-hetkeksi”. Se määrittelee missä aidanvierikävelijä on kulloinkin ja kuvaa hänen liikkeitään. Aidan ja kävelijän vuorovaikutus
tarjoaa katsojalle erityisen ja yllättävän todellisuuden tunnun.

Kävelemässä aidan viertä pitkin / Walking Next to a
Fence, 2016

Tällaisessa ylevyydessä ei ole minkäänlaista uhkaa itselle.
Päinvastoin, sitä kokiessaan julkisen tilan käyttäjä ei ole erotettu esimerkiksi arjen rutiineista. Paikkaan, joka tarjosi erityisen tunteen, voi palata ja sitä voi käyttää jonkinlaisena ”varikkopysähdyksenä” itsen virkistykseksi.

Osallistuin Åbo Akademissa järjestettyyn Art Approaching
Science and Religion -symposiumiin ja siihen liittyvään Titanik-galleriassa Turussa pidettyyn Ornament & Beauty -ryhmänäyttelyyn 2016. Minun osuuteni näyttelyssä oli gallerian
seinälle ripustettava ornamentaalinen teos, joka oli yhteenveto kokeellisen intervention tuloksista.

Nämä kuvatut tapahtumat olivat lähtökohtana kokeelliselle
taiteelliselle interventiolle, joka tehtiin ilmaisemaan ”negatiivisen nyt-hetken” erikoislaatuista kokemusta aidan viertä pitkin kävellessä. Rekonstruoin kokemuksen taiteellisena interventiona julkisessa tilassa ja lopulta veistoksena näyttelytilaa
varten. Taiteellinen tutkimus antaa minulle mahdollisuuden
ajatella assiosiatiivisesti ja tulkita aidan vieressä kävelemisen
ja aidan läpi katsomisen materiaalisessa taideteoksessa.

Näyttelytilan seinälle oli asetettu kuvitteellinen viimeistelemättömistä laudoista tehty tilanne, joka esitti kaksipuolista
aitaa ja tyyliteltyjä airoja lintuperspektiivistä. Teoksen alapuolella seinällä oli teksti: “Walking Next to a Fence”. (Kuva 5).
Aidan viertä pitkin kävelemisen käsitteellistetty kokemus on
mielestäni ylevän ilmentymä. Se antaa muodon ja materiaalin
mielikuvitukselle ja samalla tiivistää nyt-hetken kokemuksen,
tässä tapauksessa negatiivisen nyt-hetken. Ylevät kokemukset nyt-hetkestä kaupunkiympäristössä voivat olla avain itsen
ja läsnäolon ymmärtämiseen olennaisena osana kaupunkitilan
jatkuvasti liikkuvaa ympäristöä.

Airot aidalle – interventio julkisessa kaupunkitilassa
Jos aidan aukkojen läpi ulottuva katse olisi kiinteää ainetta,
esimerkiksi puiden oksia tai airojen tapaisia esineitä, aidan
viertä pitkin kävelevän ihmisen havainnot voitaisiin ilmentää
kuvanveiston keinoin. Tarkoitan tällä sitä, että koetulle havainnolle voitaisiin antaa muoto ja materiaali. (Kuva 4).

*1 Viittaan tässä Robertsin englanninnokseen vuodelta 1899 ja O. E. Tudeerin
suomennokseen haltioituminen -sanan asiaankuuluvan käytön vuoksi. Vrt. myöhempi englanninnos (Murray  Dorsch 2000): 114): “For the effect of elevated language is not to persuade the hearers, but to amaze them; and at all times, and
in every way, what transports us with wonder is more telling than what merely
persuades or gratifies us.”

Paikan päällä toteutetun kokeellisen intervention nimeksi oli
Airot aidalle (Oars for a Fence) (Ziegler 2015). Asetin aidan
viereen kaksi sarjaa tyyliteltyjä airoja, jotka osoittavat vastakkaisiin suuntiin soutuliikkeen kahden ääriasennon mukaisesti.

*2 Korkean tyylin saavuttamiseksi puheessa toiston, asydetonin (sanojen, fraasien tai lauseiden välisten konjunktioiden pois jättäminen), hyperbatonin (tavallisten sanojen käänteinen järjestys) ja ironian kaltaisia retorisia keinoja on käytettävä
sopivasti. Näiden käytön parantaminen muiden retoristen keinojen ohella, parantaa ja “kohottaa” puheen vaikutusta kuulijoihin ja tekee siitä ylevän.
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The experimental intervention on-site was entitled: Oars for
a Fence (Ziegler 2015). Next to the fence I placed two sets of
stylised oars pointing in two opposite directions, according to
the two positions of oars between a rowing movement. I interpret looking ahead and looking back through the fence through
these two different positions of sets of oars: one set of seven parallel oars being oblique to the horizontal beam and pointing left
(or forward) and one similar set of oars pointing right (or backward). Marking these two positions of the movement of rowing
(before and after one pulls on the handles), I wanted to explore
what happens in the space left between the two sets of oars.

Walking along the fence, I find a model for the relationship between the Self and time and space. Instead of emphasising the Self
in the Now (as is so fashionable to do at present) the fence walker
looks forward and backwards in order to orientate him or herself,
i.e. in order to see what is happening on the other side of the fence.
What lies in between looking forward and looking back is an
imagined V-shaped “blind” area of “non-visibility” opening
up on the other side of the fence. This imagined V shape proceeds with the fence walker on the other side of the fence. The
experience of this V-shaped “non-visibility” might be called
the “negative Now”. It defines where the fence walker is at the
current state and describes his or her movements. The interaction between the fence and the walker gives the viewer an
extraordinary, surprising feeling of reality.

Walking Next to a Fence (Ziegler 2016)
In connection with the conference Art Approaching Science
and Religion I was part of a group exhibition titled “Ornament
and Beauty” at the Titanik gallery in Turku 2016. My contribution to the show was to sum up the findings of the experimental intervention in the form of an ornamental sculptural
work on the wall of the gallery.

In this kind of sublimity, no threat to the Self is involved. On the
contrary, while experiencing it, the user of public space is not
even separated from, say, daily routines. The place where this
extraordinary feeling occurred can be revisited and it might be
used as a kind of a “pit stop” for the re-creation of the Self.
These described events were the starting point for an experimental artistic intervention conducted in order to manifest the
extraordinary experience of the ‘negative Now’ while walking
along the fence. I reconstructed the experience in the form
of an artistic intervention in public space and eventually as a
sculpture for an exhibition space. Artistic research allows me
to think in an associative way and to interpret the act of walking along and looking through a fence in a material work of art.

Mounted on the wall of the exhibition space was an imaginary situation constructed of rough-cut boards, showing a bird’s eye view
of a two-sided fence and stylised oars. Beneath the work there was
a text on the wall saying: “Walking Next to a Fence”. (Fig. 5)
The conceptualised experience of walking along a fence is to
my mind an expression of the sublime. It gives imagination form
and material and at the same time it condenses the experience
of the Now, in this case the negative Now. Sublime experiences
of the Now in connection with the urban surroundings can be
a key to understanding the Self and its presence as an essential
part of constantly moving surroundings in urban space.

Oars for a Fence – an intervention in public urban space
If the gazes reaching through the gaps in the fence were solid
matter, for example the branches of trees or objects like oars, the
perceptions of a person walking next to the fence could be manifested with the means of sculpture. By this I mean that the experiential perception would be given a form and material. (Fig.4)

*1 I use here the translation from 1899 because of the pertinent use of the expression ‘transport’. The same passage in a more recent translation (Murray and
Dorsch 2000: 114): ‘For the effect of elevated language is not to persuade the
hearers, but to amaze them; and at all times, and in every way, what transports us
with wonder is more telling than what merely persuades or gratifies us.’
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*2 To reach elevation in speech, rhetorical devices such as repetition, asyndeton (omitting conjunctions between words, phrases, or clauses), hyperbaton (inversion in the arrangement of common words) and irony have to be used in an
appropriate way. Improving the use of these, among other rhetorical devices,
improves and ‘elevates’ the impact of the speech on the audience and renders
it sublime.

Fig. 1, photo: Denise Ziegler

Fig. 6, photo: Denise Ziegler

Fig. 2, photo: Denise Ziegler
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Denise Ziegler

Parkkiruutu 24h, 2016
Parkkiruutu 24h oli paikkasidonnainen teos Porin taidemuseon Veistospihassa Art @ the Heart of the City -näyttelyn
yhteydessä 16.9.2016 – 29.1.2017. Parkkiruutu 24h toteutettiin “The Knitting Ladies” ja Pormestarinluodon asukastuvan käsityökerhon (Pori kaupunki/perusturva) kanssa. Valkoiset viivat virkkasivat: Sinikka Juoperi, Sirkka Kanerva,
Sirkka Koskivainio, Sirkka Leivo-Jokimäki, Sirkku Laine, Pirkko Liesikari, Heli Lind, Marja-Terttu Naukkarinen, Paula
Nurminen, Anu Ranta, Anita Tamminen, Susanna Virkki, Päivi Visavuori ja Denise Ziegler

Denise Ziegler

Parking 24h, 2016

Parking 24h is a site-specific interventional work for the Sculpture Garden at the Pori Art Museum in connection
with the exhibition Art @ the Heart of the City 16.9.2016 - 29.1.2017. Parking 24h was realised with the help of ‘The
Knitting Ladies’ and the crafts club at Pormestarinluoto, City of Pori/Social Services and Healthcare Centre of Pori.
The white parking lines were crocheted by Sinikka Juoperi, Sirkka Kanerva, Sirkka Koskivainio, Sirkka Leivo-Jokimäki, Sirkku Laine, Pirkko Liesikari, Heli Lind, Marja-Terttu Naukkarinen, Paula Nurminen, Anu Ranta, Anita Tamminen,
Susanna Virkki, Päivi Visavuori and Denise Ziegler.

Kuva: Susanna Virkki
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Uusi pysäköintialue

sä paikoissa kuten siltojen alla. Keräämäni aineiston mukaan P
24h -alueille pysäköidyt autot ovat usein erilaisia kuin muiden
pysäköintialueiden autot. Ne ovat esimerkiksi usein vanhempaa vuosimallia tai näyttävät hylätyiltä. P 24h -pysäköintialueita myös sijoitetaan tarkoituksella kaupungin laitamille, jotta
rohkaistaisiin ihmisiä käyttämään julkista liikennettä.

Porin taidemuseon takana on entinen mukulakivikatu, jonka
katkaisevat museon lisärakennukseen johtavat kaksi lasikäytävää. Käytävien välissä on tyhjä piha-alue, Veistospiha. P 24h
(Parkkiruutu 24h) muutti pihan kuvitteelliseksi pysäköintialueeksi. Maahan merkittiin seitsemän pysäköintiruutua puuvillasta virkatuilla viivoilla ja lipputankoon nostettu lippu julisti, että alue on ympärivuorokautinen pysäköintialue ”P 24h”.

Työskentely kaupungin kanssa
Kaupunkitilassa ja sen parissa työskentelevänä taiteilijana ja
tutkijana minulle on ensiarvoisen tärkeää muuttaa koko urbaani tila työskentelytilaksi. Niinpä lähtökohtanani on kaupunki kokonaisuudessaan. Kaupunki on työpaja, paikka jossa
työ saa alkunsa, ja samalla se on suunta jota kohti työ suunnistaa. Henk Slager (2015, 28) vaatii taiteen käytäntöjen kohdistamista lopputulokseen keskittymisen sijasta kokeellisiin
ja laboratoriotyyppisiin ympäristöihin ja että taiteellisen tutkimuksen päämääränä tulisi olla uuden tiedon ja kokemuksen
hankkiminen. Hän kutsuu taiteellista tutkimusta “laboratorioksi ilman protokollaa”, jossa noudatettavaa polkua ei ole
tarkkaan määritelty etukäteen. (ibid., 38) Omassa tutkimustyössäni minulla on protokolla: toimia tutkimuskohteen, kaupungin, parissa niin paljon kuin mahdollista. Tarkoitan tällä
sitä, että toimin kaupungin kanssa ihmisenä, taiteilijana ja tutkijana. Minun on toimittava tutkimuskohteeni – tässä tapauksessa kaupungin – mukaisesti.

P 24h on paikka, jossa voit olla niin kauan kuin haluat
Pysäköintialueet ovat kaupunkitilan alati läsnä oleva osa. Ne
varaavat tilan potentiaalista pysäköityä autoa varten muilta
käyttötarkoituksilta. Tämä tarkoittaa sitä, että merkitty pysäköintiruutu vahvistaa auton mahdollisen läsnäolon, oli se
siellä tai ei. Parkkiruutu 24h -interventiolla en halunnut ensisijaisesti kritisoida pysäköintialueiden lukumäärää kaupunkitilassa, vaan kehittää kaupunkilaisten vastuuta suhtautua
aktiivisesti julkiseen kaupunkiympäristöönsä ja ottaa se käyttöönsä. Mitä jos esimerkiksi jalankulkijat valtaisivat katujen
osia yksinomaiseen käyttöönsä? Jos esimerkiksi jokaisessa
kadunkulmassa olisi ajatteluympyröitä (Thinking Circles – T
24h) jalankulkijoille: matalia korokkeita, jolle yksi henkilö
kerrallaan voisi nousta, seistä hetken paikoillaan ja miettiä
seuraavaa askeltaan tai suuntaansa?
Teokseni Porin taidemuseolle liittyy käynnissä olevaan projektiin, jossa tutkin P 24h -pysäköintialueita paikkoina, joissa
aika tuntuu pysähtyneen. Ne julistavat, että P 24h on paikka,
jossa voi olla niin kauan kuin haluaa. Väittämä ei ole itse asiassa faktisesti totta vaan pikemminkin viittaus pysäköintikyltin
“P 24h” herättämiin mielleyhtymiin.

Tutkiessani Isolinnankadun P 24h -pysäköintialuetta ja keskusteluissa sen säännöllisten käyttäjien kanssa sain tietää, että
autoilijoilla, jotka käyttävät sitä usein, on yhteinen sanaton
sopimus siitä, mihin kukin pysäköi. Esimerkiksi ison pakettiauton kuljettajalle annetaan helposti käytettävä paikka pysäköintikaistan päässä, johon voi ajaa suoraan. 24 h -pysäköintialue ei ole vain paikka, johon auto pysäköidään vaan myös
kaupunkitilassa oleva tilanne, jossa ihmiset ovat keskenään
vuorovaikutuksessa.

P24h -pysäköintialueet sijaitsevat usein kaupunkien kuolleilla
vyöhykkeillä, jotka eivät välittömästi kiinnosta ketään. Ne ovat
usein tilapäisiä, sijaiten tonteilla, joille tulee muuta käyttöä lähitulevaisuudessa. Pysäköintialueet saattavat myös olla etäisis120

A new parking lot

places, such as under a bridge. According to my collected data
the cars parked in P 24h facilities often differ from those in
other parking lots. They are often, for example, older models or look abandoned. P 24h lots are also deliberately placed
in the periphery of the city to encourage people to use public
transport.

There is a former cobblestone street at the back of the Pori
Art Museum. It is cut off by two glass corridors leading to an
extension of the museum. In between the two corridors is a
barren yard area, the Sculpture Garden. P 24h transformed
the yard into an imaginary parking lot: seven parking spaces
were marked on the ground with lines crocheted from white
cotton, and a flag hanging from a flagpole proclaimed the area
to be a round-the-clock parking lot ‘P 24h’.

Working with the city
As an artist and researcher working with and in urban space for
me it is tantamount to turn the entire urban space into a working place. Therefore, my starting point is the city as a whole.
The city is the workshop, the place where the work starts, and
at the same time it is the direction where the work is heading.
Henk Slager (2015, 28) demands that the focus in art practice should move from the end product to experimental and
laboratory-style environments and the goal of artistic research
should be the gaining of new knowledge and experience. He
calls artistic research a “laboratory without protocol” where
the path to be followed is not clearly defined beforehand.
(ibid. 38) In my own research I do have a protocol: to engage
with the subject matter, the city, as much as possible. By that I
mean that my involvement with the city is the involvement of a
person, an artist and a researcher. I have to bring myself in line
with the subject matter, in this case the city.

P 24h is a place where you can stay as long as you like
Parking lots are an omnipresent element in urban space. Parking places reserve the space from other uses for a potentially
parked car. This means that a marked parking space confirms
the possible presence of a car whether it is there or not. With
the intervention Parking 24h I did not mean at first hand to
criticise the numbers of parking lots in urban space but rather to develop the responsibility of citizens to actively relate to
and appropriate their public urban surroundings. What if, for
example, pedestrians would claim parts of streets for their exclusive use? If there were, for example on each street corner
thinking circles (T 24h) for pedestrians: slightly elevated platforms marking a spot for one person to enter, stand still and
think of the next step or what direction to take?

While doing research on the P 24h in Isolinnankatu and talking to its frequent users, I found out that drivers using this
parking lot on a regular basis have a mutual unspoken understanding of who parks where. For example, the driver of
a large van gets an easy parking space at the head of a parking
lane where straight-in parking is possible. The P 24h -parking
lot is not only a place to park the car but also a situation in
urban space where citizens interact.

The work for the Pori Art Museum is connected to an ongoing
project that investigates the status of P 24h parking facilities
as locations where time seemingly stands still. They proclaim
that P 24h is a place where you can stay as long as you like.
The statement is not factually correct, but rather a reference
to associations with the parking sign “P 24h”.
P 24h parking facilities are often located in urban dead zones
that are not of immediate interest to anyone. They are often
temporary, on properties that will be used in the near future
for some different purpose. The facilities can also be in remote

P 24h parking lots have also other particular features. For
example, at Isonlinnankatu P 24h parking, half of the area
is sandy, and half is asphalt. If it is raining the water gathers
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Katson, että tällä kokemuksella, joka perustui havaintoon kaupunkiympäristössä, on ylevä konnotaationsa. Se on korotettu
arkikokemuksesta ja koen sen erikoislaatuisena. Soveltamalla
kokeellista interventiota ja kirjoittamalla siitä pyrin hankkimaan lisää tietoa tästä erityisestä kokemuksesta.

in pits; one drives slow and tries to avoid the bumps. Weeds
like tansy are typical plants growing there. The tansy is known
mostly for its yellow ball shaped flowers and because its scent
is peculiarly bitter. It is similar to camphor and also slightly like rosemary. Tansy usually grows on dry meadows and in
sandy dry places that have been left unattended, just like most
of the P 24h parking lots. P 24h parking lots are therefore biotopes in urban surroundings for pioneer plants like the tansy.
During the research for this project the tansy plant became an
indicator of places connected to 24h -parking lots. And, not
to my surprise, I found tansies also in the Sculpture Garden of
the Art Museum, a cut-off part of a former street.

Käänne kohti osallistavaa teosta

Thick white lines
The lines on the ground marking parking places are often
painted with thick white paint and they are worn by the weather and by cars driving over them. For my parking lot re-enactment at the museum, I wanted to express these characteristics
– the thickness and worn condition – of the white painted lines
through an alternative material and technique.

Assosiatiivinen ajattelu johti päätökseen käyttää valkoista
puuvilla ja virkkaustekniikkaa. Käsin virkatulla puuvillalla ja
asfalttiin maalatuilla viivoilla on mielestäni joitakin samankaltaisia piirteitä. Virkatussa puuvillassa on vaihteleva pintarakenne ja pieniä reikiä, joista tausta näkyy läpi. Lisäksi virkattu puuvilla korostaa valkoisten viivojen objektiluonnetta.
Virkkaus myös hidasti teoksen toteuttamisprosessia ja antoi
minulle aikaa miettiä kohtaamisiani kaupunkitilassa.

Tajusin nopeasti, että saadakseni virkatut valkoiset viivat seitsemälle pysäköintipaikalle valmiiksi kohtuullisessa ajassa,
minun oli pyydettävä muita avukseni virkkaamaan 60 metriä
valkoista viivaa. P 24h ei ollut alun perin osallistava teos, mutta toteutuksen kehittyessä se muuttui sellaiseksi. Olen tyytyväinen, että pyysin apua, koska sillä tavoin teoksen toteuttaminen oli nautinnollisempaa ja se tutustutti minut erilaisiin
ihmisiin, joita en olisi muuten tavannut. Kaksi naisten ryhmää
Porista (yhteensä 15 naista) auttoivat virkkaamaan pysäköintiviivat. Ensimmäinen ryhmä oli oma-aloitteisesti muodostunut
käsityöryhmä nimellä The Knitting Ladies. Toinen ryhmä oli
Porin kaupungin organisoima Pormestarinluodon asukastuvan käsityökerho. Kesän aikana me naiset vaihdoimme kuvia
ja kuulumisia virkatuista viivoistamme ja työmme edistymisestä. P 24h:n toteuttaminen vapaaehtoisten kanssa lisäsi tärkeän
kerrostuman teokseen: työskentelimme kaikki eri paikoissa
julkiseen tilaan kuuluvan erityisen tilanteen rekonstruoinnin
parissa. Virkattujen valkoisten viivojen palat sitten koottiin
taidemuseon pihassa kuvitteelliseksi pysäköintialueeksi.

Pysäköintialueiden valkoiset viivat, tai pikemminkin monien
näiden viivojen paksuus, koskettaa minua erityisellä tavalla.
Minusta valkoiset viivat ovat varsin ”rohkeita” korostetussa

Kun virkatut viivat oli asennettu Veistospihaan, ne altistuivat
tuulen ja sään vaikutukselle. Minun piti kiinnittää ne maahan
pitkillä nauloilla tuulen varalta. Heti kun olin saanut teoksen

P 24h -pysäköintialueilla on myös muita erityispiirteitä. Esimerkiksi Isolinnankadun P 24h -pysäköintialueesta puolet
on hiekkakenttää ja puolet on asfalttia. Sateella vesi kerääntyy
kuoppiin; alueella ajetaan hitaasti ja koetetaan väistää töyssyjä. Alueen tyypillistä kasvistoa ovat pietaryrtin tapaiset rikkaruohot. Pietaryrtti tunnetaan lähinnä keltaisesta pallomaisesta
kukastaan ja erityisen kitkerästä tuoksustaan. Se on kamferin
tapainen ja muistuttaa hieman rosmariinia. Pietaryrtti kasvaa
yleensä kuivilla niityillä ja kuivissa hiekkaisissa paikoissa,
jotka on jätetty hoitamatta kuten useimmat P 24h -pysäköintialueet. Nämä alueet ovat näin ollen kaupunkiympäristössä
biotooppeja pioneerikasveille kuten pietaryrtille. Projektia
varten tekemissäni tutkimuksissa pietaryrtti osoittautui P 24h
-pysäköintialueisiin liittyvien alueiden indikaattoriksi. En
myöskään hämmästynyt, kun löysin pietaryrttejä Porin taidemuseon entisestä kadusta erotetulta veistospihalta.

materiaalisuudessaan ja silti niiden tehtävänä on ”vain” merkitä symbolisesti pysäköintipaikan rajat. Niiden materiaalisuus
on nähdäkseni ristiriidassa symbolisen viestimisen kanssa,
jolla merkitään autolle varattua tilaa. Minua kiehtoo tämä ristiriita. Pyrin ilmaisemaan tämän erityisen ”tuhlatun” materiaalisuuden kokemuksen interventioteokseksi.

Paksut valkoiset viivat
Pysäköintipaikkoja merkitsevät viivat yleensä maalataan paksulla valkoisella maalilla ja niitä kuluttavat sää ja niiden yli ajavat autot. Museolle tekemäni pysäköintialueen lavastuksessa
halusin ilmaista näitä valkoisten maalattujen viivojen piirteitä
– niiden paksuus ja kuluneisuus – vaihtoehtoisella materiaalilla ja tekniikalla.
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municating the outlines of a space reserved for a car. This
contradiction intrigues me. I intended to articulate this particular experience of “wasted” materiality into an interventional work of art.
To me the experience of this “wasted” materiality that
stemmed from an observation in the urban surroundings, has
a sublime connotation. It is uplifted from everyday experiences and I experience it as something extraordinary. Using an
experimental intervention and writing about it, I aimed to find
out more about this extraordinary experience.
A turn towards a participatory work
I soon realised that, in order to finish the crocheted white
lines for the seven parking spaces in a reasonable time, I had
to ask other people to help me to crochet the amount of 60 m
of white lines. P 24h was not initially a participatory work but
in the development of its implementation it grew into one. I
was glad that I asked for help because the realisation of the
work was in that way more enjoyable and it brought me together with different people whom I would not have met otherwise.
Two groups of women from Pori helped to crochet the parking lines (15 women altogether). The first group was a self-organised handicraft group called ‘The Knitting Ladies”. The
second group was formed by the participants of a suburban
knitting circle from Pormestarinluoto organised by the City
of Pori. Over the summer months, we ladies exchanged images and news about our crocheted lines and how we were proceeding with them. The realisation of the Parking 24h with the
volunteers added an important layer to the work: we all were
in different places working on the reconstruction of one particular situation in public space. Then the pieces of crocheted
white lines were assembled in the yard of the art museum into
an imaginary parking lot.

Associative thinking led to the decision to use white cotton
and the technique of crocheting. Hand-crocheted cotton has
to my mind some similarities with the painted lines on asphalt:
it has alterations of texture and little holes through which the
background can be seen. In addition to this, the crocheted
cotton emphasises the object state of the white lines. The
technique of crocheting also slowed down the process of realising the work and gave me time to think about my encounters
in urban space.
The white lines or more accurately, the thickness of many of
these white lines in parking lots touches me in a particular
way. To me, the thick white lines are quite “brave” in their
emphasised materiality yet having “only” the role of marking
symbolically the borders of a parking space. Their materiality
is, to my mind, in contradiction to the symbolic way of com-

After being placed in the Sculptural Garden the crocheted
lines were exposed to wind and weather. I had to fix them onto
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valmiiksi, huomasin että huokoinen materiaali, puhdas väri ja
teokseen uhrattu aika ja työ herättivät minussa halun suojella sitä. Aloin pelätä, että puuvillaviivat likaantuvat. Tämä on
hassua, ajattelin, sillä eihän kukaan pelkää, että valkoiset pysäköintiviivat likaantuvat. Mikään ei säily puhtaana ja valkoisena
julkisessa kaupunkitilassa.

the ground with long nails so that they would not be blown
away. Right after finishing the work I realised that the porous
material, the pure colour and the amount of time and work invested in the work made me want to protect it. I started to fear
for the cotton lines getting dirty. Silly, I thought, you would
never fear for white parking lines to get dirty. Nothing stays
pure and white in public urban space.

Fig. 1, photo: Denise Ziegler

Fig. 2, photo: Denise Ziegler
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Mitä jos?

What if?

Interventio on kaiken aikaa kehittyvä ja muotoaan muuttava taiteen ala, jonka pääpiirteet ovat julkinen urbaani tila tapahtumapaikkana, paikkasidonnaisuus, osallistuvuus, kokeellisuus, tutkimuksellisuus ja keskustelevaisuus. Interventio saa usein alkunsa
uteliaisuudesta julkista tilaa tai tilannetta kohtaan, ja se on silloin kaupunkitilaa tai tilannetta kommentoiva tai häiritsevä teos. Se
on reaktio kysymykseen mitä jos.

Intervention is a continuously evolving and transforming genre of art whose main features are public urban space as a site for
events, site-specificity, activation, experimentation, and focus on research and dialogue. Intervention often originates from curiosity about public urban space or a situation, being an artwork commenting on or disturbing urban space and situations. It is a
reaction to the question What if.

Interventio ottaa kantaa vallitseviin olosuhteisiin, sosiaalisiin rakenteisiin ja ympäröivään tilaan, ja se esittää kysymyksen siitä, kenelle tila kuuluu ja millä ehdoilla sitä voi käyttää. Taiteellisten motivaatioiden lisäksi interventioiden lähtökohtana ovat näin ollen
usein myös tutkimukselliset kysymykset.

Intervention takes a stand on prevailing conditions, social structures and surrounding space and it poses the question to whom
the space belongs and on what terms it can be used. In addition to artistic motivations, interventions thus often also proceed from
research questions.

Taiteilijan, tutkijan tai kuraattorin näkökulmasta työhuone laajenee interventioissa kaupungin kokoiseksi. Uusia ajatusmalleja ja
taiteellisia toimintatapoja kehitetään ja kokeillaan suoraan julkisessa tilassa, jolloin kaupungin infrastruktuurista ja sen käyttäjistä
tulee luonnollinen osa interventioita.

From the perspective of an artist, researcher or curator, in an intervention the studio expands to the size of a whole city. New
models of thought and artistic practices are developed and tested directly in public space, making the infrastructure of the city and
its users a natural part of interventions.

Taidehistorian näkökulmasta interventiot jatkavat mm. maataiteen ja minimalistisen taiteen, situationistien sekä fluksustaiteen
perinnettä kehittämällä niiden ajatuksia ja motivaatioita keskustelevampaan ja tutkimuksellisempaan suuntaan.

From the perspective of art history, interventions continue, among other things, the traditions of Land and Minimalist art, the
Situationists and Fluxus art by developing their ideas and motivations in a more dialogical and research-oriented direction.

Porissa alettiin vuonna 2009 käyttää taiteellisia interventioita osana Aalto-yliopiston Porin yksikön opetusta. Julkiseen ja puolijulkiseen tilaan toteutetut projektit koettiin sopivaksi välineeksi tutkia kaupunkitilaa. Vuonna 2009 Tervetuloa kaupunkitilaan
valtasi tyhjillään olevan tilan Kauppahallista, tuoden perinteisesti kaupallisessa käytössä olevaan tilaan vaihtoehtoista toimintaa.
Tästä interventiot kehittyivät kannanotoiksi muutoksen alla olevaan kaupunkitilaan ja hierarkioita purkaviksi demokraattisiksi
taiteen teoiksi.

Artistic intervention began to be used in Pori in 2009 as part of teaching provided by the Pori Unit of Aalto University. Projects
carried out in public and semi-public space were felt to be a fitting way of studying urban space. In 2009 Tervetuloa kaupunkitilaan / Welcome to Urban Space intervention took over a vacated space in the Market Hall, introducing alternative activities into
a place that is traditionally in commercial use. From there the interventions developed into taking a stand on the changing urban
space and into democratic art acts deconstructing hierarchies.

Interventiotaide on uudistanut julkisen tilan taiteen käsitettä ja noussut perinteisemmän ja staattisemman julkisen taiteen rinnalle. Kirjassa esitellyt interventiot tähtäsivät siihen, että kaupunkilaiset ottaisivat enemmän haltuun julkista tilaa. Interventiotaiteessa on nähty tarpeelliseksi korostaa, että julkinen tila on todella kaikkien yhteinen tila, se ei ole vain kauttakulkuväyliä, joihin on
sijoitettu harvojen ja valittujen muistolle pyhitettyjä julkisia teoksia. Teokset kuten Makkarakioski tai Maailmanäyttely etsivät
julkiselle taiteelle uusia tiloja ja ennen kaikkea tilanteita. Sen sijaan, että taide nostetaan jalustalle ikuiselle kunniapaikalle kaupungin puistojen hoidetuille nurmikoille, luodaan demokraattisia tilanteita ja paikkoja keskusteluille. Pysyvyyden sijaan painopiste on hetkellisyydessä ja läsnäolossa. Interventio luo uudenlaisen suhteen paikallishistoriaan ja pakottaa kohtaamaan julkiseen
taiteeseen liittyvät kysymykset nostalgiasta, kunniasta ja ylevistä arvoista. Julkisen tilan pitäisi olla yhdessä luotua ja koettua, mutta julkisen taiteen tehtävä on perinteisesti ollut kuvittaa ja vahvistaa vallitsevia hierarkioita. Interventiotaiteella on mahdollisuus
tuoda näkyville, kyseenalaistaa ja purkaa näitä valtarakenteita.

Intervention art has renewed the concept of art in public space and taken its place next to more traditional and static public art.
The interventions presented in this book aimed at the city dwellers themselves taking over urban space to a greater degree. It has
been regarded as necessary in intervention art to emphasize that public space is truly shared space for everyone, not just routes
and thoroughfares with public works of art consecrated to the memory of the chosen few on them. Works such as Sausage Kiosk
or World Expo searched for new venues and above all for new situations for public art. Instead of putting art on a pedestal in an
eternal place of honour amidst the tended lawns of the city’s parks, places for dialogues and democratic situations are created.
Instead of permanence, the emphasis is on momentariness and presence. Intervention creates a new relationship with local history
and public art, forcing critical encounters with the issues of nostalgia, honour and values of the sublime. Public space should be
jointly created and experienced, but the purpose of public art has traditionally been to illustrate and reinforce prevailing hierarchies. Intervention art has opportunities to reveal, question and deconstruct these power structures.

Yleisön osallisuus interventioteoksissa on merkittävää ja olennaista. Kaikki kirjassa kuvatut teokset tutkivat jossain määrin yleisön suhdetta interventioon. Lisäksi ne kysyvät voiko interventioilla vaikuttaa siihen, miten kaupunki kehittyy, ja jos niin miten.
Interventiot eivät kaihda erimielisyyksiä ja siten niiden vastaanotto voi myös olla ristiriitojen sävyttämää. Mikä toisesta on hauskaa
voi toisesta olla häpeällistä. Yleisö saattaa ottaa intervention vastaan huumorina tai häiriönä. Juuri nämä ristiriidat avaavat kes-

The participation of the public in works of intervention is significant and essential. All the works described in this book explore
to some degree the public’s relationship with intervention. They also ask whether interventions can have an impact on how a
city develops, and, if so, how does it happen. Interventions do not avoid disagreement and therefore their reception can also be
marked by conflicts. What one finds to be amusing, someone else considers to be shameful. The public may perceive intervention
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kustelun ja kutsuvat ottamaan kantaa. Taide voi näin tuoda esiin asioita, jotka hegemoninen yhteiskunta pyrkii piilottamaan ja
vaientamaan.

as humour or disturbance. Precisely these contradictions open up discussion and invite people to take a stand. Art can thus bring
out things that hegemonic society tries to hide and silence.

Interventioita Poriin

Interventions in Pori

Miksi juuri Pori valikoitui sekä kirjassa että toiminnassa keskeiseksi paikaksi? Porin kaupunki on sopivan kokoinen ja kompakti kaupunki, jonka hallinnollinen ilmapiiri on suopea julkisessa tilassa tapahtuvia kokeellisia tapahtumia kohtaan. Porissa esimerkiksi kaikki tilat ja palvelut ovat suuria kaupunkeja edullisempia ja helpommin saavutettavissa. Kaupungin työntekijöihin oli
mahdollista luoda henkilökohtainen suhde ja saavuttaa suora kontakti. Näillä seikoilla on huomattava merkitys projektien toteutuksessa. Lisäksi Pori oli monille opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille vieras kaupunki, näiden aloittaessa työskentelyn siellä,
mikä mahdollisti uusien asioiden näkemisen ja uudenlaisen ajattelun. Tätä “ennen-kuin-tottuu-uuteen” -näkökulmaa käytettiin
monissa interventioissa hyväksi mikä antoi myös porilaisille mahdollisuuden nähdä tutun kaupungin tuorein silmin.

Why was Pori, in particular, chosen as the central location for the book and the activities? Pori is a compact city of suitable size
with an administrative atmosphere that is positive to experimental events and acts in public space. In Pori, for example, all public
facilities and services cost less than in large cities and are more easily accessible. A personal and direct contact can be formed
with municipal officials and employees. These are matters of considerable importance for realising projects. Moreover, Pori was
an unfamiliar city for many students, researchers and faculty members, when they started working there, thus making it possible
to see new things and to think in new ways. This perspective of “before you get used to the novel” was applied in many of the interventions, thereby allowing also the residents of Pori to see things in a fresh way.

Opetuksen menetelmänä interventiot veivät ulos luokkahuoneista. Interventioilla kokeiltiin, miten taide soveltuu todellisuuteen
tai törmää sen kanssa. Yleisö altistui taiteelle ja taide altistettiin julkisen tilan käyttäjille. Tämä käynnisti vuorovaikutteisia tapahtumaketjuja. Esimerkiksi Antinkatu 7 -projekti (2011), joka toimi kuukauden ajan vaihtuvien projektien tapahtumapaikkana, toi
monimuotoisen, yllättävän ja joskus järkyttävänkin taiteen kaupunkitilaan, jossa yleisö joutui reagoimaan siihen. Monelle opiskelijalle tämä oli uusi tapa tehdä taidetta ja vaikutti käsitykseen taiteen tekemisestä, esittämisestä ja vastaanottamisesta. Toisaalta tällaisessa tilanteessa yleisöä ei myöskään voi valita, vaan yllättävät kohtaamiset ja niiden toistuminen tulee osaksi prosessia. Yleisön
vaikutus teoksiin ja niiden toteutuneeseen muotoon saattoi olla radikaali, kuten Antje Sariola esimerkissään tuo ilmi: Pornopulla
-teoksesta ei tullutkaan pornoa, vaan jotakin aivan muuta, ja lopulta myös sarja valokuvia.

As a method for teaching, intervention lead out of the classrooms. The interventions were used to test how art adapts to reality or
clashes with it. The public was exposed to art, and art was exposed to those who use public space. This launched interactive chains
of events. For example, the Antinkatu 7 project (2011), which functioned for a month as the venue of changing art projects,
introduced diverse, surprising and sometimes even shocking art into urban space, where the public had to react to it. For many
students, this was a new way to make art and it affected notions of the making, display and reception of art. On the other hand, in
a situation like this the audience cannot be chosen, and surprising encounters that are repeated become part of the process. The
effect of the public on the works and their realization of may be radical, as Antje Sariola shows in her example. Her Porno Bun did
not become porno but something quite different, and finally a series of photographs.

Antinkatu 7:ssä näyttelyt ja niihin liittyvät tapahtumat saavuttivat ns. vakioasiakkaiden joukon. Osa näistä vakioasiakkaista on
edelleen kiinteä osa Porissa tapahtuvien tekojen ja teosten yleisöä. Ihmiset, joilla on aikaa ja tarvetta keskustella yhteisistä ja
omista asioista, ovat kaupungissa piileviä voimavaroja. Heidän äänensä ei tulisi samalla tavalla kuuluviin ilman interventioprojekteja, jotka kutsuvat yleisöä mukaan asettamatta osallistumiselle ehtoja tai vaatimuksia. Osana interventioprojektia tulee näkyväksi
kaupunkilaisten mahdollisuus osallistua uusien paikkaan liittyvien kertomusten luomiseen.

In Antinkatu 7, the exhibitions and their events found a group of “regulars”. Some of them are still a regular part of the public of
acts and works done in Pori. People with time and need to discuss shared and personal matters are latent resources of a city. Their
voice would not be heard in the same way without intervention projects that invite the public to take part without any conditions or
requirements laid down in advance. One result of an intervention project is to give visibility to the opportunities of the residents
to take part in creating new narratives of place.

Taiteellisen ajattelun tuotosten vieminen kaupunkitilaan mahdollistaa myös esimerkiksi sen, että aikaa on käytettävissä rajattomasti verrattuna vaikkapa kolmen viikon näyttelyaikaan galleriassa. Toisaalta interventiotaiteeseen olemuksellisesti kuuluva hetkellisyys myös mahdollistaa nopeatempoiset ja lyhytkestoiset kokeilut, jotka jäävät elämään, vaikka harvalukuistenkin katsojien
mielissä, ja muuttuvat kertomuksiksi. Kertomukset ja niiden kytkeytyminen kaupunkitilan kokemukseen onkin olennainen osa
toteutuneita interventioita ja sitä, mihin ne vievät. Tarinat liittyvät tapaan, jolla interventiot muuttavat suhdettamme aikaan, kuten
kirjan esimerkeissä useaan kertaan tulee ilmi. Interventio tuo aikaa tilaan, luo katkoksen arkiseen jatkumoon ja itsestäänselvyyksiin. Interventio venyttää tilannetta ja avaa aikaa pohdinnalle. Interventio katsoo ajassa sekä taaksepäin että eteenpäin. Usein
tapahtumapaikkoina on tiloja, joiden tulevaisuus on epäselvä. Interventio inspiroi muistelemaan – mutta se voi myös inspiroida
oivaltamaan tilan uusia mahdollisuuksia. Interventio voi ottaa kantaa kaupunkikehitykseen ja suunnitelmiin, joita kaupungin varalle on virastoissa luotu.

Taking the products of artistic thinking into urban space also makes it possible, for example, to have limitless use of time, compared with a three-week exhibition in a gallery. On the other hand, momentariness, which is essentially part of intervention art,
also permits experiments of quick tempo and brief duration that live on in the minds of even few viewers, and become narratives.
The narratives and their connection to the experience of urban space were an essential aspect of the realized interventions and
where they lead. The stories are associated with the way in which interventions transform our relationship with time, as often
shown in the examples given in the book. Interventions introduce time into space, creating a break in the everyday continuum
and to the self-evident. Intervention stretches the situation, opening up time for pondering. Intervention looks both backwards
and forwards in time. The venues of events are often spaces with an indefinite future. Intervention inspires people to remember,
but it can also inspire to see new opportunities in the space. Intervention can address urban development and plans for the city
drawn up in municipal offices.
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Useissa projekteissa tapahtuman aikataulu on jätetty määrittämättä, eikä kaikilla edes ole loppua. Space Invaders Revolution -tapahtumassa (2014) tieto siitä, että näyttelyä ei tarvinnut purkaa, oli ainutlaatuinen ja harvinainen kokemus: taide ja tila jätettiin
huolehtimaan itsestään ja odottamaan lopullista kohtaloaan. Airot aidalle -teos (2015) taas saattoi muuttaa aikakäsitystämme
luomalla aikaan tyhjän aukon. Teos himmensi nykyhetken ja korosti tulevaa ja mennyttä. Teos pohti kaupunkitilaa siinä kävelevän näkökulmasta ja nosti kävellen liikkuvan henkilön näkökulman olennaiseksi, muistamisen arvoiseksi osaksi kaupunkitilaa.
Interventio ajateltiin varikkopaikoiksi kaupunkilaiselle, jossa hän saa itsetuntoaan kohottavan, ylevän kokemuksen. Kokemus
perustuu siihen, että kaupunkilainen ottaa haltuun oman aikansa ja paikkansa kaupunkitilassa.
Interventioilla saavutettu yhteys yleisöön on jotain aivan muuta kuin institutionaalisen taiteen kautta on mahdollista saavuttaa.
Kaupunkitilassa rajapinnat taiteen ja ei-taiteen välissä ylittyivät jatkuvasti ja molempiin suuntiin. Olimme etukäteen tietoisia siitä,
että rajat tunnistettavan taiteen ja ei-taiteen välillä saattaisivat interventioiden myötä hälventyä, mutta yllätyimme siitä, että myös
taiteen tekijän ja taiteen kokijan roolit menivät uusiksi. Esimerkiksi Autotalon Space Invaders Revolution -interventiossa vierailijat ottivat tapahtuman omakseen ja jakoivat kokemuksiaan rakennuksen historiasta ja yhteisestä ympäristöstä. Tapahtumapaikan
naapurustossa asuvista lapsista tuli näyttelyn jokapäiväisiä vieraita, jotka viettivät tiloissa paljon aikaa ja tunsivat näyttelyn varmasti
lopulta lähes yhtä hyvin kuin sen toteuttajat. Tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntevuus siirtyy taiteilijalta tai tutkijalta kokijalle ja
että tapahtuman järjestäjästä tulee yleisön reaktioiden vastaanottaja. Kokemuksen jaettavuus myös tekee näistä julkiseen tilaan
toteutetuista teoista ja teoksista yhteistä kaupunkihistoriaa. Ne eivät ole enää tekijöiden omaisuutta, vaan kaikkien niihin törmänneiden ja niistä myöhemmin kuulleiden kesken yhteisesti jaettua.
Interventioiden avulla huomattiin myös, että kun taiteilija asettuu julkiseen tilaan saavutettavaksi, ihmiset kääntyvät tämän puoleen hyvinkin erilaisin kysymyksin ja tulevat keskustelemaan heille tärkeistä asioista. Tämä todettiin esimerkiksi Tervetuloa kaupunkitilaan (2009) ja Porin Maailmannäyttelyn (2015) yhteydessä.
Interventio – oivalluksen väline
Osallistaminen ja matala kynnys (kuten humoristinen lähestymistapa) eivät tässä kirjassa kuvatuissa interventioissa tarkoita kevyttä viihdettä katsojalle vaan havainnon, hämmennyksen ja oivaltamisen jakamista. Se tarkoittaa myös käytännön toimia, joilla taide
on tuotu saavutettavaksi myös sellaiselle yleisölle, joka perinteisesti ei hakeudu taiteen pariin. Toisaalta taiteilijan näkökulmasta
“matala kynnys” on myös taiteen tekemisen tapa, jolla pieninkin resurssein mahdollistetaan taiteen tekijöiden toiminta sekä nopea reagoiminen vallitseviin tilanteisiin. Esimerkiksi intervention tekijä saattaa luopua tietoisesti projektin hallinnasta sen hyväksi, että joku tai jokin muu voi vaikuttaa prosessin kulkuun.
Kirjaa kirjoittaessamme havaitsimme, että tapahtuman paikkasidonnaisuus on olennainen piirre projektien onnistumisen kannalta. Paikkasidonnaisuus on edellytys sille, että teos ja sen prosessi voivat vaikuttaa ympäristöön ja että teos voi ottaa vaikutteita
sitä ympäröivästä fyysisestä ja sosiaalisesta maailmasta. Tähän liittyy myös teoksen ruumiillinen kokeminen ja kokemus fyysisestä
tilasta sekä tekijän itsensä heittäytyminen fyysiseen ja materiaaliseen tilanteeseen.

In many projects, the schedule of the event was left undefined, and some of them do not even have an ending. In Space Invaders
Revolution (2014), knowing that the exhibition does not have to be dismantled was a unique and rare experience: the art and the
space were left to take care of themselves and to await their ultimate fate. Oars for a Fence (2015), in turn, could alter our conception of time by creating an empty hole in it. It blurred the present, while emphasising the future and the past. This work considered
urban space from the perspective of someone walking in it, thus making this perspective of the pedestrian an important part of
the urban space, and worth remembering. The intervention was thought of as a pit-stop for city dwellers where they can have a
sublime experience enhancing their self-esteem. The experience is based on the citizen appropriating his or her own time and
place in urban space.
The connection with the public achieved with interventions is something quite different from what can be achieved through institutional art. In urban space, the interfaces of art and non-art were crossed continuously and in both directions. We were aware
before the events that the boundaries of recognisable art and non-art might be blurred through interventions, but we were surprised to see that also the roles of those making art and those experiencing it were rewised. In the Space Invaders Revolution
intervention in the Autotalo building, for example, visitors made the event their own, sharing their experiences of the history of
the building and the joint environment. Children in the neighbourhood of the venue became everyday visitors, spending a great
deal of time in the facilities and ultimately knowing the exhibition most likely just as well as the producers and the artists. This
means that expertise is transferred from the artist or researcher to those experiencing the event, and that the organisers become
those who receive the reactions of the public. The fact that the experience can be shared also makes the works and actions in public
space part of shared urban history. They are no longer the property of the artists, but instead shared by all those who come across
them or hear about them later.
The interventions also showed that when artists makes themselves accessible in urban space, people will address them with a diversity of questions, and come to discuss about matters of personal importance. This was seen, for example, in Welcome to Urban
Space (2009) and Pori World Expo (2015).
Intervention – tool for insight
In the examples described in this book, participatoriness and a low threshold (such as a humorous approach) do not mean light entertainment for the public, but instead sharing of perception, perplexity and insight. It also means practical measures to make art
accessible also to audiences who do not traditionally seek art. On the other hand, from the artist’s perspective, the ‘low threshold’
is also a way of making art, that permits the activities of artists and their quick reactions to prevailing situations even with limited
resources. For example, an artist carrying out an intervention may explicitly cease to manage and control the project so that someone or something else can influence the process.

Intervention tapahtumapaikka ja ympäristö valitaan siten, että ne olisivat otollisessa ja samalla herkässä tilassa suhteessa interve-

During the writing of the book we noted that the site-specificity of an event is essential for its success. It is a precondition for the
artwork and the process to be able to influence its surroundings and for the work to take on influences from the surrounding physical and social world. This also related to the corporeal experience of the work, the experience of physical space, and the artist’s
own immersion into the physical and material situation.
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ntioon. Otolliset paikat tapahtumien järjestämiselle ovat esimerkiksi yhteiskunnallisesta hyötykäytöstä poistetut rakennukset tai
tontit. Ne ovat fyysisesti ja ajatuksellisesti “vapautettuja tiloja”, paikkoja, joissa yhteiskunnan (hierarkkisten) rakenteiden arvoja
ja päämääriä on voitu miettiä ja kyseenalaistaa. Esimerkiksi Parkkiruutu 24 h -projektissa (2016) Denise Ziegler pohti kaupunkien 24 h -pysäköintipaikkojen erikoista asemaa tiloina, joissa aika näyttää pysähtyneen. 24 h -pysäköintipaikat ovat kaupungin
katvealueilla paikoissa, joista kukaan ei ole erityisen kiinnostunut. Tyhjillään olevat tilat ovat usein samaan aikaan sekä näkymättömiä että häiritseviä ja siten tarjoavat otollisen alustan (ja laboratorion) taiteellisille kokeiluille.
Toisaalta intervention paikaksi valikoituvat myös julkisessa käytössä olevat tilat, jotka jäävät syystä tai toisesta melko näkymättömäksi tai ovat vajaalla käytöllä, kuten esimerkiksi Porin keskusaukio. Aukion ympäristö mielletään usein epäviihtyisäksi ja jopa
luotaantyöntäväksi, jos sitä edes mielletään aukioksi. Porin maailmannäyttelyn (2015) paviljonki ja sen teokset ottivat sen haltuun pohtimalla yhdessä kaupunkilaisten ja muiden vierailijoiden kanssa nimenomaan aukion sijainnin herättämiä ajatuksia näkymättömyydestä, näkyvyydestä ja suhtautumisestamme materiaalisuuteen.
Interventiot tuottavat oivalluksia julkisista paikoista ja niiden käyttäjistä. Tutkimuksellisuus oli monissa projekteissa enemmän
kysymistä, ihmettelemistä ja kokeilua kuin, että todistettaisiin jokin väite todeksi. Event of Daseinissa (2012) interventio oli
oivalluksen väline, mahdollisuus nähdä jokin arkinen käytäntö toisin tai nähdä jotain mikä arkipäiväisyydessään on muuttunut
näkymättömäksi. Teoriasta tuli jotain, joka tapahtuu. Uteliaisuus urbaanin tilan ilmiöitä kohtaan ja kysymys “Mitä jos?” olivat
interventioissa käynnistäviä tekijöitä. Ajattelua tapahtumallistettiin niin, että siitä tuli koettavaa erilaisissa interventioissa. Nämä
tapahtumat taas käsitteellistetiin, eli niistä syntyneitä havaintoja ja kokemuksia pohdittiin yhdessä. Syntyi uusi tapa ajatella alun
perin teorialähtöistä aihetta. Olemme siis toimineet ajattelun ja käytännön vastavuoroisina välittäjinä. Interventioissa kirjaimellisesti tapahtuu ajattelua. Ajattelu voi lähteä liikkeelle teoksen synnyttämästä oivalluksesta, esimerkiksi huumorin tai ironian kautta, jotka syntyvät asioiden asettuessa uudenlaisiin ja yllättäviin suhteisiin toisiinsa nähden.
Meille kirjoittajille tästä interventiokirjasta tuli väline, jonka avulla pohdimme useita tekemisemme peruskysymyksiä: taiteellista
tutkimusta ja millaista tietoa se voi tuottaa, taiteen vastaanottoa ja suhdetta sen kokijoihin, taidetta kaupunkitilan häiriötekijänä ja mahdollisuutena nostaa esiin kysymyksiä ja ilmiöitä, jotka ovat vaikeasti sanallistettavissa. Lisäksi kirjoitusprosessi pakotti
miettimään interventiotaidetta suhteessa taiteen kaanoniin ja historiaan, taiteen tekemiseen liittyviä teoreettisia kysymyksiä sekä
interventiotaiteen paikkaa nykyisessä taidekeskustelussa.
Interventioissa teosten dokumentoiminen piti ja pitää ajatella uudella tavalla. Pelkkä visuaalinen taltiointi ei useimmiten riitä eikä
kerro tarpeeksi siitä, mistä oli kyse. Tässä kirjassa työstämme interventioiden jättämiä jälkiä keskustelemalla, kertomalla, kyseenalaistamalla ja kuvailemalla interventioita ja niiden olosuhteita. Teos elää vielä siitä kirjoittaessa, ja siten kirjoittaminen ja ajattelu
ovat yhä osa interventioiden alati aktivoitavissa olevaa prosessia.
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The site and the setting of an intervention is chosen to be in an opportune yet sensitive state in relation to the intervention. Suitable locations for staging events are, for example, buildings or sites that are no longer officially in use. They are ‘liberated spaces’
both physically and conceptually, places where it has been possible to consider and question the values and goals of society’s
(hierarchical) structures. In the Parking 24h work, for example, Denise Ziegler addressed the special role of 24-hour parking
areas in cities as spaces where time seems to stand still. They are in the blind spots of cities in places of which no one is particularly
interested. Vacated spaces are often both unseen and disturbing, thus providing a useful platform (and laboratory) for artistic
experiments.
On the other hand, places in public use that remain unseen for one reason or another or are underused, such as Keskusaukio
Square in Pori were also chosen as intervention sites. The surroundings of Keskusaukio Square are often regarded as unpleasant
and repulsive, and many times it is not even perceived as a square. The pavilion and works of Pori World Expo (2015) invaded it
by considering together with city dwellers and other visitors the ideas of invisibility, visibility and our attitudes to materiality that
are aroused by the square.
Interventions produce insights about public locations and those who use them. In many of the projects, the research dimension
was more about asking, wondering and experimenting than proving a claim. In Event of Dasein (2012) intervention was a tool
for insight, an opportunity to consider an everyday practice in a new light, or to see something that had become invisible in its
mundanity. Theory became something that happens. Curiosity about phenomena of urban space and the question ‘What if?’ were
the catalysts of the interventions. Thinking was turned into events so that it could be experienced in various interventions. These
events, in turn, were conceptualised, i.e. perceptions and experiences of them were processed together. The result was a new
way of thinking about an originally theory-based subject. We have thus functioned as reciprocal mediators between thinking and
practice. Thinking literally takes place in interventions. It can start from an insight prompted by a work of art, for example through
humour or irony, which is generated when things fall into new and surprising relationships with each other.
For us authors, this intervention book became a tool for thinking about various fundamental issues of our work: artistic research
and the kind of knowledge it can produce, the reception of art and its relationship with those who experience it, art as a disturbance in urban space and an opportunity to raise questions and highlight phenomena that are not easy to verbalise. In addition,
the process of writing forced us to consider intervention art in relation to the canon and history of art, theoretical issues of making
art and the role of intervention art in current art discourse.
In interventions the documentation of works had to, and has to be, rethought. Visual documentation alone is usually not enough,
nor does it describe sufficiently what it was all about. In this book we process the traces of interventions by discussions and narratives, and by questioning, and describing interventions and their contexts. A work lives on while we write about it and therefore
writing and thinking are still part of the intervention process that can always be reactivated.
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LIITTEET / APPENDICES

”Tervetuloa Kaupunkitilaan!”
-kurssin sisällöstä
Tilan käyttö koordinoitiin rakennetun ohjelmarungon -kurssiohjelman ympärille.

Tilaa oli tarkoitus käyttää aktiivisesti järjestetyn
kurssi-ohjelman ulkopuolella, siten, että tilaa saattoi
käyttää vapaasti esim. työskentelyyn ja havainnointiin.
Opiskelijoiden projektit ja tapahtumat toimivat myös
kurssin olennaisena osana.
Luennoista ilmoitettiin TaiK:n Porin osaston wwwsivuilla, kuin myös internetin Facebook- sivustoille

rakennetulla tapahtuma -sivulla (kts. seuraava aukeama). Tilaan oli tarkoitus laittaa lista esille luennoista ja
tapahtumista, mutta se jäi toteutunumatta.

Suunnitellun ohjelmarungon aikataulu:
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31.04.

klo 10-12

Tilakatselmus, suunnittelua kurssilaisten kanssa

06.05

klo 10-

Tilasuunnittelua, rakennus (performatiivinen tapahtuma)

07.05.

klo 12.00

Avajaiset!

07.05. - 29.05.

klo 12-

Konsta Huusko: viherkasvi ja videoteos, installaatio

08.05.

klo 9-15

Katri Saukonpää ja Helena Urpulahti: ”Valokuvausprojekti” -tapahtuma

09.05. - 29.05.

klo 9-

Kati Heljakan järjestämä ”Kulmagalleria”, eri tekijöiden vaihtuvia näyttelyitä

11.05. - 29.05.

klo 9-

”Valokuvausprojekti”, kuvasatoa, näyttely

12.05.

klo 12-14

Taina Rajanti: “Mitä kaupunki on?” -luento

13.05.

klo 12-14

Michail Galanakis:“Olohuone and urban public space” -luento

15.05.

klo 9-17

Kati Heljakka: “Aikuisten lelupäivä” -tapahtuma

16.05. - 29.05.

klo 9-

”Aikuisten lelupäivä” -kuvasatoa, näyttely

19.05.

klo 10-12

Mikko Nurminen: ”Porin kaupunkisuunnittelu” -luento

20.05.

klo 12-14

Pia Euro: ”Taide tilassa” -työpaja/ luento

27.05.

klo 12-14

Taina Rajanti: ”Argumentation skills” -luento jatko-opiskelijoille

28.05.

klo 9-12

Taina Rajanti: ”Mielikuvan rajat” -kurssin luento

29.05.

klo 14-

Tilan purku (performatiivinen tapahtuma)
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Varsinaisia projekteja, tapahtumia ja näyttelyitä, kurssiohjelman raajaksi sukeutui useita:

07.05. - 29.05.

Konsta Huusko: viherkasvi ja videoteos, installaatio.

07.05.-

Topi Kauppinen: ”Tervetuloa Kaupunkitilaan!” -visuaalinen ilme

07.05. - 29.05.

Hanna Rautio: ”Kulttuurikeidas”: kluttuuritapahtumien esitteitä,
kortteja, kutsuja, julisteita ja lehtiä

08.05.

klo 9-15

Katri Saukonpää ja Helena Urpulahti: ”Valokuvausprojekti” -tapahtuma

09.05. - 29.05.

Kati Heljakan järjestämä ”Kulmagalleria”, eri tekijöiden näyttelyitä

11.05. - 29.05.

”Valokuvausprojekti”, kuvasatoa, näyttely

12.05. - 29.05.
15.05.

Topi Kauppinen: luentojen videointi
klo 9-17

Kati Heljakka: “Aikuisten lelupäivä” -tapahtuma

16.05. - 29.05.

”Aikuisten lelupäivä” -tapahtuman kuvasatoa, näyttely

16.04. - 29.05.

Annamari Salmi: valokuvausta, dokumentointia

Arvo Lammista, tilassa vieraillutta, kaupunkitilamme inspiroi harjoittamaan verbaali-akrobatiaa.
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Antinkatu 7 23.3.-29.4.2011
Lehdistötiedote
Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu
Porin taiteen ja median laitos
TUULA BERGQVIST, NIINA COCHRAN,AWA ELOMAA,PIA EURO,EETU HENTTONEN, ANNA
JENSEN, ELVIN KAARASLAN, OUTI KURRI, MARKKU PELTOLA, NIILO RINNE,HANNE
SALONEN, ANTJE SARIOLA, HANNA VÄLITALO, CHOW YIK

24.3.-29.4. 2010
Avajaiset 23.3. klo 18-20, Tervetuloa
Avoinna ke-la klo 15-18
(Pääsiäisviikon 20.4.-23.4. suljettu )

Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja medianlaitos valtaa Antinkadun tyhjän liikehuoneiston
käyttääkseen sitä laboratorionaan testatessaan taidetta osana kaupunkitilaa. Kokeilut kaupunkitilassa
tutkivat ympäröivän kaupunkitilan ja tilallisen sekä paikallisen taiteen mahdollisuuksia luoda
uudenlaisia vuorovaikutusmuotoja yhteisössä. Mitä tapahtuu kun taide ei sulkeudukaan museoon ja
galleriaan vaan on läsnä, vähintään puolijulkista, isossa näyteikkunassa ja osana katukuvaa? Tila
rinnastuu ympäröiviin kaupunkitilassa oleviin toimintoihin ja tiloihin, varaosaliikkeet ja thaihierontapaikat ovat osa projektin ympäristöä ja siten myös teoksia ja projekteja. Samalla videot,
performanssit ja tilateokset muokkaavat Antinkatua ja sen suhdetta ympäröivään kaupunkiin ja sen
ihmisiin.
Opiskelijat saavat käyttöönsä tyhjän liikehuoneiston, jonne yksilöinä ja ryhmissä toteutetaan erilaisia
projekteja maaliskuusta huhtikuuhun. Tilaa, taidetta ja kaupunkia lähestytään monin keinoin ja
medioin. Kaupunki rakennuksineen on jatkuvaa tapahtumaa, hyviä ja pahoja, pieniä ja suuria hetkiä,
joita ihmiset kohtaavat ja tulkitsevat kukin omalla tavallaan. Näitä tapahtumia, äärimmäisen
henkilökohtaisesta yleiseen, Antinkadulla käsitellään äänen, kuvan ja liikkeen kautta. Toisille ja
toisinaan kaupunki ja rakennukset merkitsevät pettymyksiä ja uhkaa, kuten esimerkiksi Awa Elomaan
teoksessa Loputtomat minuutit: Taloja, joista rakkaani on herännyt petettyään minua. Niina Cochranin
tilateos puolestaan pohtii turvallisuuden tunnetta ja sitä tuottavia asioita, Tuula Bergqvist terveyden
luoman turvan menettämistä ja tapahtumien sattumanvaraisuutta. Hanne Salonen, Anna Jensen ja
Hanna Välitalo lähestyvät tilaa sukupuolen ja sen representaatioiden kautta, Antje Sariola leipoo
vastarinnan välineeksi pornoa pullaa. Eetu Henttonen tarjoaa katsojille hetkellisen vapautumisen
improvisoidun musiikin kautta, jossa videoteos mahdollistaa osallistumisen hurmoksen.
Taiteilijoiden erilaiset taustat, ikä, kotimaa tai -kaupunki, aiempi koulutus jne. suhteessa yhdistävään
tekijään, opiskeluun Porissa, luo kiinnostavan pohjan kokeilevalle projektille. Entiset kotikaupungit
myös sekoittuvat näyttelyssä uuteen: Chow Yik dokumentoi kävelemistä ja harhailua Hong Kongissa
ja tuo dokumentin näytteille Antinkadulle. Myös Markku Peltola yhdistää tuttua ja vierasta tarjotessaan
vieraille tai ohikulkijoille vihreää teetä. Outi Kurri puolestaan tarkastelee kriittisesti tapaa, jolla Poria
rakennetaan kaupallisuuden ehdoilla kulttuuriperimästä piittaamatta.
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TIEDOTE

12.5.2014

Perhonen sentään!
–

Aalto-yliopiston Porin yksikön kevättapahtumia 22.–23.5.2014

Porin kokemus - Mennyt, nykyinen, tuleva
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelman 10-vuotista historiaa, pedagogiaa ja merkitystä
suomalaisessa taidekentässä sekä Poria taiteen ja oppimisen kaupunkina käsitellään
puheiden, esitysten, keskustelun ja installaatioiden muodoissa kahdessa erillisessä
tilaisuudessa, jotka järjestetään Porin Puuvillan Kuppila-tilassa torstaina 22.5 klo 14.0016.00 ja perjantaina 23.5. klo 11.00-15.00.
Paikalla vanhaa ja nykyistä henkilö- ja opiskelijakuntaa sekä porilaisia ja muita
kiinnostuneita. Entisistä työntekijöistä läsnä ovat ainakin Visuaalisen kulttuurin
maisteriohjelman perustaja Anne Koskinen sekä entisistä opettajista Janne Seppänen ja
Reijo Kupiainen sekä tuntiopettajina toimineet Kari Yli-Annala ja Marika Orenius.
https://www.facebook.com/events/655007281221166/?source=1

White Cube
Yhteistyössä Porin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa toteutettavassa White Cube –
näyttelyssä yksikön opiskelijat rakentavat Karjarannan Makasiinitorille kokeellisen
näyttelytilan ja näyttelyn, jonka avajaiset ovat osa Perhonen sentään! tapahtumakokonaisuutta:
WHITE CUBE is an experimental outdoor exhibition that challenges the conventional
idea of a gallery space. It explores the gallery as an exhibition space, a space for the art
community, a work of art and a site for thinking.
The theme for the exhibition is land art. How can land art be brought into a gallery
space? How can a gallery adapt itself into its surroundings and can an artwork become
part of the space? We want to challenge participants to think the themes of adaptability,
fragmentation and camouflage in a multidisciplinary way and encourage experimental
approaches to thinking, practice and taking part in an exhibition.
http://whitecubeexhibition.tumblr.com
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Lehdistötiedote
Space Invaders II: Vallankumous  Tapahtumallinen viikonloppu Porissa 22.25.5.2014
Anna Jensen ja Eliisa Suvanto järjestivät Porissa Galleria 3H+Klla pääsiäisenä 2013 SPACE INVADERS
tapahtuman, joka yhdisti visuaalisia ja esittäviä taiteita. Tapahtuma toi yhteen sekä musiikkia että paikallisia
ja kansainvälisiä tekijöitä.
Aaltoyliopiston maisteriohjelmat nykyisessä muodossaan Porissa päättyvät ja sekä Aallolle että Porin
taidekoululle työhuone, opetus, ja projektitiloja pitkään tarjonnut Autotalo on tuomittu purettavaksi. Nämä
kaksi tapahtumaa ovat vaikuttaneet Space Invadersin paluulle vallankumous teemalla. Autotalo tarjoaa
poikkeukselliset puitteet testata mitä tapahtuu kun kuvataiteilijoille ja muusikoille tarjotaan mahdollisuus
ottaa tila haltuun jo osittain hylätyssä rakennuksessa. Kokonaisuus kunnioittaa Porin visuaalisen kulttuurin
laitoksen tutkimuksellista ja poikkitaiteellista linjaa, ja kerää yhteen kymmeniä tekijöitä eri puolilta Suomea
ja ulkomailta tutkimaan vallankumouksen erilaisia olemuksia.

Osallistuvat taiteilijat:
ABERCROMBIE MELINDA / ANNA & ELIISA / CHOW YIK / COCHRAN NIINA / COYOTZI BORJA
ANDREA / HIRSIAHO KOIVUNEN RANTANEN / HÄRKÖNEN & EKRIAS / JALONEN ALEKSI / JALONEN
VAPPU / KÄRPÄNEN SARA / LAMPI VILLE / MARTINEZ / MONTES DE OCA VALADEZ GERARDO /
NEILSON DANA / NUMMELIN ALPO / PAUNU PAAVO / PAVLIC SEIFERT EVA / RAITANEN ERNOERIK
/ SALMELA ANNE / SALONEN HANNE / SOINI PAULA / TURKKO ANTTI / VENÄLÄINEN ANNI / YLIJOKI
HEINI
Perjantaina 23.5.
19.00
Himeko Narumi (JPN)
Toua Roos, Linda Mattila and Julia Hulda (FIN)
Ouja (NYC)
Nina Yhared (MEX)
Talvikki Äkräs (FIN)

http://www.tehdasry.fi/home/
21.00
23:23
MADAME DE C***
WALKER
Lauantaina 24.5.
ALPO 86
DJ VEISTOKÄSI

tiedotusmateriaalien taitto: Eliisa Suvanto
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Porin kulttuurisäätö

PORI
BIENNAALI

12.-18.7.2014

Porin kulttuurisäätö

Lehdistötiedote
Pori Biennaali 2014
Utopia, dystopia, scifi ja kaupunkitila

Porin kulttuurisäätö järjestää 12.-18.7.2014 kaupunkitilaa ja meganäyttelyiden ideaa tutkivan näyttelyn
kutsuen mukaan taiteilijoita kotimaasta ja ulkomailta.
Pori Biennaaliin osallistuu yksittäisiä taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä, jotka pääsevät esittelemään
erityisosaamistaan, luomaan uusia verkostoja sekä pohtimaan kaupunkitilaan, sen valtasuhteisiin
ja meganäyttelyihin liittyviä kysymyksiä. Näyttelyn teemana on kaupunki scifin, utopioiden ja
dystopioiden näkökulmasta. Teoksissa teemat esiintyvät mitä moninaisimmissa muodoissa romulaivasta
purjeskeittaukseen ja mustavariksista Yyterin hiekkaan.
Biennaalissa keskeistä on moniäänisyys, erilaisten kaupunkitilojen hyödyntäminen, sekä yhteistyö eri
tahojen kanssa. Biennaali haltuunottaa ja tutkii kaupunkitilaa interventioiden keinoin tuoden taidetta
totunnaisten näyttelypaikkojen ulkopuolelle. Näyttelykokonaisuus sijoittuu useaan eri kohteeseen Porin
keskusta- ja lähialueilla.
Biennaalin keskuspaikkana toimii “Matkakeskus”, Antinkatu 7 osoitteessa sijaitseva tyhjä liikehuoneisto,
jossa näyttelyn lisäksi järjestetään tapahtumia ja mm. lainataan pyöriä biennaalimatkoihin.
Matkakeskuksessa toimii myös biennaalin info ja myymälä, jossa myydään biennaalin omia tuotteita.
Torstaina 17.7. Viikkarin lippakiskan valtaa Biennaalin Pop up tapahtuma. Tapahtumallisista osuuksista
tiedotetaan Facebookissa ja kulttuurisäädön nettisivuilla.
Biennaali on Porin kaupungin, Taiteen edistämiskeskuksen ja Aalto-yliopiston tukema. Yhteistyötä
tehdään myös Mu Pori o kaunis -yhteisön kanssa, joka järjestää Jazz-viikolla Avaa oves Pori!
-tapahtuman eri kaupunginosissa osana SuomiAreenan ohjelmaa. Näyttelyn ovat kuratoineet Anna
Jensen, Anni Venäläinen ja Eliisa Suvanto. Kuraattorien puheenvuoro löytyy Rakennuskulttuuritalo

P O R

I

porin kulttuurisäätö
PORIN MAAILMANNÄYTTELY
11.–19.7.2015

Porin Keskusaukio, 28130 Pori

Avajaiset lauantaina 11.7. klo 17

M A A I L

Porin Maailmannäyttelyn 2015 teemana on maailman näkyväksi tuleminen ja tekeminen. Näyttely tarkastelee teoksen ja sanojen suhdetta: miten teos kääntyy sanoiksi ja
mitä tapahtuu teokselle ja sen tarinalle kun se kuvaillaan yhä uudestaan ja uudestaan.
Näyttely tutkii myös Porin kaupunkitilaa ja monumentaalisen taiteen mahdollisuuksia
Pori Jazzien ja SuomiAreenan telttameren rinnalla.

M A N

Porin Maailmannäyttely koostuu veistoksellisesta Keskusaukiolle sijoittuvasta paviljongista sekä galleriatilasta. Näistä muodostuu arkkitehtuurin ja veistoksen yhdistelmä, näkyvä elementti, joka maamerkitsee koko kaupungin Maailmannäyttelyn tapahtumapaikaksi. Paviljongin ja galleriatilan suunnittelussa työskentelevät yhteistyössä
kuvataiteilija Suvi Härkönen ja Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Laura Eerikäinen.

N Ä Y T

Näyttelyn teokset eivät ole läsnä galleriassa, sillä ne koetaan taiteilijan ja katsojan
välisenä dialogina puhelinkeskusteluissa. Galleriatilassa on esillä teoslaput, joissa on
teoksen nimi ja lyhyt kuvaus teoksesta. Soittamalla kunkin teoksen kohdalla olevaan
numeroon saa yhteyden taiteilijaan, joka kuvailee teoksen. Esittämisen tapa saa aikaan suoran dialogin kokijan ja tekijän välille ja usein nykytaiteen kohdalla herääviä
kysymyksiä on mahdollista päästä ratkomaan suoraan alkulähteille, taiteilijan kanssa.

T E
L Y

Porin Maailmannäyttelyn konseptista, kuratoinnnista ja tuottamisesta vastaa Porin
kulttuurisäätö eli työryhmä Anna Jensen, Anni Venäläinen & Eliisa Suvanto.
Taiteillijat: Andrea Coyotzi Borja, Anna Estarriola, Denise Ziegler, Henrik Heinonen,
Juuso Noronkoski, Kimmo Modig, Komugi Ando, Saku Soukka, Sauli Sirviö.

1 1 . - 1 9 . 7 . 2 0 1 5

LISÄTIETOJA: 044 9496 357 / porinkulttuurisaato@gmail.com

Toivosta (Juhana-Herttuankatu 15 - Varvinkatu 19) nimellä Kulttuuritalo Epätoivo.

Lisätietoja:

porinkulttuurisaato@gmail.com
www.porinkulttuurisaato.org
Facebookissa: https://www.facebook.com/events/489142587885055/
Anna Jensen, 050 5986606
Anni Venäläinen, 044 3497359
Eliisa Suvanto, 040 8450914

porin kulttuurisäätö

tiedotusmateriaalien taitto: Eliisa Suvanto
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12 // ENEMMÄN // KULTTUURI

Satakunnan Kansa // Keskiviikkona 15. heinäkuuta 2015
P o r i N Ku lttu u r i Sä äti ö

Maailma
muuttuu,
Soundi
kestää
Kolumni
Erik Ahonen
@almamedia.fi

T

yökaveri toi pöydälle rocklehti Soundin
tuoreimman numeron, joka on julkaisun
40-vuotisjuhlapaketti. Lehti
tarjosi hyvän syyn heittäytyä
nostalgiseksi.
VaIKKa MaaILMa on muuttu-

nut 40 vuodessa, Soundi tuntuu
edelleen tutulta ja turvalliselta.
Lehden ulkoasu on muuttunut
huolitellummaksi, mutta perusolemus on tallella.
Suurin muutos alkuaikoihin
on rockin historian tähtihetkien
järjestelmällinen muistelu. Tässä Soundi on seurannut Mojon ja
vastaavien, aikuisille suunnattujen rocklehtien linjaa.
Juhlanumerossa esimerkiksi muistellaan perusteellisesti
Eppu Normaalin 30 vuotta sitten ilmestynyttä Kahdeksas ihme -albumia.
Taas nähdään, että jos Eput
ovat hyvällä tuulella, heistä saa
hauskoja juttuja.
Kahdeksas ihme ei meinannut
syntyä aikataulussa ja paineita kasautui. Laulaja-sanoittaja
Martti Syrjä muistelee aikaa
hirtehisesti: ”Siinä piti vuoden
aikana ehtiä tekemään noin sata
keikkaa, pitää pitkä tauko kevättalvella ja tekaista uusi levy. Lisäksi vuoden aikana täytyi juoda
kaikki ne viinapullot ja nussia
ne kaikki naiset. Siinä oli ihan
hirveä työtaakka!”
MIKKo MERILÄIsEN pääkirjoi-

tuksen paikalla juhlanumerossa on kooste lukijoiden muisteluksista. Moni kertoo, että tilaa
Soundia vuodesta toiseen, vaikkei enää rockin uusimpia virtauksia aktiivisesti seuraisikaan.
Omat rakkaimmat lukijamuistoni liittyvät Soundin edeltäjään Musaan, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesällä
1972. Musaa tekivät aluksi suurelta osin samat miehet – jep,
rock oli miesten touhua – kuin
myöhemmin Soundia.

Porin MaailMannäyttelyn paviljonkirakennuksen ovat suunnitelleet kuvataiteilija Suvi Härkönen (s. 1982) ja arkkitehtiopiskelija Laura Eerikäinen

(s. 1982).

Kaiken näyttely ei kuvia kaipaa
Kuvat
Porin Maailmannäyttely
Andrea Coyotzi Borja, Anna Estarriola,
Denise Ziegler, Henrik Heinonen, Juuso Noronkoski, Kimmo Modig, Komugi
Ando, Saku Soukka, Sauli Sirviö 19.7.
saakka.
Keskusaukio, avoinna ma–su 12–19.

Suomeni taiteen tam•mi,”Humise
läiky Väinämön laulun vuo”,

runoili Eino Leino (1878–1926).
Porin Taiteen tammen veisti Terho Sakki (1930–1997). Se on humissut halkeavine muotoineen ja
vesisuihkuineen Keskusaukiolla
vuodesta 1968.
Nyt tammelta johtaa silta yli
mustan veden, Porin Maailman-

Tilasin Musan heti puoleksi
vuodeksi, mutta sen jälkeen peruutin tilaukseni. En siksi, että
olisin kyllästynyt lehteen, vaan
siksi, että Musa tuli kioskeihin
pari päivää aikaisemmin kuin
tilaajille. Niin innostunut olin
silloin musiikista ja Musasta, että parinkin päivän odotus oli liikaa. Oi niitä aikoja.

tössä, joku kysyy jäätelöä. Soittelu
sujuukin mukavammin läheisellä
puistonpenkillä.
Saku Soukka (s. 1982) lukee runoja, joiden sanat yrittäjä tunnistaa. Sauli Sirviön (s. 1980) elokuvallisesti piirtyvä kesätarina naurattaa ja Komugi Ando (s. 1986)
välittää suoria tunnelmia maalausateljeesta. Andrea Coyotzi Borjan (s. 1984) puolesta hiukan surettaa, sillä hänen Pori-filminsä
epäonnistui.
PoRIN MaaILMaNNÄyTTELy säih-

kyy käsitteellistä ilottelua ja ankaraa kauneutta. Ilman ainuttakaan taide-esinettä se onnistuu
yhdistämään kaiken kansallisen
identiteetin rakentamisesta luon-

toon, ihmisyyteen, taiteen merkitykseen ja kaupungin ajankohtaistapahtumiin.
Ennemmin kuin tulevaisuutta,
tyhjä tila kuvaa lähihistoriaamme.
Matkapuhelinliiketoimintamme
mainoslause ihmisten yhdistämisestä on kantanut pidemmälle kuin
tuotteiden kaupallinen menestys.
Teoskyltit ovat peilejä, joista
katsoja näkee puhelinnumeron
lisäksi itsensä. Näyttelyvieraat
asettuvat esityksellisiksi sommitelmiksi käyskennellessään käsi korvalla, luurien aistimuksille
keskittyneinä.
Näkymä on tuttu, mutta näemmekö, mihin olemme menossa.
TUULI PENTTINEN-LaMPIsUo

Viikset tekevät baarimiehen
SarjaKuva

Taas nähdään, että
jos Eput ovat hyvällä
tuulella, heistä saa
hauskoja juttuja.

näyttelyn joutsenenvalkeaan paviljonkiin. Kuten maabränditarinaan
kuuluu, seuraavaksi käteen annetaan matkapuhelin. Soitan Henrik
Heinoselle (s. 1987), jonka sanoin
historia kertoo, miten nykyisyyteen on päädytty ja kulttuuri ehdottaa, mihin olemme menossa.
Luurista kuuluu pitkä yksinpuhelu
siitä, mitä ihmisyydestä jää tulevaisuuden elämänmuodoille.
Lapseni soittoon vastaa Denise Ziegler (s. 1965). Välipala-teos innostaa 5-vuotiasta suoraan
toimintaan ja ulottaa maailmannäyttelyn keittiöömme asti. Mutta
näyttelytilassa puhelinta pitelevä
käsi väsyy ja kaiku hankaloittaa
teosten kuuntelemista. Näyttelyvalvojat opastavat puhelinten käy-

Tommi Liimatta:
Valo paistaa rummun läpi
144 sivua. like, 2015.

Tommi Liimatta tunnetaan par•haiten
Absoluuttinen Nollapiste

-yhtyeen muusikkona ja kirjailijana. Leipälajiensa ohessa hän on
tehnyt jatkuvasti myös sarjakuvia.
Aikaisemmin Liimatalta on julkaistu muun muassa kokoelma-albumi
Ei vaikuta keikkaan (2005, laajennettu laitos 2011).
Siinä näkyvät samat vahvuudet ja heikkoudet kuin Valo paistaa rummun läpi -uutukaisesta. Ru-

jonnäköiset sarjakuvat perustuvat absurdiin dialogiin siinä missä varhaisten Nollapisteen levyjen
viehätys piili laulun keskelle piilotetuissa yksittäisissä nerokkaissa
lauseissa.
Liimatta toimitti muutama vuosi
sitten kovakantisen Pahkasika-kokoelman. Sen ymmärtää, sillä hän
on Pahkasikansa ulkoa opetellutta
sukupolvea. Omalla tavallaan sekin lehti ripusti banaalin seinälle
ja käänteli eri asentoihin.
Tällaisen lähestymistavan ongelmana on joskus etäisyys. Liimatankin tarinat uhkaavat koko ajan
kääntyä liikaa sisään päin. Varsinkin bändin kiertuekuvaukset jättävät kylmäksi.
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Minulle albumin kohokohta on
sen avaustarina Rummunkireä. Kuvaus baareissa, kadulla ja kotonaan
ajelehtivasta viiksihylkiöstä tuo
mieleen suomalaisen rujoundergroundin valiot, Kalervo Palsan
Heittäytyminen-tarinan ja Jarno
Latva-Nikkolan kuvaukset nuorista miehistä.
Tässä tapauksessa kieli ei vie Liimattaa eikä kuvien karkeus kyllästytä – vaan molemmat ovat edellytys kuvaukselle maailmasta, jossa
baariin ei ole asiaa ilman viiksiä
ja ihmiset täydentävät toistensa
absurdeja irtolauseita toisilla samanlaisilla.
Teinivuosien valokuvassaan Liimatta toteaa, takanaan kymmeniä

renkejä: ”Rengin äärettömiin, todella äärettömiin monistettu naama on sellainen kannanotto nykymenoon, että siinä Aho ja Viinanen vapisee!”
VILLE HÄNNINEN
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SPACE INVADERS III - ESTEETTISESTI SIEDETTÄVÄ 14.-17.5.2015
Space Invaders III – Esteettisesti siedettävä on osa näyttelyiden sarjaa, joka tutkii tilan politiikkaa monitaiteisesti ja –tieteisesti. Kenelle tila kuuluu, miten vieraus ja tuttuus tulevat esille ja haltuunotetuiksi?
Kaksi edellistä Space Invaders - näyttelyä on järjestetty Porissa, mutta tällä kertaa tapahtuman painopiste
on Aalto-yliopiston uudessa kodissa Otaniemessä.
Otaniemi on keskeisellä paikalla Espoossa, lähellä Helsinkiä ja Espoon keskustaksi miellettävää Tapiolaa.
Se on kävelymatkan päässä EMMAsta ja Diedrichsenin museosta, sekä monista muista kulttuuri- ja taidekohteista. Ympäristö on arkkitehtonisesti merkittävä ja monet rakennukset ovat suojeltuja, mutta koko alue
on vähällä käytöllä suhteessa lähiseudun asukasmäärään ja alueen opiskelijoiden tarjoamaan potentiaaliin
.
TAPAHTUMAN TAUSTAT: SPACE INVADERS (2013) JA SPACE INVADERS II - VALLANKUMOUS (2014)
Ensimmäinen Space Invaders järjestettiin pääsiäisenä 2013 Porissa galleria 3H+K:ssa. Space Invaders nimi
valikoitui tapahtuman teeman ja taustan vuoksi: Aalto-yliopiston taiteen laitoksen maisteriohjelmat toivat
Poriin vuosittain uusia ihmisiä, jotka etsivät tapoja tehdä ja esittää taidetta uudessa kaupungissa, uusien ihmisten ympäröimänä. Galleria 3H+K on puolestaan vakiintunut porilainen instituutio, jonka Space Invaders
valtasi yhdeksi viikonlopuksi kuvan ja äänen voimin. Tapahtumassa esiintyi paikallisia taiteilijoita ja artisteja, sekä helsinkiläisiä ja kansainvälisiä taiteilijoita ja muusikoita. Tapahtuma toteutettiin osittain yhteistyönä
porilaisen meritoituneen ja valtion taiteenpalkinnon saaneen T.E.H.D.A.S ry:n kanssa.
Vuonna 2014 Space Invaders II - Vallankumous laajeni Aalto-yliopiston rajojen ulkopuolelle. Kansainvälinen
taiteilijajoukko valikoitui mukaan kutsuttuina ja avoimen haun kautta. Tapahtuma oli osa Porin yksikön
hautajaisia, ja mikä vielä tärkeämpää, se toimi jäähyväisinä purkutuomion saaneelle Autotalolle. Porin keskustassa sijainnut Autotalo oli vuosien ajan toiminut työhuoneena ja opetustiloina sekä Aallon opiskelijoille
että Porin taidekoululle. Purkutuomion saanut rakennus tarjosi ainutlaatuiset puitteet radikaaleihin tilallisiin kokeiluihin ja taiteilijat ottivat annetun haasteen vastaan. Rakennuksen jokainen huone ja molemmat
kerrokset muuntautuivat kokonaistaideteokseksi. Myös rakennuksen ulkotilat olivat sekä kuva- että performanssitaiteilijoiden käytössä. Tapahtumallinen kokonaisuus toi paikalle ennätyksellisen määrän yleisöä,
teoksia, esityksiä, yhtyeitä, esitystaidetta ja se sai paljon mediahuomiota.
SPACE INVADERS III - ESTEETTISESTI SIEDETTÄVÄ
Vuoden 2015 teema, Esteettisesti siedettävä (Taking over Otaniemi) liittyy ympäristön ja tilan kysymyksiin,
joita myös aiemmat näyttelyt ovat pohtineet erilaisista perspektiiveistä. Kuka päättää tilasta? Mikä on
esteettisesti siedettävää kaupunkitilassa, ja kuka on vastuussa näiden standardien määrittelystä. Space
Invaders on tilaa tutkiva ja muotoaan muuttava olio, joka tuo Otaniemeen jotain ennennäkemätöntä. Space
Invaders tuo taiteen Otaniemeen muodoissa, joita siellä ei toistaiseksi olla totuttu näkemään. Se yhdistää
ääntä, kuvaa, performanssia, visuaalisia taiteita, etsii tinkimättömästi uudenlaisia tapoja lähestyä taiteen
tekemiseen ja esittämiseen liittyviä kysymyksiä, eikä tyydy helppoihin ratkaisuihin. Yli kaksikymmentä
taiteilijaa suomesta ja ulkomailta yhdistää voimansa tapahtumassa, jonka keskus on Otaniemen vanhan
ostoskeskuksen pankissa, mutta joka levittäytyy kaupunkitilaan sekä Espoossa että Vantaalla. Tarkemmat
tiedot taiteilijoista, bändeistä ja esiintyjistä julkistetaan huhtikuun loppuun mennessä.

TIEDOTE
30.5.2016
Vapaa julkaistavaksi

SPACE INVADERS IV  HETEROTOPIA 2.–5.6.2016
Elsankuja 5, Matinkylä (Espoo)

Avajaiset torstaina / opening on thursday 2.6. klo 18.00, tervetuloa!
Pela / FriSat 1219. Lauantaina iltaohjelma jatkuu n. 22 asti / Evening program on Saturday until 10pm
Su / Sun 1215
Helsingin Sanomat uutisoi syksyllä 2015 Espoon kaupungin lausunnosta, jonka mukaan kaupunki tulee
jatkossa tarjoamaan tyhjillään olevia tiloja taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden käyttöön. Erilaisia
kaupunkitiloja hyödyntävä Space Invaders näyttely on nyt ensimmäisten joukossa lähtenyt
kartoittamaan Espoon kaupungin lupauksia.
Anna Jensenin ja Eliisa Suvannon luoma Space Invaders on jo neljättä kertaa järjestettävä
tapahtumallinen taidenäyttely, joka tuo yhteen eri taiteenaloja ja tekijöitä. Space Invaders haltuunottaa
sekä fyysistä kaupunkitilaa että tyhjillään olevia kiinteistöjä ja tuo niihin paikkasidonnaisia teoksia ja
esityksiä, pohtien kaupunkitilan käyttöä ja tyhjien tilojen mahdollisuuksia. Neljännen tapahtuman teema
‘Heterotopia’ viittaa Michel Foucault’n esseeseen ‘Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias’ vuodelta
1967, jossa Foucault nimeää paikan ja tilan nykyajan tärkeimmäksi tarinaksi. Foucault nostaa esiin
tärkeän kysymyksen, joka on myös nykyyhteiskunnassa jatkuvasti läsnä: riittääkö tila kaikille? Foucault
kirjoittaa heterotopioista, jotka ovat tiloina suhteessa kaikkiin muihin tiloihin, heijastelevat muita paikkoja
ja samalla käsittelevät ajallisuutta. Space Invaderstapahtuman lailla heterotopioihin liittyy kysymys
julkisen ja yksityisen tilan rajasta, kenelle tila kuuluu ja kuka sen voi haltuunottaa. Heterotopia on paikka
ilman paikkaa ja tila, joka mahdollistaa unelmoinnin ja mielikuvituksen.
Space Invaders konseptissa näyttelykokonaisuus ja teokset syntyvät tekijöiden ja tilan ehdoilla.
Lopputulosta ei voi määritellä ennalta, sillä jokainen tekijä tulkitsee tilaa henkilökohtaisten lähtökohtien ja
kokemusten kautta. Riski ja epävarmuus ovat aina läsnä projektissa, jossa lopputuloksen rinnalla
prosessi on tärkeä osa kokonaisuutta. Space Invaders tuo vuosittain järjestettävässä tapahtumassa
kaupunkitilan ja siinä vaikuttavat valtarakenteet näkyville, luoda uudenlaisia yhteistyön ja toimimisen
tapoja, sekä tarjota erilaisille tekijöille mahdollisuuden luoda yhdessä jotakin uudenlaista ja kaikille
avointa. Tapahtuma järjestetään perinteisen keskustassa sijaitsevan galleriatilan sijaan vaihtoehtoisissa
tiloissa, kuten lähiössä asutuksen keskellä. Tämä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia sekä
taiteentekemiselle että sen kokemiselle.
Space Invaders järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin ja Aaltoyliopiston kanssa. Jensen ja
Suvanto ovat toteuttaneet näyttelystä Aallon ViCCAmaisteriohjelman opiskelijoille suunnatun kurssin.
Media on tervetullut seuraamaan näyttelyn rakennusta 1.6. keskiviikkona.

Summary in English

LISÄTIETOJA:
Anna Jensen / 050 598 6606 / annacarolinajensen@gmail.com
Eliisa Suvanto / 040 845 0914 / eliisa.suvanto@gmail.com

Space Invaders is an ongoing project created and curated by Anna Jensen and Eliisa Suvanto. Annually
the event takes over an abandoned location and brings visual art, performance, music and research
together. Space Invaders is now organized for the fourth time. Each year the aim is to build something
special and both time and site specific; something which can never reappear exactly the same. Space
Invaders IV  Heterotopia will be once again reclaiming an empty space in suburban area, this time in

tiedotusmateriaalien taitto: Eliisa Suvanto ja Andrea Coyotzi Borja
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Tiedote:

Airot aidalle – väliaikainen julkinen taideteos
Porin Aittaluodonkadun päätyyn.
Aittaluodonkadun päättävän, teollisuus- ja asuinaluetta rajaavan
puuaidan luokse pystytetään marraskuun lopulla 2015 väliaikainen
julkinen teos nimeltään: Airot aidalle.

Teos koostuu tyylitellystä puisesta airosta, jotka on asetettu aidan eteen kahteen 7 airon ryhmään –
määrä on sama kuin nykyään käytetystä kirkkoveneissä. Toivon teoksen tuovan asukkaille elämyksiä ja
iloa. Teoksen vaalea sahatun laudan toivon hohtavan pimeänä vuodenaikana kauniisti harmaantunutta
aitaa vasten.
Aittaluodonkadun asukkaiden apua tarvitaan: dokumentoi teoksen ylimmäisiltä kerroksilta.
Koska teos saattaa eri asunnoista katsottuna näyttää hyvinkin erilaiselta pyydän asukkaita kuvaamaan
teoksen ja lähettämään kuvia (nimellä tai nimettömänä) alla olevaan osoitteeseen.
Kiitos.

Denise Ziegler

I Got a Pennant
The first screening of the video work will be on Tuesday 16.06.2015 from 10 am – 8 pm at the

Puuvilla shopping mall in Pori (Siltapuistokatu 14). The work has two parts (3 min. and 1 min.) and
it will be screened all day among the advertisements on the screens of the shopping mall.

Local football team players (Karhu-futis B04/05, Musa Salama B05, and one player from FC Jazz B04)
have participated in the production of the work.

Denise Ziegler, Visual artist, postdoctoral researcher, Pori Urban Platform, Aalto University, Pori
denise.ziegler@aalto.fi
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Teoksen lähtökohta ja idea
Airot aidalle -teoksen idea juontaa juurensa Aittaluodonkadun aidan mallista: suoraan edestä katsottuna aidan toiselle puolelle ei näy lainkaan, kun taas sitä katsoo viistosti, pääsee kurkistamaan limittäin kahteen riviin asennettujen pystylautojen välisten rakojen lävitse. Kun liikkuu sivuttain aidan
viertä, katse aitaan suunnattuna pääsee melko hyvin seuramaan tapahtumia aidan toiselta puolella.
Ilmiö on tuttu kodin sälekaihtimista: kun liikuttaa päätään puoliksi suljettujen sälekaihtimien edessä
nopeasti ylös alas näkee niiden lävitse katkonnaisen mutta melko tarkan kuvan sen takana olevasta
maisemasta. Kun taas pää on liikkumatta ulos ei näy. Ihminen voi siis ”häivyttää” aidan liikkumalla sen
viertä ja katsomalla sitä tietystä kulmasta.
Teoksen ideana on visualisoida airojen avulla sitä miten katse voi mennä aidan lävitse ja miten liikkeessä oleva ihminen pystyy ikään kuin ”purkamaan” aidan.
Airot edustavat aidan rakojen välitse menevää katsetta ja airoryhmien rytmitetyt asennot viittaavat
huopaavaan liikkeeseen.
Teoksella pyrin kiinnittämään Aittaluodonkadun asukkaiden ja ylipäätään kaupunkilaisten huomiota
ympäröivään infrastruktuuriin. Aittaluodonkadun päättävä pitkä poikittainen aita on yksinkertaisuudessaan kaunis elementti, se kokoaa ilmavuudellaan Aitaluodonkadun kaukana toisistaan olevat
matalat kerrostalorivit väljäksi tilaksi, jolla on sekä suojaisan pihapiirin että urbaanin aukion piirteitä.
Denise Ziegler
Kuvataiteilija, tutkijatohtori
Pori Urban Platform (PUPA),
Aalto Yliopisto
denise.ziegler@aalto.fi

155

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
God jul och gott nytt år!

http://satakunnankansa.ap.richiefi.net/f2393243-04d5-4c5a-99ed-e308ff3ee5a4/26
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TEKIJÄT

AUTHORS

TaM Anna Jensen (1978) on kuraattori, tutkija, taiteilija ja taidekriitikko. Tällä hetkellä Jensen toimii tohtorikoulutettavana
tutkijana Aalto-yliopistossa aiheenaan kummastuttavan käsite nykytaiteessa ja kaupunkitilassa. Jensen on taidetta ja tutkimusta
projekteissaan yhdistävän ja taidemaailman ja yhteiskunnan rakenteita tutkivan ja purkavan Porin kulttuurisäätö - kollektiivin
aktiivi- ja perustajajäsen. Lisäksi Jensenin yhdessä Eliisa Suvannon kanssa luoma ja luotsaama Space Invaders ottaa vuosittain
haltuun tyhjillään olevia tiloja monitieteisille ja -taiteisille lyhytaikaisille projekteille, jotka ottavat kantaa julkisesta tilasta ja valtasuhteista käytyyn keskusteluun.

MA Anna Jensen (1978) is a curator, researcher, artist and art critic currently working as a doctoral candidate in Aalto University and working on her doctoral thesis on the concept of unheimlich (uncanny) in contemporary art and urban space. Jensen
is part and founding member of the Porin kulttuurisäätö collective whose work aims to combine art and research and to explore
and reconstruct existing structures of the art world and our society. Together with Eliisa Suvanto they have also created the Space
Invaders concept that takes over empty and abandoned spaces, creates multidisciplinary projects of short duration thereby taking
part in the conversation about public space and existing power relations.

TT Denise Ziegler (1965) on sveitsiläissyntyinen helsinkiläistaitelija ja julkisen tilan tutkija. 2015–2017 hän toimi post.doc
tutkijana PUPA, Pori Urban Platform of Aalto University’ssä. Zieglerin teokset ovat jälkiä eleistä, inhimillisestä toiminnasta,
jostain tapahtuneesta. Hän rekonstruoi tapahtumia jotka viittaavat jokapäiväisiin esineisiin tai huomaamattomaan inhimilliseen
toimintaan kuten huonekasvit tai aidat, siirtäen ne uusiin konteksteihin. Tämä antaa Zieglerin töille sekä runollisia, mutta myös
ristiriitaisia ja toisinaan jopa koomisia tai tautologisia piirteitä. Zieglerin rekonstruoidut tapahtumat ovat yleensä esineiden kolmiulotteisia yhdistelmiä, mutta ne voivat myös olla piirroksia, maalauksia, videotöitä tai kirjallis-visuaalisia teoksia. Ziegler työskentelee usein julkisessa tilassa ja julkisen tilan kanssa.

DFA Denise Ziegler (1965) is a Swiss-born artist and researcher of public space. 2015–2017 she was a postdoctoral researcher
at PUPA, Pori Urban Platform of Aalto University. Ziegler’s works are traces of gestures, of human activity, of something that
has occurred. She reconstructs events that refer to inconspicuous human activity or everyday things like home plants or fences,
transplanting them into a new context. This endows Ziegler’s works not only with poetic, but also conflicting and sometimes even
comical or tautological features. Ziegler’s reconstructed events are usually three-dimensional combinations of objects, but they
can also be drawings, paintings, video works, or literary-visual works. Ziegler often works in and for public space.

VTT Taina Rajanti (1954) on Aalto-yliopiston Taiteen laitoksen kulttuuriteorian ja kaupunkitutkimuksen vanhempi yliopistonlehtori, tutkija ja intellektuaalinen aktivisti, jonka tausta on yhteiskuntatieteissä mutta pääasiallinen kiinnostuksen kohde poikkitieteellisissä projekteissa, ulkoakateemisissa aktiviteeteissa ja kollektiivisissa taiteellisissa projekteissa jotka liittyvät kaupunkitilaan, sosiaalisen tilan tuottamiseen, tilallisiin interventioihin ja ihmisten jokapäiväiseen materiaaliseen olemassaoloon.
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Doc.Pol.Sci. Taina Rajanti (1954) is a senior lecturer in urban studies and cultural theory at the Department of Art of Aalto
University, a researcher and an intellectual activist whose academic background is in the social sciences, but with her main focus
in trans-disciplinary projects, extra-academic activities and joint artistic projects on urban space, the construction of social space,
urban spatial practices, spatial interventions and the everyday material existence of human beings.
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Interventioita kaupunkitilaan -kirja esittelee taidemuodon, joka käsittelee taiteen keinoin tilaan, teoriaan, esittämiseen ja
omistamiseen liittyviä kysymyksiä.

Kirjassa ajattelun ja tekemisen lähtökohtana toimiva “Pori School” (2004–2014) on Aalto-yliopiston Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelman toimintatapa, jossa opetus, taide ja tutkimus tuodaan ulos luokkahuoneista ja gallerioista. Se
tarjoaa leikkauspinnan taiteelliselle tutkimukselle, kaupunkitutkimukselle sekä aktivismille jonka puitteissa tutkijan, opettajan, kuraattorin, taiteilijan ja kaupunkilaisen roolit sekoittuvat ei-hierarkisen tekemisen myötä.
Kirja on ennen kaikkea yhteistyö, yhteinen taiteellisen tutkimuksen matka pohtimaan kaupunkitilaan tehtävän taiteellisen
intervention olemusta ja sen luomia mahdollisuuksia.
Intervention to Urban Space presents an art form that addresses issues of space, theory, presentation and appropriation
through artistic means.
In the context of art intervention refers to a site and time specific work that takes place outside traditional modes of presentation. Intervention manifests the shift from dimensional art objects to encounters in lived space. It takes a stand to an
existing space or situation, and poses questions about artistic practices and authorship. An artistic intervention is thus a
continuously changing concept, challenging to encounter the unknown.
The “Pori School” (2004–2014), the concrete starting point for thought and works was a practice of the Visual Culture MA
program of Aalto University, in which teaching, art and research was brought out of classrooms and galleries. It provided
and intersection for artistic research, urban studies and activism, where the roles of researcher, teacher, curator, artist and
citizen overlapped through non-hierarchical practices.



   
 
   


 

 


 
 
   
 



 


  
 


 




 



Interventio, sosiaalinen väliintulo, tarkoittaa taiteen kontekstissa paikka- ja aikasidonnaista tekoa tai teosta, joka tapahtuu
perinteisten taiteen esittämisen tapojen ulkopuolella. Interventiossa näkyy siirtymä taideobjekteista kohtaamisiin eletyssä
tilassa. Se ottaa kantaa jo olemassa olevaan tilaan tai tilanteeseen ja esittää kysymyksiä taiteen tekemisestä ja tekijyydestä.
Interventio on siten jatkuvasti muuttuva käsite, ja haastaa kohtaamaan tuntemattoman.

