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Timo Wright

pääkirjoitus
lopulta kätketyt

”Kun olet nuori, luulet, että kun rakkaus lop
puu, elämä loppuu. Kun olet vanhempi, huo
maat, että valitettavasti se ei lopukaan.” Näin
eräs ystäväni tokaisi kerran. Tunne on surulli
nen ja ahdistava, samalla myös rauhoittava. Ei
ole loppua, on vain jatkumista. Mikään mitä
teet, ei voi koskaan tulla valmiiksi. Mitään mitä
haluat, et voi koskaan kokonaan saada. On vain
tämä hetki, vain lupaus olemassaolosta. Elä nyt,
sillä huomenna sinä olet kuollut.
Vanitas-näyttelyyn olen pyytänyt mukaan
mielenkiintoisia taiteentekijöitä, jotkut ensi
kertalaisia, toiset konkareita. Heissä minua
on kiinnostanut toisaalta heidän työskentely
tapansa, toisaalta he itse ihmisinä sekä heidän
suhteensa näyttelyn teemaan. Heidän teoksen
sa ovat verevästi läsnä ja kysyvät, mitä jää jäl
jelle, kun tämä hetki on ohi. Heidän kuvissaan
ja teksteissään ihmiset käsittävät (tai kieltävät),

jokainen tavallaan, oman kuolevaisuutensa.
Mitä meistä jää, vain muistojen esineitä ku
ten Pasi Rauhalan teoksessa? Vaiko vain pö
lyä, pöyhkeytemme rakentamia kuolematto
muuttamme väittäviä torneja, polttomerkkejä?
Kuolemattomuuden viaton ylimielisyys
nakertaa viimeistä kesäänsä viettäviä nuo
ria Tuomas Sarparannan valokuvissa. Millai
nen on se aamu, kun tunnet ruumiisi painon
kasvaneen, ensimmäisen välähdyksen? Nina
Merikallion potreteissa entiset valokuvamal
lit katsovat kohti kuin viimeistä kertaa, olen
ko kohta unohdettu, vain hymynkare valo
jen välissä. Jonna Rutasen Berliinissä, tuossa
ikuisten juhlien kaupungissa, kuvatuissa ku
vissa juhlat ovat ohi. Ainakin tältä erää. Viikon
lopun ja maanantain välinen taistelu käydään
matkallakotiin, auringon jo noustessa, vielä
kö ehkä jossain jotain? ×

On vain tämä hetki,
vain lupaus olemassaolosta.
Elä nyt, sillä huomenna
sinä olet kuollut.

Vanitas-näyttelyn kuraattori Timo Wright on poliittista taidetta tekevä paasaaja,
joka on taiteen nimissä muun muassa kuvannut koko omaisuutensa.
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Kirsi Hasu

VANITAS

Vanitas kaupungintalossa

Berliinin Holocaust-muistomerkin alla olevassa näyttelys
haluttuja esineitä ja luopumalla toisista jotka ajautuvat kirppu
sä on pimeä Nimien huone, jonka seinille heijastetaan keskitys
toreille – markkinatalouden alamaailmaan. Omistamme kymme
leireillä kuolleiden juutalaisten nimiä. Nämä ihmiset ja kaikki
niätuhansia esineitä, jotka kertovat valintojemme kautta jotain
heihin liittyvä on kauan sitten tuhottu – heidät on haluttu pyyh
olennaista meistä persoonina. Monet muistavat Ars 95 -näytte
lystä taiteilija Portia Munsonin teoksen Pink Project, joka koos
kiä pois, aivan kuin heitä ei olisi koskaan ollutkaan olemassa. Mo
nien henkilötiedot ovat peräisin sukulaisilta tai leireillä samaan
tui kokoelmasta erilaisia yhteenkuulumattomia vaaleanpunaisia
aikaan olleilta todistajilta. Ihmisiä katoaa nykyisinkin, erityisesti
esineitä. Esineiden rinnastaminen sellaisen satunnaisen sei
diktatuureissa. Kokemus käynnisti eksistentiaalisen ahdistuksen:
kan kuin värin perusteella tuo esiin niiden syvimmän turhuu
Mitä ihmisestä jää jäljelle, kun kaikki hänet
den samalla tavalla kuin halpahallin tarjous
muistavat ovat kuolleet? Muistelin tuttava
laatikko: kaikki 1 euro! Esineet irrotettuina
Kuolema tekee elämän täydel
perhettä, jonka koti tuhoutui tulipalossa.
käyttöyhteydestään muuttuvat mielettömik
liseksi. Elämän merkitys on
Heidän henkilökohtaisesta historiastaan
si, roskiksi – tai taiteeksi.
eletyssä ajassa ja aikaan kytketyt
ei jäänyt jäljelle yhtään valokuvaa, yhtään
muistot tekevät meistä ihmisiä.
todistuskappaletta eletyistä hetkistä. Elä
Perinteisten alankomaalaisten maalaus
mään halkesi iso kuilu – aika ennen tulipa
ten vanitas-asetelmien esineet symboloivat
elämän lyhyyttä ja turhuutta sekä sitä, miten kaikesta maallises
loa ja sen jälkeen. Välissä utuiset muistikuvat ja lopulta unohdus.
ta joutuu kerran luopumaan eikä ihmisestä jää jäljelle mitään.
Taiteilija Timo Wrightin eräässä teoksessa, joka oli esillä
Näitä maalauksissa usein esiintyviä symbolisia esineitä ovat
Taidehallissa vuonna 2009, digitaalisen kuvasarjan valokuvat
mm. pääkallo, tiimalasi, kello, rikki menneet soittimet, kuihtu
vat kukat ja pilaantuvat hedelmät. Kirpputoripöytä muistuttaa
rapautuivat näyttelyn aikana ja muuttuivat vähitellen tunnista
mattomiksi pikseleiksi. Prosessi muistutti muistikuvien hauras
ensi silmäyksellä modernia vanitas-asetelmaa: myyntipöydälle
tumista ja vähittäistä katoamista. Olikin luontevaa pyytää juu
on asetettu valikoima sekalaisia, näennäisesti yhteen sopimat
ri häntä Vanitas-näyttelyn kuraattoriksi. Vanitas-näyttely pohtii
tomia, omistajalleen tarpeettomaksi käyneitä esineitä. Kirppu
elämisen tarkoitusta: Onko elämä lopultakin ”turhuuksien tur
toriesineet jatkavat kuitenkin kiertokulkuaan yhä uusien ihmis
huutta”, vanitas vanitatum, kuten Saarnaaja sanoo Vanhassa tes
ten omistamina ja lähestyvät sillä tavalla ikuista elämää. Tässä
mielessä kirpputorien vanitas on käänteistä – se kuvastaa ikui
tamentissa? Onko olemassaolo suurta tuhlausta vailla merkitys
suutta ja pysyvyyttä.
tä? Saarnaajan mielestä kaikki saavutukset elämässä tuhoutuvat
kuoleman välttämättömyyden edessä ja siksi elämä on mieletöntä.
Ihmisen aikaansaannoksista melko ikuista on ydinjäte, jon
Nuorena näkee ajan äärettömän pitkänä jatkumona, jonka
ka puoliintuminen kestää käsittämättömän pitkän ajan, sekä
loppupää katoaa tulevaisuuden hämärään. Kun elettyä elämää
ihan tavallinen jäte, joka kasaantuu yhä korkeammiksi jätevuo
riksi ympäristöömme. Ikuista voi myös olla elämä sähköverkos
on enemmän takana kuin edessä, elämää ja kuolemaa, nyky
sa: omia tietojaan ei saa pois ne sinne kerran syötettyään, vaan
hetkeä ja olemattomuutta erottava verho heiluu edessä yhä sel
keämmin hahmotettavana kuin esirippu, jonka takana valmistel
ne jatkavat omaa elämäänsä ihmisestä itsestään irtautuneena ja
laan loppunäytöstä. Kuolema tekee elämän täydelliseksi. Elämän
riippumatta. Ikuisuus, samoin kuin katoavaisuuskin, on samal
la kammottavaa ja lohdullista.
merkitys on eletyssä ajassa ja aikaan kytketyt muistot tekevät
Näyttelyn idea syntyi tarpeesta pohtia pysyvyyttä ja katoavai
meistä ihmisiä.
suutta, kun Helsinki valmistautuu tulevaan vuoteen maailman
Vanitas tarkoittaa paitsi turhuutta ja tyhjyyttä myös turhamai
muotoilupääkaupunkina. Näyttelyn kuraattorin Timo Wrightin
suutta. Kauneus on katoavaista, mutta kauneus on myös katso
jan silmässä. Eletyn elämän merkit näkyvät kasvoissa ja muualla
valitsemat taiteilijat lähestyvät kukin teemaa ikäkausittain ja
ruumiissa. Edullisen ulkonäön merkityksen huomaa sen menet
omasta näkökulmastaan. Näyttelykatalogi laajentaa ja syventää
aihepiiriä. Vaikka se päätyisikin pian ”kalankääreeksi”, toivotta
tämisen tragediassa. Sisäinen kauneus onkin ehkä sitä, että tie
vasti nämä – myös verkkoon talletetut tekstit – säilyvät kohtuul
tää kuka on ja rakastaa itseään.
lisen ajan, jos eivät ihan ikuisuutta. ×
Olemme olemassa kuluttajina, ilmaisemme mitä olemme ja
Kirsi Hasu on sosiaaliantropologi ja Virka Gallerian näyttelypäällikkö.
mitä haluaisimme olla, mihin joukkoon kuulua, omistamalla
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Nina Merikallio

Turhamaiset
”Kun on käyttänyt kauneuttaan työvälineenä,
tulee hyvin tietoiseksi itsestään.”
Olen kuvannut naisia, jotka ovat tehneet pitkän
uran malleina ja ansainneet työllään elantonsa. He ovat
nähneet ja kokeneet paljon, nauttineet, mutta
eläneet myös tuiki tavallista arkea.
Heidän piirteistään ja olemuksestaan kuvastuu
kasvu ihmisenä, ja heidän silmistään heijastuu kaikki
vuosien kuluessa koettu ja opittu. Haluan
teoksillani näyttää, kuinka kauneuden todellinen olemus
löytyy elämän piirtämistä viivoista.
Kauneudella siunattu – tai kirottu – joutuu
ponnistelemaan henkilökohtaisen kasvunsa kanssa
perusteellisesti jo nuorena. Hänen on
työskenneltävä hyväksyäkseen ikääntymisen merkit
vartalossaan. Kaikki on katoavaista
elämässä. Vaikka nuoruuden viaton kauneus
on ihailtavaa, on tavoittelemisen arvoista se,
mitä ajan myötä seuraa.
Haluan osoittaa kunnioitukseni kaikkia niitä
malleja kohtaan, joiden kanssa olen saanut
työskennellä vuosien kuluessa. He ovat antaneet
kuviini palasen itsestään.
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Pasi Rauhala

Pasi Rauhalan Kuolinpesä
Projektipäällikkö, ylioppilas Pasi Rauhala kuoli
1. 7. 2011 kotonaan Helsingissä. Lohjalla 7. 7. 1948
syntynyt Rauhala oli kuollessaan 63-vuotias.
Pasi eli onnellisen lapsuuden äitinsä ja sisarustensa
kanssa. Hän sai rakkautta myös sijaisperheeltä,
kun omassa perheessä oli vaikeaa. Myöhemmin
hänelle syntyi avioliitossa poika. Elämä hymyili
ja sujui käsikirjoituksen mukaan. Kohtalotar jakoi
kuitenkin hänelle pimeän kortin juuri, kun kaiken piti
olla hyvin. Työn menetys oli kova paikka. Totuuden
hyväksyminen oli hankalaa. Lopulta hän erakoitui
omaan pieneen asuntoonsa.
Muistan Pasin luotettavana ja rehtinä ystävänä,
joka oli aina valmis auttamaan kaveria. Huumorin
tajuaan hän ei menettänyt koskaan, ei edes
synkimmällä hetkellä. Sen todistavat häneltä
jälkeen jääneet päiväkirjat.
Hämeenlinnassa 5.7. 2011
Ystävää kaivaten Rami + perhe

Pasi Rauhalan Kuolinpesä -kokonaisuus on
osa taiteilijan alter egon elämästä kertovien näyttelyiden sarjaa‚
Pasi Rauhalan Kotimuseo. Aiemmin on nähty vuoteen 1974
sijoittuva näyttely Hämeenlinnassa, myöhemmin
on tulossa 1960- ja 1980-luvuille sijoittuvat näyttelyt.
Sekä kaiken yksiin kansiin sulkeva kirja.
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Eero Saksela
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elämä maapallolla

Mistä puhutaan , kun puhutaan kuolemasta? Puhutaan elä
mästä, jonka toteutumiselle se on välttämättömänä reunaehto
na kirjoitettu.

toimintaan erikoistuvat solut lukevat vain oman polkunsa geeni
en viestit, kunnes koko ohjelma pienimpiä yksityiskohtiaan myö
ten on toteutettu ja yksilö on valmis kilpailuun suvunjatkamisen
kentillä. Jokaisen askelen tässä käsittämättömän hienosyisessä
prosessissa on osuttava kohdalleen ja vain virheettömästi osuu
Elämä maapallolla on menestystarina. Se syntyi noin 4,2 mil
tensa hoitavat soluyksilöt jatkavat. Luonnon tunnuslause solu
jardia vuotta sitten ensimmäisten itsensä jäljentämiseen kykene
vien molekyylien myötä. Niistä rakentui varhainen geneettinen
elämässäkin on darwinistinen: parempi olla kuollut kuin väärässä.
ohjelma yksinkertaiselle solulle, jonka jälkeläisistä koko maapal
Tiukasta kontrollista karkaava solu on vaara koko organismille,
kuten syöpä, jonka hallitsemattomasti ja
lon elonkehä muodostuu. Kolmisenkym
mentä tämän 3,5 miljardia vuotta sitten
kautuvat solut ovat löytäneet uudelleen
Katu täyttyy askelista,
eläneen LUCA:n (Last Universal Common
avaimen loputtomaan kasvuun.
elämä on kuolemista.
Ancestor) geeniä on meistä jokaisella vie
— Juice —

lä perimässään – tekijöitä jotka ovat ol
Rajallisten jakautumiskertojen määrä
leet välttämättömiä elämän selviämiselle
riittää viemään lävitse onnistuneen yksi
vuosimiljoonien ankarassa kamppailus
lön kehityksen huolimatta valtavasta tuh
laavaisuudestaan. Sukukypsä, kilpailukykyinen yksilö onkin ai
sa. Loputtoman muuntelun ja menestyjien valinnan kautta yhä
monimuotoisempia geneettisiä ohjelmia on kertynyt elämän
noa päämäärä, joka luontoa kiinnostaa evoluution ja elämän
sukupuuhun. Jokainen elonkehän valtavan lajikirjon yksilö on
säilymisen kannalta. Myöhemmän elämän vaiheet eivät enää
erilainen omaan ympäristölokeroonsa optimoitunut perintö
vaikuta evoluution kulkuun, mutta sama tuhlaavaisuus jatku
tekijöiden nuotisto, jonka ainoa päämäärä on toteutua mahdol
vasti uusiutuvien kudosten ylläpidossa, infektioiden ja erilais
lisimman täydellisenä. Yhteistä kaikille on sidos LUCA:sta läh
ten vaurioiden korjaamisessa sikiökehityksen huipputarkkojen
töisin olevaan, päättymättömästi jakautuvien solujen ketjuun
laatukriteerien mukaan, tulee ajan myötä kalliiksi. Yhä suure
sukusolujensa kautta, jotka tuottavat aina uuden sukupolven tä
neva osuus ikääntyneistä kudoksista koostuu aikakellonsa lop
hän jatkumoon. Kuitenkin uuden yksilön syntyessä astuu kuole
puun kuluttaneista soluista, joiden seuraava askel on genomiin
ohjelmoitu kuolema eikä voimia enää ole vääjäämättömän ent
ma näyttämölle, sillä elinaika on poikkeuksetta rajallinen. Miksi?
ropian torjumiseksi. Yksilön elämä päättyy eikä se ole estettävis
sä, vaikka kaikki vanhenevia kudoksia uhkaavat varsinaiset tau
Elämän syntyessä fysikaalisen maailman asettamat ehdot oli
dit kyettäsiin estämään. ×
vat jo tarkasti asetetut termodynamiikan ankarien lakien mu
kaisesti. Alkeishiukkasten ja niistä rakentuneiden alkuaineiden
kuolleesta kentästä luotiin geeneihin kirjoitettua ohjelmaa tot
televa biologinen maailma. Taistelu kaikkea järjestystä tuhoavaa
entropiaa vastaan siirtyi uudelle tasolle, kun jokainen yhä mo
nimutkaisemmaksi kehittyvä molekulaarinen vuorovaikutus oli
kyettävä suojaamaan. Elämä on perusolemukseltaan geneettis
tä antientropiaa, jonka voima evoluutiossa on ollut loppumaton
kyky vaihteluun ja sopeutumiseen. Keinovalikoima on kuiten
kin niukka ja hinta korkea, sillä vain aniharva uusi geenimuun
nos on menestyksellinen, ja useimpien palkintona on kuolema.
Sama tuhlaavaisuus kertautuu jokaisen yksilön kehityksessä.
Monisoluisen organismin kasvu hedelmöityksestä sukukypsäk
si yksilöksi on kuin evoluutio pienoiskoossa. Hedelmöitys avaa
perimään koodatun ohjelman, joka sisältää vielä sukusolujen lo
puttoman elämän koodit, mutta muutaman jakautumiskerran
jälkeen tytärsolujen tiet erkanevat ja armoton aikakello käynnis
tyy mittaamaan jäljellä olevien jakautumisten määrää. Eri elinten

Eero Saksela on Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
patologian emeritusprofessori ja Haartman-instituutin entinen esimies.
Hänen tutkimustyönsä aiheena ovat olleet ihmisen luonnolliset tappaja
solut ja ohjelmoitu solukuolema.
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kaikki ovat kuolleet

Miten voimme tietää mitä eläminen on, kun jokainen tekomme
Heräämme, nukahdamme, liikumme valmiiksi rakennettuja
hukkuu kuolemaan?
kylmiä katuja pitkin vihellellen, toivomme olevamme onnellisia.
Astu sisään. Täällä kuolleet merkitään viivoilla liitutaululle.
Asetamme toisiamme järjestykseen. Alimmalla portaalla ohi va
Eilen kymmenen, tänään neljä, heitä ne käytävälle. Kuuden kuu
luvat epäonnistuneet saastat ovat järjestykselle yhtä merkitykset
kauden päästä ajamme kaikki kolmetuhatta ulos jonossa, marssi
tömiä kuin eläimet. Me tiedämme miten menestyä, mutta hurraa
musiikki soi, ja sitten.
huutojen hiljetessä vaivumme epätoivon valtaan.
Sitten ei mitään. Hiljaisuus täyttyy pakokauhun äänistä, mut
Syyttelemme muiden pahuutta, sillä kammoamme omaam
ta me emme kuuntele. Kuuleminen voisi tehdä meidät tappajiksi,
me. Jokainen tekomme ja tekemättä jättämisemme on kiedottu
emmekä halua ottaa sitä riskiä.
kuoleman verkkoon. Emme pääse siitä
Me emme ole tappajia. Meitä vain miel
irti. Pyristelemme. Lyömme toisiamme
lyttää elämän hallinnointi. Olemme eksis
kun haluaisimme lyödä itseämme, tuho
Eikä sellaista hetkeä tule, joka
ta itsemme. Sillä mikä tahansa olisi pa
tentialistisia byrokraatteja. Osaamme jär
huuhtoisi kaiken mennessään.
rempaa kuin tämä.
jestää kuolemaa miellyttäviin kuvioihin.
Kukaan ei armahda pahoja
Kyseenalaistamaton elämä on täällä
tekojasi, ei vie sinua turvalliseen
varattu niille, jotka eivät kysy.
Mies valkoisessa asussa lakaisee verta
kadotukseen.
Nyt elävät kädet tekevät matemaatti
lattialta. Se virtaa lattiakaivoon ja värjää
sia viiltoja, paloittelevat elämää. Merkitys
maan syvällä allamme punaiseksi. Lopul
on pakattava tyhjiöön. Hiljainen kauhu muovitettava. Äänettö
ta kallio lohkeaa. Virran ääni kuuluu heikkona sivuäänenä jon
mät huudot on jaettava. Sinulle, minulle, koko kansakunta on
ka huitaisemme pois. Se häiritsee, mutta emme kuuntele, em
ruokittava.
mekä katso. Jos katsoisimme, näkisimme pelkomme nousevan
putkistoja pitkin ylemmäs, ylemmäs.
Ja se onnistuu, sillä ihmisyytemme suurtarina on tappami
Painajainen, jonka kauhua mikään viihteeksi tarkoitettu ku
sen logistiikka. Tuhannet rekka-autot kiitävät pitkin niitä varten
rakennettuja teitä. Lentokoneet pyörivät sumuisten kenttien yllä
va ei tavoita. Lattiakaivon punainen kajo. Kaduilla punainen nes
kantaen elämää, jota ei eletty. Laivat, ruumat luujauhoa täynnä,
te nousee. Se vie mukanansa kauppojen kyltit, autot, lastenvau
eivät uppoa, vaan vievät lastinsa satamasta toiseen. Luotettavas
nut, pienet räksyttävät koirat ja irvistykseen pakotetut kasvot.
ti kaikki liikkuu, liikkuu. Hammaskalustot jauhavat, nielut nie
Armageddon, kaiken loppu. Pakenet peltojen yli, löydät oven.
levät, sisälmykset prosessoivat vieraita aminohappoketjuja. Nii
Salpa on tiukka, mutta saat sen auki. Uskallat sisään. Elävän lihan
den katketessa tunnemme ylivertaisuutemme.
meri tunkee eteesi, kiilaa sinut ovea vasten. Et pääse enää pois.
Mylvivät äänet. Oman tyhjän eksistenssisi uhrit tallovat päällesi.
Mutta kuolleet eivät voi kuolla uudestaan. Eikä sellaista het
Järjestelmän voima kiihottaa. Kuolema muuttuu miljooniksi
yksiköiksi, taseiksi, ylijäämiksi ja voitoiksi, kunnes äsken vielä
keä tule, joka huuhtoisi kaiken mennessään. Kukaan ei armahda
elävä hengittävä olento on sarja ykkösiä ja nollia. Luvut liikku
pahoja tekojasi, ei vie sinua turvalliseen kadotukseen.
Jos haluat jotain muuta, kaikki on tehtävä itse. Kehot opetet
vat mikrosekunnissa maailman toiselta puolelta toiselle. Laskeu
tuvat tilille, siirtyvät toiselle, muuttuvat voimaksi, joka tuottaa
tava uusiin liikkeisiin. Mielet avattava uusille teoille. Sydämet pa
uuden yksikön, ehkä vielä suuremman kuin aikaisemmin, jos
kotettava toisenlaiseen välittämiseen. Emmekä tiedä mitä silloin
sa elämää tuotetaan tapettavaksi vielä tehokkaammin ja nope
tapahtuisi. Miten näkisimme toisemme, tai ne, jotka ovat meil
ammin kuin ennen.
le vielä enemmän toisia.
Kun elämä ja kuolema muuttuvat tarpeeksi abstraktiksi, me
Ja aina voimme jättää tekemättä mitään. Mutta se jokin ei lak
tunnemme hallitsevamme niitä.
kaa häiritsemästä. Ääni, allamme, välillämme, kaukana, mutta
Yhtä kaikki. Elämät, jotka jäivät halleihin, häkkeihin ja laati
kuitenkin. Vaikket kuuntele, kuulet sen. Se sanoo: ennen loppua
koihin eivät koskaan olleet olemassa. Niitä ei yksikertaisesti elet
on aina viimeinen näytös. ×
ty. Yksilöistä tuli massaa, eikä tätä massaa tarvinnut kohdata. Ja
tämä on hyvä, sillä ajatus pelottaa hallitsijanmieliämme. Että
Atlas Saarikoski on suoraa toimintaa symppaava aktivisti ja kirjoittaja.
olisi muitakin, joiden merkitys olisi yhtä suuri kuin omamme.
Saarikoski on päntännyt oikeustiedettä Helsingin yliopistossa ja merialaa
Ei, oleminen on absoluutti, jonka säästämme vain itsellemme.
Turussa. Hänen ikuinen poliittinen lempparinsa on eläinoikeusliike.
Mutta mitä teemmekään olemisellamme. Emme mitään.
Saarikoski tunnustaa anarkismia ja toivoo kapitalismin kaatuvan.
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Jonna Rutanen

SONNENALLEE
Sonnenallee on valokuvasarja, jonka aloitin
vuonna 2009 ja jota varten olen kuvannut
ympärilläni olevia henkilöitä, ystäviäni sekä
tapahtumia asuessani uudessa kotikaupungissani Berliinissä.
Viikkorytmi puuttuu, eletään lähes jatkuvaa juhlaa
vaihtuvien henkilöiden seurassa, heidän kanssaan,
jotka saapuvat luoksemme Berliiniin elämään palan
arkeamme. Osalle näistä henkilöistä tämä kuitenkin
vain tarkoittaa irtiottoa normaalista, josta voi aina
palata turvallisesti takaisin kotiin – arkeen. Mutta
elämä Sonnenalleella jatkuu edelleen samanlaisena,
vain päähenkilöt vaihtuvat.
Väliaikaisuus ja lähdön tunnelma. Kenen kantti
kestää loppuun asti? Juurettomuus. Työtä vain sen
verran, että pärjää, tärkeämpää on kuitenkin vain
pitää hauskaa, vaikka samalla ehkä tietääkin,
ettei se voi jatkua ikuisesti.
Eniten minua kiinnostavat hetket juhlan jälkeen,
esimerkiksi nukkuvat ystäväni, he jotka
viettivät hetken kodissani. Valokuvaan ympärilläni
olevia ihmisiä ja heidän kauttaan
itseäni sekä arkeani.
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Tuomas Sarparanta

Välitiloja
Nuori heittelehtii kuolemattomuuden ja kuolevaisuuden
tunnetiloista toiseen. Tunteiden alla on lähenevä
aikuisuus, jonka kohtaamista odotetaan itsevarmasti,
mutta myös epäröiden. Juhlinta on vain pintaa.
Nuoruuden huumassa omaa kuolevaisuuttaan ei vielä
tunnusta, ja se luo rehvakkuutta sekä sokeaa uskoa
itseensä. Kuolemattomuus auttaa kuitenkin pääsemään
vaikeiden hetkien yli ja luottamaan hyvään
tulevaisuuteen.
Kun elämä tuntuu ennalta-arvaamattomalta, nuori
kokee tarvetta ottaa vastuuta omasta elämästään
ja läheisistään. Muutokset elämässä vetävät ihmistä
eri suuntiin, ja kuolevaisuus saa nuoren miettimään
keinoja niiden kohtaamiseen.
Välitiloja on kertomus ystäväpiiristäni nuoruuden
viimeisessä ajanjaksossa, jossa molempia tunteita
tarvitaan. Kuvasarja ei peilaa vain kuvattavien
tunnelmia, vaan myös omiani. Ajanjakson jälkeen kaikki
tuntuu sekä päättyvän että alkavan, mutta rajaa eri
vaiheiden välille on lähes mahdotonta asettaa.
Varmaa on ainoastaan se, että yhtä oikeaa tapaa
elää nuoruutta tai aikuisuutta ei ole.
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Suomalaisnaisten ansaittu turhamaisuus

Sotien kurimuksessa suomalaisten naisten arki oli äärettömän
Tuulan kanssa samaa mieltä oli haastattelemani 84-vuotias
rankkaa. Heikosti ravittuina ja ankeissa olosuhteissa he joutui
”Hilja”, joka oli käynyt kahdessa kasvojenkohotuksessa. Hilja
vat tekemään paitsi perinteiset naisten myös miesten työt. Sel
totesi eläkepäiviensä olleen hänen elämänsä parasta aikaa. Vih
laista naista kunnioitettiin, joka pystyi synnyttämäänkin töiden
doin hän oli panostanut omaan itseensä ponnisteltuaan vuosi
sä lomassa, jopa kyykyllään missä sattui olemaan, ja jatkamaan
kymmenet toisten hyväksi. Sotavuodet Hilja oli palvellut lottana,
töitään ilman erityistä äitiysvuoteutta.
ja heti sotien jälkeen hän oli jäänyt kolmen lapsensa yksinhuol
Varsinkin maaseudulla naisia arvostettiin ahkeruuden, ei ulko
tajaksi erottuaan alkoholisoituneesta miehestään. Lasten kas
kuoren perusteella. Itsensä maalaaminen ja koristaminen olisi ky
vattaminen yksin vuorotyötä tekevänä kätilönä oli ollut rankkaa.
läyhteisössä tulkittu merkiksi itsekkyydestä
Lasten lähdettyä maailmalle Hilja oli
ja huonosta naiseudesta, eikä vanhan Euroo
ilmoittanut heille, ettei ryhtyisi lastenlas
Jossain määrittelemättömässä
pan tapaan huomaavaisuudesta kanssaihmi
tensa hoitajaksi, vaan alkaisi matkustaa ja
saranakohdassa sosiaalinen pakko
siä kohtaan. Vuosien karttuessa maalaistalon
pitää hauskaa. Niin hän tekikin, ja halusi
voi kuitenkin muuntua oikeudeksi
emännät kantoivatkin huolta ruumiinsa toi
näyttää riennoissaan hyvältä. Hän totesi,
ja toimijuudeksi.
mivuudesta ulkonäön rapistumisen sijaan.
että mikäli hän tietäisi varmasti elävänsä
Ei ihme, että suomalaista kauneuskulttuuria on pitkään lei
90-vuotiaaksi, hän teettäisi vielä kolmannen kasvojenkohotuksen.
mannut pidättyvyys ja häpeä. Myyttiin vahvasta suomalaisesta
naisesta ei ole kuulunut korkeat korot ja aistikas pikkumusta
Naisia yhdistää sääntöjen rikkominen. Kapina, jossa on sekä
suvereeniuden että säälittävyyden sävyjä. Tarinoissa on jotain,
vaan läskipohjakengät ja tuulipuku. Järkevä suomalaisnainen
joka saa äärirelativistinkin kiusaantumaan. Mitä järkeä on kan
on virallisesti katsonut ylen ja säälien, salaa kenties kadehtien,
taa huolta ulkonäöstään todellisten ongelmien keskellä? Onko
itäisiä ja eurooppalaisia kanssasisariaan naisellisissa varustuk
sissaan ja opetellut selviytymään niin työelämän lasikattolaby
nykynaisen kuoltuaankin hymyiltävä kiinteillä poskipäillään ja
rinteissa kuin väkivaltaisissa parisuhteissakin.
valkoisilla hampaillaan?
Kansainvälisissä vertailuissa suomalaisten on edelleen todet
Naiset ovat tietysti nuoruuskultin ja kulutusmanian uhreja. He
tu suhtautuvan varsin kriittisesti ulkonäkövaatimuksiin ja kau
muistuttavat siitä, miten vanhenevan naisen on tänä päivänä lunas
neuskuluttamiseen. Vasta viime vuosina suomalaisten kosme
tettava kunnioitettavuutensa. Tutkimusten mukaan vanhenemisen
tiikkaan ja vaatteisiin vuosittain käyttämät rahasummat ovat
merkkeihin, kuten ryppyihin ja juonteisiin, yhdistetään epätoivot
yltäneet eurooppalaiselle keskitasolle.
tuja luonteenpiirteitä. Näitä ovat surullisuus, vihaisuus ja aggres
Varsinkin pääkaupunkiseudulla on kuitenkin yhä enemmän
sio eikä yhteiskunnassa ole tilausta vanhoille ja vihaisille naisille.
myös niitä, jotka turvautuvat jopa kauneudenhoidon ydinasee
Jossain määrittelemättömässä saranakohdassa sosiaalinen
seen, kauneuskirurgiaan, uhmaten yleistä näkemystä liian pit
pakko voi kuitenkin muuntua oikeudeksi ja toimijuudeksi. Es
källe menemisestä. Tutkimuksessani, jossa selvittelin yksilöllisiä
seisti Antti Nylén kenties nimittäisi näitä leidejä hänen ja itse
ja kulttuurisia syitä hakeutua kauneusleikkauksiin, haastattelin
ni ihailemiksi hulluiksi ämmiksi – Nylénin ehdottamaan termiin
tarttuakseni – dandyn naispuolisiksi vastineiksi.1
parisataa toimenpiteessä käynyttä henkilöä.
Hullu ämmä tekee mitä huvittaa, hän on riippumattomuuden
Haastateltaviini kuului 62-vuotias ”Tuula”, sairaseläkkeelle
perikuva. Hän on jännittävällä tavalla yhtä aikaa tarkka ulkokuo
jäänyt sairaanhoitaja. Hän oli kärsinyt syövästä, astmasta ja kor
restaan välittämättä kuitenkaan vähääkään siitä, mitä muut hä
keasta kolesterolista. Haastatteluhetkellä syöpä oli ollut poissa
nestä ajattelevat. Hullussa ämmässä yhdistyvät vimmattu voima
kaksi vuotta. Ennen sairastumistaan Tuulalle oli tehty yläluomi
ja sydäntä särkevä hauraus. Hullu ämmä on todiste siitä, että ei
ole olemassa mitään luonnollista asioiden arvojärjestystä, edes
leikkaus ja kasvojenkohotus. Toinen yläluomileikkaus tehtiin syö
kuoleman edessä. ×
pähoitojen jälkeen, sillä kortisonihoito oli Tuulan mielestä saa
nut luomet tuntumaan jälleen raskailta.
Haastattelussa Tuula suunnitteli vielä yhtä yläluomileikkausta
Taina Kinnunen on kirjoittanut laajasti ruumiin ja kulttuurin suhteesta.
Hän on vapaa tutkija, kirjoittaja, luennoija ja Oulun yliopiston dosentti
ja kasvojenkohotusta, mikäli syöpä ei pian uusiutuisi. Tuula tote
alanaan
länsimainen nykykulttuuri.
si: ”Kun kerran on keinot keksitty, mun ei tartte näyttää murheen
lyömältä… Niistä päivistä, joita vielä on, voi yrittää tehdä parhaat
mahdolliset niillä keinoilla, jotka itse kullakin on.”
1. Antti Nylén 2010, Halun ja epäluulon esseet, s. 64–65.

on hetkiä kun epäilee kaikkea

On hetkiä kun epäilee kaikkea mihin on uskonut keneen luottanut mitä vihannut
ketä rakastanut
Ne ovat hienoja hetkiä
hirvittäviä,
tärkeitä hetkiä
ilman niitä voisi yhtä hyvin tappaa itsensä heti ihan nyt heti,
kenellekään jäähyväisiä jättämättä säästäisi heidät sentimentaalisilta kirjeiltä,
turhilta anteeksipyynnöiltä,
ihmisen pienuudelta
ne ovat hienoja hetkiä,
hirvittäviä,
tärkeitä hetkiä
kun epäilee häntä
sinua
minuakin epäilee
sillä paluu niistä on kuin olisi hukannut kotiavaimen seisoisi maaliskuun kadulla
jonka peittää likainen jää ja rahiseva sora ei löytäisi avainta vaikka kuinka etsii
tarttuisi silti kotioveen ja se olisi auki
×

Jarkko Tontti on kirjailija, runoilija ja lakimies. Hän on kirjailijoiden
sananvapausjärjestö Suomen PEN:in puheenjohtaja. Tontin uusin
teos on romaani Sali (2011).
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Taiteilijat

Nina merikallio *1981
on suomalainen muotivalokuvaaja. Hän asuu
ja työskentelee Helsingissä ja on päässyt luo
maan tämän vuosikymmenen ajankuvaa suo
malaisten muotisuunnittelijoiden kanssa.
Vanitas-näyttelyyn kuvaaminen merkitsee
Ninalle paluuta kauneuden ytimeen.

Pasi Rauhala *1978
on Lohjalla asuva ja työskentelevä Lahdessa
syntynyt kuvataiteilija. Hän on valmistunut Ku
vataideakatemiasta ja Taideteollisesta korkea
koulusta. Taiteessa Rauhalaa kiinnostavat eten
kin kohtaamiset ja katsojan aktivoiminen. Hän
pelaa usein mittakaavalla ja yllyttää ihmiset
leikkiin mukaan. Teokset Rauhala valmistaa
pääasiassa vanhoista ja kierrätetyistä materi
aaleista, joihin hän yhdistää uutta teknologiaa
saadakseen ne sillä tavalla toimimaan toisin.
Viimeaikaisista töistä suurin on Pasi Rauhalan
Kotimuseo, jota varten Rauhala on luonut itsel
leen 30 vuotta itseään vanhemman alter egon.

Jonna Rutanen *1984
on berliiniläinen valokuvaaja, jonka valokuvat
kertovat tarinaa päiväkirjanomaisesti eletyistä
hetkistä. Aiheet löytyvät usein hyvin arkisista
asioista ja malleina toimivat omat ystävät. Muu
toin hän työskentelee freelancer-valokuvaajana
keskittyen erityisesti musiikkiin liittyviin toi
meksiantoihin.

Tuomas Sarparanta *1992
on Helsingistä lähtöisin oleva valokuvaaja, jo
ka käsittelee töissään ihmisten ja urbaanin elä
män erilaisia kohtaamisia. Hän opiskelee doku
mentaarista valokuvausta Walesin yliopistossa,
ja työskentelee pääasiassa erilaisille lehdille se
kä omien kuvausprojektiensa parissa. Erityises
ti häntä kiinnostavat tarinat, jotka eivät pääse
päivittäisiin uutisotsikoihin.
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Etunimi Sukunimi

VANITAS

Virka Galleria × Virka Galleri × Virka Gallery
Avoinna ma–pe 9–19, la–su 10–16
Öppet må–fr 9–19, lö–sö 10–16
Opening hours mon–fri 9–19, sat–sun 10–16
Vapaa pääsy × Fritt inträde × Free entry
Kaupungintalo × Stadshuset × City Hall
Sofiankatu 1 / Sofiegatan 1, Helsinki
www.virka.fi

