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Äänellä on aina ollut keskeinen merkitys elokuvassa. Mykkiä 
elokuvia ei varsinaisesti ole koskaan ollut, vaan ensimmäisistä 
esityksistä saakka on kuvia seurannut valkokankaan tapahtu-
mia kommentoiva musiikkisäestys. Mutta koska maailma on 
jo pitkään ollut visuaalinen ja näköaistin dominoiva, on kuvaan 
liittynyt musiikki tai kuvan tapahtumien selostaminen jäänyt 
toisarvoiseksi. Vaikka näistä ajoista erityisesti tekninen kehitys 
on kulkenut pitkän matkan, on elokuvissa kävijän suhtautumi-
nen ääneen pysynyt samana. Äänen tehtävänä on tukea kuvaa, 
eikä sillä koeta olevan muuta merkitystä. Poikkeuksen muo-
dostavat jotkut harvat musiikkikappaleet, joista tulee itsenäi-
siä teoksia – hittejä tai jopa klassikoita – usein niin täysin, että 
niiden yhteys elokuvaan, jonka yhteydessä ne ovat ensimmäistä 
kertaa soineet, häviää. 

Elokuvateatterit ovat 1990-luvulla uudistaneet äänentoisto-
aan radikaalisti. Elokuvan äänestä on tullut lähes fyysistä, mutta 
onko sen asema suhteessa kuvaan muuttunut? Ei ratkaisevasti, 
vaikka ääni nykyisin ympäröi katsojan joka puolelta ja vaikka 
ääntä voidaankin käyttää  kuvan ulkopuolisen tilan määritte-
lyyn: esim. oven narahdus, joka katsomossa kuuluu vain vasem-
man puolen kauittimista. Ääni on edelleen alisteinen kuvalle.

avek teki avauksen ääneen edellisen toimikauden alussa. 
Avauksen symbolinen merkitys oli iso, vaikka käytännön tasolla 
sen vaikutukset ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi. Hakemuk-
sia tuli kaksi, joista kummastakin tehtiin myönteinen päätös. 
Päätösten rahallinen arvo oli yhteensä 1 330 euroa. 

Periaatteellisella tasolla kyse kuitenkin on merkittävästä 
asiasta. Nykyinen kasettimaksujärjestelmä ankkuroi avekin 
toiminnan tiukasti kuvapuolelle. Edistämisvarat ovat peräisin  
yksinomaan tyhjistä videokaseteista kerättävistä korvauksista. 
Tukipolitiikassa myös pidettiin 15 vuotta kiinni periaatteesta, 

että tuotantotukivarat käytetään liikkuvaa kuvaa hyödyntävän 
ilmaisun tukemiseen. 

Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat ääniteokset määritel-
tiin osaksi mediataidetta. Tukea myönnetään luoville äänidoku-
menteille tai radiofeatureille, ääni-installaatioille tai muille ko-
keellisille ääniteoksille. Rajankäyntiä on jouduttu lähinnä teke-
mään ääniteosten ja kokeellisen musiikin sekä perinteisemmän 
radiokuunnelman välillä. Prosessi on vielä kesken, mikä johtuu 
sekä mainittujen rajojen epämääräisyydestä että hakemusten 
vähäisestä määrästä.

Kiinnostava asia avekin kaltaisen edistämisorganisaation 
kannalta on myös kysymys tuotannollisista yhteistyökumppa-
neista. Valmiista ääniteoksista tulevat levitystulot jäävät väistä-
mättä minimaalisiksi, joten tuotantoyhtiöitä eivät ääniteokset 
ehkä suuresti kiinnosta. Jäljelle jäävät nykytaiteen museot ja 
yleisradioyhtiöt, joilla vielä pitäisi olla mahdollisuus – ainakin 
joiltakin osin – toimia vapaan kulttuurin hengessä ja tiukan kus-
tannus-hyöty –ajattelun ulkopuolella.

avekin osalta muutoksen kätilönä oli valmisteilla oleva te-
kijänoikeuslaki. Taustalla oleva eu:n direktiivihän edellyttää, 
että kaikki teoslajit tulevat hyvitysmaksun piiriin. Se, että ava-
us tehtiin nimenomaan ääneen, on luontevaa erityisesti media-
taiteen näkökulmasta. Äänellä on siinä kontekstissa jo pitkään 
ollut toisella tavalla itsenäinen asema kuin perinteisen eloku-
van piirissä.

Tällä numerolla koetamme paikata 15-vuoden laiminlyöntiä 
ja julistaudumme Seppo Palmista lainataksemme ”audiovisu-
alismin” kannattajiksi, joka tarkoittakoon nykyistä tasa-arvoi-
sempaa suhdetta kuvan ja äänen välillä. 

Juha Samola 
18.8.2003

Audiovisualismi 

kannen kuva: 
Vertebra,
ohj. Milla Moilanen

Kala, ohj. Jonathan 
Davies, Vanilla Pro-
ductions Oy
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 22 Yari (Jari Knuutinen): 
   ”Voisitsä yrittää keksiä siihen jotain?”

 24  Matti Kuortti:
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 26 Perttu Hämäläinen: 
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The Dawn Of Dimi 
Venetsian biennalessa
Mika Taanilan uusi elokuva Tulevaisuus 
ei ole entisensä (tuotanto: Kinotar Oy) 
esitettiin Venetsian 50. biennalen virallis-
ten avajaistapahtumien yhteydessä histo-
riallisissa puitteissa, 1500-luvulla raken-
netussa entisessä kirkossa L’Auditorium 
Santa Margheritassa. Erkki Kurennie-
men futuristista visoista ja uraauurtavista 
hankkeista kertova 52-minuuttinen elo-
kuva oli valittu mukaan tapahtuman Ex-
tra 50-kokonaisuuteen ja herätti paljon 
kiinnostusta kansainvälisessä asiantunti-
jayleisössä. 

Biennalen Kurenniemi-päivään kuu-
lui lisäksi konsertti ”Pan sonic plays Ku-
renniemi”, jossa Ilpo Väisänen ja Mika 
Vainio esiintyivät yhdessä ruotsalaisen 
Carl Michael von Hausswolffin ja Ku-
renniemen kanssa. Lavalla nähtiin Ku-
renniemen alkuperäisiä instrumenteis-
ta Sähkökvartetti (1968), Andromatic 
(1968), DIMI-A (1969) ja DIMI-S (1972). 

Tapahtuman järjesti Nykytaiteen mu-
seo Kiasma yhdessä Näyttelyvaihtokes-
kus Framen kanssa. Muut taustavaikut-
tajat tapahtumalle olivat AVEK, ESEK, 
Taiteen keskustoimikunta, Moderna Mu-
seet (Tukholma), Kinotar Oy sekä Avanto 
– Helsinki Media Art Festival.

Venetsiassa julkaistiin samassa yhtey-
dessä myös Taanilan kokoama Kuren-
niemen projekteja esittelevä laaja DVD-
julkaisu nimeltään The Dawn Of Dimi 

 30 Niina Nevalainen: 
  Animointia Baobab-puun juurella

 32 Anton Nikkilä: 
  Finnexport : Yes, But … Is This Different?

 36 Georg Grotenfelt: 
  Pietarin kaikuja

 37 Kari Yli-Annala: 
  Häiriöitä taiteiden tilassa

 38 Lassi Tasajärvi: 
  Vain muutaman kilotavun tähden

 41 Outi Rousu: 
  Moving North

 41 Saara Cantell: 
  Marginaalista marginaaliin

 42 Virve Indrén: 
  Media Plus – lisää rahaa ja hakijoita

 42 Tommi Nilsson & Tuuli Hyytiä: 
  Tekijänoikeus perusoikeuksien puntarissa

 44 Lyhyesti

 46 Timo Humaloja: 
  Toinen Suomi -raportti

 47 Tukipäätökset kevät 2003

(tuotanto: Kinotar Oy/Kiasma). Levy si-
sältää elokuvan ”Tulevaisuus ei ole enti-
sensä” ja yli kaksi tuntia Kurenniemeen 
liittyvää oheismateriaalia. DVD on saa-
nut maailmalla innostuneen vastaanoton.  
Kansainvälisestä jakelusta vastaa wieni-
läinen Mdos. Uuden elektronisen mu-
siikin arvostetuin julkaisu, lontoolainen 

The Wire –lehti kuvailee sitä elokuun 
numerossaan seuraavasti: ”The Dawn of 
DIMI promises to be a byword for un-
discovered genius and wayward histo-
ry for many years to come. Life in space 
would be unthinkable without it.”

Lisätietoja: www.kinotar.com, 
www.mdos.at
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ääntä ja taidetta

1
Äänitaide on käsitteenä monelle vieras. 
Äänen taide ymmärretään lähinnä musii-
kiksi tai joksikin, joka liittyy teatteriin ja 
näyttämölle. Ääntä syntyy myös ihmisen 
toiminnan väistämättömänä seuraukse-
na, koneista, tuotannosta, kaikenlaisesta 
toimeliaisuudesta, ja yleensä se koetaan 
häiriöksi. Onneksi joskus äänistä voi olla 
myös iloa ja hyötyä, esim. luonnossa.

Miten erottaa se äänitaide ja äänel-
liset teokset, joita AVEK on päättänyt 
ryhtyä tukemaan kaikesta muusta audio-
tuotannosta, onko sillä muukin olemus 
kuin byrokraattinen ja tukipolitiikkaan 
liittyvä? Kyse on lähinnä rajankäynnistä 
suhteessa musiikkiin.

Äänten maailma on aina ollut ole-
massa, mutta se nousi tietoisen taiteel-

lisen ja luovan tarkastelun kohteeksi 
vasta 1900-luvun taitteen jälkeen. Tun-
tuu perustellulta väittää, että teollinen 
ja teknologinen kehitys itse asiassa loi 
yhteiskuntaamme sen äänellisen todel-
lisuuden, joka sitten todenteolla alkoi 
kiinnostaa eri alojen taiteilijoita. Kyse 
on pohjimmiltaan modernin yhteiskun-
nan synnyttämästä uudenlaisesta tilasta, 
johon monet taiteilijat reagoivat ja näki-
vät siinä käyttämättömiä mahdollisuuk-
sia kerronnan muotojen ja sisältöjen suh-
teen. Siksi myös äänet tulivat kiinnos-
tuksen kohteeksi. Kaupunki ja koneet 
olivat uusi instrumentti.

Musiikin tutkimusta peilaten voisi 
esittää kahtiajakoa harmoniseen ja epä-
harmoniseen äänimaailmaan, jossa edel-
linen perustuu instrumenttien pääasias-
sa harmoniseen värähtelyyn (tosin niis-
säkin on säröjä ja rikkoutumia). Jälkim-
mäinen taas pitää sisällään sen ”kaiken 
muun”, hälyt, melun, metelin, jne. Mää-
ritelmä rakentaa tietysti heti arvottavan 
ja normatiivisen taustaperspektiivin ko-
ko äänitaiteen käsitteelle - epäharmoni-
nen on jotain negatiivista, joka on vieras-
ta musiikilliselle muodolle. Kaikki konk-
reettisiin ääniin kytketyt määritelmät ja 
ajattelu kiinnitetään siis musiikista otet-
tuihin arvoihin, arviointiperusteisiin 
ja käsitteisiin. Toisaalta kyseinen jako 
muodostaa tämän artikkelin tärkeän ja 
jakavan keskilinjan, koska harmoninen/
epäharmoninen käsitteen avulla voidaan 

kätevästi kuvata, miten viime vuosisadan 
aikana konkreettisten äänien taide ir-
taantuu musiikillisesta määrittelystään 
ja täsmentyy nykytaiteen alueeksi, joka 
toimii sekä itsenäisesti että kytkettynä 
muihin tekotapoihin, ja joka lisäksi tar-
joaa lähtökohtia nykyaikaisen kaupun-
gin ja ympäristön suunnittelulle. 

Tässä artikkelissa musiikki ja konk-
reettiset äänet kulkevat jossain määrin 
yhdessä aina 1960-luvulle saakka jolloin 
nykytaiteen (contemporary art) pelikent-
tä alkoi selvästi näkyä ja samalla myös 
äänten käsitteelliset ja itsenäiset ominai-
suudet tulivat kiinnostuksen kohteeksi.

ääntä ja taidetta
teksti ja kuvat:
Timo Humaloja
Kirjoittaja on AVEKin tuotantoneuvoja 
vastuualueenaan lyhyt- ja dokumentti-
elokuvien tuki

ääntä ja taidetta
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ääntä ja taidetta

2
Futuristien koulukunta ensimmäisenä 
otti laajamittaisesti taiteelliseen käyt-
töönsä uuden teknologisen maailman 
olemuksen ja äänet.  Vuosien 1910 – 1915 
välillä useissa manifesteissa ja julistuk-
sissa haettiin tälle uudenlaiselle todel-
lisuudelle paikkaa ja roolia taiteen pe-
rinteisten esitysmuotojen joukossa. Fu-
turistista liikettä leimasi luja optimis-
tinen usko mutta myös aggressiivinen 
toiminta-ajatus. Tunnettua on liikettä 
kohtaan jälkikäteen esitetty kritiikki, 
jossa sen katsotaan kritiikittömästi en-
nakoineen tuhoisaa sotamentaliteettia 
ja tuhon fantasioita sekä avanneen port-
teja fasismille. 

Futuristisen liikkeen hyökkäykset 
perinteisen säveltämisen ja esittämisen 
mekanismeja ja sääntöjä vastaan olivat 
kuitenkin oivallinen startti kehityskulul-
le, johon liittyi myös muita ennakkoluu-
lottomia ja kokeilunhaluisia taitelijoita ja 
säveltäjiä ennen ja jälkeen I maailmanso-
dan: mm. Eric Satie käytteli generaat-
toria ja lentokoneenmoottoria, Edgar 
Varèse palosireeneitä. Ääniteknologian 
ja tallennusmuotojen kehittymättömyys 
kuitenkin pidätteli tätä liikehdintää vielä 
pitkälle 1920-luvulle. 

3
Ennen I maailmansotaa musiikin ja sä-
veltämisen klassista kenttää ravisteli eks-
pressionismi ja ennen kaikkea Arnold 
Schoenberg.  Sodan synnyttämän vasta-
vaikutuksen ja pessimismin vanavedessä 
säveltäjät yrittivät paluuta vanhaan uus-
klassismin hengessä. Tämä taaksepäin 
suuntautuva henkinen asennoituminen 
teki kuitenkin jollain tavoin näkyväm-
mäksi sen taidetta palvelevan materi-
aalin, jota uusi teollinen ja yhteiskun-
nallinen todellisuus tarjosi. Seuraavan 
maailmanpalon jälkeen tämä konserva-
tiivinen paluuliike synnytti vastavaiku-
tuksen, joka edisti myös äänten ja ääni-
taiteen asiaa.

1920-luvulla nousi esiin kaksi pitkä-
vaikutteista liikesuuntaa, jotka jättivät 
taidekenttään pysyvät jälkensä, dadais-
mi ja surrealismi sekä Neuvosto-Venä-
jän avantgarde kaikkine muotoineen. 
Näiden myötä uusi teollinen todellisuus 
ja myös sen äänet tulivat kiinteämmin 
osaksi modernisoituvan taiteen kehitys-
linjoja. 

Äänitaiteen juuria auottaessa nimen-
omaan venäläisen 1920-luvun avantgar-
den avoimuus suhteessa teolliseen ja 
poliittiseen yhteiskuntaan, Sergei Eisen-

steinin teoreettiset pohdinnat montaa-
sista, Dziga Vertov agit-prop -junineen 
sekä runoilijoiden ja kuvataiteilijoiden 
toiminta toivat mukanaan karkeaa ja po-
pulaaria materiaalia, joka tunnusti uuden 
yhteiskunnan ja sen muodot ja materiaa-
lit taiteen keskeiseksi rakennusaineeksi 
ja lähtökohdaksi. Poliittinen taantumus 
valitettavasti tuhosi tämän liikkeen no-
peasti. Lyhyeksi jäänyt kukoistus kuiten-
kin muistetaan. 

Ei pidä myöskään unohtaa marxilai-
sen ja yhteiskunnallisesti tietoisen filo-
sofian vaikutusta taiteen käsitteistön ja 
muotojen analyysissä. Taiteilijat eivät ol-
leet enää vain tekijöitä sinänsä, he olivat 
myös tutkijoita ja yhteiskunnallisia toi-
mijoita. Monien edistyksellisten filoso-
fien ja tutkijoiden kuten Walter Benja-
minin ja Theodor Adornon ajatteluissa 
taidetta ja kulttuuria eritellään yhteis-
kunnallisessa ja poliittisessa viitekehyk-
sessä tavoitteena ymmärtää, mitä niille 
tapahtuu teknologisen ja poliittisen ke-
hityksen vaikutuksesta. Heidän ja mo-
nien muiden teoreettiset pohdinnat ovat 
olennainen osa siinä kehityksessä, joka 
konkretisoituu myöhemmin käsitetai-
teessa ja nykytaiteessa.

Lännessä 1920-luvulla dadaistien pes-
simistiset hyökkäykset taiteen porvarilli-
sia esitysmuotoja ja sisältöjä kohtaan ovat 
futuristien tekojen lailla taiteen histo-
rian tunnettua mytologiaa. Melu ja me-
teli osoittautuivat erinomaisiksi aseiksi 

ääntä ja taidetta
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purettaessa sodan ja talouslaman synnyt-
tämää ahdistusta, kun samaan aikaan por-
varisto yritti tanssia itsensä unohduksiin 
ja kohti tulevaisuutta. Kaaoksen antama 
epäorganisoitu muoto ja sisältö tekivät 
selvän pesäeron organisoituun taiteelli-
seen harmoniaan. Arvokkaan ja arvotto-
man rajan hälventäminen avasi tietä trivi-
aalin ja arkipäiväisen elementin ymmärtä-
miselle, ja tätähän äänet yleensä ovat ensi 
kuulemalta, jotain johon on totuttu, vält-
tämätön paha. Marcel Duchamp ja Kurt 
Schwitters mainitaan vieläkin innoittajina 
ja pitkän tien viitoittajina. Surrealistit jat-
koivat siitä, mihin dadan energia loppui. 
Ajatuksellisesti pöytä oli katettu uusille 
ilmaisun genreille.

4
Maailmansota, se Toinen, muodostui ve-
denjakajaksi kulttuurin tuotannossa ja 
maailmankäsityksen muodostumisessa. 
Sota esinäytöksineen oli ensimmäinen 
oikeasti kuvattu ja äänitetty sota. Ma-
teriaalista on sittemmin muodostunut 
ehtymätön elokuvien ja muiden teosten 
materiaalilähde. Kirjallinen termi ”sodan 
äänet” tuntuu avanneen portit todelli-
suuden ja historian äänelliselle narraa-
tiolle samalla kun sotateknologia tyrk-
käsi myös ääniteknologian uudelle kehi-
tyslinjalle. 

Sodan jälkeen nousi esiin uusi sävel-
täjien sukupolvi, joka pettyneenä hylkä-
si tyystin uusklassismin. Keskeisenä hah-
mona oli edelleen Schoenberg sekä hä-
nen manttelinperijäkseen mainittu An-
ton Webern ja monet muut.  Reiluun kah-
teenkymmeneen sodanjälkeiseen vuoteen 
mahtuu kulttuurin ja taiteen tuotannon 
monimuotoinen kehityskulku, jossa ää-
niin perustuva taide ja samalla myös nyky-
taide alkaa kasvaa omaksi alueekseen. 

Ensimmäinen suuri tapahtuma oli 
Ranskan radioon 1948 perustettu konk-
reettisen musiikin kokeilustudio, jossa 
työskentelivät lähes kaikki uuden mu-
siikin keskeiset nimet, eturivissä ranska-
lainen Pierre Schaeffer. Nyt oli käytössä 
nauhurit, äänileikkaus, päällekkäisää-
nityksen mahdollisuudet ja muut äänen 
muokkaamiseen liittyvät tekniikat. Tä-
tä löyhää ryhmää innosti musiikin kie-
len uudistaminen konkreettisten äänien 
kautta, miten muokata arkipäivän ääniä 
osaksi musiikillisten periaatteiden hallit-
semia teoksia. Puhtaasti äänille perustui-
vat teokset nimettiin kuitenkin musiikil-

lisen terminologian mukaisesti etydeik-
si, sinfonioiksi, jne. Todellisuuden äänet 
muutettiin musiikin logiikan määrää-
miksi palapelin osiksi sivuuttaen niiden 
sisältämät omat merkitykset ja merki-
tysrakenteet. Junien ja koneiden äänet 
eivät kertoneet mitään niistä itsestään, 
vaan muuttuivat rytmisiksi ja tonaalisik-
si elementeiksi. 

Nopeassa tahdissa myös muut sävel-
täjät purkivat vanhoja rakenteita. Tilal-
le tuli kiinnostus sarjallisuuteen, globaa-
liin stokastiseen, tilastolliseen muotoon. 
Teatterin ja musiikin suhde nousi esille 
vahvana teemana. Monet säveltäjät pur-
kivat turhautumisensa vanhanaikaisek-
si kokemaansa musiikkiin tuottamalla 
puhtaasti performatiivisia teoksia, joissa 
koko musiikin käsite ja jopa soittaminen 
asetettiin kyseenalaiseksi. Keskeisenä pit-
kän linjan kokeilijana ja uudistaja oli John 
Cage, joka toi osaksi teoksen olemusta 
itse kuuntelun tapahtuman ja kuunteli-
jan odotusmaailman. Tämän voi katsoa 
viittaavan suoraan nykyhetkeen ja inter-
aktiivisiin teoksiin, joissa yksisuuntainen 
kuunteleminen korvataan osallisuuden, 
täydentämisen ja neuvottelun mekanis-
meilla. Merkitykset syntyvät sekä teok-
sessa itsessään että kuuntelijan/katselijan 
tuottaman läsnäolon kautta.

Hyvin monien tämän aikakauden sä-
veltäjien työssä musiikkiteoksen identi-
teetti oli uudelleen arvioinnin ja läpiva-
laisun kohteena. Kerronnallinen uudel-
leen arviointi palvelee ääneen kohdistu-
van ajattelutavan itsenäistymistä, kun 
instrumenttien harmoniseen ylivaltaan 
perustuva temaattinen musiikkilogiikka 
korvautuu uusilla vapaammilla muodoil-
la ja rytmeillä sekä rakenteilla ja esittä-
misen tavoilla. Teknologisen kehityk-
sen tuottamat uudet elektronimusiikin 
mahdollisuudet tuntuvat sitten lopulta 
tuottavan uutta aikaa vastaavat musiik-
kimuodot. 

Mutta samalla tuntuu siltä, että täs-
sä kohdin harmonisen ja epäharmonisen 
ääniaineksen kivulias yhteiselo alkaa lo-
pullisesti päättyä. Musiikki on musiikkia 
ja näyttäytyy oman logiikkansa mukai-
sessa kontekstissa. Toisaalta kuvataiteis-

ääntä ja taidetta
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sa 1960-luvulla alkanut kehitys vie äänet 
ja kuvan omaan henkiseen territorioon-
sa, jossa nykytaide alkaa kehityksensä.

5
Olennainen sysäys äänitaiteelle on kana-
dalaisen alunpitäen säveltäjäksi koulut-
tautuneen R.  Murray Schaferin toimin-
ta. Hän aloitti 1971 World Soundscape 
-nimisen projektin, joka tähtäsi ympä-
ristön äänimaailman kokonaisvaltaiseen 
ymmärtämiseen ja sitä kautta positiivi-
seen suunnitteluasenteeseen. Kaikkien 
ääntä tutkivien ja teoksissaan ääntä käyt-
tävien perusteos on 1977 julkaistu ”The 
Tuning of the World”. 

Itsenäisellä äänitaiteella on selvä kyt-
kös ympäristön ja kaupunkien suunnit-
teluun. Äänien kautta maailma avautuu 
toisenlaisena kuin olemme tottuneet 
sen havaitsemaan. Äänet hahmottavat 

ja jäsentävät ympärillämme olevan tilan 
päänsisäiseksi tapahtumaksi, jossa ko-
kemus ja tunteet sekä myös alitajunta 
näyttelevät huomattavaa osaa. Äänten 
merkitystä positiivisena, aktiivisena toi-
minnan alueena ei kuitenkaan ole laajasti 
ymmärretty. Äänten poistaminen, lähes 
täydellisen hiljaisuuden ihailu ja muu-
tamien esteettisesti nautittavien äänten 
nostaminen esille, on tullut tavoitteek-
si. Kuitenkaan äänistä ei pääse eroon, jo-
ten on järkevämpää etsiä keinoja niiden 
käyttämiseksi hallitulla ja mielenkiintoi-
sella tavalla, kehittää ympäristön aktii-
vista äänimaailmaa. Tämä design-aspek-
ti on yksi tärkeimmistä ääniin liittyvistä 
näkökulmista.

6
Äänitaide itsenäisenä, ei musiikin muo-
doille ja logiikalle alistettuna, mitä se 
on? Olennaista on ääniin liittyvien mer-
kitysrakenteiden säilyminen, jääkaap-
pi on jääkaappi niin kuin juna on juna. 
Näiden muuttaminen puhtaasti soinnil-
lisiksi elementeiksi on merkitysten riisu-
mista ja uudelleen alistamista musiikin 
logiikalle. Äänitaide on usein käsitteel-
listä taidetta. Sen alueeseen kuuluu yh-
tä hyvin puhuttu puhe ja kaikki ihmisen 
tuottamat äänet kuin esineiden ja konei-
den tuottama äänimaailma. Äänitaide tai 

äänten taide on tärkeä, jopa keskeinen 
osa monissa muissa tekemisen muodois-
sa. Elokuvan ääniteknologian huikea ke-
hitys paljastaa, että viihteellinen elokuva 
perustaa vaikutuksensa salakavalasti kat-
sojaa manipuloivan äänen varaan. 

Äänitaide on monilta osin vielä kir-
joittamaton luku nykytaiteen konteks-
tissa. Hyvin usein ääni käsitetään vielä-
kin musiikilliseksi, teoksen emotionaa-
lista pohjaa tukevaksi ja sitä estetisoi-
vaksi elementiksi. Tämä osoittaa, kuinka 
vaikeaa on käsitellä ääniä ääninä ja raken-
taa niiden varaan teoksia esim. kaupun-
kitilassa. 

Äänen liittyvää kerronnallista stra-
tegiaa on luotu siellä täällä, ehkä syste-
maattisimmin joidenkin eurooppalais-
ten yleisradioyhtiöiden kuunnelmaosas-
toilla, joissa radiodraamalla on vankat 
perinteet. Muutoin maailmamme on vi-
suaalinen. Äänten haltuunotto ja käyttö 
on unohtunut vuosikymmenien saatossa 
ja siitä on tullut perifeerinen ja hyödyn-
tämätön tajuntamme osa.
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Elämme äärimmäisen kiinnostavia aikoja. 
Niin tieteen kuin taiteenkin kentällä itää 
murroksen siemen, joka virittää odotuksia 
vieläkin kiinnostavammasta tulevaisuu-
desta. Minkälaista on tulevaisuuden tai-
de, minkälaisilla instrumenteilla sitä teh-
dään? Visiot voivat olla optimistisia siinä 
kuin pessimistisiäkin. 1800-luvulla visio-
nääri ja kirjailija Villiers (de L’Isle-Adam, 
1838-1889) arvioi tieteellisistä keksinnöistä 
seuraavan mekanisoitumisen johtavan lau-
mahenkisyyteen ja hengettömyyteen. Sa-
tiirissaan La machine à gloire, Mainekone, 
Villiers kuvasi kuinka koneen avulla voi-
daan tavallisesta tusinanäytelmästä tehdä 
menestys. Tai päinvastoin, ansiokkaasta 
skandaali. Villiersin mukaan kaiuttimien, 
mekaanisten taputtajien ja tömisyttäjien 
sekä ilokaasuputkien avulla säädellään 
yleisön käyttäytymistä. 1 

1600-luvun alussa sähköä hallittiin 
hyvin alkeellisesti, joten lähes tyhjän poh-
jalta Francis Bacon visioi New Atlantis -

Petri 
Kuljuntausta

Kirjoittaja on 
elektronisäveltäjä 
ja äänitaiteilija,
joka parhaillaan 
kirjoittaa kirjaa 
musiikistaan ja 
äänen estetiikasta. 
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utopiassaan vasta 300 vuotta myöhem-
min syntyvää elektronimusiikkia.  2 

Tänä päivänä ääntä tutkitaan uusin 
välinein ja estetiikoin, ja sitä mukaa van-
hat käsitteet menettävät merkityksen-
sä. ’Elektronimusiikki’ ei kerro meille 
enää mitään, sitä on kaikkialla. ’Avant-
garde’ kuvasi paremmin vuosikymmen-
ten takaisia ilmiöitä, muttei kerro olen-
naisinta tästä ajasta. 3 Kulttuurimme on 
muuttunut toiseksi, enää ei ole yhtä etu-
linjaa, vaan asioita tapahtuu eri puolilla. 
Extreme löytyy ympäriltämme, uloim-
milta vyöhykkeiltä, siellä on myös tule-
vaisuuden siemen. 4 

***
Fyysisiltä ominaisuuksiltaan ihminen ei 
ole kehittynyt paljoakaan viimeisten vuo-
sisatojen, tai edes vuosituhansien, kulu-
essa. Olemme hiukan kasvaneet pituutta 
ja elämme keskimäärin kauemmin. Kor-
vamme kuulevat edelleen (vain) noin 20-

20 000 Hz:n alueen, silmämme eivät näe 
kuin tietyn kirjon värien spektristä, nä-
kökenttämme kattaa vain rajatun alueen 
päätä kääntämättä. 

Mielemme mukautuu aistiemme ra-
joissa ja ymmärrämme enemmän vain as-
kel kerrallaan. Jos aikamatkailu olisi mah-
dollista ja esittäisin tämän päivän suur-
kaupungin ääniin perustuvan Vroom!!:in 5 
musiikkina 1800-lukulaisille kuulijoille, 
he tuskin löytäisivät siitä mieltä. Melua 
on aina ollut maailmassa, mutta eräänä 
päivänä kuulimme sen toisin, löysimme 
siitä esteettisyyttä. Kuten käsityksemme, 
myös apulaitteet joita käytämme muut-
tuvat vähitellen. Eri aikoina tuotetaan 
hieman erilaisilla koneilla liikkuvia kuvia 
katsottavaksi, toisenlaisilla koneilla ääniä 
kuunneltavaksi. 6 

Muutamme katsantokantoja, mutta 
entäpä jos esteettistä palapeliä ei enää 
kootakaan samoista tutuista osasista, 
vaan peli on muuttunut pöytää myöten 

SEKOITIN installaatio/ 
Petri Kuljuntausta & 
Sami van Ingen
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toiseksi. Olemmeko itse asiassa vielä 
edes kokeneet todella suuria mullistuksia 
sitten sen hetken, kun oivalsimme esteet-
tisyyden ajatuksen? 

Aistikokemuksiamme ei ole vielä 
pystytty jatkamaan niin, että voisimme 
kokea enemmän. Kaikkia aistejamme 
(haju, tunto) ei edes ole pystytty me-
nestyksekkäästi yhdistämään ja valjasta-
maan esteettiseen käyttöön. Aistimme 
ovat myös eriarvoisia. Makuaistin suh-
teen on varsin erikoista, ettei makutai-
detta lueta taiteen piiriin, vaikka tradi-
tiota sillä on jo vuosituhansia. Monessa 
mielessä olemme varsin alussa aistiemme 
kehittämisen kanssa. 

Ääniä väliaineiden ja kehon kautta
Tulevaisuuden kokeilukenttänä voivat 
olla erilaiset väliaineet, nesteet ja kaasut, 
jotka tarjoavat äänitaiteelle uusia esteet-
tisiä mahdollisuuksia. Tiedämme esimer-
kiksi heliumin vaikutukset ihmisääneen, 
tai kuinka Marsin ohuessa, kylmässä ja 
hiilidioksidipitoisessa atmosfäärissä ää-
net soivat hiljaisemmin ja matalammal-
ta, sekä matkaavat kaksikolmasosaa hi-
taammin kuin Maassa. Menemättä Mar-
siin, voimme rakentaa erityisiä tiloja, 
joissa tutkia eri kaasuseosten ja väliainei-
den vaikutuksia ääneen. 7 

Michel Redolfi 8 teki vesimusiikkia 
1980-luvulla ja hiljattain samaa ideaa jat-
kettiin kalifornialaisella nykymusiikki-
festivaalilla. Kummassakin tapauksessa 
ihmiset laitetaan altaaseen, kokemaan 
vesimassan alle sijoitetuista kovaäänisis-
tä soivaa vedenalusmusiikkia suoraan ke-
honsa kautta. 9 

Äänen fyysisyyden suhteen, myös ta-
valliseen tapaan ilman välityksellä vas-
taanotettu musiikki koetaan osaksi ke-
hon kautta. Tunnemme sen konserteis-
sa, edes menemättä tanssiklubien tai 
Merzbow’n noisen fyysiseen äänenta-
soon asti. Ääniterapiatuolissa äänet oh-
jataan suoraan kehoon selän alle sijoi-
tetusta kovaäänisestä, tulevaisuudessa 
vastaavaa tekniikkaa hyödynnetään var-
sin todennäköisesti laajemminkin kuin 
terapiakäyttöön. 

Äänet ja tila
Uusi teknologia innoittaa kokeiluihin, 
etsimään äärirajoja. 1950-luvun alussa 
Suomen Yleisradiossa käyttöön otetut 
kannettavat nauhurit ja lähetyslaitteet 
saivat reportterit tekemään koemielessä 
suoria radiointeja niin sukelluksista ve-
den syvyyksistä kuin laskuvarjohypyn-
kin aikana. 

Ilmaelementtiä (esitystilana) on käy-
tetty äänien tuottamisessa ja musiikissa 
pitkään. Ääniympäristöä värittämään ra-
kennettiin muinoin tuulikelloja, joita ri-
pustettiin puiden oksiin ja Kiinassa nos-
tettiin Aioluksen harppua vastaava soitin 
leijana taivaalle tuottamaan ääniä. Tänä 
päivänä tehdään pilvien liikkeistä musiik-
kia ja mikrofoneja viedään korkeuksiin. 10 

Ilmalaiva Hindenburg teki vuonna 
1936 historiallisen lennon Atlantin yli. 

Aluksen paino oli laskettu erityisen tark-
kaan, mutta rajoituksista huolimatta mu-
kaan mahtui salongissa ollut siannahalla 
päällystetty flyygeli. Kuvailun mukaan 
ilmalaiva lipui korkeuksissa täysin äänet-
tömästi, näkymä Atlantin yli oli huimaa-
va ja matkan aikana pianisti, professori 
Wagner, antoi konsertin joka radioitiin 
kumpaankin maanosaan. 

Soittimia viedään korkeuksiin tänä-
kin päivänä. Karlheinz Stockhausenin 
Helikopteri-jousikvartetossa kukin soitta-
ja esiintyy omassa helikopterissaan. He 
ovat radioyhteydessä toisiinsa ja kun len-
to korkeuksiin alkaa, soittajat mukautta-
vat esitystään myös koneiden roottori-
ääniin. Musiikki ja videokuva välitetään 
helikoptereista alas konserttisaliin. Ide-
an Helikopteri-kvartettoonsa Stockhausen 
sai unessa. 

Ilmailusta kiinnostuneiden piirissä 
löytyy mitä mielikuvituksellisimpia har-
rastusmuotoja. Sky surfingissä lentoko-
neesta tiputetaan surffailijoita lautojensa 
kanssa, henkilöautoja matkustajineen tai 
kokonainen olohuoneen lattia, johon on 
pultattu kiinni huonekalut ja irtotavarat. 
Ilmalennon ajan lentävässä olohuonees-
sa harrastetaan sitä, mitä olohuoneessa 
yleensäkin harrastetaan, oleilua, kahvin-
juontia, napostelua, sohvalla istumista. 
Koneesta voidaan tiputtaa myös lattiaan 
pultattu flyygeli. Soittaja soittaa siihen 
asti kunnes maankamara on lähellä ja on 
aika vetää laskuvarjon narusta ennen kuin 
flyygeli rysähtää maanpintaan. Tätä har-
rastusta ei voi suositella syvämietteisille 
soittajille... 

1980-luvun pu olivälissä levittäytyi 
Porin Kirjurinluodolle 50-jäseninen Ur-
ban Sax -yhtye. Valkoisiin haalareihin pu-
keutuneita saksofonisteja oli näköyhtey-
den kantamattomissa niin puunlatvoissa 
kuin maankamarallakin, sekä nostokur-
jella ylös nostettuna päälavan yllä. Soiton 
he saivat ajoitettua kohdalleen pitämällä 
yhteyden toisiinsa radiopuhelimilla. Sa-
moihin aikoihin, vuonna 1985, suurimuo-
toisia ympäristömusiikkiteoksia tehnyt 
Alvin Curran toteutti suoran radiokon-
sertin, jossa käytti radiota geografisena 
musiikki-instrumenttina. Satelliittiyh-
teyden avulla soittajat soittivat studios-
sa, mutta eri maissa, levittäytyneenä eri 
puolille Eurooppaa. Globaalin toteutuk-
sen jälkeen uusia etäisyyksiä vastaaville 
hankkeille ei ole enää löydettävissä kuin 
eri taivaankappaleilta käsin. 

Avaruuden ääniä
Elektroniääniä esiintyy myös luonnos-
sa. Auringon koronapurkaukset sinkoa-
vat räjähtävällä voimalla energiasuihkuja 
avaruuteen. Tämänkaltaisista ilmiöistä 
syntyvät avaruuden elektroniäänet, mak-
roäänet, liikkuvat energiana. Osuessaan 
Maan ilmakehään ne synnyttävät valo- ja 
ääni-ilmiöitä, jotka tunnetaan revontuli-
na. Näitä ääniä yritettiin taltioida Alas-
kassa jo 1960-luvulla, mutta hankkeessa 
epäonnistuttiin. Silloin ei tiedetty, että 
Auringon koronapurkauksissa oli meneil-

lään syklin aallonpohja, lisäksi tuon ajan 
äänityslaitteet eivät olleet niin tarkkoja 
kuin tänä päivänä. Vuosikymmeniä myö-
hemmin kokeiltiin uudestaan -- ja onnis-
tuttiin. Suuri hetki oli vuoden 1999 kevät, 
jolloin ensimmäiset revontuliäänet talti-
oitiin nauhalle. Tällä kertaa kokeen te-
ki TKK:ssa Otaniemessä työskentelevä 
professori Unto K. Laine. Tätä nykyä hä-
nen hallussaan on revontuli-ilmojen ääni-
tyksiä tuntikaupalla, tieteellinen artikke-
li aiheesta on piakkoin julkaisuvalmis, ja 
työn alla on myös CD-julkaisu. 11 

Kenties jonain päivänä voimme tuot-
taa ja hallita vastaavanlaisia energiapur-
kauksia itsekin. Tulevaisuudessa uuden 
vuoden ilotulitusta ei ehkä tehdäkään 
maan päältä, vaan avaruudesta käsin, jol-
loin kontrolloiduilla elektronisuihkuilla 
ohjataan valo- ja ääniesitys suoraan tai-
vaankanteen. 

Vuonna 1997 laukaistiin Floridan Ken-
nedy Space Centeristä raketti Titan IV/
Centaur. Lähtöraketti saattoi matkaan 
European Space Agencyn Huygens-luotai-
men, jonka määränpäänä on Saturnuksen 
suurin kuu Titan. 12 

Seitsemän vuotta matkattuaan Huy-
gens laskeutuu Titanin pinnalle vuonna 
2004 ja lähettää tutkimustietoa Maahan, 
kunnes sen akuista loppuu virta. Toden-
näköisesti luotain tuhoutuu tämän jäl-
keen, ja sen mukana hautautuu Titanin 
kamaralle myös tutkimusluotaimessa 
matkannut ääniperformanssini. Toivon 
toki titanilaisia esityksiä ennen luotai-
men loppua. Koska Titanissa on mah-
dollisesti nestettä, perustuu ääniperfor-
manssin äänet nesteen ja kiinteän mate-
rian elementteihin. 

Korvan korvikkeita 
Joitakin vuosia sitten kehitettiin älyk-
käät korvatulpat, jotka suunniteltiin so-
tateknologian palvelukseen. Alunperin 
niiden tarkoitus oli suodattaa korviavih-
lovan sodan äänet, jotta joukkue pystyisi 
kommunikoimaan melskeen ja räjähdys-
ten keskellä. Korvatulpan siru päästää 
läpi vain puheelle tyypillisen ääni-infor-

DAYS elokuva, Sami van 
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muuttavat ilmanpaineen vaihtelut jän-
nitteen muutoksiksi. Sen sijaan näkö-
piirissä on ratkaisu, jolla lanseerataan 
käyttöön ääniaaltoja moninkertaisesti 
nopeampi valo. Mallin mukaan valolla 
mitataan värähtelevää objektia suoraan 
sen pinnasta. Valopohjainen mittaus- ja 
tallennustekniikka olisi moninkertaises-
ti tarkempi ja myös nopeampi tekniikka 
nykyisiin verrattuna, joka toteutuessaan 
mullistaisi koko tallennusteknologian. 

Parhaillaan suunnittelen Sami van In-
genin kanssa vuonna 2004 toteutettavaa 
valon fysikaalisiin ominaisuuksiin pohjau-
tuvaa ääni-installaatiota, jossa tutkimme 
valoenergian muuttamista ääneksi. Läh-
tökohtana installaatiossa on erittäin voi-
makas jaksottainen valo, joka purkautuu 
energiana kauempana oleville herkiste-
tyille pinnolle ja saa nämä soimaan. 

Nanoteknologia
– kuinka pientä on hyvin pieni? 
Voiko metallilla olla muisti? Terminatoris-
sa vieras tulevaisuudesta kokoaa kamppai-
lun jälkeen itsensä palasista jälleen ehy-
eksi. Ajatus ei ole aivan mahdoton, sillä 
metallin molekyylit voidaan saada ”muis-
tamaan” rakenteensa. Aivan Terminatorin 
tasolla ei vielä olla, mutta jos älymetallis-
ta valmistetulla esineellä on muoto joka 
vaikkapa taivutetaan toiseksi, voidaan 
esineen molekyylit saada palautumaan al-
kuperäiseen järjestykseensä. Tietyssä läm-
pötilassa ja tietyissä rajoissa yhtenäinen 
kappale palautuu silmiemme edessä ta-
kaisin alkuperäiseen muotoonsa. Tutkijoi-
den näköpiirissä on kuitenkin huimempia 
visioita. Älyä voidaan jakaa osiin, pienet 
osaset ovat kuin pölypilvi, joka organisoi-
tuu tarpeen mukaan yhteen. 

Fyysikko Richard P. Feynman puhui 
vuonna 1959 teknologisesta maailmasta, 
jossa pienten, itseään monistavien mole-
kyylien tarkoitus olisi tuottaa nano-ko-
koisia objekteja. Nämä high-tech -työn-
tekijät avustaisivat ihmistä luomaan huo-
mispäivän maailmaa. Vuonna 1997 val-
mistui Cornellin yliopistossa maailman 
pienin soitettava soitin, nanokitara. Kie-
liä soittimessa on 6 kpl, niiden paksuus 
50 nanometriä, ja kitaran koko pituus on 
10 mikrometriä (myös hiuksen paksuus 
on noin 10.000 nanometriä). Nanokita-
ran kielet resonoivat, mutta sitä voidaan 
soittaa vain atomimikroskoopilla. Eikä 
soitinta voi kuulla ihmiskorvin. 

Seuraavana vuonna valmistui nano-
kynä, jolla voidaan piirtää viivoja viiden 
nanometrin tarkkuudella. Nanosaksofo-
nin kuva piirrettiin silikoni-sirulle vuon-
na 2000, kuva oli punaisen verisolun ko-
koinen. 

Tulevaisuudessa on nanotaiteilijoita, 
ja ensimmäinen nanotaiteen galleriakin 
on jo perustettu. Robert Freitas Jr:n gal-
leria esittelee lähinnä nanolääketieteen 
piirissä toteutettua nanotaidetta, kuvia, 
grafiikkaa ja animaatioita. Nanotekno-
logia on vasta lähtökuopissaan ja sen lä-
hitulevaisuuden ongelmat liittyvät mate-
riaali-kysymyksiin. Pitkällä tähtäimellä 

maation. Ei-toivottuja ääniä suodattavi-
en älytulppien kaupallinen sovellutus on 
jo tullut markkinoille. 

Kuuroille valmistetaan sähköisiä 
implantoitavia kojeita, joilla äänenväräh-
telyt viedään suoraan sisäkorvan kiertei-
siin ja sitä kautta tajuttaviksi. Mutta tänä 
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oppineet viittomakielen avulla kommu-
nikoimaan ihmisen kanssa, ja ne ymmär-
tävät myös abstrakteja ilmauksia. Mutta 
kuinka pitkälle pääsisimme silloin, jos 
emme pakota eläimiä kommunikoimaan 
meidän kielemme ehdoilla, vaan yritäm-
me löytää reitin eläinten omaan kieleen 
ja kommunikointimenetelmiin? 

Eräät linnut käyttävät äänien tuotta-
misessa apuvälineitä, muun muassa ok-
saa rumpukapulana ja etsivät sen kans-
sa tarkkaan tietyn resonanssin omaavaa 
puunrunkoa rummutukselleen. On usei-
ta lintulajeja, joiden parinmuodostus ta-
pahtuu laulamisen pohjalta. Mitä taita-
vampi laulaja, sitä korkeammalle hänen 
pisteensä nousevat lajitoveriensa piiris-
sä. Nykyään urbaanin ympäristön kova 
melu pakottaa linnut laulamaan kovem-
paa kaupunkialueilla. Jos jotkut linnut 
eivät pysty tähän, ne eivät selviydy re-
viirissään ja kumppanien löytämisessä. 
Muuttuneen ympäristön vaikutus näkyy 
siinäkin, että eräät lintulajit ovat hiljat-
tain alkaneet jäljitellä laulussaan Nokian 
kännykkäsignaaleja. 

On järjestetty esityksiä, joissa muu-
sikot ovat ”kommunikoineet” eläinten 
kanssa. Mutta näiden yritysten suhteen 
on liian varhaista puhua kommunikoin-
nista, jos liikumme vasta matkimisen 
tasolla. Erityisen mielenkiintoinen on 
sen sijaan muutama vuosi sitten toteu-
tettu projekti, jossa norsuille tarjottiin 
mahdollisuus tehdä musiikkia. Käytossä 
oli erilaisia (luonnollisesti suurikokoisia) 
lyömäsoittimia, mm. metallisia levyjä. 
Suuret eläimet kuuntelivat äänien soin-
teja hyvin tarkkaan ennen kuin jatkoivat 
eteenpäin ja tuottivat uusia ääniä. Esitys 
oli hallittua, norsuilla ei ollut kiire tuot-
taa ääniä ja kakofoniaksi yhteissoitto ei 
mennyt missään vaiheessa. Näiden mu-
sisointi on ollut yllättävä kuuntelukoke-
mus jokaiselle sitä kuulleelle. Projektin 
taustalle olleen tutkijan ja muusikon mu-
kaan heillä on ollut jopa vaikeuksia saada 
eläimet lopettamaan soittosessioitaan, 
sillä norsut ovat niin lumoutuneita tuot-
tamiensa äänien äärellä. Eräs tuttavani 
totesi norsujen soitossa olleen samoja 
piirteitä kuin pienten lasten musisoin-
nissa, jos lapsille ei ole vielä opetettu ”oi-
kean musiikin” pelisääntöjä. 

Valosta ääneksi... 
Taskulamppu on vanha keksintö, mutta 
vasta hiljattain on pystytty kehittämään 
äänen siirtoon vastaavan kaltainen ”ää-
nisäde”. Ultraäänitekniikan avulla voi-
daan rajata äänikeilan leviäminen ilma-
molekyyleihin ja kohdistaa säde tarkasti 
tiettyyn pisteeseen. Esimerkiksi jalka-
pallokentälle ahtautuneen ihmisjoukki-
on keskellä olevan henkilön korviin voi-
daan singota kuultavaksi audiota, jota 
vieressä seisova ei kuule. Se mikä valolla 
oli mahdollista pitkään, on vasta nyt to-
teutunut äänellä. 

Tulevaisuudessa on mahdollista, et-
tei ääntä enää taltioida vanhan tekno-
logian kaltaisilla mikrofoneilla, jotka 

päivänä voidaan mennä pidemmällekin. 
Hiljattain eräässä kokeessa asennettiin 
syntymäkuurolle lapselle erityinen kuu-
lokoje, joka vei laitteen vastaanottamat 
ääniaallot korvan ohi suoraan aivoihin. 
Lapsi oli muutaman vuoden ikäinen, ja 
elänyt siihen asti hiljaisuudessa. Kun 
hänen aivonsa vastaanottivat ensimmäi-
set ääni-impulssit, oli lapsi ihmeissään ja 
järkyttynyt. Hän ei ollut kokenut mitään 
vastaavaa aiemmin. Mutta kun koetta 
jatkettiin vähä kerrallaan niin huomat-
tiin, että lapsen aivoissa alkoi pikku hil-
jaa aktivoitua äänien vastaanottamiseen 
keskittynyt alue. Aivoissa oli edelleen 
tallella ääniin erikoistunut alue. 

Tulevaisuudessa vastaaville laitteille 
löytynee muitakin sovelluksia. Mielen-
kiintoista on pohtia, pystymmekö pait-
si korjaamaan, myös laajentamaan ais-
tejamme? Kuulemmeko jonain päivänä 
myös infra- ja ultraääniä ja mukautuvat-
ko ihmisaivot uusiin laajennuksiin? Ken-
ties ne kasvavat sopeutumaan uusiin ti-
lanteisiin kuten orgaanisilla eliöillä on 
tapana selviytyäkseen. Valaiden ja delfii-
nien kuuloalue ulottuu varsinkin ultra-
äänien suhteen huimasti ihmistä laajem-
maksi. Älykkyydestään tunnettujen del-
fiinien äänet jopa 150.000 hertsiin. Tu-
levia aikoja odotellessa oli paikallaan to-
teuttaa vuonna 1998 erääseen näyttelyyn 
ultraääni-installaatio. Free Zonen pohjana 
oli ihmiskorvin kuulumaton 30.000-
60.000 Hz:n ultraäänialue. 13 

Eläinten musiikki
Ihminen ei ole ainoa olento joka löytää 
äänistä esteettisyyttä. Bioakustiikan pii-
rissä tutkitaan eläinten ääniä, akustista 
kommunikointia ja eläinten musiikkia. 
Tiedetään, että eräät valaslajit käyttä-
vät jopa puolet ajastaan laulamiseen, sil-
kasta laulamisen ilosta. Valasryhmillä on 
oma tunnistettava laulutyylinsä, ja lisäk-
si ryhmän yksilöt kehittävät persoonal-
lista laulutyyliään vuosikausien ajan. Tä-
mä piirre löydettiin vasta hiljattain, kun 
valasryhmää oli seurattu usean vuoden 
ajan. Kykenemmekö jonain päivänä saa-
maan yhteyden näihin nisäkkäisiin, kom-
munikoimaan ja ymmärtämään heidän 
musiikkiaan? Esimerkiksi gorillat ovat 
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ongelmista keskeisin on se, kuinka luoda 
nanokoon älyä. 

Eläviä taidekoneita, musibotteja... 
Ensiaskeleet ihmisen ja koneen yhdis-
tämiseksi otettiin jo kauan aikaa sitten. 
Lääketiede on antanut meille sydänten 
tahdistimet, keinonivelet, kuulokojeet ja 
muut keino-osat, joilla korvataan kehon 
rikkoutunut tai huonosti toimiva osa. Ke-
hoon kosketaan kevyemmistäkin syistä, 
tehdään kosmeettisia muutoksia, lävis-
tyksiä tai asennetaan ihon alle liukenevia 
kapseleita tupakinpolton hillitsemiseksi. 

Esteettisyyden nimissä tehdään iho-
taidetta, kauneusleikkauksia (Orlan), 
kytketään ihmisliha koneeseen (Stelarc) 
tai asennetaan ihon alle objekteja, joilla 
kuvanveistäjä muokkaa kehostaan elävää 
veistosta. On vain ajan kysymys milloin 
ihminen ja kone todella yhdistyvät, eli-
mellisesti. Kehoon ei enää suhtauduta 
niin pyhästi, ettei siihen koskettaisi. Sen 
muokkaaminen oli aluksi lääketieteen 
nimissä hyväksyttävää, nyt myös taiteen. 
Jonain päivänä Grandevillen 14 luomat 
hahmot ovat todellisia ja maailmassa on 
muusikoita, joita ei ole kasvatettu soitta-
jiksi, vaan he syntyvät sellaisiksi. 

Kehomme ulottuvuudet eivät riitä 
kaikille, jos näköpiirissä on jotain pa-
rempaa. 1800-luvulla oli pianisteja, jotka 
leikkasivat halki sormien välissä olevan 
ihopoimun, jotta sormitusten ulottuvuus 
paranisi. Toiset laittoivat käsiinsä me-
kaanisia sormilaitteita treenausta varten, 
tai asensivat harjoituspianonsa kosketti-
miston koneistoon ylimääräisiä painoja 
kasvattaakseen sormiensa voimaa. 

Kehon ulkopuoliset välineet (soitti-
met) ovat käden jatkeita, kullakin aika-
kaudella on omat välineensä. Hiljattain 
eräs tutkija asensi ihonsa alle piirejä, jotka 
tallensivat hermojen tuottamat sähköiset 
impulssit kättä liikuteltaessa. Kun tutkija 
siirsi tämän datan vaimonsa käsivarteen, 
saatiin myös hänen kätensä toimimaan 
ja tekemään samankaltaiset liikeradat ul-
koaohjatusti piirin avulla. Hollannissa on 
puolestaan tehty onnistuneita kokeita, 
joissa tietokoneelta johdetaan sähköjän-
nitettä kasvolihaksiin ja ohjataan niiden 
toimintaa. Sähkön avulla voidaan nostaa 
tai laskea esimerkiksi suupieliä ja silmä-
kulmia. Tekniikalla voidaan tuottaa pait-
si tavallisia, myös aiemmin mahdottomia 
epäsymmetrisiä ilmeitä. 

Minkälaisia mahdollisuuksia nämä 
tekniikat avaavat tulevaisuuden esittä-
jille? Kenties soittaja huolehtii siitä, että 
hänen kätensä ovat vetreät, mutta soit-
tohetkellä käden liikkeitä ohjaa sirulta 
purkautuva data. Tai ohjaaja ohjaa näyt-
telijän ilmeitä ilmemikseristä, koreografi 
tanssijan eleitä liikemikseristä. 

Ihmisaivon salaisuudet
Mielenkiintoisia näkymiä muistikyvyis-
tämme antaa seuraava tapaus. 15 Tammi-
kuussa 1979 heräsi 90-vuotias vanhus 
yöllä musiikkiin, joka oli hänen yllätyk-
sekseen lapsuuden ajoilta Irlannista. En-

siksi hän arveli syyksi radioasemaa, mut-
ta alkoi epäillä voisiko tuo radio soidakin 
vain hänen päänsä sisällä. Apua ei löyty-
nyt yleislääkäriltä, hän passitti psykiatril-
le. Psykiatri ei löytänyt potilaan mielestä 
vikaa vaan ohjasi neurologille. Vasta neu-
rologi pystyi löytämään selityksen EEG-
tutkimusten pohjalta. 

Tutkimuksessa aivojen ohimolohkot, 
aivojen ns. musikaaliset lohkot, antoivat 
EEG-piirturille poikkeuksellisen voi-
makkaita merkkejä juuri silloin, kun nai-
nen kuuli musiikkia. Kävi ilmi, että po-
tilas oli saanut joko pienen infarktin tai 
verisuonitukoksen tässä osassa aivoja, ja 
juuri tämä oli laukaissut näiden musiikil-
listen muistijälkien tahattoman aktivoi-
tumisen. Kun halvaus taantui, musiikki 
soi enää harvemmin ja kolmen kuukau-
den kuluessa hävisi lopulta kokonaan. 

Vastaavanlaiset kokemukset eivät ra-
jaudu pelkästään ääniin. Näissä ei myös-
kään ole kyse hallusinaatioista, vaan elä-
vän elämän koetuista tapahtumista, jot-
ka ovat nousseet muistin syövereistä uu-
delleen pintaan. Eräät tutkijat väittävät, 
että aivoissamme on tallennettuna kaik-
ki se, mitä olemme kokeneet elämämme 
aikana, arkisista tapahtumista alkaen. 

Aivomme voivat erikoistua, mutta 
kuinka pitkälle voimme mennä, ennen 
kuin raja tulee vastaan? Ihmisaivojen 
hämmästyttävistä kyvyistä antavat näyt-
töä erityislahjakkuudet, jotka suoritta-
vat vaikuttavia laskutehtäviä, muistavat 
ulkoa tuhatsivuisia tietosanakirjoja tai 
vaikkapa 2000 oopperateosta jokaista 
nuottia ja niiden esityksiä koskevia yksi-
tyiskohtia myöten. Erityistapauksilla on 
kääntöpuolensa. Autisti-potilaat saatta-
vat hämmästyttää ilmiömäisillä kyvyil-
lään yhdellä tietyllä alueella, muistavat 
kompleksisia tietomääriä kerran niitä vi-
laistuaan, vaikkei potilas kykenisi selviy-
tymään tavallisista askareista, kuten sito-
maan omia kengännauhojaan. 

Voiko luovuuden paikallistaa aivois-
ta? Tästä esimerkkinä säveltäjä Shosta-
kovich, jolla oli salaisuus. Neurologin 
mukaan hänen päässään oli metallinsi-
ru, kranaatinsirpale, joka liikkui vasem-
man aivokammion temporaalisarvessa. 
Mielenkiintoiseksi tarinan tekee se, että 
kun Shostakovich kallisti päätään ja siru 
liikahti, alkoi hänen mieleensä tulvia sä-
velaiheita. Röntgenkuvista näkyi kuinka 
siru liikkui ja painui vasten musikaalista 
ohimolohkoa. Stimuloinnin seurauksena 
mieleen ei noussut vanhoja musiikkiai-
heita, vaan uutta musiikkia. Shostako-
vich oli haluton poistamaan sirpaletta.  

1960-luvulta lähtien on tehty erinäi-
siä musiikkiesityksiä, joissa sensorein 
saatetaan kuuluviin ”aivojen ääniä”, mut-
ta näissä tapauksissa muutetaan ääniksi 
vain aivojen ulkoista elämää, alfa-aaltoja 
ja sähköisiä muutoksia. Jonain päivänä 
tiedämme, miten luova ajatus tallentuu 
aivoihimme ja esittäjä saa ajatuksissa ole-
van teoksensa sieltä suoraan esiin. Idulla 
olevien ideoiden toteutumista on vaike-
aa ennustaa kohdalleen. Jokin konkreti-

soituu viiden vuoden, toinen vasta vii-
densadan vuoden kuluttua. Mutta häm-
mästyttävän usein aika on näyttänyt to-
teen sen, että kaukaisimmatkin visiot 
ovat jonain päivänä arkea. Visioidenkin 
pohja on todellisuudessa, johon lisätään 
hiven aavistusta. 
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”To begin at the beginning: 
It is spring, moonless night in the small 
town, starless and bible-black…”
Näillä sanoilla alkaa yksi maailman kuu-
luisimmista kuunnelmista, runoilija Dylan 
Thomasin kirjoittama Under Milk Wood 
eli suomalaiselta, Pertti Niemisen suomen-
tamalta nimeltään Maitometsä. Sen ensi-
esityksestä luentateatterina New Yorkis-
sa tuli toukokuussa kuluneeksi 50 vuotta, 
joskin tunnetumpi BBC:n radioesitys val-
mistui vasta seuraavana vuonna eli 1954, 
Thomasin jo kuoltua. Ja aivan lopullinen, 
Thomasin koko tekstin sisältänyt versio 
vasta kymmenen vuotta myöhemmin.

Maitometsä on saanut lajityyppini-
mityksekseen A Play for Voices, siis näy-
telmä äänille. Thomas kirjoitti sitä vähi-
tellen vuosikymmenen ajan, joten teok-
sen alkusynty ajoittuu jonnekin 1940-
luvun alkupuoliskolle. Sen tuotti BBC:n 
draamaosasto, jossa sitä kuitenkin kut-
suttiin featureksi, ei siis radionäytelmäk-
si. Tämä lienee ensimmäisiä kertoja, kun 
sanaa feature on käytetty radio-ohjelman 
yhteydessä, ja jo heti alussa oli epäselvää, 
mitä feature oikein tarkoittaa. 

Kenties tästä epäselvyydestäkin joh-
tuen Maitometsä on jäänyt elämään ra-
dion ja draaman historiaan kuunnelma-
na, mikä seikka puhuu paljon siitä, mi-
ten tunnettu radiofeature on käsitteenä 
ja radio-ohjelman lajityyppinä. Ammat-
tipiirien ulkopuolella harva on moisesta 
kuullutkaan. Parhaatkin tekijät ovat niin 
tuntemattomia, että heistä tunnetuin 
taitaa edelleen olla Dylan Thomas, mut-
ta ei hänkään featurenkirjoittajana.

Muussa mediassa feature tunnetus-
ti merkitsee jotakin aivan muuta, ja sillä 
viittoillaan esimerkiksi laajan aikakaus-
lehtireportaasin tai niin sanotusti täy-
sipitkän fiktio- ja dokumenttielokuvan 
suuntiin.

Radiofeaturen käsitteen epätarkkuus 
kuitenkin huomattavan hyvin kuvaa itse 
asian luonnetta. Featuren rajat ovat kaik-
kea muuta kuin selvät, ja kaikkiruokai-
suus on sen ydinolemusta. Se on kuin ro-
maani, joka nielee ja sulattaa mitä tahansa, 
asiaproosasta runouden kautta draamaan.

Radiofeaturea voi ku-
vailla vertaamalla sitä vaik-
kapa maantieteelliseen tai 
ehkä paremminkin kult-
tuurilliseen alueeseen, jota 
ympäröivät toiset, siihen 
vaikutteita antaneet, mut-
ta siitä silti selvästi eroavat 
alueet. 

Yksi ympäröivistä alu-
eista on perinteinen radio-
dokumentti, toinen mu-
siikki, kolmas kuunnelma, 
neljäs reportaasi, viides 
esitelmä, kuudes radio-
foninen äänitaide. Ja niin 
edelleen, on vaikea edes 
kuvitella sellaista radioil-
maisun tai ohjelman muo-
toa, jota ei voisi käyttää 
featuren elementtinä.

Featuressa voi vallan 
hyvin olla esimerkiksi fik-
tiivisiä jaksoja, ja joissain 
tapauksissa jopa kokonaan 
fiktiiviseen tekstiin poh-
jautuva teos voi mieltyä 
featureksi. Kirjallisuussi-
taatit ovat hyvin yleisiä, 
samoin ylipäätään kerto-
janäänille kirjoittaminen 
– mikä taas on myrkkyä 
dokumenttipuristeille, joi-
den mielestä todellisuu-
den, todellisten tilantei-
den tulisi puhua, ei kertojien.

Vaikka edes ns. totuuselokuva, tosi-
tv:stä nyt puhumattakaan, ei tallenna ei-
kä välitä puhdasta todellisuutta, tekijät ja 
yleisö ovat ikään kuin sopineet, että tässä 
formaatissa dokumentissa ollaan tekemi-
sissä todellisuuden, ellei peräti totuuden 
kanssa. Kyse on totuudellisuuden tyylistä 
ja eleestä, joita dokumentti, myös radio-
dokumentti harjoittaa.

Yksi featurea dokumentista erottava 
piirre onkin irtautuminen totuudellisuu-
den eleistä ja illuusiosta, ja niin sanotus-
ti todellisista tilanteista, siirtyminen pi-
kemmin ajatuksellisten ja akustisten tai 
radiofonisten tilanteiden ja tapahtumi-

en luomiseen. Niitä voidaan toki 
luoda myös dokumentaarisesta 
materiaalista, vaikkakin esimer-
kiksi suomalainen feature, lähin-
nä Yle Radio 1:n Radioateljeen ja 
Radio Vegan Radioverkstadenin 
tuotanto, on pitkälti studiossa 
synnytettyä, konkreettisilla ää-
nillä operoidessaankin tavallaan 
abstraktia kerrontaa.

Siitä huolimatta radiofeature 
joskus esitetään radiodokumen-
tin alalajina. Siinä tapauksessa 
featurea voi sanoa itsestään, siis 
muun muassa omasta väistämät-
tömästä keinotekoisuudestaan 
tietoiseksi dokumentiksi. Tässä 
mielessä se on lähempänä taidet-
ta kuin journalismia.

Äänillä ajattelua
Hieman toisesta näkökulmasta 
radiofeaturea voisi verrata essee-
hen, tosiasioiden ja näkemysten 
ajattelua ruokkivaan yhdistel-
mään. Samaan tapaan radiofea-
ture on vapaa niin tarinanker-
ronnan kuin tieteellisen esittä-
mistavankin säännöistä, tekijän 
niin halutessa. Mikään ei tieten-
kään estä myös käyttämästä nii-
tä, jolloin niihin ikään kuin laji-
tyypistä itsestään lankeaa lieväs-
ti ironinen tai ainakin itsestään 
tietoisuuden etäännyttävä valo.

Täten feature tarjoaa sellaisia vapaus-
asteita, joita perinteinen dokumentti ei 
tunnusta, kuten tarinakaavoista vapau-
tumisen. Perinteinen dokumenttihan 
omistautuu tarinan kertomiselle siinä 
kuin kuunnelmakin, ja tarinaan kuulu-
mattomat, ylimääräiset asiat suljetaan 
ulkopuolelle. Featuren hybridiluontees-
ta johtuen siinä on sitä paitsi hankalam-
pi sanoa, mitkä niitä ylimääräisiä asioita 
olisivat.

Oikeastaan nimenomaan radiofea-
ture radiofonisena, akustisena muotona 
lähimmin vastaakin esseetä kirjallisena 
muotona. Se on tai voi olla kirjaimellis-
ta ääneen ajattelua, tai äänillä ajattelua 
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– muillakin äänillä kuin puheella on mer-
kityksensä, vaikka ihan vain pelkillä ää-
nillä ei järin hienojakoisiin käsitteellisiin 
tarkoituksiin ylletäkään. 

Sellaistakin tosin on myös featuren 
lajityypissä yritetty. On tehty esimerkik-
si puhtaita dokumentaarisiin äänityksiin 
perustuvia äänikertomuksia, mutta sil-
loin kun mukana ei ole merkityksiä an-
tavaa puhetta, ne useimmiten muuttuvat 
lähinnä musiikiksi. Parhaiten ne toimi-
vat silloin, kun ne eivät edes yritä kertoa 
mitään juonitarinaa, vaan luovat tiloja ja 
tunnelmia. Jonkinasteinen yhtenäisestä 
tarinankerronnasta irtautuminen vaikut-
taakin miltei featuren vakiopiirteeltä.

Kanarialintu kaivoksessa
Radiofeaturen maailmankartalta puuttuu 
kokonaisia maanosia, mutta ainakin jos 
otetaan tarkasteluun mukaan myös sisar-
laji radiodokumentti, voidaan siinä hah-
motella alueellisia eroja ja ryhmittymiä. 

Amerikan mantereet ovat hiljaista 
aluetta, joskin Kanadassa CBC:n puit-
teissa ja Yhdysvalloissakin joidenkin 
sinnikkäiden yksilöiden taloudellisesti 
epäilemättä täysin epäjärkevien toimien 
ansiosta jotakin tehdään. Mahdollisuu-
det ovat kuitenkin perin vähäiset Eu-
rooppaan verrattuna.

Australia tässä mielessä melkeinpä 
kuuluu Eurooppaan, sillä siellä on elin-
voimainen, joskin aina hetkittäin uhan-
alainen, taideradion perinne – featurea, 
draamaa, dokumenttia, äänitaidetta.

Eurooppa on kuitenkin featuren pää-
paikka. Seikalla lienee paljonkin tekemis-
tä täkäläisten julkisen palvelun yleisradi-
oiden aivan viime vuosiin kestäneen voi-
ma-aseman kanssa. Valtaosa featuresta 
on silti freelancereiden tekemää, vaikka 
pelkällä featurella ja dokumentilla Eu-
roopassa itsensä elättävät lienevät lasket-
tavissa yhden käden sormilla. 

Eräänlaista rakkaudentyötä featuren 
parissa tekevien määrä on sitten suurem-
pi. Joukko on tietysti niin kansallisesti 
kuin yksilöllisestikin yhtä monenkirja-
va kuin ihmiset yleensäkin, mutta jokin 
heitä yhdistää, nimittäin erityinen rak-

Radiofeaturen 
suurten maiden ra-
diokulttuureissa 
on sen verran yh-
teistä, että esimer-
kiksi saksalaisilla 
tai itävaltalaisilla 
ei yleensä ole vai-
keuksia sen enem-
pää ymmärtää kuin 
arvostaakaan suo-
malaisen featuren 
estetiikkaa ja päin-
vastoin. Yhteistä 
on esimerkiksi tek-
nisen toteutuksen 
laadukkuus, mutta 
usein myös pyrki-
mys älylliseen haas-
tavuuteen ja radion 
keinopaletin mah-
dollisimman laa-
jaan käyttöön.

Siitä huolimat-
ta, että radiofeatu-
re on median ko-
konaisuudessa vain 
marginaalinen, lä-
hes näkymätön 
hippunen, se edel-
leen vetää puoleen-
sa uusia, nuoriakin 
tekijöitä. Heidän 
myötään feature 
kenties aikanaan 
muuntuu, ja tek-
niikan kehityskin tuo mukanaan omat 
muutoksensa, ehkä integroitumisen tiu-
kemmin muuhun mediaan, mutta pelk-
kä kaksikanavainen äänikin on osaavis-
sa käsissä väkevä väline. Nyt ja varmasti 
tulevaisuudessakin, jos featuren anne-
taan elää. 

Feature ei ole missään radiokanavien 
varsinainen sisäänheittotuote, mutta asi-
aa lähemmin tunteville kuitenkin oman-
laisensa merkkituote ja radion henkisen 
ilmanlaadun mittarikin, kuin kanaria-
lintu kaivoksessa. Jos featuren annetaan 
kuolla, radiossa on vialla jotakin muuta-
kin ja vaara uhkaa muitakin.

kaus ja intohimo tällaiseen työskente-
lyyn. Featuren henkisen palkitsevuuden 
täytyy olla suuri, sillä kaupallisesti se on 
järjetöntä puuhaa. Vähintään yhtä järje-
töntä olisi käyttää sitä julkisuuden ta-
voitteluun.

Kaupallinen radio ei kustannuste-
hottomasta featuresta piittaa, ja juuri 
kuvitteelliset kaupalliset paineet ovat 
nävertäneet featuren jalansijaa myös 
yleisradioissa.

Kun kaupallisuuden apinointiin lisä-
tään yleinen ymmärtämättömyys koko 
lajityypin päälle, moni eurooppalainen-
kin maa on pahasti himmentynyt featu-
ren kartalla. Esimerkiksi BBC:n kunnia 
on vain menetettyä laatua, Belgia on me-
nossa eikä Ranskankaan kohtalosta voi 
olla varma. Italia oli hiipumassa jo ennen 
Berlusconia, eikä Kreikasta, Espanjasta 
tai Portugalista yleensä kuulu mitään.

Feature tuntuu sopivan huonosti yh-
teen tiukan kapitalismin kanssa, sillä en-
tiset sosialistimaat ovat vasta hiljalleen 
lähestymässä sitä tasoa, jolla parhaat jo 
olivat 1980-luvulla. On kuitenkin merkil-
le pantavaa, että uusissakin oloissa jopa 
Romanian ja Bulgarian kaltaisissa maissa 
featurea sentään tuotetaan.

Jugoslavia on sitten oma, surullinen 
lukunsa, sillä ennen hajoamistaan se oli 
featuren ja ylipäätään radiotaiteen suuria 
maita. Parhaiten uuteen aikaan on sel-
vinnyt Kroatia, jossa on sekä intoa että 
varaa jopa järjestää kansainvälinen radio-
festivaali, Prix Marulic nimeltään.

Featuren suuria maita nykyisellään 
ovat ennen muuta Saksa, Itävalta, Irlanti, 
Hollanti, Tanska, Norja – ja Suomi. Suo-
malaiset tekijät, kuten Barbro Holmberg 
ja Harri Huhtamäki nauttivat alansa kor-
keinta arvostusta, vaikka samanmielisiä 
ei aina laumoittain löydykään. Mutta ovat 
suomalaiset silti huomiota herättävän hy-
vin menestyneet niin radiofeaturen tär-
keimmässä kansainvälisessä kilpailussa, 
Berliinin Prix Europassa kuin kansain-
välisessä featurekonferenssissakin, jonne 
teokset valitaan kuin elokuvafestivaalille 
konsanaan, ja jo valinta on jonkinmoinen 
kunnianosoitus.

Radiofeature
Feature on 
radion 
henkisen 
ilmanlaadun 
mittarikin, 
kuin kanaria-
lintu kaivok-
sessa. Jos 
featuren 
annetaan 
kuolla, 
radiossa on 
vialla jotakin 
muutakin ja 
vaara uhkaa 
muitakin.

Simo Alitalo,  ja Nigel 
Helyer : Transit of Venus, 
1996–1999, ääniteos.P
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Vedenalaiset äänet ja äänityk-
set ovat viime vuosina olleet 
kiinnostukseni kohteena. 
Monet uskovat että veden 

alla on äänetöntä tai hiljaista, vaikka 
siellä on mitä moninaisin äänimaailma. 
Kalat eivät suinkaan ole mykkiä ja ää-
nettömiä. Aloitin vedenalaiset äänityk-
set omatekoisilla piezoista rakennetuilla 
laitteilla, mutta nykyään saa myös edul-
lisia valaiden tarkkailuun tarkoitettuja 
hydrofoneja.

Vedenalainen maailma on tärkeä osa 
akustista ekologiaamme. Viime  aikoi-
na se on joutunut entistä uhatummaksi, 
Yhdysvaltojen laivaston  päätettyä jatkaa 
LFAS-kaikuluotaimen käyttöä. Kaiku-
luotaimen äänien tiedetään aiheuttavan 
sisäisiä verenvuotoja merinisäkkäillä.

Kuuleminen ja sen avulla välittyvä 
tietämys on askarruttanut mieltäni jo en-
nen vedenalaisia äänityskokeitani. ”Mitä 
kuulemalla tietää” (1999) on Yle Ykkö-
sen Radioateljeelle tekemäni featureoh-
jelman nimi. Siinä yritin hahmottaa, mitä 
ajattelen kuulemisesta, mistä arvelen sii-
nä olevan kyse. Pohdiskelin muun muas-
sa kuuloaistin merkitystä selviytymisais-
tina, ja miten se leimaa ihmisten kuule-
mista vielä tänäpäivänä sekä sitä, miten 
musiikin kehitys voidaan ymmärtää ääni-
en kesyttämisen ja kuuntelemisen turval-
liseksi tekemisen historiana.

Olen aina hämmästellyt, miten vä-
hän ääniä ja kuulemista tunnetaan.

Kouluaikoina kuvittelin, että joku 
jossain on sitä tutkinut, mutta tieto ei ole 
tullut minulle asti. Nyt tiedän, että vaik-
ka tietoa on loppujen lopuksi aika paljon, 
niin se on pieninä sirpaleina siellä täällä. 
Pyrin aikoinani yliopistoon oppiakseni, 
mitä kuuleminen on. Halusin opiskella 
psykologiaa, mutta reputin soveltuvuus-
haastatteluissa. Kiinnostukseni kuule-

misesta, ihmisaivoista ja havaintopsy-
kologiasta ei vakuuttanut haastattelijoi-
ta, jotka opiskelijavalinnoissa arvostivat 
hoitohenkisyyttä. Päädyin opiskelemaan 
filosofiaa sekä musiikki- ja kielitiedettä. 

Taiteelliset äänikokeilut aloitin Tu-
run ylioppilasteatterissa 1970-luvun vaih-
teessa. Teimme kokeellisia instrumentte-
ja ja melulähteitä sekä kokeiluja teatterin 
äänentoistolaitteilla ja nauhureilla.

Rakensimme mm. sähköhetekan erään 
esityksen äänilähteeksi. Teatteriääniä en 
ole sen jälkeen tehnyt, ennenkuin aivan 
viime vuosina kaksi kokeellista produk-
tiota Turun kaupunginteatteriin - yhdes-
sä Markku Innon ja Jan-Erik Andersso-
nin kanssa.

Miksi teen ääniteoksia enkä musiik-
kia? Miksi haluan kutsua töitäni ääni-
taiteeksi enkä esimerkiksi kokeelliseksi 
musiikiksi? Tätä kysytään usein. Länsi-
mainen taidemusiikki on aina ollut hy-
vin konservatiivista ja rajoistaan tietois-
ta. Musiikkioppilaitoksiakin nimitetään 
konservatorioiksi. Minua kiinnostaa se, 
mitä tapahtuu kun lähestytään ja ylite-
tään määriteltyjä rajoja.

On paradoksaalista, että kuvataide 
on jakautunut niin moniin osa-alueisiin: 
kuvanveistoon, maalaukseen, videoon, 
grafiikkaan jne. mutta äänellisen ilmai-
sun kenttää hallitsee yksinvaltiaana mu-
siikki. Länsimaisen musiikin taustalla on 
oletus, että musiikki on kontekstivapaa-
ta. Stravinskin ”Petruska” on sama teos 
riippumatta siitä, kuullanko se konsertti-
salissa vai matkaradiosta hiekkarannalla, 
pianosovituksena vai kahden hanuristin 
esityksenä. 

Äänilevykulttuuri on vahvistanut 
kontekstivapauden taustaoletusta myös 
muissa musiikkikulttuureissa. Äänitai-
teilijoiden töissä minua kiehtoo äänien 
sijoittaminen erilaisiin ajallisiin, paikalli-
siin ja kulttuurisiin viitekehyksiin. Niissä 
äänet asetetaan suhteisiin esitysteknolo-
gian, tilan sekä vastaanottajien erilaisten 
käytäntöjen kanssa.

Kiinnostuin elokuvatutki-
muksesta ja elokuvan äänis-
tä 1980-luvun alussa, kun 
video teki mahdolliseksi ai-

van uudenlaisen elokuvien lähiluennan. 
Kuvan, äänen ja musiikin suhteita pääsi 
tutkimaan todella tarkasti. Elokuvaää-
nessä kiinnostavia ovat siihen liittyvät 
erilaiset paradoksit: elokuvakerronnan 
tapa jakaa äänimaailma tarinamaailman 

ja katsomon tiloihin, joita säätelevät ai-
van erilaiset lainalaisuudet sekä se, miten 
äärimmäinen realismi syntyy täysin kei-
notekoisen rakentelun tuloksena.

Elokuvan ennakkoluuloton ja ko-
keileva suhde ääniin – jonkinlainen hen-
genheimolaisuus äänitaiteen kanssa – liit-
tyy ehkä siihen että ne molemmat ovat 
1900-luvun lapsia. Molemmat edellyttä-
vät tiettyä teknologisen kehityksen astet-
ta ollakseen yleensä olemassa. Berliinin 
singuhr gallerian tilaama installaationi  
”...but where does it come from?” (1998) 
sai alkunsa kauhuelokuvien äänistrategi-
oiden tutkimisesta.

Radio, erityisesti eurooppa-
laismallinen yleisradio on 
ollut äänitaiteen kiistaton 
kummisetä, jos elokuva on 

sen serkku. Merkittävimmät yhteydet 
äänitaiteen ja radion välillä ovat olleet 
saksankielisessä Euroopassa.

Yhteistyö Yleisradion Radioateljeen 
kanssa on ollut minulle tärkeää. Harri 
Huhtamäki ja äänisuunnittelija Pekka 
Lappi avasivat minulle 1980-luvun lopul-
la kokonaan uudet näköalat ja työskente-
lymahdollisuudet. Radioateljee on ollut 
eri tavoin mukana myös useiden instal-
laatioideni kuten ”Kuiskausten puisto” 
(1992), ”Läpikuultava tila” (1994 ) sekä 
”Transit of Venus” (1999) toteutuksessa.

Ylen Radioateljee on eräs näitä suo-
malaisen kulttuurin ilmiöitä, joita arvos-
tetaan maailmalla enemmän kuin täällä 
meillä. Monet kansainvälisistä yhteyksis-
täni ja myös tilauksistani ovat syntyneet 
sen suosituksen pohjalta, että olen työs-
kennellyt Radioateljeessa. Esimerkkinä 
Sender Freies Berlinin toimitalon aulaan 
tehty ”Virtual Forest” (2000).

Monet installaationi ovat olleet, 
usein olosuhteiden pakosta, eräänlais-
ta matalan teknologian äänitaidetta. 
Toisaalta se sopii minulle, koska minua 
kiinnostaa äänentoistoteknologian his-
toria ja arkeologia. Teknologia sinällään 
ei ole pääasia. Äänitaiteessa tärkeää on 
äänimaailma tai -tilanne, joka tuotetaan 
tiettyyn tilaan. Kanadalainen Robin Mi-
nard on esittänyt, ettei äänitaiteessa tun-
neta hifiä, sillä taiteilija suunnittelee sekä 
äänet että niiden esityslaitteet. Minardin 
mielestä tämä on eräs musiikin ja äänitai-
teen eroista.

Varhaisten teatterikokeilujen jälkeen 
ensimmäiset varsinaiset äänityöni tein 
radiolle. Hyvin pian kiinnostuin tilaspe-

Äänitaide ei tunne hifiä
Kuluneen kesän 
helteissä istuin 
työhuoneessani 
kuunnellen vii-
leitä ääniä ja 
työstäen viime 
vuonna tekemiäni 
vedenalaisia ää-
nityksiä. Toisissa 
narisevat ja nak-
suvat maitova-
laat Vienanmerel-
lä, toisissa nitisee 
Aurajoki jääty-
essään loka-mar-
raskuussa. Äänet 
kuullostavat 
hämmästyttävän 
samanlaisilta.

Simo Alitalo
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sifeistä töistä - ehkä vastakohtana radion 
aikapohjaisille töille. Minua kiinnosti 
luoda ääniteoksia, jotka ovat tietyssä ti-
lassa - ihannetapauksessa ajallisesti päät-
tymättöminä kokonaisuuksina - ja joita 
kuulija voi kokea sellaisena, kun ne sattu-
vat olemaan hänen vierailuhetkellään.

Aluksi tein töitä ulkotiloihin, puis-
toihin ja kaduille sekä paikkoihin, jois-
sa ihmiset törmäävät teoksiin sattumal-
ta. Julkisissa tiloissa vastaanottajat eivät 
hahmota itseään niin helposti taideylei-
söksi. Lisäksi teoksen vastaanottokon-
teksti on jatkuvasti virtaavassa tilassa.

Haluaisin yhä tehdä töitä tällaisiin 
tiloihin, mutta se ei enää tunnu olevan 
mahdollista. Ilkivallasta on tullut aivan 
eri luokan ongelma, kun se oli vielä 1990-
luvun alussa. Vartioimattomiin paikkoi-
hin toteutetut teokset vaativat nykyään 
teknisesti ja materiaaleiltaan kalliita rat-
kaisuja.

Viimeksi olen päässyt kokeilemaan 
uusia julkisia ns. epätiloja äänitaiteen 
foorumina Kupittaan rautatieasemal-
le Turussa tekemässäni installaatiossa 
”Portaat/Soundscape from an Imaginary 
Movie” (2001).

Kesällä 2002 tein tuuliharpun Sa-
lon Veturitalli museon katolle, siinä ää-
net tulivat ulkoa sisälle, samaa teemaa 
pääsen toivottavasti kokeilemaan myös 
Wäinö Aaltosen museossa tänä syksynä.

Suomalainen nykytaidekent-
tä, sen museot, galleriat ja 
tapahtumat ovat viime vuo-
sikymmenen aikana tarjon-

neet paikat ja tilanteet, joissa voin to-
teuttaa töitäni. Ulkomailla teokseni 
ovat olleet paljon  vaihtelevimmissa 
yhteyksissä, joko taidegallerioissa tai 
erilaisissa taidetapahtumissa ja festi-
vaaleilla. Äänitaide liittyy toisissa kult-
tuureissa selkeämmin kokeelliseen mu-
siikkiin (Ranska ja Kanada), toisissa 
taas kuvataiteeseen ja nykytaiteen mu-
seoihin (Englanti, Yhdysvallat), mutta 
on myös maita joissa äänitaiteella on 
selkeästi oma itsenäinen asemansa ja 
se voi toimia yhdessä nykytaiteen, mu-
siikin tai radiotaiteen kanssa (Saksa, 
Australia, Japani).

Mikä on äänitaiteen asema tai tilan-
ne tämän hetken Suomessa? Tekisi mie-
leni sanoa, ettei sillä oikeastaan ole mi-
tään asemaa eikä tilannetta. Äänestä on 
tullut ilmaisukeino ja  -väline jota käyte-
tään monenlaisissa teoksissa ja erilaiset 
taiteilijat käyttävät ääntä töissään. Ää-
nen mielekäs käyttö kuitenkin edellyttää 
tietämystä sen lainalaisuuksista ja myös 
ääniteknologian tuntemista. Äänelle on 
tyypillistä, että vähänkin kunnianhimoi-
semmat pyrkimykset vaativat melko no-
peasti erikoislaitteita, asiantuntemusta 
ja  tuotannollisia ratkaisuja.

Äänitaide ei tunne hifiä

Olen tehnyt lähes kaikki instal-
laationi pienillä budjeteilla,  erillisten 
kohdeapurahojen turvin. Ainoastaan 
kerran olen saanut toteuttaa ”oikean” 
äänitaidehankkeen, jossa oli varattuna 
rahaa laitteisiin ja työskentelyyn. Tämä 
oli  Nigel Helyerin kanssa tekemäm-
me ”Transit of Venus” Kiasmaan. Olen 
tehnyt Tampereen kaupungille suunni-
telman pysyvästä ääniveistoksesta tai 
installaatiosta, kaupungin äänimuoto-
kuvasta ”Tampere soundflow”. Siinä 
kuulijat voivat osana interaktiivista ää-
nimuotokuvaa muuttaa kuultavissa ole-
vaa kokonaisuutta kännyköidensä avul-
la. Toteutuakseen Tampereelle – tai jon-
nekin muualle – hanke tarvitsee ainoas-
taan ennakkoluulottoman rahoittajan 
tai rahoittajia.

Taidemuseot ja galleriat ovat tar-
jonneet mahdollisuuden tehdä teoksia-
ni, mutta toisaalta ne ovat asettaneet 
omat rajoituksensa:  taidemaailmassa 
ei aina ymmärretä, että nykyinen kor-
kean teknologian mediataide tarvitsee 
tuotantoa, laitteita, ammattitaitoista 
työvoimaa, tuotantoaikaa ja rahaa. Esi-
merkiksi ”Soundflow´n” toteuttamises-
sa on ollut vaikeinta se, ettei ole ketään 
joka hoitaisi tuotannon eri osatekijät 
yhteen. Kunnallisessa taidemaailmassa 
ei ole tuottajia. 

”Viileää”
Simo Alitalon ääni-
installaatio Viileää 
Väinö Aaltosen 
Museossa Turussa 
26.9.-9.11.2003
www.wam.fi
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SIELUJEN MAANTIETEESTÄ
On kesä vuonna 1926. Mies ja nainen lä-
hettävät toisilleen kirjeitä Ranskan ran-
nikon ja Sveitsin vuoriston välillä.  He 
eivät ole tavanneet eivätkä tule tapaa-
maankaan toisiaan, sillä naista, runoili-
jaa, ei venäläisenä päästetä Sveitsiin ja 
mies, hänkin runoilija, on kuolemassa - 
minkä hän naiselta kirjeissään kätkee. 

Kirjeissä runoilijoiden välille syntyy 
rakkaussuhdetta muistuttava side, jossa 
sanat ovat kaipauksen ruumiillistunei-
ta välineitä.  Nainen kirjoittaa miehelle: 
Kirjoitat korvilleni, korvieni kautta luen si-
nua.  Kirjeistä tulee vuode, jossa rakastel-
tavina ovat toisen sanat, äänteet, lausei-
den rytmi, niiden askellus. Mies sykertyy 
naisen venäjänkielen sisään, opettelee 
sitä kuin lapsi, nainen leikkii miehen äi-
dinkielellä, saksan sanoilla. Naiselle mie-
hen runot ovat puhdasta enkelten puhetta, 
ääneksi muuttunutta intentiota. Mies asut-
taa naisen kieltä kuin umpikasvanutta 
villiintynyttä taloa.

Nainen on kertonut usein tarinaa Si-
byllasta, joka unohti pyytää ikuista nuo-
ruutta, pyytäessään kuolemattomuutta. 
Ja niin Sibylla vanheni, vain hänen ää-
nensä ja intohimonsa säilyivät kuolemat-
tomina. Kun Sibylla tapaa rakastettunsa 
Foiboksen pojan,  poika ei näe Sibyllaa, 
hän kuulee vain äänen: kallio  puhuu. 
Kun hän huutaa, Sibyllan ääni pehme-
nee: ruoho puhuu, puro puhuu. Nuoru-
kainen rakastuu ääneen ja vaatii Sibyllaa 
nähtäväksi. Hän tunkeutuu luolaan, josta 

Sibyllan ääni kaikuu ja iskeytyy sen kiviä, 
Sibyllaa, vasten ja kuolee Sibyllan syliin. 

Kirje kirjeeltä myös naisesta tulee 
sibylla, joka hylkää ruumiinsa ja antaa 
äänensä sanojen maisemalle - metsälle, 
hiekalle, merelle ja kallioille - miehen 
vastaanotettavaksi. Viimeisessä kirjees-
sään vuoristossa elävä mies lähettää me-
ren äärellä asuvalle naiselle simpukan. 
Nainen vastaa simpukan viestiin kirjei-
siin kaivertuneen sielujen maantieteen 
ehdoilla: Kun  joku unessaan näkee meidän 
tapaavan, silloin kohtaamme. Talvella, uu-
den vuoden päivänä, nainen saa tietää 
miehen kuolleen. 

Työn alla oleva teokseni Marinan Puu-
tarha sijoittuu tähän hetkeen, murtuma-
pisteeseen ja katkokseen  ei ainoastaan 
runoilijan rakkaussuhteessa, vaan myös 
hänen kirjoituksessaan, kielessään ja ajas-
saan.  Nainen on saanut kuolinviestin. 
Miehen ääni sanojen taustalla on vaien-
nut.  Nainen itse sen sijaan on enää pelk-
kä ääni, menettänyt muotonsa maisemal-
le  kuten tarun Sibylla. Rakkaudesta, joka 
on kaivertunut kirjeiden sanoihin hänelle 
on jäänyt vain viimeinen, mahdoton  toi-
ve. Nainen on kulkenut sielujen kartalla 
paikkaan, jossa hän on unohtanut myös 
sen kuka hän on, mikä on hänen mennei-
syytensä, oman kielensä ja runoutensa.

Marinan puutarha  on vuorovaikuttei-
nen installaatio, jossa katsoja astuu sisään 
runoilijan, Marinan, intiimiin tilaan  täl-
lä surun, menetyksen ja unohduksen het-
kellä. Teos rakentuu katsojan  ja Marinan 

Kuulla, puhutella
Riikka 
Pelo

Kirjoittaja on  
mm.media-
taiteen parissa 
työskentelevä 
käsikirjoittaja.

Artikkeli 
pohjautuu 
Cambridgen 
Yliopiston Mo-
ving Image Stu-
dion 
järjestämässä  
Research Prac-
tice 
Practice 
Research -sym-
posiumissa 
keväällä 2003 
pidettyyn esitel-
mään. 

  
 

Sibylla
Kuvaaja: Pasi Pakula

e l i  n ä k y m ä t t ö m ä n  k i e l i o p i s t a  t e o k s e s s a  M a r i n a n  P u u t a r h a           –  M u i s t i i n m e r k i n t ö j ä  v u o r o v a i k u t t e i s u u d e n  d r a m a t u r g i a s t a ,  o s a  2 1
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välisen suhteen varaan näyttämöllä, jolle 
sisääntulonsa tekevät runoilijan unohta-
ma, kuvittelema ja muistiin palauttama. 
Astumalla osaksi runoilijan  muistamisen 
työtä katsoja tulee osalliseksi ja vastuul-
liseksi myös poeettisen runokuvan syn-
typrosessista ja viime kädessä runoilijan 
omasta muodonmuutoksesta. 

Tilassa olijan eleisiin vuorovaikuttei-
sesti vastaavan installaation esillepano 
on minimalistinen. Se koostuu runoili-
jan kirjoituspöydän pintaan upotetusta 
kosketuskäyttöliittymästä sekä tilassa 
esittäytyvistä äänistä ja videoprojisoin-
neista. Äänet ovat teoksen näyttelijöitä, 
joiden esitys seuraa katsojan kosketuksia 
käyttöliittymän poeettisessa maisemas-
sa. Teoksessa käytettävä liikkuva kuva 
sen sijaan on etäällä elokuvallisen draa-
man intensiteetistä  ja muodostaa katso-
jan eleiden varassa kutoutuvan muistin ja 
unohduksen maiseman – Marinan Puu-
tarhan kerroksellisen ajan. 

KOKEMUS NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ 
Marinan Puutarha -teoksen valmistumi-
seen johtava prosessi on ollut pitkällinen 
pyrkimys kertoa näkymättömästä, ku-
vitelman ja torjutun välisestä suhteesta: 
runoilijoiden kirjeisiin hautautuneesta 
toiveesta sekä torjutusta surusta, joka 
kryptografian tavoin kätkeytyy  kirjei-
den runouteen. 

Työskentelyn kimmokkeena olivat 
venäläisen runoilijan Marina  Tsvetaje-
van runous ja kirjeenvaihto Rainer Maria 

Rilken kanssa  ja näiden kirjeiden asetta-
mat haasteet tekstien tuleville lukijoille.2 
Kielen kuvien merkitykset eivät  varsin-
kaan runoudessa ole koskaan  kivetty-
neitä, yksitulkintaisia, vaan ne liukuvat 
vastaanottajasta riippuen. Alusta alkaen 
halusin löytää kertomukselle muodon, 
jossa runojen ja kirjeiden lukija tulee 
näkyväksi – jossa kertomus saa muoton-
sa lukemisen tapahtumasta käsin. Sik-
si vuorovaikutteisen kerronnan ja me-
diataiteen vielä tutkimattomat muodot  
näyttäytyivät runon rytmiä kuunteleval-
le kertomukselleni otollisilta. 

Vuorovaikutteisen kerronnan drama-
turgia ottaa lähtökohdakseen teoksen vas-
taanottajan – käyttäjän, pelaajan, lukijan, 
katsojan toiminnan ja kokemuksen muo-
toilemisen.3 Myös mediataide on jo var-
hain myöntänyt luonteensa läsnäolon tai-
teena, jonka ominaispiirteisiin liittyy mah-
dollisuus katsojan position kautta saattaa 
koettavaksi se, mikä pakenee esittävyyt-
tä.4 Katsojan kokemuksen ja katsojan toi-
minnasta syntyvän kertomuksen drama-
turgian varalle ei kuitenkaan ole olemassa 
vielä riittävän hienovaraisia saati vedenpi-
täviä käytäntöjä esimerkiksi elokuvakäsi-
kirjoittamisen tavoin. Toisaalta taas eloku-
van ja teatterin esitystilanteeseen pureu-
tuva dramaturgia ei pelkästään riitä vuoro-
vaikutteisuuden dramatisoimiseen. 

 Dramaturgisen käytännön löytämi-
nen vuorovaikutteiselle läsnäolon taiteel-
le vaati tutkimista käytännössä. Itselleni 
tuo käytäntö on merkinnyt representaa-

tion ja presentaation dramaturgian lä-
hestymistä käsikirjoittamisen näkökul-
masta. Totta kuitenkin on, ettei läsnäolo 
synny paperilla, vaan sitä on huolella koe-
teltava tilassa ja ajassa, kehojen, esityksen 
ja teknologian välitilassa.

TOINEN KÄYTTÖLIITTYMÄNÄ
Tutkimuskysymys, joka on ohjannut Ma-
rinan Puutarha -teoksen käsikirjoittamis-
ta, nousi alunperin Emmanuel Levinasin 
eettistä olemista ja kieltä suhteina toi-
seen pohtivan filosofian viitekehyksestä.5 
Halusin tutkia vuorovaikutteisen teoksen 
konseptin ja sen käyttöliittymän toteu-
tuksen tasolla mahdollisuutta dramatisoi-
da sellainen kahdenvälinen kohtaaminen 
ja suhde, jossa teoksessa esiintyvä hen-
kilöhahmo sekä teoksen katsoja tulevat 
vastuullisiksi toisistaan omassa erityisyy-
dessään, omasta ajallisuudestaan ja koke-
muksestaan käsin.  Tästä syystä dialogin 
tilan muotoileminen Marinan ja katsojan 
välille oli tultava työskentelyn lähtökoh-
daksi – olkoonkin että tuo kohtaaminen 
oli näkymätön, outo ja mahdoton6. 

Teokseen liittyvä kysymyksenasette-
luni eettisestä suhteesta interaktiivisen 
dramaturgian mahdollisena käytäntönä 
on pyrkinyt vastaamaan viime vuosina 
taiteentutkimusta ja filosofiaa leiman-
neeseen keskusteluun eettisestä kään-
teestä7. Artikkelissaan Toiseudesta Juhani 
Ihanus8 kirjoittaakin digitaalisen ajan 
utopiasta,  jolloin toisen kasvot ”inter-
facena”, käyttöliittymänä syrjäyttävät 
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digitaalisen ajan narsistisen peilikuvan 
ja tuottavat sellaisia suhteita ja  ajalli-
suutta, joita ei pelkän tiedon varassa voi 
tyhjentävästi ymmärtää; eettisessä suh-
teessa toisen kasvoihin sisältyvää outoa, 
mahdotonta ja näkymätöntä ei suljeta 
ulos. Digitaalisen ajan dystopiaksi Iha-
nus esittää tilanteen, jossa puhe toisesta 
ja toiseudesta on muuttunut samuudek-
si, kulttuurin akateemiseksi simulakraksi 
ja menettänyt merkityksensä todellisena 
vastavuoroisuutena. 

Marinan Puutarha -teoksessa filo-
sofiset käsitykset  eettisestä  suhteesta 
kääntyvät katsojan dramatisoiduksi toi-
minnaksi ennen akateemista puhetta. 
Haastaessaan katsojansa  asettumaan 
eettiseen suhteeseen Marinan, runoili-
jan, äidin ja emigrantin9 kanssa ja otta-
maan vastuun katkoksesta hänen ajas-
saan ja olemisessaan, teos myös purkaa 
tietokonevälitteistä vuorovaikutteisuut-
ta ja sen ehtoja.

Marinan Puutarhan vuorovaikut-
teista dramaturgiaa ohjaavat elementit, 
käyttöliittymän metaforat ja näkökulma 
kumpuavat vastavuoroisuudesta, jossa 
sekä katsoja että Marina olisivat ”toise-
na” toiselleen. Katsoja työstää henkilö-
hahmon sisäistä maisemaa, tekee Mari-
nan kanssa yhdessä surutyötä, unityötä, 
muistityötä ja lopulta myös runoilijan 
työtä. Kasvotusten Marinan kanssa kat-
soja joutuu purkamaan myös omaa toi-
seuttaan, sanomatonta ja näkymätöntä. 

KORVAN AIKA
Marinan Puutarha -teoksen käsikirjoi-
tustyö on ollut myös tutkimusta kerron-
nan ehdoista ja mahdollisuuksista perin-
teisten kerronnallisten medioiden, kuten 
elokuvan ja romaanin jo muotoutuneiden 
konventioiden ja vuorovaikutteisen tai-
teen vielä artikuloimattomien ilmaisu-
keinojen muodostamassa välimaastossa. 
Myös esittämisen ehdot rajoineen ovat 
tulleet työskentelyn kautta vastaan hyvin 
perustavasti: poeettisen, kirjeiden ja uni-
en dialogiin perustuvan rakkaussuhteen 
esittäminen ja muotoileminen vuorovai-
kutteisiksi suhteiksi liikkuvan kuvan ja 
elokuvakerronnan keinoin on  osoittau-
tunut erityisen ristiriitaiseksi. 

Yritys kääntää alkuperäistä ideaa 
kirjeiden rakastavaisista elokuvan kei-
noin kerrotuksi tarinaksi, synnytti hyvin 
toisenlaisen tarinan kuin mikä alkuperäi-
nen pyrkimykseni oli. Syntyi kertomus 
ensikonserttinsa kynnyksellä olevasta 
pianistista, jonka on annettava anteek-
si runoilija-äidilleen, jotta voisi ilmaista 
itseään. Tyttären näkökulmasta kerrot-
tu draama oli runoilijalle armoton. Kir-
jeiden rakkaus kertoi tyhjistä haaveista 
ja vastuuttomuudesta, epäonnistumi-
sesta äitiydessä kerran toisensa jälkeen. 
Myös suhde siihen erityisyyteen, tor-

juttuun suruun, jonka esiin loihtimista 
kertomuksellani tavoittelin, ja joka kir-
jeiden kieleen kätkeytyi, jäi tavoittamat-
tomaksi .10 

Usean käsikirjoitusversion jälkeen 
kävi selväksi, että kertomus rakastavai-
sista, jotka eivät koskaan tavanneet mut-
ta tulevat tapaamaan mikäli joku heidät 
uneksii yhdessä, ei tule kerrotuksi kon-
ventionaalisen, toiminnan mieltä ja syyn 
ja seurauksen suhdetta noudattelevan, 
elokuvallisen kerronnan keinoin. Kirjei-
den rakkaus, niiden runous, ei käänny 
kuviksi, koska mitään nähtävää ei ole. 
Sen sijaan runoilijoiden kirjeissä syntynyt 
suhde on selvästikin korvin kuultava.

Näkymättömän halutessa tulla ker-
rotuksi oli kuunneltava toista kuin rakas-
tettua ja palattava kirjoitukseen korville, 
lukemaan korvien kautta toista, kuten Ma-
rina oli itse kirjeissään elänyt läpi näky-
mätöntä suhdettaan. Palasin kertomuk-
sessani siihen, mistä olin aivan aluksi 
lähtenyt: puhuttuun sanaan, sanomiseen, 
korvan kokemukseen ja kuvitelman kuu-
lemiseen. Sanominen on myös etiikkaa 
Levinasin esittämässä mielessä: on kään-
nyttävä puhuttelemaan kuulijaa ennen 
sanoja, ennen tietoa. Tekijänä minun oli 
synnytettävä kuvia mahdottomasta koh-
taamisesta kuulijan mielessä, ei kuvitet-
tava sitä, mikä oli mahdotonta

Talvella 2003 teokseni tehdessä muo-
donmuutosta katsottavasta kuultavaksi 
ja koettavaksi seurasin dramaturgi Juha 
Siltasen puhetta korvan aikakäsitykses-
tä11. Puhutun ja kuullun kielen kanssa 
työskentelevän Siltasen kiteytyneet aja-
tukset kuullun ja nähdyn dramaturgian 
eroista purkivat ja tarkensivat myös si-
tä ristiriitaista tilannetta, johon olin it-
se päätynyt koettaessani kääntää runon,  
unen, muistin ja tiedostamattoman mai-
semia kuviksi.

Siltasen mukaan silmällä ja korvalla 
on erilainen fokukseen ja rytmiin liitty-
vä tehtävä. Korva aistii tilaa ja kajetta, 
etäisyyksiä, kun silmä vaeltaa kohteesta 
toiseen etsien aina seuraavaa. Kuuloais-
ti vastaa elämyksellisesti tilaa ja ottaa 
vastaan myös sen, mikä on päällekkäin, 
rinnakkain. Kun korva on kärsivällinen 
ja odottava, on silmä levoton ja eteen-
päin pyrkivä. Kun silmä hankkii, korva 
nauttii. Silmään kuuluu lupaus jatkosta, 
korva vastaanottaa täyttymyksiä. Silmä 
vaatii jännitteen purkamista, korva sus-
pensen kasvattamista kerroksellisesti. 
Korva myös kestää kerroksellisuutta ja 
analyysin puutetta, kun silmä kaipaa ana-
lysoitavaa. Silmä vaatii kuvalle sisällön, 
korva kestää merkityksettömyyden. Sil-
tasen mukaan korva on myös likeisem-
mässä suhteessa alitajuntaan. Elokuva 
itsessään taidemuotona tosin pyrkii  vas-
taamaan sekä silmän lineaariseen että 
korvan kerrokselliseen aikakäsitykseen 

katseen ajan ollessa usein kuitenkin do-
minoivana.

Marinan Puutarhassa korvan tiedos-
tamattoman likeisyydestä nauttiva kuu-
lemisen ja puhuttelemisen, sanomisen 
aika, on lopulta noussut keskeiseksi. Ta-
rina, jota ei voi nähdä vaan ainoastaan 
kuvitella, kerrotaan pääosin tilaan som-
miteltavan äänen ja vuorovaikutteisten 
suhteiden varassa. Pelkistetty esitystila 
luo kehykset runoilijan intiimille maise-
malle, jota tilassa oleva katsoja ja kuulija 
työstää. Liikkuva kuva tukee pysähtynei-
syyden ja katkoksen hetkeä, jota maise-
ma, Marinan puutarha, elää.  Korvan va-
raan rakentuneen hetken  tarkoituksena 
on myös synnyttää katsojassa unen tun-
tu, kokemus tulemisesta kuvitelman sub-
jektiksi, tulemisesta toiseksi. 

TEOS KESUURANA
Kuullun rytmiä seuraamalla luovuin 
teoksessani lopulta lähes kokonaan ker-
ronnasta, joka pyrki esittämään illuusio-
ta etenemisestä lineaarisesti. Teos elää 
menneestä sekä kuvitelman ja unen nä-
kymättömästä ajasta. Teoksen nykyhet-
ki muotoutuu katsojan ja Marinan suh-
teen varaan. 

Vuorovaikutteisuuden ja esittämisen 
ajallisuutta tarkastelevan teokseni dra-
maturgiseksi avaimeksi on muotoutunut 
musiikin ja runousopin tuntema ajatus 
kesuurasta. Kesuura tarkoittaa katkosta 
tragedian tai runon rytmissä, vastaryt-
misyyden hetkeä. Runoilija Hölderlinin 
Sofokleen draamoista nousevan käsityk-
sen mukaan kesuura on myös hetki, jos-
sa inhimillinen ja jumalallinen, elämä ja 
kuolema, repeytyvät irti toisistaan. Ke-
suura muovaa tragedian rytmin, sen ku-
vien ristiriitaa kannattelevan ja kumo-
avan sommittelun.12 Myöhemmissä, eri-
tyisesti Paul Celanin ja Samuel Beckettin 
tuotantoihin liittyvissä huomioissa kat-
kos kiinnittyy kertomuksen ajan ja kuo-
lemisen ajan murtumaan, kuoleman ja 
trauman radikaalin ei-esittävyyteen, joka 
problematisoi niin muistin kuin teoksen 
mahdollisuuden.13

Marinan Puutarhan sommittelua 
kannattelevat kaksi kuvaa,  joita on mah-
doton esittää. Näissä on kyse rakastet-
tunsa sekä vuosia aiemmin pienen lap-
sensa menettäneen Marinan kasvokkai-
suudesta kuoleman, kahden kuoleman 
kanssa. Teos sijoittuu tähän repeämään, 
jossa  kuoleman aika ja trauman aika kat-
kaisevat kuolevaisuuden ajassa etenevän 
ajan. Marinan Puutarhassa katsojalla on 
erityinen paikka tässä katkoksen hetkes-
sä: hän muotoilee runoilijan aikaa suh-
teessa kuolleisiin ja kuolemiseen ja saa 
rytmin ja liikkeen, unohdetun ja kuvitel-
lun, palaamaan. Ilman katsojaa teos on 
pelkkä kesuura, runoilijan säkeitä alati 
toistava taukopaikka. 

                                        

Kuulla, puhutella
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Muutamia vuosia sitten eräs 
tuottaja evästi minua projek-
tin alussa vaatimalla, että täs-
sä elokuvassa ei äänestä tehdä 

mitään numeroa eikä sillä kikkailla, “as-
kel on askel ja tuuli on tuuli”. Monasti 
tämän kaltaisissa evästyksissä on kyse 
rahasta, äänibudjetti halutaan pitää ku-
rissa, on sitten kuvauksissa mahdollisuus 
satsata vähän enemmän. Näen yksinker-
taisuuden tavoittelussa kuitenkin myös 
toisen puolen; ääntä pelätään. 

Yllättävän monet ohjaajat ovat koke-
neet, että ääni ja musiikki häiritsevät elo-
kuvan keskittynyttä kerrontaa. Jotain ul-
kopuolista tungetaan näytelijän ja katso-
jan väliin. “Elokuvan puhtaus kärsii”, on 
minulle joskus huomautettu. Tehosteita 
miksataan hiljemmalle ja taas hiljemmal-
le, kunnes niitä ei enää kuulu ollenkaan. 
Musiikista karsitaan elementtejä, kun-
nes jäljelle jää vain yksinäinen piano. 

Toisaalta minulta on tilattu eloku-
vaan raskasta ääniduunia, joka kestää 
kilpailun minkä tahansa rainan rinnalla. 
Takapuolen pitää täristä penkissä, ham-
paanpaikat saavat putoilla. Musiikki jy-
rää voimakkaana massana niin että tukka 
heiluu. Tavoitteena on se, että nuori ylei-
sö kokee elokuvan omakseen. Hiljaisuut-
ta ja “tyhjiä kohtia” pelätään.

Edellä kuvaamani esimerkit ovat 
luonnollisesti ilmiön ääripäät. Molem-
missa on kuitenkin kyse elokuvaäänen 
ja elokuvamusiikin katsojan mieltä mani-
puloivasta vaikutuksesta. Ensimmäisessä 
tapauksessa ollaan ehkä pohjimmiltaan 
herkillä sen suhteen, että katsojan päässä 
alkaa tapahtua jotain, jota emme ilmai-
sullamme enää pysty hallitsemaan. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa haetaan äänen 
voimasta apua, kun toivotaan elokuvan 
ottavan katsoja kouraansa otteella, josta 
on turha rimpuilla irti.

Elokuvan äänisuunnittelussa on 
kiehtovimmillaan kyse ihmismielen ja 
tunteiden liikuttelusta. Äänelliset ko-
kemuksemme ja muistikuvamme ovat 
piilossa sisällämme vahvoina muistinjäl-
kinä. Äänet ja musiikki liitettynä eloku-
vaan, sen tarinaan, henkilöihin ja kuviin 
herättävät sisältämme näitä kaukaisia tai 
läheisiä muistikuvia ja tekevät mieliku-
vistamme eläviä. Saamme äänillämme ja 
muusiikillamme elokuvassa aikaan  var-
sin ruumiillisia ja fyysisiä kokemuksia. 

Ohjaaja tärisee tai kuivaa silmäklulmaan-
sa tai purskahtaa nauramaan. Tämän jäl-
keen jännityksellä odotamme, ovatko 
katsojien reaktiot samankaltaisia, joskus 
ovat joskus eivät. Joka tapauksessa ääni 
ja musiikki on manipuloinut ei ainoas-
taan katsojan sisintä vaan myös tekijöi-
den mieltä ja tunteita. Tärkeää äänen ja 
musiikin luomisessa on myös se vaiku-
tus, joka prosessilla itsellään on tekijöi-
hin. Prosessi jo sinällään on varsin suu-
resti tunteita kouraiseva ja itsetutkiste-
luun johdatteleva. 

Haluan seuravassa tutkailla hieman 
sitä, miten musiikki ja ääni miel-
tämme liikuttaa. Elokuvaääntä 
sinäänsä ei ole juurikaan maail-

malla tutkittu, eikä paljon elokuvamu-
siikkiakaan. Sen sijaan musiikkitietees-
tä löytyy paljon mielenkiintoista maas-
toa, jota voi soveltaa elokuvan alueelle. 
Olen itse omassa tutkimuksessani läh-
tenyt tarkastelemaan elokuvamusiikin 
sävellysprosessia musiikin tekijän näkö-
kulmasta. Peruskysymykseni on: miten 
säveltäjän sisäinen prosessi suhtautuu 
elokuvan tekoprosessiin ja muuntautuu 
palvelemaan elokuvan tekoon liittyviä 
sosiaalisen vuorovaikutuksen vaatimuk-
sia. Toisin sanoen, miten yhdistän nämä 
kaksi asiaa, toisaalta erittäin henkilökoh-
tainen sävellysprosessi ja toisaalta eloku-
van vaatimukset ja yhteistyö esim. ohjaa-
jan kanssa.

Säveltäjä Kaija Saariaho analysoi sä-
vellysprosessiaan seuraavasti: hänen mu-
kaansa musiikkiin kytkeytyvät ajatusten, 
tunteiden ja aistimusten sisäiset yhtey-
det tapahtuvat säveltäjän psyykessä. Saa-
riaho toteaa, etteivät kysymykset siitä, 
mistä ja miksi ajatukset syntyvät ole yk-
siselitteisiä. (Unkari 1992) 

Monien musiikkifilosofien mukaan 
musiikki on kuitenkin paljon enemmän 
kuin pelkkä sen fysiologinen tai psyyk-
kinen vaikutus. Jotkut eivät edes yritä 
keskustella musiikista sanoilla tai mää-
ritellä sitä. He kokevat analysoinnin 
vievän musiikilta pois sen sisältämän 
nautinnon. Musiikki tarjoaa heille va-
pautuksen sanoista. Se on sanaton kie-
li. Asiaa kuvaavat hyvin suurten sävel-
täjien sanat: “Musiikki alkaa siitä mi-
hin sanat loppuvat” (Richard Wagner) 
tai “Musiikin tarkoitus on liian täs-

mällinen ilmaistavaksi sanoilla” (Men-
dehlsson, F.). 

Igor Stravinskin (1973)  mukaan mu-
siikki ei ole mitään muuta kuin sarja jän-
nityksiä, jotka pyrkivät kohti purkautu-
mistaan. Stravinskin toteamus sisältää 
yleisen ja yksinkertaisen teorian musii-
kin vaikutuksesta. Loppuen lopuksi, eikö 
elokuvalla ole melkolailla samankaltainen 
toimintaperiaate, sarja jännityksiä, jotka 
pyrkivät kohti purkautumistaan? Eläköön 
tuo satavuotias elokuvan ja musiikin avio-
liitto. Älkäämme ajako sitä karille vaan 
pitäkäämme se vetreänä ja uudistuvana. 
Emme saa urauttaa sitä näivettymään, 
vaan meidän on uskallettava etsiä yhteis-
elosta uusia ulottuvuuksia.

Vaikka musiikin tarkoituksen mää-
rittely olisikin vaikeaa, on sen 
vaikutusten havainnointi jossain 
määrin kuitenkin mahdollista. 

Musiikilla ja äänillä on esimerkiksi mo-
nia rauhoittumiseen tähtääviä ja yksi-
löä suojaavia merkityksiä. Musiikki voi 
antaa suojaa surumielisyyttä ja yksinäi-
syyttä vastaan, se antaa voimaa kohdata 
epämiellyttäviä tai pelottavia tunnetilo-
ja (Racker 1951). Musiikilla voidaan lie-
ventää yksinäisyyttä edustavan “hiljaisen 
äänihahmon”  synnyttämää pelkoa tai 
ahdistusta. Tästä esimerkkinä voisivat 
olla vaikkapa lapsen itselleen tuottama 
jokeltelu tai lappalaisen joiku erämaan 
hiljaisuudessa, jotka molemmat on tar-
koitettu yksinäisyyden tunteen karkoit-
tamiseen. Joikaaja voi joikata myös ys-
tävänsä tai rakkaimpansa joiun, joka tuo 
tämän symbolisesti lähemmäksi. (Ker-
vinen 1990) Vastaavanlaisia merkityksiä 
voi etsiä elokuvamusiikista ja elokuvan 
äänestä, ne voivat rauhoittaa katsojan 
mieltä, tuoda turvaa ympärille, luoda 
tuttuja maisemia. Monasti olemme käyt-
täneet ilmaisua “musiikki armahtaa kat-
sojaa elokuvan kohtauksen luomasta pii-
nasta tai ahdistuksesta”. Ja juuri silloin 
olemme tärkeän kynnyskysymyksen ää-
rellä; voiko musiikki tällaisessa tapauk-
sessa tuhota jotain elokuvan luomasta 
tunnetilasta, vesittääkö ääniraita jotain. 
Kuitenkin juuri nämä hetket ovat ääni-
suunnittelun antoisimpia. Pienen pieni 
ääni voi olla vaa’an kielen asemassa, se 
voi laukaista jännitteen tai kiristää sitä. 
Käyttämällä elokuvailmaisun kaikkia 

ASKEL ON ASKEL TUULI ON TUULI
ÄÄNISUUNNITTELIJAN MIETTEITÄ 
PELÄTYSTÄ JA HALUTUSTA 
ELOKUVAÄÄNESTÄ

Pekka 
Karjalainen

Kirjoittaja on 
elokuvaohjaaja ja 
äänisuunnittelija ja 
valmistelee väitös-
kirjaa elokuva-
musiikin sävellys-
prosessista.
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keinoja, myös ääntä, otamme katsojan 
hyppysiimme, pyrimme raapimaan kat-
sojan vereslihalle, tuottamaan tunnetilo-
ja laidasta laitaan, ahdistuksista ja pelois-
ta helpotukseen ja onnellisuuteen. Tämä 
lienee elokuvan katsojan manipulointia 
äänen avulla tai itse asiassa katsojan ma-
nipulointia yhtäaikaisesti kaikkien elo-
kuvailmaisun keinojen avulla. Eikö se ole 
juuri sitä, mihin me elokuvan tekijöinä 
pyrimme?

Toisaalta tietysti ääntä ja musiik-
kia voidaan käyttää täysin vasta-
kohtaisena tehokeinona luomaan 
esimerkiksi pelkoa, paniikkia tai 

ahdistusta. Musiikin muodot saatta-
vat saada aikaan voimakkaita ruumiilli-
sia reaktioita, suuttumusta, närkästystä, 
seksuaalisia tunnevireitä, surua jne. Näi-
den tilojen yhteydessä toimiva musiikki 
tai yhtä hyvin muu ääni aktivoi psyyk-
keen muulloin piilossa pysyviä  muistiku-
viamme. Musiikki aktivoi voimakkaasti 
mielemme prosessointia. Se tunkeutuu 
syvälle muistiimme nostaen sieltä esil-
le omaan historiallisuuteemme liittyvää 
symbolista materiaalia.Tämä prosessi 
on juuri sitä, millä musiikin kieli operoi. 
Tällä “ruumiillisuutemme näyttämöllä” 
merkityssuhteet luisuvat esteittä tunne-
vireistä, mielikuvista ja viettiärsykkeistä 
toisiin muodostaen mieleemme moni-

merkityksisiä ja vertauskuvallisia raken-
teita. (Lehtonen 1996)

Ääntä ja musiikkia elokuvaan luodes-
samme vaivumme syvästi elokuvan maa-
ilmaan. Uskon, että tahtomattammekin 
etsimme siitä yhtymäkohtia omaan it-
seemme, omaan elämäämme, omiin tun-
teisiimme. Äänen ja musiikin luomista 
voisi kuvailla ilmaisulla “ajassa tapahtuva 
vaeltaminen”, jossa tietoinen minämme 
regressoituu joksikin aikaa unen kaltai-
siin  tiloihin luomaan uutta todellisuut-
ta (vrt. Fraser 1978). Soitamme melodi-
oita, prosessoimme ääntä, kuuntelem-
me, mieleemme herää muistikuvia... Ää-
nen ja musiikin luomisprosessi on varsin 
henkilökohtainen. Ainakin itse vetäydyn 
suljettujen ovien taakse omaan studioo-
ni “tekemään ääniä” tai säveltämään mu-
siikkia. Uskallan suoraan myöntää, et-
tä näiden yksinäisten hetkien aikana ei 
tärkeimpänä kysymyksenä ole se, miten 
hallitsen äänilläni ja musiikillani katso-
jaa, vaan se mitä löydän sisältä itsestäni. 
Voisi sanoa, että tuolloin elokuvan ääni 
manipuloi tekijäänsä. 

Miksi näen tärkeänä ruotia näitä 
työhöni liittyviä teoreettisia kysymyk-
siä? Miksi jaksan viettää rajallista ai-
kaani tutkimuksen parissa? Jos tiedän 
jotain niistä prosesseista, joden kaut-
ta elokuvan ääni ja musiikki katsojaan 
vaikuttavat, tulenko paremmaksi ääni-

suunnittelijaksi tai elokuvasäveltäjäk-
si? En varmaan! Mutta tänä aikana niin 
monet “ulkoelokuvalliset” vaikuttimet 
ovat määrittämässä työtämme, että pie-
ni pysähtyminen asian ytimen äärelle ei 
varmaan tekisi pahaa kellekään. Ohjaa-
vatko top 10 listat ja suuret musiikki-
kustantamot sitä, millaista musiikkia 
elokuviin on istutettava? Ohjaavatko 
äänitehostemaailmaa main stream- elo-
kuvat? Onko mittari se, että kotimaisen 
elokuvan ääni on kohdallaan silloin, kun 
se pärjää Terminator kolmoselle? Ää-
nen ja musiikin vaikutukset elokuvassa 
ovat tutkimisen arvoisia. Tarkoitukseni 
ei ole etsiä oikopolkuja tai kikkoja, joil-
la saadaan ote katsojan tunteista, vaan 
laaja-alaista ajattelutapaa, joka huomioi 
musiikin ja äänen emotionaaliset ja ana-
lyyttiset merkitystasot osana elokuvan 
laajoja vaikutusmahdollisuuksia. (vrt. 
Karjalainen 1997)

Haluan rohkaista kaikkia elokuvan-
tekijöitä sukeltamaan rohkeas-
ti äänen ja musiikin maailmaan. 
Aloita se vaikka jo tänään, kuun-

tele ympäristöäsi, kuuntele musiikkia, 
tarkkaile itseäsi ja mielikuviasi. Mieti 
mitä kaikkea äänellä ja musiikilla voisi-
kaan olla elokuvallesi annettavana. “As-
kel on askel - tuuli on tuuli”, mutta min-
kälainen askel ja minkälainen tuuli.
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Jo elokuvan alkutaipaleella 
ymmärrettiin, mil-laiset mah-
dollisuudet musiikilla voi olla 
elokuvan illuusion voimista-

jana. Silloin kun ei vielä ollut elokuva-
teattereita ja isot, raskaat, äänekkäästi 
rämisevät ja klonksuttavat projektorit si-
joitettiin saliin yleisön keskelle, huomat-
tiin, että se epävireinenkin humaltunut 
pianonpimputtaja, onnistuessaan silloin 
tällöin sijoittamaan kuvien tunnelmiin 
sopivia säveliä, sen lisäksi että sai koh-
tauksiin lisää ytyä, auttoi myös keskittä-
mään katsojain mielenkiinnon kankaalle, 
sisälle elokuvan lumoavaan maailmaan, 
unohtamaan ympäristön realistisen me-
telin. Elokuvan takaa-ajoista tuli entistä 
vauhdikkaampia ja menetettyä rakkaut-
taan nyyhkivä neitonen tuntui itkevän 
entistä lohduttomammin.

Jo heti alusta alkaen musiikki väritti 
ja karakterisoi henkilöhahmoja, nopeutti 
tai hidasti kerrontaa, liimasi yhteen koh-
tauksia, nosti esiin juonenkäänteitä jne. 
Pyrittiin käyttämään kaikkia draaman 
peruselementtejä. Niitä, jotka edelleen 
ovat aineksina suurimmassa osassa elo-
kuvia. Elementtejä, jotka puhuttelevat 
katsojia välittömästi.

Musiikin vaikutusta aivoihin tut-
kittaessa onkin huomattu, että juuri se 
puolisko, jolla käsittelemme tunteita ja 
elämyksiä, työstää myös sellaisia ääniä, 
jotka miellämme musiikiksi, kun taas hä-
lyksi ymmärtävämme ääniaallot aiheut-
tavat reaktioita sillä puolen aivoja, joka 
touhuaa älyllisten kysymysten parissa. 

Elokuvakerronnassa musiikki poik-
keaa oleellisesti kaikista muista eloku-

Yari
säveltäjä

Kirjoittaja on säveltänyt musiikin
 n.40:een elokuvatuotantoon;
 Jussi parhaasta elokuvamusiikista 1994 
(Akvaariorakkaus); suomalaisjäsen 
World Soundtrack Academyssä;
Elvis ry:n ja Teosto ry:n johtokunnan 
jäsen

” Voisitsä yrittää 
             keksiä siihen jotain? ”

van osa-alueista. Näyttelijät pinnistele-
vät saadakseen olemuksiinsa uskottavat 
henkilöhahmot, lavastaja rakentaa mah-
dollisimman tarkasti oikealta marmo-
ripylväältä näyttävän jäljitelmän tai ku-
vaaja valaisijan kanssa luo vielä autentti-
semmin hehkuvaa auringonpaistetta au-
ringonpaisteessa hehkuvalle biitsille jne. 
Jokaisella osa-alueella työskennellään ta-
voitteena realistinen, uskottava illuusio 
elokuvaan luodusta maailmasta, oli se 
sitten vuonna 3006 tapahtuva scifi-seik-
kailu, pukudraama renesanssiajalta tai lä-
hiökomedia Jakomäestä.

Jokainen osa-alue paitsi musiikki, 
jolla ei ole realismin kanssa juurikaan te-
kemistä, paitsi silloin, kun kuvassa näkyy 
soittava orkesteri, auki oleva radio tms.

En ole koskaan pankkia ryöstänyt, 
mutta luulisin, että kihelmöivämmällä-
kään hetkellä ei päässä soi yksikään jän-
nittävä sävelmä tai tunnelmaa tihennyt-
tävä rytmikuvio. Eikä herkkinä hetkinä 
lemmityn kanssa maailmaani täytä mu-
siikilliset sulosävelet tuhannen ja yhden 
viulun voimalla. Mutta noina hetkinä 
tuntee jotain (toivottavasti). Ja elokuvas-
sa noidenkin tunteiden kuvaajana mu-
siikki on yksi tehokkaimmista välineistä. 
Se puhuttelee suoraan, yksinkertaisesti 
ja voimallisesti. Se on kuulunut eloku-
vakerrontaan niin olennaisena osana, et-
tä katsoja ei tuhansia ja yksiä viulujakaan 
kummastele.

Yksinkertainen määritelmä elokuva-
musiikista on, että se on musiikkia, joka 
on sävelletty kuvaan.

Kaikkia musiikin ratkaisuja määrit-
telee kuva ja sen sisältö ja dramaturgia.

M U S I I K K I  O N  E L O K U V A S S A  P A R H A I M M I L L A A N  U S E I M M I T E N  N I I N Ä  H E T K I N Ä ,  
K U N  S E N  O L E M A S S A O L O A  E I  K A T S O J A  H U O M A A ,  M U T T A  S E N  L U O M A N  T U N N E L M A N  A I S T I I .
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Silloin kun säveltäjä työskentelee 
musiikkiteoksensa kanssa, hän ratkaisee 
ongelmia musiikin omilla ehdoilla; säve-
let määrittelevät paikkansa omien laki-
ensa mukaan, musiikki luo omat draa-
man kaarensa.

Elokuvassa taas monet määräävät 
asiat ovat jo valmiiksi asetetut; kohta-
usten pituus, niiden sisäinen rakenne, 
tunnelmat, jne. Ongelmille musiikissa, 
jotka ilman kuvaa ratkaistaisiin toisin, 
joutuu etsimään nyt toisenlaisia tapoja, 
jotta musiikki sulautuisi huomaamatto-
masti elokuvan kerrontaan ja tukisi luo-
tua illuusiota.

Mitä enemmän elokuvassa on pis-
teitä, joihin musiikin pitää jollain tavalla 
reagoida, sitä vähemmän säveltäjä pystyy 
työtään tekemään, ennen elokuvan leik-
kausvaihetta. Poikkeuksena on tieten-
kin elokuvat (esim. dokumentit), joissa 
musiikin tehtävä on luoda enemmänkin 
yleistä atmosfääriä. Olla juuri se sinisen 
oikea sävy, kun alleviivata kuvan tai draa-
man tarttumapisteitä.

Tekniikan kehittyessä ovat 
myös toimintatavat muut-
tuneet. Kun aikaisemmin 
säveltäjä joutui kuvailemaan 

ideoitaan hyräillen, vihellellen ja pianoa 
tapaillen, saa nykyään ohjaaja ammatti-
säveltäjältä musiikin hyvin valmiin kuu-
loisena demona, suoraan miksattuna elo-
kuvan työkopioon. Suuri etu on tieten-
kin se, ettei loppumiksauksessa ohjaa-
jalle musiikki tule enää yllätyksenä, vaan 
voidaan yhdessä keskittyä lopputulok-
sen viilaamiseen, tarvitsematta keksiä 
vielä yhtä pelastussuunnitelmaa.

Suomi on edelleen monessa suhtees-
sa elokuvan kehitysmaa, näin pienellä vä-
estömäärällä elokuvien teko ilman val-
tion tukea olisi nimellistä. Ja kun täällä-
kin 1950-60-lukujen tienoilla tapahtui 

yhtä aikaa elokuvalle monta tuhoisaa asi-
aa; television tulo, pitkä näyttelijälakko, 
katsojamäärien romahtaminen ja suo-
malaisen filmiteollisuuden lakastumi-
nen,  kuihtui myös kaikki se tehdasmai-
nen toiminta,  jossa alan niksit ja neuvot 
siirtyivät mestareilta oppipojille, ja jossa 
elokuvan kaikki tuotantovaiheet olivat 
tekijöiden paremmin tuntemia.

Nuo vaikutukset ovat tuntuneet ja 
näkyneet kotimaisessa elokuvatuotan-
noissa näihin päiviin asti.

Kokonaissuunnittelu, jossa asiat ovat 
oikeassa suhteessa merkitykseen, on jos-
kus yllättävän huolimatonta, jopa olema-
tonta. Musiikin osalta se näkyy ja kuu-
luu usein legendaarisina ”Voisitsä yrittää 
keksiä siihen jotain?” tyyppisinä avun-
pyyntöinä, jotka eivät kerro ainakaan 
tekijöiden luottamuksesta. Kysymyk-
siin: ”Mitä tällä halutaan kertoa? Millai-
nen fiilis katsojalle pitäisi leffasta tulla?” 
ei yllättäen saakaan selkeää, mietittyä ja 
kirkkaudellaan häikäisevää vastausta, 
vaan jotain epämääräistä, mistä säveltä-
jän pitäisi yrittää löytää eväitä toteutet-
tavaksi ideaksi.

Tuotannoistamme esimerkiksi edel-
leen puuttuu nimike, joka on elokuva-
teollisuusmaissa ollut vuosikymmenet 
yksi avaintekijöistä: Music supervisor/
music editor. Nimikkeelle ei taida olla 
edes suomalaista vastinetta (musiikkin 
suunnittelija/musiikkileikkaaja?). Ja kos-
ka täällä ei moista työläistä ole tarvittu, ei 
täältä luonnollisesti voi ollakaan henkilöi-
tä, jotka hommaan olisivat erikoistuneet.

Tällä alalla, jos missä, pä-
tee vanha sanonta ”hyvin 
suunniteltu on puoliksi 
tehty”. Sitä paitsi usein se 

tulee roimasti halvemmaksi ja loppu-
tulos paremmaksi. Musiikin osalta se 
tarkoittaa, että tuotannoissa, joissa 

musiikkia käytetään ja siihen joudu-
taan satsaamaan, sen suunnittelu pitäi-
si aloittaa samaan aikaan kuin muukin 
hahmotus, eikä vasta sen jälkeen, kun 
elokuva on leikattu ja tuottajan kassa-
kaapissa on enää vain puoliksi juotu ja-
loviinapullo. On hämmästyttävää, että 
vielä näinäkin päivinä, ja näinkin suuril-
la budjeteilla tehdyissä elokuvissa, jou-
dutaan loppumiksauksissa toimimaan 
tavalla, jota voisi luonnehtia harrasteli-
joiden puuhasteluksi.

Mutta elokuvasäveltäjillä Suomes-
sa on kuitenkin lokoisat oltavat. Koska 
kyseessä on pienet markkinat ja pienet 
rahavirrat, täällä ei amerikan tapaan 
vaihdeta säveltäjiä kesken tuotannon, 
vaan yritetään luovia syntyneiden on-
gelmien kanssa. Tehdasmaisen tehok-
kuuden sijaan meillä vallitsee enem-
män reipas kaverimeininki, työryh-
mät pysyvät samoina. Etuna on se, että 
kaikkia asioita ei tarvitse alusta alkaen 
selvitellä, kun toisten työtavat ovat tul-
leet tutuiksi.

Elokuvakerronnan kehittyessä, myös 
musiikin funktio on muuttunut. Moni 
asia, joka aikaisemmin kerrottiin musii-
kin keinoin, on siirtynyt nyt äänisuun-
nittelijoiden tehtäväksi. Musiikki ei ole 
enää niin pääsääntöisesti esillä kuin en-
nen, vaan se on yhä sulavammin upotettu 
kokonaisuuteen, yhdeksi osaseksi.

Nykyiset elokuvasäveltäjät tunnus-
tavatkin, että musiikki on elokuvassa 
parhaimmillaan useimmiten niinä hetki-
nä, kun sen olemassaoloa ei katsoja huo-
maa, mutta sen luoman tunnelman aistii. 
Silloin tietää, että on kyennyt laittamaan 
oman palasensa juuri oikean kokoisena 
juuri siihen osaan tuosta ainutlaatuises-
ta palapelistä, johon sen oli tarkoituskin 
mahtua. Silloin katsoja ei koe, että onpa 
hyvä elokuvamusiikki, vaan että onpa hy-
vä elokuva!

” Voisitsä yrittää 
             keksiä siihen jotain? ”

Aarno Salosmaa:”Tango”, video, 2003
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1960-luvulla, silloin kun minä 
opiskelin, oli Taideteollinen op-
pilaitos ja siinä Kamerataiteen 
osasto (KAM). Vuonna 1973 

aloitti Taideteollinen korkeakoulu ja 
ETV (Elokuva- ja tv-työn linja). Elokuva-
taiteen laitoksen (ETL) syntymävuotta 
en muista. ETO (Elokuvataiteen osasto) 
aloitti 1997. Vihdoin vuoden 2003 alussa 
tapahtuneen ETO:n ja LTO:n (Lavastus-
taiteen osaston) yhdistymisen seurauk-
sena osasto on ELO (Elokuvataiteen ja 
lavastustaiteen osasto). 

ELO:ssa annetaan (nyt mukana ole-
van lavastus- ja  pukusuunnitteluopetuk-
sen ohella) elokuvaopetusta perinteisesti 
seitsemällä linjalla: tuotanto, käsikirjoi-
tus, ohjaus, kuvaus, leikkaus, äänitys ja 
äänisuunnittelu sekä dokumenttiohjaus. 
Viime mainitulla opiskelevat joutuvat 
usein – erityisesti kuvaustyön intiimin 
luonteen johdosta – perehtymään varsin 
syvällisesti esimerkiksi kuvaukseen ja 
äänitykseen; dokumentaristit saattavat 
myös itse leikata elokuvansa. Perinteisil-
tä osin ELO:n opetus niputetaan korkea-
koulussa edelleen yhden yhteisen, Eloku-
vataiteen koulutusohjelman sisään. 

Monet haluaisivat ”linjan” sijasta 
käyttää termiä ”suuntautumisvaihtoeh-
to”. ”Liikennelaitoksella on linjat”, totesi 
eräs työtoveri taannoin. On vaikea nähdä 
todellista syytä sille, miksi nykyiset linjat 
eivät voisi olla koulutusohjelmia: kaikki 
seitsemän linjaa valmistavat opiskelijoi-

ta lopulta hyvin erilaisiin työtehtäviin, 
vaikka opintojen alkuvaiheet ovat kai-
kille varsin pitkälle yhteisiä. Linjojen 
aineopinnot poikkeavat luonnollisesti 
toisistaan erittäin paljon: kuvaajaksi val-
mistuva tarvitsee eri taidot kuin ääni-
suunnittelija. 

On selvää, että taideyliopiston käy-
täntöihin ei voi soveltaa sitä akateemista 
liikkuvuutta, joka on ominaista tiedeyli-
opistoille. Humanistisesta tai valtiotie-
teellisestä tiedekunnasta maisteriksi val-
mistuvalla on mahdollisuus hakea virkaa 
tai tointa hyvin laajalla rintamalla; ELO:
sta taiteen maisterin paperit saavan eri-
tyistaidot määrittelevät hänen työmah-
dollisuutensa. Myös opetusvirkojen suh-
teen.

Taideteollisessa korkeakoulussa opis-
kellaan taiteen kandidaatiksi (120 ov/3 
vuotta) tai taiteen maisteriksi (edellisen 
perään 60 ov/2 vuotta). Taiteen tohtorik-
sikin voi väitellä.

Minä vastaan tällä hetkellä ELO:n ää-
nityksen ja äänisuunnittelun opetukses-
ta. Työ on osittain omaa opetusta, osit-
tain luentovierailujen ja seminaarien jär-
jestämistä ja jossain määrin osallistumis-
ta osaston suunnittelu- ja hallintotyöhön. 
Oma opetustyöni keskittyy I vuosikurs-
silla järjestettävän historiallis-teoreetti-
sen luentosarjan sekä välineopetuksen 
ohella harjoituselokuvien produktioissa 
annettavaan hands on-opetukseen. Eri 
työvaiheiden seuraaminen ja henkilö-

ÄÄNIOPETUS ELOSSA
kohtaiset keskustelut ja konsultoinnit on 
koettu hyvin hedelmällisiksi äänisuunnit-
telun opiskelussa.

Jokainen äänityksen ja äänisuunnit-
telun opiskelija suunnittelee ja toteut-
taa kolmen ensimmäisen opintovuoden 
aikana vähintään kuuden erilaisen lyhyt-
elokuvan äänikokonaisuuden. Käytössä 
on myös ammatillisia valmiuksia kehittä-
vä kansainvälinen jälkituotantometodi, 
jossa äänen post pro:n eri vaiheet jaetaan 
useiden ihmisten toteutettaviksi. Tässä 
työtavassa äänisuunnnittelija toimii su-
pervisorina (heitäkin elokuvassa voi tie-
tysti olla yhtä useampi).

Vierailevina luennoitsijoina käy-
tetään alan huippuja. Parin ulkomai-
sen arvostetun äänisuunnittelijan kans-
sa käydään paraikaa neuvotteluja Suo-
meen saapumisesta. Erittäin suosituiksi 
ovat osoittautuneet ”Case-seminaarit: 
ohjaaja/äänisuunnittelija”. Näitä on muu-
taman vuoden aikana järjestetty säännöl-
lisesti, lähinnä uusien pitkien elokuvien 
ja dokumenttien puitteissa.

Musiikkia opiskellaan kulttuurisena 
ilmiönä ja elokuvamusiikkia ilmaisun vä-
lineenä vierailevien luennoitsijoiden joh-
dolla. Tänä syksynä viritellään yhteistyö-
tä musiikin säveltämisen ja tuottamisen 
puitteissa Helsingin ammattikorkeakou-
lu Stadian ja Sibelius-Akatemian kanssa.

ELO:n opetuksen peruspilareita 
(opiskelijan suuntautumisvaihtoehdos-
ta riippumatta ja aineopetuksen ohessa) 
ovat yleiset taideaineet (esimerkiksi tai-
dehistoria – sivistystä!) sekä cross discip-
lineksikin kutsutut kaikille yhteiset opin-
not, joita pidän äärimmäisen tärkeinä sil-
loin, kun ollaan kehittymässä ammatissa 
arvostetuksi elokuvantekijäksi. Jokaisen 
suuntautumisvaihtoehdon jokainen opis-
kelija oppii perusasiat kaikista muista 
suuntautumisvaihtoehdoista. Ensimmäi-
sen opintovuoden aikana tämä merkit-
see harjoituksineen lähes 3/4 kaikesta 
opiskelusta ja auttaa erityisesti ymmärtä-
mään sitä yksinkertaista perusasiaa, jon-
ka toteutumista elokuvan onnistuminen 
yleensä edellyttää: kaikkien tulee tehdä 
samaa elokuvaa.

Vielä toteaisin: kaiken kulttuurin ak-
tiivinen seuraaminen ja uteliaisuus elä-
män ja yhteiskunnan ilmiöitä kohtaan on 
opiskelun ohella olennaisinta.

Matti Kuortti
Ma. professori
TaiK/ELO
Elokuvaäänityksen 
ja äänisuunnittelun 
suuntautumisvaih-
toehto

Perjantai, 
ohj. Panu Heikkilä, 
Fantomatico 2003



24 25

Ääni- tai radiotaiteen määritte-
leminen on äärimmäisen han-
kalaa, sillä lajityyppinä se on 
heterogeeninen sekä teos-, te-

kijä- että vastaanottokulttuureiltaan. Eh-
kä ainoa asia, josta vallitsee yksimielisyys 
on, että taidemuotona äänitaide on mar-
ginaalista. Ja siihenkin on monta histori-
allista syytä.

Laajempaa kuulijakuntaa äänitaide on 
kuitenkin saavuttanut julkisten radioyhti-
öiden kautta. 

Nämä instituutiot ovat olleetkin ainoi-
ta varteenotettavia levityskanavia. Usein 
ne ovat olleet myös ainoita paikkoja luoda 
ääniteoksia. Näin oli varsinkin 1990-luvul-
le asti, jolloin laitteiden digitalisointi mah-
dollisti niiden hankinnat myös yksittäisille 
tekijöille.

Vaikuttaa siltä, että monimuotoinen 
radiotoiminta ja siinä sivussa myös äänitai-
de elivät kukoistuskautensa 1980-luvulla. 
Lähes kaikissa maissa ja yleisradioyhtiöissä 
erilaiset ohjelmatyypit kukoistivat, ja niillä 
oli resursseja, lähetysaikoja ja innostuneita 
tekijöitä – nuoria ja vanhoja. Radion alamä-
en aloittivat amerikkalaiset Reaganin kau-
della ja Kanadan pikkuserkku CBC seurasi 
perässä muutaman vuoden viiveellä. Kana-
dan kohdalla tappio oli suuri, sillä siellä oli 
hieno ääni- ja radiotaiteen perintö ja tai-
to. Taito ja innostus elävät vieläkin, vaikka 
CBC sitä ei enää juurikaan tue.

Maailmanlaajuisesti huomioiden kol-
mas alamäki alkoi Japanissa, jossa laaduk-
kaat ja monimuotoiset ohjelmat hävisivät 
julkisesta radiosta lähes tyystin. Sääli, sillä 
sieltäkin tuli hienoja teoksia ja tekijöitä. 
– Nopea tuho saatiin muuten aikaiseksi sa-
manlaisella organisaatiomuutoksella kuin 
nyt on menossa ylessä.

Pari vuotta sitten Pariisissa eräässä alan 
konferenssissa todettiin, että julkisen pal-
velun monimuotoisuus ja laadukkuus ovat 
selkeästi yhteydessä yhteiskunnan hyvin-
vointivaltio käsitykseen. Eli parhaat yleis-
radioyhtiöt maailmassa löytyvät Pohjois-
maista! Äänitaiteen kannalta tähän pitää 
lisätä vielä Itävalta ja ainakin toistaiseksi 
Australia ja Saksa. Muut eurooppalaiset 
maat luisuvat yhä kiivaammin berlusconi-
laiseen mediahömppään. Korutonta ja su-
rullista, mutta tietoista poliittista toimin-
taa.

Vaikka radio- ja äänitaide on ollut ja on 
oleva marginaalista, sillä on juuri sen takia 
suurempikin merkitys kommunikatiivisena 
haastajana mediamaisemassa. Haastamisen 
kautta se luo kulttuurista arvoa avantgar-
dena - jos se on tarpeeksi laadukasta.

Mikä on sitten Yleisradion rooli ää-
nitaiteessa? Mennyttä aikaa ei voi liiko-
ja kehua, mutta ei myöskään totaalisesti 
haukkua. Mutta on totta, että ääni- tai ra-
diotaide on ollut vähän huutolaispojan ase-
massa. Ja poikaa on viety milloin orpoko-
tiin, milloin koulukotiin, milloin vanhain-
kotiin. Nykyaikaista palvelutaloa sille ei 
ole tarjottu ja moni lienee odottanut vain 
hautajaisia. Mutta.

Saattaa käydä niin, että jo ensi vuonna 
Yleisradiossa kuullaan säännöllisesti tuo-
tettua ääni- ja radiotaidetta sekä kotimaas-
ta että ulkomailta. yle voi myös yllättää 
myönteisesti. Asian voi ilmaista lainaamal-
la ”seksikästä ja trendikästä poliittista jar-
gonia”: ”Näin yle antaa mediakentälle voi-
makkaan positiivisen signaalin.” Puhumat-
takaan tekijöistä ja kuuntelijoista.

Harri Huhtamäki
tuottaja

YLEn Radioateljee

kolumni

ÄÄNITAITEEN 
MARGINAALISET 
RADIOAALLOT

Simo Alitalo ja 
Nigel Helyer: 
Transit of Venus, 
1996–1999, 
videonauhateos
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Animaatiokone on futuristi-
nen installaatio, jonka ku-
polin sisällä on miniatyyri-
kokoinen vaha-animaatio-

studio taustakankaineen ja liikuteltavi-
ne kameroineen. Kone on kiertänyt lä-
hes vuoden ajan erilaisissa tapahtumissa, 
mm. Rakkautta ja Anarkiaa sekä Ani-
matricks-festivaaleilla ja Pikseliähky-fes-
tivaalin mukana New Yorkissa ja Mont-
realissa. Yli tuhannen käyttäjän tekemät 
animaatiot on kerätty koneen kotisivuil-
le osoitteeseen www.animaatiokone.net. 
Kone voitti tuomariston erikoispalkin-
non Prix Möbius Nordica –kilpailussa 
tammikuussa 2003.

Animaatiokoneen vaatimattomana 
tavoitteena on tehdä animaation teke-
minen helpommaksi kuin koskaan. Ani-
maatiokone pyrkii myös kannustamaan 
yhteisöllistä tarinankerrontaa ja käyttä-
jien välistä vuorovaikutusta. Eri käyttä-

jien tekemät animaatiot tallentuvat pe-
räkkäin yhdelle aikajanalle ja sama tarina 
jatkuu parhaimmillaan usean käyttäjän 
kertomana. Koneen yläosan näyttö on 
asettettu siten, että yleisö näkee koko 
ajan mitä kameran edessä tapahtuu ja voi 
sen perusteella suunnitella omia hahmo-
jaan ja tarinankäänteitään.

Oleellinen osa käyttäjien välistä 
vuorovaikutusta on myös muiden teke-
mien vahanäyttelijöiden hyödyntäminen 
omassa animaatiossa. Koneen kotisivuil-
ta voi myöhemmin tarkistaa, mitä omalle 
suosikkihahmolle kävi. 

Animaation kuvaamisen 
käyttöliittymä
Animaatiokone perustuu tietokoneoh-
jelmistoon ja käyttöliittymään, joiden ta-
voitteena on yksinkertaistaa ja suoravii-
vaistaa animaation kuvaamista mahdolli-
simman paljon.  Vaikka nykyisin on ole-

Animaatiokone täyttää vuosia

Tätä kirjoittettaessa alkaa olla kulunut 

vuosi siitä kun Animaatiokone alkoi 

muotoutua Taideteollisen korkeakoulun 

lavastepajalla konsepteista, luonnoksista ja 

materiaaleista nykyiseen ulkoasuunsa. 

Pullea vauvamme on selvinnyt alkukommel-

luksistaan ja kypsynyt vanhaksi ja vakaaksi, 

onpa se oppinut lentämäänkin. 

Synttäreiden kunniaksi kone saa parhaillaan

uuden maalikerroksen ja sen taisteluarpia 

paikkaillaan syksyn koitoksia silmälläpitäen. 

teksti ja kuvat:
Perttu Hämäläinen

massa monenlaisia kehittyneitä video- ja 
äänileikkausohjelmistoja, itse kuvausvai-
he on ajallisesti hyvin suuri osa animaa-
tiotuotantoa eikä siihen ole ollut tarjol-
la kunnollisia työkaluja, huippustudioi-
den kalliita työasemia lukuunottamatta. 
Animaatiokoneen sisällä on tavallinen 
kannettava PC-tietokone, mutta tieto-
tekniikka on piilotettu siten, että näyttö 
on upotettu koneen runkoon ja konetta 
operoidaan muutamalla flipperityylisellä 
painonapilla.

Ohjelmisto sai alkunsa teknisestä in-
novaatiosta, joka mahdollistaa animaa-
tion kuvaamisen suoraan kotitietoko-
neen kovalevylle täyslaatuisena ja pak-
kaamattomana, mutta mahdollistaa sa-
malla myös animaation toiston ja muok-
kauksen reaaliaikaisesti ilman turhaut-
tavaa renderöintiä ja odottelua. Näin oli 
mahdollista luoda käyttöliittymä, jossa 
yksittäisiä kuvia käsitellään kuin kirjain-
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merkkejä tekstinkäsittelyohjelmalla.Yk-
si näppäinpainallus lisää uuden kuvan, 
toinen poistaa virheellisen kuvan ja nuo-
linäppäimillä voi selata animaatiota kuva 
kuvalta tai kohtaus kohtaukselta. 

Yksinkertaisten näppäintoimintojen 
lisäksi käyttöä helpottaa se, että kameran 
näkymään on miksattu mukaan ristikuva-
na viimeksi kuvattu kuva aina paitsi uu-
den kohtauksen alussa. Näin kuvien väli-
set erot näkyvät, liike on helppo animoi-
da tarkasti ja jos näyttelijältä putoaa käsi 
kesken kuvausten, se on helppo asetella 
paikalleen alkuperäiseen asentoonsa.

Oivalluksia ja kliseitä
Kuluneen vuoden perusteella koneen 
suunnittelu on onnistunut ja ensikerta-
lainenkin pystyy tekemään muutaman 
sekunnin animaatiokokeilun odotta-
essaan esim. elokuvan alkua elokuva-
teatterin aulassa. Konetta on kokeillut 
arviolta yli tuhat käyttäjää ja kaikkien 
animaatiot ovat nähtävissä koneen ko-
tisivuilla. 

Yhteisöllisen tarinankerronnan ja-
lo tavoite on toteutunut jossain määrin. 
Muiden käyttäjien tekemät hahmot ovat 
osoittautuneet hyväksi inspiraation läh-
teeksi, mutta peräkkäiset animaatiot ei-
vät aina muodosta eheitä tarinoita. Il-
meisesti animaation tekoa ensimmäistä 
kertaa kokeilevalle liikkuvan hahmon 
luominen tuottaa jo itsessään tyydytys-
tä. Kerronnalliset ja kuvaukselliset ambi-
tiot kehittyvät vasta kokemuksen myö-
tä. Vaikka alan harrastajat hyödyntävät 
esim. liikkuvaa kameraa ja monipuolisia 
rajauksia, ensikertalainen saattaa asettaa 
hahmonsa sen mukaan, mihin edellinen 
käyttäjä kameran suuntasi. 

Parhaimmillaan Animaatiokoneella 
kuvatut pätkät ovat lyhyitä, absurdeja ja 
oivaltavia kokeiluja, vaikka tietyt teemat 
ja kliseet toistuvatkin paljon. Lopputu-
lokseen vaikuttaa se, millaisia asioita me-
dialla ja työkaluilla on helppo toteuttaa ja 
viestiä. Olemmekin laatineet koneen ko-
tisivuille koosteen suosituista teemoista, 
kuten tippuvan esineen alle jääminen ja 
toisen hahmon syöminen. Toisaalta ma-
teriaalin vaikeudet stimuloivat luovuut-
ta, mistä esimerkkinä vaikkapa kuvasar-
jan sangen eläväiset kävelevät jalat. Pelk-
kien jalkojen pitäminen tasapainossa on 
paljon helpompaa ja sallii haastavamman 
koreografian. 

Kuvattuun animaatioon voi äänittää 
ääniraidan animaatiokoneen mikrofo-
nin avulla. Vaikka dubbausta voi kokeil-
la niin monta kertaa kuin haluaa, kaikki 
äänet on tuotettava samalla kertaa live-
nä. Tyylillisesti tuloksena on usein luovaa 
minimalismia, esim. kännykän soittoää-
nillä höystettyä kielilläpuhumista.

Animaatiokoneen 
tulevaisuus
Animaatiokoneen ohjelmassa on syksyl-
lä 2003 mm. Rakkautta ja Anarkiaa -fes-
tivaali Helsingissä ja Prix Möbius Inter-
national –kilpailu Ateenassa. Sen jälkeen 
koneen tulevaisuus on avoin; jos sopivaa 
loppusijoituspaikkaa ei löydy, kone saa-
tettaneen haudan lepoon tai räjäytetään 
kiertoradalle. Ilmeisesti muuan lentoyh-
tiö olikin räjäyttämistä jo yrittänyt luul-
len koneen sisällä olevaa muovailuvahaa 
muoviräjähteeksi. 

Vaikka fyysinen on katoavaista ja 
rauta ruostuu, kone jatkaa olemassaolo-
aan bittiulottuvuudessa, sillä sen ohjel-
mistoa on kehitetty eteenpäin koti- ja 
koulukäyttöä ajatellen. Ohjelmasta ko-
keiltiin myös VJ- eli videojukkaversiota 
Pikseliähkyssä, ts. animaatiota kuvat-
tiin ja miksattiin musiikin mukaan kan-
nettavaa tietokonetta ja web-kameraa 
käyttäen.

Kiitos ja kumarrus
Animaatiokoneen ovat suunnitelleet ja 
toteuttaneet Mikko Lindholm, Perttu 
Hämäläinen ja Ari Nykänen. Lindholm 
opiskelee Taideteollisen korkeakoulun 
Medialaboratoriossa ja Nykänen puoles-
taan Teollisen muotoilun puolella. Hä-
mäläinen valmistui projektin aikana Me-
dialaboratoriosta ja tekee nykyään väi-
töskirjaa uudenlaisista käyttöliittymistä 
Teknillisessä korkeakoulussa. Keskinäi-
sen selkääntaputtelun lisäksi haluamme 
myös kiittää tukijoitamme, eli AVEKia, 
Taideteollista korkeakoulua ja Fujitsu-
Siemensiä, joka tarjosi käyttöömme ko-
neessa tarvittavan kannettavan tietoko-
neen ja näytön.

Toivotamme kaikki koneesta ja 
animaatiosta kiinnostuneet 
tervetulleiksi vierailemaan 
koneen kotisivuilla osoitteessa 
www.animaatiokone.net.
 

Yksittäisiä 
kuvia 
käsitellään 
kuin kirjain-
merkkejä 
tekstin-
käsittely-
ohjelmalla.
Yksi 
näppäin-
painallus 
lisää uuden 
kuvan, 
toinen 
poistaa 
virheellisen 
kuvan ja 
nuolinäppäi-
millä voi 
selata 
animaatiota 
kuva kuvalta 
tai kohtaus 
kohtaukselta. 
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Uskomatonta. Kaikki tosiniskat tulivat, 
paitsi Douglas Mesney, jolla oli henkilö-
kohtainen ja hyväksytty syy pysyä Yhdys-
valloissa. Myöskään Paul Kenny Australi-
asta ei ollut paikalla, mutta piti silti puo-
len tunnin presentaation. Nauha, jonka 
Paul lähetti oli niin emotionaalinen, että 
puoli salia pyyhki poskiaan. Kaikki muut 
AMI:n sisäpiiriläiset esiintyivät livenä: 
Ollie Hallowell, Minette Siegel, Bruce 
Hornstein, Phil Ogden, Ted Evans, Todd 
Gipstein... Suomalaisista presentoivat 
Timo J. Malmi ja kirjoittaja.

Mikä ihmeen AMI?
Se on lyhenne sanoista Association for 
Multi-media International, av-tuottaji-
en kansainvälinen järjestö, joka organisoi 
maailman korkeatasoisimpana pidettyä 
alan festivaalia kymmeniä vuosia. Järjes-
töön kuului tuottajia lähes 50 maasta. 
AMI kaatui taloudellisiin vaikeuksiin 
vuonna 1997.

AMI Reunion
Juhannuksen 
jälkeinen viikko 
toteutti monta 
kansainvälistä 
unelmaa. 
AMI:n huippu-
tuottajien ydin-
joukko tuli semi-
naariin. Viisi-
kymmentä ihmis-
tä, kaukaisimmat 
Uudesta-Seelan-
nista, lähimmät 
Helsingistä ja 
Vantaalta. Aloite 
oli suomalaisten. 
Jokainen tuot-
taja kertoi, mitä 
on tehnyt viime 
vuosina ja näytti 
esimerkkejä töis-
tään. Se oli näkö-
kulman avaamis-
ta ja inspiraation 
keräämistä aitio-
paikalta. Tapah-
tuu täällä kerran 
elämässä.

Seppo Palminen
Kirjoittaja on 
AMI:n pitkäaikai-
nen jäsen, Smile 
Audiovisual Oy:n 
luova johtaja. 

AMI-festivaali oli nimenomaan se 
foorumi, missä suomalainen av-tuotanto  
esittäytyi menestyksellisesti ensi kertaa 
Euroopan ulkopuolella, vuonna 1986. Sii-
tä alkaen meriittejä Suomeen on kirjattu 
paljon. Viimeinen AMI-festivaali järjes-
tettiin vuonna 1996 Philadelphiassa. Sen 
jälkeenkin ihmiset ovat pitäneet toisiin-
sa yhteyttä melko tiiviisti, monet ovat 
työskennelleet yhteisissä projekteissa ja 
ikään kuin ilmassa roikkui kysymys, mil-
loin joku saa niin paljon aikaan, että kut-
suu ydinjoukon kokoon.

Unelmat pitää toteuttaa
Aluksi se oli unelma, yhteinen yli rajojen. 
Unelmasta alkoi tulla totta sinä päivänä, 
kun kolme suomalaistuottajaa marssi 
Elukka Eskelisen puheille.

Mediakeskus LUMEn yhteistyö-
kumppanuus oli vahvistettu muutamassa 
minuutissa. Tapahtumalla oli nyt osoite, 
paras, mitä tällaiselle seminaarille voi ku-

vitella. Samana päivänä lähti sähköpos-
tiviesti maailmalle: lopettakaa haaveilu, 
tervetuloa Suomeen!

Innostus oli uskomattoman iso, mut-
ta järjestäjien intoa pidätteli arkinen 
kyynisyys: parikymmentä tuottajaa voi-
daan saada kokoon, ehkä korkeintaan 
25. Perusajatus oli että kunhan ulkomai-
set osallistujat maksavat itse lentonsa ja 
hotellinsa, suomalainen vieraanvaraisuus 
hoitaa loput. Sponsoreiksi etsittiin muu-
tamia viestinnässä ja markkinoinnissa av:n 
keinoja aktiivisesti käyttäviä yrityksiä. 
AVEKilta haettiin tukea ja luvattiin, että 
tämä anomus ei taatusti toistu. 

Kaikki onnistui yli odotusten. AMI-
tuottajien määrä oli yli viisikymmentä, 
lisäksi suomalaisia viestintäihmisiä, alan 
opettajia, jopa muutama opiskelija. Ju-
hannuksen jälkeinen viikko tarkoitti, et-
tä kaikki joita audiovisualismi kiinnostaa 
vain vähän, pysyivät poissa. Ei pressiti-
laisuutta, ei mitään, mikä veisi huomion 

Ted puhuu
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pois itse asiasta: hyvistä presentaatioista 
ja korkeatasoisista av-ohjelmista. Tapah-
tuma oli sisäänlämpiävä ja täydellä tar-
koituksella.  

Itsetunto on 
nöyryyttä
Koko juttu perustui siihen, että tuotta-
jat ovat maailmanlaajuisesti erittäin kiin-
nostuneita toistensa tekemisistä. Presen-
taatiot oli kohdistettu kollegoille, jotka 
ovat tässä piirissä myös ja nimenomaan 
ystäviä. Kansainvälisyys tarkoittaa, että 
kollegojen kanssa jaetaan kaikki tieto ja 
osaaminen ilman  kilpailuasetelman tuo-
maa kyräilyä.

Ted Evans, kaikkien itseironikkojen 
äiti, kertoi että hän löysi nöyryyden vas-
ta tultuaan AMI:n jäseneksi, tajusi, että 
maailmalla on talenttia myös muualla 
kuin omassa päässä. Ted, joka on teke-
misessään ollut aina kaksi vuotta muita 
edellä, piti parhaan presentaation, min-
kä olen koskaan kuullut ja nähnyt. Ted 
on nykyään Englannissa tekemässä inte-
raktiivista televisiota.

”Bullshit business, you know!”
Sama nöyryys ja rohkeus toistui monissa 
puheenvuoroissa. Phil Ogden on englan-
tilainen taituri ja herrasmies, jonka huu-
morissa olisi opettelemista kelle tahansa. 
Phil hämmästytti meitä tyylikkäillä vide-
oillaan ja järjestäjien toivomuksesta kai-
vettiin vielä kerran esiin vanha kunnon 
multivisio ”The Rhythm of Jazz”, ikää 

viisitoista vuotta, mutta sitä ei voisi teh-
dä paremmin.

Todd Gipsteinille, National Geo-
graphicin gurulle, annettiin kaksi tuntia 
presentointiaikaa. Emotionaalisen ker-
ronnan mestari käytti sekä digitaalisia 
medioita että muutamia legendaarisia 
multivisioitaan. Kaikissa on yhteinen sä-
vel: pelkistäminen. ”Kun yksinkertaistaa 
niin että hirvittää, useimmiten saa sano-
mansa perille.”

Rentous
on avain onnistumiseen
Itsetärkeys loisti poissaolollaan kaikki 
kolme seminaaripäivää. Oli ihailtavaa, 
millä rentoudella Ollie Hallowell ker-
toi potkuistaan yrityksestä Jack Mor-
ton Worldwide ja vasta perustamastaan 
yhden miehen firmasta Ollie Hallowell 
Worldwide. Minette Siegel jaksoi nauraa 
kertoessaan ison studionsa lopettamises-
ta San Franciscosta. John Brand kerta-
si, kuinka purjehti Uuteen-Seelantiin ja 
ryhtyi ravattihommiin Aucklandin yli-
opiston  tekniikkapomoksi. Moni muu-
kin oli virkamiesmäistynyt, muutama jo-
pa vakavoitunut.  

Digitaali-installaatioista 
perhosmoduuliin
Visuaalisesti näyttävintä antia olivat le-
veää panoraamaformaattia käyttävät di-
gitaaliset installaatiot, kolmen pinnan 
videot. Niitä näyttivät presentaatiois-
saan sekä isojen tapahtumien av-toteu-

tuksiin erikoistunut Timo J. Malmi että 
museotuotantojen osaaja Bruce Horn-
stein USA:sta.

Ruotsalainen Dataton esitteli tapah-
tuman yhteydessä uuden version digitaa-
lisesta presentointiohjelmastaan Watch-
outista. Päivät huipentuivat Timo J. Mal-
min uudelleen kuvittamaan Butterfly 
Dance Moduleen, josta on ehtinyt tulla 
av-maailman kulttiohjelma. Vuonna 1995 
tuo konsepti voitti  AMI-festivaalin pää-
palkinnon Dallasissa.

Shokkiviesti kuukausi 
AMI Reunionin jälkeen
AMI Reunion oli täydellinen menestys. 
Kaikki toimi, ystävyys osoitti voimansa. 
Ihmiset palasivat av-sorviensa ääreen 
eri puolille maailmaa täynnä innostusta 
ja luovaa voimaa. Suomalaiset lähtivät 
lomalle.

Viimeisellä lomaviikolla tuli järkyt-
tävä viesti: Timo J. Malmi oli kuollut  
liikenneonnettomuudessa Nurmijärvel-
lä 28.7.2003. Vastaan tullut auto oli kur-
vannut yllättäen Timon moottoripyörän 
eteen. Mitään ei ollut tehtävissä. Mega-
lahjakkuus muuttui legendaksi silmänrä-
päyksessä, 42-vuotiaana.

 Kukaan ei voinut tajuta, että AMI 
Reunion olikin Timon lähtiäisjuhla. Olen 
saanut maailmalta monia viestejä. Ne ei-
vät juuri lohduta, mutta niihin kätkeytyy 
sanoma, joka usein unohtuu kiireen kes-
kellä:  unelmat pitää toteuttaa niin kauan 
kuin elämme.

Ron Halbert

AMI-rekvisiittaa: Venezia-puku, kuva: Timo J. Malmi.
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Tulin mukaan projektiin tam-
mikuussa 2002, kun Antonia 
oli vetämässä pala-animaa-
tiokurssia Sinisen Verstaan 

Studio Animossa. Kurssin sivussa hän 
kertoi samalla Senegalin matkoistaan ja 
mainitsi ohimennen lähtevänsä kolmen 
viikon kuluttua jälleen, tällä kertaa teke-
mään animaatiota HIV:stä. Kun hän oli 
lähtenyt, jokin naksahti kohdalleen ja ta-
jusin, että minun on ehdottomasti pääs-
tävä mukaan. Soittelin samalta seisomal-
ta kaikki mahdolliset ja mahdottomat 
tahot läpi, josta saisin rahaa ja lopulta op-
pisopimuskeskus myönsi minulle pienen 
apurahan. Sen jälkeen rokotuskeskukses-
ta aika ja soittamaan Antonialle. Siinä 
vaiheessa olin jo niin lähtövalmiina, että 
lähestulkoon vain ilmoitin lähteväni hä-
nen mukaansa Afrikkaan kolmen viikon 
kuluttua. Hän ei edes muistanut kunnol-
la kuka olin, mutta ei voinut kieltäytyä-
kään, kun olin niin tohkeissani. Reissu 
ja yhteistyö sujui loistavasti, ja Senegal 
jäi sydämeeni niin, että tiesin, että tulen 
vielä palaamaan. Vuoden päästä minulle 
tarjoutui mahdollisuus lähteä uudestaan.

Kulttuurikeskus RIAC löytyy suuren 
Baobab-puun viereltä, värikkäästä ja pö-
lyisestä Thiaroye-Garen esikaupungista. 
Siellä etenkin nuoret tytöt oppivat kan-
kaanpainantaa, ompelua, terveystietoa, 
teatteria, videotyötä yms. Finlandss-
venskt filmcentrum on Ulkoministeri-
ön KYO:n tuella vuodesta 1999 vetänyt 
siellä sarjakuva-, video-, nukketeatteri- ja 
animaatiopajoja yhteistyössä paikallisten 
ohjaajien kanssa. Pala-animaatioteknii-
kalla toteutetut animaatiot pohjautu-
vat keskusteluihin ja näytelmiin, jotka 
ovat syntyneet nuorille tärkeistä asiois-
ta. Käsiteltyjä aiheita ovat mm. likainen 
ravinto, HIV, työttömyys, rikollisuus ja 
lukutaidottomuus. Kun tarina on saatu 
kasaan ja storyboardiksi, lapset piirtävät 
tarinan hahmot ja rekvisiitan. Taustoina 
käytetään itse painettuja kankaita. Hah-
mot liimataan värillisille kontaktimuo-
veille ja leikataan irti. Kuvasimme pie-
nessä huoneessa, jossa oli Ruotsista tuo-
tu ministudio, ’animaatiolaatikko’. Tässä 
yksinkertaisessa pala-animaatiostudios-
sa on lamput kiinni ja kamera kiinnite-
tään sen kattoon. Laatikko on erittäin 
toimiva ja helppo ja sopii hyvin pala-ani-
maation tekoon.

Keskuksessa animaatioelokuvan te-
keminen on välillä melko hervotonta; ko-
neet tilttaavat jatkuvasti sähkökatkoksi-
en ja Saharasta puhaltavan hiekkapölyn 
takia, pikkuruisessa studiossa voi olla par-
haimmillaan kymmenen ihmistä innostu-
neina kurkkimassa, ovet paukkuvat lasten 
kirmatessa luokasta toiseen, lampaat mää-
kivät katolla, ja tuuli tuivertaa ikkunoista 
sisään. Välillä kun kaikki on täyttä kaaos-
ta, nauretaan hetki hysteerisesti ja jollain 
ihmeen kaupalla kaikki rauhoittuu, niin 
että animaatiot saadaan purkkiin. Tähän 
mennessä on tehty Antonian ohjauksessa 
kolme jaksoa Itsepäisen Shakaalin toilai-
luista; Itsepäinen Ahmija, Itsepäinen Ra-
kastaja ja Itsepäinen Laiskuri.

École Nationale Des Arts -kuvatai-
dekorkeakoulu sijaitsee Dakarin vilk-
kaassa ja meluisassa keskustassa, mutta 
on kuin eri maailmasta siistine sisäpi-
hoineen ja valkoisiksi kalkittuine ra-
kennuksineen. Kouluun kuuluu myös 
konservatorio ja  teatterikorkeakoulu, 
mutta ne eivät sijaitse samassa paikassa. 
Koulu on avoin uusien tekniikoiden ja il-
maisumuotojen kehittämiselle. Koululla 
oli tarjota käyttöömme sali, tv ja videot, 
mutta kameran ja materiaalit veimme 
mukanamme Suomesta.

Animaatiokurssillamme oli kak-
sitoista osanottajaa, kymme-
nen oppilasta ja kaksi opetta-
jaa. He olivat suuntautuneet 

enimmäkseen visuaaliseen viestintään, mut-
ta mukana oli myös maalaus- ja tekstiilitai-
teen sekä kuvanveiston opiskelijoita. 

Animoinnin havainnollistamiseksi 
näytimme esimerkkejä mm. hiekka-ani-
maatiosta sekä esineanimaatiosta senega-
lilaisilla romuleluilla. Senegalissa tehdään 
paljon leluja ja koriste-esineitä jätemetal-
lista, esimerkiksi tomaattisäilykepurkeis-
ta ja rautalangasta taitavasti väännetyt 
leluautot ja hyönteiset soveltuvat loista-
vasti animaationtekoon. Kun jätehuollon 
puutteet ottaa huomioon, niin ei ole ma-
teriaalejakaan vaikea löytää.

Valitsimme harjoitusanimaation tek-
niikaksi pala-animaation siitä syystä, et-
tä tekniikka on suhteellisen nopea ja yk-
sinkertainen ja materiaalit ovat helposti 
hankittavissa. Kun tekniikka oli selvä, 
alkoi keskustelu tarinan aiheesta. Hyvin 
nopeasti ja yksimielisesti ryhmä päätti 

ANIMOINTIA 
BAOBAB-PUUN JUURELLA

Kun Suomessa paukkuivat pakkaset 
helmi-maaliskuussa 2003, olin 
paikassa, jossa aurinko värjää hiekan 
punaiseksi ja jossa kuu kellottaa 
selällään. Olin Antonia Ringbomin 
assistenttina Senegalissa. Pääkaupunki 
Dakarissa sijaitsevassa kansallisessa 
taidekorkeakoulussa vedimme pilotti-
projektina animaatiokurssin.Samalla 
reissulla kuvasimme myös paikallisten 
nuorten kanssa ”Itsepäinen laiskuri”
-animaatioelokuvan. 

teksti ja kuvat:
Niina Nevalainen

Kirjoittaja työskentelee 
oppisopimuksella Sinisen Verstaan Studio 
Animossa apuohjaajana ja suorittaa 
viimeistä vuottaan audiovisuaalisen 
viestinnän perustutkinnosta.

Lisätietoja saa lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen: 
antoniaringbom@hotmail.com
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tehdä animaation jonkin afrikkalaisen 
eläintarinan mukaan. Valittiin tarina api-
nasta, elefantista ja virtahevosta, jonka 
moraalinen opetus on, ettei saa koskaan 
sotkea raha-asioita ystävyyteen. Erittäin 
ajaton ja paikasta riippumaton sanoma.  

Oppilaat jakautuivat kahteen pie-
nempään ryhmään ja tarina jaettiin kah-
teen osaan. Ryhmät tekivät omat story-
boardinsa, joista lopuksi koottiin yksi 
kuvakäsikirjoitus. Kuvasuunnitelmasta 
oppilaat valitsivat hahmot tai osia taus-
tasta ja rekvisiitasta, joita sitten erittäin 
tiukalla keskittymisellä pikkutarkasti vä-
kerrettiin.

Ennen kuvausten alkamista kohta-
simme pieniä käytännön ongelmia, ku-
ten sen että kameran jalustasta oli mysti-
sesti kadonnut se oleellinen pieni nipuk-
ka, jonka avulla kamera pysyy jalustassa 
kiinni, ja että kaikki talon pistorasiat 
tahtoivat antaa enemmän tällejä näpeil-
le kuin virtaa televisioon. Niinpä muuta-
man inspiroivan sähköiskun jälkeen kek-
simme väsätä senegalilaisversiomme ka-
meranjalustasta; maalarinteipillä kamera 
roikkumaan pöydänjalkaan ja koko hö-
kötys pöydän päälle. Näytti aika pahalta 
mutta toimi paremmin kuin hyvin.

Oppilaat olivat kiinnostunei-
ta animaatiosta ja suhtautui-
vat hommaan keskittyneesti, 
vaikka välillä vähän liian-

kin vakavasti. RIAC:n kirkuvien ja alati 
meikkaavien teinityttöjen jälkeen nämä 
akateemiset, hiljaiset aikuisopiskelijat 
olivat erilainen haaste kurssin vetämi-
seen. Kaikki osallistuivat vuorollaan eri 
tehtäviin, jolloin jokainen sai kokeilla 
kaikkia hommia, kuvaussihteerinä toi-
mimisesta hahmojen animointiin. 

Kurssin lopussa oppilaat ja opettajat 
olivat todella tyytyväisiä ja innostuneita 
jatkamismahdollisuuksista. Kaikki olivat 
ymmärtäneet animaationteon idean, ja 
sen monipuoliset käyttömahdollisuudet. 
Sekä se että kipinä animaation tekemi-
seen syttyisi – ja sehän syttyi.

Minulle kokemus oli erittäin hieno 
ja hyödyllinen. Vastasin Antonian ohella 
animaation ohjauksesta ja opetuksesta, 
toimin kuvaussihteerinä ja äänivastaava-
na sekä pidin huolen siitä, että langat py-
syvät käsissä hirveässä hulinassakin. Vas-
tasin myös jälkitöissä editoinnista sekä 
olin äänieditoinnissa ohjaajana. Ennen 
kaikkea sain rohkeutta toimia itsenäises-
ti minulle vieraassa ympäristössä ja kult-
tuurissa. Yksi konkreettinen asia missä 
kehityin, oli ranskan kieli. En osannut 
sitä ennen reissua juuri lainkaan, mutta 
olosuhteiden pakottamana sitä oppii yl-
lättävän nopeasti. Opin myös, että pitää 
pistää itsensä alttiiksi; jos ei osaa esimer-
kiksi sanoa jotain oikealla kielellä niin 
sen voi vääntää myös pantomiimi-sian-
saksalla. Senegalilaista itsearvostusta, 
optimismia ja rentoa mentaliteettia, kun 
muistaisi välillä soveltaa, niin  eläminen 
täällä kylmässä kotosuomessakin olisi hi-
tusen maittavampaa.



32 33

Mitä näinkin epätodennäköisestä 
projektista pitäisi ajatella? 
Kootaan Venäjälle vietäväksi 
Finnexport 2003 -niminen paketti 
uutta dokumentaarista valokuvaa, 
kokeellisia musiikkivideoita ja 
elektronista musiikkia, etsitään 
hankkeelle rahoitus ja katsotaan 
mihin kokeilu johtaa. 

Anton Nikkilä
Kirjoittaja on säveltäjä ja musiikin tekijä

Venäjä ei kulttuuriteollisuuden kannalta 
ole millään tavoin merkittävä ilmansuun-
ta, siellä esittäytymällä ei juuri kerätä ra-

haa tai muunkaan tyyppisiä taidekentän 
pelimerkkejä, mutta potentiaalisia osan-
ottajia projektiin ei kauan tarvinnut hou-
kutella mukaan. Finnexport 2003:n kaik-
ki live-esiintyjät (Pan sonic, Pink Twins 
sekä Alexei Borisov & Anton Nikkilä) 
olivat käyneet useita kertoja Venäjällä 
ja kokemukset olivat olleet positiivisia. 
”Venäjällä on niin pitkä avantgarden pe-
rinne, että yleisö osaa käsitellä ja ottaa 
vastaan meidän juttujamme. Siitä huoli-
matta, että samaan aikaan ne ovat heil-
le jotain aivan uutta”, Pink Twinsin Vesa 
Vehviläinen muotoili asian. Vehviläisen 
tavoin myös Ilpo Väisäsen, Pan sonicin 
toisen puoliskon, tausta on kuvataitees-
sa: ”Tutustuminen 1980-luvun alussa ve-
näläiseen 20-luvun avantgardeen, Ma-
levitshiin, Rodtshenkoon, Kljuniin, Po-
povaan ja muihin oli se, minkä takia itse 
asiassa aloin opiskella taidetta. Ja Andrei 
Tarkovski on varmaan meidän bändin 
suurin vaikuttaja kaiken kaikkiaan.”

Moskova
Avantgardistien lisäksi Venäjä kiinnos-
taa muitakin suomalaisia kulttuurialan 
ihmisiä. Venäläisen elämän karuus ja 
kauneus on vetänyt puoleensa myös do-
kumenttivalokuvaajia. Vaimoni Anne 
Hämäläinen on dokumentoinut jo use-
amman vuoden katoavaa arjen neuvos-
toestetiikkaa ja olimme toisinaan miet-
tineet, että kuvia olisi hyvä esitellä pai-
kan päällä. Näyttelytilakin oli jo mietit-
tynä: moskovalainen ”vaihtoehtoinen” 
kulttuurikeskus Dom. 

Kesällä 2002 Moskovan lähetystön 
uusi kulttuurineuvos Kirsi Tykkyläinen 
näki Annen Romanssi no. 2 -näyttelyn ja 
ehdotti sen viemistä Moskovaan. Samaan 
kokonaisuuteen Kirsi toivoi muutakin 
uutta suomalaista taidetta – päädyimme 
siihen, että pyytäisimme Avanto-festi-
vaalin silloista vetäjää Tiina Erkintaloa 
kuratoimaan sarjan videoita ja elokuvia 
ja Anne miettisi keitä muita valokuvaajia 
hankittaisiin mukaan. Musiikkiohjelmas-
ta ja käytännön järjestelyistä vastaisi mos-
kovalaisen muusikon Alexei Borisovin ja 
itseni muutama vuosi sitten perustama 
N&B Research Digest, jota kutsumme 
tilanteen mukaan joko cd-julkaisusarjaksi 
tai levymerkiksi.

Projektin virittely ei ollut aivan uut-
ta: järjestimme 1995 Alexein kanssa Mos-
kovassa Ptjutsh-klubissa ”Psihogeogra-
fija”-nimisen tapahtuman, jota sitäkin 
rahoittivat AVEK ja OPM, nyt uusina 
tahoina olivat Valokuvataidetoimikunta 
ja Moskovan suurlähetystö. 1990-luvun 
puolivälissä muutaman vuoden ajan ku-
koistanut Ptjutsh-klubi oli harvoja el-
lei ainoa paikka Moskovassa, jossa ”pop 
kohtasi avantgarden” säännölliseltä poh-
jalta, tarkemmin sanoen tässä tapaukses-
sa venäläinen tekno-kulttuuri kohtasi 
Jimi Tenorin ja joukon Helsingin Eloku-
vapajan ag-aktiivien (Seppo Renvall, Al-
li Savolainen, Oliver Whitehead, Inna 
Aarniala ja Tuukka Luukas) elokuvia ja 
installaatioita.

Vaikka Moskovassa on nykyisin run-
saasti klubeja, kokeelliselle ei-akatee-

F I N N E X P O R T:
Yes, But... Is 
This Different?

Pan Sonicin Mika Vainio Moskovassa



32 33

miselle musiikille Dom on käytännössä 
ainoa paikka aivan pieniä underground-
luolia lukuunottamatta. Niinpä siellä 
ovatkin esiintyneet ”kaikki” 60-luvun 
minimalistiklassikko Terry Rileystä ja 
70-luvun kokeellisen rockin klassikos-
ta Faustista aina ”Vuoden nuoreen tai-
teilijaan 2003” Pink Twinsiin. Tämä on 
mahdollista sen ansiosta, että kulttuuri-
keskus saa vakituista rahoitusta Venäjällä 
toimivalta amerikkalaistaustaiselta For-
din säätiöltä, joka on jo vuosia ollut So-
ros-säätiön lisäksi toinen tärkeä nykytai-
detta rahoittava taho maassa. Neuvosto-
liiton hajoamisen jälkeisen taide-elämän 
laimeus verrattuna perestroikan ajan 
kiihkoisaan kuohuntaan liittyy osaltaan 
rahoituspohjaan. Samaan aikaan kun val-
tiollinen tuki supistui Bolshoi-teatterin 
tyyppisten klassisen perinteen mammut-
tien ylläpitoon, avantgarden ja erilaisten 
kokeilujen määrä romahti.

Juhannusviikolla 2003 Domiin siis saa-
pui 11-henkinen suomalaisdelegaatio. Vaik-
ka alunperin suunniteltu viiden kaupungin 
turnee Moskovaan ja Volgan suuntaan oli 
supistunut budjettivajeen takia kahden 
kaupungin mikro-expoksi, porukka ehti 
muutamassa päivässä hitsautua mainiosti 
yhteen – poikkeuksellista egomaanisissa 
taiteilijakuvioissa. Anne Hämäläisen, Mar-
ko Hämäläisen (ei sukua) ja Hanna Wese-
liuksen (ent. Hämäläinen, ei sukua) valo-
kuvanäyttely muodosti pienen temaattisen 
”psykomaantieteellisen” kokonaisuuden: 
Marko on dokumentoinut koruttoman 
suoraviivaisesti suomalaisia nakkikioske-
ja, Hanna hiukan surrealistiseen sävyyn 
suomalaisia joutomaita ja tienvarsia, Anne 
taas romanttiseen tyyliinsä moskovalaisia 
autotalleja ja – joutomaita. Ainakin itsel-
leni muu ohjelma sävyttyi tämän teeman 
kautta, varsinkin live-ohjelman ”abstrak-
tiksi” useimmiten mielletty elektroninen 
musiikki alkoi kuulostaa tavallista enem-
män jonkinlaiselta maisemamaalaukselta 
ja valokuvat toisaalta tekijöidensä mielen-
maisemilta.

Näyttelyavajaisten jälkeen ilta jat-
kui Domissa Tiina Erkintalon kokoa-
malla videosarjalla Yes, But... This Is 
Different – Sound-driven Films and Vi-
deos from Finland. Sarjan nimi kertoo 
jo varsin paljon, vaikka siitä puuttuukin 
sana “kokeellinen”. Narratiivia ei juuri 
nähty, ja jos nähtiinkin, se jätti huomat-
tavia kysymysmerkkejä ilmaan. Avanto-
festivaalin suomalaiselle yleisölle esitte-
lemän “häiriövideo”- tai glitch-genren 
edustajia oli mukana useampia. Sarjassa 
oli kaksi 60-luvun historiallista pionee-
rityötä Eino Ruutsalolta ja Erkki Kuren-
niemeltä, mutta pääpaino oli muutaman 
viime vuoden teoksissa, tekijöinä Mika 
Taanila, Pekka Sassi, Pink Twins, Liisa 
Lounila, Elina Katara, Samuli Alapura-
nen ja Juha van Ingen (jonka teoksessa 
olevasta dialogista koko sarjan nimi on 
peräisin). Ilmassa oli tapahtuman tun-
tua; valtiollinen Kultura-kanava oli tul-
lut tekemään uutisinserttiä, ja yleisöä 
oli Domin klubimaiseen konserttisa-

liin ahtautunut viitisensataa – lehtijut-
tujen mukaan enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, lähinnä kai Pan sonicia 
kuulemaan. Silti salissa seissyt yleisö 
katsoi 45-minuuttisen videokoosteen 
hiljaa, keskittyneesti ja aplodeeraten 
joka teoksen jälkeen. Taputukset olivat 
vaisut tai kenties vain hämmentyneet 
ainoastaan Pekka Sassin toisen videon 
jälkeen, Juri Gagarinin avaruuslentoon 
perustuva 12–IV 1961 kun päättyy Neu-
vostoliiton kansallislauluun.

Vanha avantgardismi
Pink Twinsin live-esiintymisissä keskeis-
tä on digitaalisen hälymateriaalin lisäksi 
improvisaatio, ja vapaan improvisaati-
on perinteiden mukaisesti esiintymiset 
saattavat joskus epäonnistua, ainakin sel-
laisen kuuntelijan kuulokulmasta, joka ei 
ole täysin sisäistänyt ajatusta ”prosessin 
ensisijaisuudesta lopputulokseen näh-
den”. Moskovassa Pink Twinsin esiinty-
minen oli joka tapauksessa intensiivinen. 
Oma esiintymisemme vaikutti melko ka-

Eino Ruutsalo: 
Kaksi kanaa

Juha van Ingen:
Disintegrator

Erkki Kurenniemi: 
Electronics in the 
World of Tomorrow
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oottiselta Alexein muutamia ekspressii-
visiä hälyeleitä lukuunottamatta – käy-
tännön järjestelyistä vastaaminen Mos-
kovan kaltaisessa hourupäisessä kaupun-
gissa ei ole paras tapa keskittyä illan keik-
kaan. Jo klassista teollisuushälyteknoaan 
soittanut Pan sonic järjesti varsinaisen 
shown, jota tehostivat syntetisaattorien 
rock-henkisen kovakourainen rynkytys 
ja heittely sekä tekniset häiriöt.

Kun jälkeenpäin kuuntelen Mosko-
vassa tehtyjä livenauhoituksia, paikoi-
tellen herää kysymys: mitä tämä on? Siis 
positiivisessa mielessä. Onko tämä edes 
musiikkia? Tällainen ”disorientaatio” voi-
si olla yksi kokeellisuuden tunnusmerk-
ki, ainakin tämänhetkisessä tilanteessa 
ja kontekstissa. Kun ääni-ilmaisu muut-
tuu niin tunnistamattomaksi, että sitä on 
mahdoton niellä pureskelematta. Ilmai-
sukieli kehittyy alalla hyvin nopeasti, sillä 
tekijöitä on valtavasti: välillä vaikuttaa jo-
pa siltä, että perinteisen kellaribändeissä 
soittamisen on korvannut musiikin laati-
minen tietokoneella. Suurin osa tekee to-
ki ”konemusiikkia” eli karkeasti sanoen 
erilaisia variaatioita rytmikoneita ja syn-
tetisaattoreita käyttävästä tanssimusii-
kista. Mutta myös elektronista avantgar-
demusiikkia tekevien ihmisten määrä on 
ennennäkemätön. Alan normiksi ja kli-
seeksi on nopeasti muodostunut nimen-
omaisesti tietokoneella muokatulta kuu-
lostava äänimaailma ja tietokonesoftien 
manuaalien vastainen ”väärinkäyttö” eri-
laisten hälyjen aikaansaamiseksi. Softa-

suunnittelijat ovat peräti ryhtyneet suun-
nittelemaan ohjelmia, jotka tuhoavat ja 
vääristävät digitaalista ääntä in a really 
weird way. Sillä aikaa todellisessa maail-
massa tietokoneenpalvonta ja IT-usko on 
romahtanut tai ainakin vetäytynyt maan 
alle odottamaan seuraavaa nousukautta.

”Kun kuuntelee tämänhetkistä eu-
rooppalaista elektronista avantgardea, 
tuntuu että se on usein pelkkää muo-
tokokeilua ja pintaa”, Ilpo Väisänen sa-
noo. ”Meidän musiikkimme olisi sopinut 
Neuvostoliiton 1920-luvulle, jos silloin 
olisi ollut tämä meidän käyttämämme 
tekniikka olemassa. Vaikka silloinkin ko-
rostettiin muotokokeiluja, niin koko tai-
dekäsityksessä oli kyse paljon enemmäs-
tä, ihanteista, alkuperäisistä sosialismin 
aatteista ja muusta. Se on kuvattu ha-
vainnollisesti Tarkovskin Andrei Ruble-
vin loppukohtauksessa, jossa keskiaikai-
nen ikoni muuttuu Malevitshin supre-
matistisiksi muodoiksi.”

Improvisaatio on runsaan hälypitoi-
suuden lisäksi tyypillistä tämänhetkisel-
le elektroniselle avantgardelle. Joku voisi 
puhua jopa ”paradigman muutoksesta”, 
sillä improvisaatio on myös rockin ko-
keellisemmalla laidalla korkeammassa 
arvossa kuin koskaan 1960-70-lukujen 
free jazzin kukoistuksen jälkeen. Taustal-
la on ainakin konserttiyleisön itsepintai-
nen vaatimus saada nähdä ”oikeaa soit-
toa” koneilta tulevien valmiiden teosten 
sijasta ja toisaalta tietokoneiden kehitys 
niin pitkälle, että tämä on mahdollista 

ilman yli-inhimillisiä ponnistuksia. Ja 
Pan sonicin tai Pink Twinsin kaltaiset 
tekijät tai Suomessa ulkomaisista alan 
nimistä ehkä parhaiten tunnetut ”wie-
niläisen koulukunnan” muusikot kuten 
farmersmanual-yhtye ja Fennesz ovat 
näyttäneet kuinka palkitsevaa elektro-
ninen improvisaatio on parhaimmillaan. 
Ennustan kuitenkin oraakkelimaisesti 
teosmaisuuden ja ”nauhamusiikin” pa-
luuta tällä vuosituhannella. Nyt ”nau-
hakonserttien” akateeminen perinne 
on lähes unohdettu taidemuoto, mut-
ta vielä kymmenen vuotta sitten uutta 
musiikkia kokoonnuttiin konserttisalei-
hin kuuntelemaan elokuvanäytöksen ta-
paan: yleisö istui mukavissa tuoleissa ja 
tuijotti tyhjää lavaa ja korkealuokkaisia 
äänentoistolaitteita keskittyen vain yh-
teen aisteistaan.

Jaroslavl   
Moskovasta matkustimme junalla neljä 
tuntia koilliseen Jaroslavliin. Kaupunki 
oli hieman yllättäen lähes eurooppalaisen 
hyvinvoivan oloinen, ainakin ”euro-re-
montoitu” historiallinen keskusta ja sen 
keskelle väsätty kävelykatu. Paikallinen 
elektronisen musiikin aktivisti Aleksandr 
Aleksejev oli järjestänyt esityksemme kau-
pungin taidemuseoon, jossa oli juuri me-
nossa laaja brittiläisen nykytaiteen näyt-
tely. Käyttöömme annettiin yksi näytte-
lysali. Paikallis-tv:n kulttuuriohjelma teki 
haastattelun, ja yleisöä ilmaantui paikalle 
satakunta. Sali osoittautui juuri oikean ko-

FINNEXPORT:
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koiseksi tuolle määrälle. Pan sonicin Male-
vitsh-henkinen videoprojisointi saatiin nyt 
toimimaan, ja kaikki soittivat keskittyneet 
ja hienovaraiset setit. 

Suomessa konserteissa ja klubikei-
koilla häiriköi usein hyvin samanoloinen 
henkilö, joka voisi olla suomalaisen pus-
kafarssin hahmo. Hänellä on yllään jon-
kin menneen vuosikymmenen t-paita ja 
farmarihousut, ja jossain vaiheessa iltaa 
hän ilmaantuu äkkiä lavan eteen tanssi-
maan ekstaattista käärmetanssia ja huu-
telemaan biisien välissä jotain, mikä ei 
jää kenenkään mieleen. Venäjällä häiri-
köt ovat joka kerran erilaisia ja yllättä-
viä hahmoja, joista ei puutu absurdiik-
kaa. Moskovassa lavalle oli tunkeutunut 
kahdesti Pan sonicin soittaessa kaukasia-
laisen pikkuliikemiehen näköinen miek-
konen, joka ensin heitteli uhkeita valkoi-
sia ruusuja heidän soittimiensa päälle ja 
yritti vielä encoren aikana lahjoittaa heil-
le venäläisen teini-pop-duo tATun cd:n. 
Jaroslavlissa puolestaan yleisön keskellä 
istui ansiomerkit rinnassaan pirteä so-
taveteraani, joka oli tuonut mukanaan 
esitykseen myös jonkin ”ulkomaalaisen 
delegaation”. Ukko paheksui näkemään-
sä puoliääneen koko esityksen ajan huu-
dahdellen välillä: ”Tämäkö on elokuva-
taidetta! Tähänkö on tultu!”. Yleisön 
nuoremmat edustajat yrittivät vaimen-
taa veteraania useampaan otteeseen hur-
raa-huudoilla ja yllättävillä taputuksilla 
kesken kaiken. Illan lopuksi myimme 
yleisölle kaikki cd:mme, jotka olimme 
älynneet ottaa mukaan.

Krematorion valvojat
Finnexport 2003:n mediahuomio Venä-
jällä oli mielenkiintoista luettavaa. Tiesin 
omasta kokemuksesta esiinnyttyäni siel-
lä useasti viimeisen viiden vuoden aikana, 
että osa lehtijutuista sisältää väistämättä 
tuulesta temmattuja tarinoita ja karkei-
ta asiavirheitä, mutta jonkin kohtalon 
ivan kautta niitä oli tällä kertaa runsaasti 
kaikissa jutuissa, jotka eivät olleet suoria 
lainauksia omista tiedotteistamme. Ai-
kaisemmin olen ollut tekemisissä lähinnä 
sellaisten toimittajien kanssa, jotka tunte-
vat alaa edes jonkin verran, mutta nyt jut-
tuja tekivät – jälleen ilmeisesti Pan sonicin 
mukanaolon ansiosta – ”tavalliset rivitoi-
mittajat”. He ovat todennäköisesti niitä, 
joista Venäjän toimittajaliitto teki tutki-
muksen muutama vuosi sitten päätyen 
siihen, että maassa julkaistaan päivittäin 
tuhansia maksettuja juttuja, joissa mak-
sajaan suhtaudutaan kritiikittömän ylis-
tävästi tai mustamaalataan tämän vastus-
tajaa keinoja kaihtamatta. 

Meidän tapauksessamme kukaan ei 
tietenkään maksanut toimittajille mitään, 
mutta jutuissa oli silti paksulti disinfor-
maatiota, surrealismia ja – sekin ehkä hei-
jastaen jotain laajempaa kansallista mie-
lenmaisemaa – ”rajuuden” ja rankkuuden 
tavoittelua: ”Pink Twinsin esiintymisen 
aikana salissa heräsi ihmetys: koska kuul-
laan hittejä? Mutta niitä ei saatu kuulla” 
(internet-portaali Fun Club, Moskova); 

”Pan sonicin musiikki on taidetta vailla 
ihmiskasvoja, luovuutta terrorismin ra-
jamailla” (iltapäivälehti Stolitshnaja vet-
shernaja gazeta, Moskova), ”Pan sonicin 
konsertteja on useasti peruutettu Thai-
maassa ja Japanissa koska tullimiehet ovat 
luulleet heidän omatekoisia soittimiaan 
pommien laukaisukoneistoiksi” (Radio-
ohjelma Territorija M, Jaroslavl), ”Pan so-
nicin Ilpoa  ja Mikoa  raivoisampia muu-
sikoita ei Euroopasta löydy. He ovat yhtä 
aikaa Kurskin, Sinopin ja Zusiman taiste-
lut, Berliinin valtaus, Waterloo ja metal-
livalimo (...) He ovat krematorion valvo-
jia. Heidän tehtävänsä on painaa oikealla 

hetkellä pedaalia, jotta arkku laskeutuisi 
polttouuniin” (Izvestija-lehti, Moskova), 
”Helsingin klubien konservatiiviset tai-
teelliset johtajat kielsivät ja hajottivat An-
ton Nikkillin ensimmäisiä performansse-
ja 80-luvun alussa” (kaupunkilehti Gde, 
Moskova); ”Pink Twins tulee Helsingin lä-
hiöstä Ortavalasta” (sama lähde) jne jne.

Mutta hyvä näin päin: yleisö on kiin-
nostunutta ja myötämielistä, toimittajat 
eivät vain ymmärrä mitään. Jaroslavlissa 
puuhataan Finnexport-live-cd:tä, ja ensi 
vuodeksi Finnexportia on pyydetty pariin 
muuhunkin paikkaan, joten kokeiluja mi-
tä todennäköisimmin tullaan jatkamaan.

Mika Taanila: 
Verbranntes Land

Pink Twinsin Vesa Vehviläinen Moskovassa
Pekka Sassi: 
Cobol

Pink Twins: 
Paini
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Vaikka joskus voi saada sen vai-
kutelman, että New York on 
meille suomalaisille ikään-
kuin lähempänä Helsinkiä, 

on todettava että kulttuurin alalla naa-
purikaupunkimme Pietari on ehtymätön 
aarreaitta. Pietarin Dokumenttielokuva-
studio on kasvattanut merkittäviä eloku-
vantekijöitä kuten Pavel Koganin, Alek-
sander Sokurovin ja Viktor Kossakovskin,  
enkä mistään ole löytänyt niin runsasta ja 
omintakeista äänenkäyttöä kuin heidän ja 
muiden venäläisten dokumenteista, mikä 
oli matkani ehkä tärkeimpänä kimmok-
keena.

Ainoana suomalaisena elokuvana mu-
kana oli Kimmo Taavilan lyhytfiktio “Ei 
siihen kuole”. Vaatimus filmikopiosta saat-
taa omalta osaltaan rajoittaa osallistuvien 
määrää. Ensielokuvantekijöiden juryn pu-
heenjohtajana toimi laajaa kokemusta kult-
tuurienvälisenä sillanrakentajana omaava 
Elizabeth Marschan Suomesta.

Festivaalin yhteiskuntakriittistä lin-
jaa jatkoi tänä vuonna jonkinlaisen Eu-
rooppa-ensi-iltansa saanut amerikka-
laisen Godfrey Reggion  “Naqoyqatsi”, 
jonka televisiosta ja tietokonemaailmas-
ta tuttu kuvavyöry yhdistettynä Philip 
Glassin musiikkiin on tärkeä puheenvuo-
ro kulttuurimme tilasta. Elokuva päättää 
Reggion trilogian, jonka muut osat ovat 
“Koyaanisqatsi” (pohjoisen teollisuus-
maista) ja Powaqqatsi (etelän “kehitys-
maista”). Kaksi vuotta sitten minulla oli 
tilaisuus Pietarissa nähdä koko Reggion 
tuotanto tekijän esitellessä töitään.

“Naqoyqatsi” on Reggion (entisen 
munkin) mukaan elokuva totaalisesta 
sodasta, kuvan ja tekniikan arkipäivän 
terrorista: 

“We live in an extraordinary time. Lan-
guage can no longer describe the world in 
which we live. With antique ideas and old 
formulas  we continue to describe a world that 
is no longer present. In this loss of language the 
word gives way to the image as the “language” 
of exchange, in which critical thought disap-
pears to a diabolic regime of conformity  -  the 
hyperreal, the omnipresent image.

(...) Mystery disppears, replaced by the 
illusion of certainty in technological perfec-
tion.

Technology, acceleration do not affect our 
way of living – they are in effect, our new and 
comprehensive host of life,  the environment 
of living itself. Our culture, economy, religion 
etc. are replaced by a manufactured milieu, an 
engineered host – synthetic nature.”

Lyhytelokuvien joukossa kiinnittyi 
huomio iranilaisten elokuvien korkeaan 
tasoon: pienimuotoisia, usein maaseu-
dulle sijoitettuja tarinoita kuvataan her-
kästi ja yksinkertaisesti,  kuvakompositi-
ot ovat tarkkaan mietittyjä, tilaa jätetään 
hiljaisuudelle ja vivahteille.

Puolasta oli kaksi vahvaa fiktiota, 
poikajengistä Wajdan hengessä kertova 
“Antichrist” sekä  turhautunutta matka-

lipuntarkastajaa kuvaava “Kontroler”. 
Suurimman vaikutuksen teki kuitenkin 
pääpalkinnon voittanut moskovalaisen 
Slava Rossin “Mjaso” (Lihaa), jonka ai-
he on klassinen: yksinhuoltajaäiti joutuu 
myymään itseään pienen poikansa silmi-
en edessä.

Pietarin Dokumenttistudiossa kas-
vaneet ohjaajat olivat luonnollisesti 
vahvasti esillä.  Alexander Gutman toi 
nähtäväksi vastavalmistuneen  puolido-
kumentaarisen värikkään freskonsa Ar-
meniasta ja Sergej Loznitsalta nähtiin 
Tampereellakin esitetty “Portret”, jossa 
venäläisen syrjäkylän asukkaat vuorol-
laan poseeraavat kameralle noin minuu-
tin, paljastaen vähitellen yhä enemmän 
sielunmaisemastaan.

Edesmenneen ohjaajan Pavel Ko-
ganin mukaan nimetty erikoispalkinto 
myönnettiin Viktor Kossakovskille. Sen 
ojensi ohjaajalle Koganin vaimo Ludmila 
(jonka Kossakovski on kuvannut eloku-
vassa” Pavel ja Lialja”) elokuvasta  “Tis-
he!” (Hiljaa!). Se on kotikameralla tehty 
päiväkirja ohjaajan oman ikkunan katu-
näkymästä.

Henkilökuvat olivat vahvasti esillä 
muissa venäläisissä dokumenteissa: “A 
cat and a half ” on hauska, osittain ani-
moitu kuvaus kirjailija Joseph Brodskys-
ta, “Student Andrey Tarkovsky” kertoo 
nimensä mukaisesti ohjaajan opiskelu-
töistä, ja “Italian Wedding” mukaansa-
tempaavasti mm. Fellinin ja Tarkovskin 
käsikirjoittajasta Tonio Guerrasta ja eri-
toten hänen temperamentikkaasta ve-
näläisestä vaimostaan Lorasta. Vladislav 
Mirzojanin vaikuttavan “Untouchable”-
elokuvan aiheena on muutama vuosi sit-
ten kuollut näyttelijä Alexander Kajda-
novski, jonka kuuluisin rooli lienee Stal-
ker. Mirzojan käyttää mielenkiintoista 
valokuvan animointitekniikkaa keskus-
tellessaan jo tuonpuoleiseen siirtyneen 
päähenkilön kanssa.

PIETARIN 
KAIKUJA

Raportti Message-to Man 
festivaalilta kesäkuussa

Pietarin vuosittainen Message-
to-Man -festivaali on vähitellen 
kasvanut yhdeksi Euroopan merkit-
tävimmäksi dokumentti-, lyhytelo-
kuva- ja animaatiotapahtumaksi. 
Legendaarisen festivaalijohtajan 
(mm.Sokurovin läheisen ystävän) 
Mihail Litviakovin luotsaama-
na festivaali tarjoaa venäläisille  
tärkeän ikkunan länteen ja meille 
ulkomaalaisille mahdollisuuden 
tutustua Venäjän ja Itä-Euroopan 
korkeatasoiseeen elokuvakulttuu-
riin. Moni elokuva on tekstitetty 
englanniksi ja tarvittaessa vieraalle 
on tarjolla henkilökohtaista tulk-
kausapua.

Georg Grotenfelt
Kirjoittaja on dokumentaristi

“Kalevi – kunnianosoitus kultamitalihiihtäjälle”ohj. Georg Grotenfelt, 2002
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D
!sturbancesin koko-
naisuus koostui työ-
paja-, festivaali- ja se-
minaariosuuksista. 
Viikon aikana järjes-
tettiin kuusi työpa-

jaa, joissa pohdittiin muun muassa äänen 
dramaturgiaa tilassa, musiikin, ruumiin 
ja liikkeen suhdetta, musiikkiteatteria ja 
installaatiota. Suomesta D!sturbancesiin 
osallistuivat tämän raportin kirjoittajan 
lisäksi säveltäjät Tomi Räisänen ja Tuo-
mo Haapala, koreografi ja ohjaaja Tomi 
Paasonen, äänitaiteilijat Tommi Grön-
lund ja Petteri Nisunen, valosuunnitteli-
ja Tarja Ervasti, koreografi ja tanssija Jyr-
ki Haapala sekä arkkitehdit Marco Ca-
sagrande & George Lovett. 

Viikon päätteeksi osanottajien oli 
mahdollista vaeltaa esityspaikasta toi-
seen katsomassa kaikki kuudessa eri 
työpajassa syntyneet esitykset. Itse osal-
listuin työpajaan ”Musiikki ja rakenne”. 
Sen pitivät itävaltalainen säveltäjä Bern-
hard Lang ja ranskalainen koreografi Xa-
vier Le Roy.

D!sturbancesin kantava voima oli 
Louise Beck, joka on osoittautunut var-
sinaiseksi tarmonpesäksi jo aikaisem-
missa järjestelyprojekteissaan. Beck oli 
Anders Beyerin ohella toinen tapahtu-
man taiteellisista johtajista. Heidän an-
siostaan D!sturbances oli onnistuneesti 
levittäytynyt mm. sellaisiin kööpenha-
minalaisiin instituutioihin kuin Charlot-
tenborgin näyttelyhalli, Kuninkaallinen 
teatteri ja Tanskan Kuninkaallinen Tai-
deakatemia. 

Esityksiä ja työpajatyöskentelyä
Luuppimuotoa musiikissa ja muissa tai-
teissa käsittelevässä työpajassaan Bern-
hard Lang lähti liikkeelle varsin teoreet-
tisista lähtökohdista. 

Pohjustuksena työpajajaksolle Lang 
käytti ranskalaisen filosofin Gilles De-
leuzen eron ja toiston filosofiaa sekä 
tanskalaisen Sören Kierkegaardin vast-

ikään suomeksikin käännettyä kirjaa 
Toisto. Lisäksi Lang näytti maanmie-
hensä Martin Arnoldin kokeellisia elo-
kuvia, jotka perustuvat pienen hetken 
äärimmilleen vietyyn toistoon. 

Ero ja toisto (Differenz/Wieder-ho-
lung) on myös erään Langin oman sävel-
lyssarjan nimi. Teostensa visuaalisessa 
esillepanossa Lang hyödyntää usein di-
gitaalisen teknologian mahdollistamia 
sämplejä ja luuppeja. Kööpenhaminan 
esityksissä hänellä oli käytössään erityi-
nen tietokoneohjelma, jonka avulla lyhyt 
tallennettu näyte samasta esityksestä oli 
mahdollista sämplätä yhteen reaaliaikai-
sen live-kuvan kanssa. 

Työpajojen lisäksi D!sturbances täyt-
ti viikon lukuisilla esityksillä. Niiden 
joukossa oli meidän Avantiamme muis-
tuttavan kööpenhaminalaisen ATHE-
LAS Sinfoniettan tulkinnat Langin, Hei-
ner Goebbelsin ja nuoren tanskalaissä-
veltäjän Jörjen Messerschmidtin musiik-
kiteoksista. Goebbels on kyllin röyhkeä 
löytääkseen Kierkegaardin Toiston tee-
mat Princen musiikista ja yhdistääkseen 
molemmat samaan esitykseen. Oma tu-
tustumiseni tämän postmodernin mu-
siikkiteatterin velhon tuotantoon tapah-
tui hävettävästi vasta nyt, yleisöluennon 
kautta – hyvä osoitus D!sturbancesin 
kaltaisten tapahtumien tärkeydestä 
omaan alueeseensa uppoutuneelle tai-
teilijalle! Muista viikon mittaan järjeste-
tyistä esityksistä jäi erityisesti mieleeni 
Le Royn soolotanssiteos Self-Unfinis-
hed, jossa tanssijan oma ruumis alkoi hy-
vin vähäeleisin keinoin muistuttaa ou-
toa, Gulliverin matkojen hybridit otuk-
set mieleen tuovaa mytologista olentoa. 

D!Sturbances!N hedelmistä
Työpajamme käytäntöjakso oli inten-
siivinen ja voimille ottava. Työryhmäs-
sämme valmistui kuitenkin monta kiin-
nostavaa esitystä. Näistä mainittakoon 
arkkitehti-lavastussuunnittelijan, tans-
sijan ja ohjaaja-koreografin  yhteisesi-

tys, jossa yhdistyivät videoprojisointi, 
tanssi, ”häiriömusiikki” sekä voimakas-
ta sähkövirtaa hyödyntävä, esitystä var-
ten rakennettu erityinen ”instrument-
ti”. Tämä instrumentti muodostui ta-
saisten välimatkojen päähän toisistaan 
sijoitetuista ovista ja niihin ripustetuis-
ta voimakkaalla sähkövirralla varuste-
tuista lampuista. Lisäksi tässä dervis-
sien pyörivästä tanssista innoituksen-
sa saaneessa esityksessä oli rakennettu 
köysillä ympäröity kehä, jonka keskellä 
tanssija tanssi särähtävästi välkkyvien 
lamppujen seuraaman luuppitanssin al-
kuperäiseen tanssiin sisältyvää vaara-
elementtiä kunnioittaen. Tästä yhteis-
työstä vastasivat Carle Lange, Susanne 
Berggren ja Tomi Paasonen.

Parin työpajan tulokset jäivät 
D!sturbancesin kestoa pidemmäksi ai-
kaa esille erityisiin näyttelytiloihin. Mai-
ninnan ansaitsee ruotsalaisen äänitaitei-
lijan Carl Michael von Hauswolffin yh-
dessä Malmön yliopiston Imagineering-
ryhmän kanssa vetämän ”Sound as Ge-
nerative Space” -työpajan lopputulokse-
na syntynyt tavattoman komea näyttely 
(tai ehkä pikemminkin ”äänely”) Char-
lottenborgin valoisiin, kirkkomaisiin ti-
loihin. Äänen fyysisen vaikuttavuuden 
saattoi todeta esimerkiksi vavahtelevalla 
kuutiolla istuessaan. Mikäli yritti puhua, 
syntyi erikoinen kokemus oman puheää-
nen katoamisesta istujaa ympäröivään, 
värähtelevään äänitilaan.

Viikko merkitsi kaikille työpajoihin 
osallistuneille joutumista mukaan mel-
koiseen pyöritykseen. Aikataulu oli ko-
vin tiukka, mikäli osallistuja halusi työ-
pajan lisäksi saada jotain irti muustakin 
ohjelmasta. Kaiken kaikkiaan on kuiten-
kin todettava, että D!sturbancesin poik-
kitaiteellinen ”intensiivikurssi” täytti 
tehtävänsä onnistuessaan joidenkin koh-
dalla herättämään ajatuksia myös jatkos-
sa tapahtuvasta yhteistyöstä.

HÄIRIÖITÄ TAITEIDEN TILASSA 
Kesäkuun alussa 
Kööpenhaminassa 
järjestetty kuuden 
päivän mittainen  
D!sturbances
-tapahtuma kutsui 
taiteilijoita 
kokeilemaan. 
80 mukaan valit-
tua taiteilijaa oli-
vat muusikoita, 
äänitaiteilijoita, 
mediataiteilijoita, 
kuva- ja lavastus-
taiteilijoita, sävel-
täjiä, koreografeja 
ja oopperalaulajia. 
Musiikilla ja esit-
tävillä taiteilla oli 
keskeinen sija joh-
tuen jo siitäkin, et-
tä järjestävät or-
ganisaatiot edus-
tivat näitä taiteen 
alueita. Pääasial-
liset järjestäjät ja 
koolle kutsujat oli-
vat NordScen (Nor-
dic Centre for the 
Performing Arts) 
ja NOMUS (Nordic 
Music Committee). 
Valtaosa osallis-
tujista oli Pohjois-
maista.

D!Sturbances!

Kari Yli-Annala
Kirjoittaja on mediataiteilija ja tutkija
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Demoskene.katastro.fi -
näyttely tarjosi yhden ai-
kaisemmin julkisuudel-
ta hyvin varjellun näkö-
kulman digitaalisen me-
diataiteen kehitykseen 
1980-luvulta nykypäivään. 
Nimenomaan sen suku-
polven näkökulman, jo-
ka aloitti taiteen tekemi-
sen suoraan digitaaliseen 
muotoon uusilla teknolo-
gioilla.

Taustaa
1980-luvulla Suomeen muodostui suku-
polvi, joka kasvoi ensimmäisten laajalle 
levinneiden kotitietokoneiden ja tieto-
konepelien parissa. Koteihin ostettiin 
laitteita, joiden edellytykset grafiikan tai 
musiikin tekemiseen olivat alkeelliset, 
mutta laitteiden luova käyttö alkoi kui-
tenkin nopeasti kiinnostaa pelkkiin pe-
leihin kyllästyneitä nuoria.

Näin syntyi ”taiteilijasukupolvi”, jo-
ka aloitti taiteensa tekemisen suoraan di-
gitaaliseen muotoon. Toki monet hank-
kivat myöhemmin myös perinteisiä tai-
deopintoja ja harrastivat taiteita monissa 
eri muodoissa. Oleellista oli kuitenkin se, 
että nuoret oppivat käyttämään tietoko-
neita suvereenisti luovaan työskentelyyn 
omilla ehdoillaan, ilman sen tarkempaa 
tietoa taideteorioista tai tekniikoista.

Demot
Demo ei tässä yhteydessä siis tarkoi-
ta mielenosoitusta, aloittelevan bändin 
musiikkinäytettä tai tietokonepelin en-
nakkoversiota, vaan reaaliaikaista mul-
timediateosta, jossa ohjelmointitaito 
yhdistyy tietokonegrafiikkaan ja musiik-
kiin. Demo eroaa esimerkiksi videosta 
tai 3D-animaatiosta siinä, että ruudulla 
näkyvät objektit ja efektit syntyvät sa-
manaikaisesti tietokoneen laskemana, 
niitä ei toisteta esim. nauhalta tai kova-
levyltä. Demo on myös tekijöidensä tai-
teellisten ja teknisten kykyjen näyte, jol-

la pyritään ylittämään toisten tekijöiden 
vastaavat tuotokset.

1980-luvun puolenvälin jälkeen koti-
tietokoneillaan luovaa työtä tekevät 12-
20-vuotiaat nuoret alkoivat löytää toisi-
aan ja syntyi ryhmiä, johon kuului tyypil-
lisesti yksi ohjelmointia osaava henkilö, 
yksi graafikko sekä yksi musiikin säveltä-
miseen erikoistunut nuori. Ryhmät alkoi-
vat kutsua teoksiaan demoiksi. Demot 
venyttivät käytettyjen kotitietokoneiden 
teknisiä rajoja. Sisällöllisesti demoissa 
yhdistyivät perinteiset esteettiset arvot, 
uuden teknologian tuomat erityispiir-
teet sekä vallitsevan populaarikulttuurin 
ulottuvuudet. Vanhemmilla tai opettajil-
la oli  harvoin käsitystä siitä, mitä heidän 
lapsensa koneillaan touhusivat. 

Demojen tekeminen oli autonomi-
nen ilmiö. Sitä mitä demojen tekijöiden 
keskuudessa pidettiin hyvänä ja mitä 
huonona ”taiteena”, ei määritelty perin-
teisten teorioiden tai tekniikoiden kaut-
ta. Demoihin imettiin vaikutteita sci-
fistä, heavy metal bändien levynkansis-
ta, MTV:stä, mainoksista, fantasiasta ja 
pornosta, eli mistä tahansa mikä innoitti 
12-20 -vuotiaiden poikien mielikuvitusta. 
Oleellista on myös huomata, ettei ensim-
mäisille kotitietokoneille ollut olemassa 
valmiita ohjelmia, joilla tehdä musiikkia, 
grafiikkaa tai multimediaa, nämä työka-
lut nuoret ohjelmoivat pitkälti itse.

Demoilla etsitään esitysteknisen 
alustan rajoja. Oleellista teosten arvosta-
misessa oli ohjelmointitaidon merkitys. 
Parhaiksi demoiksi arvostettiin usein ne, 
joissa oli käytetty luovaa ongelmanratkai-
sutaitoa nimenomaan ohjelmoinnin suh-
teen. 1980- ja 1990-luvun vaihteessa oh-
jelmoijat olivat koululuokissa usein hil-
jaisia, outoina pidettyjä ”nörttejä” ja hei-
dän liiasta ajankäytöstään tietokoneiden 
kanssa oltiin huolestuneita. Nykyäänhän 
kaikki on toisin; tietokoneiden ja –verk-
kojen käyttö katsotaan kansalaisoikeu-
deksi (velvollisuudeksi?). ”Entiset” nörtit 
Bill Gates ja Linus Torvalds ovat nykypäi-
vän sankareita.

VAIN MUUTAMAN KILOTAVUN TÄHDEN
Lassi Tasajärvi
Kirjoittaja on katastro.fi ry:n
toiminnanjohtaja ja kuratoi 
demoskene-näyttelyn Kiasmaan 
keväällä 2003.

lassi.tasajarvi@katastro.fi
http://katastro.fi/~large

Keväällä 2003 Kiasmassa esillä ollut demoskene.katastro.fi –

näyttely esitteli  digitaalista reaaliaikaista mediataidetta 

ja ääniteoksia. Kolmen kuukauden aikana näyttelyn näki 

50 000 vierailijaa ja se kokosi yhteen 35 taiteilijaa, 

joista monet aloittivat multimediataiteen tekemisen 

jo 1980-luvulla teini-ikäisinä.  

Demoskene
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Demoskene
Demoteoksia tekeviä ryhmiä syntyi eri 
puolella Eurooppaa. Ryhmät saivat pian 
kuulla toisistaan ja alkoivat vaihtaa  teok-
sia keskenään. Tämä vaihto levisi nope-
asti maailmanlaajuiseksi ja sen kautta 
syntyi ilmiö ja verkosto, jota kutsuttiin 
”demoskeneksi”.

Demoskenessä liikkui päivittäin sa-
toja ellei tuhansia tietokonelevykkei-
tä ympäri maailmaa postin välityksellä. 
Ryhmät tekivät teoksensa kotitietoko-
neillaan, tallensivat ja kopioivat ne levyk-
keille ja lähettivät työnsä vastaaville toi-
sille ryhmittymille. 

Ryhmillä oli vähintään yksi teos-
ten levittämiseen erikoistunut henkilö, 
”swapperi”, jolla saattoi olla satoja kon-
takteja ympäri maailmaa. Demoskeneen 
syntyi myös levykkeillä leviäviä lehtiä, 
joissa oli mm. teoksien ja tekijöiden ar-
vosteluja.

Sama sukupolvi otti nopeasti omak-
seen 1980-luvulla BBS:ien (Bulletin Bo-
ard System) ja 1990-luvulla Internetin 
tuomat uudet mahdollisuudet. Digitaa-
lisessa muodossa olevat teokset sopivat 
luonnostaan tietoverkossa toimiviksi ja 
levitettäviksi. 

Tavallaan demoskene oli internetin 
virtuaaliyhteisöjen (online communities) 
yksi edeltäjä. Demoskenessä on samo-
ja lainalaisuuksia ja toimintakulttuureja 
kuin virtuaaliyhteisöillä sekä open sour-
ce työskentelyssä; rippaamista (toisen 
työn varastamista) paheksutaan,  suosio 
ja maine omassa yhteisössä on tärkeää, 
rikkureita rangaistaan sulkemalla heidät 
ulos yhteisöstä, softia/demoja tehdään 
hajautetusti, tekijät esiintyvät sala- tai 
taiteilijanimillä. Demoskenellä oli jo 
alussa paljon yhtenäisyyksiä siihen mistä 
puhutaan nyt esim. Linuxin ja uuden yh-
teisöllisen taiteen kohdalla. 

Demokulttuuri yhdistää edelleen kym-
meniä tuhansia tekijöitä ympäri maailmaa 
ja siitä syntyneiden teosten määrä voidaan 
laskea sadoissa tuhansissa. Demoskene-il-
miö on edelleen erittäin vahva juuri Euroo-
passa ja erityisesti Pohjoismaissa. Suomi 
on ollut alusta lähtien yksi demo-taiteen 
johtavista maista. Demoskene vaikuttaa 
vahvasti taustalla Suomen IT-osaamisessa, 
esimerkiksi käytännössä kaikki Suomen 
johtavat tietokonepelitalot ovat syntyneet 
demoskene-osaajien toimesta. 

Myös mediataideyhdistys katastro.fi 
syntyi demoskene-verkoston kautta toi-
sensa tuntevien ihmisten perustama-
na, askeleena undergroundkulttuurista 
uuden digitaalisen mediataiteen maa-
ilmaan. Katastro.fi täyttää tänä vuon-
na 5 vuotta ja yhdistyksen juuria valai-
seva näyttely esittelikin nimenomaan 
katastro.fiin ja sen jäseniin liittyviä de-
mo-teoksia sekä musiikkia.

katastro.fi: Codename 
Chinadoll, reaaliaikai-
nen multimediateos
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ja yksi 2 000 euron kotitietokone pystyi 
korvaamaan periaatteessa miljoonien eu-
rojen edestä ”rautaa”.

Tulevaisuus
Nykypäivän demoteokset poikkeavat 
suuresti aikoinaan Commodore 64:lle 
ja Amigoille tehdyistä. Alkuaikoina ky-
seisten koneiden kokoonpano oli kaikil-
la sama, jolloin teosten tekijät pystyivät 
kilpailemaan keskenään, kuka saa rajoit-
tuneesta alustasta irti eniten. PC -aika-
kaudella kaikilla on erilaiset koneet ja 
jokainen vuosi tuo nopeammat välineet. 
Nykypäivän demoissa ei enää yritetä 
voittaa konetta, vaan tekijät ovat enem-
män keskittyneet teosten estetiikkaan, 
joka lähenee musiikkivideoita tai 3D-
animaatiota. 

Tavallaan voisi sanoa, että demonte-
kemisessä on siirrytty ohjelmoijan domi-
noimasta taiteesta, ”graafikon ja ohjaa-
jan” taiteeseen. Tämä on myös osaltaan 
jakanut tekijäkuntaa kahtia. Vanha suku-
polvi peräänkuuluttaa teoksiin myös tek-
nistä edistyksellisyyttä ja uudempi suku-
polvi taas perää oikeutta tehdä teoksista 
”vain” hyvää audiovisuaalista taidetta. 
Demoskenen tulevaisuuden mielenkiin-
non kohteena ovatkin mobiililaitteille 
tehdyt teokset, joissa vaaditaan jälleen 
kykyä puristaa koodi, grafiikka ja musiik-
ki pieneen tilaan, ja joissa rajoittuneet 
ominaisuudet vaativat luovaa ongelman-
ratkaisukykyä. 

Kun puhutaan kotimaisen multime-
diataiteen tai äänitaiteen tulevaisuudes-
ta, on tärkeää tarkastella asia siten, että 
täyspäiväisen ammattitaiteen tekemisen 
lisäksi huomioidaan myös peli- ja musiik-
kiteollisuuden kanssa limittyvä työsken-
tely. Kulttuuri-ilmiöinä näillä on monel-
la tasolla yhteinen menneisyys ja monelle 
taiteilijalle tuntuu vieraalta ajatus rajata 
työskentelynsä ja teoksensa vain yhden 
katon alle. Tärkeintä on mahdollistaa te-
kijöiden liike eri roolien ja toimintaym-
päristöjen välillä, jolloin Suomeen syntyy 
samojen henkilöiden toimesta sekä kil-
pailukykyisiä sisältö- ja teknologiatuot-
teita että korkealaatuista taidetta.

Lisätietoa internetissä:
Näyttelyn verkkogalleria:

http://demoskene.katastro.fi

Demoskene-nettiradioita:

http://www.scenemusic.net/, http://www.kohina.com

Uutisia ja yhteisö: http://www.ojuice.net/

Teoksia: http://www.scene.org/

samplien käytön sekä helposti omak-
suttavan tavan syöttää nuotteja tietoko-
neeseen. Aluksi konetehojen ja muistin 
vähyyden vuoksi samplet olivat 8-bitti-
siä ja parhaimmillaankin vain 20 kHz:
n näytteenottotaajuudella tallennettuja 
- mutta silti erittäin käyttökelpoisia, ja 
huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin 
kalliiden syntetisaattoreiden tai muiden 
MIDI-laitteiden hankkiminen. 

Tracker-musiikki koostuu ääninäyt-
teistä (sample) sekä ohjelmakoodista, joka 
toistaa samplet tietyssä järjestyksessä ja 
muokkaa niitä reaaliaikaisesti. Idean ne-
rokkuus on siinä, että yksittäinen samp-
le ladataan tietokoneen muistiin vain ker-
ran. Muutamalla samplella ja niiden kes-
toa, korkeutta ja oktaavia muuttamalla 
saadaan aikaan kokonainen kappale.

Keep it Sample
Juuri samplet olivat käänteentekevässä 
asemassa itse tehdyn tietokonemusiikin 
laadun paranemisessa ja tekemisen mie-
lekkyydessä. Kuka tahansa pystyi ”sämp-
läämään” omasta syntetisaattorista tai 
cd-levyltä soittimia tai äänenpätkiä koti-
tietokoneeseensa ja tekemään niillä  mu-
siikkia. Tracker-musiikkiin liittyi myös 
open source –ajattelu, koska kuka tahan-
sa pystyi tutustumaan toisten kappalei-
den rakenteeseen ja tekniikoihin sekä ot-
tamaan toisten samplet omaan käyttöön-
sä. Kappaleiden lisäksi harrastelijoiden 
kokoamat sample-levykkeet levisivätkin 
nopeasti ympäri maailmaa. 

Tekijät kouliintuivat tekemään vä-
hän tilaa vievillä saundeilla ja tekniikoil-
la toimivaa musiikkia. Näille taidoille on 
nykyään kysyntää  mobiilimaailmassa se-
kä kannettavien pelilaitteiden puolella, 
joissa muisti- ja levykapasitetti on pieni, 
eivätkä PC:stä tutut tiedostomuodot tai 
tekniikat sovellu käytettäviksi. 

Trackerien aikakausi alkoi kääntyä 
ehtoon puolelle 2000-luvulla, kun PC-
teho lisääntyi vuosittain huimasti ja en-
simmäiset laajat ja helppokäyttöiset tie-
tokoneohjelman muodossa olevat softa-
syntetisaattorit ja emulaattorit alkoivat 
levitä kotikäyttäjille. Näillä kaikki fyy-
sisestä studiosta löytyvät oleelliset lait-
teet voitiin toteuttaa ohjelmapohjaisesti 

Joka kodin ammatti-
studio
Laajempi digitaalisen mu-
siikin tekemisen kulttuuri 
syntyi 1980-luvun alku-
puolella. Aikansa myy-
dyin kone Commodore 
64 omasi edistyneimmät 
ääniominaisuudet ja ko-
ne hallitsi pitkään  peli-
markkinoita. Muutama 
peliteollisuuden työllistä-
mä muusikko (esim. Rob 
Hubbard) kehitti laitteel-

le sävellysteknologiaa ja näiden toimes-
ta syntyi myös oma saundi, joka yhdis-
tää yhtä sukupolvea ja jota yhä matki-
taan sekä äänitaiteessa että populaari-
musiikissa. 

Vuonna 1985 Commodore julkaisi 
Amiga-tietokoneen. Sen värigrafiikka oli 
tarkkaa ja digitaaliääni korkeatasoista. 
Vuonna 1987 julkaistu, n. 5.000 markkaa 
maksanut,  Amiga 500 -malli muodostui 
nopeasti demonteon ja kotisäveltämisen 
standardiksi. Aikaisemmat kotitietoko-
neet pystyivät tuottamaan vain keino-
tekoista ääntä, mutta Amiga tallensi ja 
toisti mitä tahansa todellista ääntä. Pe-
likoneeksi ostetun kotitietokoneen mu-
kana tuli kaupan päälle myös sampleri 
ja sekvensseri, joita löytyi aiemmin vain 
kalliista ammattistudioista.

Tracker-musiikki
Tracker tai mod-musiikki yhdistää suur-
ta joukkoa digitaalisen musiikin ja ääni-
taiteen tekijöitä ympäri maailmaa. Suo-
messa populaarimusiikin puolella esim. 
Ville ”Darude” Virtanen aloitteli uraansa 
juuri tracker-ohjelmilla ja maailman ehkä 
arvostetuimmalle elektronisen musiikin 
levymerkille, Warp:ille, levyttävä Las-
si ”Brothomstates” Nikko omaa pitkän 
uran tracker-muusikkona.

Tracker-musiikki syntyi Amiga 500 
tietokoneelle kehitettyjen ohjelmien 
myötä 1980-luvun lopulla, kun tallennus-
kapasiteetiltaan pienille (esim. 720 kilo-
tavua) levykkeille tuli mahtua demote-
oksen tai tietokonepelin ohjelmakoodin 
ja grafiikan lisäksi myös sen musiikki. 
Tracker-ohjelmat mahdollistivat omien 

Tracker
katastro.fi: Codename Chinadoll, reaaliaikainen multimediateos
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Sarjan kaksi kotimaista eloku-
vaa ovat Milla Moilasen ohjaa-
ma animaatio/tanssielokuva 
VERTEBRA, joka tutkii aja-

tuksen muuttumista liikkeeksi. Sen ko-
reografi on Alpo Aaltokoski. Teoksessa 
tanssii Aaltokosken lisäksi Janne Marja-
aho. Saara Cantellin ohjaama POTRET-
TI on tragikoominen kuvaus avioliiton 
kulisseista. Koreografi on Paula Tuovinen. 
Teoksessa tanssivat Mirja Tukiainen ja Tu-
ro Mustakallio. 

Sarjaa ovat rahoittaneet kaikki poh-
joismaiset elokuvainstituutit, kansalliset 
televisioyhtiöt, Pohjoismainen elokuva- 
ja televisiosäätiö, NordScen sekä erilai-
set kansalliset ja alueelliset rahoittajat. 
Suomen rahoittajat ovat AVEK, Suomen 
elokuvasäätiö, YLE TV 1 sekä POEM. 

Sarjan tarkoituksena on kehittää 
pohjoismaista tanssielokuvatuotantoa, 
luoda alalle yhteistyöverkostoa ja kasvat-
taa tuotantovolyymia. Samalla on tarkoi-
tus kohottaa pohjoismaisen tanssieloku-
van profiilia. 

Kansainvälisen levityksen näkymät 
ovat hyvät. Sarja kiertää parhaillaan sekä 
kokonaisuutena että yksittäisinä eloku-

vina, ja se nähdään kattavasti Euroopas-
sa ja Kanadassa. Sarja nähdään mm. syys-
kuussa Nordisk Panoramassa, Malmössä. 
Kotimaiset teokset ovat lisäksi kilpailu-
sarjassa. Pohjoismaiset tv-esitykset ovat 
jo käynnistyneet. 

Moving North sarjan konseptia kehi-
tetään edelleen. Seuraavaa sarjaa suunni-
tellaan vuodeksi 2005. Sarjan vetovastuu 
siirtyy vuorottain kullekin Pohjoismaal-
le. Panoramassa Malmössa päätetään 
seuraavan sarjan päätuottajasta.

Lyhytelokuva kansainvälisenä 
yhteistuotantona
Sarja herättää ajatuksia myös kotimai-
sen lyhytelokuvan tilanteesta. Alalla 
on jo pitkään oltu huolissaan siitä, että 
koulujen ulkopuolella valmistuu vähän 
ammattimaisia lyhytelokuvia. Syitäkin 
on pohdittu. Filmituotantoina lyhytelo-
kuvat ovat suhteellisesti ottaen kalliita, 
ja ne ovat usein alirahoitettuja, jolloin 
omarahoitukset jäävät suuriksi. Toisaal-
ta lyhytelokuva on liian pieni kansainvä-
liseksi yhteistuotannoksi, jolloin tarvit-
tava lisärahoitus mm. tv-myynnin avulla 
jää saamatta. 

Retki lyhytelokuvaan on virkistävä, 
tarjoaahan sen muoto tilaisuuden irro-
tella, poiketa perinteisestä kerronnasta. 
Digitaalinen tuotantoformaatti tarjoaa 
tässä suhteessa runsaasti uusia mahdol-
lisuuksia, myös budjetin näkökulmasta. 
Ja tekijöitä kyllä löytyy, esimerkiksi Mo-
ving North -sarjan elokuvat valikoituivat 
119 ehdotuksen joukosta. 

Sarjamuotoinen kansainvälinen yh-
teistuotanto voisi olla eräs tapa, jolla 
kansallista lyhytelokuvatuotantoa kasva-
tetaan ja kehitetään. Sen konsepti tarjo-
aa malliksi kansainvälisen yhteistyöver-
koston, jonka avulla voidaan kehittää ly-
hytelokuvan genreä ja tuotantorakentei-
ta. Konseptia ja sen sisältöä voidaan rää-
tälöidä tilanteen ja tarjonnan mukaan. 
Tanssielokuvan rinnalle voidaan nostaa 
erilaisia teemoja tai esimerkiksi lyhyiden 
lastenelokuvien sarja. 

Moving North on esimerkki tekijöi-
den, tuottajien ja rahoittajien yhteistyös-
tä. Takana on pitkä rakennusvaihe, mut-
ta nyt on luotu perusta, jonka pohjalta on 
hyvä jatkaa.  

Outi Rousu
tuottaja

MARGINAALISTA 
MARGINAALIIN 
Laita-alueelle eksyttyään voi kuitenkin 
aina jatkaa kauemmas keskustasta. Voi 
esimerkiksi innostua ohjaamaan lyhyitä 
tanssielokuvia. Silloin ollaan lajityypissä, 
jonka harva osaa suoraan määritellä. Ai-
na eivät edes tekijät itse. Mitä oikein on 
tanssielokuva? 

Moving North tarjoaa heterogeeni-
sen ja rosoisenkin vaihtoehtovalikoiman. 
Sen mukaan lyhyt tanssielokuva voi olla 
lähes kaikkea mahdollista perinnetans-
sin taltioinnista upeasti animoituun lii-
ketutkielmaan tai tanssia kerrontakeino-
naan käyttävään tarinaan. Pidän sarjas-
ta juuri sen monimuotoisuuden vuoksi. 
Viisiminuuttisten elokuvien joukkoon 
mahtuu sekä enemmän että vähemmän 
itseäni koskettavia, yllättäviä ja riemas-
tuttavia. Henkilökohtaisiksi suosikeiksi 
nousevat sellaiset elokuvat, jossa kahden 
taiteenlajin, tanssin ja elokuvan, osaami-
nen kietoutuu luontevasti ja tasaveroi-
sesti yhteen. Heikoimpia ovat ne eloku-
vat, joissa elokuvakerronnan keinot ovat 
jääneet hyödyntämättä. Tanssin parista 
tuleville katsojille arvottamisperusteet 
ovat varmasti toiset. 

MOVING NORTH

Kun elokuvante-
kijänä ilmoittaa 
intohimokseen 
lyhytelokuvan, 
saa aika usein 
kohdata kum-
mastusta tai jopa 
suoraa epäuskoa. 
Rinnastus ru-
nouteen on kyllä 
tuttu, mutta silti 
lyhytelokuvaa 
tunnutaan 
monesti pidettä-
vän vain pakolli-
sena harjoittelu-
vaiheena, jonka 
avulla kerätään 
riittävästi 
näyttöä pitkää 
elokuvaa varten. 
Arvostettuinakin 
lyhytelokuvat 
ovat väistämättä 
elokuvataiteen 
marginaalia.

Saara Cantell
ohjaaja

Lisätietoa Moving 

North –sarjasta: www. 

movingnorth. com,

www. periferiapro-

ductions. fi 

Pohjoismainen 
tanssielokuvasar-
ja Moving North 
– 10 Short Dance 
Films sai maail-
man ensi-iltansa 
huhtikuussa 
2003 Kööpenha-
minassa. Elo-
kuvaohjaajat, 
koreografit sekä 
tanssijat kaikista 
Pohjoismaista 
ovat valmistaneet 
10 persoonallista 
tanssielokuvaa, 
kaksi eloku-
vaa kustakin 
Pohjoismaasta.  
Sarja on viiden 
pohjoismaan 
yhteistuotantona 
toteutettu. Sen 
suomalainen tuot-
taja on Periferia 
Productions.

Kiinnostavinta kuitenkin on, että 
tanssielokuva voi olla paljon muutakin 
kuin mitä Moving North –sarja nyt tar-
joaa. Jatkolle on tilaa ja tarvettakin. Mi-
nua viehättää lyhyissä fiktioissa muun 
kuin ns. realistisen kerronnan käyttö. 
Ihmisten välisten suhteiden kuvaami-
sessa hyvin tehty tyylittely ja liioittelu 
saattavat tuottaa todemman lopputu-
loksen kuin normaaliin pyrkivä arki-
draama. Olen kiinnostunut siitä, miten 
sisäinen maailma ja tunnetodellisuus 
saadaan näytetyksi elokuvan keinoin. 
Tanssi, jossa kaikki liike on jo lähtökoh-
taisesti muunneltua ja metaforista, sopii 
tästä syystä  erinomaisesti elokuvan ker-
rontakieleksi.

En myöskään oikein osaa tehdä eroa 
”tanssielokuvien” ja ”tavallisten” fiktioiden 

välille. Ennemmin ajattelen, että olen oh-
jannut joukon lyhytelokuvia, joista osassa 
tarina on kerrottu tanssin avulla. Samas-
ta syystä ohjaamani lyhyet tanssielokuvat 
kattavat vain varsin kapean sektorin tans-
sielokuvan kentästä. Todelliset tanssielo-
kuvat ovat vielä näkemättä. Maya Derenin 
1940-luvulla uuteen ulottuvuuteen avaama 
ovi on yhä ainoastaan raollaan. 

Elokuvan keinot tarjoavat suoraan 
kameralle tehdylle koreografialle huikei-
ta mahdollisuuksia: täyden vapauden ajan 
ja paikan kahleista, mittasuhteista ja jopa 
painovoimasta…  Mahdollisuuden heit-
täytyä unen lakien varaan. Etsinkin sel-
laista koreografiaa, jota ei olisi mahdol-
lista edes kuvitella sen paremmin näyt-
tämölle kuin mihinkään muuhunkaan 
todelliseen fyysiseen tilaan.

Potretti, 
kuvaaja Outi Rousu, 
kuvassa 
Turo Mustakallio ja 
Mirja Tukiainen
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Tommi Nilsson 
sopimusneuvottelija
Tuuli Hyytiä 
lakimies
Kopiosto ry

Tekijän-
oikeus 
perus-
oikeuksien 
puntarissa
Tekijänoikeuslaki muuttuu
Informaation välittäminen ja vastaan-
ottaminen kuuluu nykypäivän hyvin-
vointiin. Tiedonkulussa hyödynnetään  
samanaikaisesti useita perusoikeuksia, 
kuten oikeutta itsensä ilmaisemiseen ja 
viestin vastaanottamiseen tai elinkeinon 
harjoittamiseen. Perustuslaissa turvat-
tu omaisuuden suoja liittyy yhä yleisem-
min viestien sisältöön: viesteissä kulkee 
aineetonta omaisuutta kuten kuvia tai 
musiikkia.

Perusoikeuksien sovittaminen yh-
teen niin, että kukin oikeus todella to-
teutuu, on osaltaan lainsäätäjän tehtävä. 
Suomessa, kuten muissakin EU-maissa, 
on paraikaa käynnissä tekijänoikeusla-
kien muutostyö, jotta lakimme vastai-
si EU:n tekijänoikeussäännöksiä. Lakia 
muutettaessa perusoikeuskysymykset 
ovat olleet aiempaa enemmän esillä. 

Eduskunnalle annettiin viime loka-
kuussa tekijänoikeuslain uudistusta kos-
keva hallituksen esitys. Sivistysvaliokun-
nassa katsottiin, että esityksellä oli pe-
rusoikeuksiin liittyviä yhteyksiä, ja laki-
esityksestä päätettiin pyytää perustusla-
kivaliokunnan lausunto. Perustuslakiva-
liokunta ei kuitenkaan ennättänyt antaa 
lausuntoaan ennen vaalikauden loppua, 
joten lakiehdotus raukesi helmikuussa 
2003. Uusi, edellisen pohjalle rakentuva 
esitysluonnos annettiin heinäkuun puo-
lessa välissä. 

MEDIA 
PLUS
Virve Indrén
MEDIA-ohjelman teknisen 
avun toimisto

Lisää rahaa ja hakijoita
Euroopan komissio on esittä-
nyt MEDIA-ohjelman jatkamis-
ta vuodella (2006), jotta ohjelma 
seuraisi paremmin unionin yleisiä 
budjettinäkymiä. Nykyisen pää-
töksen mukaisesti ohjelma päät-
tyisi vuoden 2005 lopussa. Ko-
missio on ehdottanut ohjelman 
budjetin kasvattamista 93 miljoo-
nalla eurolla. 

MEDIA-ohjelman tämänhet-
kinen budjetti koulutushankkeil-
le on 50 miljoonaa euroa ja uuden 
ehdotuksen mukaan se kasvaisi 
7,4 miljoonalla eurolla. Ohjelman 
hankekehittely- ja jakeluosion 
budjetti on 350 miljoonaa euroa 
ja kasvuksi on ehdotettu 85,6 mil-
joonaa euroa. MEDIA-ohjelman 
jatkosta päätettäneen lopullisesti 
ensi vuoden alkupuolella. Päätös-
prosessi vie oman aikansa, koska 
siihen osallistuvat komissio, jä-
senmaat neuvoston kautta sekä 
Euroopan parlamentti. 

Uudet budjettiehdotukset 
johtuvat osaltaan ohjelman jat-
kovuodesta, mutta myös uusien 

maiden mukaantulosta. Unionin 
laajentuminen on ovella ja uudet 
maat ovat jo mukana MEDIA-oh-
jelmassa. 

First In – First Served
Tänä vuonna itäisen Euroopan mais-
ta on tullut pari sataa hakemusta. 
Hakemuskäytännöt ovat luonnolli-
sesti vielä heille uutta, eikä osa ha-
kemuksista ole läpäissyt teknistä 
seulaa. Hakuprosessit ovat tältä vuo-
delta kesken, joten tuloksista on vielä 
liian aikaista puhua.

MEDIA-ohjelman hankeke-
hittelyn osalta voin kuitenkin sa-
noa, että kaikki maat mukaanlu-
kien hakemuksia on saatu ennäyk-
selliset 775 kappaletta ja suurin osa 
niistä kasaantui aivan hakuajan lop-
puun. Suomalaisia hakemuksia on 
17 kappaletta. Avoimen haun ”fi rst 
in, fi rst served” -periaate ei ole vie-
läkään auennut tuottajille. Myös 
liian monet suomalaiset jättivät ha-
kemuksensa viime tipassa. Suoma-
laisista positiivisen vastauksen ovat 
toistaiseksi saaneet dokkarihake-
mukset Art Film Productionilta ja 
Zen City Communicationiltä sekä 
slatehakemus Mandart Entertain-
mentilta. Muut hakemukset juut-
tuivat viiden sadan hakemuksen 
loppusumaan, josta vastaukset ovat 
odotettavissa vasta lokakuussa. 

Evaluointi
MEDIA Plus –ohjelman puolivälin 
evaluointi käynnistyi keväällä. Sitä 
tekemään valittiin kolmen konsult-
tiyrityksen (April, Secor ja Media 
Consulting Group) yhteistarjous. 
Kyselylomake oli täytettävissä netis-
sä kesäkuun loppuun asti ja sen lisäk-
si konsultit ovat haastatelleet henki-
lökohtaisesti tuensaajia. Evaluoinnin 
tarkoituksena on tuoda esiin käyt-
täjien eli tuensaajien kokemuksia 
ja mielipiteitä ohjelmasta, jotta sitä 
voitaisiin tehostaa ja parantaa ohjel-
man loppuvuosiksi. Tutkimus poh-
justaa myös komission esitystä ohjel-
masta, joka tullee seuraamaan Media 
Plussaa vuonna 2007.

Sari Palosaari: Kerä II, installaatio, Muu galleria 2003
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Perusoikeuksien merkitys
Perusoikeudet ovat perustuslain ihmisil-
le takaamia perustavanlaatuisia oikeuksia, 
joiden on perinteisesti kuvattu olevan hie-
rarkkisesti tavallisen lain yläpuolella. Pe-
rusoikeudet asettavat reunaehtoja mark-
kinoille ja vaikuttavat markkinatoimijoi-
den välisiin suhteisiin. Ne kontrolloivat 
esimerkiksi sitä, mitä ja miten voi omistaa, 
ketkä voivat tehdä sopimuksia ja minkä si-
sältöisiä sopimuksia voidaan tehdä. 

Perusoikeuksien tulisi olla keske-
nään tasapainossa, mutta niiden välille 
voi joissain tilanteissa muodostua ris-
tiriita. Tällöin on pystyttävä ratkaise-
maan, minkä oikeuden toteutuminen on 
yhteiskunnan kannalta tärkeämpää. Mi-
tään perusoikeutta ei kuitenkaan voida 
täysin sivuuttaa. 

Erityisesti on tekijänoikeuslain uu-
distusprosessissa ollut esillä tekijänoi-
keuden ja sananvapauden välinen tasa-
paino. Perusoikeusherkkyyden lisäänty-
minen ei kuitenkaan näyttäisi liittyvän 
ainoastaan tekijänoikeuksiin, vaan varal-
lisuusoikeuksiin yleensä.

Tekijänoikeus ja sananvapaus
Perustuslakimme mukaan jokaisella on 
sananvapaus. Vastaavasti omaisuutemme 
suoja, johon myös tekijänoikeus luetaan, 
on turvattu perustuslaissa. 

Sananvapauteen sisältyy oikeus il-
maista, julkistaa ja vastaanottaa tieto-
ja, mielipiteitä ja muita viestejä kenen-
kään ennakolta estämättä. Tekijänoikeus 
puolestaan antaa tekijälle yksinoikeuden 
päättää teoksensa käytöstä. On väitetty, 
että tekijänoikeus estäisi sananvapauden 
toteutumista, koska se estää tai vaikeut-
taa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä 
sisältävän aineiston käyttämistä. 

Lainsäätäjä ei ole väitteen edessä en-
simmäistä kertaa. Tekijänoikeutta on pe-
rinteisesti eri perustein rajoitettu laissa. 
Teoksia voi käyttää monin tavoin oikeu-
denhaltijan lupaa kysymättä. Teoksia on 
lupa hyvän tavan mukaisesti siteerata, 
esimerkiksi perusteltaessa omia näke-
myksiä tai kritisoitaessa teosta. Sano-
ma- tai aikakauslehteen on mahdollisuus 
ottaa toisesta lehdestä uskonnollista, po-
liittista tai taloudellista päivänkysymystä 
koskeva kirjoitus. Televisio- tai radiolä-
hetykseen tai elokuvaan saadaan sisällyt-
tää päiväntapahtumassa näkyvä tai kuu-
luva teos. Viranomaisten lausumia on lu-
pa toisintaa vapaasti ja niin edelleen. Nä-
mä tekijänoikeuden rajoitukset edistävät 
sitä, että viestit välittyvät eteenpäin oi-
keansisältöisinä.

Oleellisinta on kuitenkin se, että te-
kijänoikeus ei suojaa tietoa, ideoita, peri-
aatteita tai ajatuksia, joita teoksiin sisäl-
tyy - vaan ilmaisun omaperäistä muotoa. 
Tekijänoikeus ei näin ollen ulotu sanan-
vapauden ydinalueelle.

Tekijänoikeus ja sivistykselliset 
perusoikeudet
Perustuslain mukaan julkisen vallan on 
turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdol-

lisuus kehittää itseään varattomuuden 
sitä estämättä. Tekijänoikeuslaissa tämä 
perusoikeus huomioidaan muun muassa 
koulujen, kirjastojen ja laitosten hyväksi 
säädetyissä tekijänoikeuden rajoituksis-
sa. Esimerkiksi runoja ja musiikkia on lu-
pa esittää opetuksen yhteydessä ja kirjas-
toista voidaan lainata teoksia yleisölle. 

Takaamalla tekijälle oikeus teokseen-
sa kannustetaan luovan työn tekemiseen, 
josta yhteiskunta hyötyy sivistyksellises-
ti. Oikeudellisesti turvattu ympäristö 
antaa tekijälle kestävät puitteet teoksen-
sa levittämiseen sekä edistää näin tiedon 
ja ajatusten leviämistä. 

Huomattavaa sekä itsensä kehittä-
misen että perustuslain turvaaman yksi-
tyisyyden suojan kannalta on se, että te-
kijänoikeus ei ulotu yksityiselle alueelle. 
Teoksia saa vapaasti hyödyntää esimer-
kiksi omassa opiskelu- ja harrastustoi-
minnassa. 

Tekijänoikeuslaissa on myös niin sa-
nottuja sopimuslisenssisäännöksiä, jot-
ka helpottavat aineistojen käyttölupien 
hankkimista. Esimerkiksi kouluissa jul-
kaisujen valokopiointi ja tv- ja radio-oh-
jelmien nauhoitus opetuksen tueksi on 
järjestetty näihin säännöksiin nojautuen. 
Yksittäisten opettajien ei tarvitse hank-
kia lupia valokopioimiseen tai nauhoitta-
miseen, vaan luvista sovitaan keskitetys-
ti opetusministeriön sekä Kopioston ja 
Tuotos ry:n välillä. Vastaavanlaisia lupa-
järjestelyjä ehdotetaan otettavaksi lakiin 
myös kirjastojen toiminnan helpottami-
seksi. Uudessa tekijänoikeuslakiesityk-
sessä on lisäksi laajennettu vammaisten 
mahdollisuuksia käyttää teoksia.

Digitaaliset lukot suojaavat teoksia
Kehittyvä tekniikka tuo mukanaan en-
tistä enemmän markkinalähtöisiä ratkai-
suja tekijänoikeusalalle. Markkinoilla on 
käytössä erilaisia tekniikoita, joilla pysty-
tään rajoittamaan teoksen kopiointia tai 
aineistoon pääsyä (niin sanotut DRM- 
eli Digital Rights Management –teknii-
kat). Toimivien tekniikoiden avulla teok-
sia voidaan levittää verkossa hallitusti, 
mikä edistää sähköisten markkinoiden 
kehittymistä.

Tekijänoikeuslakiesityksessä sääde-
tään teknisten suojakeinojen oikeudel-
lisesta suojasta, joka koskee erityisesti 
digitaalisessa muodossa olevia aineistoja. 
Sikäli kun oikeuksien haltija on päättä-
nyt ”lukita” aineistonsa niin, että siihen 
pääsee käsiksi vain hankkimalla tähän sa-
lasanan tai muun koodin tai niin, että sen 
kopiointia on rajoitettu, ei tätä suojausta 
saa muulla tavoin kiertää tai murtaa. 

Suojaustekniikat vaikuttavat mah-
dollisuuteen vastaanottaa tietoa tai vies-
tejä. Voidaan kuitenkin kysyä, eroavatko 
digitaaliset lukot idealtaan perinteisistä 
tavoista, joilla aineistoon pääsyä kontrol-
loidaan: elokuviin pääsee hankkimalla li-
pun ja kirjan saa kirjakaupasta käyttöön-
sä sen ostettuaan. 

Tekniset suojaukset voivat myös estää 
tekijänoikeuden rajoitusten hyödyntämi-

sen. Lakiesityksessä on haettu tasapainoa 
niin, että teknisesti suojatun aineiston tu-
lee olla hyödynnettävissä tietyissä tilan-
teissa, joissa aineiston vapaaseen käyt-
tämiseen on tekijänoikeutta tärkeämpi 
intressi. Tällainen tilanne voi olla esimer-
kiksi kirjastoissa tapahtuva kopiointi. Jos 
aineisto on kuitenkin näissä tilanteissa 
hankittu verkon kautta, sopimusvapaus 
vallitsee. Osapuolet voivat esimerkiksi so-
pia, että asetettua lukkoa ei saa avata.

Tekijänoikeudet osana markkinoita
Jokaisella on perustuslain mukainen oi-
keus hankkia toimeentulonsa valitsemal-
laan työllä tai elinkeinolla. Tähän liittyen 
puhutaan myös markkinoille pääsyn va-
paudesta. 

Moni elinkeino perustuu suojattujen 
teosten hyödyntämiseen. Esimerkiksi 
televisiokanavia jakelevien kaapeliope-
raattoreiden toiminta perustuu pitkälti 
tekijöiltä ja muilta oikeudenhaltijoilta 
hankittuihin käyttölupiin. Markkinoille 
voi päästä ja markkinoilla voi toimia te-
kemällä sopimuksia – vastaavalla tavalla 
kuin aineellisten hyödykkeiden markki-
noilla. Tekijänoikeuksien kohdalla sopi-
muksen ehdoista voidaan hyvin pitkälti 
sopia vapaasti. 

Oikeuksien loukkaamaton ydinalue
Perusoikeuksien huomioiminen lisää 
huomioon otettavien näkökohtien mää-
rää lain soveltamisessa ja antaa tilaa tie-
tynlaiselle tilanneherkkyydelle. Samalla 
punnintatilanne tavallaan yksinkertais-
tuu: toisen perusoikeuden käyttämi-
nen ei saa loukata toisen perusoikeu-
den loukkaamatonta ydinaluetta. Toisin 
sanoen, esimerkiksi omaisuuden suojaa 
ei voida rajoituksetta rikkoa vetoamalla 
elinkeinonvapauteen. Perusoikeuksien 
välistä tasapainoa voidaan hakea pyrki-
mällä suhteellisuuteen.

Tilanneherkkyyden haasteena on se, 
että markkinat kansainvälistyvät, tek-
niikka kehittyy, tekijä – käyttäjä asetelma 
sirpaloituu ja käyttö ketjuuntuu uudella 
tavalla. Monet digitaaliset tuotteet, ku-
ten verkko-opetusmateriaalit, voivat ke-
hittyä niin, että sama henkilö on sekä 
tekijän että käyttäjän asemassa. Tämä 
kehitys voi vaikeuttaa perusoikeussuo-
jatun oikeuden ydinalueen paikantamis-
ta, niin tekijänoikeuden kuin muidenkin 
sen kanssa risteävien perusoikeuksien 
kohdalla. Suomalainen perusoikeusnä-
kökulma saattaa sitä paitsi olla riittä-
mätön suojattavan oikeuden ydinalueen 
paikantamiseksi. 

Punnittaessa tekijänoikeuden ja mui-
den perusoikeuksien välistä tasapainoa, 
kysymys on lopulta siitä, mitä yhteiskun-
nassamme arvostetaan. Sisältötuotan-
non tavoitteena tulisi hyvinvoivassa yh-
teiskunnassa epäilemättä olla aineistojen 
korkea taso. Jotta tämä tavoite toteutui-
si, luovan työn riippumattomalle tekemi-
selle on tarjottava todelliset edellytykset. 
Tuskin on niin, että näitä edellytyksiä yl-
läpitämällä tallataan perusoikeuksia.
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lyhyesti

AVEKin 
hallin-
nossa 
muutok-
sia
AVEKin johto-
kunnan kokoon-
pano on muuttu-
nut. Astrid Gartz 
ja John Webster 
lopettivat ja tilalle 
kutsuttiin ohjaaja 
Liisa Helminen ja 
johtaja Ismo Silvo. 
Myös koulutus-
jaostossa tapahtui 
muutoksia. Pois 
jäivät Marjatta 
Sario, Minna Tuo-
vinen sekä John 
Webster. Tilalle 
tulivat tv-ohjaa-
ja Pirkko Epstein, 
animaatio-ohjaa-
ja Kari Juusonen 
ja lavastaja Minna 
Santakari. Uusi-
en hallintoelimi-
en kaksivuotinen 
kausi alkoi heinä-
kuussa.

Toukokuus-
sa aloitti työn-
sä Kopiosto/
AVEKin uusi toi-
mitusjohtaja Pek-
ka Rislakki. Hä-
nellä on pitkä ko-
kemus kansainvä-
lisistä asiantuntija- 
ja johtotehtävistä. 
Ennen Kopios-
toon siirtymistä 
Rislakki työsken-
teli Euroopan ko-
missiossa johta-
vana hallintovir-
kamiehenä. Mo-
nipuoliseen koke-
mukseen sisältyy 
myös rupeama 
media-alalla moni-
mediatalo A4-Me-
dian varatoimitus-
johtajana. 

AVEKin joh-
tokunta päätti hel-
mikuussa pidetys-
sä kokouksessaan, 
että AVEKissa 
aletaan noudattaa 
Kopioston halli-
tuksen vahvista-
maa tekijänoikeu-
dellisten korvaus-
ten vanhenemisai-
kaa. Kolmen vuo-
den kuluttua lop-
puselvityseräpäi-
västä nostamatta 
oleva tuki palau-
tuu automaattises-

ti takaisin tukiva-
roihin, ellei tuen 
saaja ole toimitta-
nut hyväksyttävää 
loppuselvitystä, 
tai antanut hyväk-
syttyä selvitystä 
hankkeen viivästy-
misestä. 

Sisältö-
tuotannon 
kehitys-
raha
AVEK jakoi hel-
mikuussa ope-
tusministeriön 
osoittamaa tukea 
kotimaisten digi-
taalista monika-
navaisuutta hyö-
dyntävien sisältö-
tuotantojen kehit-
tämiseen. Sisältö-
tuotannon kehi-
tysrahaa jaettiin 
yhteensä 110 000 
euroa.

Kehitysrahaa 
tavoitteli 23 hake-
musta, joista tukea 
myönnettiin yh-
deksälle. Kaikki-
aan tukea haettiin 
noin 500 000 eu-
roa. Uusien sovel-
lutusten pilottien 
valmistamiseen ja 
testaukseen kes-
kittyvät hankkeet 
toteutetaan yh-
teistyössä koti-
maisten tv-yhtiöi-
den ja puhelinope-
raattoreiden kans-
sa vuoden 2003 
aikana.

Päätökset tu-
en jakamisesta te-
ki AVEKin ja ope-
tusministeriön ni-
mittämä asiantun-
tijaraati: profes-
sori Philip Dean, 
tuottaja Petri Sa-
raste, projekti-
päällikkö Petra 
Tarjanne ja AVE-
Kin mediataiteen 
tuotantoneuvoja 
Veli Granö. 

Uusi sisältö-
tuotannon kehi-
tysraha tulee ha-
kuun myöhemmin 
tänä syksynä. 
Tuen kriteerejä 
tarkennetaan jon-
kun verran ja jaet-
tava summa tulee 
olemaan 120 000 
euroa. Tiedot ha-

usta ilmoitetaan 
myöhemmin AVE-
Kin kotisivuil-
la, osoitteessa 
www.kopiosto.fi/
avek.

Tutkimus 
suoma-
laisesta 
doku-
mentti-
elokuva-
tuotan-
nosta 
Taiteen maisteri 
Antti Haase on te-
kemässä tutkimus-
ta ”Suomalaisen 
dokumenttieloku-
vatuotannon toi-
mialakuvaus” Tam-
pereen teknillisen 
yliopiston diplo-
mityönä. Tutki-
muksen tavoittee-
na on kuvata SES:
n ja AVEK:n tuke-
man dokumentti-
elokuvatuotannon 
toimialan raha- ja 
tuotantoprosessit 
ja yhteiskunnalli-
set  vaikutukset. 
Tutkimuksessa ku-
vataan toimialaa 
tuotantojen, tuo-
tantoyhtiöiden ja 
niiden tunnuslu-
kujen avulla pää-
osin vuosina 1998-
2002.

Haasen tutki-
mus on ensimmäi-
nen dokumentti-
elokuvatuotannon 
toimialasta teh-
tävä laaja tieteel-
linen tutkimus. 
Tutkimus tehdään 
koko toimialan nä-
kökulmasta pal-
velemaan kaikkia 
alan toimijoita.  

Tutkimuksen 
ohjausryhmään 
kuuluvat Jouko 
Aaltonen (Doku-
menttikilta ry), 
Petri Rossi (SES), 
Timo Humaloja 
(AVEK), Iikka 
Vehkalahti (Yleis-
radio Oy) ja Mika 
Hannula (TTY). 

Milla 
Moilanen 
palkittiin
Milla Moilanen 
sai AVEKin luo-

van työn tun-
nustuspalkinnon 
Kopioston kesä-
kuussa pidetyissä 
25-vuotisjuhlissa. 

Milla Moila-
nen on digitaali-
sen sisällön pio-
neereja, ensim-
mäisiä animaatto-
reita, jotka työs-
kentelevät kokeel-
lisen videotaiteen 
kentällä. 

Moilasen yh-
distää teoksissaan 
ennakkoluulot-
tomasti erilaisia 
kuvamateriaa-
leja, kuten gra-
fiikkaa, valoku-
via ja liikkuvaa 
kuvaa. Moilasen 
animaatioeloku-
vat Signals (1993), 
Deep (1995), Sca-
le (1996),Wanted 
(1998), Dual (1999) 
ja Passage (2001) 
ovat saaneet lukui-
sia kotimaisia ja 
kansainvälisiä pal-
kintoja. Uusin te-
os Vertebra (2003) 
on aloittanut kan-
sainvälisen levi-
tyksensä keväällä 
2003. 

Milla Moila-
sen tuotanto muo-
dostaa temaatti-

sesti ehjän koko-
naisuuden, vaik-
ka teokset ovat 
monikerroksisia 
ja monimerkityk-
sellisiä. Niiden 
tasot vaihtelevat 
henkilökohtai-
sesti koetusta yh-
teiskunnalliseen 
kommentointiin. 
Kaikkien teosten 
keskiössä on kom-
munikoiva - tai si-
tä yrittävä - ihmi-
nen. Moilanen on 
digitaaliajan käsi-
työläinen, jonka 
työkaluina ovat vi-
deo ja tietokone. 
Työskentelypro-
sessi, jossa teokset 
valmistetaan kuva 
kuvalta, on työläs 
ja aikaa vaativa. 

Luovan työn 
tunnustuspalkinto 
oli suuruudeltaan 
5 000 euroa ja se 
myönnettiin AVE-
Kin multimedia- 
ja mediataiteen 
tukivaroista. 

Pixoff 
kerää 
kävijöitä
Lyhytelokuvia ja 
animaatioita ver-
kossa esittävä 
Pixoff kasvattaa 

edelleen kävijä-
määriään. Elokuu-
hun 2003 mennes-
sä sivustolla on jo 
yli 2 000 rekiste-
röitynyttä jäsen-
tä. Katsottavissa 
on 200 kotimaista 
lyhytelokuvaa ja 
animaatiota, joil-
la on yhteensä jo 
huikeat 130 000 
katsojaa. Pixoff on 
AVEKin ja Provi-
sual Oy:n alkuun 
saattama yhteisö- 
ja julkaisukanava 
netissä.

Uus-
median 
huippu-
palkinto 
Suomeen 
Vuorovaikuttei-
nen televisiotuo-
tanto Accidental 
Lovers (Vahinko-
laukauksia) voitti 
Banffin televisio-
festivaalilla Ka-
nadan Albertassa 
interaktiivisten 
mediatuotteiden 
CyberPitch-kilpai-
lun pääpalkinnon, 
10 000 Kanadan 
dollaria.

Accidental 
Lovers -tuotan-
to on käsikirjoi-

Outi Rousu ja Milla Moilanen

V
eli G

ran
ö
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Tanssi-
elokuva-
festivaa-
lien pää-
palkinto 
Suomeen
Hanna Brothe-
ruksen ja Hanna 
Haaslahden oh-
jaama tanssielo-

kuva Ole aina luo-
namme on voit-
tanut pääpalkin-
non Amsterdamin 
CINEDANS tans-
sielokuvafestivaa-
leilla. Ole aina luo-
namme on tanssi-
elokuva äitiyden 
sitoumuksista; 
vuorovaikutukses-
ta jossa saa kaiken 
mutta joutuu myös 
antamaan kaik-
kensa. Lapsen tar-
peet ja vaatimuk-
set ovat rajatto-
mat, mutta miten 
määrittää omat ra-
jansa äitiydessä, jo-
ka on aina läsnä.

Elokuvan on 
tuottanut Helsin-
gin Diakonissalai-
tos yhteistyössä 
Fantomatico Oy:
n kanssa.  AVEK 
on tukenut teosta. 
Elokuvassa esiin-
tyvät Anne Af-
fourtit sekä Ro-
bert, Johannes ja 
Amos Brotherus. 
Elokuvan musii-
kin on säveltänyt 
Antti Ikonen ja 
sen on kuvannut 
Panu Heikkilä.

Ennätys-
määrä 
suoma-
laisia 
elokuvia 
Nordisk 
Panora-
maan
Suomalaisilla elo-
kuvilla on vahva 
edustus Malmös-

sä, Ruotsissa pi-
dettävällä Nordisk 
Panorama -eloku-
vafestivaalilla. Ta-
pahtumaan valit-
tiin kaikkiaan 18 
suomalaista elo-
kuvaa.

Nordisk Pa-
norama on tärkein 
pohjoismaista elo-
kuvaa esittelevä 
tapahtuma, joka 
järjestetään vuo-
rovuosin eri Poh-
joismaassa. Tänä 
vuonna elokuva-
alan ammattilaiset 
ja yleisö suuntaa-
vat Malmöön 23.–
28.9. Tapahtumas-
sa palkitaan par-
haat pohjoismai-
set dokumentti- ja 
lyhytelokuvat. 

Lisätietoja: 
www.nordisk-
panorama.com

Nordisk 
Panoramaan 
valitut 
suomalais-
elokuvat:
Lyhytelokuvat:
Lentoposti, Kaisa 
Penttilä
Ei siihen kuole, 
Kimmo Taavila
Haamuraja, Mik-
ko Torvinen
Moni moitti muo-
toani, Leena Jääs-
keläinen
Potretti, Saara 
Cantell
Punctata, Niina 
Suominen
Puhalluskukka-
poika ja taivaan-

korjaaja, Raimo O 
Niemi
Silencer, Christer 
Lindström
Suburban Studies: 
Vocabulary, Juha 
Mäki-Jussila
Kaksitoista kuu-
kautta, Katariina 
Lillqvist
Treevil, Christer 
Lindström, Aino 
Ovaskainen & Ai-
ju  Salminen
Vertebra, Milla 
Moilanen
Dokumentti-
elokuvat:
Henkäys, Sonja 
Lindén
Family Files, Mari 
Soppela
Lost and Found, 
Kanerva Ceder-
ström
Tähteläiset, Veli 
Granö
Noble Virgins, Jer-
zy Sladkowski
Huutajat - Screa-

tus- ja demovai-
heessa Taideteolli-
sen korkeakoulun 
Crucible-studios-
sa, joka on Media-
keskus Lumeen ja 
Medialaboratori-
on yhteishanke. 
AVEK tukee tuo-
tannon käsikirjoi-
tusta. Accidental 
Lovers –konsep-
tista vastaavat oh-
jaaja Mika Tuomo-
la ja käsikirjoitta-
ja-pelisuunnittelija 
Leena Saarinen. 
Accidental Lovers 
muuttaa television 
kautta tekstivies-
tittämisen draa-
malliseksi koke-
mukseksi. Se luo 
TV-”chatin” yhte-
yteen mustan ko-
mediasarjan rak-
kaudesta, johon 
voidaan osallistua 
ja johon voidaan 
vaikuttaa. Tuo-
tannossa näyttele-
vät mm. Kristiina 
Elstelä ja Lorenz 
Backman.

 Banff on Ka-
nadan suurin te-
levisiofestivaali ja 
se järjestettiin nyt 
24:n kerran. 

Hanna Brotherus ja 
Hanna Haaslahti: Ole 
aina luonamme

ming Men, Mika 
Ronkainen

Avanto 
Avanto-festivaali 
tulee jälleen mar-
raskuussa, nyt nel-
jättä kertaa. Festi-
vaali esittelee uu-
den teknologian 
hyödyntämistä ny-
kytaiteessa, mut-
ta pääpaino on sen 
avulla luotavissa 
sisällöissä eikä de-
sign-ratkaisuissa. 
Monien esitysten 
poikkitaiteellisuu-
desta huolimatta 
ohjelmiston pai-
nopiste on kokeel-
lisessa musiikissa 
ja elokuvassa.

Elokuvaoh-
jelmiston päävie-
ras on 60-luvulla 
aloittanut ruotsa-
lais-amerikkalai-
sen Gunvor Nel-
son. Muita ohjaa-
javieraita ovat 70-
luvun tietokonea-
nimaation pionee-
ri Lillian Schwartz 
New Yorkista ja 
viime vuosien digi-
taalisen glitch-vi-
deon huippunimi 
Tina Frank Wie-
nistä. M.M. Serra 
New York Film-
makers Coopera-
tivesta kuratoi yh-
dessä Ilppo Poh-
jolan kanssa sarjan 
”kokeellista por-
noa” ja jo perin-
teeksi muodostu-

neissa Avantos-
cope-näytöksissä 
nähdään uusinta 
uutta kokeellisissa 
musiikkivideois-
sa sekä äänitaiteen 
ja liikkuvan kuvan 
yhdistelmissä.

Live-ohjelman 
pääesiintyjät ovat 
amerikkalaiset 
Terre Thaemlitz ja 
Ultra-red, joiden 
ääni- ja videoesi-
tyksissä digitaa-
linen avantgarde 
lyö poikkeukselli-
sella tavalla kättä 
radikaalin poliit-
tisen ajattelun ja 
aktivismin kans-
sa. Ruotsalaisella 
fluxus-henkisellä 
surrealistilla Leif 
Elggrenillä on se-
kä live-esitys Kias-
ma-teatterissa et-
tä näyttely MUU-
galleriassa. Suo-
malaisista kuvaa ja 
ääntä yhdistävistä 
esityksistä mer-
kittävin on The 
Sperm -yhtyeestä 
tunnetun Pekka 
Airaksisen 35-vuo-
tista levytysuraa 
esittelevän koko-
elma-cd:n julkista-
miskonsertti.

Avanto Hel-
sinki Media Art 
Festival 20.–23.11, 
tarkka ohjelma jul-
kaistaan syyskuun 
alussa osoitteessa 
www. avanto festi-
val. com

Mika Tuomola ja Leena Saarinen:
Accidental Lovers 
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TOINEN SUOMI
R A P O R T T I

Toinen Suomi -hanke Pori/Satakunta-alueella on 

edennyt talven ja kevään aikana suunnitelmien mu-

kaan. Tammikuun lopussa päättyi peruskoulutusjak-

so, jossa suomalaisten huippuasiantuntijoiden lisäksi 

on vierailijoita ollut mm. Yhdysvalloista, Etelä-Afri-

kasta ja Englannista. Tuotantoon menevät hankkeet 

päätettiin helmikuussa.

Huhtikuun puolessa välissä alkoivat Toisen Suo-

men kuningastuotteen, 3-tuntisen dokumenttieloku-

van kuvaukset. Elokuvan tarina kuvaa Porin kaupun-

kia halkaisevaa Isolinnankatua, sen elämää ja ihmisiä 

kollektiivisen dramaturgian muodossa. Materiaalissa 

tiivistyy Porin sosiaalinen todellisuus ja ajalliset ker-

rostumat tiheällä ja klassisella tavalla. Dokumentin 

leikkaus on käynnissä. Siitä huolehtivat hollantilainen 

Menno Boerema ja Anne Lakanen. Muut elokuvat on 

tarkoitus kuvata syyskuun alkuun mennessä. Ensim-

mäiset tuotannot valmistuvat tämän vuoden aikana. 

Projektin toimivuus ja idea on osoittautunut hy-

väksi.  Heterogeenisestä joukosta on kasvanut yhte-

näinen ”toisensuomen” perhe. Keskustelut ovat vä-

lillä olleet kiivaita, mutta aina luovia. Mukana on ol-

lut pitkän linjan ammattilaisia, uusia tekijöitä ja pi-

demmälle ehtineitä opiskelijoita. 

Projektista on kasvanut alalla ainutkertainen 

kokeilu, jossa kulttuurituen ulkopuolelta on kyetty 

rekrytoimaan huomattavia pääomia dokumenttielo-

kuvan tuotantorakenteiden ja itse osaamisen kehit-

tämiseksi.

Seuraava alue, Kymenlaakso (Lahti-Kouvola-

Kotka) käynnistyy syyskuun puolessa välissä.

lyhyesti
Cleaning Up!  Ohj.: Rostislav Aalto: 

Taiteen-
harjoit-
tajien 
vuoden 
2004
kohde-
apurahat 
Taiteen kes-
kustoimikunta 
myöntää kohde-
apurahoja vuoden 
2004 työsuunni-
telmien toteutta-
miseen, työkus-
tannusten kor-
vaamiseen, esi-
tys-, esittely- ja 
julkistamiskus-
tannuksiin sekä 
taiteen piiriin lu-
ettavaan tutki-
mustyöhön.

Apuraha voi-
daan myöntää 
yhdelle taiteen-
harjoittajalle tai 
projektikohtai-
selle työryhmälle 
(ei yhdistyksille). 
Apuraha voidaan 
erityisestä syystä 
myöntää myös ar-
vostelijalle, taiteen 
opettajalle sekä 
taiteen ja taidehis-
torian tutkijalle. 

Hakemuk-
set on toimitet-
tava taiteen kes-
kustoimikun-
taan viimeistään 
30.9.2003 (pos-
tileiman päiväys 
riittää) osoittee-
seen PL 293 (käyn-
tiosoite Maneesi-
katu 7), 00171 Hel-
sinki.

Taiteen kes-
kustoimikunnas-
sa vastataan apu-

rahoja koskeviin 
tiedusteluihin ja 
lomaketilauksiin 
puhelimitse 09-
1607 7921 ja säh-
köpostilla tktinfo 
@ minedu .fi  

Cleaning 
Up! eloku-
valle pää-
palkinto 
USA:ssa 
Rostislav Aallon 
ohjaama doku-
menttielokuva 
Cleaning Up! on 
voittanut USA:
ssa Newport Film 
Festivaalien pää-
palkinnon doku-
menttielokuvien 
sarjassa. 

Elokuvaa kos-
keva lämminhen-
kinen artikkeli 
julkaistiin festi-
vaalien jälkeen ar-
vostetussa Variety 
-lehdessä. Samaan 
aikaan Newport 
Film Festivaali-
en kanssa eloku-
va esitettiin myös 
Avignon Film Fes-
tivaaleilla Rans-
kassa. 

”Pyrin ole-
maan todellisuu-
delle uskollinen, 
mutta samalla löy-
tämään draamal-
lisia ja elokuval-
lista kulkevuutta 
edistäviä ratkaisu-
ja kohtausten si-
sältä. Elokuva ei 
lopu amerikkalai-
seen tyyliin - me-
gakonserttiin, jos-

sa Cleaning Wo-
men nousee kohti 
tähteyttä. Näin ei 
tapahtunut todel-
lisuudessa, eikä ta-
pahdu myöskään 
minun elokuvas-
sani. Elokuvani 
kertoo enemmän-
kin ystävyydes-
tä ja rohkeudesta 
- siitä, mitä itsel-
le tärkeiden asi-
oiden tekeminen 
merkitsee ja mikä 
saa ihmisen on-
nelliseksi. Eloku-
vani kertoo myös 
tinkimättömästä 
taiteen tekemises-
tä. Kolme nuor-
ta miestä, joiden 
seurassa kiersin 
puoli Eurooppaa, 
opettivat minulle 
paljon. Uskon, et-
tä nämä kokemuk-
set välittyvät myös 
katsojalle.”, ker-
too ohjaaja Rostis-
lav Aalto.

Cleaning Up! 
on saanut tuotan-
totukea AVEKilta 
ja YLEn TV1:ltä. 
Elokuva on esitet-
ty TV1:ssä syyksyl-
lä 2002. Elokuva 
on myös esitetty 
lukuisilla ulko-
maisilla festivaa-
leilla, se on ollut 
dokumentti-Jussi 
ehdokkaana Suo-
messa sekä ehdol-
la Scandinavian 
parhaaksi eloku-
vaksi vuonna 2002 
yhdeksän muun 
pohjoismaisen elo-
kuvan seurassa. 

Timo Humaloja
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Tukipäätökset
kevät 2003
Kansainvälistymistuki 
ZEN & TRADING OY / NIINIMÄKI HENRIK 1 500
 Cleaning Up! -dokumentti The Director´s View  
 -elokuvafestivaalilla Connecticutissa 13.2.–17.2.03   
LINDBLAD CHRISTIAN 1 120
 Vuoden 2001 Kettupäivien palkintomatka 
 Berliiniin  
AVEK / SES KULTTUURIVIENTIPROJEKTI 28 950
 Lyhyt- ja dokumentti elokuvien kulttuurivientiprojektin 
 vuoden 2002 maksu (2.erä) 
EPIDEM ZOT / WAHLFORSS MIKAEL 3 000
 Osallistuminen MIPDOC/MIP TV/MILIA & MIFA - 
 rahoitustapahtumiin Cannesissa ja Annecyssa 
HAKKARAINEN SANNA-KAISA 500
 Osallistuminen Videoformes 2003 -festivaaliin  
 Clermond-Ferrandissa 21.3.–23.3.03 
KINOTAR OY / ULLA SIMONEN  3 000
 Mika Taanilan elokuvan Tulevaisuus ei ole entisensä 
 osallistuminen Venetsian Biennalen Extra 50 -osastoon 
 (13.6.2003) 
RENVALL SEPPO  1 500
 Osalllistuminen Millennium Film Workshop- 
 tapahtumaan New Yorkissa 7.–8.3.2003 
MANDART ENTERTAINMENT OY / JAN WELLMAN 1 270
 Osallistuminen MIP-TV -markkinointitapahtumaan 
 Cannesissa 24.–27.3. 2003 
KITI LUOSTARINEN PRODUCTION /  581
KITI LUOSTARINEN 
 Osallistuminen MIP-TV - ja MIPDOC tapahtumiin  
 Cannesissa 22.–28.3.2003.  
KUITTINEN TUULI 720
 Pieni elokuva sisarussuhteista -dokumentti 
 Oberhausenin kv.lyhytelokuvafestivaaleilla 1.–6.5.03 
PIKNIK FREQUENCY / JUHA HUUSKONEN 2 500
 Animaatiokoneen ja The Moment of Long Now-  
 teoksen esittelykuluihin pixelACHE tapahtumissa 
 New Yorkissa 30.5.–1.6. ja Montrealissa 5.–8.6.03 
MAKING MOVIES OY / KALLE AHO 1 000
 Osallistuminen sveitsiläis-suomalaiseen  
 dokumenttielokuvien tuottajatapaamiseen  
 Nyonissa 28.4.2003 
KINOTAR OY / ULLA SIMONEN 1 500
 Osallistuminen sveitsiläis-suomalaiseen dokumenttielokuvien 
  tuottajatapaamiseen Nyonissa 28.4.2003 
ILLUME OY / PERTTI VEIJALAINEN 1 000
 Osallistuminen sveitsiläis-suomalaiseen dokumenttielokuvien 
  tuottajatapaamiseen Nyonissa 28.4.2003 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN 800
 Osallistuminen sveitsiläis-suomalaiseen dokumenttielokuvien 
  tuottajatapaamiseen Nyonissa 28.4.2003 
FANTOMATICO OY / HANNA HAASLAHTI 1 500
 White Square -teoksen kv. festivaalille suunnatun 
 esitysmateriaalin kulut 
SAASTAMOINEN SAMULI 1 000
 Hakijan kuvaama Cave-trilogia (Lasso, Thriller &  
 Cave) Tribeca Film -festivaalilla New Yorkissa 5.5.–12.5.2003 
MOSKITO TELEVISION OY / ROOPE LEHTINEN 1 400
 Osallistuminen Banff-festivaalille Kanadassa 7.–13.6.2003 
FILMITEOLLISUUS OY / OLLI HAIKKA 1 400
 Osallistuminen Banff-festivaalille Kanadassa 7.–13.6.2003 
DREAM CATCHER OY / ALEXIS KOUROS 900
 Whithout my Daughter & Chosen -dokumentit Sunny Side 
 of the Doc - tapahtumassa Marseillessa 26.–28.6.2003  
FILMIRYHMÄ OY / VIRKE LEHTINEN 925
 Kultaisen Khanin lapset -dokumentti Sunny Side 
 of the Doc -tapahtumassa Marseillessa 26.–28.6.2003  
TUOMOLA MIKA & SAARINEN LEENA 1 855
  ”Accidental Lovers/Vahingonlaukauksia” -konsepti 
 The Banff Centre New Media CyberPitch -tapahtumassa 
 8.–13.6.2003 Banffissa (Kanada) 
FINNEXPORT 2003 -TYÖRYHMÄ/ANTON NIKKILÄ 3 000
 Uutta suomalaista av-taidetta esittelevä kiertue 
 Moskovassa 17.–22.6. ja Pietarissa 22.–24.6. 2003 

Koulutustapahtumien tuki 

DOKUMENTTIKILTA / SONJA LINDEN 1 200
 Jennifer Fox -mestarikurssin järjestäminen 
 yhteistyössä TAIK / ETO:n kanssa 10.–11.12.2002 
SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO / SATU LAAKSONEN 2 000
 Georges Simenon -seminaarin järjestäminen  
 Helsingissä 21.–22.3.2003 
EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK 2 000
TWELVE FOR THE FUTURE 
 Nuorten dokumenttiohjaajien 2-osainen työpaja 
 (Bornholm 18.–21.9.03 ja Helsinki joulukuu 2003) 
LAPIN TAIDETOIMIKUNTA 3 800
 Arktisen elokuvafestivaalin yhteydessä järjestettävä 
 dokumenttiseminaari 23.–24.10.2003 Rovaniemellä 
AVEK 623
 Arista Development Skills Workshopin kuluja 
 (Helsinki 31.1.–1.2.2003) 
SODANKYLÄN ELOKUVAFESTIVAALI RY 8 000
 Sodankylän elokuvafestivaalien ohjaajaluennot  
TYÖRYHMÄ SALORANTA & YLI-ANNALA 2 000
 Vapautetut sanat -luento-ja keskustelusarjan järjestäminen  
 Helsingin Taidehallissa syksyllä 2003  

Festivaali- ja muu 
audiovisuaalisen kulttuurin tuki 

AVEK 10 611
 UUSI VUOSI 2002/2003 
 Kauden avajaisten kuluja 
PRODUCERS’ FORUM / SEPPO PALMINEN 3 000
 AMI Reunion-tapahtuman järjestäminen 
 LUME-keskuksessa 24.–28.6.2003 
ABOA FESTIVALS RY / HELENA HYVÄRINEN 8 000
 Tough Eye - animaatiofestivaalin järjestäminen 
 Turussa 14.–18.5.2003 

Koulutusapurahat 

LOUKOLA MAIJU 1 000
 Osallistuminen European Scenography Centerin 
 työpajaan Helsingissä 7.1.–13.4.2003 
HOKKANEN LOTTA 250
 Osallistuminen Stadian (Helsingin AMK) 
 järjestämään lastenelokuvan täydennyskoulutukseen  
 10.-19.12.2002, 15.–24.1. ja 11.–14.2.2003 
HÄNNINEN VELI-PEKKA 4 000
 Osallistuminen North by Northwestin (Media-ohjelma) 
 käsikirjoituskoulutukseen 16.–22.3.,  
 25.–31.5. ja 11.–20.10.2003 (Bornholm, Tanska) 
KIISKINEN VERA 2 300
 Osallistuminen Sources 2:n (Media-ohjelma)  
 käsikirjoituskoulutukseen Wienissä  4.–12.4.2003 
KURRI PIA 250
 Osallistuminen Stadian (Helsingin AMK) lastenelokuvan 
 täydennyskoulutukseen 10.–19.12.2002, 15.–24.1. ja 11.–14.2.2003 
LAINE JANNE 900
 Osallistuminen Dolby Laboratories:n Multi-Channel 
 Mixing  Convention 2003 -tapahtumaan 31.1.–1.2.2003 
 (Wootten Basgett, UK) 
MOTALEFF MARINA 1 150
 Osallistuminen Trestle Theatre Companyn  
 maskien käytön jatkokurssille (St.Albans, UK) 
NEVALAINEN NIINA 1 500
 Osallistuminen Dakarin taidekoulussa (Senegal) 
 järjestettävään animaatiokurssiin 10.2.–10.3.2003 
ONNISMAA JOHANNA 850
 Osallistuminen Lahden AMK:n (Muotoiluinst.)  
 Photoshop 7.0 -intensiivikurssille 7.–8.2. ja 21.–22.2.2003 
SIPOLA SIMO 790
 Osallistuminen kv. tutkivan journalismin konferenssiin 
 1.–4.5.2003 (Kööpenhamina) 
ESKOLA SEIJA-LIISA 6 500
 Osallistuminen eurooppalaiseen tuottajakoulutukseen 
 (Media-ohjelma) vuonna 2003 
HENTULA JARKKO 3 000
 Osallistuminen eurooppalaiseen tuottajakoulutukseen 
 (Media-ohjelma) vuonna 2003 
HANNU SALMI 4 000
 Tutkimus aiheesta ”Konrad Tallroth son filmregissör 
 och -skådespelare 1913–1924” (tutk) 
HULDEN MIKAEL 1 269
 Osallistuminen Input-tapahtumaan Århusissa 
 11.–16.5.03. Hakijan ohjelma ”Krafts” tapahtumassa 
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LAHTELA ATRO 1 400
 Osallistuminen Input-tapahtumaan Århusissa 11.–16.5.2003. 
 Hakijan dokumentti ”Suomalainen Juha” tapahtumassa 
SIILI JUKKA-PEKKA 1 400
 Osallistuminen Input-tapahtumaan Århusissa  
 11.–16.5.03. Hakijan ohjaama ja käsikirjoittama  
 minisarja ”Juulian totuudet” tapahtumassa 
HÄRKÖNEN MARIKO 1 390
 Osallistuminen animaation käsikirjoittamisen ja  
 ohjaamisen täydennyskoulutukseen Erfurtissa  
 (Saksa) 24.–26.4.2003 (Media-ohjelma) 
KILPELÄINEN LEENA 600
 Osallistuminen Muu Ry:n järjestämälle äänityskurssille 
 8.–9.2. ja DVD-kurssille 8.–9.3. sekä  
 Zen Median AVID-kurssille 2.–3.4.2003 
LÄHTEENMÄKI NORA 346
 Osallistuminen Suomen Näyttelijäliiton kameratyöskentelyyn 
 perehdyttävään kurssiin 5.–10.6.2003  
PELTOMAA PETJA 4 200
 Osallistuminen Eurooppalaiseen tuottaja- 
 koulutukseen (Media-ohjelma) vuonna 2003 
PULLA HENRI 305
 Osallistuminen Realsoft Oy:n 3D-mallinnuskurssille
 12.–13.04.2003 Mäntässä 
RAINBIRD MARITA 750
 Osallistuminen Adultan ARTO:n järjestämälle 
 yksikameratuotannon kurssille 8.–30.4.2003 
SANDBERG LASSE MIKAEL  900
 Osallistuminen Kilkennyn komiikkafestivaalille 
 29.5.–2.6.2003 
HAASE ANTTI 4 000
 Tutkimus aiheesta Suomalaisen dokumenttielokuvan 
 nykytilanne (tutk)  
KULJUNTAUSTA PETRI 3 000
 Sounds of Life -kirjan kirjoittamiseen (tutk.) 
MÄENPÄÄ RISTO 3 000
 Elokuva mentaalisena prosessina – tutkimuksen 
 loppuunsaattamiseen (tutk.) 
EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK 2 500
 Documentary Film Magazinen (DOX) vuoden 
 2003 numeroihin, erityisesti 10-vuotisjuhlanumeron 
 (#50) kustannuksiin 
AILASMÄKI MIKA 1 000
 Osallistuminen mediakäsikirjoittamisen kurssille 
 1.9.2003–28.5.2004 Adultan radio- ja tv-opistossa 
ELO MIIKA 250
 Osallistuminen Helsingin AMK (Stadia) lasten- ja 
 nuortenelokuvan täydennyskoulutukseen 2003 
ERKINTALON TIINA 1 200
 Hakijan tuottama produktio ”Pan sonic plays 
 Kurenniemi” Venetsian 50. biennaalissa 11.–16.6.03 
GROTENFELT GEORG 800
 Osallistuminen Pietarin ”Message to Man” -dokumentti- 
 elokuvafestivaalille 17.–22.6.2003 
HAAVISTO MIIA 3 500
 Osallistuminen Erich Pommer -instituutin  
 tekijänoikeuskoulutukseen Berliinissä 4.–5.7.2003 
 ja Mallorcalla 6.–8.11.2003 
HAGELIN MONICA 350
 Osallistuminen University of Bolognan järjestämään 
 Humour Studies -työpajaan 22.–24.5.2003 Bertinorossa (Italia) 
MAZET TIINA 1 488
 Osallistuminen ”Viestintää digitaalisesti” -koulutukseen 
 12.5.–11.11.2003 (TAIK:n koul.keskus) 
NIKKILÄ REIJO 450
 Hakijan dokumentti ”Praha 21.8.1968” poliittisen 
 dok.elokuvan festivaalilla 3.–9.6.03 Kaliningradissa 
NUORA KATI 1 000
 Osallistuminen Media Business Schoolin 
 Marketing & Distribution -koulutukseen 8-11.10.03 
 ja maaliskuussa 2004 (Madrid) 
PIETIKÄINEN MARJA 250
 Osallistuminen Helsingin AMK:n (Stadia) lasten- 
  ja nuortenelokuvan täydennyskoulutukseen 2003 
SAARIJÄRVI SANNA 1 000
 Osallistuminen Stella Adler Conservatory of  
 Actingin järjestämään tv- ja elokuvanäyttelemisen 
 2 viikon intensiivikurssille 14.4.–25.4.2003 (NY) 
TAPOLA VESA 785
 Osallistuminen Prahan kv. lavastus- ja puvustustaiteen 
 näyttelyyn sekä tapaamisfoorumiin 15.–20.6.2003 
TUORMAA ISMO 4 000
 Osallistuminen Discovery Campus Master Schoolin 
 järjestämään kv. tuottajakoulutukseen vuonna 2003 
YLI-ANNALA KARI 434
 Osallistuminen D!sturbances -tapahtuman ”Music 
 as structure” -työpajaan 1.–6.6.2003 Kööpenhaminassa  

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien 
tuki 

MAKING MOVIES OY / FRIEDMAN & MANLEY 10 000
BEYOND BELIEF 
 Dokumenttiessee ihmisten uskomuksista ja   
 niihin liittyvistä etnologisista rituaalipakoista (tt) 
DAVIES JONATHAN 2 000
TWO CATS STORIES 
 Animaatiosarja kahdesta mukavuutta rakastavasta 
 kissasta hiljaisella majakkasaarella  (kk) 
RUSTANIUS SEPPO 2 000
VIERAASSA MAASSA KOTONA 
 Dokumenttielokuva Kronstadtin pakolaisten  
 kohtalosta Suomessa (kk) 
EDITH FILM OY / LIISA PENTTILÄ 4 000
HKI 53-53 
 Animaatioelokuva Helsingin Hakaniemessä 
 vuonna 1953 asuvasta tytöstä (ev) 
TAKALA PÄIVI & RIMMINEN MARJUT 2 000
VIRSIVIDEOT 
 Suomalaisiin virsiin perustuva aikuisille suunnattu 
 animaatio-sarja (kk) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN 10 000
KUUBAN VALLOITTAJAT 
 Dokumenttielokuva Fulgencio Batistan, Meyer 
 Lanskyn ja Che Guevaran amerikanraudoista (ev) 
ANTTI KARI  1 000
DOCPOINT-FESTIVAALITUNNUSELOKUVA  
 Tunnuselokuvan suunnittelu (kk) 
KOSKELA ART & MEDIA HOUSEM / KIMMO 1 000
KOSKELA  
DOCPOINT-FESTIVAALITUNNUSELOKUVA  
 Tunnuselokuvan jälkityöt (jt) 
VANILLA PRODUCTION OY/JONATHAN DAVIES 3 829
FISH / KALA 
 Kokeellisen lyhytelokuvan filmikopio (el) 
FILMIRYHMÄ OY / VIRKE LEHTINEN 5 000
KULTAISEN KHANIN LAPSET 
 Dokumenttielokuva Siperian mansien katoavasta 
 kulttuurista (ev) 
MILLENNIUM OY / ALVARO PARDO 3 000
EDEN PASTORA - KOMENTAJA NOLLA 
 Dokumentti Nicaraguan sandinistien legendaarisesta 
 johtajasta (ev) 
MILLENNIUM OY / MARKKU LEHMUSKALLIO 20 000
JUMALAN MORSIAN 
 Fiktiivinen tundrakuvaus (tt) 
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKANGAS 12 000
SOINTULA, SUOMALAINEN UTOPIA 
 Dokumenttielokuva Sointulasta, suomalaisesta 
 utopiasta Kanadan länsirannikolla (tt) 
ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO / LASSE 40 000
NAUKKARINEN 
POISTETTU 
 Kollaasidokumentti kansakunnan poliittisesta  
 lähimenneisyydestä yhden yksilön kokemana (tt) 
MAKING MOVIES OY / HANNU PUTTONEN 12 000
ENSI VUONNA XANADUSSA 
 Dokumenttielokuva internet-pioneeri Ted Nelsonin 
 utopiasta, maailmanlaajuisesta Xanadutietoverkosta (ev) 
EDITH FILM OY / MILJA AHOLA 2 500
HKI 53–53 
 Animaatioelokuva Hakaniemessä asuvasta  
 tytöstä vuonna 1953 (ev) 
ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / PEKKA UOTILA 10 000
ARABIANRANTA  
 Dokumenttielokuva uuden Arabianrannan 
 kaupunginosan syntymisestä (ev) 
EDITH FILM OY / KIMMO TAAVILA 8 825
EI SIIHEN KUOLE (aik. PAHA MAA) 
 Novellielokuva isän hautajaispäivästä (el) 
KINOPRODUCTION OY / KARI JUUSONEN 55 000
SYNTYMÄPÄIVÄ 
 Animaatioelokuva lehmästä, joka ei suostu 
 teurastettavaksi (tt) 
TALENT HOUSE / JARKKO HENTULA 15 000
VENUS -TEORIA 
 Dokumenttielokuva äkillisesti kiihtyvän ilmasto- 
 katastrofin mahdollisuudesta (tt) 
KINOTAR OY / TUIJA LINDSTRÖM 8 000
LOVE & DEATH  
 Kokeellinen puolipitkä fiktio, jonka rakenteen  
 muodostavat kaksi toisiinsa lomittuvaa tarinaa (ev) 
AV-TORPPA / TIINA MAZET 3 000
FINNDIANS  
 Dokumenttielokuva suomalaisten Kanadan  
 siirtolaisten ja intiaanien jälkeläisistä (ev) 

tukipäätökset
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LUMENIA PRODUCTIONS OY/JARI HAANPERÄ 34 000
SIELUN ETSIJÄ 
 Kokeellinen lyhytelokuva matkasta vatsalaukkuun, 
 jonka perukoilta löytyy sielu (tt) 
PIELA MIKKO & AUER MARKO 2 000
LÄPI VETISEN SUON 
 Dokumenttielokuva Väinö Auerista, tiedemiehestä, 
 tutkimusmatkailijasta ja suotutkijasta (kk) 
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKANGAS 10 000
HALONVOIMAA 
 Dokumenttielokuva halkokauppias Arno Lehtosesta 
 ja suomalaisten kaipuusta elävän tulen äärelle (tt) 
 (Toinen Suomi -projekti) 
FILMIHALLI OY / ANTTI VÄLIKANGAS 7 000
NÄIN SUOMI ELÄÄ 
 Kolmituntinen kollektiivisesti toteutettu dokumentti 
 Porin kaupunkia halkaisevan Isolinnankadun  
 elämästä (ev) (Toinen Suomi - projekti) 
AB TALKING HEADS OY / ULRIKA BENGTS 15 000
FLING  
 Tv- sarja suomenruotsalaisten nuorten kamppailusta 
 kohti aikuisuutta (tt) 
HAMMARBERG EIJA 1 000
ÄSSÄHAI 
 Dokumenttielokuva perhettä sukupolvesta toiseen 
 riivaavasta pelihimosta (kk) (Toinen Suomi -projekti) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN  35 000
KUUBAN VALLOITTAJAT 
 Dokumenttielokuva Fulgencio Batistan, Meyer 
 Lanskyn ja Che Guevaran amerikanraudoista (tt) 
POHJANTÄHTI-ELOKUVA OY/PENTTI TEIRIKARI 10 000
VALTO LAITINEN - KAI LAULAA SAAN 
 Dokumenttielokuva musiikillisesta maanpakolaisesta, 
 säveltäjäpianisti Valto Laitisesta (ev) 
PERIFERIA PRODUCTIONS OY / OUTI ROUSU 2 970
VERTEBRA JA POTRETTI 
 Pohjoismaisen tanssielokuva-projektin  
 suomalaisten elokuvien esityskopiot (jt) 
FILMIHALLI OY  3 000
NÄIN SUOMI ELÄÄ 
 Kolmituntinen kollektiivisesti toteutettu 
 dokumentti Porin kaupungin halkaisevasta 
 Isolinnankadusta (ev) (Toinen Suomi - projekti) 
ILLUME OY / K J KOSKI 4 000
SUOMALAISTA ARKIPÄIVÄÄ 
 Dokumenttielokuva valokuvaaja Kaj Bremerin  
 työstä ja suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta (ev) 
BONSAI FILMS OY / ANU KUIVALAINEN 8 150
TAATA 
 Dokumenttielokuva 90-vuotiaasta miehestä, joka 
 haluaa saattaa jälkipolville tiedoksi kokemansa sotarikokset (jt) 
KAARO JANI 2 000
AMATÖÖRISOSIAALIVIRKAILIJA 
 Dokumentti ns. ”kolmannella sektorilla” työskentelevästä 
 kansalaisaktivisti Petri Ruuskasesta (kk) 
MILLENNIUM OY AB / ALVARO PARDO 7 500
EDEN PASTORA - KOMENTAJA NOLLA 
 Dokumenttielokuva Nigaracuan kansannousun  
 sankarista ja johtajasta (ev) 
BONSAI FILMS OY / ANU KUIVALAINEN 700
SAAREN VANGIT 
 Seurantadokumentti Suomenlinnasta (el) 
KROMA OY / MARIKKI HAKOLA 29 000

LUMOTTU LAPSI 
 Tietokonetekniikalla toteutettu kokeellinen teos 
 Maurice Ravelin lapsille suunnatusta oopperasta (tt) 
MAKING MOVIES OY / THOMAS BALMES 40 000
NOKIA TRIBE 
 Dokumenttielokuva Nokiasta ja ihmisistä 
 sen sisällä ja ulkopuolella (tt) 
MANDART PRODUCTION / PEKKA MANDART 8 000
JUNNUN KAVERIT 
 Dokumenttielokuva Junnu Vainion kahdesta parhaasta 
 kaverista, jotka ovat olleet Junnun kuuluisimpien 
 laulujen kimmoittajia (tt) 
CEDERSTRÖM KANERVA 3 000
MAALARI 
 Dokumenttielokuva ohjaajan äidin, taidemaalarin 
 Eva Cederströmin urasta ja taiteilijankaaresta (kk) 
TYÖRYHMÄ SHUKRI OMAR & TALVIO RAIJA 3 000
EN PYSÄHDY 
 Dokumenttielokuva pakkoavioliittoa Hollantiin  
 paenneesta somalinaisesta, joka tappouhkauksista 
 huolimatta opiskeli ja loi poliittisen uran (kk) 
HYVÄRINEN AIMO & KAINULAINEN PEKKA 2 000
PORO, HAUKI JA PUOLJOKKE 
 Runonlaulajien jälkeläisen kävelymatka Lönnrotin  
 jalanjäljissä Suomeen ja Venäjälle (kk) 
HABAGOU AY / JANI JOENNIEMI 900
LASTEN SUUSTA 
 Animaatio, jossa pienten lasten pikkuvanhat puheet 
 siirretään aikuisten maailmaan (kk) 
SEPPÄNEN ANTTI  2 000
MEREN POHJAAN 
 Ympäri maailmaa matkustelleen merimiehen  
 kuvaamiin, kirpputorilta löytyneisiin kaitafilmeihin  
 perustuva dokumenttielokuva (kk) 
ALMQVIST CASPER 
FRANCOS FINSKA KRIGARE 2 000
 Dokumenttielokuva Francon falangisti-armeijassa  
 taistelleista muutamasta suomalaisesta (kk) 
KLAFFI TUOTANNOT OY/ MERVI JUNKKONEN 5 000
PIENI MAATILAHISTORIA 
 Dokumenttielokuva Oulunsalolaisesta maatilasta, 
 joka on jäämässä it-yritysten puristukseen (ev) 
LUOSTARINEN KRISTIINA 3 000
LAPSUUS / AIKUISUUS 
 Essee-tyyppinen dokumentti, joka tutkii lapsuuden 
 ja aikuisuuden välistä suhdetta (kk) 
DO FILMS OY / ZAIDA BERGROTH 30 000
LASILEUKA 
 Lyhytelokuva 15-vuotiaasta nyrkkeilyä harrastavasta 
 Mariannasta, joka yrittää tulla toimeen  
 alkoholisoituneen äitinsä kanssa (tt) 
MATILA & RÖHR PRODUCTIONS OY / JUHANI 3 000
OROZA 
EX ODYS 
 Boliviaan sijoittuva dokumenttielokuva suomalaisen 
 Juhani Mouhun salaperäisestä kuolemasta ja 
 huhutusta suuresta omaisuudesta (ev) 
KINOTAR OY / TUIJA LINDSTRÖM 8 000
LOVE & DEATH 
 Kokeellinen lyhytelokuva, jossa lomittuu kaksi  
 tosipohjaista tarinaa (tt) 
FILMIRYMÄ OY / VIRKE LEHTINEN 20 000
KULTAISEN KHANIN LAPSET 
 Dokumenttielokuva Siperian mansien katoavasta  
 kulttuurista (tt)
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Multimedia- ja mediataide 

RAINIO MINNA & ROBERTS MARK 6 000
RAJAMAILLA 
 Videoinstallaatio Suomen ja Venäjän rajan  
 mentaalisista merkityksistä (koa) 
VUOKOLA MARKO 700
(KIND OF) BLUE MOVIE 
 Minimalistinen videoinstallaatio sinisen värin  
 olemuksesta (koa) 
HIQ VISUAL OY / IRMA SILVENNOINEN 2 500
PROSESSI 
 Interaktiivinen DVD- multimediainstallaatio miehen  
 salatuista tunteista (ev) 
GARAGE GRAPHICS / RIKARD LASSENIUS 10 000
25 SANAA SEKUNNISSA (OSA 2) 
 Visualisoitu runovideo (tt) 
KOSKI KAISU 2 000
QUAD-INTERAKTIIVINEN INSTALLAATIO 
 Teoksia, jotka tutkivat Samuel Beckettin tekstien 
 käyttöä interaktiivisten teosten materiaalina (kk) 
SALORANTA ELINA 2 150
PUHDAS & MARGUERITE 
 Lukemiseen sisältyvään lukijan itsemäärittelyyn   
 keskittyvä kokeellinen videoteos (koa) 
KOPONEN TANJA 1 470
NIMENHUUTO 
 Pimeyttä, etäisyyttä, yksinäisyyttä ja ikävää 
 käsittelevä kokeellinen videoteos/installaatio (koa) 
MANNINEN VIRVE 3 500
VALOLINNAN KAUPUNKISEIKKAILU 
 Multimediaa hyödyntävä lapsille suunnattu 
 seikkailureitti entisen tehtaan miljööseen (kk) 
ANTIKAINEN PIA 2 500
RESITATIIVI JA ILOTANSSI 
 Kokeellinen lyhytelokuva Riikka Talvitien  
 sävellykseen (koa) 
MÄKELÄ MARITA 4 500
IDIOT, IBIDEM 
 Monimediainen installaationäyttely venäläisestä 
 dostojevskilaisesta nerosta (koa) 

TIKKA PIA 1 200
OBSESSIO 
 Interaktiivisen osuuden sisältävä lyhytelokuva (kk) 
PALOSAARI SARI 1 000
KERÄ I & II 
 Kaksi videoteosta, joissa tutkitaan lankakerän  
 rakennetta digikameralla (koa) 
KUUKKA RAAKEL 1 000
RUMPALI 
 Kokeellinen videoteos vanhasta naisrumpalista (koa) 
ALANEN ULLA-MAIJA 1 500
YOU ARE THE ALPHABETS 
 Multimediaprojisointi julkiseen kaupunkitilaan (koa) 
KILPELÄINEN LEENA 3 500
METRO 
 Suomalaista monikulttuurisuutta metron auloissa 
 esittelevä videoprojisointi (koa) 
EURO PIA 1 000
TEMPO  
 Videoinstallaatio rakkauden kokemisesta (koa) 
REINHARD AURORA 3 350
NAINEN JA MIES 
 Dokumentaarinen videoinstallaatio miesten ja  
 naisten suhteesta omaan sukupuoleensa (koa) 
RENVALL MARKUS 2 500
NUORI 70 
 Videoteoksen käsikirjoittaminen (kk) 
EERIKÄINEN VILLE 3 000
LADYBUG 
 Sattuma-algoritmia kohtausten järjestämisessä 
 hyödyntävä päättymätön tietokoneanimaatioelokuva (koa) 
NIEMI-JUNKOLA FANNI 5 000
JALMARI SVART, TARINA ROMANEISTA JA  
HEVOSISTA 
 Kahden kankaan videprojisointi-installaatio  
 suomalaisista romaneista (koa) 
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE /KIMMO KOSKELA 5 000
RAJAPINNALLA  
 Uutta suomalaista mediataidetta esittelevä  
 monimediakokonaisuus (ev) 

tukipäätökset
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TAMMINEN SARIANNA  70
TEMPLE OF THE TIERMES 
 Digitaalinen narratiivinen “diasarja” talon romahtamisesta (koa) 
KATASRO.FI RY / LASSI TASAJÄRVI 4 000
DEMOSKENE.KATASTRO.FI -näyttely 
 Demo-kulttuuria esittelevä näyttely Kiasmassa 
 28.3–15.6.2003 (tt) 
WIKMAN MIKKO 330
THE INCREDIBLE IFS-SYSTEM 
 Tietokoneen reaaliajassa generoima graafinen  
 installaatio (koa) 
KARVONEN MIKKO 330
TEONANÁCATL 
 Ääni-installaatioteos (koa) 
RÄSÄNEN JUSSI 330
THE CRIME MINISTER OF EUROPE 
 Reaaliaikaisen multimediateoksen demo (koa) 
TARKKA, HARRIS, KORHONEN, KOSKINEN,  9 000
NOUSIAINEN, PELO & TASAJÄRVI 
RAJAPINNALLA 
 Uutta suomalaista mediataidetta esittelevä  
 monimediakokonaisuus (kk) 
KINOTAR OY / MIKA TAANILA 13 000
THE DAWN OF DIMI 
 DVD Erkki Kurenniemen elektronisesta taiteesta (tt) 
PARKKINEN MINNA 5 000
GREY 
 Kokeellinen 35mm lyhytelokuva ystävän kuolemasta 
 toipumisesta (koa) 
HAANPERÄ JARI  250
NÄYTTELY GALLERI LEENA KUMMOLASSA 
 Videoteoksen installointi galleriatilaan (koa) 
LECKLIN JOHANNA 2 200
ARJEN MUOTOKUVA 
 Tyttönainen-, Ida ja Alfors- sekä Antin maailma- 
 videoteosten tuotanto ja installointi (koa) 
FIVE YEARS PRODUCTION / SALLA TYKKÄ 10 000
CAVE  
 Galleria- ja museoympäristöön tarkoitettu  
 symbolinen lyhytelokuva naisen kasvusta (jt) 
SALOSMAA AARNO 4 000
RATIKAT 
 Visuaalinen kuvaruno raitiovaunuista ja teknologiasta (koa) 
ELOVALKIA OY / HEIMO SUNTIO 5 000
SUNTIO INSTALLATIONS 
 Kolme videoprojisointiin perustuvaa 
 videoinstallaatiota (koa) 
ZIEGLER DENISE 1 500
VIDEOTEOSTEN ESITTELY 
 Käsitteellinen videoprojisointiteos liikkeestä ja  
 liikkumattomuudesta (koa) 
LINDMAN PIA 4 500
TUOLI VAASAN HOVIOIKEUDELLE 
 Videoteos Vaasan hovioikeuden tuomarin tuolin 
 suunnittelusta ja toteutuksesta (koa) 
SIMOLIN KRISTIAN  3 000
VAASA SPORT E-92 BUFFALO 
 Videoteos juniorijääkiekkoilijoista (koa) 
EURO PIA 2 000
TOINEN ÄÄNI 
 Videoinstallaatio kahden eri tilassa ja ajassa 
 syntyneiden äänien kohtaamisesta (koa) 
JINX OY / SAMI VAN INGEN 12 000
KING’S BIRTHDAY 
 Isoäidin Intiassa kuvaaman 8mm elokuvan 
 rakenteen ja sisällön purkava kokeellinen elokuva (tt) 
HAASLAHTI HANNA 3 000
SCRAMBLE SUIT 
 Interaktiivinen mediainstallaatio ”tottelemattomasta” 
 peilikuvasta (kk) 
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA 5 000
POHJOLA RETRO IN NYC 
 Routmaster, Asphalto ja P(l)ain Truth - teokset  
 Gasser & Grunert-galleriassa New Yorkissa 
 syyskuussa 2003 (el) 
AV-ARKKI RY /  
SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYS 17 000
 Mediataiteen kotimaiseen ja ulkomaiseen levitykseen (el) 
KOKOT VALTER 1 500
EN DRÖM OM RÖDA RUM 
 Videoinstallaatio (koa) 
TUOMOLA MIKA & SAARINEN LEENA 6 000
 Interaktiivinen ”tv-sarja” parisuhteen onnistumisen  
 mahdollisuuksista ja karitumisskenaarioista (kk) 
BRAUN ALBERT 1 100
POSTITIONING 
 Videoteoksen valmistaminen (koa) 

KUKKAKINO TMI / RENVALL SEPPO 9 000
RUMPUSINFONIA 
 Monikanavainen ääni- videoteos (tt) 
KUKKAKINO TMI / RENVALL SEPPO 13 000
EXOTIQUE 
 Kokeellinen 35mm elokuva eksoottisten äänien  
 vaikutuksesta kuvaan (tt) 
LAKANEN ANNE & KOIVISTO MERITTA 2 000
PROJEKTI 52 
 10 -osainen kännykkäanimaatiosarja  
 opettavaisia pieniä eläintarinoita (kk) 
KOISTINEN MARKUS 2 000
SCREENS 
 Kokeellinen, kolmen kankaan projisointina esitettävä 
 musiikillinen elokuva (koa) 
AVEK / MILLA MOILANEN 5 000
 Luovan työn tunnustuspalkinto  
PALOSAARI SARI 2 000
KERÄ I 
 Videoteoksen installointi Itä-Uudenmaan 
 aluenäyttelyyn (koa) 
FANTOMATICO / PANU HEIKKILÄ 1 500
PERJANTAI 
 Kokeellisen lyhytelokuvan kv. levitys (jt) 
ÖST HELENA  140
GOGANN-NÄYTTELY 
 Videoteosten viimeistely ja DVD -masterointi 
 Japanissa Kyotossa järjestettävään näyttelyyn (koa) 
BROTHERUS ELINA 5 000
BROTHERUS , TYTTÖ 
 Tanssivideo (koa) 
RENVALL MARKUS 3 000
TAIDETTA NORJAAN 
 Monimediainen installaationäyttely Pohjois-Norjan  
 Nordlandiin ja myöhemmin Lahteen (koa) 
SARAMÄKI HEIDI 600
KUPLA 2. VERSIO 
 Videoteoksen installointikulut Galleria Rajatilaan (koa) 
LECKLIN JOHANNA 800
ARJEN MUOTOKUVIA 
 Videoteosten installointi (koa)

 

Sisältötuotannon 
kehitysraha  

CONTENT UNION /MARJA-LEENA KAUKOMIES 5 000
KAUPUNKIKOHTAAMISIA 
 Nuorille kaupunkilaisille suunnattu interaktiivisen  
 tapaamispaikan tarjoava reaaliaikainen tv-ohjelma 
AFFEKTI PRODUCTIONS TMI / HEIDI TIKKA 15 000
TILANTEITA 
 Yhteisöllisten kuvaviestisovellutusten kehittämiseen 
 kamera- ja multimediapuhelimiin 
BY HAND PRODUCTION OY / NIKO SARLIN 10 000
SEKSIN ABC 
 Multimediapuhelimiin, Internetiin ja tv-levitykseen 
 soveltuva seksiin ja itsetunnon ongelmiin liittyvää 
 valistusta nuorille tarjoava animaatio 
PERIFERIA PRODUCTIONS OY/OUTI ROUSU  15 000
MANY HAPPY RETURNS VOL II 
 Obsession -lyhytelokuvan interaktion kehittämiseen 
 ja multimediakännykkään sovelletun mikroelokuvan 
 viestinnän testaamiseen sekä pilotin tuotantoon 
NICEFACTORY OY / HANNA PURO 10 000
SOODA TV 
 Nuorille tytöille suunnatun Sooda-internetyhteisön 
 aiheeseen ja sisältöön perustuva interaktiivinen tv- 
 ohjelman pilotti 
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE/ KIMMO KOSKELA    15 000
 Kotimaista mediataidetta esittelevä monimedia- 
 kokonaisuus Internetiin ja televisioon 
MEDEIA OY / MARITA LIULIA 20 000
TAROT 
 Perinteisiin Tarot-ennustuskortteihin monimedia- 
 taideteos Internettiin, kännyköihin ja näyttelytilaan 
PROVISUAL OY / JARI HYTTINEN 15 000
PIXOFF-MOBIILIELOKUVIEN KÄSIKIRJOITUS- 
KILPAILU 
 Pixoffin julkistaman mikroelokuvakilpailun  
 voittajien toteuttamiseen ja julkaisemiseen moni- 
 kanavaympäristössä ja tuotantoalustojen 
 tutkimiseen tässä käytössä 
KROMA OY / MARIKKI HAKOLA  5 000
SEMEION 
 Keskiaikaisen kirkkotaiteen tilaa ja epälineaarista  
 kerrontaa hyödyntävän kielen tutkimusta ja soveltamista 
 virtuaaliseen ympäristöön 
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Markku Lehmuskallion 
puinen puheenvuoro 
”Ansaitsen leipäni kuvaamalla Ana-
stasia Lapsuin ja poikani Johannek-
sen kanssa dokumenttielokuvia mar-
ginaali-ihmisistä. Se on sijoittanut 
myös meidät elokuvantekijöinä mar-
ginaaliin. Marginaalista näkee mitä 
kentällä puuhataan.

Veistelen puisia kuvia mieleni vir-
kistykseksi ja omaksi ilokseni. Voin 
tehdä ne haluni mukaisiksi, ei tarvit-
se kuunnella ketään. Veistäminen on 
minulle hengen lepoa elokuvan ah-
taasta ilmapiiristä. Kaupallisia aja-
tuksia ei ole. 

Puukuvilla on kullakin oma muo-
tonsa. Ne ovat syntyneet ilman suu-
ria ponnistuksia kuin itsestään, huo-
maamatta, kukin ajallaan. Puukuvat 
ovat puinen puheenvuoro, oma varjo-
kuvani. ”

Puuveistokset Laterna magicassa 
12.8.–30.8.2003.

J O U K K O K I R J E

AVEKin uuden toimikauden avajaiset tiistaina 9. syyskuuta 
Mediakeskus Lumeessa (Hämeentie 135 C) kello 17.00.
T E R V E T U L O A !
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