


Käsissänne oleva ohjelma haluaa avata 
taiteellisia ja inhimillisiä näkymiä tämän 
hetken urbaaniin taiteeseen ja maailmaan. 
Se uskoo vahvasti taiteen ja taiteilijoiden kykyyn 
tuoda ajastamme esiin kiinnostavia ja tärkeitä asi-
oita, jotka muutoin jäisivät näkymättömiksi. Ohjelma-
lehteen me olemme halunneet tuoda mukaan väläyksiä niistä 
lukuisista keskusteluista joiden kautta ja myötä ohjelma on 
syntynyt. Tämä viittaa myöhemmin lehdessä oleviin taiteili-
joiden haastatteluihin, joissa he lähestyvät teostensa tärkeitä 
sisällöllisiä lähtökohtia. Usein piiloon jäävä, mutta lopputu-
loksen kannalta keskeisen tärkeä yhdessä tekemisen taso on 
myös festivaalin tuotannollinen suunnittelu ja toteutus. Tässä 
yhteydessä kyse on Kiasma-teatterin erittäin osaavan ja moti-
voituneen henkilökunnan keskinäisestä dialogista, mutta myös 
tiivistä ja sisällölliset kiinnostuksen kohteet jakavasta yhteis-
työstä kaikkien festivaalin taiteilijoiden ja partnereiden kanssa.
 URB 15 -festivaalin ohjelman teosten lähtökohtia voi ajatella 
tekoina ja käyttäytymistapoina, joilla on aluksi merkitystä melko 
rajatuille ja keskenään erilaisille sosiaalisille ryhmille. Saa-
dessaan taiteellisen ilmaisun ne kuitenkin avaavat koodejaan 
laajemmalle yleisölle ja niiden ehdotus muuttuu jaettavissa 
olevaksi ja kaikkia koskevaksi. Teosten asettuessa osaksi fes-
tivaaliohjelmaa yleisölle avautuu myös mahdollisuus arvioida 
niiden keskinäisiä sisällöllisiä yhtymäkohtia, ja epäilemättä 
myös niiden mahdollista erimielisyyttä. Eräs ohjelmasta vah-
vasti esiin nouseva teema on rituaali ja sen merkitys identi-
teettiä luovana ja ylläpitävänä käyttäytymismuotona. Monille 
festivaaliohjelman taiteilijoista se on kiinnostava kysymys sekä 
suhteessa teosten muotoon, että uudelleen arviointia kaipaa-
vana laajempana kulttuurisena ilmiönä. Rituaalin henkinen ja 
sosiaalinen ulottuvuus suhteutuu mm. popkulttuurin ilmiöihin, 
urheiluun, nuorten identiteetin muodostumiseen, yhteisöllisyy-
teen, sekä taiteen esityskäytäntöihin. 
 URB 15 -festivaalin kansainväliset vieraat saapuvat Aust-
raliasta, Iso-Britanniasta ja USA:sta. Erilaisissa kulttuurisissa 
konteksteissa toimivien taiteilijoiden tanssia, teatteria ja kuva-
taidetta keinoinaan käyttävissä teoksissa on nähtävissä yhtei-
senä pyrkimyksenä identiteettiin, sukupuoleen ja sosiaaliseen 
asemaan liitettyjen ulkoa annettujen ja stereotyyppisten käsi-
tysten kriittinen tarkastelu ja purkaminen. Nykyisessä ristirii-
tojen leimaamassa ja monesti irrationaalisena näyttäytyvässä 
maailmanpoliittisessa tilanteessa tämä on epäilemättä tärkeää 
ja mielekästä.
 Festivaalin monipuolinen kotimainen ohjelma levittäytyy 
Kiasma-teatteriin, Stoaan, Hyvinkäälle, gallerioihin ja kaupunki-
tilaan, unohtamatta tähän lehteen sisältyviä tekstejä. Monet 
teoksista ja tapahtumista hakevat tätä kirjoittaessani vasta 
muotoaan ja toivon yleisön jakavan oman kärsimättömän ute-
liaisuuteni suhteessa niiden tapaan esittäytyä yleisölle heinä-
elokuussa.

15.6.2015 Helsinki
Mikael Aaltonen 

The program in your hand aims to 
open up artistic and human visions 

of urban art and the world of today. 
It strongly believes that art and artists 

have a special capacity to throw into relief 
interesting and important issues that would other-

wise remain hidden. It also wants to consciously give a 
glimpse of the numerous rich discussions through which 
the program was born. I refer to artist interviews in this 
magazine, which aim to bring out some important sub-
stantive starting points for the works. A level of co-oper-
ation frequently remaining hidden, but essential for the 
outcome, is the production planning and execution of the 
festival. In this context, it is primarily a question of mutual 
dialogue between Kiasma Theatre’s highly skilled and 
motivated staff, but also of the close co-operation and 
shared substantive interests with all the artists and the 
festival partners.
 The starting points for many of the works in the festival 
program have been actions and behaviors of distinctly 
varied social groups. In artistic expression, however, they 
open up the codes to a wider audience, and their propo-
sals can be shared and held as valid for all. As the works 
settle into a festival program they open to the public the 
opportunity to evaluate their mutual substantive parallels, 
and no doubt also to possible disagreements. One of the 
strong emerging themes of the program is ritual and its 
importance as identity creating and sustaining behavior. 
For many artists it is an interesting question, in relation 
to the form as well as a cultural phenomenon in need of 
a revaluation. Mental and social dimension of the ritual 
relates to pop culture phenomena, sports, the formation 
of young people’s identity, community, and art presenta-
tion practices.
 The international guests of the festival hail from Aus-
tralia, the UK and the USA. These artists working in dif-
ferent cultural contexts, using dance, theater and visual 
arts as means can be seen to share a common endeavor 
to critically review identity, gender and social status as 
given and often stereotypical. In the present conflict rid-
den and often irrational world political situation this is 
undoubtedly an important and meaningful project.
 The festival’s diverse domestic program extends the 
Kiasma Theatre, Stoa, Hyvinkää, galleries and urban 
space, not forgetting the texts contained in this magazine. 
As I write this, many of the works and events of program 
are taking shape. I hope that the audience shares my 
impatient curiosity in relation to the outcome presented 
to the public during July and August.

15.6.2015 Helsinki
Mikael Aaltonen
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 non-seMinAR on PosT-inTeRneT ART 
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30 INFO
32 OHJElMA / pROgRAMME

Kiasma-teatterin tuottama urbaanin taiteen 
festivaali URB järjestetään tänä vuonna 
30.7.–9.8. URB 15 esittelee kotimaisia ja 
kansainvälisiä nuoria taiteilijoita ja tekijöitä, 
joiden teokset ja projektit edustavat tämän 
hetken kiinnostavinta urbaania taidetta. 
Festivaali on kohtaamispaikka, joka tarjoaa 
yleisölle uusia, usein yllättäviäkin näkökulmia 
uuden polven taiteilijoiden työskentelyyn ja 
maailmankuvaan.

The annual URB Festival of Urban Art takes 
place this year 30.7.–9.8. The festival is 
produced by Kiasma Theatre and it show-
cases Finnish and international young artists 
and practitioners, whose works and projects 
represent the most interesting urban art of 
today. The festival is a meeting place that 
offers the audience new and often surprising 
perspectives in the practice and worldview 
of the artists of the young generation.
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Mikä on hengellinen seminaari? 

 Ossi Koskelainen: Michaelin perinnön ympärillä on paljon 
länsimaista hengellisyyttä, kamppailu kehon ja mielen yhdistämi-
seksi on nähtävissä kaikessa hänen työssään ja sen tulkinnoissa. 
Järjestämme tapahtuman, joka keskittyy Michaelin elämäntyön 
henkisiin ja kehollisiin tasoihin, yhdistäen sen spektaakkelimaisiin 
elementteihin. Mielestämme hengellisen seminaarin pitäisi pystyä 
herättämään sisäistä dialogia yleisössä tuomalla esiin kollektiivisia 
muistoja ja tunteita, joita Michael toi elämiimme.

Miten aiotte yhdistää seminaarissa kriittisen/analyyttisen ja 
hengellisen/tunteellisen?

 Emmi Venna: Tarkastellessamme Michaelin työtä tämän päivän 
näkökulmasta, olemme tutkineet, mitkä elementit hänen työssään 
synnyttävät tunnereaktioita ja luovat hengellisiä kokemuksia. Mie-
lestäni hänen vilpitön hengellinen eetoksensa yhdistyi kunnianhi-
moon tehdä tunnelatautuneita kaupallisia spektaakkeleita. Tämä 
ristiriitaisuus tekee tärkeäksi ilmaista keinoja, joita Michael ja hänen 
tiiminsä käyttivät luodakseen uskonnollista hypeä hänen imagonsa 
ja konserttiensa ympärille. 
 Ossi: Minulla on ollut koko elämäni ajan tarve yhdistää erilaisia 
ritualistisen käyttäytymisen perinteitä. Tämä auttaa ymmärtämään 
paremmin elämässäni läsnä olevia asioita. Michael Jackson edus-
taa useita ristiriitaisia elementtejä. Muutaman viime vuoden ajan 
minussa on kasvanut tarve jäsentää Michaelin perintöä tavalla, joka 
on samanaikaisesti sekä hämmentävä että puhdistava. Tämä sen 
takia, että löytäisimme uusia merkitystasoja koskien Jacksonia. 

Kuinka herkkää Michael Jacksonia koskeva materiaali on,
voiko hänen perintönsä uudelleenarviointi loukata jotakuta?

 Ossi: Olen kuullut, että Jacksonin suomalaiset tosifanit voivat 
loukkaantua helposti, jos tarkastellaan hänen elämänsä tabuas-
pekteja. Arvostan hänen fanejaan, mutta koen että taiteilijana en 
ole tekemässä tätä kokonaisuutta heitä ajatellen. Minua kiinnostaa 
myös taiteilija-yleisö-suhteen hauraus. Jokaisella on jonkinlainen 
suhde Michaelin perintöön, ja se on hyvä lähtökohta, mutta myös 
haaste. Olisi helppo olla ironinen suhteessa materiaaliin, mutta 
haluamme operoida jollain toisella tasolla kuin halpa imitaatio tai 
South parkin satiiri, jotka edustavat tyypillistä 2000-luvun alun 
suhdetta Michael Jacksoniin. luulen, että kuusi vuotta Michaelin 
kuoleman jälkeen aika on kypsä laajemmalle suhteelle häneen. 
 Emmi: Johtuen hänen maineestaan ja häneen liittyvistä skan-
daaleista, suurin osa Jacksonin elämästä oli esillä lööpeissä. Mieles-
täni tämä jatkuva mediasirkus stigmatisoi koko hänen elämäntyönsä 
ja esti uusien diskurssien muodostumisen hänen taiteensa ympä-
rille. vaikka hänen kehonsa on yksi maailman kuuluisimmista, häntä 
ei juurikaan ole otettu vakavasti taide- tai tutkimuskonteksteissa. 
Mielestämme hänen perintönsä ansaitsee syvemmän analyysin ja 
lähestymisen, joka uudelleenjärjestelee käsitystä hänestä.

pOST-MJ ERA 
INSTITUTE OF 
CONSCIOUSNESS
NEVERLAND (Fin)

Neverland tuo edesmenneen pop-ikoni Michael Jacksonin 
(1958–2009) henkisen ja kehollisen perinnön Kiasma-teat-
teriin.
 Neverland on hengellinen seminaari, joka luo kokoontu-
mistilan Michael Jacksonin elämäntyön kunnioittamiselle 
sekä sen merkityksen luovalle uudelleenarvioimiselle.
 Neverlandin takana on post-MJ Era Institute Of Cons-
ciousness; 80-ja 90-lukujen pop-kulttuurin äärellä kasva-
neista yksilöistä koostuva tutkimuslaitos, jonka tehtävänä 
on jäsentää spektaakkelin vaikutusten historiaa Michael 
Jacksonin luoman myyttisen pohjamaaston kautta. 
 Neverland johdattaa seminaarivieraat keskelle suureel-
lista ja analyyttistä – ja kutsuu itsetutkiskelun maailmanpyö-
rään.

If you enter this world knowing you are 
loved and you leave this world knowing 
the same, then everything that happens 
in between can be dealt with. 
–Michael Jackson

Neverland brings the spiritual and corporal heritage of late 
pop icon Michael Jackson to Kiasma Theatre.
 Neverland is a gathering for honoring the life work of 
Michael Jackson and for creative reassessment of its impor-
tance.
 Behind Neverland is post-MJ Era Institute of Conscious-
ness. It is an institute of individuals grown up within the pop 
culture of the 80s and 90s and its mission is to articulate the 
influences of contemporary spectacle industries through an 
analysis of Michael Jackson´s mythical career. Neverland 
leads the seminar participants to the center of the grandiose 
and analytical – and invites them to the Ferris wheel of self-
reflection.

KiAsMA-TeATTeRi / 
KiAsMA THeATRe 
30.7. 19:00
31.7. 19:00
1.8. 15:00
KesTo/DURATion: 2,5H
Kieli/lAngUAge: sUoMi, 
TeKsTiTYKseT englAnniKsi / 
FinnisH WiTH englisH sUBTiTles

pOST-MJ ERA INSTITUTE OF CONSCIOUSNESS: 
Michael-Jan havia, ilpo heikkinen, anne 
hiekkaranta, ossi koskelainen, saMuli 
laine, suvi Matinaro, Jani-Matti salo, 
eMMi venna and eMilia kallioinen, iiris 
laakso, Marlon Moilanen, corinne 
Mustonen, pauliina sJöberg, pietari 
vappula

HANKETTA TUKEvAT / SUppORTEd BY: 
koneen säätiö, saMuel huberin taide-
säätiö Ja suoMen kulttuurirahasto

POST-MJ ERA 
INSTITUTE    
CONSCIOUSNESS

©Samuli Laine
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TYöRYHMä / wORKINg gROUp:: tatu engeströM, konsta oJala, sakari tervo

soRBUs-gAlleRiA
1.–2.8.
AVAJAiseT/oPening 31.7. 18–21
gAlleRiA on AVoinnA / gAlleRY is oPen: 
lA/sAT–sU/sUn 14–18

©
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Kaupunkitarina, nykytarina eli urbaanilegenda on kaupungistu-
neessa yhteisössä kiertävä, totena pidetty, mutta tavallisesti todel-
lisuuspohjaa vailla oleva tarina.
 Kaupunkitarina voi olla uskottavan tuntuinen, mutta siihen saat-
taa sisältyä mahdottomiksi osoittautuvia yksityiskohtia. Usein 
kertomusten uskotaan tapahtuneen sellaiselle tutun tutulle, joka 
on vain niukasti kuulijan tuntemien ihmisten piirin ulkopuolella. 
Todellisuudessa tarina on usein kansainvälinen kiertotarina, joka 
on kiertänyt mantereelta toiselle. Nykytarina voi myös perustua 
tositapahtumaan, mutta yleensä se muuntuu ja kärjistyy matkalla 
saaden uusia yksityiskohtia, joita alkuperäiseen todelliseen tapah-
tumaan ei kuulunut. –Wikipedia

Bobby on Queensissä syntynyt working class hero. Hän 
aloitti graffitien maalaamisen New Yorkin metroihin 1970-
luvun alkupuolella. Nykyisin Bobby pyörittää autoromutta-
moa long Islandin laitamilla.
 Frank on suomalainen graffitilegenda, joka tunnetaan 
myös Stadin urbaaneimpana jätkänä. Bobby on luvannut 
työllistää Frankin romuttamolleen. Frankin matka Bobbyn 
luo on symbolinen pyhiinvaellus urbaanin kulttuurin salaisille 
lähteille.
 Sorbus-galleriassa nähtävä teos on urbaani legenda, joka 
pohjautuu New Yorkissa toukokuussa 2015 toteutettuun 
interventioon, ja sieltä koostettuun kuva- ja äänimateriaaliin.

An urban tale, contemporary legend, urban legend is a form of 
modern folklore consisting of stories that may or may not have 
been believed by their tellers to be true. 
 An urban legend might sound believable, but it can include details 
that turn out to be impossible. The teller of an urban legend may 
claim it to have happened to a friend of a friend, who happens to be 
just outside the circle of acquaintances of the listener. In reality, the 
story is often international, having passed on from one continent 
to another. A contemporary legend can be based on a true story, 
but usually it mutates and escalates as it moves on, gathering new 
details that were not included in the original event. –Wikipedia

Bobby is a working class hero born in Queens. He began 
painting graffiti in the New York Subway in the early 1970s. 
Today Bobby runs two car junkyards on the outskirts of long 
Island.
 Frank is a Finnish graffiti legend, who is also known 
as the most urban guy of Helsinki. Bobby has promised to 
employ Frank in his Monster’s Cars junkyard. Frank’s journey 
to Bobby is a symbolic pilgrimage to the secret sources of 
urban culture.
 The work seen in Sorbus gallery is an urban legend. It is 
based on an intervention that was carried out in New York 
in May 2015 and the image and sound material gathered 
during the time. 

How sensitive is the material around Michael Jackson, 
is there a possibility to offend someone with the r
eassessment of his legacy?

 Ossi: I’ve heard the hardcore MJ fans in Finland might be easily 
offended if you reflect on the more taboo side of Michael’s life. I 
appreciate the MJ fan base, but as an artist I’m not really doing this 
for them. I’m interested in the fragility of an artist-audience rela-
tionship as well. Everyone has formed some relation to Michael’s 
legacy; it is a good starting point, but also a challenge. It is easy to 
be ironic about the material and not spiritual, but we’re interested 
in operating in some other level than cheesy imitating or the South 
park’s satire scenario, which is kind of basic bubble gum for mil-
lennium relation to Michael Jackson. I think the time is ready now 
a bit wider relationship to Michael after six years of his death. 
 Emmi: due to his fame and the scandals he was involved in, the 
tabloids covered most of his life. I think this constant media circus 
gave a stigma to his whole life’s work and prevented new discourses 
concerning his art to appear. Even though his body is one of the 
most famous bodies in the world he hasn’t been taken that seriously 
in art or research contexts. we think his legacy deserves deeper 
analysis and an approach that can be rehabilitating to our image 
of Michael.

Who are performing in the seminar?

 Emmi: The whole post-MJ Era Institute of Consciousness will 
be performing, it consists of different performance makers and a 
group of young dancers. One member of the Institute is a Michael 
Jackson look-a-like who has been dressing up like MJ every day for 
five years now. His main claim is to remind people with his look that 
Michael Jackson has been part of this universe. 
 Ossi: One member of the Institute, dancer Anne Hiekkaranta, 
has been working with us on an approach to MJ-ness, especially via 
the material of Smooth Criminal. She´s trying to find ways of being 
Michael without imitating or acting. we’re hoping to find never 
before seen qualities on how to be Michael Jackson on stage. 

How do you see Michael’s music and everything 
around him yourself?

 Emmi: The myth of how Michael created his art is an interesting 
paradox.
 I think especially during late 80’s and the beginning of 90’s, 
Michael had a great sense for mash up, he and his artistic team 
were combining influences from different historical eras, genres 
and scenes in a very clever and also calculating way. Although, 
Michael himself always described the information coming from 
above, that it was channeling through him during the night.
 Ossi: I’ve thought his stage work as not so up to date as his 
music was at its best, his shows were always based on nostalgia. 
Even if he had a new album out, he played maybe 3-4 new songs 
and most of the show was still based on Billie Jean or the staging 
of The Thriller videos. At his heart he was an old school entertainer, 
but he also tried to become the perfect image of a new pop star, 
combining elements from great black and white entertainer bodies 
from the 50s and 60s and integrating them into his experiences of 
the early stages of the postmodern era.
 with Michael I feel the sense of returning to some image that 
has been going on throughout mankind’s existence. Maybe Michael 
was just one incarnation of Jesus?

Ketkä ovat seminaarin esiintyjät? 

 Emmi: Esiintyjänä on koko post-MJ Era Institute of Conscious-
ness. Se koostuu erilaisista esitystaiteilijoista sekä ryhmästä nuoria 
tanssijoita. Yksi Instituutin jäsenistä on Michael Jackson look-a-like, 
joka on pukeutunut Jacksoniksi lähes joka päivä viimeisen viiden 
vuoden ajan. valinnallaan hän haluaa muistuttaa ihmisiä siitä, että 
Michael Jackson on ollut osa maailmankaikkeutta. 
 Ossi: Tanssija Anne Hiekkaranta on työstänyt kanssamme lähes-
tymistapoja omaan ”michaeliuuteensa”, erityisesti Smooth Criminal 
-kappaleen materiaalin kautta. Hän koittaa löytää tapoja olla näyt-
tämöllä Michael ilman imitointia tai näyttelemistä. Toivomme löy-
tävämme ennennäkemättömiä tapoja olla Michael Jackson lavalla. 

Millaisena itse näette Michaelin musiikin ja kaiken, 
joka häntä ympäröi? 

 Emmi: Myytti siitä, kuinka Michael loi taiteensa, on kiinnostava 
paradoksi. Erityisesti 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa Micha-
elilla oli hieno taju eri elementtien yhdistämiselle - hän ja hänen 
taiteellinen tiiminsä yhdistivät vaikutteita eri aikakausilta, genreistä 
ja ilmiöistä hyvin taitavasti, mutta myös laskelmoidusti. Michael 
itse kuvaili taiteellisen inspiraation tulevan hänelle taivaasta ja sen 
kanavoituvan öisin hänen lävitseen. 
 Ossi: Mielestäni hänen lavashownsa eivät olleet niin ajan 
hermolla kuin mitä hänen musiikkinsa parhaimmillaan oli. Hänen 
konserttinsa perustuivat aina nostalgiaan. vaikka häneltä olisi 
ilmestynyt uusi albumi, hän esitti noin 3-4 uutta kappaletta ja suu-
rin osa show’sta perustui silti Billie Jeanin tai Thrillerin videoiden 
uudelleentulkinnan kaltaisiin hetkiin. 
 Sydämessään hän oli vanhan koulukunnan viihdetaiteilija. 
Samalla hän yritti tulla uuden poptähden täydelliseksi ruumiillis-
tumaksi, yhdistellen elementtejä 50- ja 60-lukujen ikonisimmilta 
mustilta ja valkoisilta lavaesiintyjiltä, jotka hän integroi omiin koke-
muksiinsa postmodernin aikakauden alusta. 
 Michaelin yhteydessä tunnen palaavani johonkin kuvaan joka on 
ollut olemassa koko ihmiskunnan olemassaolon ajan. Ehkä Michael 
oli vain yksi Jeesuksen ruumiillistuma?

What is a spiritual seminar?

 Ossi Koskelainen: There is a lot of western spirituality around 
Michael’s legacy, the struggle for uniting body and soul can be 
seen throughout his work. we’re arranging an event focusing on 
the spiritual and corporal levels of Michael, combining it with spec-
tacular elements. we feel that a spiritual seminar should be able 
to provoke an inner dialogue within the audience by bringing up 
strong collective memories and feelings that Michael brought to 
our lives. 

How will you combine the critical/analytical and 
spiritual/emotional in the seminar?

 Emmi Venna: Taking a look on Michael’s work from today’s point 
of view, we´ve started analyzing what are the elements in his work 
that trigger emotional reactions and create spiritual experiences. I 
think his genuine spiritual ethos was combined with an ambition to 
make emotionally charged commercial spectacles. This contradic-
tion makes it relevant to articulate the means, that Michael and his 
crew used to create religious hype around his image and his live 
concerts. 
 Ossi: Throughout my life I’ve had the need to combine different 
traditions of ritualistic behavior. That helps me to understand the 
elements that circle around me better. Michael Jackson represents 
lot of contradictory things. For a few years now I´ve felt the urge to 
analyze Michael´s legacy in a way that is both confusing and purify-
ing at the same time. All this to find a new level of meaningfulness 
concerning Jackson and ourselves. 

(Fin)
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PHil collins
TOMORROW 
IS ALWAYS 
TOO LONG (2014)

Skotlantilaisen taiteilijan phil Collinsin uusi elokuva Tomor-
row Is Always Too Long (2014) on moderni kaupunkisinfonia 
ja musikaalinen rakkauskirje glasgow’lle, Skotlannin suu-
rimmalle kaupungille. Elokuva maalaa kuvan päivittäisestä 
elämästä ja se on kuvattu arjen ympäristöissä kuten lukiossa, 
vankilassa ja vanhusten päivätoimintakeskuksessa.
 Elokuvan keskiössä on sarja walesilaisen popmuusikon 
Cate le Bonin lauluja, joita tulkitsevat erilaiset amatöörilau-
lajat kymmenvuotiaasta tytöstä 83-vuotiaaseen mieheen. 
Musiikista vastaa Royal Scottish National Orchestra. 
 Elokuva yhdistää elementtejä dokumenttielokuvista, 
musikaaleista, animaatiosta ja tosi-tv-ohjelmista, phil Collins 
luo glasgow´n kuvitteellisen mediamaiseman. Kohtauksia, 
joissa tavalliset ihmiset puhkeavat lauluun rytmittävät camp-
henkiset paikallistelevisiolähetykset ajankohtaisista aiheista 
sekä Matthew Robinsin lyhyet animaatiot. glasgowlaiset eri 
yhteisöistä avustivat luomaan teoksen kohtaukset, joissa 
julkiset instituutiot, digiaika ja arki kohtaavat. 

This new film from Scottish artist phil Collins is a modern day 
city symphony and a musical love letter to glasgow, Scot-
land’s largest city. The film paints a portrait of daily life, shot 
on everyday environments like a high school, a prison, and 
a social club for the elderly.
 At the heart of the film is a six-song cycle by welsh pop-
enigma musician Cate le Bon, interpreted by non-profes-
sional singers, ranging from a ten-year old girl to an eighty-
three-year old man and accompanied by the Royal Scottish 
National Orchestra.
 Combining documentary, musical, animation, and televi-
sion, phil Collins creates an imaginary media landscape in 
glasgow. Scenes of ordinary people bursting into song are 
punctuated by campy public-access broadcasts on current 
topics, and short animations by Matthew Robins. glaswe-
gians in various communities helped to create the scenes 
in this work about the intersection of public institutions, the 
digital age, and ordinary life.

OHJAUS / dIRECTOR: phil collins KäSIKIRJOITUS / SCRIpT: phil collins, 
ewan Morrison ESIINTYJäT / CAST: Molly christie, kate dickie, Mick 
harden, grace kabonga, alex large, gabriel Quigley, JaMes Martin, 
liane soMMers, aMber walker, george wilson KUvAUS / dIRECTOR 
OF pHOTOgRApHY: Michael Mcdonough, a.s.c. ääNISUUNNITTElU / 
SOUNd dESIgN: Jochen Jezussek lEIKKAUS / EdITORS: CRISTOvAO A. dOS 
REIS, casey rayMond ANIMAATIO / SIlHOUETTE ANIMATION: Matthew 
robins MUSIIKKI / MUSIC: cate le bon, ESITTäJä / pERFORMEd BY: 
royal scottish national orchestra ORIgINAl SOUNdTRACK: barry 
burns TUOTANTO / pROdUCTION: shady lane productions TUOTTAJAT / 
pROdUCERS: sinisa Mitrovic, angela Murray TIlAAJA / COMMISSIONEd 
BY: the coMMon guild FOR Festival 2014.

KiAsMA-TeATTeRi /
KiAsMA THeATRe
2.8. 15:00
KesTo/DURATion: 82Min
Kieli/lAngUAge: 
englAnTi/englisH

(UK/De)

©
s

ha
dy

 l
an

e 
p

ro
du

ct
io

ns
8 9



HAASTATTELU / Nick Power

Tanssijat

Järjestin koetanssin esitystä varten. Etsin huipputason b-boy ja 
b-girl osaajia, joilla olisi paljon kokemusta battleistä ja tanssirin-
geistä, mutta jotka pystyisivät mukautumaan myös näyttämölle ja 
esityksen tekemisen prosessiin. Kaikki esityksessä mukana olevat 
b-boyt ovat voittaneet merkittäviä battleja ja jokaisella on yksilöl-
linen tyyli ja oma tapa. Esityksen keston ollessa n. 45 minuuttia, 
yleisö ehtii tutustua heihin kaikkiin läheisesti ja katsojat ymmärtävät 
jokaisen yksilöllisen luonteen.

Prosessi

Käytimme monenlaisia elementtejä ja työtapoja. Tärkeä hetki työ-
prosessissa liittyi ratkaisuuni jakaa esitystila yleisön ja tanssijoiden 
kanssa. Sen myötä työ sai suunnan ja tilallisen ratkaisun. Käytin 
monenlaisia työmetodeja riippuen siitä, mitä me yritimme saada 
aikaan. Esityksen alussa on hetki, joka perustuu voimakkaaseen 
energian, impulssien ja reaktioiden jakamisen tanssijoiden kesken. 
Tämä energia kasvaa yhdessä musiikin kanssa, ja kyse on ennen 
kaikkea yhteydestä ja keskittymisestä. Teoksen toiset osat perus-
tuvat enemmän koreografiaan, mutta niissäkin on tilaa improvisaa-
tiolle. Halusin antaa tanssijoille vapauksia, jotta esitys voisi kasvaa 
ja he voisivat ottaa sen todella omakseen. 

Yleisö

Yleisö on osa esitystä koko sen keston ajan. pyrimme tarjoamaan 
yleisölle tunnun tanssiringin laidalla olemisesta ja väläyksen b-boy 
kulttuurin rikkaudesta ringin kielen ja koodien kautta. 

Rituaalit

Mielestäni tanssirinki on b-boyingin tärkein rituaali, joka vertautuu 
muinaisiin perinteisiin. piirissä oleva kieli, kilpailu, tyyli ja kilpailu-
henkisyys kehittyvät. Kyse on muiden kanssa jaetusta hetkestä, 
yhteisöstä, sekä tanssin ja kulttuurin juhlimisesta. Battleihinz yleisö 
voi ostaa lipun ja nähdä kaiken tilassa tapahtuvan. Rinki on suljettu 
rituaali, jonka laidalla ei ole ulkopuolista yleisöä – ainostaan b-boyt 
ja b-girlit. Break syntyy tästä ympyrästä, ja siihen se todella kuuluu.

Ääni

Työskentelin läheisesti tuottaja Jack prestin kanssa äänimaailman 
luomisessa. Musiikki rakentaa ja vapauttaa, tukee ja korostaa, välillä 
myös ilman tanssia.
Musiikki on keskeinen osa teosta.

B-Boying

B-boy kulttuuri on syklistä. Olen breikannut 20 vuotta, ja se on muut-
tunut todella paljon sinä aikana. Aloittaessani kyse oli vain power 
moveista, ja tästä syystä minusta tuntuu, että olen oppinut tans-
sin ikään kuin takaperin, koska nykyään olen kiinnostuneempi top 
rockeista, footworkista ja tyylistä. Australiassa on vahva, mutta pieni 
skene. Saiffer-kulttuuri on kasvussa; vanhemmat tekijät varmista-
vat, että seuraava sukupolvi ymmärtää sen tärkeyden. Samoin kuin 
kaikissa skeneissä, tyylien kirjo on suuri, mutta mielestäni meillä on 
paljon huippubreikkaajia, jotka kehittävät tanssia ja antavat oman 
leimansa sille.

INTERVIEW with Nick Power

Dancers

I auditioned the dancers for the show. I was really looking for high 
level b*boys or b*girls who had lots of experience in battles and 
cyphers but could also adapt to a theatrical context and process. 
All of the b*boys in the show have won major battles and each have 
their own unique style and flavor. As the show goes for around 
45 minutes the audience really gets to know them up close and 
personal, they get to understand each dancer’s character and indi-
viduality. 

Process

we used a lot of different elements to create the work. The big 
breakthrough came when I decided that the audience would be in 
the space with the dancers, this really opened up our process and 
defined the piece. I used different methods to create depending on 
what we were trying to achieve. At the start of the show there is a 
moment where the energy is shared strongly between the dancers, 
each one reacting to the other and the energy growing with the 
music, it’s all about connection and focus. Other parts of the show 
are more ‘choreographed’ but usually there is room to improvise. 
giving the dancers this freedom allows the piece to grow and for 
the dancers to really make it their own.

Audience

The audience is directly engaged throughout the show. we use the 
language of the Cypher and b*boying to communicate, challenge 
and invite, giving the audience the feeling of what it’s like to stand 
at the edge of the cypher and also a glimpse into the depth of our 
culture as b*boys. 

Rituals

For me b*boying’s most important ritual is the Cypher. It’s the circle, 
the ancient tradition. within this circle language, rivalry, competi-
tion and style exist and evolve. No-one gets paid to be in a Cypher, 
yet every b*boy or b*girl sees it as a very important space. It’s the 
moment where you are with your peers, your community and you 
are celebrating your dance and culture. with battles the public can 
buy tickets, the space is open for all to view, a Cypher is a closed 
ritual, you don’t see general public standing at the edge of a cypher, 
it’s only b*boys or b*girls. Breaking is born out of this circle, this is 
where it truly belongs. 

Sound

I worked very close with the music producer, Jack prest, to cre-
ate the soundtrack. The music builds and releases, supports and 
enhances and sometimes stands alone. I think the music is a real 
feature of this work. 

B*boying 

B*boying always goes through cycles. I have been breaking for 20 
years and it’s changed so much during that time. when I started it 
was all about power moves and I feel like I learnt the dance back-
wards, because now I’m more interested in top rocks, footwork and 
style. Australia has a strong but small scene. The Cypher culture 
here is growing, some of the older heads are making sure the next 
generation understand its importance. As with every scene the 
styles are varied but I think we have a lot of dope b*boys and b*girls 
who are pushing the dance and putting their own stamp on it. 

Cypher on hiphopin tärkein rituaali, rinki, jossa tyyli, kilpailu ja 
yhteisö elävät ja kehittyvät. Australialaisen koreografin Nick 
powerin esityksessä neljä breikkaajaa hyödyntää hiphop-
kulttuurin liikettä ja energiaa haastaakseen taidemuotonsa 
rajoja. Esitystä tukee ääniraita, joka liikkuu kokeellisen ääni-
suunnittelun, voimakkaiden hiphop-rytmien ja jyskyttävän 
bileilmapiirin välillä. 

A Cypher is hip hop’s most important ritual, a circle where 
style, rivalry and community exist and evolve. Four battle 
hardened b*boys push the boundaries of their artform using 
it’s movement, gestures and energy to challenge, commu-
nicate and celebrate the culture of hip hop. Backed by an 
original sound track that shifts between sound design, boo-
ming hip hop beats and a pumping party atmosphere. This 
performance invites you to step to the edge of the circle 
and witness the raw energy and culture that exists within it.

KOREOgRAFIA / CHOREOgRApHY: nick power ESIINTYJäT / pERFORMERS: 
blond, don, tepo & stevie g TAITEEllINEN KONSUlTAATIO / ARTISTIC 
CONSUlTATION: lee wilson vAlOSUUNNITTElU / lIgHT dESIgN: Mirabelle 
wouters ääNISUUNNITTElU / SOUNd dESIgN: Jack prest KOREOgRAFINEN 
AvUSTAJA / CHOREOgRApHIC ASSISTANT: anne nguyen

nicK PoWeR (AUs)

CYPHER

©nick bassett

sToA TeATTeRisAli
5.8. 19:00
6.8. 19:00
7.8. 18:00
KesTo/DURATion: 60 Min 

esiTYs soVelTUU Yli 6-VUoTiAille /
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Kuuluuko on ryhmälähtöinen teos, jossa esiintyy Helsingin kau-
pungin kesätyöntekijöitä. Projektia vetävät teatterintekijä Elina 
Izarra ja kuvataitelija Sara Pathirane. 

Tämä projekti toteutetaan nyt viidettä kertaa. Minkälaisia 
aikaisemmat kesät ovat olleet ja miten projekti on muuttunut?
 
 Elina: Jokainen vuosi on ollut erilainen. Siihen ovat vaikuttaneet 
vuosittain vaihtuvien osallistujien lisäksi eri taiteen aloilta tulleet 
työparini. Ensimmäisenä vuotena vedin projektia muusikko Meri-
Tuuli Saarnion kanssa, toisena vuotena työparini oli tanssitaiteilija 
Heli Keskikallio. Kahtena viime kesänä olen työskennellyt kuvatai-
teilijoiden kanssa, ensin Tatu Engeströmin ja sitten Sauli Sirviön. 
Olemme kaikkina vuosina lähteneet liikkeelle ennalta valitsemas-
tamme teemasta. Näitä ovat olleet esimerkiksi nuorten suhde kau-
punkitilaan, valtaan tai identiteetin muodostumiseen. Tänä vuonna 
aiheenamme on kuuluminen. Tutkimme kuka määrittää sen, mihin 
kuulumme. Onko kyse tietoisesta prosessista vai ajautumisesta?
 Sara: Onko projektista tullut poliittisempi?
 Elina: Jotkut teemat ovat ehkä poliittisempia kuin toiset. Tatun 
ja Saulin myötä projektiin on tullut entistä dokumentaristisempi ote, 
ja näin ollen osallistujien ajatukset ovat tulleet suoremmin esille ja 
esityksistä on tullut sen myötä kantaaottavampia. Toisaalta doku-
mentaristinen lähestymistapa on minulle luontaista. Olen näiden 
projektien rinnalla ohjannut esityksiä oleskeluluvattomista siirto-
laisista, ja nyt työn alla on teos karkotetuista. 

Sara mikä on sinun taustasi?

 Sara: Olen valmistunut Kuvataideakatemian 
maalaustaiteen laitokselta. Olen työskennellyt 
paljon intervention ja katoavan taiteen keinoin. 
Eleet ja teot julkisessa tilassa, joita ohikulkijat 
ja katsojat eivät pysty nimeämään, aiheuttavat 
halkeaman kaupungin arkielämään. Taiteelliset 
teot voivat vaikuttaa poliittisesti tai runollisesti 
niihin, jotka uskaltavat kohdata taiteen kaupun-
kitilassa. Olen työskennellyt aikaisemmin myös 
nuorten kanssa kansainvälisyyskasvattajana 
rasismin vastaisissa projekteissa.

Miten valitsitte tämän vuoden aiheen?

 Elina: projektissa on ollut vuosittain mukana siirtolaistaustaisia 
nuoria, joten aihe on ollut jollain tavalla ilmassa. Ehdotin sitä Saralle 
helmikuussa, kun hän oli pariisissa residenssissä. Sara innostui 
aiheesta heti, ja alkoi kertoa saman residenssin sotaa paenneesta 
taiteilijasta. Aihe pyöri siis aktiivisena myös Saran mielessä.
 Sara: Nyt vaalien jälkeen aihe tuntuu myös ajankohtaiselta. 
pohdimme sitä, mikä on suhteemme esimerkiksi nationalismiin. 

Kertoisitteko teoksen synnystä?

 Elina: Olemme lukeneet aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja jaka-
neet ajatuksia. 
 Sara: lisäksi olemme käyneet yhdessä katsomassa näyttelyitä 
ja esityksiä. Niiden jälkeen olemme pohtineet tulevan teoksemme 
ilmettä, sisältöä ja muotoa. 
 Elina: Olemme valinneet artikkeleita ja teoksia, joista teetämme 
keskustelu-, kirjoitus-, näyttämö-, kuvaus- ja maalausharjoitteita. 
Tällä tavalla syntyvästä materiaalista tiivistämme lopullisen esityk-
sen ja näyttelyn. 
 Sara: Harjoitukset alkavat heinäkuun alussa, ja teemme töitä 
ryhmän kanssa arkisin kuusi ja puoli tuntia päivässä.
 Elina: Iltaisin me vetäjät käymme läpi syntynyttä materiaalia, ja 
teemme valintoja lopullista teosta silmällä pitäen. Samalla käymme 
keskustelua siitä, mihin suuntaan teosta kannattaa viedä ja minkä-
laisia harjoitteita kyseinen suunta vaatii. Muutamaa viikkoa ennen 
avajaisia ja ensi-iltaa, luomme esityksen rungon ja päätämme näyt-
telyn sisällöstä. Sen jälkeen keskitymme rauhassa harjoitteluun ja 
näyttelyyn tulevien teosten hiomiseen. 

Minkä ikäisistä osallistujista on kyse? 

 Elina: He ovat vähän alle tai vähän yli 20-vuotiaita. 

Osallistuitteko heidän valintaan?

 Sara: Järjestimme heille ryhmärekryn, jossa he tekivät erilaisia 
harjoitteita yksin ja yhdessä. lisäksi haastattelimme jokaista erik-
seen. 

Painotatteko nuorten valinnassa heidän taiteellista osaamistaan?

 Elina: Emme oikeastaan. Olimme kiinnostuneempia heidän 
motivaatiostaan ja ryhmätyötaidoistaan. Tämän tyyppisen ryhmä-
lähtöisen teoksen kannalta on oleellista, että jokaisella osallistujalla 
on kunnioittava ote muihin. 

Ovatko osallistujat ystävystyneet keskenään?

 Elina: Sitäkin on tapahtunut ja se on hauskaa. Osallistujathan 
tulevat eri puolilta Helsinkiä ja erilaisista alakulttuureista. Hopparit 
ovat ystävystyneet punkkarien kanssa ja muslimit ortodoksien. 
 Sara: Onko ollut rakkaustarinoita?
 Elina: Ei tietääkseni. Toivottavasti tänä vuonna! (Naurua)

Onko teillä ollut konflikteja?

 Elina: Mukana on ollut aina sekä konservatii-
visempia että liberaalimpia nuoria, ja näin ollen 
olemme olleet monenlaisten näkemysten äärellä. 
Toisinaan harjoituksissa on ollut kiivastakin kes-
kustelua siirtolaiskysymyksistä, kuluttamisesta, 
avioliittolaista ja uskonnosta. debatin jälkeen 
olemme aina siirtyneet konkreettisiin harjoittei-
siin ja keskittyneet yhteisen teoksen luomiseen, 
mikä on ollut kaunista. 

Tänä vuonna projektia seuraa myös Helsingin 
yliopiston tutkijat. Miten he päätyivät mukaan 
projektiin?

 Elina: Se oli meidän aloitteemme. Olemme vuosittain pyytäneet 
osallistujilta kirjallista palautetta, mikä on ollut kiittävää. Monille 
tämä projekti on ollut todella merkityksellinen. Kiitosta on tullut 
esiintymistaitojen ja itsevarmuuden lisääntymisestä sekä kuulluksi 
tulemisesta. Osalle projekti on toiminut myös väylänä oman suun-
nan löytämiseen. Halusimme kuitenkin saada projektille ulkopuoli-
sen katseen, joka voisi analysoida sitä, mitä projekti osallistujilleen 
antaa ja mitä se heihin jättää. Toisaalta halusimme näkökulman 
siihen, miten voisimme kehittää projektia eteenpäin.
 
Voimmeko seurata tutkijoiden työtä jostakin?
 
Elina: Kyllä, projektilla on nettisivut www.urbduuni.fi. Sinne tulee 
tutkijoiden artikkeleita ja osallistujien kokemuksia. lisäksi viime 
vuoden työparini Sauli Sirviö tekee projektista dokkaria ja sivuille 
on tarkoitus ladata myös videoklippejä teoksen luomisesta. 

Minkälaisia vaikutuksia projektilla on ollut sinuun?

 Elina: Tällä projektilla on ihan mieletön imu ja työskentely on 
ollut joka vuosi todella intensiivistä. päässä ovat pyörineet kysy-
mykset siitä, mikä on taidetta, mikä on dokumenttia, mikä on kiin-
nostavaa ja mikä on poliittista. Samaan aikaan on surrannut toinen 
kela siitä, miten ryhmän sisäisiin ja ulkoisiin asioihin voi, tai pitää 
puuttua; ja miten eri taiteenlajit kommunikoivat keskenään. Näitä 
kysymyksiä on sitten palloteltu eri taiteenaloilta tulevien työparien 
kanssa, ja totta kai se on vaikuttanut omaan taidekäsitykseeni. 
lisäksi olen oppinut osallistujien suhteesta taiteeseen ja yhteiskun-
taan vuosittain paljon, mikä on ollut todella innostavaa. Ihan mahtavia 
tyyppejä olen saanut kohdata, ja se jos mikä on ollut palkitsevaa!

KesäDUUni-
PRoJeKTi
sUMMeR JoB 
PRoJecT
KUULUUKO
sToA-MUsiiKKisAli: 
esiTYs / PeRFoRMAnce 
5.8. 18:00, 6.8. 18:00
sToA-gAlleRiA: 
näYTTelY / exHiBiTion 
6.–14.8. 
AVAJAiseT / oPening 
5.8. Klo 17:00
Kieli/ lAngUAge: 
sUoMi / FinnisH

©Susanna Kesänen

Kuuluuko on ryhmälähtöinen esitys ja näyttely. Se tutkii eri 
yhteisöihin kuulumista, niihin uskomista ja luottamista. Teos 
kysyy, mihin kukin kuuluu ja miksi. Onko kyseessä ajautu-
minen vai tietoinen valinta? Entä mikä on yksilön ja mah-
dollisen yhteisön sääntöjen välinen suhde. Tekijät pohtivat 
halutaanko kuulumalla tai kuulumattomuudella vaikuttaa 
johonkin ja jos halutaan, niin mihin.
 Kuuluuko on Kiasman URB-festivaalin ja Helsingin kau-
pungin yhteishanke. Esityksessä nähdään Helsingin kaupun-
gin nuoria kesätyöntekijöitä. Se on toteutettu kuvataiteilija 
Sara pathiranen ja teatterintekijä Elina Izarra Ollikaisen joh-
dolla. Teoksen syntymistä dokumentoivat kuvataiteilija Sauli 
Sirviö ja Helsingin yliopiston tutkijat, jotka ovat myös omalla 
osallistumisellaan vaikuttaneet teoksen muotokieleen.
 
Kuuluuko is a group-orientated performance and an exhibi-
tion. It explores belonging in different communities, in believ-
ing and trust. The work asks, where one belongs and why. 
Is it because we drift into things or is it a conscious choice? 
what is the relation between the rules of an individual and 
an eventual community? The makers discuss if we wish to 
influence something by belonging and not belonging, and 
if so, what.
 Kuuluuko is a joint project of URB-festival and City of 
Helsinki. The young summer workers of the city take part 
in the performance. It is led by visual artist Sara pathirane 
and theatre maker Elina Izarra Ollikainen. The creation of 
the piece is documented by visual artist Sauli Sirviö and the 
researchers of University of Helsinki that also influence the 
form of the performance with their own participation. 
 

HANKE TOTEUTETAAN YHTEISTYöSSä / IN CO-OpERATION wITH: 
helsingin yliopisto, koneen säätiö, 
helsingin kaupungin kulttuurikeskus / stoa

HAASTATTELU / TUTKIJARYHMÄ

Kuinka suuri tutkimusryhmänne on ja millaisia asioita tutkitte?

 Liisa Raevaara: Ryhmämme toimii Helsingin yliopiston Intersub-
jektiivisuus vuorovaikutuksessa huippuyksikössä. Siellä työskente-
lee tutkijoita, jotka tekevät vuorovaikutustutkimusta, sekä sosiolo-
geja että kielentutkijoita. Tutkimusmenetelmä, jota käytämme, on 
nimeltään keskustelunanalyysi. Se perustuu yksityiskohtaiseen 
todellisten vuorovaikutustilanteiden analyysiin. Analyysia varten 
litteroimme keskustelut, mutta meitä kiinnostaa myös kehollinen 
vuorovaikutus, eleet ja liikkuminen. Minusta vuorovaikutustutki-
mukselle on selviä kytköksiä teatterin tekemiseen, koska siinäkin 
vuorovaikutus on niin monella tavalla keskeistä.
 Jonna Malaska: Olen suomen kielen maisterivaiheen opiske-
lija ja toimin hankkeen tutkimusavustajana. Tämän lisäksi teen pro 
gradu -tutkielmaa hankkeeseen liittyen. graduni aineistona käytän 
materiaalia, joka on kuvattu viime kesän URB kesätyöprojektin har-
joituksissa, ja tutkin sitä, minkälaisia direktiivejä ohjaajat harjoituk-
sissa käyttävät. Tutkimuksessani tulen siis tarkastelemaan millaisin 
kielellisin ja kehollisin keinoin harjoituksiin osallistuvien nuorten 
toimintaa ohjaillaan haluttuun suuntaan.
 Laura Ihalainen: Olen juuri aloittanut hankkeen väitöskirjatut-
kijana. Olen opiskellut muun muassa suomen kieltä ja draamakas-
vatusta. Tavoitteenani on tarkastella teatterin tekemistä vuoro-
vaikutustutkimuksen näkökulmasta. Olen kiinnostunut erityisesti 
osallistujien vuorovaikutustaitojen kehittymisestä kesätyöprojektin 
aikana.
 Liisa: Ryhmään kuuluu myös post doc -tutkija Marjo Savijärvi. 
Marjo on tutkinut väitöskirjassaan oppimista vuorovaikutuksessa, 
ja se on hänen tutkimuskohteensa myös tässä hankkeessa. Hän on 
kiinnostunut myös siitä, millainen merkitys taiteella on oppimisessa.
Itse olen suomen kielen tutkija. Olen ollut mukana hankkeissa, joissa 
on tarkasteltu monenlaisia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi 
lääkärin vastaanottoja ja asiointeja kioskilla ja Kelan toimistoissa. 
Olen tutkinut muun muassa selityksiä, joita ihmiset esittävät omalle 
toiminnalleen. Selitykset tuovat usein ilmi sen, millaisia tekoja ja 
toimintatapoja ihmiset pitävät selittämistä vaativina, muiden odo-
tuksista ja tavanomaisesta toiminnasta poikkeavina. 
 Tomi Visakko: Minun taustani on kielentutkimuksessa ja antro-
pologiassa. Hankkeessa teen pääasiassa etnografista tutkimusta. 
Olen paikalla kesätyöprojektin harjoituksissa koko ajan ja kirjoitan 
muistiin, mitä tapahtuu. Analysoin myös kuvia ja kirjoituksia, joita 
kesätyöprojektin osallistujat tekevät.
 Haluaisin tutkia esimerkiksi sitä, miten fiktiiviseksi hahmoksi 
muuntautuminen tapahtuu, miten ihmiset käyttävät itseään ja keho-
aan välineenä rakentaessaan näyttämöroolia. Antropologian näkö-
kulmasta kiinnostavaa on, millainen suhde on arkisella toiminnalla 
ja taiteen tekemisellä. Usein ihmiset eivät ole kovin tietoisia siitä, 
miten he arkielämässä toimivat. Mutta poikkeamat tavanomaisesta 
ja odotuksenmukaisesta tekevät usein näkyväksi myös tiedostamat-
tomia rutiineja. Tavallista elämää ja sen toimia ei yleensä tarvitse 
harjoitella, joten taiteen tekeminen voi olla hyvin erityinen kokemus. 
voi harjoitella roolia ja leikitellä sillä. 

Teillä on kaikilla omat tutkimusaiheet, mutta teette yhteistyötä 
kerätessänne aineistoa ja analysoidessanne sitä?

Liisa: Kyllä, mahdollisimman paljon. Kun tekee keskustelunanalyyt-
tista tutkimusta, on hyödyllistä ja tarpeenkin työskennellä ryhmässä. 
Kun analysoidaan aineistoa, eri ihmiset huomaavat siinä eri asioita. 
Mutta ei se koske vain keskustelunanalyysia, vaan ryhmässä toimi-
minen on yleensäkin ihanteellinen tapa tehdä tutkimusta.
 On myös hyvin hyödyllistä tehdä työtä taiteentekijöiden kanssa. 
Taide on meille uusi alue. Tuntuu, että se on jo nyt vaikuttanut 
minuun. On niin hienoa ja mukavaa oppia uutta, esimerkiksi kun 
Elina ja Sara ovat kertoneet meille heidän oman työnsä lähtökoh-
dista ja tavoitteista. Ja silti luulen, että tutkijoiden ja taiteilijoiden 
työllä on paljon yhtymäkohtia: esimerkiksi sen pohtiminen, miten 
olet vuorovaikutuksessa

(Fin)
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Rona Yefman on israelilaissyntyinen, New Yorkissa asuva 
taiteilija. Hänen työskentelynsä keskeinen ja toistuva teema 
on identiteetin tutkiminen. Yefman itse määrittelee olevansa 
kiinnostunut etsimään äärimmäisiä tilanteita ja ihmisiä – 
henkilöitä, joissa ilmentyy eri tavoin vapauden mahdollisuus. 
 Yefman kuvaa päähenkilöitään suoran dokumentaarisesti 
ja hahmojen tutkimisen välineitä ovat valokuva ja video, jos-
kus myös Yefmanin keräämät tekstit. Hän muodostaa lähei-
sen suhteen kuvattaviinsa ja haluaa pitää vuorovaikutuksen 
kaksisuuntaisena. lopputuloksena taiteilijan ja muusan, 
kuvaajan ja kuvattavan ja todellisen ja fiktiivisen väliset rajat 
hämärtyvät. 
 SIC-galleriaan tulevan näyttelyn pääteoksena on Time 
Kills. Se on kaksoismuotokuva, jonka päähenkilöinä on kaksi 
tatuointitaiteilijaa: Shanghai Kate ja Caitlin g. He edustavat 
kahta eri sukupolvea, mutta heitä yhdistää tunne ulkopuoli-
suudesta miesvaltaisella alalla. 

Rona Yefman is an Israeli-born, New York based artist. The 
central and recurring theme of her work is investigating 
identity. Yefman defines herself as someone interested in 
searching for extreme situations and people – persons, who 
in different ways manifest the possibility of freedom. 
 Yefman shoots her protagonists in a direct documentary 
manner, her means for investigating characters being pho-
tography and video, sometimes texts that Yefman collects. 
She forms an intimate relationship with her subjects and 
wishes to keep interaction two-way. As a result the borders 
between the artist and the muse, the photographer and the 
subject, real and fiction are blurred. 
 The main work of the exhibition at SIC gallery is Time Kills. 
It is a double portrait featuring two tattoo artists: Shanghai  
Kate and Caitlin g. They represent two different generations, 
but they are united by the feeling of being an outsider in a 
male-dominated field.

sic gAlleRY
8.8.–6.9.2015
AVAJAiseT/oPening 
7.8.2015  18–21
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A site-specific performance event staged in a boxing gym in 
Ruskeasuo, the home base of Finnish boxing champion Eva 
wahlström. The performance is based on interviews with 
Muslim Female Boxers. Common wealth have been working 
closely with five 16-23 year old Muslim women and former 
National Champion Ambreen Sadiq to devise the show to 
make sure it represents the experiences of the young. 

Common wealth make site-specific theatre events that 
encompass electronic sound, new writing, visual design 
and verbatim. The works are political and contemporary – 
based in the present day, they seek out places to stage them 
right in a community. 

NB! please note that audiences are required to stand 
throughout the 60-minute performance. Strobe lighting is 
used during the show.

No Guts, No Heart, No Glory on brittiläinen, nyrkkeilevien 
musliminaisten haastatteluihin perustuva paikkasidonnai-
nen esitys, joka nähdään Eva wahlströmin kotisalilla Rus-
keasuolla. Esityksen tekijät ovat työskennelleet läheisesti 
viiden 16–23-vuotiaan muslimitytön ja entisen nyrkkeilyn 
Britannian mestarin Ambreen Sadiqin kanssa tehdäkseen 
esityksen, joka peilaa todenmukaisesti nuorten omia koke-
muksia.
 Common wealth tekee paikkasidonnaisia teatteritapah-
tumia, joissa yhdistyy elektroninen äänimaailma, uusi kir-
joittaminen, visuaalinen suunnittelu ja verbatim- eli sanasta 
sanaan tekniikkaan perustuva teatteri. Heidän työnsä ovat 
poliittisia ja ajankohtaisia – ne perustuvat nykypäivään ja ne 
esitetään yhteisöille niiden sisällä. 

Huom! Yleisö seisoo koko esityksen ajan (noin tunti). 
Esityksessä käytetään voimakkaasti välkkyviä valoja.

©Sophie Gerrard / Christopher Nunn

RUsKeAsUon liiKUnTAHAlli / RUsKeAsUo sPoRTs HAll 
5.8. 19:00 / 6.8. 19:00 / 7.8. 18:00

KesTo /DURATion: 60 Min Kieli / lAngUAge: englAnTi / englisH

we are sick of it, being ignored
we are sick of it, being indoors

TUOTANTO / pROdUCEd BY: coMMon wealth & contact
TUKIJAT / FUNdEd BY: arts council england, scottish 
governMent, neighbourhood partnership 
(portobello and craigMillar), Foundation scotland, 
theatre in the Mill, bradFord council and contact

YHTEISTYöSSä / IN CO-OpERATION wITH:

20



Discorituaali on yhteisö. 
discorituaali on lääke ja puhdistus.
discorituaali on ääntä, pimeyttä ja liikettä.

Rituaalissa on kolme sääntöä.
Rituaalista ei voi poistua rituaalin aikana.
Toisten kokemusta on kunnioitettava.
Omista rajoistaan on pidettävä huolta.
Jos säännöistä poiketaan, rituaali keskeytetään.
Jos pimeä rikkoutuu, rituaali keskeytetään.

Rituaalissa ei ole yllätyksiä, tarinaa tai fiktiivistä rakennetta.

Aristoteles kirjoittaa, että ”Säälin, pelon ja innostuksen kal-
taiset tunnetilat vaikuttavat voimakkaasti joidenkin sieluun, 
mutta niitä ilmenee kaikilla muillakin. Jotkut ovat erityisen 
vastaanottavaisia tällaisille mielenliikutuksille. Esitettäessä 
pyhiä melodioita ja käytettäessä sielua kiihottavia sävellajeja 
voimme havaita heidän olevan sellaisessa tilassa kuin he oli-
sivat saaneet lääkettä ja puhdistautuneet. Kaikki he kokevat 
jonkinlaisen puhdistautumisen ja helpotuksen, johon liittyy 
mielihyvää.”

Rituaalissa on kolme osaa.

ETEINEN: Eteisessä luovumme ylimääräisistä tavarois-
tamme ja valmistaudumme rituaaliin. Rakenne kerrotaan 
yksityiskohtaisesti. Eteisosa kestää 20 minuuttia.

pIMEä: Rituaali tapahtuu tyhjässä tilassa, jossa ei ole 
mitään. valot laskevat ja ääni nousee. ääni soi tauotta yhtä 
kauan kuin pimeys kestää. Sitä seuraa merkkiääni ennen 
ensimmäistä valoa. pimeäosa kestää 60 minuuttia.

pääTöS: lepäämme valossa ja tuulettimet viilentävät tilan. 
päätösosa kestää 10 minuuttia.

discorituaali on yhdeksän hengen työryhmän ja yleisön yhdessä luoma 
kokemuksellinen teos, joka luo uutta yhteisöllisyyttä. Teos yhdistää 
urbaania alakulttuuria, esitystaidetta, rituaalianalyysia sekä moniaistisia 
ja ruumiillisia tekniikoita kokonaistaideteokseksi. discorituaali on kym-
menen vuotta täyttävän Esitystaiteen seuran päätuotanto vuonna 2015. 

HAASTATTElU

Kuvailkaa teoksen rakennetta ja mitä sillä tavoittelette? 

 SANNA UUTTU: Rakenne on erittäin yksinkertainen. Se on lainattu 
brittiläisen kulttuuriantropologi victor Turnerin rituaalianalyysistä. Hän 
jakoi rituaalin kolmeen vaiheeseen, preliminaaliin, liminaaliin ja postli-
minaaliin. Tämä on myös meidän teoksemme rakenne. Aluksi selitämme 
mitä rituaalin aikana tapahtuu, se ei perustuu mihinkään temppuun eikä 
se siinä ole juonta. 
 JOEL NEVES: Rakenne on tietyllä tavalla tyhjennetty, se on kuin mal-
jakko joka täytetään osallistujilla. Kyse on siitä, kuinka pitää osallistujat 
aktiivisina, eikä siitä että he odottavat että jotain tapahtuu, jotta jotain 
tapahtuisi. 
 TATU NENONEN: Ihmisistä on varsin yllättävää mitä tapahtuu ja 
mitä he kokevat, vaikka heille on kerrottu mitä tuleman pitää. Heillä ei 
ole mitään ennakkokäsitystä miten se vaikuttaa heihin. 

Näettekö teoksen interaktiivisena, osallistavana teatteri-
esityksenä vai kutsuisitteko sitä vain rituaaliksi, ei esitykseksi? 

 JOEL: Minusta teos on kiinnostavampi rituaalina. Kuinka voi raken-
taa rituaalin, joka synnyttää tunteen yhteisöstä? Miten virittää perusasiat 
siten, että ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi, tervetulleeksi ja että he 
ovat valmiita vaikuttamaan pimeään tilaan, valmiita tulemaan yhteisön 
aktiivisiksi jäseniksi? 
 TATU: Rituaalilla on paljon yhteistä Burning Man -festivaalin ja sen 
yhteisön kanssa. Yksi heidän perusperiaatteistaan on radikaali itse-
ilmaisu, mutta samanaikaisesti yhteisön kunnioitus. Queer- ja anarkisti-
ryhmät jakavat myös nämä arvot. Ne ovat erittäin tietoisia kommunikoin-
nin säännöistä tai yhteisöjen sisäisistä rakenteista. 

Millaista musiikkia/ääntä rituaalin aikana käytetään? 

 TATU: pääasiassa improvisoimme eri elementeillä ja ääni muuttuu 
joka kerta. lähtökohtiani ovat minimalismi ja tekno. Käytämme perus-
pulssia, jotta ihmiset tuntisivat olonsa turvalliseksi ja mukavaksi, sitten 
alamme muunnella sitä ilman että häiritsemme pohjaa. pimeys on täysin 
eri mielentila musiikin kuuntelulle. Tästä tunnista on tullut hyvin luon-
nollinen aikakäsitys, se kehittyy kohti orgaanista musiikinluomista. 

Työskentelette pääasiallisesti ryhmänä, eikä taustalla ole väliä, 
olet sitten tanssija, dramaturgi tai ohjaaja? 

 JOEL: Työskentelemme kaikki yhdessä dramaturgian parissa, 
puhuen loppumattomasti sanojen merkityksestä ja miten ilmaista jota-
kin. Hyvä puoli on se, että tähän jokainen voi osallistua. 

Voiko rituaali mennä liian pitkälle? 

 JOEL: Jos paikalla on enemmän kuin kaksi ihmistä, mitä tahansa voi 
tapahtua. 
 SANNA: Osallistujat tietävät myös, että rituaali aloitetaan ja lope-
tetaan samojen ihmisten ympäröimänä. He tiedostavat kaikki ihmiset 
tilassa. Ihmiset ovat kertoneet minulle, että he löytävät ihmiset, joiden 
kanssa he haluavat olla. 
 JOEL: Rituaalin osallistujalla kyse on energiasta, miten olla vuoro-
vaikutuksessa pimeyden kanssa, miten liikkua. Suurin päätös, minkä 
osallistuja tekee, on se, millaisten energioiden kanssa haluaa olla teke-
misissä pimeydessä. 

Voitteko osallistuja-esiintyjinä silti päästää itse irti, 
tietäen että olette kuitenkin pienessä vastuussa tilasta?

 SANNA: Minusta se on tuntunut hyvin transformatiiviselta.
 JOEL: Haluan tutkia, mitkä ovat omat rajani ja kunnioittaa muiden 
rajoja. Jokainen pimeys tuntuu vähän erilaiselta, joka kerta mukana on 
eri ihmisiä. Yksi iso osa on ajantunne, se miltä tunti tuntuu. 

Tuntuuko teistä siltä, että nyky-yhteiskunnasta ja arjestamme 
puuttuvat rituaalit? 

 SANNA: Kyse ei ole siitä, että meillä ei olisi rituaaleja, vaan että 
meillä on mahdollisuus valita omat rituaalimme. Ajattelemme, että 
voimme keksiä ne rituaalit, joita elämässämme tarvitsemme.

INTERvIEw

Could you describe the structure of the piece and 
what are you hoping to get out of it?

 SANNA UUTTU: The structure is very simple, it’s borrowed from 
the ritual analysis by victor Turner, British cultural anthropologist. He 
has divided ritual into three stages, preliminal, liminal and postliminal. 
This is the structure for our piece also. At the beginning, we’ll explain 
what’s going to happen during the ritual, it is not built on any tricks or 
doesn’t follow a plot. 
 JOEL NEVES: The structure is sort of emptied, it’s like a vase that 
will get filled with the people who will participate. It is how to keep the 
participants active, not them to be waiting something to happen, just 
to make it happen.
 TATU NENONEN: It’s quite surprising for the people, what they 
experience, even if they’ve been told what will come. They actually 
have no idea, how it will affect them.

Do you see it as an interactive, participatory theatre performance 
or would you call it just a ritual not a performance?

 JOEL: For me it’s more interesting as a ritual. How to build a ritual 
that would create a feeling of community? How to set basic things so, 
that people would feel comfortable, they’d feel welcome and they’re 
willing to affect the dark space, willing to be active members of the 
community. 
 TATU: The ritual has a lot of common with Burning Man festival 
and the community there. One of their basic principle is radical self-
expression, but at the same time respecting the community. The queer 
and anarcho groups share also these values. They are very aware of 
communicational rules or structures within their community. 

What kind of music/sound are you using during the ritual? 

 TATU: It’s mainly improvising with some elements and it changes 
every time. My starting points are minimalism and techno. we have a 
basic pulse going on, so people could feel safe and comfortable and 
then we start to modify it without disturbing the base. darkness is totally 
different state of mind to listen to the music. This one hour has become 
very natural sense of time, it evolves towards organic creation of music. 

You are mainly working as a group, and the background doesn’t 
matter – if you’re a dancer, a dramaturge, or a director? 

 JOEL: The structure or the dramaturgy of the piece is something we 
all work on together, talking endlessly about the meaning of the words 
and how to phrase something. And the good part is, that everyone can 
participate.

Are there risks that it can go too far? 

 JOEL: If there are more than two people, anything can happen. 
 SANNA: There’s also the knowledge that you started with the same 
people around you and you will be with the same people when it ends. 
You have an understanding of everyone in the space. people have been 
telling me that they find the people they want to be with. 
 JOEL: As a participant of the ritual, it’s about the energy, how you 
interact with darkness, how you move. The biggest decision you make 
is which kind of energies you want to be with in the darkness. 

As the performer-participants, can you still let go of yourselves, 
even knowing that you’re taking a little responsibility of the space?

 SANNA: I’ve felt it very transformative, yes.
 JOEL: I’d like to explore what my boundaries are and to respect the 
boundaries of others. Every darkness makes you feel a little bit different, 
every time it’s different with different people. One big thing for me is 
the feeling of time, how an hour feels.

Do you think we nowadays lack rituals in society and in our 
everyday lives?

 SANNA: It’s not that we lack, there’s a possibility to choose one’s 
rituals. 
 we think we can invent the rituals we need in our lives.

disco Ritual is a community.
disco Ritual is medicine and purge.
disco Ritual is darkness, sound and movement.

The Ritual has three rules.
One can’t leave the Ritual during the Ritual.
One must respect the experience of others. 
One must take care of one’s own limits. 
If one breaks the rules, the Ritual will be discontinued.
If the darkness is broken, the Ritual will be discontinued.

The Ritual includes no surprises, a story nor a fictive struc-
ture. 

Aristotle writes: ”Feelings like pity, fear and excitement affect 
strongly on the souls of some, but those feelings can be 
found in all of us. Some are very open to these kind of mental 
movements. during the performance of sacred melodies 
and the use of musical keys that excite the soul, we can 
find them in such a mental state as if they would have been 
given a medicine and would have been cleansed. All of them 
experience some form of cleansing and relief, joined with 
pleasure.”

The Ritual has three parts.

ENTRY: we leave our extra belongings behind and prepare 
ourselves for the Ritual. The structure is explained in detail. 
This part lasts 20 minutes. 

dARKNESS: The ritual takes place in an empty space with 
nothing in it. The lights go down and sound rises. The sound 
goes on nonstop as long as the darkness lasts. It is followed by 
a signal before the first light. The dark part lasts 60 minutes.  

ENdINg: we rest in the light and ventilators cool down the 
space. The last part lasts for 10 minutes. 

disco Ritual is an experiential work that created new sense of com-
munality. The piece created by a working group of nine persons and 
the audience. The piece combines urban subculture, performing arts, 
ritual analysis as well as multi-sensorial and bodily techniques into a 
total work of art. disco Ritual is the main production of the ten-year-old 
live Art Society in 2015. 

DISCORITUAALI
DISCO RITUAL
KiAsMA-TeATTeRi / 
KiAsMA THeATRe
8.8. 17:00 (sUoMeKsi / in FinnisH)

9.8. 15:00 (englAnniKsi / in englisH)

KesTo/DURATion: 90 Min

TYöRYHMä / wORKINg gROUp: eric barco, tatu nenonen, 
Joel neves, ilMari paananen, Justus pienMunne, soFia 
siMola, lotta suoMi, sanna uuttu, tuoMas vaahtoluoto
TUOTANTO / pROdUCTION: esitystaiteen seura & työryhMä
TUKIJA / SUppORTEd BY: koneen säätiö

Facebook.coM/discorituaali
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 sTReeTleVel 
PeRFoRMAnssiTAiDeTTA 
JUlKisessA TilAssA / 
PeRFoRMAnce ART 
in PUBlic sPAce
6.–8.8.2015 

Streetlevel tarjoaa performanssitaidetta satunnaisille ohi-
kulkijoille ja kaikille kiinnostuneille ilman pääsymaksuja. 
Festivaalin performanssit levittäytyvät eri puolille Helsingin 
keskustaa. 
 Mukana taiteilijoita eri maista, mm. Marilyn Arsem, Bil-
leneeve, gustaf Broms, John Court, Kurt Johannessen, Essi 
Kausalainen, Magnús logi Kristinsson, Beate linne, Johan 
lorbeer, Tomasz Szrama, Mimosa pale sekä Taidekoulu 
Maan opiskelijat.
 Ohjelmassa performanssien lisäksi taiteilijoiden pre-
sentaatioita Kiasman Seminaaritilassa 6.8. klo 15–18.30 ja 
performanssivideoita lasipalatsin näyttelytilassa 6.–8.8. 
 Tutustu festivaalin taiteilijoihin ja alueisiin osoitteessa 
street levelhelsinki.fi

Streetlevel festival offers performance art to curious minds 
and casual passers-by free of admission. The perfor-
mances spread around the centre of Helsinki.
 International artists presented include Marilyn Arsem, 
Billeneeve, gustaf Broms, John Court, Kurt Johannessen, 
Essi Kausalainen, Magnús logi Kristinsson, Beate linne, 
Johan lorbeer, Tomasz Szrama, Mimosa pale and the stu-
dents of Art School Maa. 
 As well as performances the programme includes pre-
sentations by the artists in Kiasma’s Seminar room on 6th 
August from 15:00-18:30 and performance videos in the 
exhibition space of lasipalatsi on 6–8th August.

TYöRYHMä / wORKINg gROUp: 
KURATOINTI / CURATORS: katri kainulainen & roi vaara
TUOTANTO / pROdUCTION: Johanna Fredriksson
dOKUMENTAATIO / dOCUMENTATION: antti ahonen
TUKIJAT / SUppORTEd BY: koneen säätiö, svenska kulturFonden, 
helsingin kulttuurikeskus, taiteen edistäMiskeskus/Moni-
alainen taidetoiMikunta, uudenMaan taidetoiMikunta, stiFtelsen 
tre sMeder, goethe-institut Finnland, nordic-baltic Mobility 
prograMMe, oskar öFlunds stiFtelse
YHTEISTYöSSä / IN COllABORATION wITH: lasipalatsin Mediakeskus oy, 
taidekoulu Maa, viewsonic Finland

exPeDiTion: 
HelsinKi
A PlAn FoR neW exPloRATion, 
DeliVeReD To THe ciTY oF HelsinKi

we haven’t discovered the whole world – far from it. within 
the city there is an infinity of possible cities, which are likely 
to be richer in interest than our current understanding of 
Helsinki. we’ve developed a practical method of not only 
exploring for other versions, but offering them to others, and 
joining them into Helsinki itself. Yes, we can have an infinite 
city, and we can have it as the public image of Helsinki.

The Infinite City is likely to become a model for future cit-
ies. Therefore, it is urgent that Helsinki is in the forefront of 
exploration, and takes a head start. with this interest, we 
have created a plan for the new exploration, and a format 
for presenting a city of infinite possibilities. The plan allows 
everyone to take part in the discovery of the infinite city, from 
the smallest of areas to the city as a whole. The plan will be 
delivered to the official representatives of the City during the 
festival, along with a press event of our new discoveries. It 
will also be freely available during the event.

BASEd ON THE RESEARCH OF EXpEdITION: HElSINKI CREw:
antti ahonen, daniel boy, toMi Flint, christiana hütter, JoniMatti 
JoutsiJärvi, lauri kontula, pekko koskinen, kalle kuisMa, arttu 
kurttila, henna laininen, sara Milazo, sanni priha, harri vähänissi

sKeiTTiRAMPPi
sKATe RAMP 
KiAsMA
AVAJAiseT / oPening 
Pe/FRi 31.7. 18–21

Suomen Rullalautaliitto rakentaa yhdessä Kiasman kanssa 
talon etupihalle skeittirampin. Avajaisissa järjestettävään 
kisaan osallistuvat kotimaiset ja ulkomaalaiset skeittauksen 
ammattilaiset. Rampin maalaa taiteilija Jesse veijalainen. 

Together with Kiasma, the Finnish Skateboard Association 
builds a skate ramp in front of the museum. Finnish and 
foreign skateboarding pros star a competition organized 
during the opening night. The ramp will be painted by the 
artist Jesse veijalainen.

©Jesper haynes

URB-FESTIvAAlI TUKEE / EvENTS 
SUppORTEd BY URB

Osana kesän 2015 URB-festivaalia kaksi vanhaa, käytöstä 
poistettua vR:n tavarankuljetusvaunua saavat uuden ilmeen. 
Suomen Rautatiemuseon pihassa Hyvinkäällä suomalaiset 
ja venäläiset 13–18 -vuotiaat nuoret tekevät yhdessä urbaa-
nia kuvataidetta kuvittaja Anne vaskon ja kuvataiteilija Elina 
Kataran ohjauksessa.
 Matkamuistoja – Сувениры – Souveniers -työpajassa 
ajan ja matkojen patinoimiin junavaunujen kylkiin maalataan 
siluettimaisia hahmoja, jotka kuvaavat matkustamiseen liit-
tyviä muistoja ja junavaunujen ja rautateiden historiaa.
 liitutaulumaalilla maalattuihin pintoihin tehdyt liitupii-
rustukset ja -kirjoituksetkin jäävät kuitenkin vain muistoksi 
uusien tekijöiden tai sateen pyyhkiessä ne pois. Ajan mittaan 
vaunut kerrostuvat kuvallisista ja sanallisista tarinoista.

URB HYVinKäällä
MATKAMUISTOjA – 
сувенир – 
SOUVENIERS 
URBAAnin KUVATAiTeen TYöPAJA  

8.–11.6. ViDeoTeos TYöPAJAsTA 
näHTäVillä URB-FesTiVAAlin AiKAAn 
eloKUUssA FesTiVAAliPAiKoillA.

 Kesäkuun toisella viikolla toteutettavasta työpajasta 
tehdään videodokumentti, joka on esillä elokuussa URB-
festivaalin aikana festivaalipaikoilla ja Rautatiemuseossa, 
sekä syksyn aikana lasten ja nuorten kulttuurikeskus villa 
Artussa Hyvinkäällä. 
 Työpajan suomalaiset nuoret ovat Hyvinkään kuvataide-
koulun oppilaita ja venäläiset nuoret Hyvinkään ystävyyskau-
punki Kostroman taidekoulun oppilaita. 
 Työpaja toteutetaan yhteistyössä Kiasma teatterin URB-
festivaalin, lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön, Hyvin-
kään lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä Suomen Rau-
tatiemuseon kanssa.

KAi KUUsisTo 
gAlleRiA RUPlA 2.–30.8. 
AVAJAiseT / oPening lA/sAT 1.8. 18–21
gAlleRiA AVoinnA / gAlleRY is oPen 
Ke/WeD–Pe/FRi 11–20, lA/sAT–sU/sUn 12–17

Helsinkiläinen valokuvaaja Kai Kuusisto avaa lokeroimatto-
man kuvasalkkunsa. Näyttely tarjoaa välähdyksiä niin katu-
tyyleistä kuin hetkessä elämisen kauneudesta.

Helsinki-based photographer Kai Kuusisto opens his uncate-
gorized portfolio in Rupla gallery. The exhibition offers 
glimpses into street styles as well as the beauty of living in 
the moment.

©kaisu paavilainen

SKEITTIRAMpIN 
TUKIJAT / 
SKATE RAMp 
SpONSOREd BY: 

URB-FesTiVAAli TUKee / 
sUPPoRTeD BY URB:

©Jesse veijalainen

©kai kuusisto
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TIMES NEW RAMEN by RYDER RIPPS

Non-seminar
about 
post-internet
art
The non-seminar on post-internet art was a discussion 
in Kiasma on 10th of May with OTTO BYSTRöM, HENNA 
HYVÄRINEN, PEKKO KOSKINEN, REIJA MERILÄINEN 
and JAAKKO PALLASVUO.

POST-INTERNET IS A CONTROVERSIAL TERM, BUT TO START 
WITH, I’D ASK HOW AND TO WHO IS THE TERM USEfUL?

Reija Meriläinen: It is useful in the way that it exists and it 
requires a definition. The problem is, that even if it’s useful, 
it’s not yet well defined and people don’t really know what they 
refer to. They usually refer to some kind of aesthetics, which 
is not enough. 

BUT IS THERE A CERTAIN KIND Of AESTHETICS YOU 
CAN RECOGNIzE AND RELATE TO POST-INTERNET ART? 

Otto Byström: I think, even when you are using the aesthetics, 
you cannot still define the term. 

Pekko Koskinen: well, this question – is it useful? – immediately 
opens up – useful for what? The phenomenon of the branding 
culture of the art world, which is pushed by the commercial 
interests, wants more of rapid exchange of brands. You can 
predictably push forward something interesting and create a 
release of a brand. That is one area that is pushing from the 
outside very strongly post-internet art. 
 In terms of the art itself, there was the rise of internet art 
before and after that there were people, who to a certain extent 
challenged the practices of internet art or tried to find new uses 
for it. It went vaguely out of the internet, doing something the 
internet like in the expanded sense, but not making a really big 
category of it. Through different turns and twists came the term 
post-internet art, which as a term is very unfortunate, because 
many have criticized it quite rightly, that when you are doing 
something that still functions very much in the internet or uses 
it’s practices, it’s not pOST-internet. It might be post-internet art 
in sense that there was internet art and there’s a phenomenon 
after it, therefore it’s post of certain specific genre of internet 
art, but it’s not post-INTERNET art. 

REIJA: Yes, but it’s post novelty of the internet art. I don’t know if 
I necessarily identify myself with post-internet art as a phenom-
enon, but at the same time I’m part of the certain generation that 
has grown up with the internet and I’m very aware of the fact that 
it affects my life, whether it’s personally, socially or artistically. 

PEKKO: The way the internet art was and the way post-internet 
art is using the word internet is still the populist sense of inter-
net, but if you go to internet theories or groups like Ethereum 
or theorist, hacker vinay gupta, who are developing the new 
structures, for them the actual internet is much more radical. 

They are thinking of post-society structures and how to build 
those, because we actually have more structures now. In that 
sense the internet is actually now not websites or Tumblr or 
Facebook, but more the internal structures and with these new 
generation of structures, it’s actually developing the basis of 
rethinking society. And we’re not post that internet, we’re pre 
that. 
 Saying post-internet, in the sense of post-internet art, you’re 
tagging yourself to the popular sense of the internet, without 
necessarily bringing in the awareness that actually the inter-
net is an evolving state, which is based on contracts and those 
contracts keep on changing and the internet changes.

If WE’RE TAKING THIS KIND Of INTERNET INTO 
DISCUSSION, WHAT IS THE POSITION Of ART WITHIN IT?

PEKKO: I think it is an interesting question. If somebody is 
designing new societies or economies in a test manner, is that 
art? It’s certainly creative; it is fulfilling certain conditions of art. 
But are they connected to the art culture, which is based on the 
institutions and so on? It is in the process of coming into the 
art world now, but are they themselves artists? I think they are 
equally creative or sometimes more creative, do they have to 
be under artist label is another question.

HOW DOES POST-INTERNET CRITICIzE OR REfLECT 
THE CONTExT WHERE IT’S IN?

Jaakko Pallasvuo: I think, one difference between the earlier 
net art and post-internet art is, that the post-internet gener-
ally and the relation to the platform is more ambiguous. Net 
art was very platform critical – “what if everyone becomes a 
user that knows how to code their own platform?” For me, it’s 
interesting, if instead of thinking about what would be the ideal, 
is to start with realism, the internet culture realism, for exam-
ple Tumblr, Facebook and social media. It’s very feminized and 
queer context somehow. In new media, there’s the division of 
informed users, who know technological aspects and these kind 
of “sheep”-users, who just upload to Tumblr. For me, it’s more 
interesting to think about the user experience of the “sheep” or 
to feel like a “sheep”. That is what new media art hasn’t given me 
before and maybe now there’s a discourse where to think about 
the emotional and social experiences that happen within these 
platforms instead of thinking about the platforms themselves. 

REIJA: what is feminized?

JAAKKO: One of the theories, why Tumblr and Facebook are 
seen as irrelevant or why social media activities are not seen 
as valuable, is that they don’t require certain technological 
knowledge, so they are used a lot by teenage girls and Tumblr 
is also known as a queer feminine platform. It is being Jane 
Austen, writing down when something happens in the kitchen 
and girls are scheming how to get a husband. There is lot of 

content like this uploaded every day, people live through these 
platforms, but it’s not discussed or it doesn’t get recorded that 
much in the end. 

REIJA: It’s not a new thing to use popular culture in art, but what 
is slightly different in post-internet art, is this appreciation of 
lowbrow, low-quality, low-production value. 

DOES IT LEAD MOSTLY TO A CONTENT-BASED ART?

JAAKKO: Yes, or maybe even experience-based, the material 
reality of it. How does it feel to be on a laptop, your neck tensed 
in a specific way or what is the experience of typing relation 
to handwriting etc. I’m interested how biological or emotional 
interface exists in relation to the technology, it is like an exten-
sion of us. 
 when it’s discussed, the post-internet is somehow very far, 
it is just an abstract thing floating somewhere, but for me it 
feels very near. post-internet is a cultural condition, which we 
just happen to be in now, we are more living within it, it doesn’t 
work very well as a theoretical instrument. For me the most 
interesting part is not to resolve the question of what it is, but 
to somehow document what it feels to be within it. There are a 
lot of novels and paintings about when the railway system was 
constructed in Europe: paintings how the steam comes out, 
novels how fast it is, we can go to paris in two days, the doors 
to Europe are now open. I think it’s a little bit similar moment 
now; people are getting psyched of having iphones and what 
it feels to use it. 

PEKKO: I agree, that the transition towards everyday experience, 
what it’s like to live within these structures present, wasn’t so 
present in internet art. It returns back to one of the key elements 
of art which is reflection on culture, it can be immediate, but at 
the same time it forms a point that has some overall power. It 
is useful in a sense that we really need reflection.
 But secondly, I think the current concept of technology is 
unfortunate, because it’s setting up always this magic boundary 
where technology starts. If you look for example back to greeks 
and the concept of techné, then language would be technol-
ogy, because it’s a human made form for specific use and the 
complication level doesn’t categorically change it.

REIJA: It is fine to use your iphone app instead of high-level tech-
nology In post-internet art, but at the same time it’s delusional 
to think that if you’re using a certain aesthetics or technology 
that are used by everyday people, it would make the art more 
relatable to them. So it’s not an issue that is solved by post-
internet art. The fact that you are using relatable means, for 
example printing out a Facebook chat dialogue, doesn’t neces-
sarily mean that the normal user would understand it easily. But 
what I appreciate in the art world in this moment is that art is 
also using as its material things from the world that have been 
previously looked down upon or have been not valued.

DOES IT HAVE THE SAME CHARACTERISTICS AS 
POP ART HAD IN THE 60S?

JAAKKO: I think the historical connection has been made with 
the pictures generation, post-pop-art, to Sherrie levine, Cindy 
Sherman and the 80-s art movement. pop-art is a simple ges-
ture, because it’s taking something that’s low and putting it 
somewhere high. post-internet is similar, but the low-high divi-
sion is less clear, post-modernism already destroyed the idea 
of high art and culture. Jon Rafman took pictures from google 
street views and brought them into gallery as photographs, in 
that way, it is like a pop-art gesture – to take something that’s 
available for everyone and elevate it into unique art object, but 
those things may not remain for very long time, it’s clear in a 
way and maybe creates a circle that closes itself soon.

Henna Hyvärinen: when was that? 

JAAKKO: Maybe 5 years ago…

HENNA: …and it’s funny, it already feels like…

JAAKKO: …too obvious. 

WAS ONE Of THE POST-INTERNET ART STARTING 
POINTS WHEN INTERNET BASED IMAGES WERE 
TRANSMITTED PHYSICALLY INTO THE GALLERY?

PEKKO: That is when it got a support from the institutions. I think 
it is quite valid critique that one of the reasons post-internet 
suddenly became a big name and internet art didn’t, is because 
it is gallery friendly, they are making it sellable art. This is the 
reality, which most of the artists aren’t really thinking of, but at 
the same time it’s a system they’re pushed into. Art structures 
have become more and more like market structures.

JAAKKO: Most of the developments that have been depending 
on art the past 100 years, have been depending on market driven 
systems, we don’t have to be really against the private market. 
Right now I’m living in between, I’m also in the publicly funded 
system and I’ve had equally negative experiences in both sys-
tems. The Finnish fine art system for example isn’t completely 
sufficient in many ways. I don’t think it’s valuable to work if you’re 
only here, it is very difficult, the market system here is also very 
brutal and difficult to work in. Honestly, I feel unnecessary and 
unwanted here and maybe that is also the reason I’m on Tumblr 
or why I work with the galleries somewhere else. I think the rea-
son post-internet started within the private market, is because 
their system is more heterogenic and complex. It is also bigger, 
there’s always seven different things you could do, comparing 
the state funded systems which are very monolithic, there’s one 
art academy, one museum. In the private market system your 
work is confirmed by rhizomatic, horizontal, spread out, global 
information network and the gallery system is much easier to 
understand.

PEKKO: This leads me to the point, do we really have to select 
if we are in the market structure or in Finnish art institutions, 
whether I choose the prepackage or what kind of modifications 
or new structures can we create along the side of the existing 
structures. If hackers start systematically think about new soci-
eties in a creative manor, then is it for the artists only making 
choices or is it actually a creative force in itself.

JAAKKO: I think it is a difficult construction. First, there’s this 
hypothetical outside and then there’s like an entrance to the 
market. I was in Berlin in 2010 and it wasn’t the beginning of 
post-internet art but people we’re already using money. we 
weren’t making any money out of the art, but we were still within 
the financial system. I think it is very difficult to draw the line 
where the participation in the art market will begin. If you do a 
show with your own money and you just lose money, but you 
know you’ll get attention, which might lead to money, then one 
day you’re already participating. Of course I’m also critical about 
the structures and it’s interesting to think about, but I don’t 
know if the first starting point have to be the hygiene – is it art-
hygienic enough? 

PEKKO: Having money is not yet the art market, but the money 
coming into art has been slowly changing the cycle and the 
ecosystem of art to more predictable patterns. predictability is 
also the goal of the production for example Hollywood movies, 
you want to build predictable package that will give you predict-
able income from your investment and this culture has been 
brought into art. It’s not an absolute problem, but it’s a problem 
of uniformity, we are having another culture that is once again 
following the same patterns.

26 27



Katso, rituaali
OllI AHlROOS

1. Katso taiteen ja rituaalin yhteistä historiaa. Niiden sulautumista toisiinsa. Kysymykset niiden suhteesta 
värittyvät vahvoilla mielleyhtymillä ja mielikuvilla. Oletuksia tekisi mieli juhlia johtopäätöksinä heti kun...  
no, katso vaikka.

2. Katso luontodokumenttia. Katso kun sir david Attenborough esittelee vesilintujen soidinrituaaleja.  
linnut osoittavat hellyyttä ja kiintymystä toisiaan kohtaan yksityiskohtaisella koreografialla. 
 Katso miten paratiisilinnut houkuttelevat parittelukumppaneita koristelemalla pesäreviirejään ja 
esittämällä toinen toistaan ihmeellisempiä performansseja. Katso tanssia ja sulkaloistoa. Kuuntele laulua. 
Ritualisoitunutta kiimaa.

3. Katso sitä tapaa, jolla 1950- ja 1960-luvuilla eurooppalaiset avantgardetaiteilijat kävivät vakiintuneiden 
moraalikoodistojen kimppuun. Kyseenalaistamalla vakiintuneet taidekäsitykset, he koettelevat vielä meidänkin 
käsityksiämme siitä, mitä taide voi olla. Miten he sen tekivät? Käymällä käsiksi taiteeseen liittyviin rituaaleihin. 
 Katso itävaltalaisen Hermann Nitsch:n Das Orgien Mysterien Theateria. d.O.M.T. hylkäsi 1950-luvulla 
vanhat taide- ja esitysrituaalit ja korvasi ne alkukantaisilla, ikonografisilla rituaaleilla, joiden lisäefekteinä 
nähtiin roppakaupalla raatoja ja sisäelimiä, väkivaltaa ja seksiä. Eurooppalainen mielikuvitus eli tuhon pelossa. 
vakiintunut taide tarjosi pakoa todellisuudesta. d.O.M.T. tarjosi totuutta lautasella, raakana.
 Kysyttäessä rituaalin ja taiteen suhdetta oman aikamme nykytaidekeskustelussa kiinnostuksen kohteet 
vaikuttavat latistuneen arkisempiin rituaaleihin. Rituaaliksi lasketaan puhekieltä seuraten mitä tahansa 
ruuanlaitosta puhumiseen.1 Arkisista tapahtumista kiinnostuneet taitelijat kuten Tino Sehgal ja lee Mingwei 
valottavat ihmisten arkea uudesta näkökulmasta ja tekevät sen eri aspekteja näkyviksi nimenomaan arjen 
rituaaleina. puhetavassa kaikuu arvatenkin nostalgia 1960-luvun taideteorioita ja manifesteja kohtaan. 
Merkitys vaan on kadonnut.
 Kun rituaalin merkitys muuttuu näin radikaalisti, kysymys taiteen ja rituaalin suhteesta trivialisoituu. 

4. Katso uskonnollisia, hengellisiä tai muita dogmaattisia yhteisöjä. Ne eivät keskity tutkimaan rituaalejaan 
vaan toistamaan, ylevöittämään ja varjelemaan niitä. 
 Katso taidemaailmaa. Onko se tällainen yhteisö?

5. Katso taas eläintä, käytöksen ritualisoitumista. Eläin kanavoi voimakkaita ärsykereaktioita selviytymisen 
kannalta suotuisaan muotoon. Eläimelle ei ole useinkaan suotuisaa hyökätä kilpailevan lajitoverin kimppuun 
loukkaantumisen ja kuoleman uhalla. viettireaktio ritualisoituu maan kaapimiseksi. väkivallan sijaan 
toteutuu performanssi sen uhasta. vietti kanavoituu vietin kommunikoinniksi. Eläin esittää seremoniallisen 
performanssin, joka antaa mahdollisuuden perääntyä ja kaapia maata toisenkin kerran.
 Katso sitten traditionaalisen thainyrkkeilyn tai vaikka Uuden-seelannin rugbymaajoukkueen seremonioita. 
väkivalta ritualisoituu taiteeksi.

6. Katso viettikäytöksen ritualisoitumista laajempana sosiaalisena ilmiönä. Yksittäisten reaktioiden 
kanavoitumisen moninkerta saa ulkopuolelta asetetun sosiaalisen kontrollin piirteitä. laumassa olemisen 
suotuisat piirteet perustuvat tiettyyn pisteeseen asti tälle kontrollille. laumassa ei tapella, vaikka väkivallan 
uhka ja pelko ovat läsnä. Muristaan ja vilautellaan kulmahampaita. Rituaalisoituneista käytösmalleista – 
performansseista – rakentuu sosiaalinen järjestys. 

7. Kun rituaalista poistaa performanssin, syntyy abstrakti laki. 
Kun rituaalista poistaa lain, syntyy autonominen esitys: Taide. 

8. Ja katso, minkälaisten kyseenalaistamattomien ja näkymättömien rituaalien on täytynyt tapahtua, ennenkuin 
tämä tai tuo teos on tällä tavalla esillepantu ja sinut on päästetty sen äärelle? Ja minkälaiset rituaalit on läpi 
käyty ennenkuin taiteilija on hyväksytty lavalle ja pääsyliput laitettu myyntiin? 
 Montako ylevöitettyä ja varjeltua rituaalia ennenkuin taiteilija hyväksytään taiteilijaksi ja teos taiteeksi?  
Ja montako tilaisuutta raa’an totuuden esittämiseen on menetetty? 
 
9. Silti, katso taidetta. Katso teosta. Mikä siinä on taidetta ja mikä rituaalia? Mikä vallankumousta oman pääsi 
sisällä? Mikä sponttaania hurmosta?
 Eikö taideteos ole liikuttanut sinua niin syvästi, että olet vain vaivoin saanut reaktiosi pakotettua joksikin 
sosiaalisesti hyväksytyksi rituaaliksi? Etkö ole kanavoinut itkusi ja kaipuusi käsien yhteen hakkaamiseksi?  
Etkö ole pakottanut kehoasi taidemuseon hiljaisuuteen, vaikka olet teoksessa nähnyt kuoleman ja sisälläsi  
on kiehunut huuto ja riemu?

1―Tämä on aito esimerkki MoMan taannoin järjestämästä keskustelutilaisuudesta, jossa Tino Sehgal ja lee Mingwei puhuivat työskentelystään. 
http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/156/1668 (21.5.2015).

If WE NOW TRY TO JUMP fROM GLOBAL ART WORLD 
AND GLOBAL SOCIETIES TO fINLAND. IS THERE A 
POST-INTERNET WAVE IN fINLAND? 

REIJA: I feel at the moment in Helsinki it is used in a negative 
sense. It’s not used as a way of starting conversations, but for 
shutting them down, ”Yeah, it’s nice, but it’s so post-internet!” 
That has also been thrown at me from a teachers when talking 
about my videos – ”Ok, you use this kind of font, it seems just 
like as a post-internet stamp on a work that otherwise would 
be something else”. And it feels external, it doesn’t speak about 
the content, it’s just scratching surfaces. 

OTTO: people in Finland have access to the same networks as 
people, artists, places everywhere, so it is also global. Though, 
I’ve been thinking if these small non-profit artist-run spaces had 
been existing so numerously before, or has it emerged after, 
with kind of post-internet times. people who have come with 
post-internet or after want now physical spaces.

REIJA: I think they collide, not that they are deeply related. 
Maybe the kids of the internet are more critical about certain 
structures like art institutions, how it has been done and they 
are more open to see how it could be done. 

JAAKKO: Maybe it’s also possible to have a community through 
horizontal relations within the art system. Usually you appeal to 
powers, where it’s very isolating to do applications alone, then 
you send them and then you can have a rejection or yes via 
mail, you will never meet the people, there’s no dialogue. The 
post-internet means to me that I’m actually engaged with people 
with very different societal circles and geographical locations 
and we can talk about our common interests. 
 I also feel like it’s a term that anyone wants to avoid. The Finn-
ish art system has an obsession that everything has to be clean 
and neutral and not tarnished by the current moment, there’s an 
obsession with timelessness. There are no cellphones, no ugly 
clothes, no cars, no electricity in Finnish art, it’s just someone 
lying naked in the lake. There has been big emphasis in Finnish 
art, that it should not lower itself to the level of the everyday. 

OTTO: Yes, there is that kind of judgment. 

HENNA: In Finnish art world craft is extremely appreciated and 
post-internet art might be threatening it. Therefore it is some-
times tricky to talk about the work itself when there’s the layer 
of threat to craftsmanship. It’s the very core of the valuable art 
and invaluable art. But we live in the time when technology is 
developed extremely fast, there are generations of people who 
have completely different way of recognizing craftsmanship.

JAAKKO: There’s a lot of post-internet art, which has very high 
production value, for example Jon Rafman is doing now laser 
cutting marble and Oliver laric has made really difficult sculp-
tures, there are lots of sculptures that use new manufacturing 
technologies. 

PEKKO: I see the long-term development in a way that there are 
group of crafts, we know these crafts and if we teach certain 
people that seem gifted these crafts, they become artists. I 
would agree that in Finland there is more of the residue of this 
old thinking than in many other countries. That broke when the 
video and sound came, but you cannot put art anymore into pre-
dictable group of skills that you can turn into crafts of art, it can 
be combined in any way. I think that’s something post-internet 
art will serve to push even further, because it introduces yet 
another range of mediums, yet another set of skills.

JAAKKO: I think the craftsmanship is not the biggest obstacle, 
the gap is much more in the intentions of art and the artist’s 
relation to the viewers. Finland is very used, that the artist has 

completely direct, non-ambiguous, sincere relation to their 
medium and their work should have completely clear one-to-
one relation to the audience. They want to make something 
beautiful, they learn to make something beautiful and they show 
it to you to generate the feeling that it’s beautiful and touching. 
My experiences with working here is, that all the time there’s a 
questioning of my honesty and my character, what are my inten-
tions, why am I using irony, even if I’m not ironic. They think I 
want to fool the audience. 

DO YOU fEEL IT IS CHANGING NOW WITH YOUNGER 
GENERATIONS AND POST-INTERNET ART?

OTTO: Not totally, but little, the post-internet times are showing 
the awareness.

JAAKKO: Maybe, we’re on the bridge. I remember when I was 
in school and I saw the Batman movie ”The dark Knight” and 
I thought I want to make work like this. The teachers thought I 
want to make work which is critical about the Hollywood spec-
tacle. I said “No, I really loved this movie!” Or when we’re talking 
about Tumblr, people used to say ”Oh, this is so Tumblr!”, then 
you’d know to be ashamed. Now people don’t feel ashamed 
anymore, it’s breaking in a way.

REIJA: I think there is still the assumption of irony in the work 
where these kind of source materials are used, but it’s not an 
ironic interest into everyday lowbrow, it’s an actual interest.

DID fINLAND fACED THE PHASE Of INTERNET ART, 
WAS IT RECOGNIzABLE HERE?

PEKKO: I don’t think, or at least in this kind of visible museum 
level.

OR WERE THERE NET-BASED ART/ARTISTS?

JAAKKO: probably yes. Marita liulia was making very nice Cd-
roms, but I don’t think there has been enough institutional labor 
to figure out its trajectories. 

REIJA: The difference between net-art and post-internet art is 
that the latter also exists in the gallery context, in object-based 
works. And making and seeing objects is a different kind of 
thinking and understanding of things. It’s this physical, almost 
visceral way of approaching materials. Even if it’s a video, then 
the fact that it’s in an installation of things, it’s already a different 
kind of experience than watching it online. But I don’t mean to 
say that it’s better or of higher quality.

JAAKKO: I was thinking about it now, that this is another art 
discussion that is about structural issues and about capitalism. 
I think it’s a big shame that you never get to talk about art, it 
already means that capitalism won. 

PEKKO: For me the most interesting creations of art have been 
structural.

JAAKKO: I also think that it’s a negative institutional hegemony 
in Finland right now to try to always assess art’s positive contri-
bution to society or what are the merits of art in creating a better 
social democracy, which usually leads to public art, community 
projects. But one of the functions of art is that it’s totally use-
less. It’s sad to think that art should be useful or in service of a 
profitable goal of universal well-being. The reality of people’s 
lives is that they are doing things because it’s nicer, funer or 
whatever, maybe there isn’t always necessity in it. 

urb-festivaali pyysi olli ahlroosilta ajatuksia rituaalin ja taiteen suhteesta.
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 to/thu 30.7. 
19 kiasMa-teatteri 15/10 €

PosT-MJ eRA insTiTUTe oF 
conscioUsness: NEVERLAND

ENSI-IlTA/pREMIERE 

 pe/fri 31.7. 
18–21 sorbus-galleria 

FRANK MEETS BOBBY 
AvAJAISET/OpENINg

18–21 kiasMa AvAJAISET/OpENINg 
sKeiTTiRAMPPi / sKATe RAMP 

AvOINNA 30.9. ASTI / OpEN UNTIl 30.9.

19 kiasMa-teatteri 15/10 €

PosT-MJ eRA insTiTUTe oF 
conscioUsness: NEVERLAND

 la/sat 1.8. 
14–18 sorbus-galleria 

FRANK MEETS BOBBY 
15 kiasMa-teatteri 15/10 €

PosT-MJ eRA insTiTUTe oF 
conscioUsness: NEVERLAND

18–21 rupla AvAJAISET/OpENINg

KAi KUUsisTo 
NäYTTElY/EXHIBITION  2.–30.8.

 su/sun 2.8. 
14–18 sorbus-galleria

FRANK MEETS BOBBY 
15 kiasMa-teatteri 5 €

PHil collins: TOMORROW 
IS ALWAYS TOO LONG

 ke / wed 5.8. 
17 stoa galleria

KesäDUUniPRoJeKTi 
AvAJAISET/OpENINg

18 stoa Musiikkisali
KesäDUUniPRoJeKTi 

19 stoa-teatterisali 15/10 €

nicK PoWeR: CYPHER
19 ruskeasuon liikuntahalli 15/10€

coMMon WeAlTH: NO GUTS, 
NO HEART, NO GLORY

 to/thu 6.8. 
15–18:30 kiasMa

sTReeTleVel-seMinAARi
STREET lEvEl -FESTIvAAlI 6.–8.8.

 18 stoa Musiikkisali & galleria
KesäDUUniPRoJeKTi

19 stoa-teatterisali 15/10 €

nicK PoWeR: CYPHER
19 ruskeasuon liikuntahalli 15/10 €

coMMon WeAlTH: NO GUTS, 
NO HEART, NO GLORY

 pe/fri 7.8. 
18 stoa-teatterisali 15/10 €

nicK PoWeR: CYPHER
18 ruskeasuon liikuntahalli 15/10 €

coMMon WeAlTH: NO GUTS, 
NO HEART, NO GLORY

18–21 sic AvAJAISET/OpENINg

RonA YeFMAn: 
TIME KILLS 

 la/sat 8.8. 
12–16 sic 

RonA YeFMAn: 
TIME KILLS 

17 kiasMa-teatteri 15/10 €

DiscoRiTUAAli 
ENSI-IlTA/pREMIERE

 su/sun 9.8. 
12–16 sic 

RonA YeFMAn: 
TIME KILLS 

15 kiasMa-teatteri 15/10 €

DiscoRiTUAAli

Tapahtumat ovat maksuttomia, jollei toisin mainittu / 
Events are free unless otherwise stated

www.urb.fi


