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sivU / page 24 the woRlD/infeRno fRienDship society
 aDDicteD to BaD iDeas: peteR loRRe’s twentieth centURy 

Kuva /PHOtO: KOnstantin serGeyev
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sivU / page 34 Dance.fi company
 Kuva /PHOtO: Jani KaHraMa

 samiR akika / RenegaDe theatRe: extenDeD teenage eRa sivU / page 28
 Kuva /PHOtO: JOacHiM GOlDscHMiDt 



8 9
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 slavoj ŽiŽek in examineD life, a film By astRa tayloR
 a ZeitGeist filMs

 BeaUtifUl loseRs -elokUva, ohj. aaRon Rose sivU / page 36
 BeaUtifUl loseRs, a film By aaRon Rose   
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 klUBit / clUBs sivU / page 48
 Kuva /PHOtO: Petri suMManen 
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sivU / page 48 BaDass cRew 
Kuva / PHOtO: saMPsa Pärnänen

 Response sivU / page 20
 Kuva /PHOtO:Jani-Matti salO 
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tutKiMusretKiä  
KauPunKitaiteeseen

URB 09 festivaali on kymmenes editio tapahtumasta, joka alkoi 
vuonna 2000 kokeiluna ja tutkimusretkenä kaupunkikulttuuriin ja 
siitä ammentavaan taiteelliseen ilmaisuun. URB on aina ollut teki-
jöilleen haastava yritys ajatella tuoreella tavalla festivaalin luonnetta 
ja niitä reunaehtoja, joilla se on toteutettavissa.                                                                     

Tärkeä juonne festivaalin historiassa on katutanssi. Se on merkin-
nyt mahdollisuutta seurata kehittyvän tanssimuodon ja kulttuurin 
kasvua maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, joka on jättänyt merkittäviä 
jälkiä tanssitaiteeseen. Alan kotimaisten ja kansainvälisten etujouk-
kojen kanssa tehty pitkäaikainen yhteistyö ansaitsee kiitokset. Sama 
koskee myös muita urbaanin taiteen tekijöitä, graffititaiteilijoista 
muusi koihin.

URB 09 ohjelma heijastelee festivaalin historiaa tämän päivän nä-
kökulmasta. Suomalaisen katutanssin keskeiset tekijät ovat mukana 
ensi-iltaan tulevilla teoksilla, joiden lähtökohtana on luoda uuden-
laista suhdetta muihin näyttämön elementteihin ja siten laajentaa ja 
syventää ilmaisua. Kansainväliset vierailut tulevat USAsta, Saksasta 
ja Serbiasta. Ne käsittelevät tanssin, musiikin ja teatterin keinoin 
mm. viime vuosisadan historiaa ja sen traumojen tuottamaa vie-
raantuneisuutta, aikuistumisen vaikeutta ja maskuliinisen kuvaston 
purkua.

Festivaalin tärkeä tehtävä on antaa tilaa uudenlaisille ja yllättäviä 
elementtejä yhdistäville projekteille, joita ovat mm. Polyform, Markus 
Renvallin avoin tanssivideoprojekti ja Momentteja  Alkovi -galleriassa. 
Hip hopin musiikillisesti kokeilevaa ja sanoituksissaan poliittises-
ti kantaaottavaa kärkeä edustavat festivaalilla Asa ja Laineen Kasperi. 
Skeittarit ovat näkyvästi mukana näyttelyin, tapahtumin ja luonnolli-
sesti myös rampilla Kiasman edessä.

Festivaali on ajan tiivistymä ja poikkeustila, joka pyrkii sanomaan 
jotain nykyhetkestä katsomalla samanaikaisesti men neeseen ja tule-
vaan. URB-festivaalin kymmenvuotista historiaa voi pitää, näkökul-
masta riippuen, lapsuusvuosina tai kypsän iän saavuttamisena. Uskon 
sen olevan molempia ja siten kuvaavan nykyhetkessä läsnä olevia mo-
nia aikakäsityksiä.

URB-festivaalin tekemiseen on menneiden vuosien aikana osallis-
tunut suuri joukko ihmisiä. Kiitokset kuuluvat ennen kaikkea Kias-
ma-teatterin henkilökunnalle, taiteilijoille, yhteistyökumppaneille, 
suurelle joukolle harjoittelijoita ja tietysti runsaslukuiselle ja innos-
tuneelle yleisölle. | Mikael Aaltonen 

exploRATioN  
iNTo URBAN ART

URB 09 is the tenth edition of an event that started off as an exper-
imental exploration into urban culture and the artistic expression 
that springs from it. For those putting the festival together, URB con-
tinues to be a challenge of redefining the festival in a fresh way with-
out compromising its nature.

Street dance has always been an important theme in URB’s history. it 
has enabled the observation of a constantly evolving form of dance and 
culture into a global phenomenon that has left its mark in the history of 
dance. A sincere thanks is extended to dance performers from Finland 
and abroad for their long-standing cooperation. The same goes for all 
other contributors to urban art, from graffiti artists to musicians. 

This year’s festival sees URB’s past from today’s perspective. The 
big names of Finnish street dance are present with performances pre-
miering at the festival; the aim of which are to build a new kind of rela-
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pRogRAMMe

tionship to other elements on stage, thereby intensifying expression. 
This year’s international artist visits are from the U.S.A, germany and 
Serbia. Thematically these visits look at recent history through the 
media of dance, music and theatre. issues of alienation, the difficulty 
of growing up, the concept of masculinity and the trauma induced by 
these are brought forth through art. 

providing an arena for projects combining new and surprising el-
ements is one of the goals of URB. This year these include Polyform, 
Markus Renvall’s open dance project, and Momentteja at Alkovi gallery. 
Representing the musically experimental and politically aware cutting 
edge of hip hop are Asa and Laineen Kasperi. Skaters are also present at 
URB, from exhibitions to events, and most naturally, at the skate ramp 
outside Kiasma. 

The festival is an exceptional event and distillation of time, which 
strives to communicate something about the present by looking at 
the past and future simultaneously. Depending on the point of view, 
the history of URB’s first decade can be seen as the childhood years, 
or the journey to adulthood. i believe it is both, and can therefore be 
representative of the numerous conceptions of time existing in the 
present.  

An extensive group of people have been involved in the making of 
URB. Thanks are due primarily to Kiasma Theatre staff, artists, part-
ner organizations, and our huge group of interns - never forgetting 
our devoted and enthusiastic audience.  | Mikael Aaltonen 
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Response-teos tutkii mahdollisuuksia yhdistää tanssin ja kuvan lii-
kettä. Sen lopullinen muoto on syntynyt avoimen prosessin tulokse-
na, jossa jokaisella työryhmän taiteilijalla on ollut yhtäläinen mah-
dollisuus vaikuttaa kokonaisuuden muotoutumiseen.

URBin kanssa vuosien varrella yhdessä kasvanut katutanssiryhmä 
Flow-Mo lähestyy breikkiä nyt uudesta perspektiivistä. Heidän lähtö-
kohtinaan on ollut keskinäinen vuorovaikutus improvisaation kautta ja 
pyrkimys tavoittaa hetken tunnelma ja yleisön reaktiot.

Tanssissa etsitään rauhan ja kaaoksen tasapainoa sekä pohditaan 
liikkeen puhtautta ja epäpuhtautta.

Videosuunnittelija petri Ruikka lähestyy breikin kieltä liikkuvan 
kuvan kautta. Hänen tutkimuskohteinaan ovat kuvan ja liikkeen re-
aaliaikainen yhdistäminen sekä näiden muodostama kokonaisuus. 
Missä kyseisten ilmaisumuotojen välille syntyy dialogi ja yhteinen 
tila? Yhdessä tilaa on luomassa valosuunnittelija Jani-Matti Salo ja 
äänisuunnittelusta vastaa Taneli Bruun.

Response looks at the possibilities of combining the movement of 
dance with moving image. The work’s final form is achieved as the re-
sult of an open process where each member of the artist group has an 
equal chance of affecting the end product. 

growing side by side with URB, Flow-Mo approaches breakdance 
from a new perspective. The interplay between dancers in terms of 
improvisation, the mood of a certain moment, and the reactions of the 
audience are explored. 

Video designer petri Ruikka approaches breakdance through mov-
ing image. He explores the real-time merging of image with move-
ment, and the whole that this creates. At what point are dialogue and a 
common space between the two created?

to thu 30.7. 19.00 Response / oh no!  kiasma-teatteri 15/10 e
Pe FRi 31.7. 19.00  

työRyhmä / woRking gRoUp: tanssi / dance: Flow-Mo | valosUUnnittelU/ light 

design: Jani-Matti salo | videosUUnnittelU / video design: Petri Ruikka | äänisUUn-

nittelU / soUnd design: taneli Bruun

resPOnse 
[ fin ]
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oh no!:ssa breakdance kohtaa nykytanssin uusissa kehyksissä. Ny-
kytanssikoreografi Dalija Aćin on poistunut tutulta alueeltaan ja teh-
nyt belgradilaisille Recognize Crew:n jäsenille teoksen, joka käyttää 
hyväksi b-boyingin liikekieltä. lopputuloksena on esteettinen teos, 
jonka tunnelma rakentuu hitaasta, äärimmilleen hallitusta ja mini-
malistisesta liikkeestä. Huomio kiinnittyy esiintyjien (liike)herk-
kyyteen ja rauhaan. Oh no! pureutuu sellaisiin b-boyingista tuttuihin 
käsitteisiin kuin maskuliinisuus, taituruus ja viettely. 

Dalija Aćin on serbialainen tanssija ja koreografi. Hän voitti viime 
kesänä impulstanz-festivaalilla Wienissä prix Jardin d’europe pal-
kinnon ja työskentelee Balkanilla laaja-alaisesti nykytanssin hyväk-
si. Bboyt Darko Bursac ja luka lukic olivat mukana kansainvälisessä 
Hard Core Workshop Exchange -projektissa vuonna 2005, jolloin he vie-
railivat myös Kiasman Ensin valtaamme museot URB -näyttelyssä. 

in oh no! breakdance comes face to face with contemporary dance 
in a wholly new context. Contemporary dance choreographer Dalija 
Aćin has left her own territory and created a performance for Belgrade 
Recognize Crew bboys, which exploits movement characteristic of b-
boying. What follows is an aesthetic piece that finds its force from the 
slow, rigidly controlled, minimalist way of moving. one immediately 
focuses on the discrete movement, serenity, and the ways in which 
they are expressed through the body. The piece re-examines themes 
often associated with bboying, like masculinity, skill and seduction. 
Aćin is a Serbian dancer, choreographer and winner of the Prix Jardin 
d’Europe award at Impulstanz festival last summer. Bboys Darko Bursac 
and luka lukic took part in the international Hard Core Workshop Ex-
change project in 2005, during which they also visited Kiasma. 

to thu 30.7. 19.00 Response / oh no!  kiasma-teatteri 15/10 e
Pe FRi 31.7. 19.00  

työRyhmä / woRking gRoUp: konsepti / concept: dalija aćin | koReogRafia / cho-

ReogRaphy: dalija aćin, Recognize Crew | dRamatURgia | dRamatURgy: sasa Bozic 
| esiintyjät / peRfoRmeRs: darko Bursac, luka lukic | mUsiikki / mUsic: Goran si-
monoski, ivan antic

DaliJa aĆin 
[ sRB ]
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vaddicted to Bad ideas on ainutlaatuinen New Yorkissa syntynyt 
vimmainen post-punk konsertti/esitys. The World/Inferno Friendship 
Society bändin ja teatteriohjaaja Jay Scheibin yhteistyö on tuottanut 
rajun ja visuaalisesti kunnianhimoisen sukelluksen viime vuosisadan 
historiaan ja sen traumojen tuottamaan vieraantuneisuuteen.

esityksen keskeinen hahmo on Unkarin juutalainen näyttelijä peter 
lorre. Hän asettui Berliiniin 20-luvun lopulla, jolloin kaupunki oli 
merkittävä taiteen ja kulttuurin keskus, ja eli poliittisesti jännittei-
sessä ilmapiirissä. Siellä lorre oli mm. Bertolt Brechtin luottonäytte-
lijä. Berliinistä hänet muistetaan myös Fritz langin klassikkoeloku-
vasta M – kaupunki etsii murhaajaa (1931). lorre pakeni natsihallintoa 
Yhdysvaltoihin ja Addicted to Bad Ideas seuraa hänen taivaltaan kohti 
surullista loppua Hollywoodissa. 

punk-kabareen teatterilliset elementit ja vaikuttavat live-videot on 
ohjannut nuorenpolven nouseva newyorkilainen teatterintekijä Jay 
Scheib. esitys on nähty festivaaleilla ja klubeilla ympäri maailmaa.

BRooklyn-Based post-punk band The World/Inferno Friendship soci-
ety will grace the stage of the Savoy theatre, Addicted to Bad Ideas, is 
nothing short of a concert performance. it centres on the life of Hun-
garian Jewish actor peter lorre. lorre settled in Berlin in the late 
1920s, when the city was a bustling hub of art and culture. living a 
bohemian life in the politically charged climate of the city, he worked 
with the likes of Bertolt Brecht. lorre was forced to flee Berlin’s Nazi 
regime before World War ii, and he moved to the U.S. Addicted to Bad 
Ideas follows lorre’s journey towards a bleak end in Hollywood. lorre 
lived a life always characterised by a sense of alienation. 

su sun 02.8. 20.00 addicted to bad ideas savoy-teatteri 15/10 e
Ma Mon 03.8. 20.00   

työRyhmä / woRking gRoUp: käsikiRjoitUs ja esitys / wRitten and peRfoRmed 

By: World/inferno Friendship society | ohjaUs / co-conceived and diRected By: Jay 
scheib | tUotanto / pRodUktion: arktype | teoksen valmistUmista ovat tUke-

neet / this pRoject was cReated with a commission and Residency fRom: Peak 
Performances @ Montclair, Montclair state university, Montclair, nJ, Jedediah Wheeler, 
laGuardia Performing arts Center’s lPaC lab Program.

tHe WOrlD/infernO 
[ Usa ]

  
frienDsHiP sOciety
ADDiCTeD To BAD iDeAS:  
peTeR loRRe’S TWeNTieTH  
CeNTURY
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onko vaatteella ääni? Miltä burkha tai huppari kuulostaa? ehkä 
musliminaisen vaatteessa soi minareetin kutsu ja helsinkiläisnuori 
kuuntelee syviä bassoja. Vai voisiko vaatteiden ääni olla jotain ihan 
muuta? 

Polyform on teos, joka käsittelee musiikin ja vaatteiden välistä yh-
teyttä. Teos esittää ajankohtaisia kysymyksiä pukeutumiskoodeista, 
vaatteiden heijastamista arvoista sekä niiden suhteesta erilaisiin yh-
teiskunnallisiin statuksiin ja rooleihin. 

Polyformissa ääni ja vaate kietoutuvat yhtenäiseksi kokemukseksi. 
Katsojat saavat mahdollisuuden pukeutua esillä oleviin vaatteisiin ja 
kokea kullekin puvulle ominaisen äänimaailman. Teoksen musiikki 
soitetaan livenä ja sitä muokataan reaaliajassa yksilöllisesti jokaiseen 
pukuun. esitys on konserttimainen ja koettavissa tilassa oleillen.

do clothes have a voice? What does a Burkha or hoodie sound 
like? Maybe a Moslem woman’s clothes carry the call of the minaret, 
while a youth from Helsinki resonates with deep bass notes. or can 
the voice of clothes be something completely different? 

Polyform is a work that explores the connection between clothes and 
music. The piece poses current questions about dress codes, the val-
ues reflected by clothes, and the link these form to societal status and 
roles.

in Polyform, sound and clothes entwine to form a unified experi-
ence. The audience gets a chance to dress in the clothes on display and 
experience the soundscape unique to each of these. The music accom-
panying the work is played live, and is altered in real time to individu-
ally suit each outfit. The performance is akin to a concert and can be 
experienced by simply being in the space where it takes place. 

ti tue 04.8. 15.00 Polyform  kiasma-teatteri 7/5 e  
   16.00
   17.00POlyfOrM 

[ fin ]
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työRyhmä / woRking gRoUp: pUvUt / waRdRoBe: Mila Moisio ja kaisa Rissanen | mU-

siikki ja äänisUUnnittelU / mUsic and soUnd design: Juuso hannukainen ja tuomas 
norvio | ääniassistentti / soUnd assistant: anna Moriwaki | tUottaja / pRodUceR: 
saara Juvonen 
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extended teenage eRan tavoitteena on tarjota otteita siitä, mitä 
on olla nuori, kapinallinen ja lahjakas tämän päivän globaalissa maa-
ilmassa. ohjaaja/koreografi Akikan teos tulee suoraan sydämestä. Se 
käsittelee ikuisen teinin elämäniloa ja tuskaa. Se yhdistää taitavasti 
eri tyylejä swingista hip hopiin, graffitista poptaiteeseen, Franz Schu-
bertista Justin Timberlakeen. Extended Teenage Era on kokoelma ky-
symyksiä, vastauksia, pelejä ja tehtäviä, jotka koskevat kasvamista ja 
peter pan -syndroomaa pahvilaatikoiden ja ilmastointiteippien kes-
kellä. 

Extended Teenage Era -ryhmän esiintyjät tulevat Sak sasta, Kanadasta 
ja espanjasta. esityksen ohjaaja/koreografi Samir Akika on puolestaan 
syntynyt Algeriassa, kasvanut pariisissa, opiskellut matematiikkaa ja 
fysiikkaa Yhdysvalloissa ennen asettumistaan tanssin pariin Saksaan. 
Hän on toiminut vuodesta 1999 freelance-koreografina, mm. NRW:ssä. 
Extended Teenage Era saapuu URBiin intian ja lähi-idän kiertueilta. 

extended teenage eRa finds its purpose in delivering to the au-
dience an idea of what it is like to be young, rebellious and talented 
in today’s global world. Choreographer-director Akikan’s work comes 
straight from the heart; it is imbued with the joy and pain of being a 
teenager. Cleverly combining genres from swing to hip hop and graf-
fiti to pop art, and featuring musicians from Franz Schubert to Justin 
Timberlake, Extended Teenage Era is a collection of questions, answers, 
games and puzzles. At the centre of the work are themes like growing 
up, peter pan syndrome, and a quest for something personal in the 
midst of cardboard boxes and duct tape. 

The group is a truly multicultural. performers hail from germany, 
Canada and Spain. Samir Akika, director of the show, was born in Al-
geria, grew up in paris, studied mathematics and physics in the U.S, 
finally settling in germany with dance as his passion. 

ke Wed 05.8. 19.00 extended teenage era  stoa 15/10 e
to thu 06.8. 19.00    

työRyhmä / woRking gRoUp: ohjaUs  ja koReogRafia / diRection and choReo-

gRaphy: samir akika | yhdessä / with: dawna dryhorub, Gabrio Gabrielli, Julio C. 
iglesias, denis kuhnert, lotte Rudhart, Frederick Rohn, Chris Zacharas | dRamatUR-

gia / dRamatURgy: anna k. Becker | konsUltaatio / consUlting: Fabrizio terranova 
| lavastUs ja video / stage and video: till Botterweck | valot / light: volker sippel | 
pUvUstUs / costUme: alejandra Morales
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”if yoU have a cameRa, please Use the flash – it’s gooD foR oUR egos.“

saMir aKiKa 
[ de ]

 
reneGaDe tHeatre
exTeNDeD TeeNAge eRA
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Pe FRi 07.8. 19.00 laineen kasperi  kiasma-teatteri 15/10 e
    Murha-kollektiivi
    dance.fi
la sat 08.8. 19.00 laineen kasperi 
    Murha-kollektiivi
    dance.fi

kotimaisen urbaanin taiteen illan aloittaa Laineen Kasperi, tekopyhiä 
voimia vastaan taisteleva karjalainen tarinankertoja. laine on tunnet-
tu Kaucas-ryhmän biittinikkarina, kuten myös kokeellisesta instru-
mentaalimusiikista ja yhteiskunnallisesta kritiikistä. Ähky recordsin 
julkaisema Seis-albumi teki hänen harhaiset ja väkevät visionsa tun-
netuksi. levyllä kuultu kerronta ja mutatioitunut musiikki sai jatkoa 
kesällä 2008 levyllä Saatana saapuu Sörnäisiin.

kicking off the Finnish urban talent evening is Laineen Kasperi, 
Karelian storyteller and fighter of hypocrisy. laine is known for be-
ing the writer for Kaucas group, as well as for his experimental instru-
mental music and social criticism. published by Ähky records, Seis al-
bum made his straying and steadfast vision known to the public. The 
narrative and mutated music of the album was followed up in 2008 by 
his second album, Saatana saapuu Sörnäisiin.

laineen KasPeri 
[ fin ]

MurHa-KOlleKtiivi 
[ fin ]

KÄMppÄ / THe FlAT

millaista on yhteiselo toisen ihmisen kanssa? Milloin rakkaus 
muuttuu riippuvuudeksi tai vihaksi? Murha-kollektiivin uusin tanssi-
teos Kämppä on kurkistus kahden ihmisen kotiin, heidän yksityisim-
pään. 

Vuonna 2008 perustettu Murha-kollektiivi etsii uusia tapoja lähes-
tyä tanssitaidetta ja teoksen tekoprosessia: leikkiä, fuusiota ja erilai-

työRyhmä / woRking gRoUp: koReogRafia, tanssi, tUottaja  / choReogRaphy, 

dance, pRodUceR: sonya lindfors | koReogRafia, tanssi / choReogRaphy, dance: 
anniina Jääskeläinen | valosUUnnittelU, valokUvaUs / light design, photogRaphy: 
Mika haaranen | lavastUs / stage set: aino koski

sia kokeiluja genrerajoista välittämättä. Teoksessa Kämppä urbaanin 
tanssin elementit yhdistyvät perinteisempään taidetanssiin tuoreella 
ja orgaanisella tavalla. Nimi Kämppä kuvaa myös tekijöiden tutkimus-
matkaa heidän omaan, valmiiksi fuusioituneeseen liikekieleensä. 

Teoksen koreografeilla Anniina Jääskeläisellä ja Sonya lindforsilla 
on katutanssitausta sekä taidetanssikoulutus. Sonya on valmistunut 
Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen laitokselta ja Anniina Danshög-
skolanista Tukholmasta.

what is living with anotheR peRson like? When does love 
change into dependency or hate? The Flat is the newest dance per-
formance by Murha-collective, delving deep into the coexistence and 
personal lives of two people. 

Formed in 2008, Murha-collective explores new ways of approach-
ing dance and the conception process of a performance. This is done 
through playful experimentation and the fusion of various genres. in 
The Flat, elements of urban dance meet a more conventional form of 
dance in a manner both fresh and organic. The name of the perform-
ance refers to the artists’ exploration of their own movement, which is 
a result of similar fusion of styles.

Choreographers Anniina Jääskeläinen and Sonya lindfors have a 
background in street dance and a dance education. Sonya has a degree 
from the Theatre Academy in Helsinki, while Anniina holds one from 
Stockholm’s Danshögskolan.



32 esityKset / PerfOrMances 33esityKset / PerfOrMances

sivU / page 30 laineen kaspeRi
 

sivU / page 34 Dance.fi company
 Kuva /PHOtO: Jani KaHraMa

sivU / page 30 mURha-kollektiivi
 Kuva /PHOtO: MiKa Haaranen
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dance.fi company on tuore suomalainen katutanssiryhmä, jossa 
on mukana pitkän linjan ammattilaisia sekä nousevia uuden polven 
kykyjä. Dance.fi lähestyy tanssia syvältä musiikin kautta, hakien sielu-
kasta liikekieltä urbaanin tanssin eri muodoissa. Ryhmä on opiskellut 
perinteisten katutanssilajien lisäksi latinalaisia rytmejä ja tansseja, 
jotka vaikuttivat suuresti katutanssin syntyyn 70-luvun New Yorkis-
sa. Tanssissa yhdistyy uusi breakdance, soultrain, funk-tyylit, top-
rocking, salsa, 90-luvun hiphop, freestyle ja fiilistely.

dance.fi is a new Finnish street dance group, consisting of a range 
of pros and up-and-coming talent. Dance.fi approaches dance from 
deep within music, searching for soulful movement in different forms 
of urban dance. in addition to traditional street dance, the group has 
studied latino rhythm and dance, the influences of which were vis-
ible in the birth of street dance in New York of the 70s. The group’s 
performance combines new break dance, soultrain, funk-styles, to-
procking, salsa, 90s hip hop, freestyle, and general chilling. 

Dance.fi 
[ fin ]

työRyhmä / woRking gRoUp: koReogRafia / choReogRaphy: topi tateishi, anniina 
Jääskeläinen, hanna-Maija Pääkkönen sekä ryhmä / and group.

elokUvat ja lUento
FilMS AND leCTURe
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la sat 01.8. 17.00 Beautiful losers  kiasma-teatteri 7/5 e

beautiful lOsers 
[ Usa ]

new yoRkissa, 1990-luvun alussa, jouk-
ko nuoria taiteilijoita perusti kollektiivin, 
jonka tekemä taide heijasti vahvasti hei-
dän elämäntyyliään ja DiY (do it yourself) 
asennettaan.  Taustalla vaikuttavat monet 
alakulttuurit skeittauksesta ja surffauk-
sesta, graffiteihin, punkiin ja hip hopiin. 
Dokumentti seuraa näiden itseoppinei-
den taiteilijoiden elämää. He tulivat lähes 
vahingossa vaikuttaneeksi koko taide-
maailmaan samalla kun heidän alakult-
tuureista ponnistava yhteisönsä kasvoi merkittäväksi osaksi popkult-
tuuria. Vuosien aikana ryhmä on aikuistunut, mutta vapaa henki on yhä 
keskiössä. Beautiful Losers on kunnianosoitus tälle hengelle. Dokumen-
tissa nähdään mm. Shepard Fairey, Mark gonzales, Spike Jonze, Margaret 
Kilgallen, Mike Mills, Barry Mcgee, phil Frost, Chris Johanson, Harmony 
Korine ja ed Templeton.

in the new yoRk of the 90s, a group of American artists formed a 
collective dubbed Beautiful Losers. The artwork produced by the col-
lective strongly reflected their lifestyle and DiY attitude to life. in-
fluencing their work was a range of subcultures from skateboarding 
to surfing and from graffiti to punk and hip hop. Almost by accident, 
they come to affect the entire art world, while simultaneously their 
community sprung from its subculture roots to a become a significant 
part of popular culture. 

ohjaaja / diRectoR: aaron Rose | apUlaisohjaaja / co-diRectoR: Joshua leonard | 
dokumentti / documentary | 90 min | yhdysvallat  / united states, 2008

slinGsHOt HiP HOP 
[ Usa, pal ]

slingshot hip hop punoo yhteen palestiinalaisnuorten tarinat 
israelista, gazasta ja länsirannalta. He ovat kaikki löytäneet hip ho-
pista keinon käsitellä haasteellista arkea miehityksen ja köyhyyden 
keskellä. Dokumentti kertoo rajatarkastuspisteistä, suojamuurista, 
sukupuolinormeista ja sukupolvien välisistä eroista. ennen kaikkea 
se on kertomus nuorista, jotka tekevät parhaansa ylittääkseen nämä 
heitä erottavat rajat. 

slingshot hip hop braids together the stories of young palestinians 
living in gaza, the West Bank and inside israel as they discover Hip 
Hop and employ it as a tool to surmount divisions imposed by occupa-
tion and poverty. From internal checkpoints and Separation Walls to 
gender norms and generational differences, this is the story of young 
people crossing the borders that separate them.

ohjaaja / diRectoR: Jackie Reem salloum | dokumentti / documentary |  83 min | yh-
dysvallat, Palestiina / united states, Palestine, 2008

la sat 01.8. 19.00 slingshot hip hop kiasma-teatteri 7/5 e
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exaMineD life 
[ can ]

examined life tuo filosofian luentosaleista takaisin kaduille. eloku-
van ohjaaja Astra Taylor seuraa tämän päivän vaikuttavimpia ajatte-
lijoita paikkoihin ja tiloihin, joilla on omaperäinen kaiku. Examined 
Life paljastaa filosofian voiman muuttaa tapaamme katsoa maailmaa 
ja kuvitella paikkamme siinä. Mukana ovat mm. Slavoj Žižek, Judith 
Butler ja Michael Hardt. 

examined life pulls philosophy out of academic journals and class-
rooms, and puts it back on the streets. in Examined Life, filmmaker 
Astra Taylor accompanies some of today’s most influential thinkers 
on a series of unique excursions through places and spaces that hold 
particular resonance. offering privileged moments with great think-
ers examined life reveals philosophy’s power to transform the way we 
see the world around us and imagine our place in it.

ohjaaja / diRectoR: astra taylor | dokumentti / documentary |  87 min | kanada / Canada, 
2008

su sun 02.8. 17.00 examined life  kiasma-teatteri 7/5 e

la sat 08.8. 14.00 Public enemy:  kiasma-teatteri 7/5 e
    Welcome to the terrordome
    Janne immonen:  
    luento / lecture

welcome to the teRRoRdome -dokumentti kronikoi Public Ene-
myn 20-vuotista historiaa ja tapaa tehdä kappaleita yhteiskunnallisis-
ta epäkohdista. Heidän aktivisminsa on yksinkertaisesti mullistanut 
rap- ja hip hop -kulttuurin. Artistit kuten Beastie Boys, Tom Morello 
(Rage Against The Machine), Henry Rollins, Talib Kweli ja Jonathan Da-
vis (Korn) pohtivat heidän vaikutusvaltaansa. Keikkamateriaali näyt-
tää, että Public Enemyllä on yhä kyky temmata mukaansa mielipuoli-
sesti tarttuvan musiikin ja leppymättömän rytmin avulla.

pUBlic enemy: Welcome to the Terrordome documentary recounts the 
group’s monumental impact on the history of hip hop through behind 
the scenes interactions between Chuck D and Flavor Flav, live concert 
footage from all over the world, and interviews with the Beastie Boys, 
Tom Morello (Audioslave, Rage Against The Machine), Henry Rollins, 
Talib Kweli, and Jonathan Davis (Korn).

Public eneMy 
[ Usa ]

WelCoMe To THe TeRRoRDoMe

ohjaaja / diRectoR: Robert Patton-spruill | dokumentti / documentary | 100 min | yh-
dysvallat / united states, 2007
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tapahtUmat
eVeNTS

voiko läpeensä kaupallistetussa hip hopissa yhä olla kyse Yhdysval-
tain mustien identiteetistä: rodusta, vallasta ja sen jakamisesta?

Yhteiskuntatieteilijä Janne immonen kokoaa yhteen Bronxista maail-
man tietoisuuteen ponnahtaneen urbaanin musiikin poliittisen his-
torian – sen tekijät ja näkijät, intellektuellit, demagogit ja takinkään-
täjät. osansa saavat breikkibiitin pioneerit kuten Grandmaster Flash ja 
Kool Herc, avoimesti sanomaansa julistaneet Public Enemy ja Ice T sekä 
jo pelkällä ihonvärillään provosoinut Eminem. Unohtamatta tieten-
kään James Brownia, jonka musiikissa Yhdysvaltain mustien historia 
ja kärsimys yhdistyi 1960-luvun radikalismiin. Hip hop teki mustien 
slummeista ja urbaanista rappiosta soivaa kaupunkikulttuuria.

immosen teos Meitä ei dissata. Rap-musiikin poliittinen historia James 
Brownista Eminemiin (WSoY) julkaistaan syksyllä. Hip hop -historiaa 
avaavaa luentoa on kommentoimassa Karri ”Paleface” Miettinen. 

janne immonen’s lecture about hip hop history in Finnish.

Janne iMMOnen 
[ fin ]

lUeNTo / leCTURe:  
Hip Hop  -KATUJeN poliTiiKKAA
kommentaattoRina kaRRi ”paleface” miettinen

la sat 08.8. 14.00 Public enemy:  kiasma-teatteri 7/5 e
    Welcome to the terrordome
   16.00 Janne immonen:  
    luento / lecture
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alkovi-galleRiassa toteutuu URBin aikaan kaksiosainen Moment-
teja-kaupunkitapahtuma. URBin avajaispäivänä xxx_ryhmä tekee pit-
käkestoisen Kallioon soluttautuvan esityssarjan. Tiistaina 4.8. avautuu 
paula lehtosen ja Saara piispan A Landscape called Bandung -näyttely.

esitykset kehittyvät Kallion ehdoilla. xxx_ryhmä etsii kaupungin-
osasta paikkoja, jotka tuovat esiin kalliolaisille merkityksellisiä yksi-
tyiskohtia ja paikallisia tapoja. paikkojen innoittamana ryhmä tekee 
niihin sopivia ja tilapäiseksi monumenteiksi muotoutuvia esityksiä. 
Työt videoidaan, editoidaan ja esitetään Alkovi-galleriassa, joka toi-
mii tapahtuman ajan kohtaamispaikkana. esitysten paikkatiedot vä-
littyvät Alkovin ikkunan gpS-laitteilla.

xxx_ryhmän esitysten jälkeen Alkovissa avautuu näyttely indone-
sian Bandungissa järjestetystä A Landscape called Bandung -työpajas-
ta, joka keskittyi kaupunkitaide ja -tila teemoihin. 

as paRt of URB’s programme, Alkovi gallery features a two-part ur-
ban event called Momentteja. The festival’s opening day, xxx_ group will 
put on a set of performances, immersed in the Kallio neighbourhood. 
paula lehtonen and Saara piispa’s A Landscape Called Bandung exhibi-
tion opens next Saturday, August 4th.

performances progress on Kallio’s terms: xxx_ group searches for 
sites and venues in the Kallio district that hold meaning for its inhab-
itants. inspired by these places, the group creates a performance that 
takes the form of a temporary monument befitting its surroundings. 
Captured on film and edited, performances are then displayed at Alk-
ovi gallery. in addition to screening the videos, Alkovi acts as a meeting 
ground during the events. 

to thu 30.7.  12 h esityksiä / 12 h performances kallio 
Pe FRi 31.7.  editointia / editing   alkovi
la sat 01.8. 21.00 videoscreening   alkovi
ti tue 04.8. 17.00 näyttelyn avajaiset / exhibition opening alkovi
  4.8. – 30.8. a landscape called Bandung -näyttely / exhibition alkovi

MOMentteJa 
[ fin ]

modeRaattoRit / modeRatoRs: Miina hujala & arttu Merimaa | lisätietoja / fURtheR 

infoRmation : http://www.alkovi.com
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skeittaUs saapui Suomeen 70-luvulla ja ensimmäisistä SM-kisoista 
tulee kuluneeksi syksyllä 30 vuotta. Välineet, muoti ja temput ovat 
muuttuneet ajan saatossa huomattavasti. Skeittaajien asenne on kui-
tenkin pysynyt samana parin sukupolven ajan.

lajin saapuessa Suomeen oli tyylissä mukana aimo annos amerik-
kalaisuutta. punk-rockin kapina löysi tiensä skeittaukseen 70-luvun 
lopulla. Ylileveät housut ja ruutupaidat värittivät harrastajia 90-luvun 
alussa, kun taas vuosituhannen vaihteessa heitä oli vaikea tunnistaa 
muusta nuorisosta. Tänä päivänä skeittaus on erottamaton osa kau-
punkikulttuuria. 

Kiasman ensimmäisessä kerroksessa nähtävä 30sk8-näyttely kat-
taa skeittauksen koko Suomi-tarinan niin lautojen, vaatetuksen, va-
lokuvien, skeittareiden kuin tapahtumien osalta. 30sk8-näyttelyn on 
tuottanut Helsinki Hook Up ja se on osa elokuussa järjestettävää Suomi-
skeittauksen 30 v. juhlavuotta, johon kuuluu myös skeittitapahtuma ja 
ammattilaiskisa Helsingin jäähallissa 28.–30.8.

skateBoaRding came to Finland in the 70s, and this autumn makes 
it 30 years since the first Finnish skateboarding championships. 
equipment, fashion and tricks have changed significantly, but the at-
titude associated with skateboarding has remained unaltered. 

When it first arrived in Finland, skateboarding was very American 
in nature. punk rock rebellion found its way into skate culture in the 
70s. Baggy pants and checked shirts defined skaters in the 90s, whereas 
by 2000 it became hard to tell skaters apart from the rest of the crowd. 
Nowadays, skateboarding is an inseparable part of urban culture. 

30sk8 exhibition covers Finnish skate history from boards to 
clothes, photography to events, to skaters themselves. it simultane-
ously acknowledges skateboarding culture’s significance in the grand-
er context of not only urban culture, but culture as a whole. produced 
by Helsinki Hook Up, 30sk8 is a part of the 30th anniversary of Finnish 
skateboarding. 

to thu 30.7.– 30.8. 30sk8-näyttely / exhibition kiasma, 1 krs / first floor30sK8 
[ fin ]
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mediataiteilija Markus Renvall ja tanssipedagogi elina lauttamä-
ki tekevät tanssivideon, jossa esiintyvät kaikki mukaan tahtovat. Ku-
vaukset aloitetaan kesän alussa paikoissa, joihin elina ja Markus tien-
sä löytävät. lisäksi kuvauksia ja editointia harrastetaan Kiasmassa 
URBin avajaispäivänä 30.7. klo 12–14. osallistujat tuovat mukaan vain 
oman liikkeensä. Video esitetään Kiasmassa URBin päätösjuhlassa, 
jolloin esitystilanteessa on mukana myös tanssijoita. lisäksi URBin 
päätösjuhlassa skeittareilla on mahdollista tulla kuvatuksi ulkona 
Chroma key -kankaalla.

Dance yoURself on film. RestRictions apply to space anD time, not to movement.

media aRtist Markus Renvall and dance pedagogue elina lauttamäki 
create a dance video in which everyone is a welcome participant. Film-
ing begins at the beginning of summer in places that elina and Markus 
find their way to. Filming and editing will also be done in Kiasma on 
the opening day of URB, July 30th, from 12-14. All participants need 
bring is their movement. The resulting video will be screened at Kias-
ma during URB’s closing party, with an additional cohort of dancers 
taking part. Furthermore, skaters have the chance to get caught on 
film at the same event with a Chroma key screen. 

to thu 30.7. 12-14 avoin tanssi 3:1  kiasma, seminaari 
su sun 09.8. 14.00 avoin tanssi 3:1  kiasma

avOin tanssi 3:1 
[ fin ]

tanssi itsesi viDeolle. RajattUa on tila ja aika, liike on vapaa. 
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luft
alkovin screeningin jälkeen kaikki jatkoille Kallion Luftiin. DJ:t 
Hiihtopipo ja Kavallus.
alkovi’s screening afterparty at Luft in Kallio. DJs Hiihtopipo and 
Kavallus. 

fanny GOes tO HOllyWOOD 
URB nostaa maljan ja laittaa jalalla koreasti kymmenen vuoden 
kunniaksi. DJ:t Rideon ja Paha-Nuutti tarjoilevat laajan kattauksen 
musiikkia laidasta laitaan. levylautasella pyörii niin hip hoppia ja 
soulia, kuin punkkia ja reggaetakin. 
URB celeBRates its tenth year at Fanny Goes to Hollywood. DJs Rideon 
and Paha-Nuutti serve up a musical myriad ranging from hip hop to 
soul and from punk to reggae. 

Mbar
hang Up -lehden järjestämän Helsinki Cup skeittikilpailun video-
kooste lasipalatsin seinällä ja chillailua mbarin terassilla. Badass Crew 
ilahduttaa wacking-tanssiesityksellä. mbarissa DJ:nä JAFFA. Skeittivi-
deot ovat nähtävillä myös sunnuntaina 9.8. URB-päätösjuhlassa. 
video footage from Hang-up magazine’s Helsinki Cup skateboarding 
competition will be projected on to the wall of lasipalatsi. Badass crew 
provides entertainment in the form of a hip hop/wacking perform-
ance, DJ  JAFFA. Skate videos will also be screened during URB’s clos-
ing party on Sunday, August 9th. 

Klubit
ClUBS

la sat  01.8.  21-02 luft  (k18) ilmainen
       free
Ma Mon 03.8. 21-02 Fanny Goes to hollywood (k18) ilmainen
       free
to thu 06.8. 21-02 mbar   (k18) ilmainen
   23:00 Badass Crew    free
   23:30  skeittivideot / skate videos
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kiRjoitUksia 
SCRipTS

urb-PäätösJuHla
URB CloSiNg pARTY 

URB hUipentUU perinteisesti viimeisenä sunnuntaina Kiasmaan ja 
Kiasman pihalle. luvassa on ilmaista hauskaa urbaanin taiteen paris-
sa. Mukana muun muassa: ASA, Badass Crew (tanssijoina Kaisa Nie-
minen ja Marika peura, tyylinä hip hop / wacking ja itsesuunnitellut 
vaatteet), Rancid Rockers (bboying) ja Kalsse (popping). lisäksi Avoin 
tanssi 3:1 -projektin tanssivideon ensi-ilta ja Hang up -lehden järjes-
tämän Helsinki Cup skeittikilpailun videokooste.

as in yeaRs past, URB culminates in the Closing party held in Kias-
ma. As usual, the party involves all sorts of fun in terms of new urban 
art, free of charge. Street dance and a performance by ASA are just part 
of the fun. Joining the event are Badass Crew (hip hop / wacking), Ran-
cid Rockers (bboying) and Kalsse (popping). in addition to that, there 
will be a screening of Avoin Tanssi 3:1 dance video, and a screening of 
Hang-up magazine’s Helsinki Cup skateboarding competition video. 

su sun 09.8. 14.00 uRB-päätösjuhla kiasma ilmainen
    uRB Closing Party  free

P
h

o
t

o
: 

P
a

s
i 

s
a

lM
in

e
n



52 KirJOituKsia / scriPts 53KirJOituKsia / scriPts

Olli aHlrOOs
AgRiColAN lUiSTA  
polTTopUlloN  
SUHiNAA*

1. tämä teksti käsittelee luomistekoja. Ajasta ja paikasta riippuen 
luomistekoja voidaan pitää rikoksina tai taiteena, häiriköintinä tai it-
seilmaisuna. Joskus ne ovat kaikkea tätä, samaan aikaan. luomisteot 
virittävät jännitteitä uuden ja vanhan, taiteen ja ei-taiteen, politiikan 
ja viihteen, oikea- ja harhaoppisen, pikkunätin eskapismin ja huo-
nosti ymmärretyn välille. Se mitä tässä tekstissä kutsutaan informaa-
tioksi, ei halua kuulla luomisteoista mitään.

2. Ranskalaisen filosofi gilles Deleuze antaa hyvin kiertelemät-
tömän muotoilun hyvin vanhalle ajatukselle: luomisteko on vasta-
rintaa.1 Ajatus esiintyy jo platonin Valtion 10. kirjassa totalitaarisen 
ihannevaltion näkökulmasta.2 Siinä taitelija karkotetaan valtiosta, 
ellei hänen luovaa työtään saada valjastettua suoraan ja yksinomaan 
kontrolloituun kasvatus- ja propagandatyöhön. platonille taiteilija oli 
lähtökohtaisesti yhteiskunnan vastustaja, koska hänen luomistekonsa 
eivät informoineet kansalaisia hyvän valtion periaatteista, eivätkä ne 
kannustaneet noudattamaan näitä periaatteita. epätoivottua vastarin-
taa ja kansan turmelusta.

Deleuzen mukaan luomisteon vastus on juuri sen kaltainen infor-
maatio, jonkalaista esimerkiksi platonin Valtioon hyväksytty ”taitei-
lija” muiden informaatiolähteiden seassa suoltaa. Deleuze luonnehtii 
informaatiota ”yhteiskunnassa voimassa olevien käskyjen kontrol-
loiduksi järjestelmäksi”. Megafonilla väkijoukkoa ”informoiva” mel-
lakkapoliisi, valtiovallan ”tiedotteet” ja mainonnan ammattilaisten 

”luovat ideat” kuluttamisen ja viihtymisen maksimoimiseksi ovat 
informaation paradigmoja. Ne voikin helposti ymmärtää käskyinä: 
lopettakaa vastarinta ja vaatimuksenne. palatkaa koteihinne tai työ-
paikoillenne ja jatkakaa kuluttamista. Ja miksette viihtyisi hiukan sa-
malla! pitäkää tästä kaikesta!

luomisteko ei sisällä Deleuzen mukaan informaatiota ja juuri siksi 
se on vastarinnan teko. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö taide – mikäli se 
todella on luomisteko – jollain mystisellä tavalla kuitenkin ”kommu-
nikoisi” tai olisi yhteydessä ulkopuolelleen. Filosofi, musiikkitieteili-
jä ja säveltäjä Theodor Adorno kirjoittaakin: ”Taideteokset kommu-
nikoivat taiteenulkoisen kanssa – eli maailman, jolta ne enemmän tai 
vähemmän onnellisesti sulkeutuvat – kieltäytymällä kommunikaati-
osta”.3 Tämä ei ehkä aina ole paras mahdollinen vastarinnan muoto 
mutta joissain tilanteissa välttämätön. ikään kuin taide kävisi viimei-
senä vastarinnantekonaan nälkälakkoon: ”massakulttuurin levittämää 
kitsiä, estetisointia ja kaupallistamista paetakseen aito taide vetäytyy 
kommunikoimattomaan ja valitsee hiljaisuuden. Aito taide puhuu vai-
kenemalla”, kuten Jussi Vähämäki luonnehtii adornolaista näkemystä 
modernin taiteen suhteesta maailmaan.4 Se vaan on. Ja vain olemalla 
se vastustaa massakulttuurin hirvittävää jollotusta ja kakofoniaa.

palataan Deleuzen ajatukseen: luomisteko on vastarintaa onneksi 
myös siksi, että se pakottaa puhtaiden impulssien muodottomasta 
kaaoksesta, toisin sanoen tyhjästä esiin muotoja, jotka ovat radikaa-
listi uusia. Ne ovat näin ollen muotoja, joita informaation oppimesta-
rit ja byrokraatit eivät hallitse, eivätkä osaa kontrolloida. luomisteko 
toimii vastoin olemassa olevien muotojen ja kontrolloidun informaa-
tion koodistoa. luomisteko on kriisi vakiintuneessa järjestelmässä, 
oli tämä järjestelmä mikä tahansa. 

Kielessä on myös oma vakiintunut ja kontrolloitu muotonsa ja jär-
jestyksensä. Jos kieli ymmärretään järjestelmäksi, jota voi käyttää oi-
kein tai väärin siihen todella tuntuu liittyvän myös sisäänrakennettu 
kontrolli ja imperatiivimuoto: ”Kieli ei ole tehty uskottavaksi vaan to-

kiRjoittaja on helsinkiläinen filosofiaa ja taiteen tutkimusta opiskellut kirjoittava prekaa-
rivahtimestari. hän toimii kriitikkona ja toimittajana liikekieli.com verkkolehdessä.
the helsinki Based writer has studied philosophy and art theory. he describes himself 
as a precariat doorman. he works also as journalist and critic.
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teltavaksi”.5 Vakiintuneiden poliittisten käsitteiden ja jargonin suve-
reeni hallinta ei osoita poliittista erinomaisuutta tai kykyä ongelmi-
en luovaan ratkomiseen. Se osoittaa tottelevaisuutta, ja ilman luovaa 
ajattelua, pelkkää kyvyttömyyttä tai haluttomuutta tehdä mitään mer-
kittävää. ei ole vaikea nähdä miten tämä pätee myös taiteeseen.

luova kirjallisuus ja sanataiteen muut muodot ovat tässä mieles-
sä tottelemattomuuden kieltä. Asia kiteytyy upeasti neljään sanaan, 
jotka on lainattu tämän tekstin otsikoksi. Uuden musiikin ja uuden 
rytmin on koko ajan sallittava opettaa meidät puhumaan. Uusien 
pintojen, uusien muotojen, uusien viivojen ja värien, äänien, uusi-
en liikkeiden, esitys- ja elämänmuotojen ja uusien tapahtumien on 
opetettava meidät kirjoittamaan. Kun taiteesta onkin tästä jatkuvasta 
kielen keskeneräisyydestä johtuen vaikea puhua, se muistuttaa meitä 
samalla tottelemattomuuden mahdollisuudesta. Se muistuttaa meitä 
vastaanottamamme informaation ja käskyjen tyhjistä alueista, joita 
ajattelumme ja taiteemme osoittaa ja vaalii. Näillä alueilla syntyy luo-
mistekoja ja ne on osattava tunnistaa. Jokainen ymmärtää, että tämä 
vaatii myös vanhojen ja sedimentoituneiden luomistekojen ja niiden 
merkityksien tunnistamista. 

3. katUtaiteen elvis, Banksy, on (tai ainakin oli joskus) pienielei-
sen vastarinnan ja luomistekojen mestari. Taideterroristi. Sissitaiteli-
ja. Juuri talojen seiniltä ja kaduilta olemme tottuneet vastaanottamaan 
loputonta informaatiota: kieltoja, käskyjä ja mainoksia. Banksyn ka-
tua valvovan kameran luettavaksi kirjoittama kysymys ”What are you 
looking at?” lontoon Marbel Archilla on mitä mitättömimmältä tun-
tuva, huomaamaton ja melkein merkityksetön ele maalaustaiteen, 
jopa graffitin historiassa.6 Kuitenkin tunnistamme sen järisyttäväksi 
ja silmät avaavaksi luomisteoksi. Se ei kommunikoi valvontakame-
ran asettaneen tahon, eikä kenenkään muunkaan kanssa ellei sitten 
kieltäytymällä kommunikaatiosta. Se odottaa omassa rauhassaan ja 
hiljaisuudessaan päällemaalausta, jotta saman tekstin voisi maalata 

uudestaan. Joku voi kysyä, onko tämä taidetta vai ei? onko se edes 
(oikeaoppinen) graffiti? oppimestareiden kysymyksiä.

Jos luomisteolle annetaan tällaiset määreet, voidaan kriittinen kat-
se kääntää kaikkeen siihen mitä kaikista luontevimmin kutsumme 
taiteeksi. Tapahtuuko tässä taiteeksi kutsutussa useinkaan luomiste-
koja? Sulkeutuvatko luomisteot jonkin aidon taiteen piiriin? Tuskin-
pa vaan. Se ainakin on selvää, ettei ”taide” ole mikään luomistekojen 
vapaa kenttä, josta puuttuisi informaation kontrollijärjestelmä. (Tässä 
voidaan muistuttaa ruotsalaisista ja norjalaisista taideopiskelijoista, 
joita taiteen oppimestarit ovat kilvan tuominneet rikollisiksi ja häi-
riköiksi). Taiteen kontrollijärjestelmä on olemassa ja sillä on nimi: 
taidemaailma.7 perinteisesti taidemaailma on ollut platonin Valtion 
kaltainen ulossulkeva systeemi. Sillä on omat, tietysti pitkällä aika 
jänteellä hyvin joustavat ja alati muuntuvat sääntönsä siitä, mikä on 
aitoa taidetta, mikä on hyvää tai huonoa. Joustavuudestaan huolimatta 
taidemaailmassa pesii oppimestareita ja vartioita, jotka ovat aina sul-
keneet luomistekojen mediumeja ulkopuolelleen. graffiti ei ole ollut 
taidetta kunnes sitä alettiin kutsua katutaiteeksi ja se pääsi näin myös 
gallerioihin. Viimeistään siitä lähtien ja yhtä varmasti kuin klassises-
sa taiteessa, on myös graffiteilla ollut omat oppimestarinsa. Mitä taas 
ennen pidettiin aidon taiteen näkökulmasta kylähullujen metsäläis-
ten sekoiluna, onkin nyt ite-taidetta (tai outsider –taidetta) ja nyt si-
täkin on esitelty museoissa ja gallerioissa kohta pari vuosikymmentä. 
Mutta mitä siitä on jäljellä kliiniseen museoon raahattuna? 

Mitä iloa on esimerkiksi niin sanotun vakavan musiikin oppimes-
tareista, jotka eivät erota toisistaan markkinointikoneistojen luomaa 
viihdemusiikkia ja rytmimusiikin järisyttäviä luomistekoja toisis-
taan, vaan lokeroivat kaiken rytmimusiikin huonoksi musiikiksi tai 
pahimmillaan pelkäksi meluksi? Tai voiko olla mitään typerämpää 
kuin graffitioppimestari? entä mitä tekemistä taideyliopistossa ”oi-
keaa” tai ”puhdasta” jazzia opettavalla viranhaltijalla on nykypäivän 
luomistekojen kanssa? Mikäli taide ymmärretään taidemaailman tai 
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sen vakiintuneiden ilmenemismuotojen termein, luomisteko vastus-
taa varmasti myös taidetta. 

lopulta on hyvä muistaa, että käsitteet kuten taide, ei-taide, pop, 
viihde, katutaide… ovat vain käsitteitä, joilla tottuneesti jäsennämme 
todellisuutta (tai joiden avulla meitä käsketään jäsentämään todelli-
suuttamme, kuten Deleuze tuntuu ehdottavan). 

Tietysti myös luomisteko on vain käsite, mutta sen etu on siinä, 
että se kannustaa tarkastelemaan asioita yli vakiintuneiden käsite-
erottelujen ja huomioimaan asioita siellä missä vakiintunut järjestel-
mä ja vakiintunut käsitteistö ei niitä tunnista, eikä halua tunnustaa. 
Ja kuitenkin melkein kaikki mielenkiintoinen tapahtuu siellä missä 
vakiintunut järjestelmä kohtaa vastarintaa. luomisteko on mainio 
käsite. Se siirtää näkökulmamme sinne, mitä emme tunne, emmekä 
vielä ymmärrä. Tällaisesta näkökulmasta myös kaikista tutuimmat 
asiat saattavat näyttäytyä uudessa valossa, kaikkine hienouksineen ja 
kauheuksineen.

4. mUtta miksi? Milloin ja mihin vastarinta päättyy? Voiko se saa-
vuttaa mitään?

eräässä runossaan Bertolt Brecht muotoilee täsmälleen saman on-
gelman: ”Miten kauan teokset kestävät? / Ne kestävät / kunnes ovat 
valmiit. / Niin kauan kuin niistä on vaivaa / ne eivät katoa. / Vaivan-
näköön kutsuessaan / osallistumisen palkitessaan / niiden olemus 
kestää / niin kauan / kuin ne kutsuvat ja palkitsevat. / […] Kuka an-
taa teoksille kestävyyttä? / Ne jotka silloin / elävät. / Keitä valita ra-
kennusmiehiksi? / Syntymättömät. / Älä kysy: minkälaisia he ovat? 
Vaan / tee ratkaisusi”.8 Deleuze puolestaan kirjoittaa: ”ei ole olemassa 
taideteosta, joka ei vetoaisi vielä olemassa olemattomaan kansaan”.9 
Taideteoksen ”rakennusmiehet” ovat Syntymättömät, Vielä olemassa 
olematon Kansa. 

Miksi taide, tämä kummallinen ja jääräpäinen vastarinta vetoaisi 
juuri heihin, joista emme edes tiedä ketä he ovat? 

informaatio on meidän käskyjemme ja kommunikaatiomme kont-
rolloitu järjestelmä. Koska se on nimenomaan meidän, kommunikaa-
tio ei ehkä jätä tarvittavaa tilaa sille, joka on tulemisen tilassa: sille 
joka ei ole me, sille joka ei ole vielä täällä. Kontrolloitu informaatio ei 
vetoa Syntymättömiin eikä Tuntemattomiin, koska se joka annetaan 
informaatiomme ja kommunikaatiomme synnytettäväksi ja kasvatet-
tavaksi ei ole Syntymätön, vaan se on jo syntynyt, jalostettu ja kasva-
tettu. Se on me uudestaan. 

luomisteon synnyttämä viiva, pinta, tila, tapahtuma tai ääni särkee 
tietyn järjestyksen, joka ehyenä toistaisi vakiintuneen informaation ja 
kommunikaation subjekteja loputtomiin. Tällaisia järjestyksiä, joissa 
syntymättömät halutaan tuntea ennakkoon, ottaa haltuun ja jopa tuot-
taa etukäteen jonkin täydellisesti kontrolloidun järjestelmän jäsenik-
si ei tarvitse kaukaa hakea. ei ajassa eikä paikassa. 

luomisteot eivät raivoa lapsille stadioneilla uudesta järjestyksestä 
ja valtiosta, eivät kasvata eivätkä jalosta. Ne eivät puhdista tiettyjen 
kansojen koordinaatteja (vaikka taidetta on tähänkin käytetty, ei kau-
kana, eikä kauaa aikaa sitten). luomisteot eivät kerro kuinka elää. Ne 
kertovat miten ja missä vakiintunut elämä, sen muodot, viivat, käskyt 
ja tilaisuudet rajoittavat elämää. Ne antavat muodon, viivan, värin, 
liikkeen ja äänen olemassa olemattomalle. luomistekojen ja vasta-
rinnan päätepistettä ei saavuteta niin kauan kuin on Syntymättömiä: 

”Kirjoitamme tulevan kansan puolesta, jolla ei ole vielä edes kiel-
tä. luominen ei ole kommunikoimista vaan vastarintaa. Merkkien, 
tapahtuman, elämän ja vitalismin välillä on perustava suhde. Se on 
epäorgaanisen elämän voimaa, jota voi olla piirustuksen, kirjoituksen 
tai musiikin viivassa. elimistöt kuolevat, mutta elämä ei”.10

____________

* Asa: ”Sanat ei tehnyt tätä laulua” levyltä Loppuasukas.
1 Gilles Deleuze: ”Mitä on luomisteko?” suom. Jussi Vähämäki, suomennoskokoelmas-

sa Haastatteluja, Tutkijaliitto, Helsinki, 2005, s. 60-72.
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2 Platon: Valtio, suom. Marja Itkonen-Kaila, Otava, Helsinki, 2007.
3 Theodor W. Adorno: Esteettinen teoria, suom. Arto Kuorikoski, Vastapaino, Tampere, 

2006 (1970), s. 34.
4 Jussi Vähämäki: ”Kulttuurin tuotteistaminen vai haltuunotto”, esitelmä Porin Tai-

demuseossa 1.11.2006. Julkaistu Megafoni –aikakausijulkaisussa 24.11.2006 (www.
megafoni.org)  ja  Liikekieli.com –verkkolehdessä 18.5.2009 (www.liikekieli.com).

5 Gilles Deleuze & Felix Guattari: A Thousand Plateaus, Continuum, London, 2008 
(1980), s. 84.

6 Ks. Banksy: Wall and Piece, Marbel Arch, Lontoo, 2004, s. 86-87.
7 Käsitteen merkityksen vakiinnutti amerikkalainen filosofi ja taidekriitikko Arthur C. 

Danto. Ks. artikkeli ”The Artworld”, Journal of Philosophy, vol. 61, 1964.
8 Bertolt Brecht: ”Kestävien teosten rakennustavasta”, suom. Brita Polttila, Runoja 

1914-1956, Tammi, Helsinki, 1999. 
9 Deleuze: Haastatteluja, s. 72. 
10 Deleuze: ”Filosofiasta”, Haastatteluja, s. 83.
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SUMMARY

the aim of this short text is to understand what the French philosopher 
gilles Deleuze is trying to achieve with his concept of act of creation. 
How does it relate to such concepts as art, politics and language? 

The point of Deleuze’s thoughts on art is that acts of creation are 
also acts of resistance, i.e. acts that unsettle the established order and 
form of our life and thought. Art, if it indeed has something to do with 
an act of creation, does not communicate, it resists.

Compared with some of the more traditional concepts mentioned 
above, one advantage of the concept is that it enables us to adopt the 
standpoint of the becoming. This may prove helpful when trying to 
think about emerging new art forms in a new way. indeed, not as new 
not-yet-named art forms (Why should it be art at all?) but simply as 
acts of creation.

haRRy salmenniemi on runoilija ja työtön opiskelija. hänen seuraava  runokokoelmansa 
Texas, sakset ilmestyy kevättalvella 2010.
haRRy salmenniemi is a poet. his next collection of poetry Texas, sakset will be pub-
lished in early 2010.
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 Teksti muodostettu kävelemällä Helsingin lävitse 6.6 2009 00:15-3:20. Kaksoispisteet 

ovat autojen valoja. Viivat ovat valaistuja ikkunoita. Pisteet ovat ihmisiä; puolipis-
teet ovat humalaisia tai humalaisilta vaikuttavia ihmisiä. Aaltosulut ovat ystäviä. 
Tavalliset sulut ovat tuttavia. Kysymysmerkit ovat valoja, joita tekijä ei tunnistanut 
miksikään, siis arvoituksellisia valoja. Huutomerkit ovat uhkaavalta vaikuttavia 
vastaantulijoita. Valokylttien tekstit ovat tekstissä sellaisenaan, paitsi milloin tekijä 
oli syystä tai toisesta estynyt kirjoittamaan nimiä kokonaan. 

 The text was conceived during a walk through Helsinki on the 6th of June 2009 at 
00.15am–3.20am. Colons are headlights of cars. Hyphens are illuminated windows.  
Dots are people, half colons drunks or people appearing to be drunk. Braces are fri-
ends. Parentheses are acquaintances. Question marks are unrecognized and myste-
rious lights. Exclamation marks are seemingly threatening passers-by. Neon signs 
are included as they appeared, except when the writer was prevented, for various 
reasons, to spell them in their entirety.
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EsityksEt / pErformancEs
30.7. 19.00 Response / Oh no!  Kiasma-teatteri 
31.7. 19.00 Response / Oh no!  Kiasma-teatteri 
02.8. 20.00 Addicted to bad ideas Savoy-teatteri
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  Murha-kollektiivi
  Dance.fi
08.8. 19.00 Laineen Kasperi Kiasma-teatteri
  Murha-kollektiivi
  Dance.fi

ELokUVat Ja LUEnto /  fiLms and LEctUrE
01.8. 17.00 Beautiful Losers Kiasma-teatteri
 19.00 Slingshot Hip Hop Kiasma-teatteri
02.8. 17.00 Examined Life Kiasma-teatteri
08.8. 14.00 Public Enemy: Welcome to the... &  Kiasma-teatteri
 16.00 Janne Immonen, luento/lecture

tapahtUmat / EVEnts
30.7.  Momentteja Alkovi/Kallio
31.7.  Momentteja  Alkovi
31.7. 18.00 Microkorgs Kiasma *
01.8. 21.00 Momentteja / Videoscreening Alkovi
04.8.– 30.8. A Landscape called Bandung Alkovi
 17.00 Avajaiset / Openings Alkovi
30.7.–  30.8. 30sk8 Kiasma 1 krs / 1st floor
30.7. 12-14 Avoin Tanssi 3:1 Kiasma, Seminaari 
09.8. 14.00 Avoin Tanssi 3:1 Kiasma

kLUbit / cLUbs
01.8.  21-02 Klubi  (K18) Luft
03.8. 21-02 Klubi  (K18) Fanny Goes to Hollywood
06.8. 21-02 Klubi (K18) mbar

päätösJUhLa / cLosing party
09.8. 14.00 URB-päätösjuhla Kiasma

KaleNterI
calendar

* THE MICROKORGS bändi ja Xploitec VJ:t Kiasman aulassa. Neljä microKORG-
minisyntikkaa ja legendaarisia Commodore 64:sen tuunattuja pelitunnareita. /  
THE MICROKORGS bänd and Xploitec VJ's at Kiasma’s entrance hall.
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