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JAETUSTA ILOSTA
Kokemukseen inhimillisestä merkityksellisyydestä voi parhaimmillaan liittyä asioiden, oivallusten jakaminen. Altistuminen uusille
ajattelun malleille – yhdessä toisten kanssa – tuo esiin myös
näkökulmien moninaisuutta, josta kukin voi ammentaa olemisen
syvempää mielekkyyttä.
Kuvataiteilijan työn yksinäinen luonne synnytti tarpeen hakeutua
kollegiaaliseen keskusteluyhteyteen. Keskusteluja-ryhmänäyttely
on yksi luonteva osa sitä vuorovaikutusta, jota olemme harjoitelleet seitsemän vuoden kuluessa.
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KUVA–PINTA
Se, että jotkut esiteltävistä taiteilijoista toimivat esittävän, jotkut
taas ei-esittävän, tai ehkä enemmänkin puoliabstraktin ilmaisun
alueella, ei ole olennaista. Olennaista on se, että he kaikki omilla
tavoillaan problematisoivat teoksissaan sitä, mitä tapaamme
kutsua kuvapinnaksi. Olen jakanut sanan ”kuvapinta” otsikossani tarkoituksellisesti kahdeksi erilliseksi sanaksi – ajatusviiva
samanaikaisesti erottaa ja yhdistää kuvan ja pinnan, muodostaen
niiden välille purkautumattoman jännitteen. Tämä suhde, joka
muodostaa keskeytyksen kuvan ja pinnan välille, on juuri se, mitä
olisi olennaista ajatella. Kuvan ajattelu katkoksena – ja siihen sisältyvä merkityksen ja merkityksellisyyden vyöhykkeellä tapahtuva
”olennainen harhailu” 1 – siirtää näkökulman välttämättä käsit4

teelliseen.2 Kirjoitustyöni aikana huomasin kerta toisensa jälkeen

ajattelevani Jacques Derridan usein käyttämää ranskan kielen
sanaa sans (suom. ”ilman”, ”vailla”) – esseessäni käännän sen
”puutteettomaksi vaillaoloksi”. Koska se, mikä sysää meidät harjoittamaan mitä tahansa toimintaa on se, että koemme olevamme
jotain vailla – emme kuitenkaan tiedä, mitä vailla. Sans ei tässä
merkityksessään olekaan puute vaan aukeama, joka sallii jotain
uutta, odottamatonta, tulla esiin.3
Susanne Gottberg on valinnut teostensa aiheiksi pitkään (kaakeloitujen seinäpintojen ja laskostettujen kankaiden ohella) juomatai viinilasit – joko yksittäin tai päällekkäin pinottuina. Brittiläinen
taidehistorioitsija Norman Bryson kutsui ropografiaksi pyrkimystä
havainnoida tarkasti sitä, mikä tavallisesti jää huomiomme
ulkopuolelle.4 Taiteilijan lähtökohtina toimivat näistä esineistä
ottamansa valokuvat, joiden arkiset lasiastiat hän suurentaa
huolellisen ruudukon avulla kooltaan maalauspohjinaan käyttämiensä kankaiden tai pohjustamattomien vanerilevyjen pinnalle
moninkertaisiksi. Alkuperäisen koon radikaali muutos toimii
etäännyttävänä tekijänä, jossa voidaan kokea siirtymä fyysisestä
metafyysiseen. Yhdelle viimeaikaisesta, lähes monokromaattisesta maalauksesta, jossa erottuu viinimaljan muoto, taiteilija on
antanut nimen Tila (2019).
Ajatus mustasta lasista on kiehtovan paradoksaalinen: ajatellessamme lasia materiaalina, eikö ensimmäiseksi mieleemme tulekin
kirkas lasi – tai ainakin lasi, josta voi nähdä lävitse? Arkielämässämme emme juurikaan kiinnitä lasiin materiaalina huomiota –
useimmiten se itse asiassa palvelee parhaiten sille antamaamme
tehtävää, kun se ei pistä silmäämme. Kiinnitämme huomiomme
silmälasiemme linsseihin tai asuntojemme ikkunalaseihin vasta,
kun niistä ei enää tahdo nähdä lävitse. Mutta tässä meille tunnutaankin esiteltävän lasi, joka imee sisäänsä, johon voi upota.

5

Gottbergin teoksissa huomioni on kiinnittänyt usein niiden himmeä
väripinta, joka tuo mieleeni freskoin koristellut seinäpinnat – mutta
myös sen, millaisen jäljen ajan kuluminen jättää väriaineisiin.
On tavallista puhua värien keskinäisestä vuorovaikutuksesta tai
värien suhteesta valoon ja tilaan – epätavallisempaa on ryhtyä
ajattelemaan värin suhdetta aikaan, ainakin jos puhumme pidemmistä ajallisista kestoista. Koska väri on aina ajassa. Sitä, mitä
voisimme kutsua väri–ajaksi, voimme tarkastella juuri monokromaattisuuden kautta. Georges Didi-Huberman muistuttaa, ettei
se, ettei yksinomaan harmaan eri sävyillä toteutetussa ns.
grisaille-maalauksessa ole värejä, ole sen olemisen puutetta –
siinä merkityksessä kuin joidenkin vanhojen maalausten voimakkaasti haalistuneista väripinnoista voi saada vain hyvin puutteellisen käsityksen värin alkuperäisestä intensiteetistä5 – grisaille
ei ole värillisyyden puutetta vaan sen potentiaalisuutta, joka voi
aktualisoitua värillistymällä tai yhtä hyvin jäädä aktualisoitumatta.6 Psalmeista löytyy sanamuoto: ”Tuuli käy hänen ylitseen,
eikä häntä enää ole.”7 Tämän kaltaista ylikulkua, ”ajan tuulta
aineessa” (vent du temps dans la matière)8, on myös väripigmentin suhde ajan pitkään kestoon: väri–aika. On kuin ajan tuuli
olisi käynyt Gottberginkin maalausten ylitse, johtamatta kuitenkaan niissäkään olemisen puutteeseen vaan olemisen kasvuun
– kysymyksessä on lisääminen vähentämällä. Pyrkimyksenä on
maalauksen tapahtuminen lähellä pintaa, kosketuksissa ylitse
kulkemiseen.
Emme kuitenkaan näe sitä, mikä on meitä liian lähellä (aivan
kuten meidän on vaikea ajatella sitä, mikä on meitä liian lähellä).
Martin Heidegger kutsui entiteettejä, jotka ovat meistä juuri sopivalla etäisyydellä olioiksi – esimerkiksi viinimalja on olio, yhtä lailla
6

silta, joka yhdistää joenrannan vastarantaan muodostaen paikan,
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Tila / Space
2019
liitu ja värikynä puulle
koko / size 90 cm x 65 cm
Photo Jussi Tiainen
Yhdessä / Together
2019
öljyväri kankaalle / oil on canvas
koko / size 196 cm x 160 cm
Photo Jussi Tiainen
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joka syntyy vasta tämän olion myötä.9 Oliot eivät ole milloinkaan
objekteja. Oliot (taideteokset mukaan luettuna) muodostavat aina
oman paikkansa10. Yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että kuvat muodostavat oman pintansa – pinta ei toisin sanoen edellä kuvaa.11
Heidegger näki olioissa jotakin erityistä, mitä ei hänen mukaansa
ollut aikaisemmin osattu ajatella: esimerkiksi sitä, miten ruukku
tai viinimalja olioi. Täyttäessämme ruukun viinillä, huomaamme
sen sisältävän. Heidegger päättelee, että ilmeisestikin on niin, että
ruukun pohjalla ja reunoilla on tässä olennainen rooli. Kaataes
samme ruukkuun viiniä, kaadammeko sitä kuitenkaan astian
reunoille ja pohjaan? Emme suinkaan – kaadamme viiniä ruukun
reunojen ja pohjan rajaamaan tilaan, joka tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää se. Se, etteivät ruukun reunat ja pohja päästä viiniä
lävitseen, ei riitä selittämään sitä, mikä tekee ruukusta sisältävän
– reunat ja pohjahan eivät sisällä, ne vain rajaavat tilan sisältävälle. Saamme sisältävyyden ilmenemään vain laskemalla viiniä
ruukusta.12
Myös Irmeli Hulkko rajaa nähtäviksemme olioita, oikukkaita
läpikuultavia monikulmioita, jotka vaikuttavat ikään kuin leijuvan pimeydessä (onko kyseessä tyhjiö vai onko ainetta yhteen
pakkautuneena niin paljon, ettei sinne valo yllä?) ja uhmaavan
painovoiman lakeja. Hänen kookkaammista teoksistaan saa
vaikutelman, ikään kuin nämä muodot, joita hän on aikaisemmin
kutsunut väritaitoksiksi, olisivat avautuneet paljastaen hienovaraisia viittauksia nimeämättömiin maisemiin, hetkellisiin valoilmiöihin,
ajallisiin ja tilallisiin tapahtumiin. Hulkon Offbeat-sarjan maalausten valotapahtumat tuovat mieleeni Jean-Luc Nancyn luonnehdinnan siitä, että jokaisella kuvalla on oma taivaansa, joka antaa
sille valonsa. Taivas antaa kuvalle oman valonsa, mutta kuvan
itsensä valo tulee kuvasta itsestään. Kuva muodostaa siten oman
valonsa.13 Jyrkästi rajautuvat väripinnat rinnastuvat maalauksis-
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sa maaliruiskulla toteutettuihin pehmeisiin värisiirtymiin, joita jo
vanhat japanilaiset mestarit hyödynsivät ”kelluvan maailmansa”
ukyo-e-väripuupiirroksissa.
Puupiirrosten kelluvien maailmojen sijaan Hulkko näyttää akryylimaalauksissaan eräänlaisia rikottuja väriorigameja tai konstellaatioita, joiden olemisen rytmin – niiden offbeatin 14 – voi kokea
yhtä vaikeasti haltuun otettavana kuin millaisiksi René Descartes
koki tuhatkulmion. Kuvitellessaan kolmion, hän ei tiedostanut vain
sitä, että kyseessä oli kolmen viivan rajaama kuvio, vaan hahmotti
nämä kolme viivaa mielensä katseella ikään kuin ne olisivat läsnäolevia. Pyrkiessään ajattelemaan tuhatkulmiota (mitä ei tietenkään
voi havaita), hän ei kuitenkaan mieltänyt kuvittelevansa sen tuhatta
sivua samalla tavalla kuin kolmion kolmea sivua – sen paremmin
hän ei kokenut kykenevänsä muodostamaan tuhatkulmiosta miellettä läsnäolevana. Hän oivaltaa, että pystyäkseen kuvittelemaan
hänen on pinnistettävä mielenkykynsä äärimmilleen – tätä ei hänen mukaansa tapahdu hänen pyrkiessään ymmärtämään jotain.15
Sen paremmin Hulkon monikulmioita ei voi lähestyä kuin tasakylkistä kolmiota. Jäämme vaille tarkkaa ja selvää miellettä – juuri
tämä tekee niistä monitulkintaisia ja merkitykseltään epävakaita.
Palatakseni vielä Gottbergin Tila-teokseen – siinä kuvattu viinilasi
tuo mieleeni Jacques Derridan La Vérité en peinture -teoksessaan
(1978) esittämän Kant-luennan kuvitukseksi liittämänsä Nicolas
Robertin (1614–1685) tulppaania kuvaavan piirroksen. Immanuel
Kant tarkasteli Arvostelukyvyn kritiikissään (1790) kauneuden
käsitettä käyttämällä esimerkkeinään yleisistä säännöistä, joiden
perusteella jokaisen on välttämättä oltava yhtä mieltä esteettisistä
arvostelmista muun muassa villitulppaania ja arkeologisissa kaivauksissa löydettyjä kiviesineitä – viimeksi mainituissa oleva reikä
12

tuntuu viittaavan siihen, että esineen varsi olisi kadonnut.16
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Balance
2019
akryyli kakaalle / acrylic on canvas
koko / size 200 cm x160 cm
Photo Irmeli Hukko
Ovals
2019
akryyli kankaalle / acrylic on canvas
koko / size 200 cm x160 cm
Photo Irmeli Hukko
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Varren puuttuminen ei kuitenkaan estä meitä mieltämästä kiviesineitä suhteessa käyttötarkoitukseensa. Voimme kiinnittää niihin
uuden varren ja palauttaa niille siten niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen. Tilanne on täysin toinen kohdatessamme villitulppaanin, joka ensi katsomalta vaikuttaa yhtä päämääräsuuntautuneelta
kuin kiviesine. Havaitessamme sen kohtaamme luonnonilmiön,
joka järjestäytyneisyydessään vaikuttaa siltä, kuin Luoja olisi
antanut sille jonkin aivan erityisen tarkoituksen, mutta joka siltä
todellisuudessa kuitenkin puuttuu.
Kant erotti toisistaan vapaan tai ”vaeltelevan” ja täydellisyyden
käsitteestä riippuvaisen kauneuden. Derridan luennassa tulppaanin kauneuden perustattoman perustan muodostaa puhdas
katkos niiden välillä. Tämän mukaisesti esteettisen mielihyvän
tunteen aikaansaava päämääräsuuntautuneisuus voi todellistua
vain sen kaltaisena päämääräsuuntautuneisuutena, jossa oliossa ilmenevä pyrkimys ei ole sidottu mihinkään ulkoiseen tarkoitukseen, ja jonka perfektiota ei arvioida olioon nähden ulkoisin
kriteerein. Päämäärän tai käyttötarkoituksen tunnistaminen ei
nimittäin itsessään synnytä esteettistä nautintoa, sen paremmin
kuin sen puuttuminenkaan. Pyyteettömän mielihyvän tunteen
voi synnyttää vain tarkoituksenmukaisuus ilman tarkoitusta:
kauniin olion meissä synnyttämän välittömän aistimuksen puhdas muoto. Juuri määrättyä tarkoitusta vailla oleminen – tähän
Derrida viittaa termillään sans – muodostaa villitulppaanin meissä välittömästi herättämän subjektiivisen tunteen (sens), joka
on yleistettävissä koskemaan esteettistä arvostelmaa ylipäänsä.
Kyse ei ole kuitenkaan vaillaolosta puutteeksi ymmärrettynä
(siten kuin kiviesineestä puuttuu varsi). Villitulppaani edustaa
Kantilla juuri tällaista puutteetonta ja ainutkertaista vaillaoloa.
17

Derrida huomauttaa, ettei vapaan kauneuden absoluuttisella riippumattomuudella ulkoisesta päämäärästä saa olla kosketuspintaa
saati yhteistä rajaa riippuvaisen kauneuden kanssa vaan niiden
välille on muodostuttava täydellinen ja peruuttamaton katkos.
Tämä katkos luo niiden välille erityisen yhteenkuuluvaisuuden,
jota ei enää voi ajatella perinteisenä suhteena. Katkoksen lientymätön jännitteisyys vain voimistaa vapaan kauneuden pyrkimystä
suuntautua kohti omaehtoista täydellisyyttään.17
Puutteeton, ainutkertainen vaillaolo ilmenee myös Outi Pienimäen
maalauksissa. Viime vuodet hän on tehnyt maalauksia, joiden
inspiraation lähteenä on toiminut jo Raamatussa esiintyvä teema,
jossa suunnattomassa erämaassa vaelteleva ihmisjoukko pyrkii
löytämään keitaan ja lähteen, joka pulppuaisi elvyttävää vettä.18
Tämä horisontin taakse suuntautuva liike suuntautuu kohti elementtiä, jota se ei ole koskaan aiemmin kohdannut. Se synnyttää
vaeltajissa kuvitelman tai idean vedestä, jonka kirkkaan turkoosia
väriä voisi verrata vaikkapa persialaisessa keramiikassa tavattaviin värisävyihin.
Pienimäki on kertonut vaikuttuneensa George Orwellin Vuonna
1984 -dystopiaromaanissaan kertomasta kohtauksesta, jossa
tarinan päähenkilö Winston Smith astuu hämärästi valaistuun
antiikkikauppaan. Smithin huomio kiinnittyy kauppiaan pöydälle
asettamaan sileäpintaiseen, lähes puolipallon muotoiseen lasiesineeseen, joka erottuu vain heikosti kaupan puolihämärässä.
Tarkastellessaan sitä Smith kokee sen värissä ja lasimassassa
merkillisen pehmeyden, jonka hän yhdistää mielessään sadeveteen. Kaikkein merkillisimpänä hän kuitenkin pitää lasin sisällä
hehkuvaa vaaleanpunaista, ruusua tai merivuokkoa etäisesti
muistuttavaa korallia, jonka esineen kupera lasiseinämä suu18

rentaa moninkertaiseksi. Smith tuntee, ettei hän ollut koskaan
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Yö laulaa (takauma) / The Night vocalizing (flashback)
2019
öljy kankaalle / oil on canvas
koko / size 95 cm x 115 cm
Photo Pasi Haaranen
Maalaus syleilee katsojaa / A Painting embraces the viewer
2019
öljy kankaalle / oil on canvas
koko / size 198 cm x 213 cm
Photo Pasi Haaranen
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aikaisemmin kohdannut mitään tähän verrattavaa – se, mikä vielä
lisäsi tämän ”sadevesimäisen lasin” viehättävyyttä oli se, ettei
sillä vaikuttanut olevan mitään tarkoitusta esineen käyttötarkoituksen tai hyödyllisyyden kannalta.19 Se paljastui paperipainoksi,
mutta oliko tällä oliolla – jonka Orwell kertoi muistuttaneen ruusua
tai merivuokkoa olematta kuitenkaan sen paremmin ruusu kuin
merivuokko – mitään yhteyttä siihen, että esinettä oli mahdollista
käyttää paperipainona?
Yhtä lailla kuin villitulppaani Kantin esimerkissä, tämä korallikin oli
vailla määrättyä tarkoitusta, olematta kuitenkaan vailla merkitystä:
siinä oli tarkoituksenmukaisuuden muoto. Aivan kuten voimme
mielessämme kuvitella kartesiolaisen tuhatkulmion, voimme
kuvitella Winston Smithin kohtaaman moneen eri suuntaan (sens)
haarautuvan korallin. Emme ole mitään vailla omatessamme
kyvyn kuvitella (kurkottaessaan kohti vaihtoehtoisia todellisuuksia
kuvittelukyky on luonteeltaan anarkistista ja siten äärimmäisen
epäilyttävää kaikkien yhteen totuuteen uskovien järjestelmien näkökulmasta). Voimme kuvitella mielessämme esimerkiksi eroosion
vaikutuksesta haurastuvia koralliriuttoja – yhtä hyvin kuin muistimme ja menneisyytemme haurautta. Pienimäen maalaustenkin
väripinnat vaikuttavat olevan luonnonvoimien armoilla: siellä täällä
erottuvat illusoriset halkeamat ja säröt raottavat pääsyä toisiin
ajallisiin tiloihin, joita ei nimetä. Kyse on puutteettomasta vaillaolosta, joka jättää oven auki jonnekin toisaalle.
Heideggerin mukaan modernia ihmistä leimasi kuitenkin puutteenalainen vaillaolo – kodittomuus, jonka syynä hän piti yhtäältä
siitä, että nykyihminen on unohtanut olemisen, toisaalta sitä, että
ihminen on kadottanut kokemuksellisen suhteen todellisuuteen.
Heideggerille asuminen oli yksi niistä olemisen peruspiirteistä,
joita hän kutsui eksistentiaaleiksi.20
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Pirkko Rantatorikka on maininnut pitkäaikaisesta kiinnostuksestaan urbaaneihin kaupunkirakenteisiin, muun muassa asuinpaikkaansa, Itä-Helsingin 1960-luvun rakennusihanteiden mukaiseen
kaupunkilähiöön – mutta myös esimerkiksi Rooman historiallisiin
rakennuskerrostumiin ja Pohjois-Italiaan toteutettuun renessanssin
ideaalikaupunkiin Palmanovaan. Viimeaikaisista teoksista tätä
aihepiiriä käsittelevät Kuopion Taidemuseossa esillä olevista maalauksista muun muassa Theresienstadt (2016), jonka aiheena on
tuo klassisten ihanteiden mukainen vanha linnoituskaupunki, joka
sai sittemmin toimia natsien kulissi-juutalaissiirtokuntana.
Rantatorikalle tärkeitä eivät ole kuitenkaan vain kaupunkirakenteet vaan myös tunnemuistot vierailemiensa kaupunkien erityisestä atmosfääristä: juuri tietynlainen luonnonvalo, vastavalo tai
iltahämärä – näitä hän pyrkii kuvaamaan käyttämällä akvarellimaista tekniikkaa ja hyvin ohuita, päällekkäisiä värikerroksia,
jotka hän levittää pohjustamattomalle, paksulle puuvillakankaalle.
Se, miten nestemäiset värit imeytyvät maalauspohjaan ja värisävyjen muuttuminen kuivuessaan tuo luomisprosessiin oman
ennakoimattomuutensa. Innoituksen lähteenä ei toimi kuitenkaan
vain havainto vaan myös omakohtainen kulkeminen kaupunkitilassa ja siihen liittyvä moniaistisuus.
Häntä on viime aikoina innoittanut erityisesti saksalais-sveitsiläisen kaupunkisuunnittelija Walter Jonasin (1910–1979) tuotanto
– erityisesti hänen utopistinen, toteuttamatta jäänyt 1960-luvun
suurhankkeensa Intrapolis, jossa silmiinpistävää oli pyrkimys irrottaa painovoimaa uhmaten suppilomaiset rakennusmassat maasta
(tässä Jonas seurasi varhaisia funktionalisteja, jotka vaativat
maanpinnan vapauttamista liikennevälineille ja teknisille rakenteille) ja pyrkimys uuteen yhteisöllisyyteen.21 Utopioissa on kyse
24

siitä, mikä on ajateltavuuden, arkkitehtuurin näkökannalta
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Intrapolis
2018
pigmentti-akryylimuste kankaalle/
permanent pigment ink on canvas
koko / size 170 cm x 140 cm
Photo Keijo Sundvall
Forma Urbis 2.
2018
pigmentti-akryylimuste kankaalle /
permanent pigment ink on canvas
koko / size 170 cm x 140 cm
Photo Keijo Sundvall
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toteutettavuuden rajoissa. Tämä on ajattelun ja kuvittelun vapauden toteutumista.
Jean-Luc Nancy on lausunut: “[…] Jokaiseen ajatukseen sisältyy
toinen ajatus, ’ajatus’, jota ajattelu ei enää ajattele vaan joka
ajattelee ajattelua itsessään. Kaikessa ajattelemisessa piilevä
toinen ajattelu – joka ei ole kuitenkaan ajatteluun nähden Toista,
sen enempää kuin Toisen ajattelua vaan sitä, millä ajattelu ajattelee, on vapauden esiinpurkautumista.22 Ajattelu ja minkä tahansa uuden luominen on ajatuksen vapaata ja pakotonta esiin
nousemista, joka tapahtuu ymmärrettävän ja ymmärryksemme
ylittävän välisellä rajalla – ajattelu on tämän rajan synnyttämää.
Ajattelu on aina rajan pinnassa tapahtuvaa olennaista harhailua,
joka tunnustelee sitä ajattelun ylittävää, joka sisältyy kaikkeen
ajattelemiseen. Todellista ajattelua esiintyy vain siellä, missä
ajattelu koskettelee omaa rajaansa, omaa elementtiään – sitä,
että on ajattelua.23
Tämä raja tai katkos on myös Päivikki Kallion taiteellisen tuotannon ja grafiikkaa painetun taiteen laajentuneena kenttänä24
koskevan teoreettisen ajattelun avainkäsitteitä. Katkos ilmenee esimerkiksi painolaatan ja vedoksen välissä (nykytaiteen
kohdalla Kallio haluaa käyttää näiden sijaan termejä ”matriisi” ja
”jälki”), ”vyöhykkeellä” – siirtymätilassa tai ”ei-paikassa”25, jossa
sattuma puuttuu peliin. Kallio on luonnehtinut tätä pohjimmiltaan
ylikulkematonta ylikulkua kontrolloimattomaksi, käsitteellisen
ajattelutavan varaan rakentuvaksi ”painetun taiteen apparaatiksi”, johon osallistuu lukuisia eri toimijoita.26 Valolla tuotetut
projisoinnit vaikuttavat olevan olennainen tekijä, ei vain Kalliolla
vaan painetun taiteen apparaatin piirissä operoivilla taiteilijoilla
yleisemminkin.
29

Kallion Viattomuus-installaation (2020) lähtökohdan muodostaa
koulun vanha luokkakuva, jonka hän on purkanut palasiksi, yksittäisiksi kasvoiksi.27 Nämä kasvokuvat omine ilmeineen ja mielentiloineen, pathoksineen, on suurennettu ja painettu serigrafiamenetelmällä valkoisella painovärillä valkoiselle paperille – kasvojen
ääriviivat ovat siten vain vaivoin havaittavissa. Installaatiossa
erilliset kasvot on liitetty uudestaan yhteen, niiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kymmenen valkoisella pohjusteella peitettyä
printtiä sekä muutama täysin tyhjä paperi. Installaatio rakentuu
valon paradoksin varaan.
Didi-Huberman on kirjoittanut, kuinka kohtaan, jota öljylamppu
valaisee, lankeaa siitä myös sen tuottamaa rasvaista, mustaa
nokea. Sitä vastoin kohdasta, johon lampun valo ei koskaan yllä,
muodostuu ajan kuluessa kaikkein valkein kohta.28 Kallio on
kertonut yhdistäneensä valkoisen perinteisesti valoon – mustavalkoisen grafiikan koodistossahan vedosten valkeat alueet viittaavat
valokohtiin. Mutta nämä alueet, joissa ”ei ole mitään” luovat kuitenkin vain illuusion valosta ja siihen liitetystä aineettomuudesta.
Valkoinen alue grafiikanvedoksessa ei ole sen paremmin milloinkaan sama: sen ”valkoisuus” on aina suhteessa johonkin muuhun,
joka ei ole valkoista ja joka siten määrittää valkoisen – valkoisuus
muodostuu siis kiertoteitse.
Kun Viattomuus-teoksessa valkoisella painettuihin kasvokuviin
kohdistetaan niiden taustapuolelta valo, ne muuttuvatkin tummiksi
varjokuviksi tehden näin kasvot näkyviksi. Yhtäältä paperiarkit
osittain lävistävä valo paljastaa paperien itsensä läpikuultavuuden, mutta myös materiaalisuuden – kuvapinta ei ole milloinkaan
täysin transparentti.29 Toisaalta valo paljastaa oman materiaalisuutensa: näkymättömän näkyvässä.30 Tuodessaan kasvot
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valoon se tuo samalla ajateltavaksi sen, mitä Jean-Luc Nancy on
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Viattomuus / Innocence
2019
osa / part
paperi, silkkipaino, pigmenttituloste, gesso, valo takaa /
paper, silscreen, inkjetprint, gesso, back light
koko / size 260 cm x 295 cm
silkkipaino / screenprint: Kalasataman seripaja / Robin Ellis
Photo Jussi Tiainen
Tuntien kirjat / Book of Hours
2019
pigmenttituloste kutistemuoville / inkjet print on shrink plastic
Photo Päivikki Kallio
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kutsunut ”ainutkertaiseksi erillisyydeksi”: oleminen on yksittäistä,
ainutkertaista ja eriytynyttä dispositiota, mutta samanaikaisesti
monikollista, eriytymätöntä ja jaettua – yhtä lailla ilmenemisemme
on aina ruumiittemme välillä tapahtuvaa jaettua kanssailmenemistä ja -altistumista, ekspositiota.31
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31Jean-Luc Nancy, Being Singular Plural (Être singulier pluriel, 1996). Käänt. Robert D.
Richardson & Anne F. O´Byrne (Stanford, California: Stanford University Press, 2000); Jussi
Backman, “Olemisen ainutkertaisuudesta ainutkertaisuuden politiikkaan: Parmenides, Heidegger, Nancy”. Tiede & edistys, 2/2013, 108–124.

IMAGE–SURFACE
The fact that some of the artists of the exhibition operate in the
areas non-figurative, or rather semi-abstract, expression is not
of importance. What is important is that in their own ways they
problematise in their works what we tend to call the ‘pictorial or
image surface’. In the above heading I have deliberately made
this concept a compound of two separate words, with the hyphen
both separating and joining image and surface, establishing an
unresolved tension between them. This relationship, constituting
an interruption between the image and the surface is precisely
the essential point to be considered. Considering an image as
a caesura or gap — and the ’essential drifting’ in the zone of
meaning and signification that it includes1 — inevitably shifts the
perspective to the conceptual.2 While writing this text, I noticed
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that I was repeatedly thinking of the French word sans that
Jacques Derrida used so often. Here, I consider it to imply ’nonprivate lack’. Since that which leads to any action is what we feel
that we lack — we do not know, however, what we lack. Even in
this sense, sans does not point to any dearth of things but to an
opening permitting something new and unexpected to emerge.3
For a long while, Susanne Gottberg has chosen as her subjects
tumblers and wine glasses (along with tiled walls and draped
fabrics) – either individually or stacked. The British art historian
Norman Bryson used the term rhopography when referring to the
aim of perceiving precisely what we usually overlook.4 Here, the
artist proceeded from photographs that she had taken of these
objects, enlarging the everyday glassware to several times their
original size with the aid of a carefully prepared grid onto her
canvases or unprimed panels of plywood. The radical alteration of
the original size has a distancing effect that can be experienced
as a transition from the physical to the metaphysical. The artist
has given the title Space (2019) to one of her recent paintings in
which the shape of a wine glass emerges.
The idea of black glass is fascinatingly paradoxical. When
considering glass as a material do we not first think of clear, or
at least translucent, glass? In everyday life, we hardly pay any
attention to glass as a material, and in most cases it actually
serves its given function best when we do not notice it. We notice
the lenses of our spectacles or the windows of our homes only
when it becomes hard to see through them. But here it seems
that we are being offered glass that draws things into itself, to
be immersed. In Gottberg’s works, my attention was drawn to
their matte surfaces of colour, reminiscent of walls decorated
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with frescoes, but also of the mark of time on pigments. It is

commonplace to speak of the interaction of colours or their
relationship with light and space, but it is less common to consider
the relationship of colour with time, at least when referring to
longer durations. Since colour is always within time. That which we
could call colour-time could be considered specifically in terms of
monochromaticity. Georges Didi-Huberman points out that the fact
there are no colours in so-called grisaille painting, executed solely
in different hues of grey, does not signify their lack of being – in the
sense that the markedly discoloured surfaces of some old paintings
can only give a highly imperfect idea of the original intensity of the
colours5. Grisaille is not the lack of chromacity but its potential that
can be actualised by becoming coloured or just as well remain
unactualised.6 It is written in the Psalms: ‘For the wind passeth
over it, and it is gone.’7 The relationship of pigment with the long
duration of time – colour-time – is also a passage in this sense,
’the wind of time in matter’ (le vent du temps dans la matière)8. It
is as if the wind had also passed over Gottberg’s painting, though
not leading even in them to any lack of being but rather to an
augmentation of being – adding by removing. The aim is that the
painting operates close to the surface, in touch with this passage.
But we do not see what is too close to us (just as we find it hard
to think of that which comes too close). Martin Heidegger called
entities at just the right distance from us things – a wine glass,
for example, is a thing, and by the same token a bridge joining
the opposite banks of a river forming a place that is created only
through it, this thing.9 Things are never objects. Things (including
works of art) always create their own place.10 We could just as
well say that images form their own surface – in other words the
surface does not precede the image.11 Heidegger saw something
peculiar in things, which he claimed people had not previously
known how to consider, for example how a jug or wine glass

39

things. When we fill a jug with wine we notice that it contains.
Heidegger concludes that apparently the bottom and the sides of
the jug have an essential role here. When we pour wine into a jug,
do we pour it on its sides and bottom? By no means – we pour
the wine into the space delimited by the walls and the bottom, the
purpose of which is receive and store the wine. The fact that the
sides and bottom do not let the wine flow through them is not a
sufficient explanation for what makes the jug contain – the sides
and the bottom do not contain; they only delimit the space of the
container. We can make containing become manifested only by
pouring wine from the jug.12
Irmeli Hulkko also crops things for us to see, capricious
translucent polygons that appear to be hovering in the dark (is this
about a vacuum or is there so much matter packed together that
light cannot extend into it?) and flaunting the laws of gravity. Her
larger works give the impression that these forms, which she had
previously called coloured folds, have opened up to reveal subtle
references to unnamed landscapes, momentary phenomena
of light, and temporal and spatial events. The actions of light
in Hulkko’s Offbeat series of paintings remind me of Jean-Luc
Nancy’s observation that each image has its own sky that gives it
its light. The sky gives the image its own light, but the light of the
image comes from the image itself. The image thus generates
its own light.13 Sharply defined planes of colour are juxtaposed
in the paintings with soft transitions of colour made with spraying
– the old Japanese masters already made use of slightly similar
effects in the coloured ukiyo-e woodcuts of their ‘floating world’.
Instead of the floating worlds of the woodcuts, Hulkko displays
in her acrylic paintings broken colour origamis or constellations
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of a kind whose rhythm of being – their offbeat14 – can

be experienced as difficult to grasp as the chiliagon (the
1,000-sided polygon) was for René Descartes. When imagining
the triangle, he was not only aware that this was a figure
bounded by three lines but also perceived these lines in his
mind’s eye as if they were present. When seeking to think of
the chiliagon, which of course cannot be perceived, he did not,
however, imagine its one thousand sides in the same way as the
three sides of the triangle – he felt the he could go no further to
form a mental image of a chiliagon with any presence. Descartes
realised that in order to imagine it he would have to strain his
mental abilities to the extreme, which according to him does not
happen when he seeks to understand something.15 Neither can
Hulkko’s polygons be approached like an isosceles triangle. We
are left without any clear or precise mental image of them and
this is what makes them ambiguous and unstable with regard to
meaning.
Returning to Space by Gottberg, I find that the wine glass
depicted in it brings to mind a drawing of a tulip by Nicolas Robert
(1614–1685) which Jacques Derrida added as an illustration to
his reading of Kant in La Vérité en peinture (1978). In his Critique
of Judgment (1790), Immanuel Kant considered the concept
of beauty, taking as his examples of general rules according to
which everyone must necessarily agree on aesthetic judgments,
among other things the wild tulip and stone implements found
in archaeological excavations. In the case of the latter, a hole in
the object would suggest that its haft or handle was missing.16
The lack of a haft, however, does not prevent us from conceiving
of stone artefacts in terms of their function. We can attach a
new haft to and restore the original function of the object. The
situation is completely different when we come across a wild
tulip, which at first sight appears to be just as aimed at a purpose
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as the stone artefact. When observing it we encounter a natural
phenomenon with such organisation to it that it appears as if the
Creator had given it a special purpose, which, however, it does
not have in reality.
Kant made a distinction between free or ‘wandering’ beauty and
beauty dependent on the concept of perfection. In Derrida’s
reading the groundless ground of the tulip’s beauty is formed
by the pure cut between them. In accordance with this,
purposiveness creating a feeling of aesthetic pleasure can only
be realised as a purposiveness in which the aim expressed in a
thing is not bound to any external purpose and its perfection is
not evaluated with criteria external to the thing. Identifying goal
or purpose does in itself arouse aesthetic pleasure any more
than its absence. The feeling (sens) of disinterested pleasure
can be aroused only by purposiveness without purpose, or
finality without end: the pure form of immediate sensation
aroused in us by a thing of beauty. It is specially being without
a given purpose – as implied by Derrida with his use of sans
– that creates the subjective feeling aroused in us by the wild
tulip, which can be generalised to apply to aesthetic judgment
in general. This, however, is not about being without something
understood as lack (like the stone artefact lacks a handle).
For Kant, the wild tulip represents precisely this unique, nonprivative lack.
Derrida points out that the absolute independence of free beauty
of any external purpose must not interface much less share a
boundary with adherent beauty and instead a complete and
irreversible cut must form between them. It creates a special
relation between them that can no longer be considered a
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traditional relation, but a non-relation of co-existence. The

unresolved tension of this break of contact will only reinforce
the aim of free beauty towards its own independent finality and
perfection.17
Unique, non-privative lack is also expressed by Outi Pienimäki in
her paintings. In recent years, she has made paintings inspired
by a theme that already appears in the Bible, of a throng of
people wandering in a boundless desert, trying to find an oasis
and a spring with reviving water.18 This movement extending
to beyond the horizon seeks an element that it has never come
across before. It arouses in the wanderers the fantasy or idea of
water with its bright turquoise colour that could be compared, for
example, with the hues of Persian ceramics.
Pienimäki says that a particular scene in George Orwell’s
dystopian novel 1984 made an impression on her. In this
scene, the main character, Winston Smith, steps into a dimly lit
antique shop. He notices on the shopkeeper’s table an almost
hemispherical glass object with a smooth surface that is only
dimly visible in the semi-darkness of the store. Inspecting it, Smith
experiences a strange softness in its colour and glass material,
which he associates in his mind with rainwater. The strangest
thing for him, though, is a pink piece of coral resembling a rose
or sea anemone that glows inside the piece and is enlarged to
several times its size by the convex surface of the glass. Smith
feels that he has never seen anything like this. What added further
to the fascination of this glass like ‘rainwater‘ was that it did not
seem to have any purpose in terms of the function or usefulness
of the piece.19 It turned out to be a paperweight, but did this thing,
which Orwell said recalled a rose or sea anemone without being
any more a rose than a sea anemone, have any connection with
the possibility of using it as a paperweight?
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Just as the wild tulip in Kant’s example, this coral was also without
any set purpose though not without meaning — it had the form
of functionality. Just as we can imagine a Cartesian chiliagon in
our minds, we can image the piece of coral branching in different
directions that Winston Smith saw. We lack nothing in having the
ability to imagine (in reaching out towards alternative realities, the
power of imagination is anarchistic and thus highly suspect from
the perspective of all systems that believe in a single truth). We
can imagine, for example, coral reefs becoming fragile because
of erosion — just like the fragility of our memory and our past.
The colour surfaces of Pienimäki’s paintings also appear to be
exposed to the elements: illusory crevices and cracks seen here
and there open ways to other, unnamed, temporal states. This
has to do with non-privative lack leaving a door open that leads
somewhere else.
According to Heidegger, modern man was nonetheless marked
by a fundamental lack – a homelessness that he attributed on the
one hand to contemporary man having forgotten being and on the
other hand to man having lost his experiential relationship with
reality. For Heidegger, dwelling was one of the basic features of
being that he called ‘existential’.20
Pirkko Rantatorikka has referred to her long-standing interest in
various kinds of urban fabrics, such as her own neighbourhood,
a housing area in East Helsinki that was built according to
the architectural ideals of the 1960s – but also, for example,
the historical architectural strata of Rome and Palmanova, a
Renaissance-period ideal city built in Northern Italy. Among
Rantatorikka’s recent works, this thematic is addressed in
Theresienstadt (2016), which is on show at the Kuopio Art
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Museum. Its subject is this old fortress city built according to

classical ideals, which later served as the Nazis’ showcase Jewish
colony for propaganda purposes.
But the urban fabric alone is not important for Rantatorikka. There
are also the emotional memories of the special atmosphere of the
cities that she has visited: a particular kind of daylight, contrejour or dusk, which she seeks to depict with a watercolour-type
technique and very thin superimposed layers of colour which she
spreads on a thick unprimed canvas of cotton. The way the liquid
paints are absorbed into the ground and the changing of the hues
as they dry introduces its own unpredictability into the creative
process. The source of inspiration, however, is not perception but
also the act of moving personally through urban space and the
multisensory nature of this experience.
Rantatorikka has recently been particularly inspired by the work
of the German-Swiss urban planner Walter Jonas (1910–1979)
– especially Intrapolis, his unrealised utopian megaproject of the
1960s. Its main aspects were to defy gravity and raise funnelshaped building masses from the ground (here Jonas was
following the example of the early functionalists who called for
the surface of the ground to be freed for vehicles and technical
structures) and the aim of a new sense of community.21 Utopias
have to do what is within the bounds of the conceivable, and
the architecturally realisable. This is the implementation of the
freedom of thought and imagination.
Jean-Luc Nancy has written: ‘[...] In every thought there is an
other thought, a “thought” which is no longer thought by thought,
but which thinks thought itself [...]. The other thought of all thought
– which is not the Other of thought, nor the thought of the Other,
but that by which thought thinks – is the burst of freedom.’22
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Thinking and any act of creating something new is the free and
unforced emergence of thought that takes place at the boundary
of the comprehensible and that which exceeds our understanding.
Thought is always essential wandering, feeling out what goes
beyond thought which is included in all thinking. Real thinking
is found only where thought touches upon its own limit, its own
element – that there is thinking.23
This gap is also a key concept of theoretical thinking concerning
Päivikki Kallio’s artistic output and printmaking as an expanded
field of art.24 The gap emerges, for example, between the printing
plate and the print (in the context of contemporary art Kallio
wishes to use the terns ‘matrix’ and ‘imprint’ instead of the above
terms), in a ‘zone’ — a state of transition or ‘displace’25, where
chance becomes involved. Kallio has described this ultimately
impassable passage as an uncontrolled ‘apparatus of printed
art’ based on a conceptual way of thinking and involving various
different actants.26 Projections created with light appear to be an
essential factor not only in Kallio’s work but also more generally in
work within the apparatus of printed art.
The starting point for Kallio’s installation Innocence (2020) is
an old school photograph, which she broke down into parts,
individual faces.27 These pictures of faces with their own
expressions and states of mind – their pathoses – were enlarged
and serigraphically printed with white printing ink on white paper,
leaving the contours of the faces only barely perceptible. In the
installation the different faces were reassembled, in addition to
which the work includes ten prints covered with a white priming
and a few completely empty sheets of paper. This installation is
based on the paradox of light. Didi-Huberman has written of how
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the greasy black soot of an oil lamp also falls on the area that is lit

by the lamp. On the other hand, the part to which the light of the
lamp never extends gradually becomes the whitest part.28 Kallio
says that she associates white traditionally with light – in the code
of black and white printmaking the white parts of prints refer to
areas of light. But also these areas containing ‘nothing’ create only
an illusion of light and the immateriality that is associated with it. A
white surface of a graphic print is never the same; its ‘whiteness’
is always in relation to something else which is not white and thus
defines white – whiteness is therefore formed through a detour.
When light is projected from the reverse onto the images of faces
printed in white in Innocence, they became dark silhouettes, thus
making the faces visible. On the one hand, the light partly passing
through the sheets of paper reveals not only the translucency
of the sheets themselves but also their materiality: the image–
surface is never completely transparent.29 On the other hand,
light also reveals its own materiality: the invisible in the visible.30
In bringing the faces into light it also offers what Jean-Luc Nancy
has called singular plurality: being is an individual, unique and
differentiated disposition, but at the same time plural, nondifferentiated and shared – by the same token our manifestation
is always a shared and partitioned co-appearance and exposure
taking place between our bodies, an exposition.31

ARI TANHUANPÄÄ
English translation Jyri Kokkonen
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