
24 25

e s i t y s  # 1 / 1 7 e s i t y s  # 1 / 1 7

TTaiteellisen työni keskiössä on monissa esityksissäni ol-
lut lapsi ja lapsiaiheen parissa työskentelen nytkin. Ku-
vaan ja äänitän lapsia esitysmateriaaliksi. Tutkin lap-
suuden ja kasvatuksen historiaa ja nykytilaa ja lap-
sen representaatioita kulttuurissamme, tarkastelen las-
ta osana perhettä. Esitän ja esittelen lasta, näytän, mat-
kin ja imitoin. Etsin esitysmuotoja, jotka voisivat ta-
pahtumina ja paikkoina purkaa kulttuurimme aikui-
nen-lapsi-jaottelua. Minulta kysyttiin vähän aikaa sit-
ten esitellessäni työtäni, miten voin edes kuvitella voi-
vani ymmärtää lasta, meneväni lapsen pään sisään, kun 
lapsi on radikaali toinen. Tunsin väsymystä kysymyk-
sen edessä. En lukenut siitä kiinnostusta tai innostavaa 
haastetta vaan tyrmäyksen: Kysymykseen sisältyi eet-
tiseksi määritelty vaade olla esittämättä lasta, olla me-
nemättä esitykselläni lasta kohti, lapsen alueelle, koska 
se kuitenkin on minulle tavoittamaton. Minulla ei ole 
pääsyä, miten voin edes kuvitella.

Pitäisikö minun taiteilijana jättää toiset rauhaan? 
Varata heille itselleen yksinoikeus omaan esitykseensä? 
Onko epäeettistä, että yritän asettaa esitysteni aiheeksi 
jotakin muuta kuin keski-ikäisen, miehen kanssa nai-
misissa olevan, kirkosta eronneen kahden kouluikäi-
sen lapsen keskituloisen äidin, joka asuu ja on syntynyt 
Suomessa? Mutta enhän tietenkään voi väittää tietävä-
ni mitä kaikkien keski-ikäisten, miehen kanssa naimi-
sissa olevien, kirkosta eronneiden kahden kouluikäisen 
lapsen keskituloisten suomessa syntyneiden suomalais-
äitien päässä liikkuu. Mille kaikille eroille minun tulisi 
olla sensitiivinen? Onhan siinä nyt valtava ero, jos tä-
män henkilön vanhemmat esimerkiksi ovat tai eivät ole 
olleet alkoholisteja tai jos toinen hänen lapsistaan on 
tai ei ole kehitysvammainen. Ja onko tuo henkilö opis-
kellut korkeakoulussa? Onko hänen kotikielensä suo-
mi? Onko hän introvertti vai ekstrovertti ja minkä ta-
kia? Ja minkä helvetin takia tämän rouvan pitäisi mi-
nua kiinnostaa, kun haluaisin tehdä esityksen lapsesta? 

LEVINASIN TOINEN 
Radikaali toinen on täysin toinen. Tässä piirtyy eteeni 
seinä; ei yhteyttä, ei samaa, ei pääsyä. Termi johtaa fi-
losofi Emmanuel Levinasiin, jonka etiikka perustuu 
juuri toisen radikaalin toiseuden tunnustamiseen. Le-

vinasille toisen toiseuden radikaalius ei kuitenkaan tar-
koita niinkään sitä, että toisessa ei ole mitään tunnistet-
tavaa, että mitään yhteyttä ei ole, vaan sitä ettei toisen 
toiseutta voi koskaan hänestä kitkeä pois, tutkimalla tai 
tietämällä poistaa. Levinasille toinen ihminen edustaa 
sellaista toiseutta, jota en voi koskaan loppuun asti tie-
tää, ja toinen ihminen nimenomaan avaa minän piirin 
ja tietoisuuden sellaiselle, joka ei tyhjene hänen tarpee-
seensa, ei ole hänelle omaa tai ymmärrettyä.                                      

Eettisyydellä tarkoitetaan nykykeskustelussa yleensä-
tietyn hyvän teon valitsemista, mutta Levinasin etiikka 
edeltää tätä, se edeltää tietoista päätöstä. Levinasin mu-
kaan ”olen vastuussa toisesta heti kun hän katsoo minua, 
ilman että edes otan vastuuta hänestä. Vastuu hänes-
tä lankeaa minulle.” Levinas ei anna toimintaohjeita tai 
aseta sääntöjä, vaikka sanookin, että hänen esittämän-
sä pohjalta sellaisia voidaan varmasti rakentaa. ”Kasvot 
pyytävät ja käskevät”, mutta Levinas ei auta vastaamaan 
pyyntöön tai käskyyn. Hänellä ei ole ohjeita oikeaan te-
koon, ellei ”älä tapa” sitten ole sellainen, eikä hänen 
etiikkaansa kuulu toisen puolesta päättäminen.

Mitä minun sitten pitäisi tehdä tuon toisen kasvo-
jen edessä? 

TOISEN ESITYS 
Näyttelijä Noora Dadu puhuu asiasta hyvin, ja haus-
kasti, esityksessään Fail – virheellinen esitys. Lainaan 
häntä nyt muistinvaraisesti, epätarkasti, enkä niin haus-
kasti: Dadun mukaan kulttuurimme ei tarvitse enää yh-
tään huonoa saamelaiskarikatyyriä. Ei yhtä ainoaa. Mut-
ta tästä huolimatta ja riskeistä tietoisena hän haluaa voi-
da näyttelijänä irrottautua (oletetusta) identiteetistään ja 
esittää toista, esittää saamelaista tai juutalaista tai Ham-
letia, transsukupuolista tai kehitysvammaista tai suo-
menruotsalaista (ja tämä luettelo on nyt minun, ei Da-
dun). Sellaista, joka hän ei juuri nyt ole tai joka ei ole 
koskaan ollut. Myös sellaista, jolta hän ei heti toisen sil-
missä vaikuta. Esityksen nimen mukaisesti tulkitsen, et-
tä virhe voi tässä toisen esittämisessä tapahtua, ja jopa 
väistämättä tapahtuukin, ja silti esitykselle voi antaa ti-
lan.

Eettiset pyrkimykset eivät saisi estää ilmaisua vaan 
niiden tulisi luoda tilaa ilmaisujen kentälle, antaa mah-

Kirjoitin Esitys-lehden numeroon Hy-
vä taide (2/2014) jutun otsikolla”Hyvä 
taiteilija”.  Siinä ruodin taiteilijoiden 
taipumusta pyhittää työnsä, keinon-
sa ja itsensä. Koetin haastaa meidät 
taiteilijat kriittisyyteen oman ”hy-
vyytemme”, eettisen oikeellisuutem-
me suhteen.1 Nyt minulla olisi lisättä-
vää keskusteluun.Tämä lisättävä kos-
kee etiikkaa ja rohkeutta. Se koskee 
radikaalia toista ja silleen jättämis-
tä. Ja se koskee lasta, oman taiteelli-
sen työni keskeistä toista. 
1 Sen verran voisin tätä aikaisempaa tekstiäni tarkentaa, että seBrett 
BaileynExhibit A Kiasma-teatterissa vuonna 2011, esitys jossa maa-
hanmuuttajat seisoivat katsomon riveillä näyttelyesineiden tapaan, 
oli yksi vaikuttavimmista talossa näkemistäni esityksistä – ja hyvä.

teksti ja kuva • norarinne

”Pää edellä”, kuva sarjasta ”Äiti kato”. Tekeillä olevan lapsiaiheisen 
esityksen Eläin ja enkeli (työnimi) kuvamateriaalia. Nora Rinne, 2016.
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dollisuuksia, lisätä vaihtoehtojaja sysätä liikkeelle. Tai-
teilijan vastuu kasvaa hänen saavuttaessaan esiintymis-
mahdollisuuksia, ammattilais-statuksen, apurahoja, nä-
kyvyyttä. Se vastuu ei vaadi olemaan ylittämättä omia 
rajojaan tai välttämään toisen ilmaisemista, eikä se vaa-
di myöskään ilmaisemaan ja esittämään kattavasti kaik-
kea, mutta rohkeutta se vaatii. Ei voi lakata tekemästä 
siksi, että ei voi mennä toisen pään sisälle, omistaa toi-
sen koko kokemusmaailmaa, olla täydellisesti tuo toi-
nen. Levinasin mukaan toinen ihminen häiritsee Mi-
näni itsetyytyväistä lepoa väistäessään omimista, tietä-
mistä ja haltuunottoa, ja on näin avain etiikalle myös 
suhteessa ei-inhimilliseen todellisuuteen. Levinas pu-
huu kohtaamisesta ennen subjektia, valintaa ja tietoista 
tekoa, mutta tämän kautta voidaan kuitenkin ajatella, 
että meidän tulisi tietoisesti pyrkiä antautumaan näille 
toisen kohtaamisille.

Ja vaikka on kammottava ajatus, että taiteilijoiden 
pitäisi jollain tavoin kattavasti esittää (tai esitellä) kaik-
kea, on meillä erityinen vastuu esityksellistää sellais-
ta, jonka äänellä ei ole auktoriteettia siinä kulttuuris-
sa, jossa meidän äänemme kuuluu. Siksi ajattelen, että 
lapsen tarkastelu, näkyväksi tekeminen ja vakavasti ot-
taminen, kulttuurimme lapsikuvaston kyseenalaistami-
nen, lapsi-aikuinen oppositioasetelman horjuttaminen 
– lapsen esitys – on nykytaiteessa tärkeää. Jos vain lap-
set esittävät lasten esityksiä lasten kulttuurissa, kapenee 
se kulttuuri, joka toimii ilman lapsi-etuliitettä. Erityi-
sesti siinä menettävät siis ne, joilla ei ole vahvaa yhteyt-
tä yhteiskuntamme lapsiin, ja heitä on paljon juuri nyt 
kun lapset suojellaan näkymättömiin ja rajataan vyö-
hykkeille, joiden ainoat aikuiset ovat heidän lähisuku-
laisensa ja ammattikasvattajat. Ja siinä menettävät tie-
tysti lapset, joiden elämän rakenteista, instituutioista ja 
laeista päätetään (aikuis)kulttuurissa, jonka arjessa he 
eivät näy ja jolla ei ole esittää heistä kovinkaan runsaas-
ti monitasoisia representaatioita.

ABSOLUUTTISTA VAI  SUHTEELLISTA 
En yleisestikään ole kovin innoissani tästä absoluutti-
nen/totaalinen/radikaali-retoriikasta, ehdottomuuk-
sista, jotka usein onnistuvat ennemminkin pysäyttä-

mään kuin saamaan aikaan liikettä.  Vaikka ymmärrän 
tarpeen korostaa, ettei jotain asiaa voida kiertää tai teh-
dä tyhjäksi, tämä retoriikka on omiaan synnyttämään 
käsien levittelyä, vetäytyvää oikeassaolemisen tunnet-
ta. Ei kovin kiinnostavaa. Ajatus absoluuttisesta pahasta 
saa taideopiskelijoiden silmät seminaarihuoneissa ja au-
ditorioissa syttymään, mutta samalla pahuus on vaaras-
sa ympäröivästä irrottautuessaan puhdistua, estetisoitua, 
muuttua kiehtovaksi objektiksi.

Radikaali toinen muodostaa helposti suljetun posi-
tion. Se antaa tilaa toiselle, se ottaa kunnioittavan väli-
matkan, se jättää puuttumatta, mutta se voi myös py-
säyttää liikkeen; mitään ei ole tehtävissä, mitään ym-
märrettävää ei ole, mitään yhteyttä ei ole, voi vain sei-
sahtaa ihmettelyn tilassa ja sitten kääntyä pois. Radikaa-
li toinen on mielestäni vaarallinen määrittely jos se py-
säyttää toisen liikkeen tai liikkeen itsen ja toisen välil-
lä. Jos toisesta tulee Rousseaun”noble savage”, jalo vil-
li, toinen jää romantisoiduksi ja nostalgiseksi, jonkun 
menettämämme kannattelijaksi, jonka ainoa mahdolli-
suus muutokseen on mennä pilalle, saastua vaikutukses-
tamme.

Emme ole samoja, mutta emme myöskään ole täy-
sin erillisiä. On välimatkoja, mutta on myös häkellyttä-
vää välimatkojen lyhenemistä, tunnistuksia, huomaami-
sia. Toinen ei ole absoluuttisesti toinen. Hän on toinen 
minulle, minun määritelmässäni ja minun näkökulmas-
tani. Tämä on jo sinällään hyvä syy pidättäytyä rajo-
jen pyhittämiseltä. Syy koettaa lähestyä toisia – ihmisiä, 
luontokappaleita, asioita – ihmettelyn ja toisen toiseu-
den kunnioittavan havaitsemisen lisäksi tunkeilevam-
min, uteliaammin, leikkisämmin, ja, niin, rohkeammin. 
Nyt voi vaikka ajatella sitä lasta pedagogina, he ovat täs-
sä hyviä.

JOHTAMISTA VAI  ALTISTUMISTA 
Toinen ohje, jonka taiteelliseen työhöni lapsiaiheen pa-
rissa olen saanut onkin kehotus olla pedagogisempi. Pe-
dagogiikka pohjaa kreikankielen sanoihin paidia, jo-
ka viittaa lapsiin, ja ágō, ”johtaa”. Se on lasten johtamis-
ta. Sanan etymologiasta ei tietenkään suoraan voi vetää 
johtopäätöstä siihen mitä tuo sana meille nyt tarkoittaa, 

ja johtaminen voi kuulostaa monen korvaan turhan 
autoritääriseltä, mutta mielestäni se on osuva. Pedagogi 
johtaa, johdattaa, opastaa.

En vastusta pedagogiikkaa, mielestäni lapsia tulee 
johtaa usein ja monin tavoin ja olen äitinä lähempä-
nä kenraalimajuria kuin summerhillia. Vakavasti otta-
en ajattelen, että kasvatus on osa aikuisen vastuuta lap-
sista ja tämä vastuu on aikuisuuden mitta. Ikääntynyt, 
mutta aikuiseksi kasvamaton ei useinkaan ole suloinen 
luonnonlapsi vaan itsekeskeinen narsisti. Vaikka onkin 
olemassa harkittuja yrityksiä antaa tilaa lapsen omalle 
kasvulle puuttumatta ja johtamatta, kasvatuksen vältte-
ly palvelee yleensä aikuisten tarpeita.1

Mutta kun teen esityksiä lapsista, en kasvata niillä 
lapsia. Jos jotakuta kasvatan, niin aikuista: Esitän lap-
suuden konstruktioita kulttuurihistoriastamme näyt-
tääkseni, että lapsuus on rakenne, kehitelmä. Esitän vä-
lähdyksiä kasvatuksen historiasta osoittaakseni, että 
teemme kauaskantoisia valintoja myös nyt. Pyrin tarjo-
amaan mahdollisuuksia eläytyä lapseen, tarkastella las-
ta, ajatella lasta. Etsin keinoja esittää lapsi lastenkult-
tuurin ulkopuolella niin, ettei tämä ole ensisijaisesti ai-
kuisen tarpeen synnyttämä toinen. Lapseen en esityksil-
läni ota pedagogista suhdetta. Tarkoitukseni ei ole ker-
toa lapsille miten heidän pitäisi maailma nähdä ja mi-
ten toista kohdella tai mihin suuntaan kehittyä. Kutsu-
essani esityksiini lapsikatsojia, haluan tarjota heille kas-
vatuspyrkimyksistä vapaita esityksiä lapsesta, tunnista-
misen kokemuksia,aikuisen kanssa jaetun jokseenkin 
tasa-arvoisen tila- ja katsojakokemuksen.

Kun johdan ja ohjaan omastani käsin, pidän samal-
la itseäni aika suojassa. Kun kurkotan kohti ja lähes-
tyn toista ilman häneen kohdistuvaa suoraa pyrkimystä 
mahdollistuu molemmansuuntainen liike. Toisen kas-
vojen ilmestyessä on mahdollista, että myös minä piir-
tyy esiin. Yrittäessäni tavoittaa jotain siitä, missä toinen 
on, yrityksissäni päästä toiseen, epäonnistun, totta kai, 
mutta myös altistun, ja tämä toiselle altistuminen on 
työni yksi tavoite.
1   Filosofi ja lastenpsykiatriaan erikoistunut lääkäri Janne Kurki 
kirjoittaa tästä aikuisten vastuusta ja sen välttelystä virkistävän syyl-
listävästi ja herättävästi teoksessaan Lapsi toinen ja artikkelissaan Esi-
tys-lehden Lapsi-numerossa 4/2013.

HARKITTUJA HARJOITUKSIA
Paikallaan pysyvät asiat ovat varmoja. Identiteetti ja 
kansallisuus ovat staattisia, kun ne eivät ole epävarmo-
ja, kuten sosiologi Richard Sennett kirjoittaa. Todel-
lisuudessa tällainen varmuus ja muuttumattomuus on                                        
kuitenkin illuusio. Moderniin identiteettiin kuuluu lii-
ke ja epävarmuus, muukalaisuus, ja paikaltaan siirty-
neillä on aina houkutus idealisoida juuriaan.

Myös romantiikan ajatus Lapsesta jonain viattoma-
na, pilaamattomana, täysin aikuisten maailmasta irro-
tettuna vastaa epävarman identiteettimme synnyttä-
mään kaipuuseen. Haluamme löytää henkilökohtaises-
ta menneisyydestämme paikan, jossa olimme sosiaali-
sesti, seksuaalisesti ja fyysisesti viattomia, vailla luok-
kaa, vailla sosiaalista sukupuolta. Ja näin pystytäm-
me aidan lapsuuden ja aikuisuuden välille. Samanlai-
sia ympärillemme juurruttamiamme toisia voivat ol-
la myös luonto tai primitiiviset heimot. Mielikuvis-
samme ne eivät ole epävarmoja tai häilyviä, vaan jo-
tenkin kirkkaampia, varmempia ja eheämpiä. Todelli-
sessa kohtaamisessa nämä toiset kyseenalaistaisivat mi-
nut, mutta jos välttelen katseita ja tyydyn määritelmii-
ni, voin laittaa toiset perustamaan illuusiota minusta, 
ympäröimään minua.

Filosofi Michel Foucaultin mukaan etiikka on ”va-
pauden harkittua harjoitusta”: ”Vapaus on etiikan on-
tologinen edellytys. Mutta etiikka on vapauden harkit-
tu muoto.” Vapaudessani minun on siis harkittava, mi-
tä valintoja teen nyt kun minulla on valinnan mahdol-
lisuus, millaisen suhteen pyrin luomaan toiseen, mitä 
kohti kurotan, mitä vältän jne. Taiteilijana minua oh-
jaa, tai tulisi ohjata, toisaalta Levinasin kaikkea edeltä-
vä hämmästys toisen kasvojen ilmestyessä maailmaani, 
mutta toisaalta Foucaultin tietoinen, toiminnallinen 
vastuunotto, vapauden lunastaminen ja tunnustami-
nen (olkoonkin, ettei tuo vapaus koskaan ole absoluut-
tinen), harkinta ja teko.Taiteen tekeminen on tietoista 
toimintaa ja suhteen luomista ympäröivään todellisuu-
teen, vaikka sen taustalla olisikin sanaton, käsitteetön, 
ymmärrystä edeltävä.

En noin vain, varmuuden vuoksi rajoita taiteeni 
ulottumattomiin ja ulkopuolelle asioita, aiheita, toi-

“

En vastusta pedagogiikkaa, mielestäni 
lapsia tulee johtaa usein ja monin 
tavoin ja olen äitinä lähempänä 
kenraalimajuria kuin summerhillia.
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sia. Taiteessa vaalin vapauttani, muuten menetän myös 
mahdollisuuden sen harkittuun harjoittamiseen, etiik-
kaan. Taiteen eettinen vaade ja poliittisuus on minul-
le tarkkaan havaitsemista, ylimalkaisuuden välttämistä, 
paikoiltaan siirtämistä ja liikkeelle sysäämistä. On har-
kittava, mitä siirtää ja liikuttaa ja mihin suuntaan. Eri-
tyisen tarkka on oltava tunnistaessaan halunsa pysäyt-
tää jokin liike, saada jokin piirtymään etäälle, liikkeen 
ja epävarmuuden ulkopuolelle. Vaatii itsetuntemusta 
nähdä, mitä se minulle antaa, miksi se on minulle tär-
keää – haluaako toinen todella tulla toiseuteensa pyhi-
tetyksi, vai palveleeko hän siellä paremmin minun tar-
peitani.

Taiteilija joutuu ottamaan riskin kurottaessaan tois-
ta kohti. Tulee virheitä, jää vajaaksi, ei aivan tavoita, ei 
ihan ymmärrä. Mutta juuri taiteen on vastattava Le-
vinasin filosofialle heittämään haasteeseen: puhua sii-
tä mistä ei varsinaisesti voi puhua. Taiteellinen tutki-
muskin pyrkii tiedon rajoille, sinne missä ei vielä ole 
selvää mitä tiedolla tarkoitetaan, miten tiedetään, saa-
ti mitä tullaan tietämään. Se, ettemme voi jotakin lop-
puun asti tietää, ei saisi sammuttaa uteliaisuuttamme. 
Sen ei tulisi saada meitä kääntymään poispäin, teesken-
telemään, ettemme huomanneet toisen katsetta. Juuri 
tässä on uudenlaisen tietämisen haaste: ei pidä luovut-
taa, vaikkei toinen redusoituisi viivan alle jääväksi vas-
taukseksi, muuttuisi numeroiksi, tyhjentyisi sille an-
tamaamme nimeen. Juuri tässä lopullisen vastauksen 
puuttumisessa voi olla se tärkein viesti, jonka vuoksi 
jatkuva kysyminen ja esittäminen tulee mielekkääksi.

Väitän, että toista saa ja pitää esittää, toivoa ei tar-
vitse viimeiseksi lisätä kaiken loppuun, kulttuurisia eri-
tyispiirteitä ei aina pidä kunnioittaa, eikä kannata tees-
kennellä demokraattisuutta taiteen tekemisen kaikis-
sa vaiheissa. 
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