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Johdanto 

 

 
 

Kuva 1. Valokopio teos. Kuva Sakari Viika 

 

1980-luvulla toiminut taiteilijaryhmä Jack Helen Brut ja sen silloista taiteen kenttää Suomessa 

uudistaneet teokset olivat kiistämättä aikansa avantgardea. Väitteessä on omat taustaoletuksensa. 

Ensinnäkin, ryhmä itse ei heti määritellyt esityksiään avantgardeksi. Nimeämistä tärkeämpää oli 

tuoda esille oma ääni, löytää oma kieli ja sijoittaa se taiteen viitekehykseen. Toiseksi, ryhmässä ei 

puhuttu alkuun edes Suomessa uudesta performance-taiteesta. Jälkeenpäin Jack Helen Brut-

toiminnassa mukana olleet tekijät ovat jopa todenneet olleensa alkuun tietämättömiä näistä. Kun sana 

sitten levisi esitysten perusteella, saatiin tietää, että kyse oli taidemuodosta, jota ei osattu ensin nimetä 

suomeksi, performanceksi vai performanssiksi. Se oli jotakin, jonka kansainvälinen historia ei ollut 

tuttua edes kaikille asiantuntijoille Suomessa. Kriitikoidenkin tuntemus oli puutteellista. Toimin itse 

taidekriitikkona tuolloin ja näin aikalaiskatsojana monet Jack Helen Brutin esityksistä miltei alusta 

lähtien. Kritiikin kieli ei täsmentynyt uuden taidemuodon myötä helposti. Tässä artikkelissa pyrin 
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perustelemaan taidehistorian tutkijan etäisyydeltä tarkastellen, miten ja missä mielessä Jack Helen 

Brutin teokset olivat aikansa avantgardea. Keskiössä on samalla myös ryhmän taidenäkemys. 

Vasta jälkeenpäin Jack Helen Brutin (JHB) tekijät ovat liittäneet teostensa yhteyteen esteettisen 

tai kokeellisen avantgarden käsitteen, joka eroaa historiallisesta poliittisesta avantgardesta. 

Ajatuksellisena viitekehyksenä ovat olleet amerikkalaisen esitys- ja teatteritaiteen tutkijan Richard 

Schechnerin määritelmät kokeellisen taiteen ja avantgarden autonomiasta suhteessa instituutioihin. 

(Scechner 1982, 11–75.) Autonomian sanallinen korostaminen oli voimakasta JHB-ryhmän 

toiminnassa ja ajattelussa, vaikka sen teosten esityspaikat ovat olleet pääasiassa taideinstituutioiden, 

kuten taidemuseoiden ja -gallerioiden tiloja. Sen tarkemmin ryhmässä toimineet tekijät eivät ole 

ottaneet kantaa ja tehneet eroa historialliseen avantgardeen, vaikka se heidän keskusteluissaan ja 

haastatteluissaan on mainittu käsitteenä monesti.  

Tässä yhteydessä on hyvä huomioida myös 1980-luvun alulle ominainen taidepuhe Suomessa. 

Osaan silloista taidepuhetta sisältyi yhä monia yhteiskunnallisia piirteitä, eikä eronteko edelliseen 

vuosikymmeneen ollut välttämättä kovin jyrkkää. Kaikkiaan keskustelu oli hyvin heterogeenistä. 

Ajan uudistunut taidekenttä oli hajanainen, meneillään oli monia keskusteluja esimerkiksi 

maalaustaiteen uudistamisesta, maalauksen ja tilataiteen yhteyksistä tai eroista, poikkitaiteesta. 

Vastapainona edellisen vuosikymmenen osallistuvuudelle ja jopa osittain puoluepoliittisesti 

määrittyneelle taiteen politiikkapuheelle ilmeni myös vastakkaisia piirteitä, pyrkimystä olla 

mahdollisimman epäpoliittista, kaiken politiikan kieltävää, vapaata, autonomista ja myös 

kansainvälistä. Se tarkoitti ehdotonta irtautumista yhteiskunnallisesta yhteydestä, vailla vallan 

kritiikkiä tai ilman halua vaikuttaa. Oli myös vivahteita undergroundin anarkiasta. Osa taidepuheesta 

kytkeytyi silti ajan keskusteluun postmodernista, jota sitäkin lähestyttiin monista eri näkökulmista. 

Yhteisöllisyys ja mikropolitiikka olivat mielenkiintoa herättäneitä väyliä myös. (Rossi 1999, 48–94, 

273–274. Ks. myös Kivirinta, Rossi, Pohjola 1991.) 

Historiallinen avantgarde oli etäällä taiteen itseriittoisuutta korostaneen JHB-taidenäkemyksestä. 

Keskeisiä historiallisen avantgarden teoreetikkoja oli Peter Bürger, jonka teoria korostaa 

avantgardetaiteen yhteyttä elämään, sen vaikuttavuutta arjessa ja myös yhteiskunnassa. Bürger on 

katsonut, että avantgarden eetoksena on muuttaa porvarillista yhteiskuntaa, jonka aatemaailmaan idea 

taiteen autonomiasta ja itseriittoisuudesta hänen mielestään kuuluu. Bürger oli kehitellyt omaa 

teoriaansa jo vuoden 1968 jälkimainingeissa, mutta se nousi uudelleen keskusteluun samaan aikaan 

erinäisten postmodernia koskettelevien taideteorioiden kanssa. (Bürger 1989 /1984, 47–54.) JHB:n 

taidenäkemyksen ja avantgarden suhteen tarkasteluun tarjoaa välineen myös toinen huomattava 

avantgarden teoreetikko Renato Poggioli, mihin palaan myöhemmin tässä artikkelissa. 

Jack Helen Brutin (JHB) lopulta lyhyeksi jääneessä toiminnassa jatkui näin ollen modernin 

kuvataiteen autonominen perinne, vaikka siihen suodattui joitakin postmodernin piirteitä. Lähden 
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siitä, että avantgardea JHB:ssä oli tila-aikataiteen käsitteen vahvistaminen, kokeellisuus ja 

länsimaisen taiteen normin, antiikin perua olevan ihmiskehon universaalin ihanteen kriittinen 

uudelleen tarkastelu, mikä tuotiin näyttämölle patsaita imitoivan elävän alastoman ihmisen hahmossa.  

JHB-esityksissä mukana olleet toimijat edustivat molempia sukupuolia, mutta huolimatta 

lyhyestä queer-tyyppisestä alusta ryhmän varsinaisen toiminnan aikaiset teokset eivät oikeastaan 

ottaneet kantaa sukupuolen ja seksuaalisuuden ruumiillisen esittämisen kulttuurisiin käytäntöihin ja 

tapoihin. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen 1960–80-lukujen feministisen performance-taiteen kehon 

identiteettipolitiikka ei vaikuttanut JHB:ssa, vaan universaalin ihmiskehon esikuvana oli 

androgyynistä ihanteesta huolimatta ruumiinkuvaltaan valkoihoinen mies. (Erkkilä 2008, 73. Vrt. 

esim. Schneider 1997, 1-28.)   

Alussa JHB:n motivaationa oli ollut luoda ”uutta visuaalista taidetta”. Toisaalta ryhmässä vaikutti 

pitkään myös vahva ajatus kuvataiteesta korkeimpana taidemuotona. Se oli hierarkkinen 

konservatiivinen näkökulma, jota kautta saattoi tarkastella kaikkia muita taidemuotoja ja luoda 

jotakin uutta. Visuaalinen kokonaisuus oli JHB:lle keskeisin. (Kimmo Takalan arkistohaastattelu 

21.3.1994, KKA. Erkkilä 2008, 81.) 1900-luvun alun varhaisen kansainvälisen avantgarden lailla 

esityksiin keskittynyt performance-taide oli keskeinen väylä murtaa 1980-luvun alun 

kuvataidekentän kategorioita ja rajoja. (Ks. Goldberg 2001, 7–9, 152–170.) Toiminta- aikanaan JHB 

kävi läpi prosessia, johon liittyviä ilmiöitä oli tunnettu jonkin verran jo 1960–70 -luvuilla, 

aiemminkin. Mutta ideoiden käsitteellistäminen ei ollut välttämättä ensisijaista. Puhe performance-

taiteesta tai suomalaisittain performanssista vakiintui taidekentälle JHB-ryhmän toiminnan ansiosta 

varsin pian 1980-luvun alussa. 

Keskustelu liittyi paljolti juuri JHB-ryhmän taiteelliseen läpimurtoon. Sitä oli käyty jo aiemmin 

vuonna 1982, ja määritelmä ”performance-taide” oli jo esitetty julkisesti, kun sitten myös 

toimitussihteeri Jaakko Lintinen julkaisi Taide-lehdessä performance-aiheisen katsauksen, joka liitti 

JHB-esitykset kansainvälisen ja suomalaisen happening-, aktio- ja performance-taiteen kehykseen. 

Lintinen pohti samalla performancen, avantgarden ja aktion käsitteellisiä yhteyksiä. Kirjoitus 

otsikolla ”Taiteilijat taiteena. Performance, aktiot ja demonstraatiot teatterin, tanssin, musiikin ja 

kuvataiteen liepeheelliset” muistutti performancen keskeisestä suhteesta yleisöön. (Lintinen, Taide 

5/82.) Kun ”performance-art” oli sitten vähitellen asettunut yleiseen käyttöön, siitä vahvistui pian 

suomalaisen taidekentän vakiotermi. Puhuttiin sitten ”performance-” tai ”performanssitaiteesta”, 

ymmärrettiin, että se oli muuta kuin ”happening”, joka oli ilmaantunut suomen taidesanastoon jo 

1960-luvulla. (Ks. Elovirta 1996, 116–130.) 
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Jack Helen Brut haki suuntaansa 

JHB oli ollut ensin sukupolvi-ilmiö, eri taiteenalojen taideopiskelijoista ja muista nuorista tekijöistä 

koostunut pienryhmä, jonka näkemykset olivat vastareaktiota 1970-luvun osin 

puoluepolitisoituneelle taiteelle. Alussa ryhmän ytimen olivat muodostaneet taiteen ja muotoilun 

opiskelijat Suomen taideakatemian koulusta ja Taideteollisesta Korkeakoulusta. Sen ensimmäinen 

esitys oli Klippanilla Uusi Laulu -lehden Futurismi-iltamissa kesällä 1981, jolloin keskeisinä 

tekijöinä olivat Risto Heikinheimo, Isa Kukkapuro ja Ari Kotkavuori ystävineen. Esityksessä 

ilmennyt anarkia-asenne karsiutui, kun ryhmän esitykset alkoivat kytkeytyä taideyhteyteen ja 

joukkoon liittyi uusia jäseniä, taiteilijoita, tanssijoita ja muusikoita. Se alkoi olla taiteellista toimintaa 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen sijasta. Ryhmän kohdalla se tarkoitti sijoittumista kuva- ja 

esitystaiteen autonomiselle, mutta laajentuneelle kentälle (Goldberg 2001, 152–155; Schechner 1982, 

23–29; Krauss 1987, 277–290.) Kun toiminta oli alkuun sijoittunut galleria- ja museomaailman 

ulkopuolelle, taiteiden välimaastoon, JHB:n taiteelliselle suunnanmuutokselle ratkaisevaa oli 

silloisesta Suomen Taideakatemian koulusta valmistuneen taidemaalari Satu Kiljusen mukaantulo 

ryhmään kevätalvella 1982. 

1980-luvulle ominaisen politiikkakäsityksen muotoutuminen ei näin ollen koskettanut 

vuosikymmenen alussa toimintansa käynnistänyttä ryhmää muuten kuin irtiottona, taiteen 

autonomian vahvana korostamisena taidepuheessa. Ainakin JHB-ryhmää edustaneiden taiteilijoiden 

antamien lausuntojen mukaan se merkitsi näkemyksellistä etääntymistä taiteen ulkopuolisesta 

keskustelusta. Ryhmän taidenäkemys sulki pois siten siis myös sen, että ajan taiteessa oli muun 

muassa sukupuolipoliittinen ulottuvuutensa. (Ks. Rossi 1999, 127–183.) 

Autonomia merkitsi JHB:lle modernin taiteen itseriittoisuuden vahvaa perinnettä, vaikka ryhmän 

toiminta ilmensi toisaalta postmodernia pyrkimystä ylittää eri taiteenlajien välisiä rajoja ja kehitellä 

uutta. Valoon, väriin ja ihmiskehoon ja jopa liikkuvaan kuvaan perustuvia näyttämöllisiä 

multimediateoksia oli nähty jo sitä ennen Suomessa. (Törmä 1985, 108–112; Kivirinta, Rossi, Pohjola 

1991, 132; Yli-Annala 2007, 145.) Vaikka aiemmin toteutetut esitykset olivat lähestyneet 
kuvataidetta, ne olivat olleet lähempänä teatteria, tanssia tai musiikkia, joita kuvataiteen uudistajaksi 

lukeutuva JHB ei julkilausumiensa mukaan edustanut. Se vain otti performansseihin tietoisia 

vaikutteita niistä. Jo se oli uutta. (Ks. ed. ja Erkkilä 2008, 84–85.) 
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Lyhyt JBH-Historia 

Intensiivinen JHB-aika oli lyhyt. Aktiivisimmillaan ryhmä oli vuosina 1981–85. Määrätietoista 

esiintymistä siitä kesti kolme vuotta, kunnes ryhmä vuonna 1985 jakautui kahtia. Ryhmässä oli ollut 

lähes alusta lähtien kiistoja omasta suunnasta. Se koski myös sen ydinjoukkoa ja merkitsi näin ollen 

erilaisia käännekohtia taiteellisen toiminnan historiassa. Eräänlaisena lopullisena käännekohtana oli 

kesän 1985 esiintyminen Madridin kokeellisen teatterin festivaalilla, jonne JHB osallistui yhtaikaa 

Jan Fabren, Peter Brookin ja Robert Wilsonin tunnettujen ryhmien kanssa. Se sai Satu Kiljusen jopa 

tarkentamaan aiemmin esittämiään lausuntoja ryhmän taiteesta. ”Esityksemme luottaa kuvaan ja 

rakentaa tilaan, mutta kokonaisdramatiikaltaan se on teatteria”, hän totesi Helsingin Sanomien 

haastattelussa. (Kivirinta HS 6.11.1985.) Määrittely oli aiemmin esitettyihin kommentteihin nähden 

poikkeuksellinen. 

Noin kymmenen vuotta myöhemmin Satu Kiljunen kertoi arkistohaastattelussa, että Madridin 

kokeellisen teatterin festivaali olisi voinut olla ryhmälle myös mahdollisuus kansainväliseen 

menestykseen ja muihin esityksiin jatkossa. Mutta, sanomansa mukaan Kiljunen teki päätöksen, että 

ryhmä ei ole ammatillisesti sitä tasoa: ”Jengi halusi bailata vain.” Se olisi joutunut toimimaan kuin 

kiertueilla jatkuvasti esiintyvä ”rockbändi” ja tarvinnut managerin. (Satu Kiljusen arkistohaastattelu 

6.2.1995, KKA.) Kansainvälistä uraa ei siis tullut, vaikka sitä Kiljunen ehkä olisi toivonut. Tuon 

festivaalin jälkeen ryhmä oli hajonnut kahtia, mikä tuli julki muutaman kuukauden kuluttua, 

joulukuussa 1985 Helsingin Taidehallissa järjestetyssä Performance 85 -tapahtumassa. Siellä JHB:stä 

erillään esiintyi ryhmän aiempien ydinhahmojen Risto Heikinheimon ja Ari Kotkavuoren sekä 

JHB:ssä mukana olleen muusikko Ari Taskisen Helmut Pantzer -ryhmä.  

Jälkeenpäin osa mukana olleista ryhmän jäsenistä on ollut montaa mieltä siitä, kuka teki mitä ja 

kuka vastasi JHB:n taiteellisesta linjasta. Risto Heikinheimon antamien haastattelujen mukaan hän 

yhdessä Satu Kiljusen kanssa määritteli ryhmän toiminnan keskeiset taiteelliset tavoitteet, mutta 

kaikki olivat periaatteessa mukana kaikessa. Heikinheimon kanssa aivan alusta lähtien mukana ollut 

Ari Kotkavuori kuului myös keskeisten tekijöiden joukkoon kahtiajakoon asti. (Kimmo Takalan 

arkistohaastattelu 8.2.1993, Risto Heikinheimon arkistohaastattelu 11.11.1994 ja Satu Kiljusen 

arkistohaastattelu 6.2.1995, KKA; Erkkilä 2008, 65; Ari Kotkavuoren haastattelu 14.8.2020, MTK.)  

Olennaista on, että esitykset valmisteltiin työryhmässä pitkäjänteisesti ja huolella. 

Käsikirjoituksista oli tehty monta kirjallista ja kuvallista versiota, usein kutakin teknistä elementtiä, 

tekijä- ja osallistujaryhmää varten. Niistä suuri osa on säilynyt arkistossa. 

Osa mukana olleista tekijöistä suunnitteli ja toteutti JHB-esityksiä ydinryhmän hajoamisen 

jälkeenkin, ryhmän nimellä tai ilman sitä. Kumppaneina oli silloin, kuten jo välillä aiemmin, teatteri- 

ja underground-taustaisia Homo S -ryhmän tekijöitä. Mukana oli myös muita näyttämö- ja 
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kuvataiteilijoita sekä muusikoita. (Ihmisen reiät, Keski-Suomen taidemuseossa Jyväskylässä 1986, 

Hydra Suomenlinnassa 1989, ja muutamia muita esityksiä, jotka eivät ole olleet niin keskeisiä.) 

Jack Helen Brut -nimeä ei käytetty lopulta enää. Jopa nimen tekijänoikeuksista oli ollut kiistoja. 

Tekijänoikeuskiista oli koskenut aikoinaan jo teoksia, joita esitettiin useita kertoja muutaman vuoden 

aikana. Monia esityksiä tehtiin lähinnä Valokopiosta (1982–85), jonka ensiesityksessä Helsingin 

kaupungin taidemuseossa oli ollut mukana ”noin 16” tekijää. Näistä kaikki eivät olleet mukana siinä 

enää myöhemmin. Esiintyjämäärä vaihteli esityksestä toiseen, kun syystä tai toisesta poistuneiden 

tilalle tuli uusia esiintyjiä. (Satu Kiljusen arkistohaastattelu 13.2.1995, KKA. Erkkilä 2008, 65.) 

Ylipäätäänkin JHB-toiminnan aktiiviaikana ryhmän kokoonpano oli vaihdellut ja jäsenistö vaihtunut. 

Osa ryhmän jäsenistä keskittyi kahtiajaon jälkeen yksilölliseen taiteilijan uraansa, jotkut 

rupesivat tekemään muuta kuin taidetta. Ryhmän hajoamiseen oli vaikuttanut sekin, että sen ytimessä 

olleiden tekijöiden ja eri tehtäviin erikoistuneiden tekijöiden taiteelliset näkemykset ja toimintatavat 

poikkesivat toisistaan. Painotusten vaihtelu aiheutti hedelmättömiksi osoittautuneita ristiriitoja ja 

henkilökohtaisia kiistoja sekä eroja ryhmästä. (Satu Kiljusen arkistohaastattelu 6.2. 1995, KKA.) 

Muutamissa teoksissa JHB myös solmiutui muihin ryhmiin. 

Tekijöiden mielipiteet toiminnasta ja sen perusteista ovat vaihdelleet suurestikin myöhemmin. 

Toisaalta toiminnan ei katsottu olleen antagonistista ja asettuneen jo olevaa vastaan. Toisaalta taas 

on ilmaistu, että klassinen taidekäsitys oli etusijalla ja että toiminta oli protesti lähinnä 1980-luvun 

maalaustaiteen muodikasta uusekspressionismia vastaan. Fantasiasta ei silti luovuttu, sillä ryhmään 

oli omaksuttu modernia pelkistyneisyyttä kyseenalaistava kauneuskäsitys, joka nojasi 

koristeellisuuteen ja kitschiin. (Kimmo Takalan 28.3.1994 ja Risto Heikinheimon 11.11.1994 

arkistohaastattelut, KKA.)  

Venäjän avantgarde esikuvana  

Avantgarde käsitteenä alkoi kiinnostaa JHB:ssa mukana olleita tekijöitä vähitellen omien teosten 

toteuttamisen myötä. Määrätietoisinta siihen kytkeytyminen oli vasta 1980-luvun lopulla, kun 

ryhmän alkuperäinen kokoonpano oli jo jakautunut muutamaa vuotta aiemmin. Osa 

kahtiajakautuneen JHB-ryhmän taiteilijoista toteutti vuonna 1988 yhdessä Homo S -ryhmän 

tekijöiden kanssa rekonstruktion Kashimir Malevitshin avantgarde-oopperasta Voitto auringosta, 

jonka kantaesitys oli ollut Pietarissa vuonna 1913. Rekonstruktiolla he halusivat nostaa esiin ennen 

ensimmäistä maailmansotaa toimineiden nuorten pietarilaistaiteilijoiden manifestin taiteen 

uudistamisen puolesta. Se sai olla myös JHB:lle merkki uudesta maailmankuvasta ja 

maailmankatsomuksellisesta hämmennyksestä.  
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Voitto auringosta merkitsi rekonstruktion tekijöille tulkintaa alkuperäisteoksen aikakaudesta. 

Mutta nyt se oli myös osoitus siitä, miten kuvataidetta, runoutta ja näyttämöilmaisua saattoi 

edelleenkin, 1980-luvun lopulla uudistaa ja nähdä siinä idut tulevaisuuden taiteesta. 

Manifestinomaisuutta korosti erityisesti rekonstruktion yhteys 1900-luvun kuvataiteen varhaiseen 

avantgardeen, jota sen kubo-futuristiseksi määritelty muotokieli ja värivalojen häly teoksen 

visualisoinnissa noudatteli. (Satu Kiljunen ja Kimmo Takala, haastattelu Kulttuuriohjelma Tempo, 

Yle TV1, 1988. Kimmo Takalan esitelmä, MUU ry 24.2.2020.) 

 
 

 
 

Kuva 2. Voitto auringosta teoksen rekonstruktio Vanhalla ylioppilastalolla.  Kuva Sakari Viika 

 
Rekonstruktion tekijäjoukko koostui kahden 1980-luvun keskeisen esitystaiteellisen pienryhmän 

(JHB:n ja Homo S:n) jäsenistä ja muutamista teatterintekijöistä, jotka valmistivat samaan yhteyteen 

Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla myös Daniil Harmsin neuvostoaikaisen pienoisnäytelmän 

Elisabeth Bam vuodelta 1926. Toteuttamalla esitykset tekijät halusivat näin manifestoida avantgardea 

taiteensisäisin viittauksin ottamalla samalla etäisyyttä historialliseen avantgardeen (Ks. 

Schechner1982.) Kummassakin esityksessä oli ollut aikoinaan pyrkimys ”irrottautua rationaalisen 

ajattelun ylivallasta”, mikä viittasi irtiottoon yhteiskunnallisesta ajattelusta. (Kimmo Takalan 

esitelmä, MUU ry 24.2.2020.)  
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JHB:n taiteellisissa pyrkimyksissä avantgarde oli vaikuttanut toki jo aiemmin, vaikka siitä ei oltu 

aina mainittu. Sen prosessoitumista voi hahmotella samaan tapaan kuin italialaisteoreetikko Renato 

Poggioli (1891-1960) oli määritellyt avantgarde-liikkeiden toiminnan psykologiaa. Sen mukaan 

avantgarde on valtakulttuurista poikkeavaa, ytimeltään antagonistista ja tiedostamatonta, mutta 

tavoitteellista toimintaa muuttaa tilannetta. (Hautamäki 2003, 18–55.) Tässä tapauksessa kyse oli 

taiteen kielen muuttamisesta, vaikuttamisesta muodon kautta taiteen sisältöön. Näen, että se tarkoitti 

myös entistä tarkempaa analyyttistä ymmärrystä taiteen tila-ajasta. 

Uuden taiteen historiallisena kehyksenä kansainvälisyyteen avautuneessa 1980-luvun Suomessa 

toimi vielä vuosikymmenen lopullakin ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt Venäjän avantgarde, 

joka Elisabeth Bam esityksen kautta yhdistyi varhaisen neuvostoajan absurdiin näytelmään. 

Silloisessa Suomessa toisiinsa välillä sekoittuneiden performanssin pienryhmien, JHB:n ja Homo S:n 

toiminnassa oli samankaltainen, jopa kumouksellinen eetos kuin Malevitshilla ja tämän kumppaneilla 

oli ollut aikoinaan. Koska JHB-toiminta oli ollut näkökulmaltaan korkeakulttuurista, marginaalisuus 

ei ollut sille tavoitteellista. Sen teosten lähtökohdat olivat olleet maalaustaiteessa, ”maalarin 

kankaalla”. (Satu Kiljusen arkistohaastattelu 6.2.1995, KKA. Erkkilä 2008, 87.) 

JHB:n kanssa yhteistyötä tehnyt teatteritaustainen Homo S -ryhmä ammensi ennen kaikkea 

populaarikulttuurista. Pikemmin kuin avantgardea, Homo S:n toiminta merkitsi anarkiaa ja jo 1960-

luvulta peräisin ollutta undergroundia, jossa oli myös lesbofeminismiä tai -seksuaalisuutta, siis 

jotakin outoa ja uutta. Kapinallisen undergroundin piti hipaista seksuaalisuutta sekä myös jotakin 

kielteisenä pidettyä siinä. (Annette Arlanderin haastattelu 24.8.2020, MTK.) Vielä tämän päivän 

näkökulmasta katsoen Homo S on edustanut karnevalistista postfeminismiä ja queeria sukupuolen 

politiikkaa. (Vrt. Rossi 1999, 17–47, 157, 160; Erkkilä 2008, 185–222.) 

Eroista huolimatta ryhmillä oli ollut yhteinen tahtotila toteuttaa rekonstruktio Voitto auringosta. 

Se ensiesitettiin heinäkuussa 1988 Imatran avantgarde-festivaalissa, johon osallistui myös silloisen 

neuvostoavantgarden edustajia, erityisesti muusikoita. Rekonstruktion uusintaesitys oli vielä elokuun 

lopussa Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä, jolloin rinnakkaisesityksenä oli Elisabet Bam. Siinä 

vaiheessa suomalainen taidemaailma oli jo tunnustanut JHB:n. Sille oli myönnetty taiteen 

valtionpalkinto vuonna 1985. Palkinto oli osunut ehkä sattumalta samaan aikaan, kun ryhmä oli jo 

jakautumassa kahtia. Erilaisista hankkeista huolimatta muita tunnustuksia ryhmä ei sittemmin saanut, 

apurahoista puhumattakaan. (Kivirinta HS 6.11.1985; Satu Kiljusen arkistohaastattelu 6.2.1995, 

KKA.) Ryhmän perustajajäsenet eivät olleet enää mukana.  

JHB:n perustajajäseniin kuulunut Risto Heikinheimo oli laatinut vuonna 1983 ilmestyneeseen 

Taidehalli 81–83 -vuosikirjaan ”Ei myytävänä” -nimisen kirjoituksen edelläkävijätaiteilijoista, jotka 

”toimivat siis eräänlaisina koekaniineina uusia olemisen malleja etsittäessä”.  Hän kuvaili artikkelissa 

paljolti itseään. Artikkelin erityisenä esimerkkitaiteilijana ”new imagesta” oli kuitenkin sittemmin eri 
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rooleissa julkisuudessa esiintynyt silloinen Hantta Krause, jonka verisiksi värjätyt kasvot ovat myös 

saman vuosikirjan kansikuvassa. (Heikinheimo 1983, 20–21.) 

Heikinheimo esitti artikkelissa kritiikkinsä, jonka kohteena oli länsimaisen taiteen historia ja sen 

taiteilijakuva, joka vaikutti yksiulotteiselta itämaisen taidekäsityksen rinnalla.  Ihannetaiteilija on 

avantgardisti, kuten Heikinheimo sen kirjaa: ”Kuvaavaa onkin, että yhä useampi avantgard-taiteilija 

elää irtolaisuuteen verrattavissa olevassa tilanteessa ja joutuu hankkimaan elantonsa enemmän tai 

vähemmän hämärästi”. (Heikinheimo 1983, 20–21.) Tällä ajattelutavalla on vastineensa Renato 

Poggiolin avantgarden teoriassa. Sen mukaan avantgardetaiteilija on vieraantunut yhteiskunnasta ja 

purkaa ahdistusta muuntamalla antagonismin uudenlaisen kulttuurin ja taiteen synnyttämiseen. 

(Hautamäki 2003, 18—23.) 

Groteski muotinäytös 

JHB-ryhmän ensimmäinen julkinen esitys oli ollut Klippanilla heinäkuussa 1981. Mukana oli 

muutamia esiintyjiä, taiteen, sisustus- ja muotisuunnittelun opiskelijoita ja muita, joista osaa voi pitää 

koko ryhmän perustajajäseninä. Keskiössä olivat primus motorit Risto Heikinheimo, Ari ”Allu” 

Kotkavuori ja Isa Kukkapuro, heidän suunnittelemansa esitys oli ironinen muotinäytös. Sen muoto 

oli valittu tuomaan esiin populaari- ja mediakulttuurin sukupuolisia, seksuaalisia ja sosiaalisia 

stereotypioita yhtä lailla kuin sukupolvikapinaan kytkeytyvää narsismia. Viileä kriittinen asenne 

miedontui sittemmin, kun JHB alkoi asettua vähitellen kuvataiteen kentälle sekä muuntaa ja muokata 

taiteen kieltä oman näkemyksensä mukaan.  

Mutta alussa olivat siis villin groteskisti maskeerattujen ja vaatetettujen hahmojen esitykset 

muotinäytösten tapaan. Vähitellen niistä muotoutui improvisaatiota hyödyntäviä suunniteltuja 

lavateoksia, joiden ytimessä olivat eri esityksissä toistuvien mielikuvituksellisten naamiohahmojen 

ohella vain vähän peitetyt ihmiskehot tai täysi alastomuus. Jonkin aikaa sen jälkeen ryhmän teoksiin 

hahmottui temaattinen, jopa tarinallinen punainen lanka, joka yhdisti teokset toisiinsa. Myös 

kirjallisella aineistolla oli osuutensa, mihin palaan tarkemmin myöhemmin.  

Spontaanisti käynnistyneen kesän ja syksyn 1981 toiminnan taustalla olivat olleet tietyn 

ystäväpiirin juhlissa tehdyt yksityisesitykset, jotka Ari Kotkavuoren mukaan olivat ”ihan 

avantgardea”. Nämä muotinäytöksiä imitoivat ja ironisoivat narsismiesitykset olivat vastine 1960-

luvun ”happeningeille”, tapahtumille, joista tiedettiin, vaikka niitä ei oltu nähty. (Ari Kotkavuoren 

haastattelu, MTK 17.8.2020.)  Silloiset 1980-luvun alun taideopiskelijat olivat tietoisia myös 

anarkistisuudessaan absurdeista dada-iltamista ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa.  

Esityksiä oli ollut omissa yksityisjuhlissa, ”bileissä” jo ennen kuin Isa Kukkapuron kautta tuli 

kutsu toteuttaa muotinäytös heinäkuussa 1981 silloisen Uusi Laulu -lehden ”Jouluksi kotiin” -
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futurismitapahtumaan Ravintola Klippanissa. (Ari Kotkavuoren haastattelu, MTK 17.8.2020.) Andy 

Warholin lausahdusta mukaileva illan motto: ”Ole tähti kerran elämässäsi” koski kaikkia osallistujia 

ja tapahtuman etukäteismaine oli lähtenyt liikkeelle kertoman mukaan lähes suunnittelematta. Illan 

kehyksenä oli Lontoossa, New Yorkissa ja muissa kansainvälisissä metropoleissa vaikuttanut nuorten 

uusfuturismi- tai new image -liike, tuttu myös osalle taideopiskelijoista Suomessa.  

Cool -asenne Andy Warholin tapaan oli vallalla. Irmeli Hautamäki on muistuttanut Warholin 

taiteen ”epäihmisyydestä”, taiteilijaidentiteetin muuntamisesta yrittäjyydeksi ja tuottajan työksi. 

Warhol kytkeytyi samalla teknologisen ajan taiteeseen; hän uudisti kuvataidetta siinä missä myös 

elokuvaa. Warhol vaikutti taiteen tilanteeseen myös porvarillisia normeja ja yleisesti hyväksyttyä 

taidetta kyseenalaistavalla satiirisella asenteellaan. (Hautamäki 2003, 16–17, 161–162.) Sillä on ollut 

väistämättä avantgarde-yhteytensä Warholia nuorempia sukupolvia edustaneiden taiteilijoiden 

toimintaan, identiteettiin, tekoihin ja teoksiin. Myös JHB:n alkuvaiheen toiminnassa voi nähdä 

piirteitä siitä.  

Toisin kuin Warhol, monet 1970–1980-lukujen vaihteen nuoret taiteilijat Suomessa puhuivat ei-

kaupallisen taiteen puolesta, kuten Risto Heikinheimo kirjoituksessaan. Keskiössä olivat silti 

kokemus ja leikki, taiteilijan kokonaisvaltainen elämäntapa, mikä tavallaan liittyi taas Warholiin. 

(Heikinheimo 1983, 20–21.) Nämä vivahteikkaat yhteydet vaikuttivat myös JHB:n ja sen esitysten 

vähittäiseen muotoutumiseen jatkossa. 

Narsismin manifestaatio 

Kesän 1981 Futurismi-illan jälkeinen mediahuomio oli ollut laajaa ja paikoin tapamoralistista. Juttuja 

siitä julkaisivat lähes kaikki keskeiset päivä- ja iltapäivälehdet Helsingin Sanomista Uuteen Suomeen 

ja Ilta-Sanomiin. Klippanin isojen kesäjuhlien futurismi oli nähty lähinnä ”narsistien” 

manifestaationa, jota lehtien toimittajat seurasivat mielenkiinnolla mutta ristiriitaisin kommentein. 

Mainitut lehdet julkaisivat näyttävästi ja isoin kuvin reportaaseja ja uutisjuttuja, joiden keskiössä oli 

narsismi. Suomen Kuvalehdessä ääntään käyttivät eri näkemyksin psykologian ja ihmispsyyken 

asiantuntijat filosofi Dan Steinbockista kirjailijapsykiatri Claes Anderssoniin. Groteskin 

muotinäytöksen kollaasinomaista visuaalista rakennetta ja sen tekijöiden ironista asennetta 

tarkkailijat eivät olleet Risto Heikinheimon mukaan huomanneet. (Risto Heikinheimon 

arkistohaastattelu 11.11.1994, KKA.) Keskeiseksi jäseneksi JHB-ryhmään pian tämän jälkeen 

mukaan tullut Kimmo Takala on muistanut yleisöstä käsin kokemansa muotinäytöksen hahmojen 

”kylmyyden”, jopa sadomasokistiset ulottuvuudet. (Kimmo Takala, luento MUU ry 24.2 2020.)  

Julkisuuden valokeila heijasti JHB:n (alun perin nimeltään Jack Helen & Brut) esityksen lähinnä 

ulkonäkönsä ihailuun keskittyneiden ja omaan sisäiseen peilailuunsa kääntyneiden nuorten 
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taiteilijoiden omakuvana. Näin se näkyi siitä huolimatta, että kyseessä oli ollut markkinoinnin 

kaupallisia stereotypioita kyseenalaistava muuttumisleikki; niiden satiirinen kopiointi, toistaminen ja 

muuntaminen. Muotinäytöksen motiivina oli ollut tuulettaa viileän hilpeästi ajan mediakuvaa 

sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Fantasiahahmot leikittelivät sadomasokismin keinovaroilla sekä 

ristiin pukeutumalla, ottamalla etäisyyttä ajan normeihin. Kun mies- ja naisroolit vaihdettiin toisiinsa, 

maskeeraukset ja asut olivat näyttäviä.  

 

 
 

Kuva 3. Aloha! -lehden Jack Helen aukeama. Kuva Sakari Viika 

 
Esiintyminen noudatti tavallaan ajan kansainvälisen, etenkin amerikkalaisen performance-taiteen 

feministisiä ideoita, vaikka termejä ei mainittu. Ei puhuttu myöskään postmodernista. (Erkkilä 2008, 

86.) Muuttumisleikkiä jatkoivat pian vastakulttuurilehtenä ilmestyvän Uuden Laulun seuraajan 

Aloha! -lehden ”Jack Helen” -aukeamat, jotka parodioivat naistenlehtien palstoja. Esimerkiksi 

Ludowica Eklund ja Ari Kotkavuori olivat nuoripari ”Leena ja Masa”, pankkineiti ja bussikuski, jotka 

oli meikattu ja vaatetettu niin, että ”Leenasta” muotoutui ”Leevi”, ammatissaan pian ylennyt 

pankkivirkailija ja ”Masasta” tehtiin ”Marie”, kosmetiikka-alan konsulentti. (Aloha! 1982) 
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Jack Helen & Brut 

Alkuaikojen normien mukaisia sukupuolikäsityksiä hämmentäviin näytöksiin oli siis keksitty nimi, 

Jack Helen & Brut, joka viittasi kansainväliseen Jane Hellen -kosmetiikkamerkkiin. Kun nimen 

ilmentämää sukupuolta muokattiin, Janesta muuntui Jack ja Hellenistä Helen. Monimielinen Brut 

muistutti sekä miesten partavedestä että kuivasta sampanjasta. Tekijöillä lienee ollut kuitenkin 

heikosti tietoa ranskalaisesta Art Brut -taidesuuntauksesta, jonka sananmukainen merkitys on 

itseoppineiden ja psyykkisesti sairaiden taiteilijoiden ”raaka taide”, karkea taide. Siitä ei ole ainakaan 

mainittu tapahtumaa koskettelevissa muisteluissa. (Ari Kotkavuoren haastattelu, MTK 17.8.2020. 

Risto Heikinheimo arkistohaastattelu, 19.12.1994, KKA.) 

Muotinäytös hahmoineen herätti kiinnostusta. Ryhmältä tilattiin pian lisää esityksiä eri 

tilaisuuksiin osaksi muuta ohjelmaa. Jack Helen & Brut esiintyi syksyllä 1981 niin 

mainostoimistoväen iltamissa Ravintola Espilässä kuin sittemmin myös Ostrobotnian juhlasalissa 

järjestetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa. Ryhmän silloiset esiintymiset kirjattiin historiaan nimillä 

Peruspaha 1 ja Peruspaha II, mikä on tarkoittanut allegorista kuvaelmaa ihmisen noususta ja tuhosta. 

Vähitellen esityksiin liittyi myös teksti, kirjalliset lainaukset Olavi Paavolaiselta ja Raamatusta. 

Sittemmin samat lainaukset liittyivät Vasta kohta -teokseen, jonka ryhmä, tässä yhteydessä nyt Jack 

– Hellen – Brut -nimisenä, esitti helmikuussa 1982 Taidemaalaripäivillä. Jukka Miettisen kritiikissä 

esitys mainittiin ”visuaalisuudesta lähtevänä kuvaelmana” tai ”kuvateatterina”. (Miettinen, HS 

20.2.1982.)  

Ostrobotnian näytöksen juonellisen tarinan keskiössä oli valkoiseksi kalkittu perusihmisen 

hahmo, ”Jokamies”. Tätä esitti tanssija Pauli Pöllänen, Klippanin taannoisesta esityksestä monissa 

lehtikuvissa tunnistettava irvokas ”Ihmistiikeri”. Hahmojen joukkoon kuuluivat edelleen ryhmän 

myöhempienkin teosten keskeiset hybridiset pitkä- ja pätkäolennot, jättiläinen ja kääpiö. 

Ostrobotnian teoksessa näitä esittivät Marja Kanervo ja Isa Kukkapuro.  

Ihmiskuva ja tekniset laitteet 

Vielä muutama vuosi ennen osallistumista Madridin kokeellisen teatterin festivaaliin vuonna 1985 

JHB-ryhmän avantgarde oli ollut Renato Poggiolin termien mukaisesti ”uutta, outoa ja 

hämmentävää”. (Hautamäki, 2003, 21.) Se oli eräänlaista normeja purkavaa ruumiillisuutta. (vrt. 

Goldberg 2001, 159–163.) Sen jälkeenkin teoksissa oli ajan taidekeskustelua hämmentäviä piirteitä, 

joiden voi katsoa olleen kannanottoja ihmiskehon esittämisestä taiteessa. Ne olivat ilmaantuneet 

samalla kun ryhmä oli nostanut Valokopio- teoksessa (1982–1985) huomion kohteeksi antiikin 



	

	 16 

ihanteesta eroavan ihmiskuvan. Esitykset eivät kuitenkaan kosketelleet identiteettejä, so. sukupuolen 

ja seksuaalisuuden politiikkaa feministisestä näkökulmasta. JHB-esityksissä mies edusti universaalia, 

yleistä käsitystä ihmisyydestä, naiskeho oli erityistapaus. (Ojala ja Harju, Teatteri 1990, 32. Ks. myös 

Erkkilä 2008, 73.) 

Jonkin verran seksuaalipoliittisesti vastakarvaista JHB:n toiminta kuitenkin oli määritellessään 

ihmisvartalon klassista ihannetta. 1980-luvun alun nuoressa taiteessa sukupolvikeskustelun ihanne 

oli androgyyni keho, joskin nais- ja mieskehoistakin puhuttiin. Oltiin myös tietoisia pinnan alla 

vaikuttavasta vahvasta tabusta, homoseksuaalisuuden julkisen edustamisen hankaluudesta. (Kimmo 

Takalan arkistohaastattelu 2.12.1993, KKA.) JHB:lla, kuten Homo S:lla ja muutamilla muillakin 

taiteilijaryhmillä, oli kullakin keinonsa edustaa vähemmistöjä.  

Koska JHB-esitysten kytkös avantgardeen oli ensisijaisesti kuvataide, tämä rajasi teosten ja 

tekojen lisäksi myös ryhmän toimijoiden taiteilija- ja ihmiskuvaa, ruumiinkieltä ja esiintymisen 

tapoja. Teosten ytimessä olivat heijastetut valo- ja liikkuvat kuvat, valaisimet ja valot, värit sekä 

puvustetut, enemmän ja vähemmän vaatetetut tai alastomat ihmiskehot lavalla, samoin kuin lavan 

edessä toimivat taiteilijat käsikäyttöisine teknisine laitteineen. Kokonaisuus korosti liikettä ja toistoa, 

teosten kehollisia, veistoksellisia, kineettisiä, tilallisia, musiikillisia ja muita äänellisiä ulottuvuuksia. 

Puvustuksen ja lavastuksen lisäksi tehoja luotiin yksinkertaisin välinein ja käsikäyttöisesti. Välineitä 

olivat valaisimet, diaprojektorit ja niiden häivelaitteet, piirtoheittimet ja musiikki. Visuaalisesti 

erityistä oli lavan edestä ja takaa kehoille heijastetun kuvan irtoaminen taustalla olevasta 

projisointikankaasta piirtoheittimen sekä häivelaitteiden avulla. (Yli-Annala 2007, 144–145.) 

JHB ei ollut taiteenalansa ainoa ja ensimmäinen. Jo sitä ennen myös monet muut taiteilijat ja 

tekijäryhmät Suomessa olivat toteuttaneet perinteisen taiteen kehyksistä irrallaan ollutta tila- ja 

aikataidetta tai siihen kytkeytyviä esityksiä, joissa pysähtynyt tai liikkuva kuva, väri, valo, ääni ja tila 

yhdistyivät eri teknologioiden avulla kehoon, liikkeeseen ja musiikkiin. Erkki Kurenniemi, valosta, 

kinetiikasta ja uusista teknologioista kiinnostunut Dimensio-ryhmä sekä siihen Kurenniemen tavoin 

kuulunut taiteilija Annikki Luukela olivat edustaneet jo 1970-luvulla taidemuotoa, jolle JHB kehitti 

1980-luvulla oman kuvataiteellisen erityiskielensä ja puhetapansa. (Yli-Annala 2007, 144–145.)  

Mutta JHB-taiteen ytimessä oli ihmiskuva, ruumiillinen keho, jonka ihon pinta toimi 

heijastettujen kuvien valkokankaana. Oli avantgardistista esittää, että universaaliksi käsitetyssä 

ihmisen hahmossa on runsaasti vivahteita ja poikkeamia. JHB-teoksia kutsuttiin ensin kuvaelmiksi, 

joiden roolihahmoina toimivat ”elävät veistokset”. Ne puolestaan vertautuivat maalaustaiteeseen 

museoiden seinillä. Sittemmin samankaltaiset ilmaisukeinot ovat vakiintuneet monenlaisten esitysten 

muotokieleksi, esimerkiksi tanssi- ja teatteritaiteessa. 

Ryhmä alkoi ammentaa teoksiinsa aiheita länsimaisen taiteen ja taiteidenvälisyyden historiasta 

ja vähitellen myös itämaisten kulttuurien rituaaleista ja muotokielestä. Kiinnostuksen kohteina olivat 
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ihmiskuva ja myytit, joita tarkasteltiin taidehistorian kautta. Samalla määriteltiin omaa identiteettiä 

taiteilijoina. Koska historia- ja kulttuuriyhteyksien tunnistaminen ei ollut alkuun niin tietoista kuin 

sittemmin, pastisseista ei puhuttu. Ei sittenkään, vaikka kopiointi oli keskeinen metodi.  

Yleisö oli tärkeä osa  

Oli kyse sitten satiirista tai ironiasta, visuaalista ilmaisua kehittäessään ja sitä kautta ihmiskuvaa 

määritellessään JHB otti huomioon yleisön. Se oli hyvin olennainen tekijä. Silloisen yksinkertaisen 

teknologian avulla ryhmä toi lavalle lapsenomaisetkin fantasiahahmonsa. Näitä olivat etenkin 

taikurit, jättiläiset ja kääpiöt, jotka johdattelivat esitysten katsojia tulkitsemaan tapahtumia. Keväällä 

1983 Ateneumin taidemuseon ison sisääntulohallin portaikossa toteutettiin esitys, joka oli 

kotimaiseen nykytaiteeseen keskittyneen AKT-näyttelyn teos ja avajaistapahtuma. Esityksen 

lähtökohtana oli portaita pitkin nouseva ja laskeva eriväristen hahmojen edestakainen liike 

ilmentämässä kulkua menneestä kohti tulevaa ja taas takaisin. Portaita pitkin kulkevan esityksen 

ytimessä oli nyt-hetki, menneen kautta tulevaan aikaan katoava preesens.  

Tähän yhteyteen kuuluu myös avantgarden kytkeytyminen postmodernismiin, joka nousi esiin 

suomalaisessa 1980-luvun kulttuurikeskustelussa erinäisinä taidetekoina sekä ”kertomuksia” 

koskevana kriittisenä taidepuheena. Visuaalisessa uudistusmielisyydessään JHB-taiteen voi nähdä 

Jean-François Lyotardin käsityksen kautta avantgardena, joka liittyi modernia uudelleenarvioivaan 

postmoderniin. (Hautamäki 2003, 102–103; Siivonen 1993, 14–28.) Ryhmän esitykset eivät 

määritelleet selviä katkoksia tai erityistä vastarintaa perinteeseen. Pikemmin ne ovat olleet hienoisen 

kriittisenkin asenteen kautta ja uutta hahmottelevinakin tuon ajan näkökulmasta toteutettuja 

visuaalisia kunnianosoituksia, ”hommageja” menneisyyden klassiselle taiteelle. Niissä oli näin ollen 

konservatiiviset piirteensä. Vuoden 1988 Voitto auringosta -esitys oli sittemmin poikkeus, koska se 

oli tietoinen omistus 1900-luvun alun varhaiselle avantgardelle. Kytkeytymättä mihinkään erityiseen 

teoriaan ryhmän ensimmäiset esitykset olivat modernismin ja postmodernismin määrittelyn puitteissa 

aikansa avantgardea, taiteidenvälisten rajojen ylityksiä ja visuaalisen taiteen kentän kokeellisia tapoja 

moniulotteistaa kuvataiteen kieltä.  

JHB:n oma taiteellinen identiteetti hahmottui ilmaisukieltä rakentamalla. Vaikka tekijät edustivat 

eri taiteenaloja, kuvataide oli keskeisin. Ryhmään kuului kuvataiteilijoiden, muotoilijoiden ja eri 

alojen opiskelijoiden ohella tanssijoita, muusikoita ja teatterintekijöitä. Siksi sen toimintaa arvioitiin 

aikoinaan poikkitaiteellisuutena. JHB:tä edustaneet taiteilijat ovat kuitenkin kiistäneet näkökulman 

ja vedonneet ensisijaisesti kuvataiteeseen, joskin sitäkään se ei tarkkaan ottaen ole ollut. (Ilmo 

Koskimäki, Teatteri 5/83, 16–17. Kimmo Takalan 21.3.1994 ja Risto Heikinheimon 

arkistohaastattelut 19.12.1994. KKA.) 
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Alastomuus on vakavuutta 

Eräänlainen kuvataiteen kielenuudistus oli kuitenkin prosessissa. Se korostui, kun JHB alkoi purkaa 

teostensa välityksellä taidehistorian kausia, joiden kaanoniin määriteltyjä hahmoja nostettiin lavalle 

kehotaiteellisina patsaskopioina. Kuvataiteen historiasta riitti ammennettavaa jopa eri taiteenalojen 

välisten rajojen ylittämiseen.  

Taidepuhe määrittyi ja taidenäkemykseen kytkeytyvä ihmiskuva sai uuden sisällön suhteessa 

klassiseen humanismiin. Klassinen ihanne oli nyt asia, jota saattoi tarkastella kriittisesti 

postmodernismin ja jopa myös -strukturalismin kehyksessä. (Erkkilä 2008, 86. Vrt. Schechner 1982.) 

Purkutyöstä huolimatta uskollisuus joillekin normeille säilyi. Toisaalta myös ryhmän ensiesitysten 

groteskius ja muutamat fantasiahahmot pysyivät vivahteina mukana jatkossa. 

JHB:n esityksissä ihmistä edustivat alastomat mieshahmot lavalla. Tekijöiden intentiossa se ei 

ollut kuitenkaan sukupuolittava kuva. ”Alastomuus on jonkinlaista vakavuutta, Se vapauttaa katsojan 

kokemaan jotakin, kun ympärillä ei ole muita viestejä”, Satu Kiljunen totesi vuosia myöhemmin 

Teatteri-lehdessä vuonna 1990 ryhmän toiminnan jo lakattua. Samassa yhteishaastattelussa mukana 

olleen Risto Heikinheimon mukaan neutraaliin alastomuuteen on ”kuvataidekoulutuksen antama 

luonteva suhde”. Molempien mielestä ruumiillinen alastomuus on eri asia kuin kuvin esitelty 

alastomuus; heidän taidekäsityksensä mukaan sillä oli esteettistä merkitystä. Keho on riisuttu 

vaatteista, ulkopuolisen maailman viittauksista. Alaston on paljas, autonomisen taidekäsityksen 

mukainen. Alastomien kehojen anonyymi ruumiillinen läsnäolo esityksessä on eri asia kuin kuva 

kehosta, jollaisena se hahmottui. Kyse oli näkökulmasta ja mielikuvasta, ei pornografiasta, joka 

sinänsä voi olla vapauttavaa. (Ojala ja Harju, Teatteri 1990, 32.)  

Teatteri- ja taideopiskelijoiden Homo S:n kanssa toteutetuista yhteisesityksistä suomalaisen 

performanssitaiteen historiaan taltioitui muutama teos, joiden kuvakulma oli lähes pornografiaa. 

Näihin kuuluu Keski-Suomen museossa Jyväskylässä kesällä 1996 esitetty Ihmisen reiät, jonka 

lähikuvina esitetty yksityiskohtainen anatomisuus ja häpeilemätön seksuaalisuus hämmensi katsojat. 

(ks. Erkkilä 2008.) Naiskehon eri ”reikiä” pitkin ylhäältä alas haarojen väliin ja sukupuolielimien 

sisälle kulkeva esitys rakentui sermeille projisoiduin pysäytetyin ja liikkuvin kuvin sekä lisäksi 

alastomien nais- ja mieshahmojen live-liikehdinnästä sermien ja katsojien välissä. Esityksen 

kuvaelementtejä täydensivät myös sen aikana ääneen luetut Samuel Beckettin, Apollinairen ja 

Lääkärikirjan tekstit. Homo S:n omaksuman käsitteistön ryydittäessä ilmaisua kokonaisuudessa 

korostui nyt myös kapinallisen vapauden periaatteelle ominainen seksuaalinen underground.  

(Annette Arlanderin haastattelu, MTK 24.8.2020.) 
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Kuva 4. Valokopio. Kuva Sakari Viika 

 

Erillisinä ryhminä JHB- ja Homo S -esitysten välillä oli ollut eronsa. Muun muassa se, että 

edelliset olivat olleet perusteellisesti suunniteltuja teoksia yleisölle, kun taas jälkimmäisistä monet 

olivat paljolti anarkistisen vapaamuotoista ja improvisaatioille perustuvaa feministisen sisäpiirin 

toimintaa, usein ilman yleisöä. ”Kiellettyyn” homoseksuaalisuuteen viittaava ryhmän nimi Homo S 

tarkoitti ensin homo sapiensia, latinaksi ihmistä, kunnes perässä oleva S muuttui 1980-luvun 

kaupallista taidebuumia ironisoivaksi dollarin merkiksi.  

Performanssin käsite vakiintuu 

Taidekritiikki määritteli JHB:n taiteen lähes heti, kun ryhmän toiminta oli alkanut taideyhteydessä. 

Nähtiin, että sitä vastasi kansainvälisestä taiteesta ja teatterista tuttu englannin käsite performance-

art, suomeksi ”esitystaide”. Ryhmä otti uuden käsitteen käyttöön heti ensimmäisen kritiikin jälkeen, 

kun se oli siihen asti nimennyt esityksensä kuvaelmiksi, mikä muistutti kuvasta. (Kimmo Takalan 

arkistohaastattelu 2.12.1993, KKA.)  
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JHB-yhteydessä käsitteen ”performance” nosti esille Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja 

Markku Valkonen. Hän oli arvioinut JHB:n Helsingin Juhlaviikoilla elokuussa 1982 toteuttaman 

Valokopion ensiesityksen Helsingin kaupungin taidemuseossa Meilahdessa. (Valkonen, HS 

29.8.1982.)1 Sinne ryhmän oli kutsunut museonjohtaja Marja-Liisa Bell, joka Risto Heikinheimon 

mukaan on ollut ryhmän ”löytäjä”. (Risto Heikinheimon arkistohaastattelu, 11.11.1994 KKA.) 2  

Valokopio-teoksen Helsingin Sanomissa arvioinut kriitikko Markku Valkonen oli havainnoinut 

taide-elämän liikkeitä jo vuosia. Niinpä Helsingin kaupungin taidemuseon JHB-esitys oli hänelle 

kulminaatiopiste. JHB-ryhmän Valokopio elo- syyskuussa 1982 oli Valkosen mukaan performance-

taidetta, koska siinä yhdistyivät liike, ääni, valo ja väri. Vaikka esitys muistutti teatteria, tanssia tai 

pantomiimia, mitään näistä se ei kuitenkaan ollut. Valokopio ei kertonut tarinaa. Temaattiselta 

ytimeltään se oli visuaalinen.  

Valkosen kritiikki mainitsee myös avantgarden: ”Jack Helen Brut -ryhmän ensimmäinen julkinen 

esiintyminen on jotakin aivan muuta kuin haparoivaa avantgardea. Ryhmä on synnyttämässä 

Suomeen tavoitteellista ja taitavasti toteutettua performance-taidetta.”  Sanat ”ensimmäinen julkinen 

esiintyminen” lienee kirjoitettu ajatuksella, että esitys tapahtui taidemuseon näyttely-yhteydessä. 

Valkosen mukaan performance täytti siis avantgarden standardin, koska siinä otettiin riskejä sekä 

irtauduttiin maalaustaiteen kehyksistä ja veistoksia rajoittavista kipseistä. Avantgarde ja performance 

ovat Valkosen kritiikissä hierarkkisessa arvoyhteydessä keskenään. Taitavasti toteutettu performance 

oli taidetta, siis performance-taidetta, mutta avantgarde mahdollisesti jotakin haparoivaa. Tekijöiden 

paikka kentällä määrittyi. (Valkonen HS 29.8.82.) 

Samaan arvioon sisältyy myös terminologinen eronteko happeningin ja performancen välillä. 

Valokopioon ei kuulunut happeningin tapainen vapaan tilan käyttö ja osallistuva yleisö. Esitys oli 

tehty yleisön katsottavaksi, ei osallistumista varten. Kyse oli siis ajankohtaisesta näkökulmasta 

ymmärtää kuvataide ja uudistaa sen käsitettä. Kuvataiteellisia elementtejä performancessa olivat nyt 

liike, ääni, väri, valot, valkokangas ja mikä ensisijaista, live-ihmiskehojen välityksellä toteutettu 

kuvaelma. Performance-taiteessa aika, tila ja liike ovat konkreettisia tapahtumia, eivät käsitteellisiä 

merkkejä, kuten abstraktissa maalaustaiteessa. (Vrt. Goldberg 2001, 7–9.) 

Valkonen muistutti performance-taiteen pitkistä juurista ja kaukaisista yhtymäkohdista 

länsimaisen taiteen historiaan. Juuret ulottuivat 1800-luvun jälkipuoliskon elävistä veistoksista, siis 

 
1	Esitys	innoitti	Markku	Valkosta	kirjoittamaan	vielä	pari	viikkoa	myöhemmin	ilmestyneen	poleemisen	
jutun	”Töihin	siitä	mullistajat”	(Valkonen,	HS	12.9.1982).	Valkosen	kolumni	oli	aikalaisyhteenveto	siitä,	
missä	määrin	1980-luvun	alun	nuorten	taiteilijoiden	teoissa	ja	teoksissa	oli	merkkejä	uusista	
ajatuksista.		
2	Bell	oli	tutustunut	JHB:hen	edellisenä	talvena	Vanhalla	ylioppilastalolla	järjestetyillä	
Taidemaalaripäivillä,	jossa	taiteilijat	pohtivat	oman	työnsä	merkitystä	ja	taiteen	uutta	suuntaa	(Taide	
2/82).	JHB:n	Valokopio	-esitys	oli	yksi	puheenvuoroista,	monella	tapaa	avaus	ja	myös	käännekohta.		
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Britannian viktoriaanisen ajan ”Living sculptures” -esityksistä 1920-luvun moderniin Bauhaus-

teatteriin Saksassa ja sen kuvataiteellisiin elementteihin. Performance-taide ei kertonut tarinoita vaan 

loi visuaalisia ja äänellisiä kokonaisuuksia. Yhtään lajityypillistä yhteyttä 1970-luvun suosittuun 

yhdysvaltalaiseen ja eurooppalaiseen aktio- tai performance-taiteeseen kritiikki ei kuitenkaan 

mainitse. (Valkonen HS 29.8.1982.) 

Korostettakoon, että ”Living sculptures” -käsitteen käyttö muistuttaa ajatuksesta sitoa tämä 

kuvataiteen keinojen tutkimukseen keskittynyt näyttämötaide kuvanveiston uudistumispyrkimyksiin, 

sen laajenevaan kenttään. Sitähän Valokopio patsashahmoineen tavallaan määritteli myös 

esittelemällä kuvataiteen historiallista muutosta esihistoriallisesta ajasta nykypäivään. Sivuttiin 

postmodernia nimeltä mainitsematta. JHB:n näkökulma ei ollut teoreettinen. Valokopion 

ensiesityksen jälkeisenä eräänlaisena väli- tai harjoitustyönä toteutettu Bonanza talvella 1983 Galleria 

Katariinassa Helsingissä hahmottui selkeästi kuvataiteellisena muotokokeiluna valojen, värien, 

kuvien ja elävien esiintyjien avulla. Keskiössä olivat vanhat myytit ja evoluutio. (Ks. Kimmo Takala, 

Teatteri 7/83, 16–17.) 

Ajan nuoriin tekijöihin kuului avantgarde-ajattelustaan tunnetun Merce Cunninghamin studiolla 

New Yorkissa vuonna 1977 tanssia opiskellut Reijo Kela, joka oli osallistunut syksyllä 1981 

Helsingin Taidehallin Nuorten näyttelyyn teoskokonaisuudella. Kipsiveistoksia, joihin hän verhoutui, 

oli kaksi. Teoksista toinen oli Valkoinen tanssi, jossa kipsimunan sisällä esiintynyt vähäpukeinen 

Kela murtautui ulos suojastaan. Kansainvälisen termistön mukaan esitys oli mitä ilmeisin ”elävä 

veistos”, jonka käyttövoimana oli huumori, satiirikin. Veistos ikään kuin oli lähtenyt jalustaltaan 

liikkeelle. (Valkonen HS 12.9.1982. Vrt. Goldberg 2001, 167–170.) 

Yhteenvetojen aika koitti vähitellen muutaman teoksen ja vuoden kuluttua. Se oli edessä 

viimeistään joulukuussa 1985 Helsingin Taidehallissa järjestetyn Performance 85 -tapahtuman 

yhteydessä.3 Tapahtuma oli yleisötilaisuus, viikon mittainen päivittäin jatkuva performance tai 

suomalaisittain performanssi. Se sai runsaasti yleisöä ja huomiota, mutta katsojien oli vaikea välillä 

käsittää kokonaisuuden ydintä. Päivästä toiseen jatkuva tapahtuma useine osallistujineen ja 

esityksineen oli sirpaleinen, jopa aktiivikatsojalle kokonaisuutena ja taiteelliselta merkitykseltään 

vaikeasti määriteltävä. Mutta jostain se kertoi, myös performance-taiteen asemasta. ”Maailma on 

kriisissä ja maailmankuva murtuu. Kuvataiteilijat, muusikot ja teatterilaiset hakevat kriisille 

oikeutusta, maailmankuvalleen sopivaa ilmaisutapaa. Kokonaistaideteosta”, kirjoitin oman 

 
3 Helsingin Taidehallin Performance 85 -tapahtumaan osallistui jäljelle jääneen JHB:n ohella Risto 
Heikinheimon, Ari Kotkavuoren ja kumppanien Helmut Pantzer.  JHB esitti Taidehallissa teoksen Loop, 
jossa taiteilijat itse tai näiden liikkuvat kuvat näyttäytyivät kapeassa lava-silmukassa mies-naispareina joko 
alasti tai vaatteet päällä. Loop oli osin suunniteltu, osin vapaamuotoista improvisaatiota. 
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reportaasini päätteeksi Helsingin Sanomiin (Kivirinta HS 22.12.1985). Tapahtuma oli eräänlainen 

hajanainen kokokuva performance-taiteen hajanaiseen moniulotteisuuteen ja vaiheikkaaseen 

prosessiin. Oltiin puolivälissä vuosikymmentä, jolloin taidemaailmassa ja kulttuurissa ylipäätään oli 

meneillään ja vireillään melkoinen ryväs muutoksia. 

Muutamia johtopäätöksiä oli kirjattu tapahtuman ohessa ilmestyneeseen Taidehallin vuosikirjaan 

Performance 85. Visuaalisen ilmaisun merkityksestä, kauneudesta ja sen manifestoimisesta, 

kannanotosta koskien taiteen välityskoneistoa sekä illuusion luomisesta ylipäätään performance-

taiteen keinoin ja erityisesti JHB:n teoksista, avantgardestakin. Siinä vuosikirjaan kirjattuja teemoja. 

Kirjan monien kirjoittajien joukossa oli myös JHB-ydinjoukkoa, kuten lähes alusta lähtien ryhmässä 

toiminut Kimmo Takala, joka yhdessä Irmeli Kokon kanssa laatimassaan artikkelissa pohtii 

avantgardea, siis ”jälkimodernia performancea” avantgardena, kokeilevana taiteena. Kirjoituksen 

mukaan taide on aikansa yhteiskunnan moniarvoisuuden heijastaja ja osa sen järjestelmää. (Kokko ja 

Takala 1985, 12–13.)  

Kirjoitusta nyt lukiessa havahtuu siihen, että oltiin 1980-luvun puolivälissä, jolloin ajan uusi taide 

asettui osaksi talouden noususuhdannetta ja ajatusta tulevaisuuden utopiasta. Puhuttiin taiteen 

prosessiluonteesta ja siitä, miten prosessissa mukana ovat taiteilija, teos ja myös sen vastaanottaja. 

Siinä keskustelussa performance-taide nähtiin yhteydessä elämään. Arveltiin, että tulevaisuudessa se 

läpäisee kaikki elämän alueet. Ajatukselliset kytkentänsä Kokon ja Takalan kirjoitus on saanut muun 

muassa Richard Schechneriltä sekä Max Faustilta. (Kokko ja Takala 1985, 12–13.) 

Performance tarvitsi tulkitsijansa, katsojat ja se kaipasi myös määrittelyä. Muuten se olisi ollut 

tiensä päässä, kansainvälisesti ja kotimaisesti. Ratkaisuna nähtiin esitystaiteen rituaalisuus, jolla on 

yhteytensä aasialaisen tanssin ja teatterin perinteisiin. Rituaalisuudella on oma merkityksensä myös 

performance-taiteen katsojan kannalta. Se auttaa jäsentämään maailmaa keskellä kaaosta. (Vrt 

Goldberg 2001) Tämä ajatus herää myös JHB:n teoksista, joista tuorein, tuona vuonna 1985 

ensiesitetty Illumination oli saanut vaikutteita Risto Heikinheimon ja Satu Kiljusen monilta Aasian 

matkoilta. 

Valokopio -teos taiteen uudistajana 

Kuusiosainen Valokopio (1982–1985) oli se Jack Helen Brutin keskeinen teos, jota esitettiin ryhmän 

toiminta-aikana lähes kolme vuotta eri paikoissa ja tiloissa Suomessa ja ulkomailla. Koska teosta oli 

kehitelty vähitellen, se koki myös monia muodonmuutoksia. Perusydin pysyi silti samana, huomio 

oli muotokielessä ja sen modifikaatioissa. Keskeinen hahmo oli lavalla korttitemppuja tekevä taikuri, 

Jarmo Luttinen. Kaaoksesta harmoniaan temaattisesti edennyt teos oli ollut alkuun absurdi yhteenveto 
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ryhmän kahdesta aiemmasta esityksestä, Klippanin ja Ostrobotnian Peruspahuudesta sekä myös 

Taidemaalaripäivien Vasta kohdasta (Vastakohdasta, jota nimeä käyttäen siitä ensin tiedotettiin).4  

Teoshistorialtaan pitkäikäisellä Valokopiolla oli siis yhteys muihin JHB-teoksiin. Mutta sitä 

varten oli tehty myös oma käsikirjoitus, jonka ryhmän toiminnassa juuri silloin aloittanut Satu 

Kiljunen laati Risto Heikinheimon kanssa kevätkesällä 1982. JHB-taidenäkemys alkoi muotoutua 

siitä lähtien. Helsingin kaupungin taidemuseossa ensiesityksensä elo- syyskuussa saanut Valokopio 

oli alun perin näyttämölle ja museoyhteyteen suunniteltu teos. Näyttelysalin seinille ripustettujen 

maalausten rinnalla se oli moniulotteinen ”elävä maalaus”, taidehistoriallinen tableau vivant. Se oli 

Helsingin juhlaviikkojen tilausteos, johon liittyi myös samassa yhteydessä toteutettu Espan 

ulkoilmalavan museoesitystä riisutumpi versio.  

Teosprosessi oli lopulta monivaiheinen ja pitkä. Valokopion kohtauksissa sen tekijät ilmaisivat 

tunnustuksensa taidehistorialle arkaaisesta taiteesta lähtien. Teemoja olivat kaaos, avaruus, antiikki, 

renessanssi, pointillismi, konstruktivismin perusvärit ja harmonia. Teoksella oli kytkös sittemmin 

myös samoissa yhteyksissä esitettyyn ja jalostuneempaan Illuminationiin (1985), jonka ensinäytös 

oli kaksi vuotta myöhemmin kesällä 1984. JHB-ryhmän kiertueohjelmassa toteutettiin välillä 

molemmat teokset kahtena eri esityksenä väliajan kanssa.  Valokopiolla ja Illuminationilla oli 

taiteelliset yhteytensä myös kevään 1984 ”räävittömään” ja myös ”provokatiiviseen” esitykseen, 

Kiellettyihin leikkeihin, joka toteutettiin yhdessä Homo S -ryhmän kanssa Jyväskylän Alvar Aalto -

museossa osana sikäläisiä kuvataidepäiviä. (Ojala–Harju, Teatteri 1990, 32.)  Se oli myös osa 

jyväskyläläisten ja mikkeliläisten taidepäivien keskustelua ajankohtaisesta taiteesta. Siinä yhteydessä 

Jyväskylän ylioppilaslehti monine kirjoittajineen käsitteli laajasti nykytaidetta ja myös JHB:n teoksia. 

(Ks. Satu Pelttari, Jyväskylän ylioppilaslehti, kevät 1984; Teppo Kulmala, Ihminen virtaa, 

Keskisuomalainen 19.3.1984.) 

Jo talven 1982 Vasta kohdalla oli ollut keskeinen asema JHB:n teoshistorian alussa. 

Taidemaalaripäivien paikkana Vanha ylioppilastalon juhlasali soi mahdollisuuden hyödyntää entistä 

laajempaa tilaa ja valotehoja. Oli myös olennaista, että suurin osa esityksen yleisöstä koostui 

kuvataiteilijoista, joille tapahtuma monine ennalta pyydettyine puheenvuoroineen merkitsi tärkeää 

tilaisuutta käydä keskustelua ajankohtaisesta taiteesta. (Taide 2/82. Ilmo Koskimäki; Teatteri 5/83, 

16–17.) JHB-tekijöille mukanaolo Taidemaalaripäivillä oli lisännyt ymmärtämystä ryhmälle 

tärkeästä tavoitteesta uudistaa kuvataidetta. Sen myötä heräsi kiinnostus vastaavanlaisiin kuvataiteen 

kenttää laajentaviin teoksiin 1900-luvun modernismin historiassa.  

 
4 Myös talven ja kevään 1983 Bonanza- ja Brut-teokset helsinkiläisgallerioissa vaikuttivat Valokopion 
jatkokehittelyyn sittemmin.  
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Löydettiin Bauhaus 

Pian taiteellisen toimintansa alussa JHB-ryhmässä käynnistyi keskustelu 1920-luvun Bauhaus-

ilmiöstä, Saksan Weimarissa ja Dessaussa toimineesta taidekoulusta ja siinä vaikuttaneiden 

tekijöiden avantgarde-ideoista. Kimmokkeen antoi vuoden 1983 Bauhaus-näyttely silloisessa 

Taideteollisuusmuseossa Helsingissä. Näyttelystä erottui kuvataiteilija Oskar Schlemmer (1888–

1943), joka maalaustaiteen ja kuvanveiston uudistamisen ohessa oli laajentanut työnkuvaansa 

nukketeatteriin ja tanssiin. JHB:n jäsenistä moni on kertonut, miten suuresti Schlemmerin löytäminen 

heihin vaikutti. Hän oli toteuttanut aikoinaan sen, mihin he pyrkivät nyt. JHB-ryhmässä mukana 

olleiden taiteilijoiden kertomusten mukaan he eivät ole olleet tietoisia Bauhausista aiemmin. Näin oli 

siitä huolimatta, että Bauhaus oli ollut Suomen muotoilija- ja taiteilijapiireille tuttu jo kauan. Sen 

ajatusmaailma oli osa etenkin täkäläisen taideteollisuuden vuosikymmenten mittaista avantgardea.  

Jo Valokopio- teoksen teema, liike kaaoksesta harmoniaan, käsitteli ihmisen suhdetta taiteeseen 

ja maailmankaikkeuteen monien muodonmuutosten kautta. Teoksen motto määritteli liikettä eri 

värien välisenä suhteena: ”Kun punainen lähestyy kaksi metriä, se on valtava dramaattinen 

tapahtuma.” Teoksen loppuosan keskittyminen kolmeen perusväriin, siniseen, punaiseen ja keltaiseen 

oli kunnianosoitus konstruktivismille. Esityksessä oli tiedostamaton yhtymäkohta Bauhausiin, jopa 

sen yhteiskunnallisuuteen. Valokopiota koskettelevassa tekijöiden aineistossa ei ole kuitenkaan 

mainintoja sellaisesta. Ei, vaikka konstruktivismin perintö näkyi suomalaisessa kuvataiteessa 

erityisen vahvana 1970–1980-luvuilla, jopa myöhemmin. 

Pointillismin ja konstruktivismin mukanaolo JHB-kunnianosoituksessa taidehistorialle vahvistaa 

silti sen, että 1900-luvun modernin, erityisesti abstraktin maalaustaiteen historiasta on oltu tietoisia 

Sen lähemmäksi nykytaidetta esitys ei edennyt. JHB-ryhmän tekijöistä osa on kertonut olleensa 

aikoinaan tietämätön 1980-luvun saksalaisen Die Neuen Wilden -maalaustaiteen huomiota 

herättäneestä maskuliinisesta uusekspressionismista, jonka groteskiudessa on yhtäläisyytensä 

ryhmän varhaisesitysten kanssa. Risto Heikinheimo on myöhemmin todennut olleensa taiteellisilta 

ambitioiltaan klassisen puhdaspiirteinen ja todennut, että yksi JHB:n perustavoitteista oli ollut 

uudistaa kuvataidetta ja vastustaa 1980-luvun uusekspressionismia. (Risto Heikinheimon 

arkistohaastattelu 19.12.1994, KKA.) 

Valokopion käynnistäneen kaaosvaiheen jälkeen teoksen kohtaukset keskittyivät ihmiskuvaan, 

siis ihmisen, taiteen ja taiteilijan luomiseen. JHB-taiteen avantgarde-suhteen näkökulmasta katsoen 

on erityistä, että universaalin ihmiskuvan lisäksi ryhmä paneutui erityisesti ihmiskehon 

normittamiseen ja sen merkityksen määrittelyyn. Esityksen alussa alastomista vartaloista 

muodostuneeseen muuriin heijastettiin diaprojektorilla kuvia ihmiskasvoista, jotka vähitellen 

hajosivat vartaloiden irtauduttua toisistaan. Kun ihminen oli sen myötä syntynyt, seuraava kohtaus 
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määritti taiteen, jota symboloivat neljällä jalustalla seisovat alastomat mieshahmot kuin antiikin 

idealisoidut veistokset. Jalustojen edessä liikkuivat fantasiaolennot: jättiläinen ja kääpiö, taikuri ja 

muut edustamassa klassisesta ihanneihmisestä poikkeavia kehoja.   

Romantiikan kautta avantgardeen 

Myöhempi kritiikki on kohdistunut siihen, että JHB-teokset esittivät universaalin normaali-ihmisen 

alastomana valkoisena miehenä. Kriittiset kysymykset ovat aiheellisia siihenkin nähden, että vielä 

Valokopion kantaesitystä edeltävänä vuonna 1981 JHB oli kyseenalaistanut sukupuolen 

stereotypioita Peruspaha-esityksissään.  

Kun keskustelu alastomuudesta nousi esille kaiken jälkeen vuonna 1990 Teatteri-lehden 

haastattelussa, puheena oli myös kysymys ihmiskehon poliittisuudesta. Molemmat haastateltavat, 

Satu Kiljunen ja Risto Heikinheimo, kiistivät asian. Kumpikin tavallaan vetosi kuvan tekemisen 

autonomiseen traditioon, itseriittoisuuteen ja estetiikkaan. (Ojala ja Harju, Teatteri 1990, 32.)  

”Minä en ole koskaan hyväksynyt itselleni perustaksi ympäristösuhteista tekemistä. Suhde 

materiaaliin tai metodiikkaan tapahtuu itseriittoisuuden kautta”, totesi Satu Kiljunen taiteen 

omalakisuuteen viitaten. Esityksiin kuuluvista groteskeista normipoikkeamista huolimatta JHB-

taideteosten tematiikkaan on liittynyt ajatus matkasta kohti henkistä totuutta. Sillä on saattanut olla 

kytkentänsä myös abstraktin taiteen historiaan.   

Valokopion syntyprosessin vahvana innoittajana oli ollut runoilija, kuvataiteilija ja kirjailija 

William Blake (1757–1827), omana elinaikanaan vastustettu, sittemmin kanonisoitu monipuolinen 

englantilaistaiteilija sekä hänen kirjoittamansa ja kuvittamansa moraalifilosofinen teos Taivaan ja 

helvetin avioliitto. Sen näkemyksellisyyttä osasivat arvostaa vasta 1800-luvun prerafaeliitti-taiteilijat. 

JHB käytti Blaken tekstejä esityksen diakuville alisteisina ”aforismeina”, jotka puolestaan sisältävät 

viitteitä ruotsalaisen Emanuel Swedenborgin (1688–1772) jumalallisuutta ja henkimaailman tiloja 

koskevaan ajatteluun, joka käsitteli rajattomuutta.  

Tähän kytkeytyivät myös saksalaisen varhaisromantiikan runoilijan Novaliksen (1772–1802) 

tekstit rajattomasta mielikuvituksesta. Puhumattakaan Charles Baudelairen modernin taiteen 

käsitteeseen sittemmin vaikuttaneista 1800-luvun kirjoituksista ja runoista. Tämä käy ilmi JHB-

ryhmän monista käsikirjoituksista ja muusta työskentelymateriaalista. Novaliksen ja Baudelairen 

kautta syntyy myös JHB:n kytkentä avantgardeen, minkä määrittely alkoi viimeistään Illumination –

teoksen yhteydessä.  

Teos oli eräänlainen tietoinen rajanylitys. Ymmärrettiin, että puhe rajattomuudesta määrittää 

myös rajan. Näin ollen liikutaan rajojen ja rajattomuuden välimaastossa, mikä kulloinkin on ollut 

kimmoke jollekin uudelle myös taiteessa. Erityisesti William Blaken metaforinen kuva-ajattelu 
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ylittää rajoja maallisen ja taivaallisen, lihallisen ruumiin ja hengen välillä. Ihmisen tehtävä on sama 

maan päällä ja myös taivaassa, etsiä aitoa, visioihin perustuvaa tietoa.  

 

 
 

Kuva 5. Illumination. Kuva Sakari Viika 

 
Emanuel Swedenborgin tekstit valikoituvat ennen Illuminationia erityisesti Kielletyt leikit -

teokseen, jonka JHB toteutti yhdessä Homo S -ryhmän jäsenten kanssa Alvar Aalto -museon kahden 

kerroksen esityksessä 1984. Esityksen kaksiosaisuus ilmeni jo alaotsikoista Taivas, sen ihmeet ja 

helvetti eli Flamenco kuudelle piirtoheittimelle, sekä Herra ei heitä ketään helvettiin, henki heittäytyy 

sinne itse. Nimestä voi päätellä, mihin kuvaa, väriä, valoa ja varjoa, ääntä ja liikettä yhdistelevästä 

Valokopiosta oli edetty kahdessa vuodessa. Kuvataidetta, tanssia ja musiikkia kollaasimaisesti 

koostava performance sai lisäelementin piirtoheittimistä ja niiden takana työskentelevistä piirtäjistä 

sekä tekstistä, jota esityksen aikana luettiin ääneen. 

Teksti johdatteli ihmisen kuoleman jälkeiseen aikaan ja tilaan, henki- ja enkeliolentojen 

maailmankaikkeuteen. Se puhui valosta, lämmöstä, rakkaudesta ja viisaudesta. Swedenborgin 

mukaan avaruudella ja siihen kytkeytyvillä käsitteillä on taivaassa ja helvetissä ja ihmisten 

maailmassa eri merkitys. Teoksen kirjallista rakennetta noudatelleen esityksen temaattisia osia olivat 
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taivaan kolme huonetta, hyvien ja pahojen henkien yhteys ja toisistaan erottaminen, sekä helvetti, 

joka sijoittui museon alakertaan.  

Valokopion ytimessä olivat olleet eurooppalaisen taidehistorian eri aikakausia symboloivat 

liikkuvat veistokset. Niitä edustivat tanssijoiden ja näyttelijöiden esittämät historialliset hahmot, 

joihin heijastettiin kuvia ja Blaken tekstejä muistuttamaan länsimaisen taiteen eri kausista. 

Kielletyissä leikeissä (1984) piirtäjät tekivät piirtoheittimien avustuksella lavalla esiintyvistä 

malleistaan tutkielmia, jotka sitten heijastettiin näiden iholle ja näyttelysalin seinälle.  

Piirtoheittimet häivelaitteineen olivat mukana myöhemmin samana vuonna, Reykjavikissa 

kesällä ja Helsingissä syksyllä 1984 kantaesitetyn Illuminationin ytimessä. Vaikka Valokopiolla ja 

Illuminationilla oli yhteys toisiinsa, niiden rinnakkaisesityksistä kävi ilmi näkökulman hienoinen 

muutos objektiivisesta subjektiiviseen, kehon kuvasta mielen tilaan. 

Lännestä Aasiaan 

Kesällä 1985 ensiesityksensä saanut Illumination oli Valokopion tapaan dramaattinen ja 

avantgardistiselta ajatukseltaan JHB-teoksista jalostunein. Keskiössä oli kuolema, ihmisen suhde 

siihen ja sen jälkeiseen mahdolliseen jumaluuteen. Teoksen määrittely sille on ytimekäs: ”Kuolema 

on pienin ympyrä.” 

JHB:n teoshistoriassa näkökulma oli siirtynyt länsimaisesta universaaliudesta aasialaiseen 

käsitykseen ihmisen kuolemanjälkeisestä matkasta sieluna ja sen puhdistumisesta kohti valaistumista. 

Rituaalin ydinhahmo on myyttinen Siddharta, alussa maallinen ihminen, joka pahuuden ja asketismin 

kautta päätyy valaistumiseen. Siddhartaa esitti useiden harsojen peittämä Risto Heikinheimo. 

Harsokerros oheni esityksen edetessä. 

Esityksen alussa lavalle projisoitui kuva ihmishahmoista koostuvasta temppelirakennelmasta, 

joka hajosi vähitellen ja syttyi vertauskuvallisesti palamaan. Jotkut sielut lähtivät siitä eteenpäin 

Buddhan viitoittamalle tielle, kohti avaruutta ja tähdistöjä. Toiset putosivat jonnekin. Aasian 

kulttuurien lisäksi symboliikka viittasi muinaiseen Egyptiin. 

JHB-ryhmän esityskuvauksen mukaan lava ja kuusi esiintyjää edustavat sielun eri puolia ja 

muodostavat kokonaisuuden. Lavan edessä piirtoheittimen ääressä työskentelevä piirtäjä ja korkea 

projektori olivat esimerkkinä yleisölle siitä, kuinka identifikaation merkit voi nähdä ja tulkita. 

Kuvahahmojen virta lavalla symboloi liikettä kohti valaistumista, sielun sulautumista omaan 

ympäristöönsä. Kuvien virrassa kulkee samanaikaisesti muita prosessissa olevia tekijöitä. Sellainen 

on mieli, jota performanssi myös kuvasi pyrkien esittämään filosofisen päättelyketjun. 

Teoksen välittömät kritiikit päivä- ja iltapäivälehdissä olivat ylistävät. Oma arvioni Helsingin 

Sanomissa ilmestyi Helsingin ensiesityksen jälkeen: ”Illumination on rikas ja monisyinen visuaalinen 
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kudos, jossa pienen ryhmän tiukasti trimmattu esityskoneisto tuottaa ulospäin suuren, suureellisenkin, 

näyttävän esityksen”. (Kivirinta, HS 27.11.1985) Sen mukaan ”ryhmä on parhaimmillaan, 

kuvataiteelliselta ilmaisultaan harjaantuneena, omassa tyylilajissaan syventyneenä ja kovasti 

aikaisemmasta kehittyneenä”. Teoksen ytimen muodostivat näin tulkiten esteettisyys ja kauneus. 

Mutta aasialaisen teatterin keinovaroista saaduissa vaikutteissa oli havaittavissa myös hauskuutta, 

etenkin kohtauksessa, joka kuvasi ihmisruumiin kuolemanjälkeistä hajoamista.  

 

 
 

Kuva 6. Illumination. Kuva Sakari Viika 

Teos määriteltiin arvioissa performanceksi. Kirjoituksessani nimesin sen jopa poliittiseen tekoon 

viittavaksi aktioksi. JHB-teosten lajityyppi oli näin ollen vakiintunut. Avantgardesta ei ole mainintaa. 

Sen sijaan kirjoitukseni johtopäätös oli, että Vanhan ylioppilastalon lavalla toteutettu teos oli ”äänen 
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ja kuvan sinfoninen teatteri-runoelma”. Visuaalisuuden lisäksi mainitaan musiikki ja esityksen 

äänimaailma. (Kivirinta HS 27.11.1985.) Kyseessä oli jo ilman muuta uusi taidemuoto ja käsitteiden 

määrittelylle oli tarvetta, mutta se oli hankalaa. ”Performanssi ei ole ’virallista’ taidetta. Se ei ole 

teatteria eikä kuvataidetta. Sitä on vaikea sijoittaa”, kirjoitti Uuden Suomen toimittaja Paula Holmila 

(Holmila, US 27.11.1985). 

JHB:n visuaalinen kuva-teatteri-ajattelu oli ilmennyt jo talven 1982 Taidemaalaripäivien Vasta 

kohta -teoksesta, mikä oli vahvistanut mukana olleiden, niin esityksen tekijöiden kuin myös lähinnä 

kuvataiteilijoista koostuvan yleisön ymmärrystä taiteidenvälisten kokeilujen merkityksestä. Vaikka 

myöhemmin samana vuonna kantaesitetty Valokopio oli tekstuaalisen ja äänellisen perustansa vuoksi 

siitä pidemmälle viety esitys, molemmilla teoksilla oli samankaltainen visuaalinen perusta 

ihmiskehossa, heijastetuissa kuvissa ja valossa. Kollaasi-rakenteessa mukana oli myös ääni, mikä 

tarkoitti toisiinsa vastakohtaisessa suhteessa olevia musiikillisia fraaseja, toistoja, teemoja ja 

muunnelmia.  

Liikkuessaan muodonmuutoksesta toiseen, kaaoksesta harmoniaan Valokopio oli JHB-ryhmän 

kunnianosoitus länsimaisen taidehistorian eri kausille antiikista renessanssiin ja nykypäivään. 

Teoksessa oli myös paradoksinsa. Sen lähtökohtana oli ollut postmodernin määrittelemä suuren 

kertomuksen kyseenalaistaminen, joskin mahdollisessa lähtökohdassa on käsitykseni mukaan 

konservatiivinen puolensa. Sitä ilmentävät tässäkin kirjoituksessa esiin nousseet JHB:n edustajien 

lausumat taiteensa esteettisestä itseriittoisuudesta ja autonomiasta. Kriittistä postmodernia ne eivät 

ainakaan edustaneet. (Vrt. esim. Rossi 1999, 22–23. Postmodernin eri teorioista.) Valokopion 

esittämä kunnianosoitus menneisyydelle oli paljolti taiteellista fantasiaa. Siitä puuttui edistykselliseen 

postmoderniin kytkeytynyt kritiikki, ironisesta asenteesta puhumattakaan. Teoksen keskiössä oli 

ihminen, jota edusti mittasuhteiltaan ihanteeksi määritelty kreikkalainen mieshahmo, jota myötäili 

tosin Cris af Enehielmin näyttävästi esittämä Milon Venus. Mukana olivat toki myös Bruegel 

vanhemman maalausten keskiaikaisia ihmis- ja fantasiahahmoja parodioivat olennot, jotka liikehtivät 

lavalla vailla yhteyttä toisiinsa.  

Elävä ja liikkuva ihmiskeho  

Tämän artikkelin aiheena on ollut vuosina 1980–1985 ja sen jälkeen eri yhteyksissä toiminut 

performanssiryhmä Jack Helen Brut (JHB) ja sen suhde avantgardeen. Tutkimuksen keskiössä ovat 

olleet JHB:n teokset ja taidenäkemys. Koska artikkelin näkökulma on taidehistoriallinen, sen lähteet 

koostuvat 1980–90-lukujen arkistoaineistosta sekä tutkimusprosessin aikana seuraamistani 

esittelyistä ja tekemistäni haastatteluista. Arkistomateriaalia on ollut paljon. Suurin osa siitä on 

lähtöisin JHB-ryhmän toimintaan osallistuneilta tekijöiltä ja tallennettu 1990-luvulla 
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Kansallisgalleriaan eli silloisen Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkistoon. Tutkimusta varten 

kävin läpi kirjallista, kuvallista sekä sittemmin digitalisoitua video- ja ääniteaineistoa. Nyt jo runsaat 

30 vuotta sitten lopettaneen ryhmän toimintaa on huomioitu tätä ennen 1980-lukua koskevissa 

suomalaisen nykytaiteen kartoituksissa, tutkimuksissa ja tietokirjoissa, joita olen myös itse ollut 

tekemässä. (Kivirinta, Rossi, Pohjola 1991; Rossi 1999; Erkkilä 2008.) Aikoinaan Helsingin 

Sanomien taidetoimittajana ja -kriitikkona olen nähnyt osan artikkelissa mainituista esityksistä ja 

silloin arvioinutkin niitä.  

Keskeinen tutkimus, jossa JHB ja sen esitykset ovat oma lukunsa, on filosofian tohtori Helena 

Erkkilän taidehistorian väitöskirja Ruumiinkuvia! Suomalainen performanssi- ja kehotaide 1980- ja 

1990-luvulla psykoanalyysin valossa vuodelta 2008. Erkkilä on myös tehnyt 1990-luvun alkuvuosina 

Kansallisgallerian, silloisen Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkistoon (KKA) taltioidut 

JHB-taiteilijoiden haastattelut. Hänen väitöskirjansa viitekehyksessä JHB:n performance-taide on 

esitystaidetta, jota tarkastellaan ruumiinkuvan käsitteen kautta. Kyse on esityksestä ja esittämisestä, 

edustamisesta, representaatiosta ja myös tutkimuksellisesta metakielestä. Erkkilän mukaan 

ruumiinkuvan ansiosta JHB:n merkitys erottuu muista vastaavista ilmiöistä. Ryhmän esityksissä 

dioina ja valoina heijastettu visuaalisuus näkyy sekä ihmiskehon projisointeina että 

kuvaprojisointeina ihmiskeholle. Ihoa ei esitetty paljaana vaan eri heijastusten ruumiillisena pintana, 

valkokankaana. Siihen saattoi heijastaa projektorien, häivelaitteiden ja piirtoheittimien avulla aiheita 

kuvina, valoina ja väreinä lähes mitä tahansa. (Erkkilä 2008, 65–88.)   

Oma lähtökohtani on kytkeytynyt JHB:n performanssitaiteen ja avantgarden suhteeseen. JHB-

teoksissa elävän ja liikkuvan ihmiskehon suhde kuvataiteeseen ja kuvaelementteihin on ollut 

keskeinen alusta lähtien. Materiaalisen ruumiillisuuden sijasta JHB:n kehollisuus oli kuvallisuutta. 

Esitysten jännite syntyi abstraktin ja illusorisen muodon, dia- ja häivekuvien sekä valojen keinoin 

aineettomana hahmottuvan kehon yhteydestä. Lähtökohtana oli valoista, kuvallisista illuusioista ja 

teksteistä huolimatta antiikin universaalin ihmiskuvan kyseenalaistaminen ja sen kytkeminen tähän 

päivään. JHB:n taiteellisen toiminnan ensisijaisena viitekehyksenä oli siis ennen kaikkea näkemys 

kuvataiteesta, sen vapaudesta ja sisäisestä autonomiasta. Tutkimusprosessin kautta keskiöön nousi 

paljolti henkisyyden, abstraktin taiteen tapaan jopa spirituaalisuuden romanttinen korostus. Esitykset 

eivät ole kosketelleet ruumiillisuutta, ruumiinkuvaa ja sen materiaalisuutta. Identiteettipolitiikasta, 

kulttuurisesta etnisyydestä, sukupuolesta, seksuaalisuuksista tai erotiikasta ei ollut puhetta. Kun 

jossakin esityksistä alaston nainen ja mies eivät improvisoidessaan malttaneet olla suutelematta 

toisiaan, se on ollut vastoin JHB:n taiteellista eetosta ja sääntöjä. 

Esiintymislavan käyttö, samoin kuin ideoiden ja symbolien hyödyntäminen on kytkeytynyt 

periaatteessa samaan JHB:n kaikissa esityksissä, lukuun ottamatta ryhmän ensimmäisiä esiintymisiä 

vuonna 1981 nimellä Jack Helen & Brut. Sittemmin teosten teknologiaa kehiteltiin hienoisesti esitys 
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esitykseltä. Diapositiivien lisäksi esitysten rakenne-elementeiksi vähitellen muotoutuneet 

häivelaitteet ja piirtoheittimet mahdollistivat kohtausten nopeat vaihdot sekä lavalla esiintyneen 

näyttelijän tai tanssijan kommunikaatioyhteyden piirtäjään. Kuvakopion käsite sai JHB:n taiteessa 

monta muotoa ja keskeisen merkityksen. 

Kierrätettyjen kuvien takia teoksia moitittiin aikoinaan aiemman taiteen plagioinnista. 

Kulttuurisesta lainaamisesta tai muiden kulttuurien arvokkaiden merkkien suoranaisesta 

väärinkäytöstä ja omimisesta eli appropriaatiosta ei kuitenkaan puhuttu. Plagioinnin JHB-tekijät ovat 

kiistäneet, vedoten joskus nuoruuden tietämättömyyteensä. Sen sijaan joitakin tietoisia esikuvia 

tekijöillä on ollut jo alussa, koska kuvataiteen sisäinen keskustelu, sen ennakkoluuloton 

monipuolistaminen sekä ennen kaikkea, sen käsitteen laajentaminen ja uuden taidemuuodon 

hahmotteleminen ovat olleet ryhmän taiteilijoille tärkeitä kimmokkeita.  

Talven 1982 Taidemaalaripäivien jälkeisten teosten innoittajia olivat olleet muutamat koreografit 

ja tanssijat, esimerkiksi Jorma Uotisen teos Jojo, (1978 ja 1980) sekä amerikkalainen Alwin 

Nicholais, jonka esityksiä Satu Kiljunen ja Risto Heikinheimo kävivät katsomassa Tukholmassa 

samana keväänä. Nicholaisin koreografioissa esiintyjät oli puvustettu muotoa ja väriä korostavin 

vaattein. Vaikutteita tarjosivat myös 1900-luvun elokuvat. Visuaalisen illuusion käyttöön innostivat 

erityisesti Jean Cocteaun teosten unenomaiset siirtymät ajasta ikuisuuteen ja kuoleman valtakuntaan 

tai Federico Fellinin barokkimaiset fantasiat. Kiinnostusta historian tyylikausiin ruokkivat etenkin 

Pier Paolo Pasolinin historiaa vapaasti käsittelevät teokset, kuten Oidipus, Medeia ja Matteuksen 

evankeliumi. 

Uusi Laulu -lehti, sittemmin nimellä Aloha! samoin kuin JHB:n alkuvaihe edusti aikoinaan 1980-

luvun alun uutta sukupolvea ja uutta vuosikymmentä. Kotimaisessa taiteessa, tanssissa, teatterissa, 

musiikissa ja muussa kulttuurissa tapahtui paljon samaan aikaan. Muureja murrettiin ja rajoja 

koeteltiin. Kumottiin normeja ja ironisoitiin stereotypioita. Kuvataiteen kenttä laajeni. Suomessa se 

tarkoitti sitä, että vanha kolmijako maalaustaiteeseen, kuvanveistoon ja taidegrafiikkaan murtui. 

Kuvataiteen kentälle alkoi mahtua enemmän ja moninaisempia tekemisen tapoja (Kivirinta, Rossi, 

Pohjola 1991.) Suomen taideakatemian koulusta tuli korkeakoulu ja lopulta yliopisto, 

Kuvataideakatemia, jonne perustettiin tila-aikataiteen osasto 1980-luvulla. Performance-taide valtasi 

alaa, taiteen kentän keskiöön nousivat myös valokuva- ja videotaide. Oma rinnakkais- ja 

aikalaisalueensa oli ”töpselitaiteeksikin” nimetty video- ja kokeellisen elokuvan taide, kaikki se oli 

liikkuvaa kuvaa. Tapauskohtaisesti ne ovat olleet mukana myös esitystaiteessa. 1980-luvun lopulla 

alettiin puhua myös mediataiteesta ja -kulttuurista. Taidepuheeseen ilmaantui käsite taiteen kuolema, 

samoin kuin dekonstruktio. 

JHB:n edustajien haastatteluista on käynyt monessa yhteydessä ilmi, että nuorten taiteilijoiden 

toiminta ja teot merkitsivät alkuun vaistonvaraisuutta ja naiiviuttakin. Oltiin silti tilannetajuisia ja -
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tietoisia. Kun JHB oli nimellisesti lakannut 1980-luvun lopulla, nousi esiin uusi, heistä seuraava 

sukupolvi, joka osoitti myös lukeneisuutensa. Taiteilijat tutkivat filosofiaa, omaksuivat teorioita. 

Puhuttiin taiteidenvälisyydestä. Vuosikymmenen lopussa perustettiin MUU ry, jonka toiminnan 

ensisijainen tavoite oli yhdistää ja valvoa taiteen perinteisten ammattialojen ulkopuolelle jäävien 

tekijöiden mahdollisuuksia ja oikeuksia kentällä.  

JHB, Jack Helen Brut, vaikutti aikanaan kuvataiteen ilmaisun uudistumiseen, sen alueen 

laajentumiseen, taiteen kokeellisuuteen ja käsitteelliseen uudelleenmäärittelyyn. Tässä mielessä se oli 

rajojen ylittäjä ja avantgardea, pysytellen kuitenkin tiukasti sekä sittemmin myös nimeltä mainiten 

kokeellisen ja esteettisen avantgarden piirissä. Ryhmä oli varsin tietoinen Richard Schechnerin 

määrittelemästä käsitteestä.5 

Muutamat yhteistyöteokset Homo S -ryhmän jäsenten kanssa saivat itseriittoisuudesta poikkeavia 

vapaamuotoisia feministisiä vivahteita, joissa oli samaa stereotypioita kumoavaa anarkiaa kuin JHB:n 

esihistorian ensimmäisissä muotinäytös-esityksissä 1981. Nyt sellaisesta voisi puhua 

seksuaalipoliittisesti queerina. 

Samankaltainen keskustelu jatkui sittemmin video- ja muussa mediataiteessa. Olen tässä 

kirjoituksessa käyttänyt joissakin yhteydessä termiä esitystaide, jota alettiin määrittää, opettaa ja 

myös tutkia sittemmin lähinnä nykyisen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Se on aktiivinen 

alue edelleenkin kaikilla mainituilla taiteenaloilla. Performance-taiteesta ei enää niinkään puhuta, ja 

esitystaide on jo hyvin lähellä teatteria. 

 

 

Kirjoittaja Marja-Terttu Kivirinta on filosofian tohtori, taidehistorioitsija, taidekriitikko, 

tietokirjailija ja toimittaja.  
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