Vastarintaa nykyisyydelle Taira & Väliaho (toim.)

Gilles Deleuze (1925–1995) on eräs ranskalaisen nykyfilosofian
kärkinimiä. Elämänsä aikana hän kirjoitti vaikutusvaltaisia teoksia
filosofian historian merkkihenkilöistä, ontologiasta, kapitalismista,
psykoanalyysista ja semiotiikasta mutta yhtä hyvin avasi ajatteluaan
esimerkiksi elokuvaan, kirjallisuuteen ja maalaustaiteeseen.
Vastarintaa nykyisyydelle: Näkökulmia Gilles Deleuzen ajatteluun
kartoittaa nykykulttuurin ja -yhteiskunnan ilmiöitä Deleuzen ajattelun
sekä hänen filosofisen käsitteistönsä tarjoamasta näkökulmasta.
Artikkelikokoelma keskittyy siihen, kuinka Deleuzen ajattelu avautuu
eri alueille ja toimii samalla vastarintana niille nykyajan voimille,
jotka kontrolloivat ja rajoittavat ruumiillista ja henkistä elämää.
Artikkelien aihealueet ulottuvat kontrolliyhteiskunnan
problematiikasta kysymyksiin ruumiillisuudesta koneiden
aikakaudella, taiteen tarkoituksesta ja median roolista
nykykulttuuria jäsentävänä keskuksena.
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Johdanto: Gilles Deleuze – vastarintaa nykyisyydelle
Teemu Taira & Pasi Väliaho

“Meiltä ei suinkaan puutu kommunikaatiota, sitä meillä on päinvastoin liikaa; meiltä puuttuu luovuutta. Meiltä puuttuu vastarintaa nykyisyydelle.”
Gilles Deleuze & Félix Guattari (1993, 112.)

Miksi luoda “vastarintaa nykyisyydelle”? Ranskalaisen filosofin Gilles Deleuzen (1925–1995) mukaan epäajanmukaisuus on
yksi ajattelun ennakkoehdoista. Epäajanmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ajattelu olisi olennaisesti sidoksissa omaan
aikaansa. Tätä vastoin se tarkoittaa, että ajattelun on oltava
luovaa. Tämänhetkisen ja jo sanotun toistamisen sijaan ajattelun
on avauduttava kohti uutta ja tuntematonta, irrottauduttava sitä
rajoittavista kahleista. Ajattelun ajautuessa autioille saarille sen
ei tule Robinson Crusoen tavoin pystyttää entistä maailmaansa keksimättä mitään uutta – mitä iloa sellaisessa haaksirikossa
on? Siksi Deleuze (2002, 15) esitti, että kuka tahansa terve lukija
toivoo Perjantain lopulta syövän Robinsonin. Vastarintaa nykyisyydelle: Näkökulmia Gilles Deleuzen ajatteluun -artikkelikokoelman tarkoituksena on avata Deleuzen ajattelua kohti nykyisiä ja
tulevia yhteiskunnallisia sekä kulttuurisia ilmiöitä. Tavoitteena ei
ole eksplikoida tai eritellä Deleuzen filosofiaa sinänsä. Teos keskittyy siihen, kuinka Deleuzen ajattelu avautuu eri alueille, kuten
mediatutkimukseen, politiikan teoriaan, kulttuurintutkimuk7
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seen ja taiteen tutkimukseen, ja toimii samalla vastarintana niille
nykyajan voimille, jotka pyrkivät kontrolloimaan ja rajoittamaan
meidän sekä ruumiillista että henkistä elämäämme.
Epäajanmukaisuus leimasi myös Deleuzen akateemista
elämää. Erottuen sukupolvensa nimekkäistä ajattelijoista Deleuze
ei kieltänyt Marxia, ei ollut koskaan Ranskan kommunistisen
puolueen jäsen, ei luonut aikansa filosofialle ominaisia opettaja–oppilas-suhteita, ei osallistunut École Normale Supérieure’iin
eikä ollut kirjoituksissaan kiinnostunut Heideggerin filosofiasta. Hänen varhaistuotantonsa liikkuu tietoisesti oman aikansa
Hegeliin, Husserliin ja Heideggeriin kietoutuneen ranskalaisfilosofian reunamilla. Alain Badioun luonnehdinnan mukaan
Deleuze ei ollut strukturalisti, ei fenomenologi, ei heideggerilainen, ei analyyttisen filosofian lipunkantaja eikä liberaali uushumanisti, mutta “ei sen enempää kohdistumaton ja epävakaa kiihkoilija kuin nihilistinen luopujakaan” (Badiou 1997, 141–142).
Tavanomaisesti Deleuzea lokeroidaankin esimerkiksi materialistiksi, vitalistiksi, konstruktivistiksi, transsendentaaliseksi empiristiksi, mutta mikään yksittäinen leima ei kuvaa hänen työtään
erityisen onnistuneesti.
Epäajanmukaisuus näkyy myös siinä, että erilaisissa “ajanmukaisissa” kulttuuriteoreettisissa johdantoteoksissa kuin myös
jälkistrukturalismia ja muuta ranskalaista ajattelua koskevissa oppikirjoissa Deleuze joko loistaa poissaolollaan tai mainitaan vain
Anti-Oidipuksen toisena kirjoittajana: vuoden 1968 jälkeisen
ilmapiirin kiteyttämänä psykoanalyysin kriitikkona ja halun
teoreetikkona. Deleuze on kuitenkin paljon muutakin, kuten
tämä teos osoittaa ja kuten viime vuosien “Deleuze-buumi” on
jo osoittanut.
Deleuze ei halunnut jatkaa oman aikansa filosofista tyyliä, jota
hän kutsui nuorten koirien heittäytymiseksi keskiaikaa pahempaan skolastiikkaan. Deleuzelaista eron filosofiaa onkin pidetty
ennen kaikkea yrityksenä hylätä Hegel, jota Alexandre Kojève
opetti lukuisille pariisilaisälyköille 1930-luvulla. Tässä projektissa
Deleuzelle läheisimpiä filosofian historian merkkihenkilöitä oli8
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vat Hume, Nietzsche, Bergson, Spinoza, Leibniz ja Kant. Heistä
kaikista hän kirjoitti kirjan.
Epäajanmukaisuus muotoutuu siis eräänlaiseksi marginaalisuudeksi, joka Deleuzella kohdistuu ajatukseen siitä, että ammattifilosofit eivät luo eivätkä uudista filosofiaa. Pysyäkseen hengissä ajattelun täytyy liikkua, uudistua. Siksi eräs Deleuzen keskeisistä pyrkimyksistä oli filosofian avaaminen sille vieraille, tuntemattomille ja ulkopuolisille alueille: elokuvaan, maalaustaiteeseen, kirjallisuuteen. Marginaalisuus ei kuitenkaan koskaan ollut
Deleuzelle romantisoitua, vastarintaa sinänsä tuottavaa aluetta.
Marginaali on uudelleenkoodaukseen sijoittuva suoja tai pyörre.
Elämästä ja ajattelusta
Deleuze tuskin haluaisi, että hänestä kirjoitetaan kronologisia
miniatyyrielämäkertoja, vaan että tämän sijaan hänen nimensä ymmärrettäisiin singulaarisena tapahtumana, joka laskostaa
sisäänsä lukuisia eri ääniä ja persoonia. Deleuze nimenomaan
karttoi kaikenlaisia “biografia ja bibliografia” -tyyppisiä kyselyitä ja luokitteluja todeten opettajan elämän olevan vain harvoin
kiinnostavaa. Silti muutama sananen hänen elämästään on paikallaan.
Deleuze syntyi Pariisissa 18. tammikuuta 1925. Hän oli konservatiivisen insinöörin poika ja kuvasi porvarillista perhettään
“epäkultivoituneeksi”. Kuitenkin hän oppi Pariisissa 1930- ja
1940-luvun Wall Streetin pörssiromahdusta seuranneen talouskriisin ja sotaan valmistautumisen aikana näkemään maailman
poliittisena. Toisen maailmansodan lopulla Deleuze aloitti opintonsa filosofiassa. Sitä hän opiskeli 1944–1948 Sorbonnen yliopistossa. Vuoteen 1957 asti hän toimi filosofian opettajana Amiensin,
Orléansin ja Pariisin (Louis le Grandin) lyseoissa. Tänä aikana julkaistiin Deleuzen ensimmäinen kirja, David Humen filosofiaa käsittelevä Empirisme et subjectivité (1953). Hän tapasi myös aikansa intellektuaalisen jättiläisen, Michel Foucault’n,
jonka “selvästi marxilaisesti suuntautunutta” luentoa Deleuze
9
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kävi kuuntelemassa. Kertoman mukaan Deleuze ja Foucault
eivät ensimmäisellä tapaamiskerralla oikein tulleet toimeen keskenään. He tapasivat uudelleen vasta vuosia myöhemmin, kun
Foucault innostui monien muiden ranskalaisten älykköjen tavoin
Deleuzen vuonna 1962 julkaistusta teoksesta Nietzsche et la philosophie (Eribon 1993, 89, 179).
Vuonna 1957 Deleuze siirtyi assistentiksi Sorbonneen, opettamaan filosofian historiaa. Vuodet 1960–1964 hän työskenteli tutkijana Kansallisessa tiedekeskuksessa (CNRS – Centre
National de la Recherce Scientifique). Vuosina 1964–1969
Deleuze opetti Lyonin yliopistossa. Tämän jälkeen hän palasi
jälleen Pariisiin, josta hän ei enää poistunut montaakaan kertaa. Siksi eräänä Deleuzen ominaispiirteenä onkin pidetty sitä,
että hän ei, toisin kuin esimerkiksi Foucault, matkustanut paljon.
Kansainvälisissä seminaareissa Deleuze kävi vain harvoin eikä
hän harrastanut turismiakaan. Vähäinen matkustelu, joka osittain selittyy Deleuzen heikolla terveydellä, on mahdollisesti hidastanut hänen ajattelunsa leviämistä ja omaksumista, mutta sille
on olemassa myös “filosofinen” perustelunsa. Marcel Proustin
tavoin Deleuzelle todellista matkailua oli nojatuolissa matkustaminen, todellisuuden näkeminen uusin silmin. Jos ei nyt aivan
ihannoimansa Spinozan askeettisuus niin Deleuzen elämää luonnehtikin “tavanomaisuus” ja ulkoinen tyyneys, arjessa eläminen
vaimonsa ja kahden lapsensa (Julien s. 1960 ja Emilie s. 1964)
kanssa. Tavanomaisuus, intensiivinen työskentely ja “nojatuolissa matkustaminen” olivat eräänlaisia kääntöpuolia luovan filosofian kirjoittamiselle ja intellektuaalisesti äärimmäisen elämän toteuttamiselle. Uskollisena tyylilleen, jossa on vaikea erottaa huumoria, ironiaa ja vakavuutta toisistaan, Deleuze (1995, 11) jopa
ehdotti, että hänen elämäntapansa on keino saavuttaa äärimmäisiä vaikutuksia ilman huumeita.
Vuonna 1969 Deleuze nimitettiin juuri perustetun Paris
VIII (Vincennes) yliopiston filosofian professorin virkaan väiteltyään teoksilla Différence et répétition ja Spinoza et le problème de
l’expression. Kenties merkittävämpi käänne Deleuzen elämässä oli
10
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kuitenkin Félix Guattariin (1930–1992) tutustuminen samana
vuonna. Tapaamista seurasi yhteistyö tuon poliittisen aktivistin
ja alkujaan lacanilaisen psykoanalyytikon kanssa. Yhteistyö ja
ystävyys jatkuivat loppuun saakka. Ne tekivät Deleuzesta muun
muassa avoimemmin poliittisen filosofin sekä räväköittivät hänen
ilmaisuaan.
Guattari on kertonut yhteistyön aloittamisen perustuneen keskusteluille, joita värittivät vuoden 1968 tunnelmat. Hän halusi
tutustuttaa Deleuzen muihin ihmisiin ja tehdä jotain yhdessä.
Tämä onnistuikin aluksi, mutta kun Deleuze ja Guattari aloittivat yhteistyönsä, Deleuze sulki ovet muilta. Guattari muistelee
yhteistyön alkua:
“Kerroin hänelle ideoistani, kuten ryhmäsubjektiivisuudesta,
transversaalisuudesta jne. Olin erittäin mielissäni. Hän
oli rohkaiseva. Ja sitten hän sanoi: “Miksi et kirjoita
tuota kaikkea?” Kertoakseni totuuden, kirjoittaminen
saa minut tuntemaan oloni epämukavaksi. Ihmisille
puhuminen, asioista keskusteleminen, se on okei, mutta
kirjoittaminen… Sitten hän sanoi: “Voimme tehdä sen
yhdessä.” Tovin asia oli minulle epäselvä. Naiivisti ajattelin,
että “yhdessä” täytyy tarkoittaa “ystävieni, jengin kanssa”.
Mutta se ei kestänyt kauan! Pian ymmärsin, että meitä olisi
vain kaksi.” (Guattari 1995, 30.)
Yhdessä kirjoittaminen oli sopusoinnussa Deleuzen ja Guattarin
kielikäsityksen kanssa, jonka mukaan yksilöllisiä lausumia ei ole.
Kollektiivi on aina läsnä kielessä, jolloin nimet ovat vain asuinsijojen tai tiluksien merkkejä. Kuten Deleuze ja Guattari toteavat
yhteistyönsä ensimmäisestä hedelmästään: “Kirjoitimme ’AntiOidipusta’ kaksin. Koska kumpikin meistä oli monta, meitä oli
jo melkoinen joukko.” (Deleuze & Guattari teoksessa Deleuze
1992, 22.)
Deleuzen ja Guattarin suhdetta on kuvattu mestarin ja kisällin tai filosofin ja aktivistin suhteeksi. Erityisesti Ranskassa suhdetta on tulkittu Jekyll & Hyde -tyyppiseksi: Deleuze, varteen11
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otettava ja perinteisen koulutuksen saanut ammattifilosofi, teki
huonon valinnan aloittaessaan yhteistyön Guattarin, opintonsa
kesken jättäneen aktivistin kanssa. Kuitenkin Guattarin kokemus politiikasta, epäluottamus psykoanalyysia kohtaan ja kiinnostus kielitieteeseen vaikuttivat merkittävästi Deleuzeen. Myös
Guattarin panos teorioiden ja käsitteiden kehittelyssä on keskeinen. Yhteistyön alkaessa Guattari oli jo kehitellyt käsityksiään
transversaalisuudesta, ryhmäsubjekteista, halukoneista, Freud–
Marx-synteesistä, pragmaattisesta kielikäsityksestä, sosiaalisesta
ja poliittisesta tiedostamattomasta, mutta hänen oma teoretisointinsa löysi hedelmällisen suhteen Deleuzesta.
Ranskan ulkopuolellakin Deleuzen yhteistyötä Guattarin
kanssa kuvataan usein murroksena ja joskus yksinkertaistetusti
kantilaisen valistusfilosofin (virheellisenä) käänteenä “poststrukturalismin apokalyptiseen diskurssiin” (ks. esim. Norris 1987,
221–223) tai Guattarin johdattamaan poliittisuuteen (Žižek &
Daly 2003, 83). Mistään kaikenkattavasta murroksesta tai poliittisesta käänteestä ei kuitenkaan voida puhua. Tästä kenties näyttävimpänä esimerkkinä on Michael Hardtin teos Gilles Deleuze:
An Apprenticeship in Philosophy (1993), jossa osoitetaan Deleuzen
varhaistuotannon merkitys myöhemmälle tuotannolle myös filosofian poliittisuuden tasolla. Kyse on pikemminkin jatkumosta kuin murroksesta. Hardt jopa pitää Deleuzen suuruuden keskeisenä tekijänä sitä, että hän ei varhaisten “maanalaisten tutkimustensa” hiljaisina vuosinaan seurannut samaa linjaa sukupolvensa enemmistön kanssa, vaan kehitti marginaalissa omaa
filosofiaansa. Joka tapauksessa Deleuzen ajattelussa murros ja
jatkuvuus implikoivat toinen toisensa samalla tavoin kuin elämä
on jatkuvaa tasapainoilua kaaoksen ja konsistenssin, järjestyksen
välillä. Näin ollen elämän sen enempää kuin historiankaan arvo
tai merkitys ei ole kehityksessä kohti jotain julkilausuttua päätepistettä, vaan muutoksessa, tulemisessa, sinänsä.
Deleuze on kuitenkin itse antanut vihiä tuotantonsa jonkinasteiselle periodisoinnille ja luokittelulle (Deleuze 1995, 135; Marks
1998, 3–4). Ensimmäinen kausi keskittyy filosofian “kerettiläi12
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seen” historiaan ja kulminoituu yksittäisten filosofien – Hume,
Nietzsche, Kant, Bergson, Spinoza – ajattelua käsittelevissä teoksissa. Kerettiläistä tuotoksissa on, että filosofian historian nimien
ajattelujärjestelmiä ei pyritä analysoimaan niiden tyypillisinä
pidettyjen teemojen mukaan, vaan Deleuzen omien sanojen mukaan nämä “otetaan takaapäin”, jolloin ne muuttuvat uuteen ja
tuntemattomaan muotoon. Tämä kausi kulminoituu Deleuzen
väitöskirjassa Différence et répétition (1968) sekä Logique du
sensissa (1969), joissa aiempi tuotanto määrittyy eron ja singulaarisuuden filosofiaksi. Kyse on metafysiikan perusteiden uudelleen jakamisesta. Deleuzen filosofian omaleimaisuutta korostaakin
Michel Foucault’n humoristinen luonnehdinta hänen arvioidessaan kahta edellä mainittua kirjaa artikkelissaan “Theatrum philosophicum”. Foucault päättää artikkelinsa seuraavaan kuvaukseen
Deleuzen ajattelusta: “Duns Scotus kurkottaa Luxembourgin puiston vartiokopin pyöreästä ikkunasta ja näkee mahtavat viikset; ne
ovat Nietzschen, joka on naamioitunut Klossowskiksi.” (Foucault
teoksessa Eribon 1993, 197.)
Toista kautta määrittää yhteistyö Guattarin kanssa. Siinä
Marx ja Freud pyritään siirtämään aikansa intellektuaalisen näyttämön keskiöstä oppihistoriaan ylittämällä heidän esittelemät
mallinnukset talouden ja psyyken toiminnasta. Suuren julkisuuden saavuttaneessa Anti-Oidipuksessa (1972) kapitalismin immanentti kritiikki sekä halun tuotannon genealogian ja politiikan
selvittäminen asettuvat ajattelun keskiöön. Keskeinen väittämä
on, että perheeseen ankkuroituvat oidipaaliset suhteet ovat kapitalistisen yhteiskunnan primaarisia halun rajoittajia. Yhteistyön
kenties kantavin hedelmä on vuonna 1980 ilmestynyt mammuttimainen Mille Plateaux, joka jo rakenteessaan toistaa Deleuzen
ja Guattarin pyrkimystä ajatella ennakoimattomia rihmastollisia
kytköksiä hierarkkisten jäsennysten sijaan. Yhdessä nämä kaksi
teosta muodostavat kokonaisuuden “kapitalismi ja skitsofrenia”,
joka korostaa sosiaalisen ja poliittisen keskeisyyttä kaikessa olemisessa ja etsii mahdollisuuksia löytää kapitalismille vaihtoehtoisia tuotannon tapoja. Mutta jos Anti-Oidipus teki Deleuzesta ja
13
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Guattarista muodikkaita ajattelijoita 1970-luvun alussa, seuraavat teokset eivät Ronald Boguen muistikuvien mukaan saaneet
yhtä innostunutta vastaanottoa; pikemminkin niitä pidettiin
silloin “muodista poistuneen ajattelun tyylin jatkajina” (Bogue
1989, 6).
Kolmatta kautta johdattaa Deleuzen kiinnostus esteettisiin aihepiireihin, eritoten maalaustaiteeseen ja elokuvaan. Deleuze kirjoitti esimerkiksi kirjan Francis Baconista (1981) ja kaksi elokuvaa käsittelevää teosta. Myös vuonna 1984 kuollut Foucault, joka
kutsui Deleuzea “ainoaksi filosofiseksi hengeksi Ranskassa”, sai
kunnianosoituksen Deleuzelta kirjan muodossa: Foucault ilmestyi vuonna 1986. Tämä kuvastaa Deleuzen ja Foucault’n ystävyyttä. Vaikka nämä kaksi toimivat yhdessä poliittisella rintamalla ja Foucault tuki Deleuzea viranhauissa, he eivät juurikaan
tavanneet Foucault’n viimeisimpien vuosien aikana. Silti ajattelun yhteneväisyydet eivät voi jäädä keneltäkään heidän teoksiaan lukevalta huomaamatta. Foucault-kirjaa voidaankin pitää
kunnianosoituksena ja surutyönä. Siitä Deleuze on todennut
seuraavasti: “Minun piti tehdä se itseni vuoksi, kunnioituksesta häntä kohtaan, liikuttuneena hänen kuolemansa ja keskeytyneen elämäntyönsä vuoksi.” (Deleuze teoksessa Eribon 1993,
310.) Toisena Deleuzelle läheisenä aikalaisfilosofina voidaan pitää
Jacques Derridaa. Eri kommentaareissa asiaan on suhtauduttu
vaihtelevasti, mutta erityisesti Ronald Bogue on korostanut heidän
yhtäläisyyksiään huolimatta Derridan asettumisesta lähemmäksi
hermeneuttista filosofian perinnettä (Bogue 1989, 156–160; ks.
myös Protevi 2001; Patton & Protevi 2003). Listaa intellektuaalisesti läheisistä aikalaisista voitaisiin jatkaa esimerkiksi Paul
Viriliolla, Jean-François Lyotardilla ja Michel Serresillä.
Elokuvakirjojen ja Foucault-kirjan myötä kiinnostus
Deleuzeen kasvoi uudelleen. Vuonna 1987 Deleuze jäi eläkkeelle,
minkä jälkeen hänen elämäänsä sävytti jatkuva sairastelu. Tämä
ei kuitenkaan keskeyttänyt tuotteliaan kirjoittajan työn jatkumista. Eläkepäivinä ilmestyivät muun muassa teos Leibnizin filosofiasta (Le pli, 1988) sekä yhdessä Guattarin kanssa kirjoitettu Mitä
14
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filosofia on? (1991, suom. 1993). Deleuze suunnitteli myös teosta
“Marxin suuruudesta” (”La grandeur de Marx”) samoin kuin kirjaa uudenlaisesta luonnonfilosofiasta yhdessä Guattarin kanssa.
Deleuzen tuotannossa luodut käsitteet vaihtuvat ongelma- ja
tapauskohtaisesti. “Metodina” on pyrkimys liikkeeseen, uuden
tuottamiseen ajattelulle oikealla tavalla asetettujen ongelmien
kautta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois ontologista systemaattisuutta ja sen suhteen Deleuzea voidaan kuvata yksiäänisen olemisen ja singulaarisen tapahtumisen filosofiksi. Deleuzen tuotannon lävistävänä punaisena lankana on, että elämän luova
energia taittaa läpi jokaisen olevan, kun taas oleva itsessään on
viime kädessä erityinen suhteessa muihin oleviin. Mutta uuden
luominen implikoi myös unohtamisen, katoamisen, kuoleman.
Kuolema on tapahtumana kaikkein erityisin, jäljittelemättömin.
Deleuzen elämä päättyi itsemurhaan vuonna 1995. Deleuze
oli tuolloin sairas. Hän kärsi muun muassa hengitysvaikeuksista.
Hän päätti päivänsä hyppäämällä asunnostaan. Tieto tuli monille
yllätyksenä, vaikka aiemmin samana vuonna Deleuze oli todennut tuntevansa kuin olisi jo mennyttä. Itsemurha synnytti myös
nipun tulkintoja. Sitä pidettiin esimerkiksi uutena osoituksena
ranskalaisen älymystön yleisestä dekadenssista ja jopa hulluudesta: olihan Foucault kuollut aikanaan tuntemattomaan tautiin,
AIDSiin, ja Althusserin mielenterveydelliset ongelmat vaimonsa kuristamisineen olivat kaikkien älymystön elämää seuraavien
tiedossa. Älymystön ajateltiin maksaneen kovan hinnan ajattelun äärimmilleen viemisestä. Deleuzen kuolemaa voidaan tulkita
myös toisin. Pikemminkin kuin osoitus dekadenssista, Deleuzen
itsemurha on jokseenkin sopusoinnussa hänen kirjoitustensa
kanssa. Hänen rakkautensa elämään uskalsi sanoa kyllä kuolemalle. Deleuzen sanoin:
“Hyvä tai vahva yksilö on se, joka on olemassa niin täydellisesti tai niin intensiivisesti, että hän on saavuttanut
ikuisuuden elinaikanaan, niin että kuolemalla, joka on
aina ekstensiivinen, aina ulkoinen, on vain vähän merkitystä hänelle.” (Deleuze 1988, 41.)
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Deleuzen kuoleman jälkeen kiinnostus hänen ajatteluaan kohtaan on lisääntynyt nopeasti. On tietysti tavanomaista, että ajattelijan kuoltua hänen antiaan pohditaan tarkemmin. Uskomme,
että kyse on muustakin. Esimerkiksi Lacanin, Derridan ja
Foucault’n ajattelua on ruodittu jo vuosikymmeniä myös Ranskan
ulkopuolella, mutta Deleuze ei ole ollut mukana tässä aallossa.
Vasta nyt tuntuisi olevan Deleuzen aika, kun hänen ajatuksiaan,
teoksiaan ja käsitteitään on sulateltu ja hänen aikalaistensa ajattelua on jo ehditty tarkastelemaan ja käyttämään. Deleuzen ajattelua koskevia julkaisuja on vuoden 1995 jälkeen ilmestynyt luultavasti satoja. Osassa niistä pyritään eksplikoimaan Deleuzen
ajattelua pääpiirteissään, osassa suhteessa johonkin tiettyyn opinalaan ja osassa pyritään viemään sitä eteenpäin. Käsillä olevasta
teoksesta on löydettävissä kaikkia näitä piirteitä, vaikka painopiste onkin Deleuzen ajattelun käytössä.
Lukemisen haasteellisuus
Deleuzelle ajattelu ja kirjoittaminen olivat itsessään käytäntöä
eivätkä jonkin käytännön teoreettista taustoittamista tai perustelemista. Deleuze pyrki aina kirjoittamaan uutta maata ja
uutta kansaa varten. Hän pyrki luomaan uusia käsitteitä, uusia ajattelun kulkuneuvoja, jotka toimisivat vastarintana nykyisyydelle. Deleuzelaisesti ajateltuna kirjoittaminen ei siis ole
muodon asettamista aineeseen tai elettyyn kokemukseen eikä
henkilökohtaisten muistojen, unelmien ja surujen selostamista.
Kirjoittaminen on aina joksikin muuksi tulemista, ja tuleminen
on aina kollektiivista.
Siksi Deleuzea voidaankin pitää tyypillisenä esimerkkinä
vaikeasti kirjoittavasta filosofista, jota lukiessa on helppo sekä
turhautua täydellisesti että nauttia ymmärtämättä paljoakaan.
Lukijan on hyväksyttävä, että Deleuzen käsitteiden käyttötapojen, suhteiden ja funktioiden opettelu saattaa kestää pitkään.
Nykypäivänä tilanne on hieman helpompi, kun joihinkin kommentaareihin on liitetty sanasto. Vaikeudesta on kuitenkin turha
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tehdä ylitsepääsemätöntä estettä, koska vaikeus ei tarkoita epäsystemaattisuutta. Deleuzen filosofia ei olekaan sattumalta vaikeaa.
Tyyli oli Deleuzelle paljon enemmän kuin ajatussisältöjen välittämistä. Se on itsessään ajattelua tuottavaa. Tyyliä värittää myös
ajatus filosofiasta käsitteiden luomisena – filosofin tehtävänä on
keksiä uusia käsitteitä, uutta ajattelua ja selvittää, miten kaaoksesta ilmaantuu identifioitavissa olevia asioita, kuten subjekteja
ja objekteja. Siksi Deleuzen ilmaisun haasteellisuus on ymmärrettävää.
Lisäksi Deleuzea voidaan luonnehtia liikkeen filosofiksi.
Maailma on hänen mukaansa jatkuvassa liikkeessä emmekä voi
siksi tyytyä ilmaisuun, jonka tarkoituksena on vain representoida valmista ja paikallaan pysyvää maailmaa. Meidän välttämättömänä osanamme on aloittaa aina keskeltä, asioiden välistä.
Myös tästä syystä Deleuzea on vaikea lukea: ajattelu on pysäytyskuvien sijaan kuin liikkuva kuva, jonka osasina ajattelemme.
Sen osoittaminen kirjoittamalla pakottaa toisinaan mutkikkaaseen ilmaisuun. Liikettä korostaessaan Deleuze on niin visuaalinen kirjoittaja, että toisinaan häntä lukiessa on hyvä piirtää paperille se, mitä ajattelee Deleuzen sanovan, ja vielä parempi, jos on
mahdollisuus tehdä siitä animaatio.
Deleuzelle oli tavanomaista korostaa, että häntä ja Guattaria
voi lukea sinne tänne hyppien, sieltä täältä napsien. Ajatus perustuu siihen, että Deleuze hyväksyi kirjoitustensa käytön: Jos teksti
toimii, niin siihen voi kiinnittyä. Jos se ei toimi, on syytä siirtyä
toisaalle. Deleuzen lukemisen opastukseksi tämä ei kuitenkaan
ole osuvin vaihtoehto. Esimerkiksi Michael Hardt (1993, xvii–
xxi) on ehdottanut, että Deleuzen lukemiseen auttaa, kun lukee
häntä kohteitaan valikoivasti käsittelevänä filosofina sekä yrittää
tunnistaa, mitä filosofista ongelmaa ja millaisia käsitteellisiä erimielisyyksiä käsitellään. Lisäksi ainakin hänen varhaisia kirjoituksiaan voidaan lukea jatkuvasti kehittyvänä filosofiana. Mistä sitten aloittaa? Yleinen suositus, jonka mukaan on hyvä aloittaa
helpoimmasta, ei välttämättä sovi Deleuzeen, koska “helppoutta”
määrittävät niin voimakkaasti lukijan valmiudet. Täytyy päättää
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itse, olisiko Spinoza vai Proust, Kafka vai elokuvateoria sopivin
aloituspaikka.
Deleuzen filosofiaa hankaloittaa myös sille ominainen niin
sanottu epäsuora diskurssi. Deleuze pyrkii kääntämään toisen
kieltä omalle kielelle, ja toisin päin: “Spinoza-Deleuze sanoo,
että...” Tätä on kritisoitu siitä, että koskaan ei voida tietää, kuka
puhuu – Deleuze vai Spinoza vai joku muu. Emme tiedä, onko
jokin muotoilu Deleuzen kannanotto vai pyrkimys eksplikoida
esimerkiksi Spinozan näkemys asiasta. Vastauksena tällaiselle
kritiikille voisi olla se, että kieli on väistämättä ja kaikkialla vastuuta pakoileva epäsuora väline. Vaikka puhe on allekirjoitettua,
kollektiivi on siinä läsnä. Deleuzen filosofiasta innostuneiden
kohdalla tämä on tarkoittanut pikemminkin käytön kuin eksegeesin harjoittamista. Kommentaareja on toki kirjoitettu ja niistä
enemmän bibliografisessa esseessä tämän teoksen lopussa.
Deleuze ei ollut kiinnostunut filosofien keskusteluista ja väittelyistä kansainvälisissä seminaareissa tai pitojen humalaisten isäntien juustopöydissä. Hänelle sellaiset toimet eivät olleet filosofiaa
laisinkaan. Sitä vastoin filosofia on käsitteiden luomista. Tällöin
eksegeesin sijasta korostuu käsitteiden käyttö. Silloinkin kun
Deleuze on nietzscheläinen tai spinozalainen, hän ei omaksu kuin
osan näistä filosofioista. Hänen tyyliinsä kuuluu valikoivuus, ja
vieläpä se, että hän vain harvoin lähti kritisoimaan virheellisinä
tai hyödyttöminä pitämiään argumentteja. Hän hylkäsi ne ja jatkoi eteenpäin kohti oman filosofiansa kehittelyä. Tästä näkökulmasta Constantin Boundas onkin todennut, että Deleuzea tulisi
lukea siten kuin Deleuze itse luki filosofian historiaa. Samaa heijastaa Guattarin toteamus:
“Edesmenneen suuren ajattelijan ajattelun elossa pitämisen
ei toivoisi tapahtuvan eksegeettisen käytännön kautta.
Pikemminkin sellainen ajattelu voidaan pitää elossa sen
uudistamisella, asettamalla se takaisin toimintaan, avaamalla uudelleen sen kysymistapaa ja säilyttämällä sen
epävarmuudet – kaikkine riskeineen, jotka se jättää perinnöksi niille, jotka yrittävät.” (Guattari, lainaus teoksesta
Stivale 1998, 1.)
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Käsillä olevasta teoksesta
Ajattelijan kunnioittaminen hänen käsitteitään käyttämällä on
toiminut myös tämän teoksen johtoajatuksena. Tarkoituksena
on matkata Deleuzen kanssa, ohjata lukijoita samalle matkalle
ja tarjota suuntaviittoja matkan varrelle. Matka voi kohdistua eri
tieteenaloihin. Tämän teoksen kirjoittajista löytyy useilla eri
aloilla toimivia: elokuva- ja mediatutkimus, kulttuurihistoria, uskontotiede, politiikan tutkimus, sosiaalipsykologia, taiteentutkimus. Lähtökohtana ei ole ollut kirjoittaa oppikirjaa, jonka avulla selitettäisiin, mitä Deleuze ajatteli, ja yritettäisiin määrittää filosofin paikka ja anti erityistieteille. Tässä toteutettu ratkaisu on
itsessään deleuzelainen: Deleuze valitsi filosofeilta niitä aspekteja, jotka antoivat potkua hänen omalle projektilleen. Käsillä olevaa teosta voidaan lukea samalla tavalla. Artikkelit eivät esittele
Deleuzea kattavasti eikä niistä ole löydettävissä kattavaa kritiikkiä Deleuzen ongelmakohdista. Sen sijaan artikkeleissa on pyritty hyödyntämään Deleuzen filosofian piirteitä, jotka tavalla tai
toisella auttavat kirjoittajia muodostamaan ongelmia ja ratkomaan niitä.
Tämän teoksen nimi, “Vastarintaa nykyisyydelle”, on paitsi
suora lainaus Deleuzen ja Guattarin viimeisestä yhteisestä kirjasta Mitä filosofia on? myös koko Deleuzen filosofiaa luonnehtiva ilmaisu. Filosofia on luovan ajattelun toimintaa, eräänlaista
kokeilemista ja ongelmallistamista, yritystä tulla toiseksi mitä on
ja tietää, kuinka ja missä määrin on mahdollista ajatella toisin.
Tässä mielessä ajatus vastarinnasta nykyisyydelle ei ole vain jotakin erillistä politiikan aluetta koskeva kannanotto, vaan koko
ajattelutyöhön elimellisesti kuuluva ulottuvuus. Vastarinta ei tarkoita yksin barrikadeille nousemista erilaisten asioiden puolesta.
Se voi tarkoittaa yksinkertaisesti ajatuskokeiluja, yrityksiä tuoda
esiin erilaisissa koosteissa toimivia voimia.
Deleuzelainen vastarinta on muotoiltu hieman eri tavoin eri
kirjoittajien taholta niin tässä teoksessa kuin kommentaarikirjallisuudessa. Esimerkiksi Philip Goodchild (1996) korostaa ajatus19
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ta halun vapauttamisesta, joka tapahtuu kollektiivisen toiminnan avulla, lisäämällä konnektioita ja affirmatiivisia suhteita, etsimällä ruumiin voimia kasvattavia suhteita, eikä niinkään jatkuvalla purkamisella ja deterritorialisaatiolla. Paul Patton (2000)
puolestaan painottaa Deleuzen ajatusta “kriittisestä vapaudesta”. Se ei tarkoita ihmisen kykyä toteuttaa esteettömästi henkilökohtaisia intressejään, vaan kykyä muuttua ja tulla joksikin
toiseksi. John Marks (1998) esittää, että Deleuze kuului siihen
ranskalaisten ajattelijoiden sukupolveen, jota kasvatettiin konventionaalisen filosofian sisäistämiseen, mutta joka keksi uuden
tavan tuoda filosofia kosketuksiin tärkeiden sosiaalisten ja poliittisten kysymysten kanssa. Näiden ajatusten perusteella on selvää,
että tässäkin teoksessa “vastarinta” koostuu erilaisista mutta toisiinsa läheisessä suhteessa olevista elementeistä: sekä kontrolloivien voimien ja jähmettyneiden valtasuhteiden tarkastelusta median, taiteen ja kapitalismin konteksteissa että yrityksistä löytää
ajattelulle ruumiin voimia lisääviä yhteyksiä. Tällaisina yhteyksinä toimivat esimerkiksi elokuvat, elokuvaohjaajat, kuvataiteilijat, videoinstallaatiot, kirjallisuus ja tietysti kaikkia kirjoittajia
yhdistävä Deleuzen ajattelu.
Ei ole sattumaa, että useissa tämän teoksen artikkeleissa
käsitellään mediaa ja taidetta. Ensinnäkin mediaa voidaan ajatella kontrolliyhteiskunnan “keskuksena” tai sen voidaan ajatella
osoittavan kontrolliyhteiskunnan logiikan, jota Deleuze tarkasteli myöhäistuotannossaan. Hän katsoi, että olemme siirtymässä
Foucault’n hahmottelemasta ja analysoimasta, 1800- ja 1900luvuilla kukoistaneesta kuriyhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan. Tätä siirtymää luonnehtivat esimerkiksi muutokset kuriyhteiskunnan normalisoinnista jatkuvaan kilpailuun ja “myyristä
käärmeisiin”: tehdasmalliin perustuvasta paikkasidonnaisesta
tuotannosta uuden kapitalismin markkinoihin, joissa informaatio- ja valuuttavirtojen liike muodostaa talouden ja siihen sosiaalistamisen “paikattoman” ytimen. Täten kontrolli on lyhytkestoista ja nopeasti muuttuvaa mutta samalla jatkuvaa ja rajoittamatonta, kun taas kuriyhteiskuntaa määritti pitkäkestoinen epäjatku20
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vuus ja institutionaalisuus. Kuriyhteiskunnassa ihmiset siirtyivät
yhdestä suljetusta ja uudelleen aloitettavasta normalisoinnin tilasta toiseen – koulusta armeijaan, tehtaasta sairaalaan tai vaikkapa
vankilaan – mutta kontrolliyhteiskunnassa tilat avautuvat kontrollimekanismien jatkuvan muokkauksen alaisiksi. (Ks. Deleuze
1995, 174–182.) Tämän teoksen kannalta keskeistä Deleuzen
hahmotelmassa on se, että erityisesti median kanavoimia informaatioverkostoja voidaan pitää suoraan ihmisten ruumiisiin ja
aivoihin tunkeutuvana kontrollimekanismina, välittömän kommunikaation jatkuvana kontrollina. Kontrollimekanismien pohdinta muodostaakin erään tämän teoksen keskeisen teeman.
Toinen keskeinen teema on taide, joka – määrittyen pikemminkin toiminnan “kyvyksi” tai ominaisuudeksi kuin esimerkiksi maalaamiseen tai kirjoittamiseen rajoittuvaksi – pakenee kontrollia. Taide on Deleuzelle vastarinnan paikka jopa siinä määrin,
että kriitikot ovat syyttäneet hänen rakentavan sekä taiteilijoista
että itsensä kaltaisista luovista ajattelijoista romanttisen vastarinnan airueen, joka halvaannuttaa “annetun” ja vapauttaa meidät
historiasta ja arkipäivän banaaliudesta. Kuitenkin Deleuzen mukaan sekä filosofia että taide ovat eräänlaista vastarintaa: filosofia
luomalla käsitteitä uutta maata ja ajattelua varten ja taide pakottamalla meidät tuntemaan (affektit) ja havaitsemaan (perseptit)
uusin tavoin.
Taiteelle, medialle ja myös mediataiteelle on tyypillistä
käsitellä erilaisia rajanylityksiä. Eräänä sellaisena voidaan pitää
orgaanisen ja ei-orgaanisen tai ihmisen ja koneen tai subjektin
ja objektin oletettujen rajojen pitävyyden kokeilua. Tämä näkyy
erityisesti digitaalisen kulttuurin taiteissa ja kyborgikirjallisuudessa, mutta myös perinteisessä maalaustaiteessa, jossa taiteilijat, aistit, värit ja työvälineet sulautuvat toisiinsa. Myös kaikenlaiset subjektikeskeisyyden kyseenalaistukset voidaan ajatella
osaksi näitä rajanylityksiä. Meillä onkin tapana aloittaa ajattelumme joistakin valmiiksi oletetuista entiteeteistä ja niiden välisistä suhteista. Deleuze kuitenkin vastustaa ajattelun aloittamista
valmiilla arkiajattelun käsitteillä ja erotteluilla ja kehottaa meitä
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tarkastelemaan niitä suhteita ja prosesseja, joiden efektinä nämä
entiteetit muodostuvat.
Artikkeli artikkelilta
Käsillä olevan teoksen artikkelien aihepiirit sivuavat tavalla tai
toisella edellä kuvattuja Deleuzen ajattelun teemoja, jotka käytännössä lomittuvat erottamattomasti toisiinsa. Teoksen alkuosassa
on keskiössä Deleuzen yhteiskunnallinen ja poliittinen ajattelu.
Sen kantavana voimana on sekä kapitalismin immanentti kritiikki että nyky-yhteiskunnan orastavien ja ominaisten piirteiden
tunnistaminen. Artikkelissaan “Muutos filosofian asiana” Jussi
Vähämäki hahmottaa kuvaa Deleuzesta poliittisena filosofina
ja nimenomaan vallankumouksen, muutoksen ajattelijana ja sitä
koskevan metafysiikan selvittäjänä. Nietzschen tavoin muutos
ei ole Deleuzelle historiaa, vaan jonkin uuden luomista. Se on
liikettä: tapahtuma, jota määrittää kesto. Vallankumous onkin
kaikessa määrittelemättömyydessään ja ilman etujoukkoja tapahtuvassa luonteessaan “kapinaa ilman syytä”. Muutoksen filosofiaa tarkastellessaan Vähämäki selvittää myös joitakin Deleuzen
ajattelun yhteiskuntateoreettisia implikaatioita, erityisesti sitä,
miten Deleuzen poliittinen filosofia ja kontrolliyhteiskuntien
poliittisten kysymysten muotoilut poikkeavat esimerkiksi
Anthony Giddensin ja Niklas Luhmannin sosiologisista ajatuksista, joissa sosiaalista ulossulkemista pidetään myöhäismodernien
yhteiskuntien keskeisenä ongelmana. Tässä kiteytyy Deleuzen filosofoinnin suora kytkentä postfordistisen yhteiskunnan keskeisiin kontrollimuotoihin ja niiden vastustamiseen.
Muissa teoksen artikkeleissa kontrolliyhteiskunnan teemoja
hahmotetaan pitkälti median ja taiteen konteksteissa. Esimerkiksi
Teemu Tairan artikkeli “Viivoista koostetut, viivojen lävistämät.
Deleuze, kulttuurintutkimus, Magnolia” esittelee, miten Deleuzen
ja Guattarin kirjoituksia “käytäntöjen järjestäytymisen” kartoittamisista voidaan soveltaa kulttuurintutkimukselliseen elokuvaanalyysiin. Taira pureutuu Paul Thomas Andersonin ohjaamaan
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elokuvaan Magnolia (USA 1999), joka asettaa hänen mukaansa
esiin sekä uusia ja kollektiivisia elämisen malleja että eräitä kontrolliyhteiskunnan piirteitä. Taira osoittaa, että Magnolian tapahtumien ja Deleuzen käsitteistön avulla voidaan diagnosoida nykyyhteiskunnan kontrollijärjestelmiä, kuten median tietovisoja,
oidipaalisia asetelmia ja yksilöllisyyttä korostavia diskursseja.
Kontrolliyhteiskunnan käsite kytkeytyy myös tiiviisti viime kädessä ontologiseen kysymykseen ihmisen ja koneen, orgaanisen ja keinotekoisen välisestä suhteesta. Vaikka Deleuze ei
varsinaisesti luonut omaa teknologian filosofiaa, hänen immanenssin filosofiansa tarjoaa mahdollisuuksia ajatella yleensä vastakkaisiksi ja erillisiksi koettuja asioita toisiinsa tosiasiallisesti
kietoutuneina ilmiöinä. Jussi Parikan artikkeli “Mihin pystyy koneellinen ruumis? Koneista, ruumiista ja niiden liitoksista” tarkastelee “epäinhimillisiä kohtaamisia” ihmisen ja koneen välillä.
Ihmisen ja koneen erottaminen onkin ollut modernin ajattelun
leimallinen piirre. Parikka selvittää, kuinka ajatus koneellisesta
ruumiista, koneen ja ihmisen liitoksista, voi toimia uutta ajattelua luovana kulttuurifilosofisena käsitteenä. Tässä yhteydessä
Deleuze asettuu nykyisen kulttuuriteoreettisen keskustelun ytimeen esimerkiksi Donna Harawayn, Paul Virilion ja kyberpunkkirjailija William Gibsonin rinnalle.
Pasi Väliahon artikkelissa “Audiovisuaalisen median ja kontrollin neuroestetiikasta” keskitytään mediaa, yhteiskuntaa ja
yksilöitä jäsentäviin sosioteknologisiin muodostelmiin. Väliaho
hahmottaa Deleuzen “neuroestetiikkaa”, jonka puitteissa audiovisuaalisten mediateknologioiden ja aivojen läheinen kytkös tulee esille. Darren Aronofskyn elokuvaa “Unelmien sielunmessu”
(USA 2000) esimerkkinään käyttäen hän argumentoi, että nykyinen mediakontrolli operoi nimenomaan aivojen – tuntemisen,
haluamisen, ajattelun ja muistin – lävitse.
Myös Trond Lundemo tutkii artikkelissaan “Ajattelun polut: malleja isomorfisille suhteille teknologian ja mielen välillä”
Deleuzen käsitystä audiovisuaalisen teknologian ja henkisten
toimintojen suhteesta. Lundemo kartoittaa audiovisuaalisen il23
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maisun ja mentaalisten prosessien kytkeytymisten menneisyyttä
ja nykypäivää elokuvasta tietokoneeseen kahden elokuvateknisen
ilmiön – ristiinleikkauksen ja jaetun kuvan – kautta suhteuttaen
samalla Deleuzen ajattelua niin elokuvateorian perinteeseen kuin
viimeaikaisiin käsitteellistyksiin tietokoneympäristöistä ja installaatiotiloista.
Väliahon ja Lundemon artikkelit sivuavat läheisesti paitsi
teoksen alkupuolen näkemyksiä kontrolliyhteiskunnasta myös
loppuosassa kiteytyviä ongelmanasetteluja, joiden kiinnekohtana on Deleuzen estetiikka ja taiteenfilosofia. Deleuzelle taiteessa ei ole kyse harmonisen subjektin kontemplaatiosta taideteoksen edessä eikä hänen estetiikkansa pyri teosten arvottamiseen.
Taidekokemuksessa ei Deleuzen mukaan ole kyse arvostelmien
tekemisestä, vaan erilaisten voimien valtaan asettumisesta: taide
valjastaa voimia ja vie kokijansa mukanaan. Estetiikan ja taiteentutkimuksen tehtävä on tällöin näitä voimia ilmaisevien merkkien eritteleminen ja tutkiminen.
Artikkelissaan “Todellisuuden intensiivisyys: Deleuze,
Pasolini, Afrikka” Jukka Sihvonen mallintaa sitä todellisuuden osa-aluetta, johon taide nimenomaisesti liittyy selvittäen
Deleuzen ja elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolinin käsityksiä taiteen
ja erityisesti elokuvataiteen olemuksesta ja tehtävästä. Sihvosen
mukaan taiteen todellisuus on Pasolinin ja Deleuzen avulla tarkasteltuna “intensiivistä”. Siinä keskeistä on uusien aistimusten
ja havaintojen luominen. Tämä kytkeytyy myös kysymykseen
elokuvan suhteesta ajatteluun ja mahdollisuuteen kuvittaa sekä
kuvitella uusia, ennenkokemattomia maailmoja.
Kari Yli-Annalan artikkeli “Ajan avautuminen paikassa:
videoinstallaation kokemuksesta” siirtää näkökulman taiteen
kokemukseen ja kokemustilaan. Artikkelissa tarkastellaan videoinstallaatioiden luomia tilallisia ja ajallisia muodostelmia
mediatutkija Margaret Morsen ja Deleuzen käsitteiden avulla. Videoinstallaatioiden pystyttämä “välitila” luo uudenlaisia,
eritoten muistiin kytkeytyviä ajallisia koosteita galleriatilassa.
Videoinstallaation historian eri vaiheita ja tekijöitä – Nam June
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Paikista Eija-Liisa Ahtilaan – analysoiden Yli-Annala hahmottaa
välitilan kohtaavaa “kuka-tahansa-vierailijaa”, jonka fysiikka ja
psyyke sulautuvat osaksi liikkuvien kuvapintojen sykettä.
Atte Oksasen artikkelissa “Haluavat, persoonattomat ja rajattomat ruumiit: Gilles Deleuzen ajattelu ruumiillisuuden ja kuvataiteilijoiden tutkimuksessa” paneudutaan itse luomisprosessiin.
Oksanen analysoi haastattelemiensa kuvataiteilijoiden kokemuksia. Metodisessa kokeilussaan hän pyrkii murtamaan romanttista taiteilijamyyttiä itseään etsivästä ja ilmaisevasta subjektista. Oksanen käsittää taiteilijoiden luomisen tulemisen prosessina, heterogeenisena aineellisten sekä diskursiivisten komponenttien koosteena, jossa itsensä löytämisen sijaan subjektit alkavat
“virrata” niin aistimuksiensa kuin käsitteellistyksiensä tasoilla
uusiin suuntiin. Kyse on uusien subjektifikaatioiden, uusien
elämisen mahdollisuuksien keksimisestä, siis vastarinnasta nykyisille elämisen malleille.
Janne Toivoniemen teksti “Skitsoanalyysiä keltanokille” keskittyy Oksasen tavoin uusien elämisen mallien rakentamiseen.
Siinä ei kuitenkaan pureuduta empiirisiin aineistoihin, vaan johdatetaan lukija Deleuzen ja Guattarin skitsoanalyyttisen asenteen tai elämänfilosofian perusteisiin. Toivoniemi selventää erityisesti Deleuzen ja Guattarin kitkaista suhdetta niin freudilaiseen kuin lacanilaiseen psykoanalyysiin pyrkien asemoimaan
Deleuzen mahdollisen käytön akateemisesta maailmasta suoraan
arkielämään, “ympäristön skitsofrenisoimiseen”. Näin kritiikin
kohteeksi eivät asetu niinkään psykiatriset ja psykoterapeuttiset
käytännöt kuin ympäristön oidipaalisuutta ylläpitävät koneistot
yleisesti ja media erityisesti.
Teoksen päättää toimittajien kokoama katsaus Deleuzen tuotantoon ja sen käyttöön. Kirjoittajat esittelevät lyhyesti Deleuzen
keskeisimmän tuotannon, kertovat suomennetuista Deleuzen
kirjoituksista, kokoavat käsityksiään hyvistä Deleuzen ajatteluun johdattavista teksteistä ja selvittävät, millaisten ongelmien
muotoiluun ja ratkaisuun Deleuzea on käytetty eri oppialoilla.
Katsauksen painopisteenä on englanninkielinen kirjallisuus siksi
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että se rohkaisisi myös ranskan kieltä taitamattomia tarttumaan
Deleuzen ajatteluun ja sovittamaan sitä omien käsillä olevien
ongelmien ratkaisemiseen ja erityisesti tulevien ongelmien
muotoilemiseen.
Kiitokset
Käsillä olevan teoksen synty juontaa Turussa keväällä 2002
järjestettyyn Deleuze-kollokvioon “Kulttuuriset koosteet ja koneistot – näkökulmia Gilles Deleuzen filosofiaan”, jota allekirjoittaneiden lisäksi professori Jukka Sihvonen oli järjestämässä
Turun yliopiston Mediatutkimuksen ja Uskontotieteen oppiaineiden sekä Kulttuuristen merkitysten välittymisen tutkijakoulun suosiollisella avustuksella. Itse kollokviossa oli alustamassa
osa tämän teoksen kirjoittajista sekä Hannu Sivenius ja Tarmo
Malmberg, jolta ajatus kollokvion järjestämisestä alkujaan lähti.
Kiitokset teoksen saattamisesta julkaistavaksi kuuluu kirjoittajille
sekä Kulttuuristen merkitysten välittymisen tutkijakoululle ja sen
johtoryhmälle, jonka tuki on ollut korvaamaton niin kollokvion
järjestämisessä kuin teoksen julkaisemisessa.

26

Johdanto

Kirjallisuus
Badiou, Alain 1997. Deleuze. “La clameur de l’Etre”. Paris: Hachette.
Bogue, Ronald 1989. Deleuze and Guattari. London: Routledge.
Deleuze, Gilles 1988. Spinoza. Practical Philosophy. San Francisco: City Lights.
Deleuze, Gilles 1992. Autiomaa. Kirjoituksia vuosilta 1967–1986. Suom. Jussi
Kotkavirta & al. Helsinki: Gaudeamus.
Deleuze, Gilles 1995. Negotiations 1972–1990. New York: Columbia UP.
Deleuze, Gilles 2002. L’ île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953–
1974. Paris: Minuit.
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix 1993. Mitä filosofia on? Suom. Leevi Lehto.
Helsinki: Gaudeamus.
Eribon, Didier 1993. Michel Foucault. Suom. Päivi Järvinen & Pertti Hynynen.
Tampere: Vastapaino.
Goodchild, Philip 1996. Deleuze and Guattari. An Introduction to the Politics
of Desire. London: Sage.
Guattari, Félix 1995. Chaosophy. New York: Semiotext(e).
Hardt, Michael 1993. Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy. London:
UCL Press.
Marks, John 1998. Gilles Deleuze. Vitalism and Multiplicity. London: Pluto
Press.
Norris, Christopher 1987. Derrida. London: Fontana Press.
Patton, Paul 2000. Deleuze and the Political. London: Routledge.
Patton, Paul & Protevi, John (eds) 2003. Between Derrida and Deleuze.
London: Continuum.
Protevi, John 2001. Political Physics. Deleuze, Derrida and the Body Politic.
London: Continuum.
Stivale, Charles J. 1998. The Two-Fold Thought of Deleuze and Guattari.
Intersections and Animations. New York: The Guilford Press.
Žižek, Slavoj & Daly, Glyn 2003. Conversations with Žižek. Cambridge:
Polity.

27

28

Muutos filosofian asiana
Jussi Vähämäki

“Luulen, että minä ja Félix Guattari olemme
pysyneet marxilaisina, kenties kahdella eri
tapaa, mutta olemme molemmat pysyneet.
Ongelma on, että emme usko poliittiseen
filosofiaan, joka ei keskity kapitalismin ja
sen kehityksen analyysiin. Se mikä meitä
Marxissa eniten kiinnostaa, on kapitalismin analyysi immanenttina järjestelmänä,
joka siirtää jatkuvasti omia rajojaan ja näkee ne aina suuremmassa mittakaavassa,
koska Pääoma itse on raja.”
Gilles Deleuze (1990, 232.)1

Gilles Deleuze on vallankumouksen ajattelija ja vallankumouksellinen ajattelija. Hänen ajattelunsa ydin on muutos (ransk.
devenir, engl. becoming) ja se toimii vain keskellä, välissä, muutoksessa.
Mikä luonnehtii vallankumousta? Vastaus on helppo antaa
yhdellä sanalla: kesto. Vallankumous ei koskaan ole, vaan se kestää. Se on tapahtuma ajassa. Vallankumoukset saattavat tehdä
historiaa, tuottaa tuloksia, päättyä katastrofeihin, mutta ne eivät
“ole” lopputuloksensa, historiansa tai katastrofinsa. Ne eivät palaudu historiallisiin ehtoihinsa, koska ne ovat ihmisten subjektiivisuuden, heidän halujensa ja toiveidensa ilmauksia. Nämä halut
ylittävät aina annetun, jo olemassa olevan maailman; ne viittaavat
muihin mahdollisiin maailmoihin. Jo Ranskan vallankumouksen
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ylistäjät ja vastustajat olivat tästä yhtä mieltä. Vallankumoukset
muuttavat, ne ovat muutosta. Eikä muutos synny reaktioista tai
vastauksista. Sillä ei ole mitään tekemistä keskustelun tai kommunikaation kanssa. Se on luomista vailla esikuvia, aktivismia
vailla syytä.
Vallankumouksen aikamuoto on epämääräinen, aika, jota ei
voida laskea ja jakaa osiin. Epämääräistä aika on siinä mielessä
kuin Henri Bergson puhuu ajasta: “Aika on sitä, mikä estää, että
kaikki on välittömästi annettu. Se hidastaa, tai pikemminkin on
hitautta.” Ajan on oltava “muokkaamista” ja “luomisen väline”, ja
ajan olemassaolo todistaa, että olioissa on epämääräisyyttä, “aika
on juuri tätä epämääräisyyttä”. (Bergson 1991, 1333.) Kestona
vallankumousta luonnehtivat epämääräiset, vailla tekijää olevat
mullistukset ja liikkeet. Vallankumous ei koskaan tapahdu tilassa. Päinvastoin, se vyöryy aina yli tilan rajojen ja rikkoo kaikki
hierarkiat. Vallankumous on liikettä.
Mistä muutos – vallankumouksen kesto, sen pelkkä aika
– on pantu kokoon, jos kyse ei ole syistä ja seurauksista tilassa,
mitattavasta ja paloiteltavasta ajasta, vaan epämääräisestä, mittaamattomasta ajasta? Deleuzelle kesto on multitudo, moneus
(multiplicitè). Kuten hän korostaa, kyse ei ole adjektiivista tai
ominaisuudesta. Multitudo ei ole kokoonpantu monista, liimattu yhteen erilaista. Se ei koostu yksilöistä. Se ei ole pluralismia.
Se ei ole toleranssia, jokaisen konfliktin ja liikkeen poistamista.
Moneus on todellinen nimi, joka tekee yhden ja monen välisestä ongelmasta turhan tai typerän ongelman: kyse ei ole enää
monien erilaisten organisoimisesta yhteisen asian kautta yhdeksi
siten, että jokainen erilainen kykenee mahdollisimman hyvin ilmaisemaan itseään toisia estämättä. Ei tarvita yhteistä nimittäjää,
yhteistä kieltä yhteistoiminnan edellytykseksi. Moneus ei ole
kiinni yhteisessä asiassa tai määrätyissä merkityksissä. Se löytää
yhteisyytensä, ykseytensä, pelkästä muutoksesta. Erot ovat siinä
intensiteettejä, eroja voimassa tai ajassa.
Jos klassiselle poliittiselle filosofialle luonteenomainen yhden ja
monen välinen ongelma on Deleuzelle turha, niin kenties vieläkin
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typerämpi ongelma on ulossulkemisen / mukaan ottamisen moderni ongelma. Moneus ei tee eroa sisällä ja ulkona olevan välillä,
siltä puuttuu kokonaan transsendenssi:
“Kun lauma muodostaa piirin tulen ympärille, jokaisella
voi olla naapuri vasemmalla ja oikealla puolellaan muttei ketään takanaan, selkä on paljastettu villille erämaalle.
Tämä on skitsopositio: subjekti on aina laidalla, reunalla.”
(Deleuze 1992, 62.)
Subjekti ei ole koskaan sisällä tai ulkona, vaan aina laidalla, aina
“yksin yhdessä” muiden kanssa.
Deleuzen ajattelun vastakkaisuus ulossulkemisen ja mukaan ottamisen, inkluusion ja ekskluusion teorioille on tärkeä,
sillä sekä poliittinen ajattelumme että politiikkamme ovat
kouristuneet yhtäältä tasa-arvon ja yhtäläisten oikeuksien ja toisaalta mukaan ottamisen ja ulossulkemisen teemojen ympärille.
Deleuze parantaa näistä kouristuksista: jokainen yksilö, kaikki kappaleet ja kaikki ymmärrys levittäytyvät samalle tasolle ja
erottautuvat toisistaan vain yhdistelmiensä nopeuksien mukaan.
Tämä immanenssin taso ei tarvitse minkäänlaista teologista tai
politologista lisäulottuvuutta, samantekevää viittaako tuo lisäulottuvuus sitten näkyvään (valtio, suvereeni) tai kätkettyyn
(jumala, totuus) transsendenttiin.
Ulossulkemisen ongelma
Toisin kuin Deleuze, nykyinen sosiologinen ja sosiaalipoliittinen
ajattelu pitää ulossulkemista keskeisenä teemanaan. Esimerkiksi
Niklas Luhmann (1983, 147–148) ja hieman myöhemmin
Anthony Giddens (1998) ovat väittäneet, että sosiaalisesta
ekskluusiosta on tulossa myöhäismodernien yhteiskuntien keskeinen ongelma. Syrjäytyminen, sivuun jääminen ja vaikeneminen
ovat suurimpia yhteiskunnallisia uhkatekijöitä, joita vastaan on
taisteltava. Deleuze ei ajattele näin, koska hänelle jokainen yksilö
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ja kaikki ymmärrys levittäytyvät samalle tasolle. Pikemminkin
hän näkee tämän sosiaalipoliittisen syrjäytymisen ehkäisemisen
vaaralliseksi. Kuinka se on mahdollista?
Maailman globaalistuminen näyttäisi vahvistavan Luhmannin
ja Giddensin analyysin paikkansapitävyyden: hökkelikylät, favelat ja banlieut levittäytyvät samanlaisina kaikkialle. Sosiologisten
teorioiden hellimä ajatus eri yhteiskunta-alueiden suhteellisesta
itsenäisyydestä ja eriytymisestä myös moninkertaistaa ulossulkemisen mahdollisuuksia (yksilön on esimerkiksi vaikea elää kaikissa mahdollisissa “sosiaalisissa maailmoissa”), ainakin mikäli
nämä teoriat edes osin ovat paikkansapitäviä. Havainnot ovat
tärkeitä, mutta eivät sellaisenaan riitä perustelemaan käsitystä,
jonka mukaan ulossulkeminen/mukaan ottaminen muodostaisivat nyky-yhteiskuntien tärkeimmän sosiaalisen ja poliittisen kysymyksen. Varsinkin jos ulossulkemisen ongelmaa tarkastellaan
suhteessa moderneille yhteiskunnille luonteenomaiseen pyrkimykseen kohti universalismia ja tasa-arvoa sekä yhtäläisiä oikeuksia, jotka muodostavat modernien poliittisten järjestelmien käsitteellisen perustan abstraktissa inhimillisessä elämässä sellaisenaan ja tuon elämän subjektiivisissa oikeuksissa: oikeus selvitä
hengissä, oikeus turvallisuuteen. On tietysti totta, että universalismi ei välity sellaisenaan ja sen rinnalla voi esiintyä ekskluusiota, mutta kuinka voidaan perustella, että modernit yhteiskunnat suoranaisesti tuottaisivat ulossulkemista eivätkä vain siedä
sitä? Ulossulkeminen viittaa myös negatiiviseen poistamiseen ja
eroon pääsemiseen, kun modernit yhteiskunnat ovat pikemminkin pyrkineet mukaan ottamiseen, normalisoimaan epänormaalia tai poikkeavaa. Erityisesti Michel Foucault (1998) on korostanut, että ulossulkemisen muotojen tilalle astuvat modernit
vallan tekniikat, jotka perustuvat normalisointiin ja kontrolliin
eivätkä niinkään tilalliseen eristämiseen tai sulkemiseen ulos:
“Foucault’a pidetään usein kuriyhteiskuntien teoreetikkona, yhteiskuntien, joissa internointi on tärkein tekniikka
(ei vain sairaala ja vankila, vaan koulu, tehdas, kasarmi).
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Todellisuudessa hän oli ensimmäisiä, jotka väittivät, että
olemme nimenomaan etääntymässä kuriyhteiskunnista ja
että ne ovat niitä, joissa emme enää ole. Olemme astumassa
kontrolliyhteiskuntiin, jotka eivät enää toimi internoinnin
perustalta, vaan pikemminkin jatkuvan kontrollin ja välittömän kommunikoinnin perustalta.” (Deleuze 1990, 236.)
Toisin kuin kuriyhteiskunnissa, uusissa kontrolliyhteiskunnissa
sisä- ja ulkopuolen välinen raja on hämärtynyt ja erilaiset suljetut
instituutiot koulusta mielisairaalaan ja armeijasta tehtaaseen ovat
joutuneet avautumaan jatkuvan kasvatuksen, avohoidon, uuden
turvallisuusajattelun ja uuden tuotannon myötä. Tehdas joutuu
päästämään kysynnän ja kuluttajan suoraan sisään tuotantoon,
oppiminen muuttuu oppimisen oppimiseksi, vankilat muuttuvat seuraamusjärjestelmiksi ja sairaalat “jalkauttavat” potilaat
avohoitoon. Ero ulkoisen ja sisäisen, instituution ja sen ulkopuolen välillä on hämärtynyt. Tila on menettänyt rajansa ja samalla kontrollin ja ohjauksen järjestelmät ovat levittäytyneet määrätyistä tiloista, joissa ihminen vietti tietyn ajan elämästään, koko
elämän aikaan. Deleuzen mukaan raha ilmaisee näiden kahden yhteiskunnan eroa, koska kuri ja kuriyhteiskunta ovat aina
suhteessa lyötyyn, kultaan sidottuun rahaan, kontrolli ja kontrolliyhteiskunta puolestaan aaltoileviin vaihtoihin, modulaatioihin,
jotka ohjaavat rahojen liikkeitä. (Deleuze 1990, 243.)2
Ulossulkemista ei voi myöskään sekoittaa riistoon tai sortoon,
koska se on niiden täydellinen vastakohta: riistetty on järjestelmän toiminnan keskeinen osa eikä siitä ulossuljettu. Onkin
vaikea ymmärtää ulossulkemisen ajatusta keskeiseksi nykyaikaisten yhteiskuntien toiminnalle, mikäli siinä on kyse negatiivisesta erottamisesta tai välinpitämättömyydestä. Jos se sen sijaan on
tekemisissä esimerkiksi hyväksikäytön, riiston jne. kanssa, teoria
ja sen terminologia näyttää kykenemättömältä käsitteellistämään
sitä, mikä vain näyttäytyy ulossulkemisena tai mukaan ottamisena, mutta on tosiasiallisesti hyväksikäyttöä ja alistamista.
Lähtökohtana uudelle teorialle ulossulkemisesta voi olla vain
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suljettujen järjestelmien hajoaminen ja siitä peräisin oleva yhteiskunnallisen järjestyksen uusintamisen ja yksilön olemassaolon toisistaan erkaantuminen, siis moderneille yhteiskunnille
luonteenomaisten välitysten järjestelmien kriisi. Tämän kriisin
seurauksena yksilö ei enää resonoi julkisen alueella eikä instituutioissa, vaan jää ikään kuin kynnykselle, ja seurauksena on vastavuoroinen vierauden tunne (suhteessa instituutioihin), mutta
samalla myös yhteiskunnan (hallinnan ja kontrollin) kohdentuminen suoraan yksilöön vailla instituutioiden välitystä. Tästä
kääntymisestä syntyvät myös uudet kontrollimuodot, jotka eivät
enää toimi ulossulkemisen/mukaan ottamisen ja niille luonteenomaisten erityisten instituutioiden tasolla, vaan tunkeutuvat
koko elämänprosessiin. Nämä uudet kontrollimuodot eivät toimi epäsuorasti paikallistamalla ihmisiä johonkin tilaan, määrättyyn substantiaaliseen yhteisöön: suomalainen, tehdastyöläinen,
sotilas, koululainen. Epäsuorasta, välittyneestä kontrollista, joka
pyrkii jonkun yhteisen päämärän kautta alistamaan ihmiset homogeenisiksi kansalaisiksi, ollaan siirtymässä suoraan kontrolliin,
joka kohdistuu elämän aikaan eikä ohjaa enää ihmisten toimintaa
yhteisten intressien kautta. Tämä suora kontrolli korvaa kansallisvaltion kaltaiset kontrollimuodot uudella muodostumalla, jota
Michael Hardt ja Antonio Negri ovat nimittäneet Imperiumiksi
(Hardt & Negri 2000).
Suljettujen tilojen ja niihin sidotun merkityksellisen toiminnan kriisiä Deleuze analysoi viimeisissä kirjoituksissaan, etenkin
puhuessaan sanasta ja kommunikaatiosta, jotka ovat täysin rahan läpäisemiä ja tarpeesta luoda kommunikaation vastakohtana “katkaisimia”, jotta kyettäisiin pakenemaan uusia kontrollimuotoja. Siksi vallankumouksen ajankohtainen ongelma ei ole
syrjäytymisen estäminen ja pääsy mukaan kommunikaatioon, astuminen julkisen alueelle tai yhteiseen maailmaan, vaan pikemminkin pakeneminen kommunikaatiota, pakkoa olla mukana ja
näkyä. Kommunikaatiota vastaan Deleuze asettaa hiljaisuuden,
kuten Nietzsche asetti naamion identiteettiä vastaan tai kuten
Benjamin asetti hajamielisyyden modernin kapitalismin vaati34
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maa huomion kiinnittämistä vastaan. Siksi ulossulkeminen ja
mukaan ottaminen eivät deleuzelaisesta näkökulmasta muodosta
nykyaikaisen immanentin kapitalismin politiikan keskusakselia.
Päinvastoin, hän korostaa toistuvasti, että
“vallankumouksen ajankohtainen ongelma, vallankumouksen ilman byrokratiaa, tulevat olemaan ne uudet
sosiaaliset suhteet, joissa aktiiviset vähemmistöt, singulaarisuudet astuvat nomadiseen tilaan vailla omaisuutta/
ominaisuuksia ja aitauksia.” (Deleuze 1969, 19.)
Ajankohtaisia ovat siis sellaiset sosiaaliset suhteet, joissa astutaan
suoraan, vailla omaisuuden, ominaisuuksien ja informaation (tai
tuotteen) välitystä yhteisen alueelle, yhteiseen kieleen:
“Nykyisessä tilanteessa kapitalismi ei ole enää suuntautunut tuotantoon, jonka se usein lähettää kolmannen maailman periferioihin… Se on hypertuotannon kapitalismia.
Se ei osta enää raaka-aineita eikä myy enää lopputuotteita:
se ostaa lopputuotteita tai kokoaa erillisiä palasia. Se haluaa
myydä palveluita ja ostaa osakkeita.” (Deleuze 1990, 245.)
Kapitalistiset kontrollijärjestelmät eivät toimi enää suoran, edellytyksettömän osallistumisen ja epäsuoran, välittyneen osallistumisen vastakkaisuuden tasolla, vaikka kapitalismin yksi vakio
onkin ihmiskunnan kolmen neljäsosan pitäminen äärimmäisessä
kurjuudessa, “liian köyhinä velkaan, liian lukuisina internointiin”
(Deleuze 1990, 245). Deleuzen mukaan uudet kontrollijärjestelmät joutuvat tekemisiin paitsi rajojen katoamisen, niin myös
“ghettojen ja parakkikaupunkien räjähdysten” kanssa. Toisin sanoen, ne eivät voi toimia lokaalin tilan, vaan globaalin territorion
ja sen pikemminkin ajallisten kuin tilallisten prosessien tasolla.
Multitudo elävänä työnä
Politiikan keskusakseli ja siis politiikan kysymykset jollain tavoin
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yhdistävä näkökulma on löydettävissä lähtemällä liikkeelle multiplisiteetin, multitudon tai moneuden käsitteestä (käytän poliittisen filosofian multitudon käsitettä ja Deleuzen multiplisiteetin
käsitettä tässä lähes yhteneväisinä). Se on oleellinen ja tilallisiin
erotteluihin palautumaton elementti, jossa jotain tapahtuu. Se
on Deleuzen ja deleuzelaisen poliittisen filosofian ja politiikan
lähtökohta. Kyse on monista subjekteista, äärettömästä määrästä
“pisteitä”, täysin eriytyneestä (differentoituneesta) joukosta. Sitä
ei voi palauttaa yhteen eikä sitä voi edustaa, siltä puuttuu transsendentaali yhteinen nimittäjä. Mutta moneus on myös tuottavien singulaarisuuksien joukko, singulaarisuuksien, joiden tuottavuus ei palaudu aktuaaliseen. Se on luovaa työtä vailla esikuvia.
Lisäksi se on ontologinen voima, täysin itsenäinen vapaa voima
historian ja näkyvän maailman ulkopuolella ja se kykenee antamaan voiman halulle muuttaa maailman. Se on halu muutokseen, joka haluaa luoda maailmasta oman kuvansa.3
Mitä on “kesto” moneutena, jossa jotain tapahtuu? Ennen kaikkea kyse on yhdessä olemisesta tai kanssaolemisesta, joka ei tiivisty
joksikin konkreettiseksi ihmisruumiiden moneudesta irralliseksi
faktaksi (valtioksi), jolle valta voisi pohjautua. Kanssaoleminen ei
ole luonteeltaan aktuaalista. Toisin sanoen, se ei tapahdu jossain
tilassa, jonkin erityisen yhteisen asian, olion, tuotteen tai kommunikoitavan merkityksen kautta. Jokainen on kestossa “yksin
yhdessä”, samassa ajassa ja kuitenkin erillisenä. Siksi moneus ei
toteudu erityisinä tekoina, joiden kautta voitaisiin esimerkiksi
määritellä mikä on vallankumouksellista tai kuka on vallankumouksellinen. Tästä huolimatta oleminen kestona, pelkkänä aikana on todellista. Yksin yhdessä oleminen on moneudessa ideaalista, mutta ei abstraktia, todellista, mutta ei aktuaalista, heterogeenista, mutta jatkuvaa ja jakamatonta kuitenkaan luontoaan
vaihtamatta. Jotakuinkin näin Deleuze määrittelee virtuaalisen
kategoriana, ja virtuaalinen on multitudon muoto olla, muutoksen ja vallankumouksen aikamuoto, se miten tapahtuma on.
Moneus on ajan välitön olemassaolon muoto. Yksi lyhyimmistä ja
tarkimmista Deleuzen moneuden, multitudon käsitteen määrit36
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telyistä löytyy artikkelista “Mistä tunnistaa strukturalismin?”
(Deleuze 1972, 299–335), vaikka hän ei käsitettä nimeltä artikkelissa käytäkään.
Multitudo, moneus, jossa eri ajat ovat yhdessä, on muutoksen
ja vallankumouksen kestoa. Se on luovuutta vailla esikuvia, vailla aktuaalisia tekoja, yhteistä asiaa tai kommunikoitavia sisältöjä.
Se kykenee mihin tahansa. Marxia parafraseeraten sitä voidaan
kutsua “eläväksi työksi”. Elävä työ voimana, joka ei palaudu mihinkään erityiseen tekoon, mihinkään erityiseen olemassaolon
tapaan (tai historialliseen aikakauteen filosofian termein sanottuna4) on multitudon tapa olla olemassa. Se on aina historian ja sen
asettamien ehtojen ulkopuolella (Deleuze vastustaakin ankarasti filosofian historian opiskelua, koska se jähmettää muutoksen
mahdollisuuden ja tekee filosofiasta vain huolellisten tyttöjen ja
poikien visailua opettaja-juontajan valvonnassa). Kestona se on
ottamatta mitään erityistä hahmoa, palautumatta yhteenkään
erityiseen ilmaisuunsa. Se on toimintaa, joka ei materialisoidu
koneiksi tai laitteiksi, vaan pakenee materiaalisuutta ja tuotteistamista. Se ei halua näyttäytyä eikä se halua astua kommunikaation osapuoleksi. Deleuze vastustaa filosofiaa kommunikaationa,
koska sen enempää kommunikaation vaatima “konsensus” tai sen
edellyttämät “demokraattisen keskustelun säännöt” eivät riitä käsitteiden muodostamiseen, koska käsite ilmaisee liikettä.5
Elävän työn tuotteistaminen on aina myös sen rajoittamista,
pakottamista johonkin erityiseen tehtävään. Elävä työ on virtuaalista ja reaalista Deleuzen käsitteiden mukaan, mutta ei potentiaalista tai aktuaalista. Juuri näin on kuvattu myös siirtymä
vanhasta tehdasyhteiskunnasta, jossa oli mahdollista erotella työ
ja vapaa-aika, tuotanto ja uusintaminen, elämä ja politiikka toisistaan, uuteen postfordistiseen yhteiskuntaan, jossa tehdas ja toimisto sulavat elämään. Tällä uudella horisontaalisella pinnalla ihmisaivot muuttuvat valkokankaaksi, jolla kuvat alkavat liikkua
paikoiltaan (Deleuze 1986). Tai, sovellettuna nykykapitalismin
analyysiin, se merkitsee, että tuottavuuden perusta ei ole enää erityisessä investoinnissa, erityisissä kyvyissä, vaan yhteiskunnassa ja
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yhteiskunnallistuneiden ihmisaivojen käytössä. Nykyään maksimaalinen määrä (työn) vapautta ja irrottautuminen kurisuhteesta
muuttuu rikkauden tuottamisen perustaksi.
Samalla siirrytään keynesiläisestä tai sosialistisesta suunnitelmataloudesta horisontaalisen “luokkataistelun” tasolle, jossa pannaan liikkeelle, organisoidaan ja käytetään hyväksi ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen kykyjen, tunteiden ja aistimusten kokonaisuus. Ajattelu joutuu töihin ja työstä tulee ajattelua. Näin
syntynyt uusi työvoima pysyy immanenttina suorituksissaan
eikä kiinteydy tai materialisoidu tuotteisiin. Nykyaikaisen työn
projektiluonne, jatkuva projektien valmistelu entistenkin ollessa
vielä kesken, on ehkä yksi ilmaus lopettamisen ja esiin tulemisen
riskeistä. Työn ja sen tuotteen erottamattomuus merkitsee työn
välitöntä poliittisuutta ilman erityisiä välittäviä instituutioita, esineitä, objekteja, ilman informaatiota. Suhteet yhdistyvät likeisyyden ja torjunnan lakien mukaan. Hyviä ovat ne, jotka lisäävät
voimaa, laajenevat ja yhdistyvät, huonoja ne, jotka tukahduttavat
ja hajottavat. Täältä nousee Deleuzen “etologinen etiikka” vastakohtana transsendentille moraalille. Se vastustaa kurimoraalia ja
kuriyhteiskuntaa ja kertoo siirtymisestä kontrollin yhteiskuntiin.
Multitudo, “elävä työ” ja sen keskeinen asema uudessa immanentissa kapitalismissa on Deleuzen filosofian virtuaalinen konteksti, jolle hän luo metafysiikkaa, koska ilman metafysiikkaa
multitudo jää abstraktiksi ja vaille merkitystä tai vaille intuitiota.
Ilman metafysiikkaa siitä tulee huonoa elokuvaa, huonoa aivojen käyttöä. Toisin sanoen, ilman metafysiikkaa (ja ilman muistia) multitudo koostuu reaktiivisesta sarjasta toisiaan seuraavia
aistimuksia eikä se kykene luomaan tai muuttamaan aktiivisesti. Muisti kykenee erottelemaan aistimukset. Siksi Deleuzen
ohjelman voidaan sanoa olevan elävän työn kapitalismin, joka
panee ihmisen kaikkine aisteineen töihin, uuden postfordistisen
yhteiskunnan tai aistimuskapitalismin vallankumouksellisen
muuttamisen metafysiikkaa. Sillä tämä kapitalismi – toisin kuin
edeltäjänsä – toimii keston tai ajan eikä tilan ja merkityksen tasolla. Siksi se kritiikki ja siitä pakeneminen ei voi olla oikean paikan,
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todellisen identiteetin tai elämän aidon merkityksen etsimistä.
Tapahtuma, historia
Mitä muutokset tai vallankumoukset ovat? Ne ovat tapahtumia
ajassa, jotka voivat tuottaa vaikutuksia asioiden tiloissa, mutta
ne eivät palaudu vaikutuksiinsa. Vallankumoukset ovat tapahtumia, ja tapahtuma on aina erottamaton kuolleesta hetkestä,
jossa ei tapahdu mitään. Tapahtuma ei synny tilassa, vaan ajassa.
Se murskaa tilallisen peräkkäisyyden, tavan, rutiinin ja kommunikaation tai keskustelun edellyttämän yhteisen kielen itsestään
selvyyden. Muutos on aina historian vastakohta, kuollut hetki
historiallisten peräkkäisyyksien sarjassa. Se on jotain, johon historiallisten tosiasioiden kautta ei pääse, kuin liike Zenonin paradoksissa nuolesta, joka lentoratansa jokaisessa kohdassa on liikkumatta ja näyttää kumoavan liikkeen ja muutoksen todellisuuden
sille, joka uskoessaan kommunikaation ja merkityksellisen kielen
voimaan joutuu sofistin pilan kohteeksi.
Yhdessä Félix Guattarin kanssa Deleuze, kun he puhuvat teoksestaan Mitä filosofia on?, toteaa historian ja muutoksen erosta:
“Puhumme paljon historiasta. Ainoastaan että muutos eroaa historiasta. Näiden kahden välillä on kaikenlaisia vastaavuuksia ja vastauksia: muutos syntyy historiassa ja palaa
sinne, mutta se ei ole historia. Eikä muutos ole historialle
vastakkainen ikuinen. Historia tarkastelee tiettyjä funktioita, joiden mukaan tapahtuma tulee vaikuttavaksi; mutta tapahtuma, sikäli kuin se ylittää omat vaikuttimensa, on
muutos käsitteen substanssina, ja muutos on aina filosofian
asiana.” (Deleuze & Guattari 1991, 109.)
Tapahtuma, vallankumouksellinen muutos, on siis jotakin, joka
ylittää omat vaikuttimensa, omat välittömät syynsä. Se purkautuu paikkojensa, tilojensa rajojen yli merkityksettömänä ja
vaikuttavana katkoksena olioiden peräkkäisyydessä. Filosofian on
kurkotettava muutokseen, annettava tapahtumalle metafysiikka
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tuntemalla tapahtuman rakentavat voimat. Filosofin on intuitiossaan taivuttava näiden voimien puoleen. Tästä johtuu luovalle
ajattelulle ominainen heliotropismi. Se pyrkii yhdistymään voimiin, jotka laajentavat ja kasvattavat sen omaa voimaa. Palaan
tähän tarkemmin käsitellessäni “toisen” asemaa Deleuzen ajattelussa, erityisesti yhteydessä “toisen” ja etiikan rooliin voimien
pidättäjänä ja heikentäjänä.
1990-luvun alussa Deleuze puolestaan täsmentää hieman toisin painotuksin kysymystä muutoksen ja historian erosta:
“On tosiasia, että olen tullut herkemmäksi historian ja muutoksen mahdolliselle erolle. Nietzsche sanoi, että mitään
tärkeää ei olisi voitu saada aikaan ilman ’epähistoriallista
ydintä’. Kyse ei tässä ole ikuisen ja historiallisen, mietiskelyn ja toiminnan vastakkaisuudesta: Nietzsche puhuu siitä, mikä muuttaa, tapahtumasta itsestään tai muutoksesta.
Historia käsittää tapahtumasta vaikutuksen asiantiloissa,
mutta tapahtuma muutoksena pakenee historiaa. Historia
ei ole koetusta, se on tietyssä mielessä vain joukko negatiivisia edellytyksiä, jotka tekevät mahdolliseksi kokea jotain,
joka pakenee historiaa.” (Deleuze 1990, 230–231.)
Nyt koettelu tai kokeilu on tulkinnan vastakohta. Tulkinta ilmaisee, että transsendenssi on jo syntynyt ja pysäyttänyt liikkeen.
Tulkinta on reaktiivista tai passiivista koetusta. Se tehdään aina
jonkun puuttuvaksi oletetun nimissä, tuomalla tyhjä tila jatkuvuuteen. Mutta ykseys, jonkun tietyn asian läsnäolon tai poissaolon ympärille ryhmittyvä, on kuitenkin juuri se, mikä multitudolta puuttuu, kuten vallankumoukselta ja tapahtumalta
puuttuu subjekti tai tekijä. Ykseyden pakottaminen multitudolle
merkitsee sen muuntamista homogeeniseksi massaksi tai kansaksi, kuten subjektin löytäminen muutokselle merkitsee muutoksen jähmettämistä tai pysäyttämistä historiaksi. Prosessit ovatkin
muutoksia eikä muutoksia arvioida niitä päättävinä lopputuloksina, vaan niiden kulun laadun ja niiden jatkuvuuksien voiman
mukaan.
40

Muutos filosofian asiana

Viittaus Nietzscheen ei myöskään ole satunnainen. Jo vuonna
1967 Deleuze huomauttaa:
“Se, mikä on Nietzschestä itsestään selvää, on että yhteiskunta ei voi olla viimeinen instanssi. Viimeinen instanssi on luovuus, se on taide; tai pikemminkin taide
esittää viimeisen instanssin mahdottomuutta ja poissaoloa.
Tuotantonsa alusta lähtien Nietzsche väittää, että on olemassa ’hieman korkeampia’ päämääriä kuin valtion tai yhteiskunnan. Koko hänen tuotantonsa on koottavissa ulottuvuuteen, joka ei ole historiallinen, ei myöskään historia
ymmärrettynä dialektisesti, eikä tuo ulottuvuus ole ikuisen
ulottuvuus. Tätä ulottuvuutta, joka samanaikaisesti on
ajassa ja toimii aikaa vastaa, hän kutsuu epäajanmukaiseksi.” (Deleuze 1967, 41)
Epäajanmukainen ei koskaan palaudu poliittis-historialliseen,
vaikka joskus se ja poliittis-historiallinen saattavat käydä yksiin.
Deleuzen sanoin:
“Kun ihmisiä kuolee nälkään Intiassa, katastrofi on poliittis-historiallinen. Mutta kun kansa taistelee oman vapautensa puolesta, kyse on aina runollisten tekojen ja historiallisten tapahtumien tai poliittisten toimintojen yhteen
käymisestä, jonkin ylevän tai epäajanmukaisen suurenmoisesta inkarnaatiosta.” (Deleuze 1967, 41.)
Politiikassa on luojia, luovia liikkeitä, jotka “pysäyttävät” historiallisten tapahtumien peräkkäisyyden, tuovat historiaan ja
politiikkaan “kuolleen hetken”. Nämä ovat Nietzschen epäajanmukaisia tai oman aikansa ylittäviä “herroja”, jotka tuhoavat,
kapinoivat luodakseen, eivät säilyttääkseen, kuten tuhoaa toiselle
tai valtiolle alistunut.
Deleuzelle historia, “jo tapahtunut” tai “jo tehty”, toteutunut
fakta, johon ei voida vaikuttaa ja joka on ihmisen ulkopuolella,
juuri se “objektiivinen perusta”, jonka moderni poliittinen filosofia on eri muodoissaan ottanut lähtökohdakseen, kuuluu negatii41
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visuuteen. Se on poissaoleva, puuttuva: “ykseys on juuri se, mikä
moneudelta puuttuu, kuten tapahtumalta puuttuu subjekti (”sataa”)” (Deleuze 1990, 194). Se on läsnä vain poissaolona, puutteena, kuten hegeliläis-kojevelainen (ja psykoanalyyttinen) halun
määritelmä sanoo: “halu on poissaolon läsnäoloa”. Mitä tämä
negatiivinen, poissaoleva edellytys (historiallinen fakta tai kommunikaatiossa ja hermeneutiikassa kieli) tekee? Ennen kaikkea
se rajoittaa vapautta, asettaa edellytyksiä, ehtoja ja rajoja. Se lamaannuttaa toiminnan ja osallistumisen, estää rakentamisen ja
ajaa tuomitsemaan. Filosofian historia on kuin televisiovisailu,
jossa jonkun muun jo tekemä asia tai elämä, valmis ja “jo tehty”
ja “jo eletty” lamaannuttavat kaiken toiminnan. Siinä on kyse
muiden asettamien ongelmien ratkaisemisesta odotetulla tavalla
ja se antaa opiskelija-kilpailijalle vain jonkinlaista mielihyvää alistumisessa.
Historia asettaa siis ehdot tai edellytykset toiminnalle, kuten
yhteisen kielen kommunikaation ehtona tai kuten “demokraattisen keskustelun säännöt” asettavat edellytykset lausumalle. Se
sijoittaa paikoilleen, sen jatkumossa jokaisella on oma paikkansa
aina jo valmiiksi (paikka joka on vain löydettävä ja joka kultakin
puuttuu) ja liike, muutos ja luovuus, siis itse aika, on siinä vain
illuusio. Deleuzen käsityksen mukaan kyse ei enää ole jostakin
lähtemisestä ja johonkin saapumisesta, oman paikan löytämisestä,
vaan siitä mitä tapahtuu “välissä” (Deleuze 1990, 165). Olemme
aina kestossa, välillä, muutoksessa ja siksi meidän on aloitettava välistä. Kyse ei ole pelkästä heitosta eikä pohjattomuuden tai
negatiivisuuden astumisesta Deleuzen ajatteluun. Pikemminkin
se on käytännöllisen filosofian periaate. Keskeltä aloittaminen
merkitsee aloittamista kokemuksesta ja kulkemista siitä kahteen
eri suuntaan: välittömään aistimukseen, nykyisyyteen ja muistiin tai menneisyyteen. Näiden välillä ei ole laadullista eroa, koska nykyisyys on oikeastaan vain menneisyyden supistunut hetki.
Ihmisruumis aistimuksineen elää aktuaalisessa hetkessä ja on alttiina ajan vaikutuksille. Sen sijaan muisti säilyttää ja laajentaa aikaa, lisää toiminnan mahdollisuuksia ja kykenee näyttämään toi42
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sia mahdollisuuksia toteutuneiden, välttämättömiltä näyttävien
peräkkäisyyksien kehityksessä. Muistin korvaaminen historialla,
“jo tapahtuneilla” tosiasioilla, merkitsee muistin esineellistämistä,
epämääräisen ajan ja keston karkottamista muistista ja sen korvaamista peräkkäisillä tilallisilla “aistimuksilla”. Se hävittää ajan
ja ajan katoamisen myötä katoaa myös mahdollisuus luovuuteen
ja vallankumouksellisuuteen. Historia pakottaa ottamaan huomioon “tosiasiat”. Se pakottaa vastaamaan, reagoimaan ja ottamaan vastuuta, muokkaamaan edeltä tekoja ja sanoja sopiviksi
tapahtumien jatkumoon tai keskusteluun. Se karkottaa muutoksen eikä minkäänlainen tapahtuma ole mahdollinen siellä, mistä
puuttuu aika. Filosofia on kuitenkin tekemisissä muutoksen eikä
historian tai kommunikaation kanssa. Kuten Deleuze korostaa:
“Filosofia ei ole kommunikoivaa, eikä yhtään sen enempää
kontemplatiivista tai refleksiivistä: se on luonnoltaan luovaa
tai myös vallankumouksellista, sikäli kuin se lakkaamatta
luo uusia käsitteitä. Ainoa ehto on, että ne ovat välttämättömiä, kuten niiden on oltava vieraita, seikka joka on niille
luonteenomaista siinä määrin kuin ne vastaavat todellisiin
ongelmiin. Käsite on se, mikä estää ajattelua olemasta pelkkä mielipide, näkökulma, keskustelu, rupattelu. Jokainen
käsite on välttämättä paradoksi.” (Deleuze 1990, 187.)
Käsite viittaa aina historian ja kommunikaation ulkopuolelle.
Käsite on paradoksi ja vain paradoksina se estää ajattelua olemasta pelkkä mielipide tai näkökulma keskustelussa. Käsitteellä ei
ole mitään tekemistä ennalta asetetun tehtävän oikean ratkaisun
kanssa. Se viittaa kommunikaation ja kielessä olevan ulkopuolelle.
Sikäli kuin Deleuzen filosofia on käsitteiden luomista, sillä ei ole
mitään tekemistä “kulttuuritutkimuksen”, keskusteluanalyysin ja
muiden enemmän tai vähemmän “hermeneuttisten” tutkimussuuntausten kanssa, suuntausten, joissa kieli ja kielessä oleva – ja
viime kädessä kunkin aikakauden yhteisesti jakamat arvot ja uskomukset – asetetaan ylittämättömäksi ajattelun ja ymmärryksen
edellytykseksi. Käsite avaa halkeaman kohti liikettä, aikaa ja val43
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lankumousta. Tästä johtuu, että kirjoitus on Deleuzelle jotakin,
joka ylittää pelkän jo sanotun toistamisen tai kopioinnin. Se tekee
karttoja, leviää ympäristöönsä, koska sillä on tehtävänään elämän
vapauttaminen sieltä, minne se on vangittu. Elämä, elävä on liikettä joka ylittää orgaanisen elämän rajat. Elämä on aorgaanista ja
elimetöntä elämää. Siksi Deleuze voi puhua myös kiven elämästä.
Kirjoituksen on tehtävä elämästä enemmän kuin pelkkä henkilökohtainen tosiasia. Deleuze sanookin kirjoittavansa “tulevan
kansan takia, kansan, jolla ei ole vielä kieltä” eikä filosofia tee tätä
tulevaa kansaa olemassa olevaksi, mutta se saa sen puhumaan.
(Deleuze 1969, 19.) Eikä luominen ole koskaan kommunikaatiota, vaan vastarintaa, vastustamista, pikemminkin äänten sorinaa
tai autiomaan väri ja väreilyä kuin puheenvuoroja.
Deleuze näki selvästi, että vastarinnasta ja vastustamisesta oli tullut olennainen osa nykyistä kommunikaatiovisailua,
jossa haetaan uusia näkökulmia ja mielenkiintoisia avauksia.
Vastarinta ei voi turvautua toisin sanomiseen, radikaaleihin mielipiteisiin kommunikaatiossa, koska raha on tunkeutunut sanaan
ja kommunikaatioon, eikä sattumalta, vaan olennaisesti. Siksi
vastarinnan täytyy ylittää itse kommunikaation ja historian horisontti, ja “tärkeätä on kenties luoda kommunikoimattomuuden
tyhjiöitä” (Deleuze 1990, 238), katkaisijoita, jotka auttavat pakenemaan kontrolleja. On löydettävä “kuolleita hetkiä”, joiden
kautta voidaan paeta muutokseen ja vallankumoukseen. Vain
nämä hetket kykenevät rakentamaan tapahtuman. Siksi käsite
voi syntyä vain paradoksista, joka on ehkä jonkinlaista kommunikaation epäonnistumista.
Muutos ja toinen
Tapahtuma on jotakin, joka ylittää oman aikansa. Mutta samalla se on jotakin, joka ylittää kantilais-heideggerilaisen filosofian käsityskyvyn. Juuri tässä mielessä se on filosofiana vallankumouksellista, ennalta asetetut rajat ylittävää. Deleuze itse sanoo:
“Kaikissa kirjoissani olen hakenut tapahtuman luontoa, se on ai44
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noa filosofinen käsite, joka kykenee korvaamaan olla-verbin ja attribuutin”. (Deleuze 1990, 187.)
Tapahtuma ei ole meditaatiota olevan tai olemisen äärellä.
Tapahtumalla ei ole alkua eikä loppua. Se on vailla syytä, vailla
subjektia tai tekijää. Muutos, vallankumous, on tapahtuma. Se on
“massailmiö”, jossa kukaan ei voi olla viereistään ylempi. Tämä
näkyy Ranskan vallankumouksen myrskyssä. Kun Robespierre
puhuu Dantonin pidättämistä seuraavana päivänä Dantonin ja
Desmoulinsin syyllisyydestä, hän korostaa yhä uudestaan, että
nämä kuvittelivat olevansa muita kansalaisia ylempiä. Sen sijaan kansa ja vallankumous ovat absoluutti, jonka edessä yksilö
menettää merkityksensä. Robespierren mukaan Danton sekä
hänen kaltaisensa uhraavat isänmaan edun oman etunsa, henkilökohtaisten suhteidensa tai kenties pelkonsa vuoksi. Mutta
juuri pelko on osoitus syyllisyydestä: se, joka pelkää, pelkää
menettävänsä omaansa, mikä puolestaan kertoo, että hän on
asettautunut toisten yläpuolelle, kuvittelee itsensä transsendentiksi suhteille, jotka hänet muovaavat. Sen sijaan vallankumouksella
ei ole tekijää eikä siitä voida moneuden tasolla erottaa toisistaan
aktiivista ja passiivista, sitä joka tekee ja sitä mitä tehdään. Myös
tässä se on läheisessä yhteydessä “elävään työhön”. Jos vallankumous on kestoa, niin kesto tapahtuu aina välillä, se ei ole jostakin johonkin eikä sillä ole joitakin erityisiä sisältöjä. Sitä ei voida
jakaa, ositella tai edustaa.
Jakaminen ja ositteleminen merkitsevät muutoksen ja keston
pysäyttämistä, niiden kronologisointia: jos teet nyt tämän voit
seuraavaksi tehdä tämän… Se sitoo muutoksen johonkin olioon
tai merkitykseen, ominaisuuteen, attribuuttiin tai omaisuuteen.
Tästä sitomisesta seuraa voimien vapaan yhdistymisen estäminen
ja voimien heikentyminen. Mitä siis merkitsee se, että Deleuzelle
on aina tärkeintä voimien vapaa yhdistyminen, yhdessä oleminen
vailla välityksen ja edustuksen järjestelmää?
Muutos, vallankumous, käännetään reaktioksi ja taantumukseksi kuljettamalla toiminta “toisen” kautta ja pakottamalla vastaamaan ja ottamaan vastuuta. Kyse on ajan sitomisesta tai
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paloittelusta tilan kautta. Lyhyesti: vallankumouksen, muutoksen, tuhoaa tekijän, subjektin paikallistaminen, sen sijoittaminen.
Kun subjekti paljastuu, kun hän astuu esiin tilassa, häntä voidaan
käyttää ja hänet on helppo tuhota. Muutos, vallankumous, ei ole
peräisin “toisesta”, jostain ulkopuolisesta todellisesta faktasta,
jakamisesta ulkoiseen ja sisäiseen, mukana oleviin ja ulkopuolelle
jääviin. Siksi muutos ei voi myöskään lähteä “toisen kunnioittamisen”, osapuolten kuuntelemisen tai ajankohdan vaatimuksiin vastaamisen tarpeista. Se joutuu ylittämään kaikki vastaavat
jaot. Vallankumous ja muutos eivät ole peräisin näkemästämme
tai kokemastamme vääryydestä; meistä ei tule vallankumouksellisia siksi, että haluamme korjata tämän tai tuon epäkohdan
ja ratkaista jonkinlaisen poliittis-yhteiskunnallisen sanaristikon.
Juuri sillä tavoin edellytykset, “tosiasiat” ja kommunikatiivisuuden vaatimukset meiltä vaativat. Vallankumoukselliseksi tullaan
keskittymiskyvyn heikentymisen, rajoituksista ja rajoista vapautuvan hajamielisyyden eikä keskittymisen kautta.
Mikä lopulta heikentää tai rajoittaa voimaamme toimia?
Usein väitetään, että voimiaan ei saa hajottaa eikä tuhlata: voimat on keskitettävä, toimintaan on keskityttävä, ajatusponnistus
on suunnattava johonkin. Deleuzea seuraten voidaan sanoa, että
rajoittaminen heikentää eikä vahvista voimaa. Kun törmäämme
johonkin meille sopimattomaan, voimamme yrittävät paikallistaa sen. Ne kääntyvät sijoittamaan sopimattoman meihin jättämää jälkeä. Osa voimistamme joutuu vahtimaan sopimattoman
asian tai olion aiheuttamaa vaikutusta. Näin yritämme esineellistää vaikutuksen luomalla siitä tilallisen jäljen, esineen, joka on
meistä erillinen. Ne osat voimistamme, jotka olemme käyttäneet
esineellistämiseen tai sijoittamiseen, vähentävät voimiamme, koska ne ovat pidätettyinä, sijoitettuina tai sidottuina sijoituskohteeseen. Seuraus on, että menetämme otteemme osaan voimistamme
tai osa voimistamme ei ole enää suoraan käytössämme, vaan ainoastaan välittyneinä ja sijoitettuina, pidätettyinä “toisen” vahtimiseen ja hallussamme vain “toisen” kautta. Tästä kyvyttömyydestä käyttää omaa voimaamme nousee surun ja pettymyk46
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sen tunne. Tunteina suru ja pettymys ilmaisevat alistumista ja
voimattomuutta. Olennaista on, että ne nousevat voiman sitomisesta johonkin olioon tai esineeseen. Siksi surumme ja voimattomuutemme on peräisin toimintakykymme ja voimamme esineellistämisestä, “syyn” löytämisestä.
Spinozaa seuraten Deleuze ymmärtää ilon surun vastakohdaksi. Jos suru on toimintakykymme, aktiivisuutemme laskemista ja peräisin voimien pidättämisestä, “syyn” tuijottamisesta, niin ilo on aina toimintakyvyn lisääntymistä ja voimiemme
laajenemista. Ilo ei tiivistä voimia, vaan laajentaa niitä. Ilossa ei
tapahdu minkäänlaista sijoittamista. Se ei kulje toisen kautta.
Olemme iloisia suoraan, ja jopa iloitessamme jonkun olemassaolosta, iloitsemme siitä, että hän on. Ilo ei vähennä ja heikennä
voimaamme. Kun kohtaamme meille sopivan, yhdistymme siihen, ahmaisemme sen ja voimamme laajenevat. Se, mitä olimme
aikaisemmin, muuttuu kohtaamamme kanssa uuden suuremman
ja laajemman henkilön osaksi. Voimamme lisääntyvät ja laajenevat, vailla minkäänlaista sijoittamista, pidättämistä ja rajoittamista. Voimamme pääsevät liikkeelle eivätkä ole enää sijoitettuina ja
sidottuina johonkin pisteeseen tai liikkumattomaan kuvaan.
Koska Deleuzella ei ole jakoa sisäiseen ja ulkoiseen, ulossuljettuun ja mukaan otettuun, niin myöskään voimien laajenemisen,
siis ilon ja sen pidättämisen / supistumisen, surun välillä oleva ero
ei ole hyppäys tai ero niiden luonnossa. Tämä on tärkeää erityisesti Deleuzen ajattelun, hänen metafysiikkansa poliittisen ajankohtaisuuden ymmärtämisen kannalta. Se, mitä Deleuze kirjoittaa Spinozasta, pätee häneen itseensä:
“Yksi ainoa luonto kaikilla kappaleilla, yksi ainoa luonto kaikilla yksilöillä, yksi luonto, joka itse on äärettömin
tavoin vaihteleva yksilö, enää kyse ei ole ainutlaatuisen
substanssin käsittämisestä, kyse on levittäytymisestä yhteisen immanenssin tasolle, jolla ovat kaikki kappaleet,
kaikki sielut, kaikki yksilöt.” (Deleuze 1991, 164.)
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Irrottautuminen “toisesta” ja implisiittisesti koko etiikan
ongelmasta (ja irrottautuminen ajatuksesta, jonka mukaan toiseusetiikka olisi ajankohtainen poliittisen taistelun kysymys),
on Deleuzen ajattelun yksi tärkeimmistä anneista nykykapitalismin kulttuurin analyysille. Sikäli kuin “elävän työn” yhteiskunta,
immanentti kapitalismi ei toimi enää sisältöjen tai välitettävien
merkitysten tasolla, jos se ei saa kiinni sille välttämätöntä luovuutta, muutosta ja aikaa paikallistamisen ja tilaan sitomisen
avulla, on sen kehitettävä uusia kontrollimuotoja. Niiden olisi kyettävä tuotteistamaan ja ohjaamaan mitä tahansa toimintaa huolimatta tuon toiminnan sisällöstä tai sen tuotteesta. Tämä merkitsee kontrollien muuttumista sellaisiksi, että ne eivät hallitse jotain
paloiteltua osaa ihmisen ajasta, esimerkiksi työaikaa, koulussa
käynnin aikaa, opiskelun aikaa tai työn ulkopuolista aikaa. Itse
asiassa niin koulun, yliopiston kuin vanhan fordistisen tehtaan
tai toimiston kriisit kertovat tällaisten erillisten tilojen kriisistä,
niiden kyvyttömyydestä ohjata, kääntää ja tuotteistaa toimintaa.
Siksi uudet kontrollijärjestelmät joutuvat elämän jonkin osan sijaan alistamaan ja hallitsemaan koko elämän aikaa. Jos vanhat
tilalliseen rajoittamiseen perustuneet kontrollimuodot tekivät
elämästä vastuullista ja reaktiivista tai eettistä elämää vain koulussa, töissä, armeijassa tai muissa vastaavissa instituutioissa, niin
nyt niiden tehtävänä on koko elämän muuttaminen eettiseksi
(moraaliseksi) elämäksi. Kommunikaatiosta tulee eräänlainen
näkymätön kone, kuten teollisen kapitalismin koneet tehdashalleissa, välttämätön investointi tuotannolle, mutta nyt tämä kone
ei tarvitse enää tehtaan fyysisen tilan rajoja. Seurauksena on suljetun tilan ja sille ominaisten organisaation ja kontrollin muotojen
muutos: suljetulle tilalle ominaiset hierarkkiset käskyrakenteet
sopivat huonosti kommunikatiiviseen yhteistyöhön. Työnjohdon
tehtaan tilassa, palkan ja välittömän kontrollin avulla tapahtuvasta erityisten tehtävien ohjaamisesta siirrytään rahoittajan vaatimaan elämän hallintaan, jossa tärkeää ei ole se mitä tehdään, vaan
se, että ylipäätään tehdään jotain. Tekemisestä, puhumisesta ja
tietämisestä “yleensä” tulee tärkeätä. Nyt tuotantoa ei voi ennalta
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suunnitella muuten kuin kehittämällä yleisiä kykyjä vastata mihin tahansa kysynnän muutokseen ja tuottamalla tuotteita yleisenä viitekehyksenä toiminnalle. Niin tuotannon kuin työnkin
vaatimukset muuttuvat vaatimuksiksi minkä tahansa teon yleisistä edellytyksistä. Nämä yleiset edellytykset astuvat nyt määrittämään kaikkea toimintaa, puhetta ja tietoa. Erityisesti nykyaikainen media näyttää kyvyssään käsitellä mitä tahansa informaatiota toimivan jonkinlaisena mallina uusien kontrollijärjestelmien
luomiselle. Se on jonkinlainen keskus, jota jäljittelevät kaikki
muut kontrollijärjestelmät, jotka eivät kykene enää toimimaan
tilan kautta.
Deleuzen käsityksen mukaan voima kasvaa ja laajenee osallisuudesta ja osallistumisesta, joka on vastakkaista vallalle. Sikäli
kuin valta on sijoitettua, paikallistettua ja esineellistettyä, kun
se on ostettavissa, myytävissä, valloitettavissa tai kaapattavissa,
se heikentää, sitoo ja pidättää voimaamme. Valta heikentää toimintakykyämme. Siinä yksinkertainen syy, miksi nykyaikainen
poliittinen taistelu ei voi toimia vallan tasolla. Vallankumouksen
tehtävä ei ole luoda staattisia valtajärjestelmiä, jakoja ulkoisen ja
sisäisen välillä, vaan rikkoa ne.
Vallankumous, muutos, syntyy vain kapinasta ilman
syytä, voimien vapaasta liikkeestä ja yhdistymisestä ajassa.
Vallankumoukselliselta voi niin sanotusti odottaa mitä tahansa, tai Marxin sanoin: hänellä ei ole muuta menetettävää kuin
kahleensa. Deleuzen suuruus, hänen vallankumouksellisuutensa
on tämän kapinan filosofian, tapahtuman filosofian muotoilussa.
Se vapauttaa filosofian historiasta ja kommunikaatiosta avaamalla
sille tien aikaan. Siksi se tarjoaa lähtökohdat uuden metafysiikan
luomiselle, metafysiikan, joka kykenee avaamaan ajan ja muistin
ulottuvuuden nykyiseen elävän työn yhteiskuntaan. Vain tämä
uusi metafysiikka auttaa meitä pakenemaan käskyvaltaa ja alistamista, joka kohdistuu suoraan elämään ja vie kaiken aikamme.
Vain se auttaa meitä säilyttämään aikaa.
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Viitteet
1. Kaikki käännökset JV.
2. Deleuzen käsityksen mukaan Foucault’n ajatus paimenvallasta kuuluu
kuriyhteiskuntaan.
3. Haastattelukirjassa Il ritorno Antonio Negri (2003, 139–140) vetää yhteen
joitakin moneuden luonteenpiirteitä, jotka sopivat hyvin myös Deleuzen käsityksiin.
4. Giorgio Agamben (2001, 77) kamppailee filosofisen terminologian kanssa
yrittäessään selittää aikakautemme luonnetta, jota luonnehtii juuri tämän historian ulkopuolisen (muutos)voiman astuminen suoraan “historiaan”: alkuperättömän “historiallisuuden…täytyy nykyään tulla sellaisenaan ajatteluun,
ja että ihmisen siis täytyy nyt ottaa omakseen (omaksua) oma historiallisena
olemisensa, oma ominaisuudettomuutensa…”.
5. Suhteesta filosofian historiaan, ks. esim. Deleuze 1973, 17. Kommunikaatiosta, ks. Deleuze & Guattari 1991, 109.
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Viivoista koostetut, viivojen lävistämät:
Deleuze, kulttuurintutkimus, Magnolia
Teemu Taira

”Yksilö tai ryhmä, olemme viivojen, pituuspiirien, geodesioiden, kääntöpiirien ja
eri rytmeissä marssivien ja luonteeltaan eroavien vyöhykkeiden lävistämät. Sanoimme
että meidät on koostettu viivoista, kolmenlaisista viivoista. Tai pikemmin viivojen joukosta, sillä kaikenlaiset viivat ovat
moninaisia. Voimme olla kiinnostuneita
tietystä viivasta toisen sijaan, ja ehkäpä
todellakin on viiva, joka ei ole determinoiva, mutta merkittävämpi... jos se on siellä.”
Gilles Deleuze & Félix Guattari
(1998, 202.)

”Kuten Deligny sanoo, tulisi pitää mielessä,
että nämä viivat eivät tarkoita mitään. Se on
kartanpiirustuksen asia. Ne koostavat meidät niin kuin ne koostavat karttamme. Ne
muuttavat itsensä ja saattavat jopa leikata
toisensa. Rihmasto.”
Gilles Deleuze & Félix Guattari
(1998, 203.)
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Oikeuslääketieteellisen yhdistyksen juhlaillallinen vuonna 1961
alkaa ”8.20 pm”. Maaliskuun 23. vuonna 1958 17-vuotias Los
Angelesin nuorukainen Sydney Barringen hyppää talon katolta
ja kuolee. Hän epäonnistuu itsemurhassaan, koska eräästä kerroksesta ammutut luodit osuvat häneen. Talon katolla kasvit ovat
kietoutuneet muotoon 82. 32-vuotias, 187-senttinen, 82-kiloinen
poliisi Jim katsoo televisiosta treffiohjelmaa. Siellä luetaan hänen
jättämä viesti, jossa kerrotaan hänen haluavan tasaisen ja hellän
suhteen. Jos kiinnostaa, viestin voi jättää boksiin numero 82.
Säätiedotus: puolipilvistä, sateen mahdollisuus 82%. Television
tietovisan alkaessa yleisössä, kuvan taustalla, vilahtaa nopeasti
pahvilappu, jossa lukee ”Exodus 8:2”. Yksinpuhelu käymälässä:
”Hamlet Claudiukselle: ’Lapset kärsivät isien pahoista teoista’ on
Venetsian kauppiaasta, mutta se on lainattu toisesta Mooseksen
kirjasta.” Sammakkosade.
Kohtaukset ovat elokuvasta Magnolia (ohjaus ja käsikirjoitus
Paul Thomas Anderson, USA 1999), jonka deleuzelainen luenta
on artikkelini aihe. Näiden vihjeiden avulla päästään Raamatun
sivuille. Exodus eli joukkolähtö, Toinen Mooseksen kirja, kahdeksas luku, toinen jae:
”Mutta jos kieltäydyt päästämästä heitä, niin katso, minä
rankaisen koko sinun maatasi sammakoilla” (2. Moos.
8:2)
Näin Jumala kehottaa Moosesta sanomaan Egyptin faraolle, jolle
Israelin kansa on orjuutettuna. Jakeet 1-10:
”Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Mene faraon luo ja
sano hänelle: ’Näin sanoo Herra: Päästä minun kansani
palvelemaan minua. 2. Mutta jos kieltäydyt päästämästä
heitä, niin katso, minä rankaisen koko sinun maatasi sammakoilla. 3. Ja Niilivirta on vilisevä sammakoita, ja ne
nousevat maalle ja tulevat sinun taloosi ja makuuhuoneeseesi ja vuoteeseesi, sekä sinun palvelijaisi taloihin ja kansasi sekaan, sinun leivinuuneihisi ja taikinakaukaloihisi.
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4. Jopa sinun ja sinun kansasi ja kaikkien sinun palvelijaisi
päälle hyppii sammakoita’ ” 5. Ja Herra sanoi Moosekselle:
”Sano Aaronille: ’Ojenna kätesi sauvoinensa jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja nostata sammakoita Egyptin
maahan’ ”. 6. Niin Aaron ojensi kätensä Egyptin vetten
yli, ja sammakoita nousi, ja ne peittivät Egyptin maan.
7. Ja tietäjät tekivät samoin taioillansa ja nostattivat sammakoita Egyptin maahan. 8. Niin Farao kutsui Mooseksen
ja Aaronin ja sanoi: ”Rukoilkaa Herraa, että hän ottaisi
pois sammakot vaivaamasta minua ja minun kansaani,
niin minä päästän kansan uhraamaan Herralle”. 9. Mooses
sanoi faraolle: ”Suvaitse määrätä minulle aika, jonka kuluessa minun on rukoiltava, sinun itsesi, sinun palvelijaisi ja
kansasi puolesta, sammakot hävitettäviksi luotasi ja taloistasi niin että niitä jää ainoastaan Niilivirtaan”. 10. Hän
vastasi: ”Huomiseksi”. Niin Mooses sanoi: ”Tapahtukoon,
niinkuin sanoit, tietääksesi, ettei kukaan ole niinkuin
Herra, meidän Jumalamme.”
Jatkuva viittaus Mooseksen kirjaan sammakkosateineen on avain
elokuvaan, seurattavaksi tarkoitettu johtolanka. Mutta miten
johtolankaa tulisi seurata? Reittejä on monia. Jumala, Farao,
Mooses, Egypti... Onko Magnolia uskonnollinen elokuva? Onko
se juutalainen tai kristillinen elokuva, jossa jumalallinen väliintulo muodostuu ihmisten rangaistukseksi? Oikeastaan ei. Siinä
ei tarkastella uskonnollisia ajatuksia ainakaan siinä mielessä
kuin olemme arkielämässä uskonnon käsitettä tottuneet käyttämään. Eikä siinä tarkastella mitään uskonnollista instituutiota.
Pikemminkin Magnolian ”uskonto” on tietyn yhteiskuntamuodostuman käytännöistä rakentuva, maagisia ja myyttisiä elementtejä sisältävä elämäntapa.1
Magnolia: tulkinnat ja kartoitukset
Magnolia on ohjaaja Paul Thomas Andersonin elokuva, jota edelsi Boogie Nights (USA 1997) ja jota seurasi Punch-Drunk Love
(USA 2002). Yli kolmetuntisen elokuvan tapahtumat sijoittuvat
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San Fernandon laakson yhteen päivään.2 Kaiken kokoon kursivaa
juonta siinä ei ole, mutta erilaiset ihmiskohtalot limittyvät vähitellen toisiinsa elokuvan edetessä. Rakenne muistuttaa jokseenkin
Robert Altmanin elokuvaa Short Cuts (USA 1993). Episodit kytkeytyvät toisiinsa erityisesti kahden teeman kautta: tietovisailun
ja isäsuhteiden. Sängyssä kuolemaa tekevä Earl on käärinyt jättiomaisuuden tuottamalla tietovisailua. Ennen kuolemaansa hän
haluaa tavata poikansa Frankin, joka ”Viettele ja tuhoa” -kurssillaan ja kirjallaan opettaa miehille, kuinka naisia vietellään. Earlin
nuori vaimo Linda on vakuuttunut virheestään naituaan upporikkaan Earlin rahasta eikä rakkaudesta. Earlin hoitaja Phil järjestelee tapaamista Frankin kanssa. Mitä lapset tietävät -tietovisan
juontaja Jimmy puolestaan haluaisi jutella huume- ja media-addiktin tyttärensä Claudian kanssa. Claudia ei kuitenkaan suostu
tähän ehkä siksi, että isä on käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi. Tietovisan lapsinero Stanley ei saa tarpeeksi lämpöä isältään,
joka elää täysin pojan tietovisailujen kautta. Entinen tietovisan
voittaja, vuoden 1968 lapsinero ja nykyisin hammasrautainen
Donnie puolestaan etsii hyväksyntää ja rakkautta, jota vanhemmat eivät koskaan tarjonneet. Muista keskeisistä henkilöistä
poliisi Jim on poikkeus, koska hän ei suoranaisesti liity edellä
mainittuihin teemoihin. Hän on työtään rakastava, auttamisesta haaveileva, yksinäinen, itsekseen puhuva poliisi, joka ihastuu Claudiaan. Sivuhahmoista keskeisin on Mato, katujen musta
nuorukainen, joka haluaa paljastaa erään murhaajan poliisiJimille.
Arvioissa elokuva on tulkittu inhimillisyyden ja arjen puolustuspuheeksi, itsensä löytämisen ja hyväksymisen kuvaukseksi, toivon elokuvaksi. Magnolia on siis jonkinlainen tunteiden
ja inhimillisyyden ”rags to riches”. Toisaalta sen sanomaa on
moitittu kuluneeksi: ongelmiensa kanssa painivien ihmisten
epätoivo kulminoituu sammakkosateeseen, jonka jälkeen ihmissuhteet ovat rauhoittuneet ja jonkinlainen yleinen rauhallisuus
määrittää elokuvan viime hetkiä. Toivoa korostavaa tulkintaa puoltavat myös ohjaajan elokuvastaan antamat lausunnot.
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Omalta osaltani pyrin esittämään Gilles Deleuzen ja Félix
Guattarin ajattelun perspektiivistä kehittyneen kartoituksen,
jossa Magnolia näyttäytyy reaktiivisten ja aktiivisten voimien
kamppailuna, surun ja ilon affektien, jäykkien ja paon viivojen
dynamiikkana, joka tuottaa sosiaalista kenttää ja sen rihmastoista pullahtavia subjekteja. Magnolia ei siksi ole valmiina annetun inhimillisyyden puolustus tai yhteiskunnan rakenteiden
alle hautautuneiden ihmisten autenttisen itsen löytämisen kuvaus. Henkilökeskeinen näkökulma säilyy osittain, mutta toimijana eivät ole niinkään tietävät ja tahtovat subjektit. Tarkastelun
keskiössä onkin subjekteja tuottavien persoonattomien voimien ja
”viivojen” järjestäytyminen.
Pyrin osoittamaan deleuzelaisen voima- ja viiva-analyysin
mielekkyyden. Pyrin myös näyttämään, että Deleuzen käsitteistöllä voidaan tarkastella tekstiä, elokuvaa tai muuta tutkimuskohdetta viemällä analyysi kulttuurintutkimukselle ominaisesti kohteen näennäisten rajojen ulkopuolelle. Lisäksi esitän,
että tarkastelu Deleuzen avulla voi auttaa meitä hahmottamaan
elokuvaa yhteiskunnan diagnoosina.
Virhekäsityksiä ja korjausehdotuksia
Simon Critchley (2001, 118–119) kirjoittaa mannermaisen filosofian X-Files -kompleksista. Hänen mukaansa mannermaisessa filosofiassa on vaarana ajautua hämärään epäselvyyteen,
mikäli sosiaaliset ilmiöt eksplikoidaan esimerkiksi suhteessa
voimiin tai muihin epämääräisiin kategorioihin, jotka selittävät
kaikki ja ei mitään. Esimerkkeinä Critchley tarjoaa Freudin
vietit, Jungin arkkityypit, Lacanin reaalisen, Foucault’n vallan,
Derridan différancen, Levinasin Jumalan jäljen sekä myöhäisen
Heideggerin olemisen kätkeytymisen. Listaa voisi kuulemma
jatkaa. Olisivatko seuraavaksi tulleet Deleuzen koneet, viivat ja
voimat? Niin tai näin, en pyri puhumaan edellä mainitun listan
puolesta, mutta haluan osoittaa deleuzelaisen tarkastelukulman
hedelmällisyyden.
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Haluan myös kaventaa Deleuzen ja kulttuurintutkimuksen
(cultural studies) välistä juopaa tai ainakin vastustaa kyseisen
juovan rakentamista. Sinänsä mainion Deleuze-kommentaarin
kirjoittaneelle Clare Colebrookille (2002; ks. myös 2000) esimerkiksi deleuzelainen kirjallisuustutkimus on anti-kontekstualistista ja epähistoriallista. Lukeminen ei ole kontekstiin asettamista eikä sen selvittämistä mikä kussakin kirjassa oli aikanaan
uutta. Kirjallisuudessa onkin kyse tulemisen voimien paljastamisesta ja valjastamisesta. Sitä kautta se on Colebrookille myös arvioivaa: todellinen kirjallisuus on tulemisen kirjallisuutta ja huono
vain kiertää banaalina populaarikulttuurina. Tällaisessa muotoilussa kavennetaan kulttuurintutkimuksellisen ja deleuzelaisen
tutkimuksen kytkevää sarkaa.
Deleuzen ”anti-kontekstuaalisuus” ja ”epähistoriallisuus” on
sitä, että kirja tms. (sen merkitys, kyky affektoida ja niin edelleen) ei jäännöksettömästi palaudu historialliseen, ajallis-paikalliseen kontekstiinsa. Siinä on aina luova, tulemisen (ransk.
devenir, engl. becoming) ”epäajanmukainen”3 elementti mukana.
Sitä voidaan lukea uudelleen ja se voi luoda uusia kysymyksiä,
suuntia ja pakoviivoja. Tätä painopistettä myös eräät kontekstualistiset kulttuurintutkijat ovat korostaneet tekstien merkityksen
ja käytön osalta. Lawrence Grossberg (1992, 53) onkin todennut,
että käytäntö ei ole siellä, missä sitä toteutetaan vaan kaikkialla
siellä, missä sillä on vaikutuksia. Siksi Colebrookin kritiikki kohdistuu kulttuurintutkimusta enemmän historismiin, jossa kirjan,
elokuvan, uskonnon tai muun tutkittavan ilmiön olemassaolo
määräytyy siitä aikakapselista tai epookista käsin, johon tutkija
on sen asemoinut.
Lisäksi, ero ”todellisen” ja ”banaalin” kirjallisuuden kohdalla
ei ole ero eliitti- ja populaarikulttuurin välillä, koska myös populaarikulttuuria voidaan tarkastella tulemisen airueena. Vaikka
Deleuze keskittyi enemmän niin sanotun korkeakulttuurin
tuotosten tarkasteluun, kyse on hänen tavastaan lukea kirjallisuutta käsitteiden luomisen ja tulemisen kontekstissa. Se ei anna
korkeakulttuuri-avantgardisti-esteetikoille alibia sulkeutua omien
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fetissiensä sisäisyyteen, kuten Dana Polan (1986, xxvi) piikittelee.
Deleuzen näkökulma on kontekstualistinen ja historiallinen sikäli, että kulttuuriset käytännöt ovat osa sosiaalista kenttää ja kulttuurituotteiden rajat eivät ole kansien välissä eikä valkokankaalla.
Sosiaalisen kentän koneistojen, ilon ja surun affektien, jäykkien,
notkeiden ja pakoviivojen kartoitus ei ole sama kuin tuotteiden
jakaminen korkeaan ja matalaan kulttuuriin. Tällä haluan sanoa,
että Deleuzen avulla ei ole mielekästä hyökätä kaikkea kulttuurintutkimusta vastaan. Itse asiassa monet kulttuurintutkijat ovat
hyödyntäneet Deleuzea tutkimuksissaan.4
Avoimen sosiaalisen kentän kohtaamisia
”Tapaatko matkatessasi aina isäsi ja äitisi, vaikka matkustaisit Melvillen tavoin Etelämerelle asti?” – Gilles
Deleuze & Félix Guattari (1998, 199.)
Deleuzen ja Guattarin mukaan oleminen on tulemisen prosessi ja
siksi mallit suljetuista järjestelmistä ovat virheellisiä. Esimerkiksi
psykoanalyysissa kaikki sosiaaliset suhteet palautuvat lopulta isääiti-lapsi -kolmioon. Oidipuskin tulee sijoittaa avoimelle sosiaaliselle kentälle, joka rihmastollisine koosteineen ja koneistoineen
aukeaa neljään tuulensuuntaan. Malli ei ole 3+1 (tiedostamaton
perhekolmioon keskitettynä) vaan 4+n (tiedostamaton rihmastollisena ja sosiaalisena tuotantona). (Deleuze & Guattari 1983,
96; Guattari 1996, 192–201.) Determinoivia tekijöitä eivät ole
perhesuhteet vaan sosiaaliset suhteet ja semioottiset funktiot yhteiskunnassa yleensä (Sivenius 1996, 161).
Deleuzen ja Guattarin mukaan olemme yksilöinä ja ryhminä
viivoista koostettuja ja viivamallilla kokeilu tarkoittaa juuri ilmiöiden ajattelemista ja analysoimista avoimen sosiaalisen kentän
rihmastollisina viivoina. Deleuze toteaa, että sellaisilla nimillä, kuten skitsoanalyysi, mikropolitiikka, pragmatiikka, diagrammatismi, rihmastoanalyysi ja kartografia, ei ole muuta
kohdetta kuin viivojen, käytäntöjen järjestäytymisen, tutkimi59
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nen.5 Lähtökohtana on, että koosteista (ransk. agencement, engl.
assemblage) on analyyttisesti erotettavissa kolmenlaisia viivoja:
jäykkiä, notkeita ja paon viivoja. Viivat muodostuvat immanentteina koosteille ja ne ovat aina kollektiivisia. Koostetta määrittävää toimintaperiaatetta voidaan kutsua ylikoodaavaksi ja mutatoivaksi abstraktiksi koneeksi.6
Jäykät viivat ovat molaarisia ja ne toimivat binaarikoneiston,
valtamekanismien ja organisaation tason asettamisen kautta.
Binaarikoneistoon kuuluvat esimerkiksi seuraavat seikat ja erottelut: yhteiskuntaluokat, mies-nainen, aikuinen-lapsi, me-muu,
julkinen-yksityinen, valkoinen-musta. Valtamekanismeilla tarkoitetaan tässä abstraktin koneen ylikoodausta: koodin ja territorion haltuunottoa ja segmenttien homogenisointia. Organisaation
tason asettaminen viittaa esimerkiksi muotojen harmonisointiin
ja subjektien muokkaamiseen. Notkeat viivat ovat molekulaaristen virtausten mikrotulemisia. Niissä, toisin kuin jäykkien viivojen ylikoodauksessa, operoi abstraktin koneen mutatoiva puoli.
Paon viivat ovat jäykkiä viivoja ja niiden homogenisoituvia segmenttejä purkava mutaatiokoneen operaatiotaso, joka organisaatiotason sijaan toimii immanenssin tasolla. Vaikka ne näyttävätkin ilmaantuvan jäykkien viivojen jälkeen, paon viivat ovat ensisijaisia sosiaaliselle kentälle. Muut viivat ovat oikeastaan paon
viivojen johdannaisia, viivojen kerrostumisista, koodauksista ja
territorioista muodostuneita.
Pakoviivojen ensisijaisuudesta seuraa, että ei ole olemassa yhteiskuntaa, joka ei koko ajan vuoda ja pakene joka suuntaan.
Pakoviivoja ei tule kuitenkaan samastaa vastarintaan tai vallan ulkopuolisuuteen ja jäykkiä viivoja valtaan. Ensiksi, kyse
on abstraktin koneen samanaikaisista tiloista. Yhtäältä on abstraktin koneen ylikoodaava puoli. Se määrittää jäykät segmentit.
Toisaalta on mutatoiva puoli, joka operoi dekoodaamalla ja deterritorialisoimalla. Jälkimmäinen vetää paon viivoja, jotka jäykkien viivojen tapaan ovat osa sosiaalista kenttää, deterritorialisaation pisteitä koosteissa. (Deleuze 1996, 152; Deleuze & Guattari
1998, 223.) Toiseksi, kaikkiin viivatyypeihin sisältyy valtaan
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kytkeytyviä vaaroja. Jäykät viivat tuottavat yhdenmukaisuutta
ja ylikoodausta, jolloin liike heikkenee ja lukkiutuu tiettyihin
hallintamuotoihin ja valtasuhteisiin, organisaatioihin ja binariteetteihin. Notkeat viivat saattavat muodostaa jäykkien viivojen
mikrofasistisen ja keskittämistä pakenevan, mutta ei silti vähempää organisoidun täydennyksen. Esimerkiksi pienet oidipaaliset
yhteisöt voivat korvata perheoidipuksen tai taiteen sisään saattaa
muodostua jäykistyneitä blokkeja (”Me olemme avantgardea!”).
Pakoviivat puolestaan voivat reterritorialisoitua jäykkiin viivoihin
tai johtaa paossaan yliannostukseen. (Deleuze & Parnet 1987,
137–141.) Näistä syistä pakoviivoja ei voi määrittää yksiselitteisesti hyväksi ja toivotuksi operaatioksi.7
”Viivamalli” on yhdistettävissä Deleuzen tapaan lukea
Spinozaa. Spinozan filosofiassa voiman lisääntyminen tai vähentyminen kytkeytyy affekteihin. Ilon affektit ovat toimintakykyä
lisääviä, siirtymistä suurempaan täydellisyyteen, ja surun affektit ovat toimintakykyämme vähentäviä, siirtymistä vähäisempään
täydellisyyteen. (Deleuze 1988a, 50; Spinoza 1998, 188.) 8
Kyky affektoitua, tai paremminkin affektoitumisen voima,
voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin affektioihin. Passiiviset affektiot ovat jaettavissa iloon ja suruun. Ilo lisää ruumiiden elinvoimaa ja intoa, kun taas suru passivoi, vähentää ruumiillista
elinvoimaa. Ruumiiden kohtaaminen ei ole moraalin, Hyvän ja
Pahan, vaan hyvien ja huonojen kohtaamisten asia: kyse on siitä
sopivatko toisensa kohtaavat ruumiit toisiinsa siten, että ne tuottavat iloa. Esimerkiksi Raamatun paratiisikuvauksessa Eevan tarjoamaan hedelmään ei Deleuzen mukaan sisälly ajatusta moraalikiellosta vaan myrkystä, siitä, että tietyt kohtaamiset tuhoavat
ja hajottavat ruumiin vähentämällä sen elinvoimaa. Ilon käytännön, ruumiiden voiman kasvun, toteuttaminen perustuu ruumiiden kohtaamiseen. Jos ja kun kohtaamisissa paljastuu ilon syy,
ruumiiden muodostumisen yhteinen suhde, syntyy valtauttava ja
toimintakykyä kasvattava ilo-passio, joka puolestaan vaikuttaa aktiivisiin affektioihin. (Deleuze 1988a, 22–29, 54–58; Hardt 1993.)
Ilossa sosiaalisen kentän organisaatiosta pakenevat viivat
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kohtaavat toisensa. Iloon siis kuuluu ajatus muuttumisesta ja kehittymisestä. Silloinkin jos se on passio eikä aktiivista siunauksellisuutta, se on mahdollisuus uusiin muodostelmiin, uusiin
koosteisiin ja uusiin tulemisiin. (Deleuze 1988a; Hardt 1993;
Pietarinen 1993; Spinoza 1998). Näin voidaan esittää malli, jonka lähtökohdan Michael Hardt (1993, 94, 100) on muotoillut ja
johon rinnastan Deleuzen viivamallin: affektoitumisen voima
jakautuu aktiivisiin ja passiivisiin affektioihin. Passiiviset affektiot jakautuvat ilon ja surun passiivisiin affektioihin. Ilo passiivisena affektiona voi auttaa tuottamaan ruumiiden kohtaamisissa
aktiivisia affektioita, ”siunauksellisuutta”. Viivamalliin rinnastettuna affektoitumisen voima aktiivisten ja passiivisten affektioiden mukaisesti voidaan hahmottaa abstraktin koneen kautta,
siirtymää surun passiivisista affektioista ilon passiivisiin affektioihin ja aktiivisiin affektioihin voidaan hahmottaa siirtymänä
jäykistä viivoista notkeisiin ja paon viivoihin, jotka puolestaan
ulottuvat vaikutuksiltaan abstraktiin koneeseen asti.
Kuka tai mikä on sitten Magnolian Jumala? Entä Farao?
Entä Egypti? Deleuzen termistöä käyttäen Magnolian Jumala
on Egypti, tiedostamatonta tuottava rihmastollisten koosteiden
immanentti voimakenttä. Se on ”jumalallisen väliintulon”, siis
kohtaamisten ilon affektin ja viivojen notkistumisen tuottava abstraktin koneen mutatoiva puoli. Farao on puolestaan jäykistyneiden käytäntöjen kooste, surua tuottava ja ruumiiden elinvoimaa
heikentävä organisaation taso.
Maaginen yksilödiskurssi ja pakoviivojen katkominen
Magnoliassa Frank Mackeyn kirjoja, videoita ja seminaareja tuottava konsulttiyritys Viettele ja tuhoa (Seduce and Destroy) on esimerkki surua tuottavista reaktiivisista voimista ja jäykkien viivojen toimintamekanismeista.9 Siinä miehille pyritään opettamaan,
kuinka naisia kaadetaan ja kuinka rehabilitoidaan maskuliinisia
arvoja: ”Sen avulla opit kaikki tekniikat, joilla saa jokaisen kurvikkaan blondin pöksyt kastumaan.” Lisäksi siinä ohjataan mie62
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hiä ottamaan vastuu itsestä, luomaan tavoitteita ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi sekä tekemään muut kateellisiksi ja mustasukkaisiksi. Tärkein tavoite on saada se mitä haluaa ja ”se”
on tavallisesti nainen. Tämän muuntumisyrityksen perustana
on voimistettu minuus ja itseys. Yksilöä korostavat diskurssit,
mies–nainen-binaarisuus ja subjektien muovaaminen jylläävät
Frankin iskulauseissa: ”Minua ei voi määräillä. Ei! Sieluani ei
voi viedä. Painakaa tämä ajatus mieleenne: Minä olen vallassa.
Minä olen se, joka sanoo kyllä.” ”Kunnioittakaa kalua ja kesyttäkää mirri.” ”Elämässä ei ole kyse siitä mitä haluaa tai ansaitsee,
vaan siitä, mitä ottaa itselleen.” ”Asettakaa itsellenne tavoitteita.
Tästä lähtien minä olen pomo.” Haastattelussa Frank toteaa kirjastaan: ”Se ei kerro vain iskemisestä ja pukille pääsemisestä. Se
kertoo oman paikkansa löytämisestä ja hallitsemisesta. Mottona
on: Otan sen mikä minulle kuuluu. Jos kerran joku ottaa siinä sivussa suihin niin mikä ettei.”
Frankin maskuliinisen yksilödiskurssin banaaliutta alleviivaa luennolla soivan Richard Straussin Also Sprach Zarathustran
alku. Tavallaan sävellys banalisoitui elokuvien sisäisen intertekstuaalisuuden näkökulmasta jo Stanley Kubrickin 2001Avaruusseikkailun (2001: A Space Odyssey, USA 1968) jälkeen.
Siinä se yhdistyi työkalujen käyttöönottoon apinoilla sekä sivilisaation ja uuden ihmisen luomiseen, johon kuuluu myös hallinta työkalujen ja aseiden avulla. Viimeistään banalisointi tapahtuu Mel Brooksin Mielettömässä maailmanhistoriassa (Mel Brooks’s
History of the World Part I, USA 1981), jossa aikojen alun apinat
masturboivat yhdessä Straussin soidessa. Mitä muuta Frankin luentotapahtuma on kuin miesapinoiden yhteistä masturbointia,
uuden hallintamuodon, uuden ihmisen ja uuden sivilisaation
luomista? Se on rakastelua itsekseen, itsensä kanssa, yksilödiskurssin itseriittoisella perustalla.
Frankin promotoima yksilödiskurssi perustuu jäljittelymagiaan. Magiassa todellisuutta pyritään hallitsemaan oikeiden ajatusten ja oikean jäljittelyn avulla. Maagisessa yksilödiskurssissa
jokaisen tulee asettaa yksilö perustaksi, jakaa maailma yksilöi63
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hin ja kahteen sukupuoleen. Jäljittelemällä johtajaa jokaisen tulee
muuttua itse, oppia keinot ja jättää päämäärä kyseenalaistamatta. Tässä on yksinkertaistetusti sen säännönmukaisuus. Neuvot
otetaan vastaan yksilöinä, vastauksena kysymykseen ”mitä kukin
tykönään voisi tehdä?”. Yksilödiskurssi tarkoittaa onnistumisten,
mutta myös huolien yksityistymistä. Se tarjoaa uusliberalismin
suosiman strategian, mahdollisuuden syyllistää yksilöitä omista
epäonnistumisistaan. Yksilöstä tulee yritys, jolloin sen ongelmista
voidaan puhua tuotteen markkinoinnin epäonnistumisina. Näin
yksilödiskurssi luo nykyistä kapitalismia suosivaa puheavaruutta,
jossa jokainen on oma toimitusjohtajansa. (Ks. Taira 2001; MäkiKulmala 2002.) Tällaisessa yksilöllistymisessä yksilöä ei vapauteta feodaalisista kahleista tai uskonnollisista varmuuksista eikä
teollisen yhteiskunnan perinteistä, jotka ovat jo rapautuneet.
Pikemminkin yksilö jäykistyy uudelleen keksittyyn ”varmuuteen”, itseensä, johon haluvirrat ohjataan. Näin estyy affirmatiivisten suhteiden luominen eli myös ilon affektien tuottaminen ja
viivojen notkistuminen.
Erityisesti new agen ja psykouskonnollisuuden tutkijat ovat
korostaneet ”itseen kääntymisen” olevan nykyajan uskonnollisuutta ja henkisyyttä määrittävä trendi (Heelas 1992, 1996,
2002; Hanegraaff 2002; Kivivuori 1999; ks. myös Taira 1999;
Mäki-Kulmala 2002). Perinteen ja tuonpuoleisen rapautuessa uudelleen keksitty ”itse” ottaa auktoriteetin paikan, on kyse
sitten new age -uskonnosta, konsultoivista sisäisistä sankareista tai Frank T.J. Mackeyn kaltaisista elokuvallisista hahmoista.
Frankillä perikristillinen ”ansionsa mukaan” muuttuu muotoon
”mitä ottaa itselleen”. Tämä käänne on yhteensopiva kapitalismin
dynamiikan kanssa ainakin kahdella tavalla. Ensiksi, yksilödiskurssissa itsellä pyritään puolustamaan keksittyä varmuutta
uskonnollisia ja sosiaalisia organisaatioita ja instituutioita vastaan. Markkinataloudelle mahdollistuu tunkeutuminen myös
sille uskonnon yksityiselle alueelle, jota ennen pidettiin kapitalismin ulottumattomissa (kytkeytyneenä toki, mutta ulkoisena).
Yksilöstä tulee perusta, jota ruokitaan sopivilla eineksillä – itse64
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apu -kirjoilla, new age -tapahtumilla, ”Viettele ja tuhoa” -konsultoinnilla. Toiseksi, yksilödiskurssin korostaman sisäisyyden
kytkemistä kapitalismiin tukee myös Slavoj Žižekin näkemys erityisesti silloin, kun puhutaan ”lännen itäistymisestä” new agen
ja läntisen buddhalaisuuden kohdalla. Žižekin mukaan läntinen
buddhismi, huolimatta pyrkimyksistään esittää itsensä stressaavan kapitalismin jännitteitä poistavana parannusmenetelmänä,
on lopultakin kapitalismin ideologinen supplementti sallimalla meille ”sisäisen rauhan”, ”sisäisen etäisyyden”, sopeuttamalla
meitä nyky-yhteiskunnan nopearytmisen elämän jatkuvaan kilpailuun. Siksi Max Weberin protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki tulisi nykyään kirjoittaa muotoon ”taolainen etiikka
ja globaalikapitalismin henki”. (Žižek 2001, 12–13.) Näin itseen
kääntymiseen kuuluva yksilödiskurssi kytkeytyy kapitalismin
dynamiikkaan. Kytköstä ei tarvitse mieltää Žižekin tavoin totalisoivana vaan osittaisena, eikä ainoastaan ”läntiseen buddhismiin” kuuluvaksi: new agessa on myös samasta perustasta rakentuva kapitalismin vastainen haara. Lisäksi, sisäisyyden ja rentoutumistekniikoiden korostus ei suinkaan ole yksin new ageen,
vaan yhtä lailla kristinuskoon ja erityisesti protestanttiseen uskon
sisäisyyteen ja kristillisiin hiljentymisretriitteihin liittyvä ilmiö.
Yksilödiskurssin lisäksi Frankin toimi jatkaa kapitalismin
hyödyntämää kyynisyyttä. Deleuzen ja Guattarin (1983, 268)
mukaan kyynisyys on ominaista kapitalismin äärimmäiselle
sisäistymiselle sosiaalisessa persoonassa. Sen korrelaatti on yksityisen persoonan huono omatunto, joka on passivoiva ja siksi
surun muoto. Deleuzen ja Guattarin innoittamana Lawrence
Grossberg on analysoinut kyynisyyden/passiivisuuden ja kapitalismin kulttuurista kytkeytymistä Yhdysvaltain kontekstissa.
Hän korostaa, että konservatiivisuutta ja kyynisyyttä tuotetaan
nykyään enemmän arkielämän affektiivisuuden kuin politiikan
ideologioiden tasolla. Grossberg kirjoittaakin väestön laajojen
segmenttien depolitisoitumisesta ja demoralisoitumisesta. Ne on
tehty kyynisiksi ja välinpitämättömiksi, mikä heikentää niiden
toimintakykyä. Amerikkalaisen kansakunnan konservatismi on
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rakennettu depolitisoinnille ja pessimismille, ja riippumatta uskomuksistaan (jotka voivat yhtä hyvin olla liberaaleja kuin konservatiivisia) ihmiset huomaavat tulleensa vedetyiksi mukaan uuteen konservatismiin. (Grossberg 1992, 14.)
Frank Mackey pyrkii muuttamaan ihmisiä. Muutoksen
tavoitteena ei ole vastata asiakkaiden ongelmiin, vaan tuottaa kapitalismin dynamiikkaan sopiva muutos. Siksi muutos
ei ole iloa tuottavaa ja elinvoimaa lisäävää tulemista vaan surua ja jäykkien viivojen vahvistamista, kytkeytymistä opittuihin iskulauseisiin ja kyynisen kapitalismin toimintaperiaatteisiin: ”Tulitte tänne oppimaan, kasvattamaan itsetuntoanne ja
muokkaamaan tulevaisuuttanne.” Käyttövoimana konsultoinnissa on viha ja kateus muita kohtaan, sisällyksetön ylpeys ja
alemmuudentunto. Esimerkkinä on toisten mustasukkaiseksi
(kateelliseksi) tekeminen naisten avulla. Frank Mackey toteaa:
”Naisista voi kuitenkin olla hyötyä vain ystävinäkin. Heidän
avullaan voi tehdä muista mustasukkaisia.” Nämä tunteet, viha
ja kateus, kuten myös pelko, epätoivo, halveksunta, vastenmielisyys, pettymys, närkästys ja niin edelleen ovat Spinozalle eräitä
surun muotoja. (Spinoza 1998, osa III; Deleuze 1988a, 26;
Pietarinen 1993, 51–52.)
Frankissa yhdistyvät spinozalaiset surun muodot ja kontrolliyhteiskunnan jatkuvaan kilpailuun valmentautuminen. Frank
pyrkii muuttamaan vallitsevia normalisoinnin koodeja (miesten
alistumista ja saamattomuutta), dekoodaamaan ja deterritorialisoimaan ne. Koodit kuitenkin asettuvat uudelleen, reterritorialisoituvat kapitalismin passivoiviin kyynisyyden affekteihin, erityisesti yksilödiskurssiin, joka ei tuota uutta, vaan pakottaa jatkuvaan kilpailuun. Frank onkin koostemuuntaja, joka saa ihmiset
seuraamaan muutosviivoja. Mutta viivojen kohtalona on asettua
uudelleen muiden asettamiin arvoihin ja surun affekteihin. Tätä
on Deleuzen ja Guattarin hahmottama relatiivinen deterritorialisaatio sen negatiivisessa muodossa: deterritorialisoituva elementti
alistuu välittömästi pakoviivat katkovalle reterritorialisaatiolle.
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Kontrolliyhteiskunta ja tietovisat: Mitä lapset tietävät?
Magnoliassa monilla hahmoilla on jokin kontakti tietovisailuun.
Elokuvassa näytetään paljon tietovisaa Mitä lapset tietävät? (What
Do Kids Know? ), jossa lasten joukkue kamppailee aikuisten joukkuetta vastaan. Tietovisat sinänsä ovat Deleuzelle idiotismin
muoto. Ihmisten tulee vastailla ongelmiin, jotka eivät ole heidän
asettamiaan. Kuvaavaa onkin, että Magnoliassa huippusuositun
tietovisan valovoimaisin tietäjä, Stanley, tietää vastaukset kaikkiin muihin kysymyksiin paitsi siihen, mihin hän haluaisi vastauksen. Stanleyn kysymys on, miksi isä ei ole hänelle ystävällinen. Tähän ongelmaan hän haluaisi selvyyden, mutta hän ei
saa mahdollisuutta asettaa tätä pakoviivaa, ongelmaa, jonka
ratkaiseminen tuottaisi elinvoimaisuutta. Sen sijaan Stanleyn
tehtävänä on tukea reaktiivisia voimia vastailemalla muiden asettamiin kysymyksiin vastauksilla, jotka jo lukevat tietovisan juontajan paperissa. Stanleyn kuvaus on Magnoliassa hyvin tietoista.
Vastaukset kysymyksiin tulevat liioitellun nopeasti:
”Tämän naiskirjailijan kuuluisin teos on O Pioneers /
Stanley / Willa Cathers / Tämä näytelmäkirjailija on tuttu
tragedioistaan... / Stanley / Thomas Kyd / Aivan oikein /
Tämä ranskalainen kirjailija ja näyttelijä liittyi... / Stanley
/ Moliére / Nyt tarvitaan kyllä koko nimi / Jean-Baptiste
Poquelin Moliére.”
Lapset pyritään sosiaalistamaan yhteiskuntamuodostuman jähmettyneisiin käytänteisiin juuri tietovisan itseään ruokkivan
mediasaturaation kautta. Kuten eräs tietovisaan osallistuva lapsi
unelmoi, menestyksen avulla voi päästä mainoksiin tai viikon
elokuvaan eli yhä syvemmälle mediamaailmaan. Stanleyn kyky
vastata kaikkiin tietovisan kysymyksiin ja kyvyttömyys vastata
häntä vaivaavaan ongelmaan on osuvin esimerkki siitä, kuinka
kontrolliyhteiskunnan10 reaktiivisuus näkyy tietovisojen logiikassa. Ongelmat asetetaan ylhäältä alas (opettaja-oppilas, yhteiskunnan makrotaso-konkreettiset elämäntilanteet, tietovisa-tietovi67
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sailija). Deleuzelle todellinen vapaus kuitenkin perustuu valtaan
päättää, mitkä ovat keskeisiä ongelmia (Deleuze 1988b, 15; Marks
1998, 23). Tässä hän on lähellä kulttuurintutkija Raymond
Williamsia (1989), jonka mukaan luokkahuoneen todellista valtaa on kyky esittää kysymyksiä eli määrittää ongelmat.
Deleuzen kriittistä suhdetta tietovisoihin ei tule pitää oppineen filosofin hyökkäyksenä populaarien käytäntöjen typeryyttä kohtaan. Tavoitteena on pikemminkin tehdä näkyväksi voimien operointi kyseisessä kontekstissa ja siitä seuraavat ongelmat.
Deleuze (1995, 179) selittää tietovisailujen menestystä sillä, että
ne heijastavat täydellisesti kontrolliyhteiskunnan bisnesmaailman toimintaa. Kontrolliyhteiskunnan taloudessa jatkuva kilpailu ja kilpailuhenkisyys ovat motivaation avaimia, joilla ihmiset
asetetaan kilpailemaan toisiaan ja itseään vastaan. Näin subjektit muokkautuvat kilpailutilanteisiin ja oppivat kilpailemaan niissä säännöillä, jotka eivät ole heidän tekoaan. He oppivat ratkaisemaan talouden asettamia ongelmia, joihin sopii vastata vain
odotetulla tavalla. Ongelmaa ei kyseenalaisteta, koska kysymys
on vain siitä, miten opit vastaamaan muiden asettamaan kysymykseen. Magnoliassa entinen lapsinero Donnie on alkanut asettaa itse kysymykset muiden sijaan. Seurauksena on, että Donnie
toistelee olleensa ennen fiksu ja nyt tyhmä. Siten Magnolia asettaa
ajatuksen siitä, kuinka yhteiskunnallinen arvostus on riippuvainen alistumisesta muiden luomiin ongelmiin ja kuinka nykyiset
kontrollit toimivat pikemminkin yksilön suoran muokkauksen
kuin suljettujen institutionaalisten tilojen kautta. Pakoyritys voi
reterritorialisoitua kontrollikoneistoon juuri kontrollimekanismien sisäistymisen kautta: Donniehan itse määrittää itsensä tyhmäksi.
Tietovisailuja käsitellessään Deleuze asettaa rinnalle kirjallisuuden. Kirjallisuus on ongelmien asettaja eikä valmiiden kysymysten vastausautomaatti. Kirjallisuus on parhaimmillaan eräänlainen uuden luomisen varanto. Tietovisat asettuvat kirjallisuuden
rinnalla lamaannuttavaksi tuotteeksi, josta ihmiset saavat mielihyvää alistumalla. Tietovisa on viivojen notkistumista estävää,
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haluvirtoja katkaisevaa ja kanavoivaa toimintaa. Ei ole sattumaa,
että lasten tietovisan kerrotaan olevan pisimpään pyörinyt tv-show
ja että sen sponsoreina ovat vanhempien ja opettajien yhdistys eli
keskeisimmät kasvattajat. Tietovisan alkaessa leikataan vuoron
perään päähenkilöihin, jotka joko katsovat visailua tai ovat tilassa,
jossa televisio on päällä. Tämä nähdäkseni korostaa sekä aikuisten
sosiaalistumista kyseiseen kontrollikoneistoon ja sen arvoihin että
ylikoodauksen abstraktin koneen toimimista median kautta.
Oleellista deleuzelaisen luennan kannalta on myös se, että
Stanley on lapsi ja että tietovisa on nimenomaan lapsia koskeva.
Lapset ovat Deleuzelle taiteilijoita, alueiden tutkijoita ja kartoittajia, vitaalisia tapahtumia, jotka synnyttävät ilon affekteja ja siten
mahdollisia pakoviivoja, mutta jotka Magnoliassa kytketään nopeasti kontrollikoneiston jäykkiin viivoihin. Pakoviivat ja ilon affektit katkaistaan heti alkuunsa asettamalla lapsille ongelmat, jotka
eivät ole heidän tekoaan.
Keskustelussaan Michael Foucault’n kanssa kuriyhteiskunnan
rangaistusjärjestelmistä Deleuze toteaa: ”Emme pelkästään kohtele
vankeja lapsellisesti, vaan kohtelemme myös lapsia ikään kuin he
olisivat vankeja. Meidän yhteiskunnassamme lapset alistetaan
infantilisaatioprosessiin, joka on heidän perusluonteensa vastaista.
Kiistämätöntä on, että koulut ja tehtaat muistuttavat vankiloita.”
(Deleuze 1992, 95.) Jos kuriyhteiskunnassa lapsia kohdellaan
kuin vankeja, kontrolliyhteiskunnassa lapsia kohdellaan kuin
tietovisailijoita. Jos haluaa pelata, on sopeuduttava valmiisiin
sääntöihin ja toimittava niiden puitteissa.
Lasten tietovisa ja Frankin konsulttitoimi voidaan koota
seuraavasti. Abstraktina koneena toimii kontrolliyhteiskunta. Sen diskursiiviset ja materiaaliset elementit muodostuvat yhtäältä diskursseista, joissa ratkotaan muiden asettamia
ongelmia ja asettaudutaan muiden määrittämiin jatkuvan kilpailun tavoitteisiin, ja toisaalta televisiosta keskeisimpänä materiaalis-teknologisena koneistona. Tietovisa ja mediavälitteinen konsultointi kietovat kontrolliyhteiskunnan diskursiiviset ja
materiaaliset elementit yhteen.
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Deleuzen tapaa ihannoida lapsuutta voidaan toki kummastella, mutta sen ydin piilee Deleuzen kitkaisessa suhteessa psykoanalyysiin. Psykoanalyysi asettaa lapset lopultakin isän, äidin ja
lapsen muodostavaan kolmioon. Esimerkiksi Freudin tapauksista
Pikku Hans halusi yöpyä alakerran teinitytön luona ja hän halusi
lähteä rakennuksesta, mennä ravintolaan tapaamaan toista ihastustaan. Hans kuitenkin pelkäsi kadulla olevaa hevosta. Freud
näki tapauksissa Hansin halun maata äidin kanssa. Hevosessa
hän näki isän, jota Hans pelkäsi, koska oli itse kiintynyt äitiinsä.
(Freud 1977, 169–305.) Deleuze kritisoi Freudia siitä, että psykoanalyysi asettaa vanhemmat ensisijaisiksi muuhun miljööseen ja
koko situaatioon nähden. Vanhemmat eivät kuitenkaan ole irrallaan miljööstä, joka muodostuu kvaliteeteista, substansseista,
voimista ja tapahtumista. Vanhemmat ovat itse osa miljöötä,
jonka läpi lapsi kulkee muuttaen paitsi miljöön läpi matkaajan subjektiviteettia, myös itse miljöötä – koko koostetta. Siis
se, mitä tiedostamaton panostaa lapseen, ei ole koordinoitavissa jäännöksettömästi konkreettisen tai symbolisen isän ja äidin
kautta. (Deleuze 1998, 61–62; Deleuze & Parnet 1987, 78–80.)11
Näin Deleuze tuntuu asettuvan erästä mahdollista Magnoliaan
kohdistuvaa luentaa vastaan. Huonossa isäsuhteessa elävän
Stanleyn tilannetta ei ehkä ole syytä tulkita psykoanalyyttisen
käsitteistön kautta. Tarkastelussa tuleekin huomioida miljöö ja
situaatio – nimet tapahtumina – eikä vain perhekolmioon palautuvia nimiä, henkilöitä (pikku Hansin tapauksessa hevonen isänä
ja susimiehen tapauksessa yksi susista isänä). Sosiaalinen kenttä
erityisine situaatioineen on se Stanleytä kahlitseva koneisto, jonka
osa hänen isänsä on. Tätä korostaa myös isän tapa elää omaa
elämäänsä lapsen tietovisamenestyksen kautta. Isän tavoitteet ja
arvostukset ovat sen koneiston tuottamia tai ainakin yhteneväiset sen koneiston kanssa, joka hänen poikaansa kahlitsee ja joka
pyrkii määrittämään sitä miljöötä, jossa subjekteja muodostetaan.
Kuten Deleuze ja Guattari (1986, 12) kirjoittavat Kafkasta: tuo70
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marit, asiamiehet ja byrokraatit eivät ole isän korvaajia; pikemmin isä – niin Kafkalla kuin Magnoliassa – on tiivistymä kaikista
näistä voimista, joihin hän mukautuu ja joihin hän yrittää saada
poikansa mukautumaan.
Stanleyn tapaus ei ole ainoa Magnolian huono isäsuhde.
Pikemminkin kankaalle vyörytetään päähahmojen huonoja isäsuhteita toisensa perään. Frank ei ole tavannut tietovisoja tuottanutta isäänsä Earlia aikoihin peittäessään menneisyyden haavoja.
Tietovisojen juontaja Jimmy Gatorin lapsi Claudia ei enää suostu
keskustelemaan isänsä kanssa, koska isä on käyttänyt lastaan seksuaalisesti hyväksi. Donnie syyttää vanhempiaan hylkäämisestä
ja tietovisasta saatujen palkintorahojen varastamisesta.
Magnoliassa alleviivatut vihjeet oidipaalisten tulkintojen suuntaan voidaan ymmärtää Deleuzen ja Guattarin Kafka-luennan
kautta. Kafkalla oidipaaliset teemat ovat toistuvia, mutta niissä
siirrytään klassisesta oidipuksesta ”perverssiin”: isä ei ole vihattu, syytetty ja syylliseksi julistettu vaan viaton, jolloin tuska on
yhtä lailla isän kuin pojan jakama. Kafka menee yhä pidemmälle, äärimmäiseen pisteeseen, jossa soimausta ei voida enää
kohdistaa yksittäiseen persoonaan ja jossa rajoittamaton soimaus
kulkee paranoidisten tulkintojen sarjan läpi (kuten oikeusjutun
lykkääntymisessä). Tavoitteena on paisuttaa oidipaaliset syytökset liiallisuuksiin (tai laajentaa ne koskemaan kaikkea), tehdä
Oidipuksesta absurdi ja koominen liioittelulla, heijastamalla
isän kuva maailman karttaan. Tämä on halun mikropolitiikkaa, jossa Oidipus deterritorialisoidaan maailmaan sen sijaan että
Oidipus reterritorialisoisi kaiken itseensä ja perheeseen. (Deleuze
& Guattari 1986, 9–15.)
Mikä tekee oidipaalisten teemojen liioittelusta kapitalismia ja
kontrolliyhteiskuntaa heiluttavaa toimintaa? Eikö liioittelua voida
ajatella Oidipuksen laajenemisena ja sen entistä voimakkaampana otteena sosiaalisesta kentästä? Relaatiot ja kohtaamiset muodostavat uhan kapitalismille luomalla omia halukoneita, toisenlaista sosiaalista kenttää ja siksi dekoodatut virrat tulee uusalueistaa perhekolmioon. Deleuzen ja Guattarin mukaan perheestä
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tulee tuottavien suhteiden sijaan pääoman taktiikka, jonka avulla
sosiaalinen kenttä uudelleen sulkeutuu. Perheestä tulee mikrokosmos, joka ilmaisee sitä, mitä se ei enää hallitse, siis kapitalismia.
(Deleuze & Guattari 1983, 262–271; Goodchild 1996, 100–101.)
Tästä syystä Oidipus on haastettava liioittelulla. Oidipuksen liioittelu absurdiuteen asti purkaa perhekolmiota sosiaaliseen kenttään deterritorialisoitumalla maailmaan, distribuoimalla energiaa ja haluvirtoja uusiin halukoneisiin, uusiin kohtaamisiin ja
konnektioihin, uusiin tulemisiin. Strategian menestyksellisyys
on riippuvainen kohtaamisten voimakkuudesta (pakoviivoista)
suhteessa oidipaalisen psykoanalyysin ja sen hyödyntämän ydinperherakenteen rekoodaavaan ja reterritorialisoivaan otteeseen
(jäykkiin viivoihin).
Kuten Kafkalla, myös Magnoliassa isien kuvat on heijastettu maailman karttaan, tietovisailuun. Stanleyn isä vaatii pojalta
menestystä tietovisailussa, entisen lapsineron Donnien vanhemmat hylkäsivät lapsensa menestyksen jälkeen (sosiaalistumisen
täydellistyminen), Claudian isä juontaa tietovisaa ja Frankin isä
on entinen tietovisan tuottaja. Magnoliassa isä ei ole pelkästään
vihattu, vaan kärsivä, kuten lapsikin. Soimaukset eivät kuitenkaan suuntaudu vain isiin, vaan myös sosiaaliseen kenttään. Tätä
kuvastaa poliisi Jim, jonka isäsuhdetta ei käsitellä laisinkaan.
Hänelle ahdistusta aiheuttaa huoli yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja ihmisten auttamisesta, mikä toimii esimerkkinä Oidipuksen deterritorialisoimisesta perheen ulkopuolelle.
Oidipuksen haastamisessa tavoitteena ei kuitenkaan ole vapaus
isän, äidin ja lapsen kolmiosta eikä reaktiivinen kosto, vaan yhteinen pako oidipaalisuuden liioittelulla. Sitä laajennetaan asettamalla se Kafkan tavoin kaikkeen, jolloin se ei ole enää missään,
tai osoittamalla perhekolmion (isä-äiti-lapsi) takaa muita aktiivisempia kolmioita, joilta perhe lainaa voimansa. Näitä
Magnoliassa ovat esimerkiksi Earl-Frank-Linda (isä, poika, pojan
ikäinen äitipuoli), Jimmy-Claudia-Jim (isä, tytär ja Jim, joka vie
Claudiaa menneisyydestä, huumeista ja mediamaailmasta takaisin ihmissuhteisiin), vanhemmat-Donnie-baarimikko (Donnie
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pyrkii löytämään homoseksuaalisen rakkauden rautahampaisesta
baarimikosta, rakkauden, jota vanhemmat eivät tarjonneet).
Viivoja notkistavat kohtaamiset
Frank Mackey julistaa oman sanomansa ja asemansa luonnollisuutta ja muuttumattomuutta: ”Se on universaalia. Se on evolutiivistä, antropologista, biologista. Se on eläimellistä. Me...
olemme... miehiä!” Luonnollistamisen strategia eli muuttuvan
esittäminen muuttumattomana ja ikuisena on myyttien tunnuspiirre (Barthes 1994, 173–218). Muuttuvia prosesseja ei
pelkästään esitetä muuttumattomana järjestyksenä, vaan arvotetaan oikeaksi ja parhaaksi mahdolliseksi, luonnonmukaiseksi
järjestykseksi. Tämä yhteiskuntamuodostuman myyttinen elementti on eräs viivojen jäykistämisen mekanismi. Elokuvan lopulla keskeiseksi nousee kuitenkin ruumiiden kohtaamisessa syntyvä
ilo: muutos, tuleminen, kollektiiviset pakoviivat.
Muutoksen, aktiiviseksi tulemisen tuotantovoimana on häpeä.
Häpeää ei koeta vain ääritilanteissa vaan ”joutavanpäiväisten
ja merkityksettömien asioiden edessä, demokratioiden alhaisten ja vulgaarien elämänmuotojen, niitä ja markkinoita palvelevan ajattelun propagoinnin, kaikkien aikamme arvojen, ihanteiden ja mielipiteiden edessä.” (Deleuze & Guattari 1993, 112.)
Häpeälliset kompromissit ja häpeällisyyden tunne on kannustin,
vastarinta nykyisyydelle, käyttövoima tulevalle muodolle, uudelle
maalle, uudelle kansalle, siirtymälle orjuudesta paon maahan, johon kohtaamiset Magnoliassa johdattavat sammakkosateen muodossa. Deleuzelle ja Guattarille uusi alue ei ole mikään olemassa
oleva tai määrätty utopia. Pikemminkin sitä voitaisiin ajatella jatkuvana vallankumouksena. Magnoliassakin utopia jääkin avoimeksi. Sateen jälkeen ilma vain on jotenkin puhtaampaa...
Magnolian häpeä on menneisyys, koska se pakottaa toimimaan. Earl tuo julki edellisen vaimonsa pettämisen. Jimmy kertoo vaimolleen pettäneensä häntä – heti kerrottuaan, että ei tiedä
onko hänellä ollut insestinen suhde lapsensa Claudian kanssa.
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Earlin nykyinen vaimo Linda kokee olevansa pakotettu sanomaan ääneen asianajajalle naineensa Earlin rahasta eikä rakkaudesta. Katumus, joka Spinozalle oli lamauttavaa toimintaa, tyhjää
harmittelua, asettuu Magnoliassa käyttövoimaksi. Aivan kuin
Earl ääntelehtisi sairasvuoteeltaan Spinozaa vastaan: ”Katumusta
voi käyttää hyväkseen miten tahtoo. Sitä voi hyödyntää.” Earlille
katumus on häpeän liittolainen, ei lamaannuttava vaan toimintaan
pakottava tunne. Se on iloa sikäli kuin se lisää Earlin elämänhalua, halua tehdä tilit selviksi menneisyyden kanssa.
Jimmy Gatorin tapauksessa menneisyydestä löytyy vaimon
pettäminen ja insestinen suhde lapseen, Claudiaan. Persoonaton
mennyt puskee läpi kohtauksessa, jossa tietovisan juontaminen muuttuu änkytykseksi. Väliajalla hän sanoo, ettei pysty
hoitamaan hommaansa ja että häntä oksettaa. Myöhemmin kysymysten lukutahti hidastuu ja Jimmy elehtii kuin ei oikein saisi selvää kysymyksistä. Hän änkyttää eikä löydä sanoja. Lopulta
hän vastaa kysymykseen ennen kuin ehtii edes esittää sitä. Tämän
jälkeen hän pyörtyy. Jimmy kokoaa vielä itsensä ja jatkaa, mutta
jäykkien viivojen säröillessä pakoviivat ja änkytys vievät voiton.
Deleuzen (1998, 107–108) mukaan änkytys ei välttämättä
affektoi ennaltaolevia sanoja, vaan johdattelee sanoja, jolloin sanat eivät ole olemassa änkytyksestä riippumatta. Kieli ei ole enää
puhujan ilmaisua eikä sosiaalisen kentän merkitysten määrittämä. Sen sijaan änkytyksessä kielestä itsessään tulee ensisijaisesti intensiivinen ja affektiivinen. Tällä tavalla Magnolian Jimmy ei
puhu vaan ajautuu menneisyyden voimien affektoimana vyöhykkeelle, jossa änkytys notkistaa viivoja siinä sosiaalisessa kentässä,
jota dominoi tietovisa-faraon koneisto. Deleuzelle puheen ”kaappaaminen” onkin vastustamisen keino kontrolliyhteiskunnassa,
joka operoi jatkuvan kontrollin ja välittömän kommunikaation
kautta. Sen eteenpäin ajavana voimana on tunne häpeästä, jonka eräs konteksti on juuri televisioviihde. (Deleuze 1995, 172–
174.) Magnoliassa menneisyys kaappaa puheen, joka muuttuu
Jimmyn kohdalla merkitsevästä änkyttäväksi, intensiiviseksi,
pakoviivaksi.
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Stanleyn osalta sosiaalisen kentän särökohdassa ei ole änkytys, vaan puheen salpautuminen. Pissahätä salpaa Stanleyn kyvyn
ja halun vastata tietovisan kysymyksiin. Hätä ja puheen salpautuminen notkeuttavat viivoja samassa lähetyksessä, jossa änkytys on Jimmyn pakoviiva. ”Minä vastaan aina kysymyksiin. En
tahdo enää”, toteaa Stanley. Hän ei nouse ylös penkistä, mitä
edellytetään, jotta tietovisa voisi jatkua. Stanley on muutosvoimien liikkeessä: ”Tämä ei ole herttaista. Katsokaa, miten meitä tuijotetaan. En ole mikään leikkikalu. En ole mikään nukke.
Tuijotetaanko meitä, koska olemme muka söpöjä?” Pakoviivassaan
Stanley tulee asettaneeksi esille mediasaturoituneen kontrolliyhteiskunnan erään periaatteen, synoptisuuden (Bauman 1998, 48–
54). Panoptisessa järjestelmässä keskus pitää kontrollillaan poikkeavuudet ruodussa, kun taas synoptikonissa joukot kontrolloivat
itseään katsomalla muutamia. Kontrolliyhteiskunnan viettelevä
synoptisuus ei siis perustu panoptisuuden pakottavaan paikalla
pitämiseen ja tarkkailun alaisena olemiseen, koska sillä ei väliä
pysyvätkö ruumiit paikoillaan – he kontrolloivat itse itseään pysymällä kanavalla. Magnoliassa tätä korostavat paitsi leikkaukset
päähenkilöihin tietovisan lähetysaikana, myös sen osoittaminen,
että useimmat päähenkilöt katsovat lasten tietovisaa.12
Stanleyn ja Jimmyn pakojen kanssa samaan aikaan Frank on
haastattelussa. Toimittaja on hankkinut tietoja Frankin menneisyydestä. Niiden muistamisesta, uudelleen kohtaamisesta, alkaa Frankin maskuliinisuuden, kyynisyyden ja kilpailuhenkisyyden mureneminen. Ei ole sattuma, että haastattelijana on kaksinkertainen subaltern, musta nainen, joka toimii koostemuuntajana Frankin kohdatessa pakoviivansa. Haastattelussa, ennen
murtumista, Frank toteaa vielä itsevarmasti: ”Menneisyyden
kohtaaminen ei ole edistystä. Yritän tolkuttaa sitä opetuslapsilleni. Yritän opettaa heitä kysymään itseltään, mitä hyötyä siitä
on”. Pakottavan kohtaamisen jälkeen kohtaamisvuorossa on isä.
Viivojen notkistuminen, muutos, on alkanut.
Lapsinero Donnie Smithin pakoviivaksi muodostuu kohtaaminen baarissa asiakkaiden ja Donnien rakkauteen vastaamat75
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toman baarimestari Bradin kanssa. Baarissakin katsotaan lasten tietovisaa. Donnie korostaa, kuinka turhaa tietoa vastaukset pitävät sisällään ja kuinka lasten päät ovat sitä täynnä.
Poistuessaan baarista hän toistaa sanat, jotka Jimmy Gator lausui aikaisemmin: ”Me voimme olla sinut menneisyyden kanssa,
mutta se ei meidän.” ”Eikä sitä paitsi ole vaarallista luulla lapsia
enkeleiksi”, Donnie jatkaa ja juoksee vessaan oksentamaan, mikä
korostaa pakoviivan materiaalisen ja diskursiivisen leikkaavuutta.
Tätä seuraa yritys työstää mennyttä varastamalla tietovisan nauhat.
Muita osoituksia viivojen notkistumisista ovat esimerkiksi
poliisi Jimin aseen kadottaminen ja Lindan kohtaaminen miehensä pojan, Frankin, kanssa. Jimin identiteetti näyttää hajoavan,
mutta lain ja järjestyksen jäykät viivat eivät notkistu pakoviivaksi asti. Linda kieltää menneen sanomalla Frankille: ”Meitä ei ole
kuin minä ja hän [Earl]. Ei ketään muita.” Liian voimakas pakoviiva vie Lindan lopulta itsetuhoon. Kuten Deleuze ja Guattari
(1998, 160–161) toteavat, aina tulee olla palanen uutta maata
jalkojen alla, koska deterritorialisoituminen ilman varovaisuutta,
annostelun taitoa, on vaara.
Hahmoille siis tapahtuu kohtaamisia, joissa jäykät viivat notkistuvat ja pakoviivat aktualisoituvat pakottaen hahmot muuttumaan. Itse pako on kollektiivinen sosiaalisen kentän tuote,
joka syntyy iloa tuottavista, joskin kivuliaista kohtaamisista.
Lopullisena pakoviivana on sammakkosade, joka kuljettaa sosiaalista kenttää tietovisan orjuuden jäykästä koneistosta ”uuteen maahan”. Näin deleuzelainen kokeilu ja ohjaajan itsensä näkemykset elokuvat lopusta tangeeraavat yllättävän hyvin.
Sammakkosadetta ja elokuvan loppua ohjaaja Anderson nimittäin kommentoi sanomalla, että kun pääsee elämässä pisteeseen,
jossa kaikki menee huonosti ja mikään ei ole kontrollissasi, yllättäen sammakkojen sataminen tuntuu järkevältä. (Anderson
2000, 206.) Hän tulkitsee sen katarttiseksi ja toivorikkaaksi
tapahtumaksi. Sateen jälkeen ihmiset kokoontuvat yhteen ja
muodostavat suhteita, vaikka se ei tule olemaan helppoa: ei voida
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mennä suoraan tilanteeseen, jossa kaikki ongelmat ovat rauenneet, mutta voidaan sanoa ”kyllä, tulen olemaan onnellinen; voin
nojautua onneen päin”. (Anderson 2000, 207–208.)
Juuri tätä on Magnolian esille asettama deleuzelainen ”kriittinen vapaus” (Patton 2000, 83–87): ei niinkään kykyä toteuttaa
esteettömästi omia intressejään, kuten anglo-amerikkalaisessa yhteiskuntafilosofiassa on tapana ajatella, vaan kykyä muuttua, tulla
joksikin uudeksi.
Juttu ratkeaa… ?
Magnolian musta räppäripoika Mato sanoo paljastavansa poliisi
Jimille kuka tappoi X:n. Mato ei kuitenkaan kerro kenenkään ihmisen nimeä, vaan ennustaa sammakkosateen. Tappaja on sama
kuin sammakkosateen ”syy” – sosiaalisen kentän voimat:
”Kerron sulle madosta / joka tarpeekseen sai sortajasta / Paha ajaa takaa ja velka vain kasvaa / ei tuskatkaan
haittaa / Jos aurinko ei auta, / Luoja antaa sataa / Tuon
löpinän avulla juttu ratkeaa”
Mikä siis onkaan jutun ratkaisu? Deleuzelaisesta näkökulmasta
katsottuna sammakkosade on orjat uuteen maahan kuljettava
pakoviiva. Iloa ja pakoviivoja tuottavat ruumiiden kohtaamiset.
Sikäli Magnolia paitsi asettaa operoivat voimat esille (muiden
asettamat perustat ja päämäärät, muiden asettamat ongelmat ja
näitä ylläpitävät ajattelumallit: kapitalismiin kytkeytyvän yksilödiskurssin, tietovisan logiikan, oidipaaliset mallit) myös kytkee kontrolliyhteiskuntaa uusiin suuntiin kuljettamalla pakoviivoja. Magnolia auttaa kuvittelemaan uusia elämisen malleja
ja mahdollisuuksia tekemällä muutosvoimat näkyväksi. Näin
Magnolian kautta voidaan diagnosoida aikamme ”Faraon uskonnon” kollektiivisia sairauksia: jäykkien viivojen yksilödiskurssia,
tietovisan kontrollifunktioita ja Oidipuksen asettumista. Siksi
viivoilla ja voimilla kokeilu voi olla hedelmällistä.
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Viitteet
1. Sammakkosadetta ei ohjaaja Andersonin mukaan ollut aluksi tarkoitettu
raamatulliseksi viitteeksi. Pikemmin häntä kiehtoi roomalaisten tapa määrittää yhteiskunnan tilaa sammakoiden terveydentilan avulla. Mikäli sammakot voivat huonosti, myös yhteiskunnassa on jotain vialla. Magnoliassa satavat
sammakot ovat kuolleita, minkä voidaan tulkita symboloivan yhteiskunnan
heikkoa tilaa. Tämä on oleellinen yhteneväisyys ohjaajan näkemyksen ja oman
luentani välillä. Ainakaan sadetta ei tule ymmärtää jumalallisena väliintulona,
yliluonnollisena ilmiönä tai jälleen yhtenä elokuvamytologian UFO-viitteenä
(Anderson 2000, 207).
2. Elokuvan nimestä ohjaaja Anderson toteaa, että Magnolia on paitsi kukka myös kadun nimi laaksossa. Nimi viittaa myös Magoniaan. Se on taivaankannen yläpuolella oleva myyttinen paikka, jossa ”shit goes and hangs before
it falls from the sky”. (Anderson 2000, 198.)
3. Epäajanmukaisuus, Nietzschen unzeitgemässigkeit, kuvaa Deleuzelle filosofian luonnetta. Filosofia on luovaa toimintaa, uusien ongelmien luomista, joka
toimii aikaamme vastaan tulevan ajan hyväksi. (Nietzsche 1999, 10; Deleuze
1994, xxi, 130; Deleuze 2002, 180.)
4. Deleuzen käytöstä kulttuurintutkimuksen saralla esimerkkeinä on muiden
muassa Lawrence Grossbergin, Meaghan Morrisin, Elspeth Probynin, Dick
Hebdigen, Ian Buchananin tutkimustyö sekä Deleuze & Guattari -teemanumero Cultural Studies -lehdessä 2/2000. Ks. myös Taira 2003.
5. Selkeimmät esitykset viivamallista löytyvät Deleuzen ja Claire Parnet’n
kirjasta Dialogues, osiosta ”Many Politics” (Deleuze & Parnet 1987, 124–147)
ja Deleuzen & Guattarin teoksen A Thousand Plateaus kahdeksannesta tasosta ”1874: Three Novellas, or ”What Happened”” (Deleuze & Guattari 1998,
192–207).
6. Abstraktin koneen ajatusta on helpointa selvittää esimerkin avulla. Sekä
Michael Hardt (2002) että Ronald Bogue (1989, 131) käyttävät esimerkkinä
Foucault’n ymmärrystä panoptikonista. Abstraktina koneena panoptikonissa
ei ole kyse vastakkainasettelusta rakenteen ja toimijan tai rakenteen ja kokemuksen välillä, vaan immanenteista suhteista, jotka konstituoivat koneen.
Panoptikon on diskursiivisista (rikollisdiskurssi) ja materiaalisista (vankila)
elementeistä konstituoituva periaate. Diskursiivisten elementtien lisäksi se
koostuu tornista ja ympäröivistä vankiselleistä, joissa vangit eivät itse näe tarkkaillaanko heitä. Sen funktiona on saada kohde käyttäytymään kuin häntä
tarkkailtaisiin jatkuvasti. Sama periaate ulottuu vankiloiden lisäksi kouluihin,
työpaikkoihin, sairaaloihin. Koneelliset koosteet laittavat ilmaisun ja sisällön
leikkaamaan toisensa ja panoptikonin tapauksessa sellaisena toimii Hardtin
mukaan oikeudenkäynti.
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7. Deleuze korostaa, että viivamallissa ei ole kyse vahvoista dualismeista.
Viivat muodostavat koosteen, joka on moneus. Abstraktin koneen ylikoodaava osa ja mutaatio-osa eivät muodosta vahvaa dualismia. Ne ovat osa samaa
konetta, jossa jälkimmäinen asettuu segmentoinnin, ylikoodauksen ja organisoinnin kohteeksi purkaen niitä samanaikaisesti. Molemmat toimivat saman
koosteen ytimessä. Myöskään jäykkien viivojen (transsendenttisen) organisaatiotason ja pakoviivojen immanenssin tason välillä ei ole vahvaa dualismia,
koska immanenssin tason pakoviivat repivät organisaatiotason osia ja itse organisaatiotaso nousee immanenssin tasosta pysäyttämällä liikkeen, organisoimalla muotoja ja subjekteja sekä lukitsemalla affekteja. Analyysimallissa
keskeistä on siis moneuksien ulottuvuudet, eivät ”asioiden” väliset dualismit.
(Deleuze & Parnet 1987, 132–133.)
8. Affektilla Spinoza tarkoittaa ”ruumiin tiloja, jotka lisäävät tai vähentävät,
auttavat tai estävät ruumiin omaa toimintakykyä ja samaten näiden tilojen
ideoita.” (Spinoza 1998, 138.) Deleuzen Spinoza-luennassa affektiot (affectio)
viittaavat affektoidun ruumiin tilaan, affektit (affectus) siirtymään tilasta toiseen (Deleuze 1988a, 49).
9. Ohjaaja kertoo Frankin hahmon esikuvan olevan seminaareja naisten viettelemisestä pitänyt Ross Jeffries. (Anderson 2000, 200.)
10. Kontrolliyhteiskunta on Foucault’n kuriyhteiskuntaa seuraava malli.
Kuriyhteiskunnassa dispositiivit tuottavat ja säätelevät käytäntöjä ja tapoja
strukturoimalla ja rajoittamalla ajattelua ja käytäntöjä, määrittämällä normaalin käytöksen ja sanktioimalla poikkeavan. Kontrolliyhteiskunnassa mekanismit muotoutuvat entistä immanentimmiksi sosiaaliselle kentälle. Mekanismeja
jaetaan kansalaisten aivojen ja ruumiiden eikä koulujen ja tehtaiden kaltaisten
”suljettujen” tilojen kautta. Näin käytäntöjen säännöt tulevat entistä enemmän subjektien sisäistämiksi esimerkiksi kommunikaatiosysteemeissä ja informaatioverkostoissa. Täten kontrolliyhteiskunta ei ole kuriyhteiskunnalle vastakkainen, vaan intensiivisempi normalisoivien koneistojen mekanismeja kuvaava termi. (Ks. Deleuze 1995, 169–182; Hardt & Negri 2000, 22–23.)
11. Itse psykoanalyysin tarkastelu tietyssä situaatiossa kiteytyy AntiOidipuksessa, jossa Deleuze ja Guattari (1983) selvittävät oidipaalisen psykoanalyysin repressiivistä funktiota kapitalistisessa järjestelmässä. Kapitalismissa
dekoodatut virtaukset asettuvat ydinperheeseen rajoittaen halun virtaamisen
ennalta määrättyihin objekteihin (isään ja äitiin). Institutionaalinen psykoanalyysi tukee tätä asettumista tilanteessa, jossa ydinperhe on yhteiskunnan
rakenteena kuihtuva. (Ks. Goodchild 1996; Sivenius 1996.) Oidipus on lopultakin ulkoisten paineiden aiheuttama sisäistetty tuote. Myös Michel Foucault
hahmottaa vastaavalla tavalla psykoanalyysin suosiota yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa perhejärjestelmä seksuaalidispositiivin kallisarvoisimpana taktiikkaelementtinä tarvitsi vahvistusta. ”Kehotus siis kuuluu: Vanhemmat,
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älkää epäröikö viedä lastanne analyysiin, sillä siinä he ainakin oppivat
rakastavansa juuri teitä.” (Foucault 1998, 83.)
12. Bauman lainaa synoptisuuden ajatuksen Thomas Mathiesenilta (1997),
joka ei pidä panoptisuutta ja synoptisuutta eriaikaisina tai yksiselitteisesti toisiaan seuraavina. Pikemminkin Mathiesen näkee tässä Foucault’n panoptisuuden puutteen – massamedian nousun teoretisoinnin. Bauman puolestaan painottaa siirtymää pitämättä panoptisuutta ja synoptisuutta täysin erillisinä.
Sama rajan epämääräisyys tulee ulottaa myös panoptisen kuriyhteiskunnan ja osin synoptisen kontrolliyhteiskunnan teoretisointiin. Esimerkiksi
synoptisuuden varhaisvaiheita voidaan jäljittää jo August Fuhrmanin 1880luvulla kehittelemään kaiserpanoramaan. (Kaiserpanoramasta ks. Pasi
Väliahon artikkeli tässä teoksessa.) Synoptisuuden kontrastointi panoptisuuteen voidaan ymmärtää myös omasta tulkinnastani poikkeavalla tavalla.
Esimerkiksi Kevin D. Haggerty & Richard V. Ericson (2000, 614–617) kirjoittavat synoptisuudesta valvonnan rihmastoitumisena. Tällöin, kun vaikkapa satunnainen videokuvaaja tallentaa pahoinpitelevän poliisin toimet, massat
valvovat vallanpitäjiä.
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Mihin pystyy koneellinen ruumis?
Koneista, ruumiista ja niiden liitoksista
Jussi Parikka

“Ihmisruumiiseen voidaan vaikuttaa monin tavoin, jotka lisäävät tai vähentävät
sen toimintakykyä, ja samoin toisin tavoin,
jotka eivät voimista tai heikennä sen toimintakykyä.”
Spinoza (1994, 138.)
”Ruumiita ei määritä niiden suku tai laji,
niiden elimet ja niiden funktio, vaan se
mihin ne pystyvät, ne affektit, joihin ne
pystyvät, passiossa ja aktiossa.”
Gilles Deleuze & Claire Parnet
(1996, 74.)

”[…] uusi tehtävä: rakentaa epä-paikassa
uusi paikka; rakentaa ontologisesti uusia
determinaatioita ihmiselle, elämiselle – voimakas olemisen keinotekoisuus.”
Michael Hardt & Antonio Negri
(2000, 217–218.)
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”I’ve got you under my skin / I’ve got you deep in the heart of
me / so deep in my heart that you’re really a part of me”, lauloi Frank Sinatra lemmentuskissaan. Tämä parahdus voisi yhtä
osuvasti olla kyborgin, kyberneettisen organismin, ihmisen ja
koneen liitoksen lemmentunnustus: hiukan tuskainen, mutta
sitäkin intohimoisempi.
Kyborgin käsite on kuitenkin harhaanjohtava. Se olettaa, että
on kaksi eri sfääriä, jotka kohtaavat oksymoronisessa muodossa:
kyberneettisyys ja orgaanisuus. Kybernetiikka itse nojasi jo sellaiseen periaatteeseen, että maailma on yksiääninen ja että kaikkea
voidaan tarkastella informaation kulkuna, eroja tekevinä eroina.
Ihminen, kone, eläin, mikä tahansa voidaan tässä mallissa käsittää jatkuvaksi silmukaksi, jossa informaatio kiertää (vrt. Haraway
1991, 151–154).
Tässä artikkelissa tarkastelen, miten sopivasti tietyt Deleuzen
osittain yksinään ja osittain Félix Guattarin kanssa kehittämät
käsitteet käyvät sen ilmiön tarkasteluun, jota on tavattu nimittää
muun muassa kyborgiksi (Siivonen 1996), konelihaksi (Sihvonen
2001) ja terminaaliruumiiksi (Bukatman 1993; vrt. Eerikäinen
1997). Kokoavasti nimittäin näiden kaikkien käsitteiden voidaan
nähdä etsivän tapaa hahmottaa ihmisen ja koneen liitoksia, rajoja ja sulautumisia. Deleuze ja Guattari ensinnäkin kirjoittavat kyberneettisten koneiden aikakaudella, ja eksplikoin niitä
yhtymäkohtia, joita heillä on tähän niin sanotusti tietokoneelliseen ajattelutapaan. Toisaalta tarkastelen yleisemmin, miten
Deleuzen – ja Guattarinkin – tietyt käsitteet ja ontologia sopivat
käsitteellistämään ilmiön, joka on vaatinut eräiden modernin ajan
ontologisten käsitysten uudistamista. Australialainen kehotaiteilija Stelarc on ilmaissut kysymyksen kiteyttävästi: ”Käsitykseni
mukaan kehomme arkkitehtuuri on sellainen, että henki tai mieli
ei ole irrallaan kehostamme, vaan osa sen fysiologiaa. Jos muutamme kehomme arkkitehtuuria, muutamme samalla käsityskykyämme. Uudelleenmuotoiltu tulevaisuuden keho on sellainen,
jolla on meille vielä tuntemattomia ajatuksia.” (Salmi 1993, 68).
Tarvitaan ajattelua, jonka on mahdollista avautua uudelle
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ja vieraalle. Voisi sanoa, että haluan eksplikoida Deleuzen ja
Guattarin ajattelun kuvaa suhteessa tähän erityisesti 1980-luvun
scifin myötä artikuloituun ajatukseen ihmiskone-toimijuuksista.
On kuitenkin hyvä huomioida, että ihmisen kytkeytymisellä koneelliseen on pitkä historia, joka usein unohdetaan juhlittaessa
digitaalisten teknologioiden uutuutta. Tämän kytkennän genealogian voi aloittaa esimerkiksi jo 1600- ja 1700-luvuilta ja nähdä,
miten muun muassa Descartes, la Mettrie ja de Sade omalla tavallaan jo tematisoivat ihmisen ja koneen rajapintaa ja sen ylittämistä (ks. Sihvonen 2001).
Deleuze kirjoittaa ajattelun kuvasta teoksessaan Différence et
répétition, jossa hän ensinnäkin analysoi dogmaattista ajattelun
kuvaa tasona, joka edeltää itse tietynlaista filosofiaa pohjautuen
neljään postulaattiin. Cogitatio natura universalis olettaa yleisen
universaalin lähtökohdan, jossa ajattelu luonnollisena kykyjen harjoittamisena alkaa. Tämä liittyy läheisesti terveen järjen (common
sense) postulaattiin, joka olettaa ajattelun olevan subjektia yhdistävä ja koossa pitävä periaate. Kolmantena piirteenä Deleuze
mainitsee (uudelleen) tunnistamisen (recognition). Tämä malli
uskoo objektien itse-identtisyyteen ja vaatii havainnolta ja ajattelulta ainoastaan objektin oikeaa tunnistamista. Representaation
postulaatti hävittää eron itsessään, koska se keskittyy etsimään
oletettuja identiteettejä, analogioita, kuviteltuja vastakohtaisuuksia tai havaittuja yhtäläisyyksiä. Representaatio-ajattelu ei pysty
ajattelemaan eroa, koska se etsii ainoastaan tuttuja muotoja ja
pysyviä kohteita. (Deleuze 1994, 129–138.) Deleuze jatkaa esittämällä, että ajattelun on mentävä perusteilleen, muutettava niitä perustavia koordinaatteja, jotka ohjaavat sitä tiettyyn suuntaan. Siten ajattelun kuvan voi käsittää koordinaattien systeeminä, tietynlaisena dynamiikkana, suuntautumisena, joka sijaitsee
filosofian ennakko-oletuksena. Ajattelun kuva ohjaa itse filosofian käsitteiden luomista, ja siksi tämän kuvan eksplikoiminen
tarkoittaa niiden lähtökohtien tarkastelemista, mitkä ohjaavat ja
mahdollistavat aina tietynlaista ajattelua. (Deleuze 1995, 147–
148.) Tässä artikkelissa tematisoin kyborgisuutta Deleuzen ja
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Guattarin käsitteistöllä, yrittäen ymmärtää sitä ahumanistisena
toimijamuotona, joka perustuu kehon avoimuuteen ja jatkuvaan
lisäyksen ja muutoksen mahdollisuuteen. Dogmaattisen ajattelun
kuvan ongelma on siinä, että se ei salli minkään uuden tulemista
maailmaan. Vaatimukseksi nousee ajatella niin, että ajattelu luo
jotakin ennalta-arvaamatonta.
Pii ja yli-ihminen
Donna J. Haraway kiteytti useita oleellisia seikkoja kyborgitematiikasta juhlitussa artikkelissaan ”A Cyborg Manifesto”
(1991). Harawayn lähtöoletuksen mukaan länsimainen aatemaailma on varsinkin modernilla aikakaudella perustunut ihmisen tarkkaan erottamiseen luonnosta ja kuolleesta materiasta.
Ihminen aktiivisena ajattelun tyyssijana on jotakin, mikä on vaatinut erilaisia käsitteitä ja erotusta fyysisen maailman lainmukaisuuksista ja materiaalisuudesta. Harawayn mukaan olemme
kuitenkin 1900-luvun lopulla tulleet tilanteeseen, jolloin ihmisen, eläimen ja koneen välinen raja on murtumassa tai ainakin muuttumassa hämäräksi. Muutoksen voidaan nähdä tapahtuneen kolmella alueella. Viitaten erityisesti USA:n tieteelliseen
kulttuuriin Haraway argumentoi, että ihmisen ja eläimen välinen
ero on käymässä epämääräiseksi. Eläintensuojeluliikkeen lisäksi
hän viittaa siihen merkitykseen, mikä biologialla ja evoluutioteorialla on viime vuosisatojen aikana ollut: nämä tieteenalat ovat
tuottaneet organismeja tiedonkohteikseen erottelematta niitä sen
kummemmin. (Haraway 1991, 151–152.)
Toinen ”vuotava erottelu” on orgaanisen elämän ja koneen
välinen raja. Harawayn mukaan ennen kybernetiikkaa koneiden
status oli radikaalisti erilainen: jos koneessa ajateltiin olevan
elämää, täytyi sen olla tullut siihen jonkin hengen tai aaveen
kautta, mutta perusteiltaan koneita ei osattu ajatella itsenäisinä,
autonomisina olioina. Nyt koneet ovat muuttaneet muotoaan.
Kybernetiikan aikaiset koneet eivät kunnioita eroa luonnollisen ja
keinotekoisen, mielen ja ruumiin tai itsesuunnittelevan ja ulkoa86
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suunnitellun välillä. (Haraway 1991, 152.)
Kolmanneksi Harawayn mukaan pitää huomioida, miten fyysisen ja ei-fyysisen välinen ero on samalla tavalla tulossa havaitsemattomaksi. Nykyajan koneet ovat nanoteknologisia koneita:
niiden luonteeseen kuuluu kätkeytyminen ja näkymättömyys,
vaikka ne samaan aikaan miehittävät entistä laajempia alueita.
Kyborgimanifesti haluaa kiinnittää huomiota siihen, miten miniatyrisaatio on muuttanut kuvaamme mekaanisuudesta. Kun vielä
1900-luvun alussa kookas ja fyysinen tarkoitti valtaa ja edistystä,
1900-luvun lopulla koneet ovat keveitä, siroja ja puhtaita, koska niiden toimivuus perustuu lähinnä signaaleihin, elektromagneettisiin aaltoihin ja liikuteltavuuteen. (Haraway 1991, 153; vrt.
Bauman 2002, 71–75.) Tätä kolmatta erottelua ei kuitenkaan
tule ajatella materiaalisuuden häviämisenä vaan materiaalisuuden
käsitteen muuttumisena.
Harawaylle kyborgi on siis sekoittumisen, hämäryyden ja epäselvien rajojen ontologiaa. Vaikka esimerkiksi Hannu Eerikäinen
(2002) on argumentoinut, että esimerkiksi harawaylaiset kyborgimyytit ovat pelkästään poststrukturalismin ja tieteisfiktion
sekoittumisesta seurannutta tekstuaalista fiktiota, kiinnittäisin
enemmänkin huomiota siihen, että Kyborgimanifesti itse asiassa sitoo kyborgin käsitteen hyvin konkreettisiin teknologisen ja
tieteellisen maailman muutoksiin: kyborgiudessa on kyse aivan
reaalisista sekoittumisista – esimerkiksi lääketieteellisiin kojeisiin kytketyistä potilaista tai geenimanipuloiduista lehmistä – ei
ainoastaan tekstuaalisista fiktioista, vaikkakin Haraway käyttää
kyborgin käsitettä hyvin poliittisessa argumentaatiossa. Käsite on
siis luotu havainnollistamaan muutoksia, joihin ruumis on joutunut 1900-luvun lopun myötä.
Deleuze (1998, 124–132; ks. myös 1992, 77–87) on Foucaultkirjansa lopussa pohtinut suhteessa Michel Foucault’n kirjoituksiin ihmisen käsitettä ja subjektivoitumisen prosessia hyvinkin
historiallisella tavalla, tai ainakin identifioinut spesifisti erilaisia tapoja, miten ihminen on käsitteenä muovautunut. ”Ihmisen
kuolemasta ja yli-ihmisestä” otsikoidussa osiossa Deleuze määrit87
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telee Foucault’n yleisen periaatteen: ”Jokainen muoto on voimien
välisten suhteiden yhdistelmä” (Deleuze 1992, 77). Ihmisyys
muodostuu tässä kaavassa siten, että ihmisten sisäisten voimien
(voima kuvitella, muistaa, ymmärtää, tahtoa) on asetuttava yhteen tietynlaisten ulkoisten voimien kanssa. Tämä suhde ja voimien kohtaaminen on vaihdellut eri vaiheissa eri tavalla.
Deleuze seuraa pitkälti Foucault’n teoksessaan Les mots et les
choses (1994) esittämää jakoa, jossa Foucault kirjoittaa klassisesta aikakaudesta ja 1800-luvun Elämän, Työn ja Kielen aikakaudesta. Klassisessa historiallisessa muodostelmassa ihmisen voimat
asettuvat suhteeseen äärettömyyteen kohoamisen voimien kanssa: ihminen rajallisena asettuu suhteeseen hänen läpi kulkevien
äärettömyyden voimien kanssa, joka voidaan käsittää Jumalan
muodoksi, yhdistelmäksi voimista, jotka ovat korotettavissa
äärettömyyksiin. (Deleuze 1992, 78.)
1800-luvun historiallisessa muodostelmassa ihminen muotoutuu erilaisena, koska se kytkeytyy yhteen erilaisten ulkoisten
voimien, Elämän, Työn ja Kielen kanssa. Tällöin muodostuu
erityinen Ihmisen muoto (kun klassinen muodostelma oli enemmänkin Jumalan muodon hahmottelemista). Ihminen äärellisenä
kohteena Elämän, Työn ja Kielen tieteiden verkostossa, eli biologian, poliittisen taloustieteen ja kielitieteen muodostamana konstruoi uudenlaisen muodon, jota on totuttu nimittämään ihmiseksi. (Deleuze 1992, 80–83.)
Kiinnostavin on Deleuzen itsensä hahmottama ”tulevaisuuden
muodostelmaa kohti”, koska se asettuu sen uuden muodostelman
hahmottamiseen, mitä esimerkiksi kyberneettiset teknologiat,
geenitutkimus ja Friedrich Nietzsche ovat tuoneet mukanaan.
Tässä tilanteessa Ihmisen muoto on häviämässä joksikin, mitä
Deleuze Nietzscheen viitaten nimittää yli-ihmiseksi. Tämä tarkoittaa uuden muodon saapumista, joka ei ole enää Jumala, ei
Ihminen vaan jotakin uutta, joka muodostuu piin voimien ja
kybernettisten koneiden ja tietoteknisten laitteiden suhteen.
Deleuze liikkuu tässä samanlaisissa vesissä kuin Haraway nostaessaan esiin, kuinka tällä yli-ihmisellä on aivan uudenlainen vastuu
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suhteessa elämään, eläimiin, orgaaniseen luontoon, epäorgaanisuuteen sekä kieleen. (Deleuze 1992, 83–85.) Ihmiselle muodostuu aivan uudenlainen suhde tuohon toiseen valtakuntaan, joka
esimerkiksi modernissa ajattelussa erotettiin ihmisyydestä, mutta
joka käytännössä on kuroutunut umpeen, ei vähiten eri tieteenalojen kehityksen myötä. Täytyykin muistaa, että esimodernilla
ajalla ihmisen ja luonnon välillä ei ollut kuilua. Ihminen ajateltiin suuremman kokonaisuuden mikrokosmoksena ja osana hänet
ylittävää luontoa. (Lehtonen 1994, 54–58.)
Raymond Bellourin ja François Ewaldin kanssa vuonna 1988
tehdyssä haastattelussa Deleuze viittaa juuri tämänsuuntaiseen tematiikkaan. Hän mainitsee seuraavan yhteisprojektinsa
Guattarin kanssa – projektin, joka ei koskaan valmistunut – josta
piti tulla eräänlainen luonnonfilosofia, joka olisi välttämätön, koska vanhat rajat luonnon ja artefaktin välillä olivat käyneet epäselviksi. (Deleuze 1995, 155.) Myös teos Mitä filosofia on? käsitteli
näitä kysymyksiä luonnosta, ajattelusta, ihmisestä ja aistimuksesta (ks. Deleuze & Guattari 1993, 91–120, 206–224).
Kybernetiikan yksiäänisyys
Kyborgin käsite on siis oleellisesti kytköksissä siihen tilanteeseen,
jossa ihmisen ja (tieto)koneen käsitteet muotoutuvat uudenlaiseen suhteeseen keskenään. Lainatakseni Timo Siivosta, ”kyborgi-metafora saa merkityksensä niistä niveltymisistä, kytkennöistä, liitoksista ja pariutumisista, joissa käsitykset ruumiillisuudesta ja teknologiasta limittyvät toisiinsa. […] Kyborgi on metafora, johon tiivistyy modernissa maailmassa tapahtuva ihmisruumiin ja teknologian kietoutuminen toisiinsa.” (Siivonen 1996, 15).
Kyborgia ei kuitenkaan tarvitse ajatella vain metaforana, vaan aivan konkreettisena kehojen sekavuuden ja muutoksen prosessina,
jota tällä käsitteellä yritetään ajatella.
Tämä kietoutuminen on pitkälti mahdollista kybernetiikan
ajatusjärjestelmän kautta, joka omalla tavallaan nostaa esiin ajatuksen maailman yksiäänisyydestä ja mahdollistaa ajatella ihmistä
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ja konetta saman maailman asukkeina. Kuten Katherine N.
Hayles on asian ilmaissut, kybernetiikan ideana on ajatella uudelleen toiminnallisten kokonaisuuksien rajat. Kontrolli, kommunikaatio ja informaatio käsitteellistetään integroiduksi systeemiksi,
joka ei kysy systeemien osien elollisuuden perään. Kybernetiikka
perustuu informaation konstruoimiseen teoreettiseksi entiteetiksi, jota seuraa ihmisen ja tämän neuraalisen (aivo)toiminnan käsittäminen informaatiovirroiksi. Tämä tarkoittaa siis, että maailman erilaisilta vaikuttavien entiteettien takana nähdään olevan
pohjimmiltaan vain informaatiokaavoja, mikä loppujen lopuksi
yhdistää koko maailman yhdeksi informaatiovirtapiiriksi. Hayles
siteeraa kyberneetikko Gregory Batesonin kysymystä, miten keppi muodostuu osaksi sokeaa henkilöä. Jos kyberneettiset systeemit ovat siis pohjimmiltaan informaation virtausta, keppi ja sokea
muodostavat yhden kokonaissysteemin, jossa keppi osaltaan tuottaa sokealle informaatiota ”ulkomaailmasta”, siten kuitenkin avaten tuonkin systeemin ulkopuolisille vaikutteille. (Hayles 1999,
84.) Keppiä ja sokeaa ei tarvitse ajatella toisistaan erotettavissa
olevina osina, vaan fokus siirtyy niiden muodostamaan kokonaissysteemiin, joka on enemmän kuin osiensa summa.
Toinen kybernetiikan keskeinen vaikuttaja, Norbert Wiener,
esittää teesinään, kuinka ”elollisten olentojen toimintatavat ja
eräät uusien kommunikaatiokoneiden toimintatavoista ovat täysin samanlaisia, mitä tulee niiden kumpienkin yrityksiin kontrolloida entropian kasvua takaisinkytkennän avulla” (Wiener
1969, 33). Wienerin näkemyksen mukaan entropian laki on
eräänlainen maailmamme peruspiirre, joka tarkoittaa stabiilien
systeemien jatkuvaa kääntymistä tai ainakin taipumusta kaoottisuuteen: maailma pyrkii epätasapainoon, mitä Wiener nimittää rinnakkaiseksi ilmiöksi Freudin ideoille psyyken tiedostamattoman alueen olemassaolosta ja vaikutuksesta ajatteluun.
Kybernetiikka on tässä kaavassa se osanen, joka pyrkii taistelemaan tuota kaaosta vastaan, säilyttämään systeemien rakenteen,
stabiiliuden, organisaation. (Wiener 1969, 15–21.) En mene sen
enempää kysymykseen, pyrkiikö Wiener lopettamaan kaikki
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virtaukset osasysteemien välillä vai ainoastaan kanavoimaan ne
siten, etteivät ne katoa muutosvaiheessa täydelliseen kaaokseen.
Joka tapauksessa Wienerin – vaikka hän ehkä haluaa jollakin tasolla pelastaa ihmisen arvokkuuden teknistyvässä maailmassa –
kannat ovat tärkeitä askeleita kohti ajatusta ahumanistiseen maailmankuvaan, joka ei sortaisi aikaisemmin kuolleiksi automaateiksi ajateltuja koneita. Lainaus Wieneriltä selventäköön vielä
hänen merkitystään:
”Jos haluamme, voimme vapaasti käyttää sanaa ’elämä’
luonnehtimaan kaikkia niitä ilmiöitä, jotka uivat vastavirtaan ja pyrkivät pienentämään entropian kasvua. Silloin
meidän täytyy kuitenkin ottaa lukuun myös eräitä tähtitieteellisiä ilmiöitä, joilla on vain äärimmäisen kaukaisia
yhtäläisyyksiä elämän kanssa. Sen vuoksi pitäisin parhaimpana tyystin välttää kaikkien sellaisten hämäännyttävien
entiteettien, kuten elämän, sielun, elinvoiman yms. käyttämistä – ja mitä koneisiin tulee – ajatella, ettei ole oikeastaan mitään osoitettavaa syytä, jonka vuoksi ne eivät voisi
muistuttaa inhimillisiä olentoja siinä suhteessa, että ne luovat salakäytäviä entropian pienenemiselle suuren ja kasvavan entropian asettamissa puitteissa.” (Wiener 1969, 39.)
Maailman perusta on kaoottinen ja sitä jähmettävät ainoastaan kyberneettisten systeemien hetkelliset järjestymiset, jotka
voivat olla niin koneita, ihmisiä kuin koneihmisiäkin. Deleuze
ja Guattari ovat ahumanismissaan vielä radikaalimpia, koska Wienerillä vielä lipsahti tuohon edelliseen lainaukseen, että
koneetkin voivat muistuttaa inhimillisiä olentoja. Deleuzelle ja
Guattarille tuollainen rinnastus on turha, ja he yrittävät löytää
jonkin perustavamman, vieläkin vähemmän ihmisen käsitteistä
juontuvan yksiäänisyyden. Anti-Oidipuksen alussa heidän positionsa tulee hyvin määritellyksi. Se kiteytyy lauseeseen: ”Kaikki
koostuu koneista” (Deleuze & Guattari 1998, 2). Kaikkialla
on koneita ja vain koneita, rintakoneita, suukoneita, elinkoneita, syömiskoneita, anaalikoneita, puhekoneita, luettelee Anti91
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Oidipuksen alku. Tämä on eräs ilmaisu Deleuzen yksiäänisyyden
tai yksiselitteisyyden ontologiasta (vrt. Toivoniemi 2001, 121).
Perinteisesti metafysiikka on jakanut maailman (vähintään)
kahteen, aistiseen ja vain järjen tavoitettavissa olevaan ei-aistiseen. Asiat sellaisinaan kuin ne ihmisille ilmenevät eivät ole
riittäneet, vaan niiden takaa on yritetty löytää niiden olemuksellinen taso, josta niiden aistimellinenkin olemassaolo virtaa:
tällaisesta ajattelusta esimerkkinä voisi olla vaikka platonilainen
erottelu idean ja sen kopion välillä. (Toivoniemi 2001, 120–121.)
Toisenlainen versio dualismista – ehkäpä meidän aiheemme
kannalta vieläkin läheisempi – voisi olla useimmiten Descartesin
ajatuksiin identifioitu jako järjen ja materian maailmaan: ihminen on ajattelua ja luonto on aineellista, elotonta ja passiivista
materiaa.1
Différence et répétition -teoksessa Deleuze pohjaa oman metafysiikkansa ja Olemisen-käsityksensä yksiäänisyyden (univocality)
ajatukseen: Oleminen on yksiäänistä, yksiselitteistä. Oleminen
on yleistä, mutta se ei ole yleislajin nimitys (genus). Oleellista
Deleuzen mukaan tässä käsityksessä on, että Oleminen oletetaan
samaksi kaikille sen modaliteeteille, kun taas nämä modaliteetit
eivät ole samoja. Yksiääniseen Olemiseen kuuluu individuoivia
eroja, mutta näillä eroilla ei ole samaa olemusta. (Deleuze 1994,
35–36.)
Tässä keskitytään kuitenkin tuottaviin koneisiin maailman
perustana. Koneet tuottavat jakoja ihmisiin, eläimiin, kollektiiveihin ja niin edelleen, aivan samalla tavalla kuin tuotanto tuottaa tuotteita: luonto on tuotannon prosessi. Tuotanto,
jakelu ja kulutus sijaitsevat samalla tasolla siten, että tuotanto
on kaikelle välttämätöntä: tuotanto tuottaa tuotantoa, samalla
tavalla kuin se tuottaa toimintoja ja toimimattomuuksia, nautintoja ja kipuja, jakeluja ja kulutuksia. (Deleuze & Guattari
1998, 3–4.)
Tällaisesta tuotantonäkökulmasta seuraa, että on olemassa tietty yksiäänisyyden ”kerros”, joka tuottaa kaikkia
niitä jakoja, joita olemme tottuneet maailmassa näkemään,
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kuten mies-nainen, ihminen-kone, isä-äiti ja niin edelleen.
Ihmisorganismin kybernetisaatio tarkoittaa sen orgaanisuuden
ymmärtämistä vain tiettynä organisaatiorakenteena, joka ei ole
välttämätön ja jota edeltää tuotannon taso: Orgaaninen ihminen on yhdistelyn tulos, ei syy. (ks. Melehy 1995; vrt. Deleuze
& Guattari 2000, 162–163.) Kybernetiikkaa ja Deleuzea yhdistää tarve osoittaa, että keho on tuotettu keho, joka syntyy
yhdistelemisten tuloksena ja on siten myös avoin uudenlaisille
yhdistelmille. Samalla tulee mainita, että Deleuzen ja kybernetiikan erot ovat suuret. Esimerkiksi kybernetiikan yksiäänisyys perustuu maailman taustalla olevaan informaatiokerrokseen, kun taas Deleuze ajattelee maailman olevan tuotannon prosessi.
Koska maailma on yksi suuri tehdas, ovat esimerkiksi ihminen ja konekin – siten kuin käsitämme ne arkikielessä –
vain tiettyjä tuotettuja tuotteita, joiden välillä ei ole kuitenkaan mitään kvalitatiivista eroa. Ihminen ei muodostu luontoa
ja tuotantoa hallitsevaksi Cogitoksi, vaan osaksi yhdistymisen
prosesseja. Ihminen ei asetu miksikään välttämättömäksi muodoksi, vaan tietyksi osasten suhteeksi, joka on perustaltaan aivan samaa kuin häntä ”ympäröivä” luonto, tai ehkä oikeammin: hänet lävistävä luonto. Luonto merkitsee Deleuzelle ja
Guattarille konsistenssin tasoa, joka on itsessään yhtenäinen,
mutta joka ei ole muoto, funktio, stabiili pohja tai ennalta
määrätty prosessi. Luonto on se taso, missä niin liikkuvat ja
kivettyneet kuin luonnolliset ja keinotekoiset ovat jatkuvassa
interaktiossa keskenään. Luonto on äärimmäinen yhdistelmiä
tuottava kone. (Deleuze & Guattari 2000, 254.) Deleuze ja
Guattari hahmottelevat tässä hyvin oleellista ajatusta: tuottavat koneet yhdistyvät jatkuvasti uusia virtoja tuottaviin koneisiin, jolloin syntyy uudenlaisia koneita, jotka yhdistyvät taas
uusiin ja uusiin yhteyksiin…sanasta ”ja” (et) tulee keskeinen
termi vanhan ”olla” (est) termin sijaan. (Deleuze & Guattari
1998, 4–5; Deleuze & Parnet 1996, 71). Kyse on jatkuvasta
lisääntymisestä, jatkuvasta yhtymisestä.
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Voiko konetta rakastaa eli pois ihmiskeskeisyydestä
Toisin sanoen ihmisyyteen sekoittuu jotakin sellaista, mitä siihen ei ole aikaisemmin liitetty, esimerkiksi aktiivisen, vapaan ja
autonomisen ihmisen ja passiivisen, lainmukaisen ja riippuvaisen
materian välinen raja osoittautuu vuotavaksi. Ihmisille ei taata
mitään erityissijaa, mikä avaa ajatuksen maailmasta ilman pakkositoumuksia ihmiskeskeisyyteen. Jatkuva lisääntyminen, jatkuva yhtyminen ei viittaa mihinkään ihmisten väliseen kanssakäymiseen, vaan nimenomaan johonkin ”epäinhimilliseen seksuaalisuuteen”. Rakkaus ei ole vain ihmisten välinen asia, vaan
tunnemaailmamme on täynnä mitä erilaisempia koneita, joita
jopa tuotetaan teollisuuden voimin: erilaiset robottikoirat ja -kissat, tietokonepelit, joissa pidetään huolta ihmisistä ja tamagotchilemmikit käyvät tunteiden sijoittamiskohteiksi siinä missä inhimillisemmätkin kumppanimme. (Ks. Järvinen 2001.) Emmekä
tietenkään saa unohtaa Philip K. Dickin Do Androids Dream of
Electric Sheep -klassikkoteoksen keskeistä kysymystä ”saako androidia rakastaa” (Dick 1989). Kyseinen scifi-klassikko tuo hyvin
esiin sen, miten sanktioituina nämä yhdistymiset ja yhtymiset
yritetään pitää: esimerkiksi koneen ja ihmisen välistä rajaa ei tule
ylittää. Lisäksi teos nostaa esiin, miten itsetietoisuus subjektifikaationa asettaa toimijan tiettyyn lokerikkoon, joka mahdollistaa
ja supistaa tämän toimintaulottuvuuksia.
Epäinhimillinen seksi ja seksuaalisuus ei ehkä suoraan kuitenkaan viittaa tämäntyylisiin rajanylityksiin, vaikka sillä on omat
yhteytensä konerakkaus-tematiikkaan. Deleuzen ja Guattarin
ajatukset viittaavat siihen suuntaan, että yhdistyminen ja siten
seksuaalisuus eräänlaisena yhdistymisen mallina tai toimintatapana ei toimi valmiiden molaaristen entiteettien kuten ihminen-kone tai mies-nainen välillä vaan näiden alla kuhisevalla
molekulaarisella tasolla. Molaarinen ja molekulaarinen ovat erilaisia koneen tyyppejä eli erilaisia tuotannon periaatteita Deleuzen
ja Guattarin käsitteistössä. Molaarinen viittaa monessa suhteessa juuri siihen arkijärjen dogmaattiseen tasoon, jolla viittaamme
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asioihin: puhumme ihmisistä, koneista, eläimistä, miehistä,
naisista ja kaikki ymmärtävät, mitä tarkoitamme. Viittauksen
kohteista vallitsee yleinen konsensus. Molaarinen viittaa vakiintuneisiin, jähmettyneisiin muotoihin, tiettyyn organisaatioperiaatteeseen, joka jähmettää molekulaariset virrat. Molekulaarinen
tuotanto toimii virtoina ja virran katkaisuna sekä inklusiivisina,
sisällyttävinä disjunktioina, mikä tarkoittaa mahdollisuutta yhdistellä heterogeenisiä osasia koneiston osasiksi: molekulaarinen
järjestäytymisen tapa on myöntävä tapa yhdistää, kun taas molaarinen kone toimii eksklusiivisen, poissulkevan disjunktiivin
mukaan. Molaarinen on vapaiden virtojen ehtymistä tiiviiksi
ja valmiiksi padotuiksi virroiksi, jotka ilmenevät tiettyinä ylittämättömän oloisina kategorioina, kuten siis ihminen vs. kone.
(Deleuze & Guattari 1998, 286–288.) Tämän voi ymmärtää
myös siten, että molaariset muodostelmat ovat jäykkiä viivoja tai
linjoja, jotka nojaavat binaarisiin koneisiin (lapsi vs. aikuinen,
musta vs. valkoinen, julkinen vs. yksityinen jne.). Lisäksi voidaan
eritellä molekulaariset viivat, jotka noudattavat pehmeämpiä linjoja ja ovat alttiita muutokselle, sekä kolmantena ryhmänä pakoviivat, joiden avulla kokonaan irtaudutaan kiinteämmistä
kokonaisuuksista kohti uudenlaisia muodostelmia. (Deleuze &
Parnet 1996, 151–176.)
Seksuaalisuus ja halu eivät siten kysy kohteensa nimeä tai identiteettiä. Itse asiassa ne eivät toimi objektisuhteiden perusteella ollenkaan, vaan ne lävistävät alueita, virraten ihmisten, asioiden, koneiden lävitse: ainoastaan estettynä libido sijoittaa virtansa totutun kapeisiin kategorioihin, kuten parisuhteeseen tai perheeseen.
(Deleuze & Guattari 1998, 292–293.) Todellisuudessa halu on
paljon perverssimpi eikä usko, että ainoa seksuaalisuuden malli on
miehen ja naisen tai edes homoseksuaalien välillä. Seksuaalisuus
ja halu tapahtuvat esi-inhimillisellä molekulaarisella tasolla, mikä
siirtää huomion tästä kovin inhimillisestä maailmastamme kohti
maailmoja, joissa koneet, ihmiset, eläimet ja asiat sekoittuvat, tai
oikeammin: eivät ole koskaan toisistaan eronnetkaan.
Halu virtaa mitä erilaisimpien ja asioiden välillä, koska halu ei
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kuulu ihmisten maailmaan vaan on ennen kaikkea territoriaalista
ja koneellista. Halu toimii vain liittääkseen jotakin yhteen, jotta
nämä voisivat toimia ja tuottaa jotakin uutta. Tällöin subjekti ja
ns. haluava ihminen ovat vain tietyn halun konstellaation tuote,
eivätkä sen lähde. Ei-inhimillisen seksin korostuksesta olisi helppo
edetä toteamaan, että Deleuze ja Guattari ovat antihumanistisia
ajattelijoita, aivan kuin Michel Foucault on totuttu ajattelemaan
tämän heiton ”subjektin ja ihmisen kuolemasta” jälkeen. Mutta
kuten Philip Goodchild huomauttaa, tämä puhe kuolemasta tarkoittaa lähinnä, ettei yksilöllistettyä subjektimuotoa voida ajatella
enää totuuden, merkityksen tai arvon lopullisena takaajana, vaan
se on ainoastaan tietyn resonanssin pintaefekti. Goodchild jatkaa selvittämällä, miten Guattari on kieltänyt heihin kohdistetun syytteen ihmisten vastaisuudesta. Kysymys on nimittäin siitä,
tuotetaanko subjektiivisuuksia vain sellaisten sisäisten kykyjen
kuten sielu, ihmisten väliset suhteet tai perheensisäiset kompleksit perusteella, vai avautuuko subjektin tuotanto sellaisille eisubjektiivisille asioille kuin sosiaaliset, kulttuuriset ja teknologiset koosteet. (Goodchild 1996, 150–151.)2 Heterogeenisten osien
kohtaamisessa korostuu pakostakin tietynlainen ihmisen unohtaminen, jonka ei tarvitse olla anti-humanismia, vaan sitä voisi
sanoa ennemminkin a-humanismiksi, piittaamattomuudeksi inhimillisen ajattelutavan pakkomielteistä.
Ihminen/kone -teeman kannalta sopiva esimerkki tällaisesta epäinhimillisestä kohtaamisesta ja seksuaalisuudesta nähdään muun muassa elokuvassa Kärpänen, The Fly vuodelta
1986.3 Muutenkin ihmisen ja sille vieraan elementin kivuliaisiin kohtaamisiin erikoistunut ohjaaja David Cronenberg muuttaa ensinnäkin päähenkilö Brundlen uudenlaiseksi konstellaatioksi, Kärpäs-Brundleksi. Brundlen ja aivan tavallisen kärpäsen
molekyylit sekoittuvat tiedemiehen hiukan epäonnistuneen
transportaatiokokeilun jälkeen ja lopputuloksena on ihmisen ja
eläimen sekoitus, epäluonnollinen hybridi, jonka tähtäimessä
on kansoittaa maailma pikkuisilla ihmiskärpäsillä. Entinen tyttöystävä on tälle uudelle eliömuodolle tietenkin sopiva paritte96
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lukumppani, vaikkakaan nainen ei innostu tästä samassa mittakaavassa kuin kärpäsolio. (Vrt. Massumi 1987.) Kärpäsoliolle
tuollainen ”rotujenvälinen parittelu” olisi tapa tuottaa uudenlaisia
yhdistelmiä ja siksi haluttava: uusia, toimivampia kehoja, joiden
ei tarvitsisi välittää ihmiskehon rajoituksista eikä parisuhteen
konventioista.
Jukka Sihvonen onkin hiukan ironisella äänenpainolla visioinut tämänsuuntaisesta tulevaisuuden näkökulmasta, missä ihmisyys on foucault’laisittain pyyhkiytynyt rantahiekkaan. Sihvonen
kirjoittaa, miten tulevaisuuden robotti-eliöt saattaisivat nähdä
meidän niin inhimillisen elämämme ja seksuaalisuutemme:
”[…] ihmisyys on tulevaisuuden koneille vain nostalginen
muisto onnellisesti (?) sekamelskaisesta menneisyydestä.
Tulevaisuuden robotin näkökulmasta ihminen on dinosaurus: menneisyyden hämärissä aikansa hallinnut, itsensä sukupuuttoon ajanut eliölaji.” (Sihvonen 2001, 217.)4
Ruumiin avoimuus
David Cronenbergin elokuvassa Crash (USA 1996) päähenkilöt
saavat ruumiidensa ruhjomisesta ja autokolareista seksuaalista
nautintoa. Vieraan elementin, lähinnä autonosasten, tunkeutuminen orgaaniseen kehoon nähdään seksuaalisesti virittyneenä
tapahtumana. Päähenkilö Vaughanin intohimona on kuuluisten ihmisten autokolarien lavastus ja ruumiiden kuvaaminen
sekoitettuna vääntyneisiin autoihin ja romuttuneeseen kromiin.
Näyttäessään kuvia kuuluisten ihmisten vääntyneistä ruumiista
autokolareissa, hän selittää päähenkilö Ballardille, miksi nämä
kuvat kiihottavat:
”Se on tulevaisuus Ballard, sinä olet jo osa sitä. Alat ensimmäistä kertaa huomata, että siinä on jokin hyvänluontoinen psykopatologia, joka viittoilee meidän suuntaamme.
Esimerkiksi autokolari on hedelmällinen eikä tuhoava tapahtuma. Vapauttava seksuaalinen energia välittyy kuol97
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leista sellaisella teholla, ettei se ole muutoin mahdollista.
Sen kokeminen, sen eläminen on minun projektini.”
Ruumiin muokkaaminen teknologian avulla on Vaughanin mukaan vain ”alkeellinen scifi-konsepti”, pintatasoa, joka ei uhkaa
ketään.
Ruumiin käsittäminen avoimena muutokselle ja uusille kytkeytymisille muistuttaa Deleuzen käsitystä ruumiista. Jotkut
kokivat Crashin kuitenkin uhaksi. Kirjoituksessaan ”Lihan voittaminen / tekstistä selviäminen eli miten päästä tältä vuosisadalta
elossa” Vivian Sobchack hyökkää kovin sanoin Jean Baudrillardin
käsityksiä vastaan. Sobchack kysyy, missä on ranskalaisfilosofin
eletty ruumis, kun Baudrillard pyrkii nostamaan Crashin viiltohaavat, arvet ja ruhjoutumat subliimiksi ruumiin ylittämisen
strategiaksi päähenkilö Vaughanin hengessä. (Sobchack 2000,
8–9.)
Sobchack pitää tällaista ajatusta vieraantumisena ruumiista,
joka käsittelee elettyä ruumiskokonaisuutta ainoastaan objektivoituna pornografisena fiktiona, merkkinä sellaisesta vuosituhannen
vaihteen ruumisdiskurssista, joka ”haluaisi irrottaa lihamme kontekstistaan tunnottomaksi merkiksi tai digitoida sen kyberavaruuteen, jossa, erään asiaan vihkiytyneen sanoin, ’on kuin olisit
amputoinut kaiken’ ” (Sobchack 2000, 11). Tämä närkästys perustuu käsitykseen, jonka mukaan meillä on ensisijaisesti eletty
ruumiimme (ruumis, joka me olemme). Mutta nykyisessä kulutuskapitalismin ja teknologioiden maailmassa se tuntuu usein redusoituvan ruumis-objektiin eli ruumiiseen, joka meillä on. Me
korvaamme itsemme proteeseilla, joka Sobchackin dystooppisessa
visiossa merkitsee myös tunne-elämämme ja moraalimme hiljattaista häviämistä. (Sobchack 2000, 13–15.)
Tämä on lähellä jotakin sellaista fenomenologiaan pohjaavaa
ruumiskäsitystä, joka lähtee oletuksesta, että on olemassa niin
sanottu luonnollinen ruumis. Maailman luonnollinen havainnoiminen olettaa hyvin antroposentrisen maailmankuvan, jossa
maailman liike on alisteista pysyvälle subjektille, joka kokee tai
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suorittaa tuota liikettä (Boundas 1996, 84).
Toinen hyvä esimerkki Sobchackin lisäksi tällaisesta
lähestymistavasta ruumis–kone-diskurssiin, jossa oletetaan lähtökohdaksi jonkinlainen luonnollinen ruumis on ranskalaisfilosofi Paul Virilio. Virilion yksi keskeisistä huolenaiheista on ollut ruumiimme pinnalle laskeutunut teknologia, joka tunkeilee
orgaanisuuteemme ja havaintomaailmaamme. Virilion mukaan aiemmin teknologia vielä suojeli ihmisruumista tämän
ulkopuolella, mutta nyt uudet nanoteknologiset laitteet kolonialisoivat ruumiimme ja sen toiminnot (Virilio 1995, 113). Virilion
mukaan uudet kyberneettiset vauhdin teknologiat ovat vaarallisia, koska ne ovat absoluuttisen vauhdin teknologioita, jotka
hävittävät horisontin: ulkopuoli, sisäpuoli; vasen, oikea; ylhäällä, alhaalla, kaikki nämä ruumiimme ja mieltämme orientoivat
suunnat häviävät, jolloin myös ihminen eksyy koneiden sähköisiin epätiloihin. (Virilio 1995, 106–109.) Viriliolle proteesit ja kehonliitännäiset eivät luo uudenlaisia toimijuuksia ja kehonkykyjä,
vaan vammauttavat tämän, joka liikkeen pysäyttämisen lisäksi
tuntuisi ranskalaisfilosofin mukaan pysäyttävän myös ajatuksen:
”Kyseinen päätekansalainen on pian ylivarustettu interaktiivisin proteesein, ja hänen patologinen esikuvansa on
’liikuntavammainen’, joka on koneistettu valvomaan kotiympäristöään ilman, että hänen tarvitsisi liikkua fyysisesti. Päätekansalainen on yksilöllisyyden katastrofaalinen
hahmo, yksilön, joka yhdessä luonnollisen motoriikkansa
kanssa on menettänyt välittömän asioihinpuuttumiskykynsä ja paremman puutteessa heittäytyy antureiden ja
muiden etäilmaisimien suorituskyvyn huomaan.” (Virilio
1998, 35.)
Näkemisen teknologioiden kohdalla tämä ihmisen viattomuuden
aika loppui teleskoopin ja Galileon suorittaman luonnon
matematisaation myötä. Luonnollinen havainto menetti merkitystään ja asemansa totuuden takaajana. Proteettiset näkökoneet ir99
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rottivat havainnon ihmiskehon ”luonnollisista kyvyistä”. Maurice
Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiaa seuraten Virilion mukaan ihmisen kyvyt ovat sidottuna havaintoon siten, että ainakin
periaatteessa luonnollisen havainnon myötä syntynyt kenttä on
subjektin toiminnan, kyvykkyyden kenttä. (Johnston 1999, 30.)
Havainnon irtaantuminen ruumiista merkitsee Virilion ajatuksissa subjektin typistämistä.
Deleuzen ruumiskäsitys (le corps) eroaa tästä suuresti, koska se ei aseta orgaanista kehoa ei-orgaanisen (koneen tms.)
vastakohdaksi. Ne eivät ole hierarkkisessa suhteessa toisiinsa,
vaan sisältävät jatkuvasti mahdollisuuden sekoittua, sekaantua
toisiinsa. Deleuzen ruumis on avoin, koska sen muodostuminen
perustuu yhdistymiseen ja jatkuvan yhdistelyn mahdollisuuteen.
Ei ole olemassa alkutilaa, josta ihminen ruumiillisuutena juontuu. Alkutilakin on vain yhdistelyjen tulos, voimien muodostama
ja alkutilaksi asettama.
Kirjassaan Nietzschestä Deleuze (1983) käsittelee ruumista
toisiinsa vaikuttavien voimien muodostamana vaihtuvana suhteena. Ruumis ei ole voimien kenttä, jolla voimat taistelevat, vaan
se vasta muodostuu eri voimien – dominoivien ja dominoitujen
– suhteessa. Aina asettuessaan toistensa kanssa suhteeseen voimat
muodostavat ruumiin, ja Deleuze korostaa, ettei tee eroa kemiallisten, biologisten, sosiaalisten tai poliittisten ruumiiden välillä:
kaikki muodostuvat samanlaisessa prosessissa, voimien kamppailussa. (Deleuze 1983, 39–40; Toivoniemi 2001, 114–115.) Tämä
on osa Deleuzen yksiäänisyyttä: ei tehdä eroa elävien tai kuolleiden, orgaanisten tai epäorgaanisten, inhimillisten tai epäinhimillisten välillä, vaan pidetään avoinna mahdollisuus niiden keskeiseen interaktioon. Kriitikot ovat kuitenkin huomauttaneet,
että tällainen ruumiskäsitys on liian laaja ja vaatii käytännön tasoilla tarkempaa artikulaatiota (ks. Olkowski 1999, 44–45).
Toisin sanoen, kun Virilio haluaa pitää kiinni luonnollisen
ruumiin oletuksesta, jonka mukaan teknologia on vieraannuttava
ja ihmiselle ulkoinen proteesi, deleuzelainen ajatus ruumiin avoimuudesta näkee luonnollisen ruumiin oletuksen ainoastaan tiet100
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tynä aikana vallinneena organisaatiomuotona, voimien suhteena,
joka ei ole välttämätön. Ihmistä ei pidä koossa sielu, psyyke tai
olemus, vaan ainoastaan tietty voimien vakiintunut ja hierarkkinen suhde. Samalla ruumiin organisoituminen orgaaniseksi
kokonaisuudeksi peittää syntymäprosessinsa eli siihen vaikuttaneiden voimien kamppailun. (Johnston 1999, 32–33; Toivoniemi
2001, 114.)5
Voidaankin esittää, että koska Deleuzen luova periaate on koneellisuuden periaate, vältetään koko binaarioppositioiden suo,
joka vaivaa esimerkiksi Virilion fenomenologisesti suuntautunutta käsitteistöä. Ihminen ja tekninen tai biologinen ja mekaaninen eivät ole niitä perustavampia eroja, vaan tiettyjen voimien
tuotteita, ja tuottavan koneen ajatuksen avulla Deleuze pystyy
ajattelemaan noiden pakottavien kategorioiden ohitse. (Johnston
1999, 48.) Ajattelen tässä kohdin Deleuzen läheiseksi saksalaisen mediahistorioitsija Friedrich Kittlerin kanssa, varsinkin
kun muistamme tämän ajatuksen ”niin sanotusta ihmisestä”, der
sogenannte mensch. (Kittler 1990, 195–194; Kittler 1999, xxxix).
Kittler haluaa käsitteellään korostaa, miten ihmisyys tiettynä ajattelu-, toiminta-, liike- ja havaitsemistapana muodostuu vasta aina
tietyn mediateknologian mukaisesti, eikä esimerkiksi niin, että
teknologiat ottaisivat kohteekseen jonkun ihmisen synnynnäisen
ominaisuuden tai kehonalueen laajentaen tai typistäen sitä (vrt.
McLuhan 1968). Teknologiat synnyttävät valiten tietyn ruumiskonstellaation, joka ei ollut olemassa ennen tuota tiettyä hetkeä
eikä siten juonnu historiana mistään alkutilasta, jota voitaisiin
nimittää ihmiseksi. Ihminen on tuote, ei alkutila. Tämä korostuu erityisesti niin sanottujen 1900-luvun mediateknologioiden
ilmaantumisen myötä. Ne hajottavat 1800-luvun romanttisen
ajatuksen ihmisestä luonnon merkitysten välittäjänä. Ihminen
ruumiineen on vain kirjoituspinta, jolloin esimerkiksi kirjoituskoneen myötä syntynyt uusi kirjoitustapa korostaa, että kirjoitus
ei ole ihmisen representaatiota vaan sen synnyttämistä, tietyn
niin sanotun ihmisen synnyttämistä, sommittelemista, konstruoimista. (Ks. Kittler 1990, 196.) 6
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Tuleminen ja äärimmäinen sulautuminen
Deleuzen käsittämänä ruumis on avoin, avautuva ja jatkuvasti mahdollisessa tulemisen tilassa. Se toimii jatkuvalla lisäyksen
periaatteella: sen sijaan, että huomio kiinnittyy siihen, mikä se
on, huomio tulee siirtää sen kytkeytymisen mahdollisuuksiin.
Uudentyyppisiä toimijuuksia luodaan kokeilemalla, erilaisilla kokeiluilla eri elämänpiireissä, työpaikoilta vapaa-aikaan:
kokeilut tarkoittavat uudenlaisten kytkeytymisten mahdollisuutta ja variaatiota. (Goodchild 1996, 151.)
Nämä yhdistelyn, kokeilun ja luomisen prosessit voidaan ymmärtää myös tulemisen (devenir) käsitteen kautta. Tuleminen on
kahden toisilleen vieraan asian tai oikeammin moneuden kohtaamista, jossa kumpikaan ei pakota toista omaan rytmiinsä, vaan
ne löytävät yhdessä uuden rytmin, mitä ei ollut olemassa ennen tätä kohtaamista. Kohtaamiset ovat prosesseja ilman selvää
lähtökohtaa ja varsinkin ilman mitään lopputulosta; Deleuze kutsuu niitä kahden eri maailman (règnes) vihkimiseksi. (Deleuze &
Parnet 1996, 7–9; Deleuze & Guattari 2000, 238; Goodchild
1996, 150–151.) Tähän kahden maailman luonnottomaan kohtaamiseen viittasin jo aikaisemmin. Kun esimerkiksi Descartesin
maailmassa ihminen aineettomana ajatteluna ja toisaalta luonto
passiivisena materiana erotettiin kahdeksi eri valtakunnaksi, on
näiden kohtaaminen kyborgin luonnottomassa hahmossa viittaus
tuollaiseen tulemisen prosessiin, jossa heterogeeniset osaset muodostavat uudenlaisen komposition. Populaarifiktiossa onkin kuvastunut usein kyborgitematiikan hirviömäisyys ja väkivaltaisuus,
mikä korostaa, että kyseessä on heterogeenisten toisilleen vieraiden osien – lihan ja koneen – yhtyminen.7
Selvimmin näitä epäluonnollisia häitä on siis vietetty tieteisfiktiossa, ja erityisesti 1980-luvun kyberpunk-kirjallisuus nostetaan esiin kyborgitematiikan käsitteellistäjänä. Kyberpunk
onkin täynnä näitä tulemisen liittoja. (Stivale 1998, 124–142.)
Eräs kiteytymä tälle kyberpunkin teemalle on kirjailija William
Gibsonin tematisoimassa kyberavaruudessa, mitä hän esittelee
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niin sanotussa Sprawl-trilogiassaan Neurovelho (1991), Kreivi
Nolla (1993) ja Mona Lisa (1995). Kyberavaruus, eräänlainen kolmiulotteinen immersiivinen internet, globaali tietopankki, ei ole
vain ”ihmiskunnan kaikista tietopankeista abstrahoidun datan
graafinen esitys” (Gibson 1991, 58), vaan se on myyttisiä ulottuvuuksia saava epäpaikka, joka koodatessaan ihmisen saumattomaksi osaksi konetta, samalla deterritorialisoi8 tämän kehon
lihallisuuden ja oletetun luonnollisuuden. Kyberavaruus ei ole
moderni humanistinen maailma, jossa ainoastaan ihmiset nähdään yhdistelyn osapuolina (vrt. Latour 1993), vaan se koostuu myös ROM-konstrukteista, tekoälyistä ja jopa voodoo-hengistä: ”Jep, siellä on yhtä ja toista. Aaveita, ääniä. Miksei olisi?
Valtamerissä oli merenneitoja, kaikkea sellaista, ja meillä on piimeri, tajuatko?” (Gibson 1993, 137).
Kyberavaruus tuokin esiin kyborgisuuden olennaisen piirteen
luodessaan kentän, jolla mitä heterogeenisemmat oliot pääsevät
vaikuttamaan toisiinsa ja yhdistymään muodostaakseen uudenlaisia aiemmin kuvittelemattomia olioita. Liittoutuminen on
avainsana: ”Jotain outoa kyberavaruudessa; ihmiset liittoutuivat jonkin siellä olevan jutun tai juttujen kanssa” (Gibson 1995,
175). Kyberavaruuden toiminnallisuus perustuu pakanallisiin
liittoutumiin, jotka aiheuttavat jatkuvia tulemisen prosesseja: kyberavaruus ei ole niinkään tila, ei ainakaan staattinen kartesiolainen koordinaatisto, vaan prosessi, johon kytkeytyminen tarkoittaa tulemisen prosessiin kytkeytymistä. Vakaiden entiteettien
sijaan se koostuu vaihtelevista suhteista, joissa hakeudutaan uusiin suhteisiin ja uusiin nopeuksiin. Kyberavaruutta ei pidä ajatella materiaalittomana tai ei-fyysisenä tilana, vaan erilaisen materiaalisuuden tilana. Newtonilaisuuteen pohjaavan molaarisen tilan
sijaan korostuu havaitsemattomista liikkeistä koostuva molekulaarinen tilallisuus ja materiaalisuus. Gibsonin trilogiassa korostuukin, ettei perinteisillä kategorioilla (esim. ihminen, kone) ole
väliä, vaan niiden tuottamilla efekteillä: sillä, mihin keho pystyy,
millaisia affekteja se pystyy vastaanottamaan, millaisia efektejä
se pystyy tuottamaan.9 Affektit ovat tässä avainasemassa. Se mitä
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Deleuze korostaa ja mitä nähdäkseni Gibsonin kyberavaruus
ruumiiseen tunkeutuvana voimana korostaa on, että ruumista ei
määritä mikään luokka, mihin se kuuluu, mikään kategoria, vaan
sen kyvyt: millaisiin yhteyksiin se pystyy, millaisia affekteja, tulemisia se pystyy luomaan (ks. Deleuze & Parnet 1996, 74). Tämä
ajatus juontuu Spinozan filosofiasta, jossa hahmotellaan niitä aktioita ja passioita, jotka joko lisäävät ja vähentävät ruumiin toimintakykyä (Spinoza 1994, 138).
Rakastunut kyborgi
Koko ajan kyborgin tematiikassa korostuu eräänlainen viraalisuus: (ihmis)ruumiin penetroi jokin sille vieras elementti, aivan kuin virus, joka muuttaa koko isäntäeliön rakennetta (vrt.
Deleuze & Guattari 2000, 10–11). ”I’ve got you under my skin”,
kuten siis Sinatra asian ilmaisi. Totta kai, hän puhui rakkaudesta,
ei kyborgeista, vaikkakin kyborgeissa on kyse eräänlaisesta rakkaustarinasta. Aiemmin mainitsin jo häät, joita vietetään kahden
toisilleen vieraan asian välillä. Lemmenparahduksissa on kyse
suunnilleen samasta asiasta: itsen kiinteyden avaamisesta niin,
että pystyy vastaanottamaan vieraita vaikutteita ja sitä kautta
muodostamaan uudenlaisen komposition, koosteen näiden uusien vaikutteiden kanssa. (Ks. Deleuze & Guattari 2000, 195–198,
438–439.) Tätä rakkautta ei pidä sekoittaa idealistiseen ydinperhemuotoon tai velvollisuudesta syntyvään pariutumiseen, vaan
intohimoiseen rakkauteen, joka on nimenomaan subjektia hajottavaa, subjektifikaatiota vastaan toimivaa (Deleuze & Guattari
2000, 134).
Sinatra tietää tästä varmasti kaiken: olla niin intohimoisesti
rakastunut, että avaa ihonsa, sydämensä, jotta voisi muodostaa
uudenlaisen ruumiin. Haluankin korostaa, että kyborgia ei pidä
ajatella niinkään tiettynä substanssina, esimerkiksi ihmisen ja
koneen yhteenliittymänä. Se viittaa enemmänkin prosessiin, jossa oma ruumis avataan vieraille vaikutteille, joiden kanssa pyritään muodostamaan uudenlaisia rytmejä. Toki esimerkiksi vii104
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me vuosikymmenien tieteisfiktiossa ovat korostuneet orgaanisen
ja epäorgaanisen kohtaamisesta syntyneet uudet toiminnallisuudet ja rytmit, ja populaarikuvastossa on vilissyt erilaisia kyborgien
representaatioita. Haluan kuitenkin ajatella kyborgin tematiikan
laajemmin enkä keskittyä pelkästään näihin selviin kyborgi-representaatioihin, vaan ajatella kyborgia yleisempänä prosessina,
joka viittaa yhdisteltävyyteen, jatkuvaan ja-sanan lisäykseen.
Tuleekin huomata, että myös koneellisuus Deleuzen ja Guattarin
käyttämässä mielessä ei viittaa ainoastaan teknologiaan vaan yleisemmin voimien koostamisen tapaan (Olkowski 1999, 248 alaviite 107).
Toisaalta kyborgin käsitteen voi nähdä strategisesti keskeisenä,
ja esimerkiksi Michael Hardt ja Antonio Negri Empiressään korostavat sen tärkeyttä. Hardtin ja Negrin mukaan kyberpunk
ja esimerkiksi Donna Haraway antoivat oikean sysäyksen kehittäessään kyborgin käsitteen, jonka avulla pystyttiin hahmottelemaan uusia ”posthumanistisia kehollisuuksia”, mutta
nyt jää tehtäväksi toteuttaa näitä käsitteitä arkipäivässämme ja
työelämässämme. Esimerkiksi kyberpunk-kirjallisuudessa kehiteltiin tällaisia kyseenalaistavia kehollisuuksia erilaisten kyborgisten ruumiillisuuksien kautta, mutta Hardt ja Negri vaativat
konkreettisempia toimia kuin nämä fiktiiviset teokset tuottavat:
konkreettisiin arkipäivän käytäntöihin on luotava kehollisuuksia,
jotka ovat täysin kyvyttömiä tottelemaan ja alistumaan käskyille.
Näille uusille kehoille on täysin mahdotonta sopeutua perinteiseen perhe-elämään, tehdaskuriin tai totutun seksielämän rutiineihin. (Hardt & Negri 2000, 216.)10
Harawayn kyborgimyytti on askel oikeaan suuntaan, mutta
se on Hardtin ja Negrin mukaan riittämätön. Mahdollisuuksien
maaston kartoittamisen lisäksi nämä fiktiiviset tuotteet on aktualisoitava käytännön arkipäiväisissä toiminnoissa, joissa segmentoituneet toimijuudet saatettaisiin tulemisen prosessiin.
”Kehot muuttuvat ja mutatoivat luodakseen uusia posthumanistisia ruumiita. Tämän ruumiillisen muutoksen en105
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simmäinen ehto on sen tunnistaminen, että ihmisluonto ei
ole millään tavalla erillinen luonnosta kokonaisuutena, että
ei ole pysyviä ja välttämättömiä rajoja ihmisen ja eläimen,
ihmisen ja koneen, miehen ja naisen ja niin edelleen välillä; se on sen tunnistamista, että luonto on itsessään keinotekoinen maasto, joka on avoin aina uusille mutaatioille,
sekoituksille ja hybridisaatioille. Me emme vain tietoisesti
haasta perinteisiä rajoja, esimerkiksi pukeutumalla dragiin,
vaan me myös liikumme luovassa determinoimattomassa
vyöhykkeessä keskellä asioita, välissä ja ilman kunnioitusta
noita rajoja kohtaan.” (Hardt & Negri 2000, 215).
Hardtin ja Negrin teksti tuo esille sen, miten ruumiissa ja sen
manipuloinnissa on kyse politiikasta, ennen kaikkea politiikasta.
Ja politiikalla tarkoitamme osoittautumista kohti sitä avoi-muuden
kenttää, jossa aina uudet ja uudet kytkeytymiset ovat mahdollisia.
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Viitteet
1. Esimerkiksi Metafyysisissä mietiskelyissä Descartes kirjoittaa ajattelusta ja
sen oleellisuudesta ihmiselle: ”[…] joten juuri siitä, että tiedän varmasti olevani olemassa enkä kuitenkaan havaitse luontooni eli olemukseeni välttämättä kuuluvan mitään muuta kuin sen, että olen jotain ajattelevaa eli substanssi, jonka koko olemus eli luonto on vain ajattelemista. Ja jos minulla ehkä tai
oikeammin varmasti, kuten aivan pian sanon, onkin ruumis, johon olen hyvin
lujasti liittynyt, on kuitenkin varmaa, että minä, toisin sanoen sieluni, joka tekee minusta sen, joka olen, olen kokonaan ja todella toista kuin ruumiini ja
voin olla ja olla olemassa ilman ruumista.” (Descartes 1994, 140–141.)
Myöhemmin Descartes kuitenkin jatkaa korostamalla, miten kiinteästi ajattelu sijaitsee ruumiissa, siten hiukan kyseenalaistaen kliseisintä kuvaa tämän
ajattelusta: ”[…] etten sijaitse vain ruumiissani niin kuin perämies aluksessaan, vaan että liityn siihen hyvin kiinteästi ja olen niin kietoutunut ja sekoittunut, että muodostan kuin yhden kokonaisuuden sen kanssa.” (Descartes
1994, 143.)
Tässä en tahdo sukeltaa kysymykseen siitä, mikä on oikea Descartes-tulkinta, vaan haluan vain osoittaa siihen suuntaan, missä moderni kartesiolainen ajatteluperinne on vierastanut puhtaalle ajattelulle vieraita, materiaalisia
elementtejä. Tällaisesta kontrolloidusta ruumiista ja anoreksiasta modernin
subjektin paradigmaattisena tilana katso Timo Siivosen Kyborgi (Siivonen
1996, 154–161). Modernista subjektista ja dualismista katso Mikko Lehtosen
Kyklooppi ja kojootti. Subjekti 1600–1900-lukujen kulttuuri- ja kirjallisuusteorioissa (1994).
2. Myös Michael Hardt ja Antonio Negri huomauttavat, että tämä antihumanismi on lähinnä vaihtoehtoinen tapa käsittää ihmisen, luonnon ja teknologian suhde: ”Antihumanismi, joka 1960–luvulla oli niin tärkeä projekti
Foucault’lle ja Althusserille, voidaan yhdistää Spinozan 300 vuotta sitten
käymään taisteluun. Spinoza hylkäsi ajatuksen ymmärtää ihmisyys valtakuntana valtakunnassa (imperium in imperio). Toisin sanoen, hän kieltäytyi asettamasta ihmisluonnolle mitään lakeja, jotka eroaisivat koko luonnon laeista.
Donna Haraway jatkaa Spinozan projektia omana aikanamme kun hän vaatii
niiden rajojen rikkomista, jotka asetamme ihmisen, eläimen ja koneen välille.
Jos me ymmärrämme Ihmisen erillisenä luonnosta, silloin Ihmistä ei ole olemassa. Tämä huomio merkitsee juuri Ihmisen kuolemaa.” (Hardt & Negri
2000, 91.)
3. The Fly -elokuvan ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 1958.
4. Konetaiteilija Stelarc on korostanut niin sanotun evoluution tärkeyttä:
”[…] jos emme lähde maasta, rajoittaa se välttämättä meidän kehitystämme.
Älykkyys ei pääse pois planeetalta ja meistä tulee epäonnistunut evoluutiokokei107
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lu. Se, mikä on tärkeää älykkyydelle – on se sitten hiilikemiaa tai ihmisen ja
koneen yhdistelmä – on ylittää aikaisemmat rajansa.” (Salmi 1993, 65.)
Samasta aiheesta – evoluution ja yhdistelyn välttämättömyydestä – ks. myös
Bruce Sterlingin kyberpunk-romaani Kulkuri (Sterling 1995).
5. Tässä on hyvä mainita elimettömän kehon (corps sans organes) käsite.
Kohutulla ja usein väärinymmärretyllä käsitteellä Deleuze ja Guattari haluavat korostaa, ettei kyse ole elinten vastaisuudesta per se, vaan tietyn organismin, organisaatiorakenteen vastustamisesta, jähmettyneen stratifikaation,
hierarkian vastustamisesta. Organisoidun kehon – organismin – taustalta
on löydettävä elimetön keho, joka koostuu ainoastaan halujen konnektioista, virtojen ohjautumisesta ja intensiteettien jatkumoista, jotka muodostavat
spesifien ja jähmettyneiden organismien virtaavan perustan. (ks. Deleuze &
Guattari 2000, 161–163.)
6. Kittlerin positiosta ja esimerkiksi läheisistä suhteista poststrukturalismiin
(Lacan, Foucault, Derrida) ks. esim. Johnston 1997. Kittler perustaa teoriansa pitkälti Lacanin triadiin symbolinen, imaginaarinen ja reaalinen käsitteellistäen näiden erityisiä kytköksiä suhteessa mediateknologioihin, mikä erottaa
hänet Deleuzesta ja Guattarista. Lacania ja Deleuze-Guattaria erottaa mm.
erilainen näkemys tiedostamattomasta, halusta sekä oidipaalisuudesta (ks.
Sivenius 1996).
7. Esimerkiksi Terminator I ja II -elokuvat (1984 ja 1992), Robocop (1987),
Kärpänen (1986), Videodrome (1982) ja Shinya Tsukamoton Tetsuo (1988)
ovat esimerkkejä kyborgi-elokuvista, joissa uuden komposition syntymisen
prosessi on väkivallan saattelema. Deleuzesta ja 80-luvun scifi-elokuvista ks.
Hassan Melehyn artikkeli ”Images without: Deleuzian Becoming, Science
Fiction Cinema in the Eighties” (1995).
8. Deterritorialisaatio viittaa prosessiin, jossa koneen tuottaman koosteen
kompositio hajoaa sen kohdattua toisen koosteen. Deterritorialisaatio on avautumista uusille mahdollisuuksille, eräänlaista uudelleen kontekstualisointia.
(Ks. esim. Deleuze & Guattari 2000, 333–334.) Kontekstia ei pidä tässä ymmärtää rajautumisena tekstien maailmaan, vaan se tulee käsittää laajemmin
yhteen nivoutumisena ja yhteen kutomisena, kuten latinankielinen kantasana
contextus esittää. Näin pidetään kiinni territoriaalisuuden käsitteen materiaalisista implikaatioista.
9. Lisää kyberpunkin toimijamalleista ja kyberavaruudesta artikkelissani
”Ihmisen ja koneen tuolla puolen. 1980-luvun kyberpunk-kirjallisuuden tarjoamat mallit kyborgiselle identiteetille” (Parikka 2002). Artikkelissa viittaan
myös kyberavaruuteen intensiteettien kenttänä. Brian Massumi korostaa, että
intensiteetit eivät ole rakentuneet kielen mallin mukaisesti semanttisesti tai semioottisesti, ts. ne eivät representoi. Intensiteetit yhdistävät sellaisia, mitä normaalisti käsitellään erillisinä. Affekteista yleisemmin ks. Massumin artikkeli
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”The Autonomy of Affect” (1996). Toinen hyvä esimerkki, jossa liittoutumisilla ja kytkeytymisillä on keskeinen ulottuvuus, on Bruce Sterlingin romaani
Kulkuri (Sterling 1995).
10. Myös feministisessä tutkimuksessa on pyritty hahmottamaan erilaisia
subversiivisia kyberteorioita, joissa pyritään avaamaan teitä uusille kokemuksille, seksuaalisille ja sosiaalisille käytännöille (ks. esim. Plant 1996). Samalla
on kuitenkin korostettu, miten kyborgin figuuri lopulta usein vain toistaa ja
vahvistaa tiettyjä rationaalisuuden, valkoisuuden ja maskuliinisuuden käytäntöjä (ks. esim. Paasonen 2003). Esimerkiksi Rosi Braidotti nostaa hyvin esiin,
miten Cronenbergin Videodrome (1983) synnyttää teknologisten koosteiden
kautta uudelleen maskuliinisia ja misogyynisiä hahmoja (Braidotti 1996; ks.
myös Braidotti 2002). Valitettavasti en tässä artikkelissa pysty käsittelemään
tätä äärimmäisen tärkeää teemaa kyborgeista ja sukupuolipolitiikasta. On
tärkeää kuitenkin huomata, että nämä figuurit ovat moninaisia ja toimivat
eri rekistereissä eri tavalla. Vaikka kyborgi-hahmot onnistuvat kartoittamaan
joitakin affirmatiivisia voimia, saattavat ne samalla unohtaa juuri esimerkiksi tärkeitä kysymyksiä sukupuolesta. Tätä moniulotteisuutta voidaan ajatella
myös Foucault’n vallan käsitteen kautta: siellä missä on valtaa, on vastarintaa.
Ei ole olemassa yhtä vapautuksen positiota, vaan joukko sellaisia asetelmia,
jotka toimivat eri rekistereissä eri tavalla. Siksi Cronenbergin elokuvat kartoittavat monenlaisia potentiaaleja. Vallan monimuotoisuudesta ks. Foucault
1998, 71–72; Oksala 2002, 171–172.
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Audiovisuaalisen median ja kontrollin neuroestetiikasta
Pasi Väliaho

“Lopulta on myös häirintää,
jota ei voida paikantaa.”
Gilles Deleuze & Félix Guattari
(1993, 222.)

Nykyisessä “mediakyllästetyssä” länsimaisessa yhteiskunnassa
media mielellään spekuloi sekä diagnosoi mediaa ja tarkkailee
median luomia todellisen kokemuksen ehtoja. Näin tekee myös
Darren Aronofskyn elokuva Unelmien sielunmessu (Requiem for a
Dream, USA 2000), jonka yhtenä kantavana elementtinä on vanhemman naisen ja television välille virittyvä piiri. Television laihdutusohjelma Tappy Tibbons’ Month of Fury kutsuu kuvateksteissä
katsojiaan parempaan elämään: “JOIN US IN CREATING
EXCITEMENT!!! 1-900-976-JUICE”. Sielunmessussa narkomaanipojan leskeksi jäänyt äiti Sara Goldfarb (Ellen Burstyn)
ottaa kutsun vastaan investoiden lähes täydellisesti fyysisen ja
psyykkisen energiansa siinä luotuun pyrkimykseen mukautua
iloisen myönteisen hoikkaan ihmisen kuvaan, voittajaan, jota
ohjelma ja sitä ympäröivä sosioteknologinen järjestelmä tuottavat ja ylläpitävät. “We got a winner!”, ohjelman juontaja Tappy
(Christopher McDonald) huutaa jokaisen jakson alussa. Kyseistä
piiriä voisi tarkemmin luonnehtia virtapiiriksi, sillä se perustuu psyykkisen (halu) ja fysikaalisen (sähkö) energian päälle- ja
poiskytkennöille.
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Telekommunikaation, televisioverkoston sekä Saran – mediakyllästetyn yhteiskunnan ja sen yksilön – virtapiiri muodostaa
vaihe vaiheelta sisäänpäin kiertyvän spiraalimaisen liikkeen.
Eräänä päivänä äiti saa televisioyhtiöstä puhelinsoiton, jossa hänelle tarjotaan tilaisuutta päästä Tappyn ohjelmaan. “Olet jo voittanut,” ääni puhelimen toisessa päässä onnittelee. Odottaessaan
televisioyhtiöltä kutsua, jota ei koskaan tule, Sara alkaa kohentaa
itseään. Ongelmana on, että hän ei mahdu punaiseen mekkoon,
jota hän käytti miehensä vielä eläessä poikansa valmistujaisjuhlissa. Valokuva mekkoon pukeutuneesta äidistä yhdessä miehensä ja
poikansa kanssa on merkki menneisyydestä, jota äiti alkaa jäljittää käyttämällä amfetamiinijohdannaisia laihdutuslääkkeitä.
Mutta kirjeen odotus ja laihduttaminen – täyttämättömät toiveet
– johtavat lopulta psyykkiseen romahtamiseen. Eräänä päivänä
Sara kohtaa Tappyn ohjelmassa ruudun takaa olohuoneeseen ilmestyvän sähköisen kaksoisolentonsa, jolloin olohuone itsessään
sulautuu televisiostudioksi.
Unelmien sielunmessu luo lohduttoman kokemuksen psyykkisen romahtamisen väistämättömyydestä ja välttämättömyydestä, toisin sanoen tilanteesta, jossa virtapiirin – halua tuottavan ja strukturoivan “psykokoneen” sekä yksilön ruumiin ja
psyyken yhteenkietoutumisen – ulkopuolella ei ole enää mitään.
Tämän päivän elektroninen ja digitaalinen kuva on ainakin
Unelmien sielunmessun kyseisen virtapiirin kautta koettuna itseriittoinen, ikään kuin autogeneettinen. Gilles Deleuzen mukaan
tällaisessa koosteessa halu on “olla kontaktissa teknologian kanssa, koskettaa koneistoa” (Deleuze 1990, 102 – suomennokset PV,
jollei toisin mainita), kuten Unelmien sielunmessun äidin fantasma
ensinnäkin televisioon pääsemisestä ja toiseksi televisiona olemisesta – tai paremminkin televisioksi tulemisesta. Tällaisessa koosteessa syntyy myös maailma, jossa “kontrolloijat ja kontrolloidut
keskustelevat ihailussaan teknologiaa kohtaan […]” (Deleuze
1990, 103), eli jossa kontrollikoneisto sisäistää “kaiken” itseensä.
Ulospääsy, ulkopuoli on äidin skitsofrenia – mutta mistä ja mihin?
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Käsittelen seuraavassa audiovisuaalista mediaa ja kontrollia
informaation aikakaudella. Aronofskyn Unelmien sielunmessun
edellä mainittu virtapiiri toimii käsittelyssäni esimerkkitapauksena laajemmista sosioteknologisista periaatteista, jotka jäsentävät
nykymediaa, -yhteiskuntaa ja -yksilöitä. Terminä sosioteknologinen on hieman harhaanjohtava, sillä teknologinen on immanentti sosiaaliselle ja toisinpäin. Halut, poliittiset investoinnit, rationaliteetit ja niin edelleen ovat aina sisäistyneet teknisiin koneisiin,
joita puolestaan ei ilman haluja, investointeja ja rationaliteetteja
ole (Goodchild 1996, 49–51). Unelmien sielunmessun sisäänpäin
kääntyvä spiraalimainen liike hahmottuu audiovisuaalisten medioiden sosioteknologisen kentän diagrammina: se ilmaisee osaltaan kyseisen kentän toimintaperiaatteita, kentällä tapahtuvia
kytkeytymisiä ja prosesseja.
Keskiössä ovat yhtäältä Deleuzen käsitteellistykset audiovisuaalisesta mediasta ja toisaalta hänen luonnostelemansa niin
kutsuttujen kontrolliyhteiskuntien toimintamallit.1 Edellinen
kutsuu tarkastelemaan median ja kontrollin problematiikkaa
Deleuzen “neuroestetiikan” näkökulmasta. Neuroestetiikka hahmottaa audiovisioiden ja aivojen – aistimusten, tunteiden, muistin ja ajattelun – kytkeytymistä toisiinsa tilanteessa, jossa audiovisuaalisten medioiden käytännöt asettuvat osaksi elämän prosesseja samalla diagnosoiden niiden tiloja ja aikoja.2 Deleuze (ks.
esim. 1990, 239) ymmärtää aivot laskokseksi sisä- ja ulkopuolen
välissä, perinteisemmin ilmaistuna subjektifikaation (jossa kyse
ei pakosti ole ihmissubjektista) kynnykseksi. Tällöin myös kysymys kontrollista koskee dynaamista ja tuottavaa virtapiiriä ruumiiden, aivojen ja mediaympäristöjen välillä. John Rajchman
(2001, 133–138) on luonnehtinut neuroestetiikan tehtävän olevan yhtäältä kliininen (elokuvallisten merkkien luokitteleminen)
ja toisaalta kriittinen (merkkien luomisen ehtojen ja mahdollisuuksien etsiminen). Neuroestetiikan näkökulmasta pääasialliseksi ongelmaksi muodostuu virtapiirissä tapahtuvien kytkeytymisten, erilaisten voimien koosteiden tai tulemisten luonne
– toisin sanoen, luodaanko virtapiirissä uusia kytkeytymisiä, uu115
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sia linkityksiä aivojen synapseissa vai kaadutaanko “pikkuaivojen” vajaisiin, debiileihin kytkentöihin (ks. myös Deleuze 2003,
11–12).
Spektaakkeli, biovalta ja aivot
“Pian miljoonat näkevät minut ja hekin pitävät minusta. Kerron
heille sinusta ja isästäsi. Hän oli hyvä meille. Muistatko? Se on
syy herätä aamuisin. Se on syy laihduttaa, mahtua mekkoon.
Se on syy hymyillä. Huominen tuntuu ihan hyvältä,” Unelmien
sielunmessun äiti tilittää pojalleen, miksi hän haluaa televisioon ja
käyttää laihdutuslääkkeitä. Kyse on äidin fyysisten sekä psyykkisten resurssien organisoimisesta ja strukturoinnista audiovisuaalisissa medioissa. Tämä prosessi jatkuu siihen pisteeseen asti,
että äidin maailmassa todellinen ja kuviteltu sekoittuvat viimein
toisiinsa. “We got a winner!”, Tappy Tibbons huutaa ohjelmansa
alussa ja äiti astuu (unelmissaan) studion lavalle. Elokuvan alkupuolen puhelinsoitto televisioyhtiöltä on näin ollen ensiaskel kiertoliikkeeseen, jossa Sara valitaan ja samalla Sara valitsee itsensä
valittuna. Audiovisuaalinen mediakoneisto operoi nimenomaan
valituilla ja valinnoilla, jakamalla sekä järjestämällä haluvirtoja.
Kuten Zygmunt Bauman (1998, 52–53) on tuonut esille, tämän
koneiston logiikka toimii siten, että monet katsovat harvoja, jotka “välittävät viestin täydellisestä elämäntavasta”. Monet pyrkivät
harvaksi valituksi valitsemalla valittujen valinnat.
Tibbonsin laihdutusohjelman spektaakkelissa – lainatakseni
Guy Debordin (2002) muotoilua – tarkoitus on siis saada ihmiset
sisäistämään ja toistamaan esimerkiksi tiettyjä yleisiä käyttäytymisen ja ajattelemisen rakenteita (”Osta tämä!”, “Elä näin!”).
Osuvasti Debord vertaa tätä prosessia hypnoosiin: “Siellä missä
todellinen maailma muuttuu pelkiksi kuviksi, pelkistä kuvista tulee todellisia olevia ja kyvykkäitä vaikuttimia hypnoottiseen käyttäytymiseen.” (Debord 2002, 23).3 Jonathan Craryn
(1999, 73–74) mukaan Debordin spektaakkelianalyysi kiteyttää
olennaisen huomion audiovisuaalisista medioista ja modernisaa116
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tiosta: spektaakkeli ei varsinaisesti koske kuvien katsomista tai
massamedian “vaikutusta” yleisöön vaan ehtojen luomista subjektien yksilöinnille, jähmettämiselle sekä erottamiselle. Craryn
sanoin “spektaakkeli ei ole vallan optiikka vaan arkkitehtuuri” (Crary 1999, 74–75). Tähän kytkeytyy läheisesti Deleuzen
(1990, 102–103) käsitys televisiosta, jonka mukaan television
sosioteknologinen funktion on ensisijaisesti “silmän ammattimainen koulutus”. Televisio “sedentarisoi”, jähmettää ja jäädyttää sen sijaan että avautuisi kohti uutta ja ennenkuulumatonta.
Televisiospektaakkeli kontrolloi.
Tästä näkökulmasta television, kuten audiovisuaalisen median yleisesti, genealogia ulottuu niihin modernin järjestyksen
kurinpidollisiin tekniikoihin, joita Foucault analysoi Tarkkailla
ja rangaista -teoksessaan (vrt. Crary 1999, 73–75). Sielunmessun
kohtaus, jossa elektroniset hahmot ilmestyvät äidin olohuoneeseen, sekä elokuvan esittämä kysymys fyysisestä “soveltuvuudesta” televisioon toisintavat Foucault’n biovallaksi kutsumia vallan
menettelytapoja, joissa “valtadispositiivit kytkeytyvät suoraan
ruumiiseen – ruumiisiin, funktioihin, fysiologisiin prosesseihin,
tuntemuksiin ja nautintoihin” (Foucault 1998, 108). Tämä tarkoittaa, että ihmisen elämä psykofysiologisine prosesseineen astuu tavalla tai toisella tiedon ja vallan järjestyksiin (Foucault
1998, 101). Foucault’lle biovaltaan perustuvat 1700-luvun mittaan syntyneet kurinpidolliset yhteiskunnat, joiden toimintaperiaatteen sairaaloista kouluihin ja tehtaaseen hän katsoo kiteytyvän Jeremy Benthamin 1700-luvun lopulla suunnittelemassa
Panoptikon-vankilamallissa:
“[R]euna-alueella on kehän muotoinen rakennus ja keskellä torni, jonka leveistä ikkunoista näkyy kehän sisäpuoli; ympäröivä rakennus on jaettu selleihin, joista jokainen
ulottuu koko rakennukseen; jokaisessa sellissä on kaksi ikkunaa, toinen sisään päin kohti tornin ikkunoita; toinen
ikkuna on ulos päin, ja sen kautta valo pääsee sellin lävitse. Näin tarvitsee vain sijoittaa yksi valvoja keskustorniin
ja sulkea jokaiseen selliin hullu, potilas, vanki, työläinen
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tai koululainen. […] Panopticonin rakennelma järjestää
tilayksikköjä, jotka ovat koko ajan katseen tavoitettavissa
ja joissa yksilö voidaan välittömästi tunnistaa.” (Foucault
2001, 273.)
Panoptikonin valoon, näkyvyyteen ja katseeseen perustuva tilallinen organisaatio on yleinen toimintamalli, vallan toimintamekanismien diagrammi, joka piirtää ihmisten arkielämän ja vallan
toimintasuhteiden välisen kartan (Foucault 2001, 280).
Vaikka Foucault ei suoraan tarkastele audiovisuaalisia medioita osina kurinpidollisia yhteiskuntia, mielenkiintoista näiden
menneisyyden suhteen on, että August Fuhrmanin 1880luvulla kehittämä Kaiserpanorama noudattaa jäsennykseltään
Panoptikonin pyöreää mallia – erona kuitenkin se, että keskustornin paikan täyttää akseli, jonka ympärillä stereoskooppisia
kuvia näyttävät projektorit kiertävät, ja että sellien kohdalla ovat
tuolit, joille eräänlaisista kiikareista kuvia ihailevat katsojat sijoittuvat.4 Tässä panoptinen malli on kääntynyt ikään kuin peilikuvakseen, mutta ideana on joka tapauksessa, että kuva muodossa tai toisessa on tarkkailun väline – tarkkailija. Toisaalta
valokuvateknologia, johon Kaiserpanoramassa esitetyt stereoskooppiset kuvatkin pohjaavat, kytkeytyi jo varhain erilaisiin
institutionaalisiin muodostelmiin sekä suoraan ihmisten ruumiiseen. Esimerkkeinä voisi mainita Francois Galtonin fysionomiset analyysit rikollisten kasvojen ideaalityypistä, “Rikollisesta”,
sekä toisaalta valokuvatutkielmat hysteriapotilaista, joita tuotettiin erityisesti Salpêtrièren sairaalassa Pariisissa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Sielunmessun televisiospektaakkelin ja kontrollin
kannalta olennaista onkin, että audiovisuaalisten teknologioiden
voidaan ajatella tuottavan erilaisia kone–ruumis-koosteita, jotka
puolestaan avautuvat tiedon ja vallan, kurinpidon, jähmettämisen
ja tarkkailun järjestyksiin.
Ajatus liikkuvasta kuvasta – audiovisuaalisesta ympäristöstä
– vallan välineenä sekä tarkkailevana ja kontrolloivana osapuolena tulee esiin Deleuzen elokuvakirjoissaan (1986; 1989) esit118
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tämässä psykologisen automaatin käsitteessä. Käsite viittaa elokuvaan sekä yksilöiden että yhteisöjen automatisoijana, “jättiläisenä
takaraivossamme” ja tällaisena esimerkiksi Hitlerin elokuvallisen propagandakoneiston ja ihmisjoukkojen välisiin koosteisiin
(Deleuze 1989, 263–264).5 Erityistä liikkuvalle kuvalle Deleuzen
elokuva-ajattelun näkökulmasta on, että esimerkiksi kolmannen
valtakunnan pitkälti elokuvaan (radion ja arkkitehtuurin lisäksi) pohjautunut spektaakkeli ei varsinaisesti kytkeytynyt optiseen rekisteriin, katseeseen. Siinä missä muun muassa valokuva
voidaan vielä asettaa sellaiseen “okulosentriseen” traditioon, jossa
tietämisen kohteena ja subjektina oleminen on sidottu ihmisruumiin häilyvään olemassaoloon, eli jossa teknologia vielä toimii aivan kuin ihmisen ekstensiona, elokuva Deleuzen mukaan luo aivan uudenlaisen ruumiskoosteen, “psykomekaniikan” (Deleuze
1989, 262–264; ks. myös Crary 1999, 343–348; 2001, 1–24).
Deleuzen keskeinen väite tässä suhteessa on, että liikkuva kuva tai
“kuva-liike” (l’ image-mouvement) ei anna sijaa tulkitsevalle subjektille ruumiskoosteessaan. Liikkumattomassa kuvassa ihmisen
silmä ja mieli vielä koostavat liikkeen, mutta kun liike on kuvassa suoraan annettuna – toisin sanoen kun kuva “itseliikkuu” –
ihmissubjekti ei enää koosta liikettä uudelleen mielessään, vaan
sen sijaan liike pakottautuu subjektiin (Deleuze 1989, 156). Tästä
näkökulmasta Deleuze toteaa, ettei hän pidä katseen (regard )
käsitettä millään tavoin välttämättömänä elokuvasta puhuttaessa;
hänen mukaansa elokuvassa “silmä on jo asioissa, on osa kuvaa”
(Deleuze 1990, 78). Sitä vastoin keskeisiksi käsitteiksi muodostuvat aivot ja automaatti.
Varsin poikkeuksellisesti teostensa ilmestymisajankohtana
elokuvateorian kentällä Deleuze ei tarkastele elokuvaa 1970- ja
1980-luvuilla vallassa olleesta psykosemioottisesta – psykoanalyysin ja kielitieteen “avioliiton” tarjoamasta – näkökulmasta, vaan
lähtee liikkeelle Henri Bergsonin ja C.S. Peircen filosofioiden kautta elokuvan syntyajankohdan neurotieteen asettamista psykologisista ja filosofisista kysymyksenasetteluista (ks. Rajchman 2001,
133). Deleuzen Cinema 1:ssä (1986, 56) tarjoaman lyhyen histo119
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riallisen kontekstualisoinnin mukaan elokuvan suorittaman liikkeen automaation kanssa samanaikaisesti tapahtui kriisi 1800luvun lopun psykologiassa kuvan ja liikkeen, tietoisuuden ja asioiden suhteen.6 Tässä suhteessa Deleuzen elokuvakirjojen ytimenä
on Bergsonin “kriittinen vitalismifilosofia” ja erityisesti sen kaksi ongelmanasettelua. Yhtäältä Bergsonin ajattelun keskiössä on
Matière et mémoire -teoksessa psykologisella ja fenomenologisella tasolla uudelleen postuloitu aineen ja hengen klassinen filosofinen ongelma ja toisaalta L’Évolution créatrice -teoksessa käsitelty
elämän ja evoluution problematiikka. Näistä juontuu Deleuzen geneettinen ja geolo(o)ginen näkökulma elokuvaan. Deleuze käsittää
elokuvan ikään kuin elämän muotona, joka kehittää omat aivonsa
ja oman tietoisuutensa (ks. Douglass 1992, 380; Väliaho 2003).
Asettuen vastaan sellaista käsitystä, joka ymmärtää henkisten
toimintojen olevan pelkistettävissä tilallisiin funktioihin, Bergson
käsittää ihmisen emotionaalisten ja tiedollisten resurssien tapahtuvan ajassa, kestossa. Bergsonin ajattelua seuraten Deleuze argumentoi, että elokuvan kykyä kytkeytyä emotionaalisiin ja tiedollisiin resursseihin on tarkasteltava ensisijaisesti ajallisena kysymyksenä. Kuten Paul Douglass (1992, 383) on ehdottanut, jos Matière
et mémoiressa esitetyn kaavion havainnosta ja muistista kääntää
mielessään lappeelleen, Deleuzen elokuvakirjojen johtoajatus piirtyy esille. Kuvan ja aineen ollessa immanentteja toisilleen, kokemuksen taso (maailma) P on valkokangas (puhdas havainto),
muistin ja ruumis-aivojen intersektio S taas yksittäinen elokuva
siinä muodossa kuin se piirtyy valkokankaalle (liikkuu maailmassa). Kvalitatiivista eroa elokuvan kuva-liikkeiden järjestelmän
ja katsojan liikkeiden välillä ei ole. Jean-Clet Martin on kiteyttänyt tämän ajatuksen:
“Mitä on kuva, joka ei ole tämä ajattelun ja luonnon psykofyysinen kohtaaminen? […] Kuva syntyy keskellä, kahden
välissä, olemisen ja ajattelun sulatusastiassa uudeksi todellisuudeksi, entiteetiksi, joka tulee elämään autonomista
elämää, jota on mahdotonta sijoittaa minuun tai minun
ulkopuolelle.” (Martin 2000, 81).
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Liikkuvan kuvan spektaakkelissa kuvat sisäistyvät ikään kuin
toiseksi ihoksi. Unelmien sielunmessussa Sara jäljittää mielessään
valokuvaa, muistoa. Mikä saa aikaan tämän jäljittämisen liikkeen?
Elokuva ja laajemmin liikkeen automaatioon pohjautuvat
mediat tuottavat ja muokkaavat aivoja, mikä tapahtuu erilaisten liikevoimien poikkileikkauksessa eli kestossa. Toisin sanoen
elokuvan kyetessä moduloimaan liikettä ja aikaa ihmissubjektista tulee liikkuvan kuvan funktio.7 Tässä mielessä aivot, kuten
Deleuze (2003, 11) on todennut, eivät ole enempää eikä vähempää
kuin valkokangas (ja toisin päin): elokuva-aivot ovat Deleuzea ja
Félix Guattaria mukaillen voima, joka “säilyttää tiivistämällä sen,
mitä materia haihduttaa tai säteilee, luovuttaa, heijastaa, taittaa
tai muuntaa” (Deleuze & Guattari 1993, 216). Tällöin voitaisiin
puhua myös elokuvan tietoisuudesta, mutta tätä ilmaisua ei pidä
ymmärtää kirjaimellisesti: kyse ei ole inhimillisestä tietoisuudesta kvalitatiivisesti eroavasta “tekoälystä”, vaan tässä tapauksessa
audiovisuaalisessa mediakoneessa tapahtuvista vaikutuspiireistä
ja aste-eroista toisiinsa kytkeytyvien heterogeenisten elementtien
koosteissa. Mediakone ja/tai ihminen eivät ole enempää eivätkä
vähempää kuin osia yksiäänistä universumia, jossa “Oleminen
ajatellaan molemmista yhdessä ja samassa mielessä” (Deleuze &
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Guattari 1980, 315). “Orgaaninen” ja “keinotekoinen” eivät eroa
toisistaan olemuksellisesti, sillä molemmat ovat deleuzelaisittain
ajateltuna toisilleen immanentteja. Keskiössä ovat “orgaanisen” ja
“keinotekoisen” keskinäiset vaikutuspiirit.
Piisysteemi
Viimeisen vähintään 40 vuoden aikana liikkuva kuva on yhä
tiiviimmin kytkeytynyt ensiksi sähköön ja toiseksi tietokoneeseen. Siitä on tullut elektronista ja digitaalista. Nämä ensisijaisesti kyberneettiset kytkeytymiset ovat puolestaan mahdollistaneet
uudenlaisia koosteita, esimerkiksi valvontakamerajärjestelmiä ja
tietopankkeja, joissa yksilö on käytännössä jatkuvan tarkkailun
alla. Myös Unelmien sielunmessussa televisioverkosto kytkeytyy eri yhtiöiden hallussa oleviin tietokantoihin, joihin verkostossa surfaavien henkilökohtaiset halut ja tarpeet rekisteröidään
markkinoiden tarpeita silmällä pitäen. Mutta Sielunmessun äidin
halu tulla television valituksi kuvaksi purkautuu skitsofrenisena
ja tuhoavana energiana, joka johtaa mielisairaalaan. Elokuvan
lopussa sairaalan sängyllä makaava äiti – kuva kapitalistisen
järjestelmän valitun eksplisiittisestä irvikuvasta – sulautuu ristikuvassa televisiostudioon, jossa äidin ideaali hoikkana ja kauniina suorittaa peräänkuulutetun esiintymisensä. Yhdessä ristikuvan
kohdassa kuva äidistä sängyllä ja televisiostudion pimeässä välkkyvät valot tuottavat televisioavaruuden pohjattoman “epätilan”,
jossa äidin sänky ja huone aivan kuin leijuvat painottomina.
Tätä nimenomaista kuvaa ja yleisesti kohtauksia, joissa äiti
sulautuu televisiostudioon, on mielenkiintoista verrata Buster
Keatonin elokuvan Kovaa kyytiä ja kaunokaisia (Sherlock Junior,
USA 1924) kuuluisaan unikohtaukseen, jossa Keatonin esittämä päähenkilö kirjaimellisesti loikkaa elokuvateatterin valkokankaaseen ja sen maailmaan. Keatonin elokuvassa halu kytkeytyä kuvaan ei johda psyykkiseen romahtamiseen, vaan sen
sijaan koomisiin tilanteisiin, joissa päähenkilö ei osaa ruumiillaan mukautua elokuvallisen montaasin rytmeihin. Kohtaus on
122

Audiovisuaalisen median ja kontrollin neuroestetiikasta

osa Keatonin burleskikomedioiden koneiden ja koneistojen absurdin huumorin kyllästämää käsittelyä, jossa Deleuzen (1986,
177) mukaan konstituoidaan koneita, joissa ihminen on ratas eri
elementtien välissä – tulevaisuuden ihmisiä. Voitaisiin sanoa, että
Keatonin elokuvakoneiston parissa muotoutuva tulevaisuuden
ihminen on todentunut Sielunmessun äidissä. Samalla elokuvan
Kovaa kyytiä ja kaunokaisia kysymys sensomotorisesta adaptaatiosta on korvautunut Unelmien sielunmessun kysymyksellä kuvauniversumiin sulautumisesta ja siitä pakenemisen mahdollisuudesta tai mahdottomuudesta: ei-valinnasta.
Audiovisuaalisen median diagrammien suhteen Deleuze
(1990, 97–102) on elokuvakriitikko Serge Daneyn ajatusten
pohjalta listannut kolme audiovisuaalisen kulttuurin periodia tai
“kuvan funktiota” kysymysten muodossa. Ensimmäinen, alkuvaiheen elokuvaan ja esimerkiksi Keatonin elokuvan kohtaukseen kytkeytyvä kysymys on: mitä kuvan takana on nähtävissä?
Toisen maailmansodan jälkeen kyseinen “halu nähdä lisää, nähdä taakse, nähdä läpi” korvautuu kuvan ja katsomisen itsensä kyseenalaistamisella, jossa elokuva alkaa ikään kuin ajatella itseään
(elokuvana): mitä kuvan pinnalla on nähtävissä? Tämä on “modernin” elokuvan perusproblematiikka, jossa maailman orgaaninen ykseys väistyy singulaaristen luomisen aktien tieltä ja joka
tulee esille esimerkiksi Alain Resnais’n tai Jean-Luc Godardin
elokuvaa tutkivissa elokuvissa.
Kyseistä jakoa vastaa kaksi erilaista aivosysteemiä, joita
Deleuze on elokuvakirjoissaan eritellyt kokemuksen ja ajattelun
geneettisinä ehtoina: kuva-liikkeen orgaaninen toimintamalli sekä
kuva-ajan kristallinen toimintamalli. Nämä systeemit, joiden mukaisesti audiovisuaalinen mediakoneisto kytkeytyy ruumiiseen,
ovat toistensa kanssa lomittuvia. Elokuvan ennen toista maailmansotaa saavuttaman orgaanisen toimintamallin Deleuze luonnehtii toimivan Bergsonin analysoiman “sensomotorisen skeeman” (schème sensori-moteur) mukaisesti. Bergsonille sensomotorinen skeema merkitsee tottumukseen perustuvaa toimintakykyisyyttä tässä ja nyt; nykyhetkessä, pisteessä S (ks. kuva s. 121)
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havaitut ärsykkeet tunnistetaan ja niiden pohjalta reagoidaan
automatisoitujen reaktioiden mukaisesti (Bergson 1968, 153).
Elokuvan orgaanisessa toimintamallissa tämä ärsyke–palaute-piiri puolestaan tarkoittaa, että otosten osien keskinäisten suhteiden
tilassa sekä montaasin tuottaman ajallisen intervallin ärsykkeen
(havainnon ja affektion) ja reaktion (toiminnan) välillä on järjestyttävä liikkeen rationaalisen yhtenäisyyden mukaisesti; toisin
sanoen kuvasarjojen on oltava (loogisesti ja kognitiivisesti) keskenään yhteensopivia. Sensomotorinen systeemi toimii keskuksena, joka on rationaalinen kokonaisuus ja joka analysoi toiminnan
ja tuottaa reaktion tämän kokonaisuuden puitteissa. Orgaanisen
toimintamallin montaasin tuottamissa intervalleissa muodostuu
Deleuzen termein “epäsuora” kuva ajasta, jossa aika on liikkeen
mitta.
Maailman harmoninen perusta katoaa toisen maailmansodan
jälkeen ensisijaisesti italialaisessa neorealismissa, jossa elokuvallisen ilmaisun paradigmat käyvät läpi radikaalin ja kauaskantoisen muutoksen. Sensomotorinen skeema rikkoutuu ja liikkeen rationaalinen jatkumo korvautuu “harhailulla”. Siirtymä orgaanisesta kristalliseen toimintamalliin tapahtuu, kun liikkeen ja ajan
suhteet kääntyvät päälaelleen. Kuvasta tulee kristalli, joka kahdentaa aktuaalisen kuvan (S) puhtaan muistin tai puhtaan menneisyyden virtuaalisella kuvalla (A’’B’’, A’B’ jne.) tehden nämä
kaksi erottamattomiksi toisistaan ja vapauttaen täten kuvien järjestymisen toimintaan pohjautuvan loogisen tai kognitiivisen rationaalisuuden vaatimuksesta:
“Kuva-kristallin muodostaa ajan perustavin toiminta: koska menneisyys ei muodostu nykyhetken joka se oli jälkeen
vaan tämän kanssa samanaikaisesti, ajan täytyy joka hetki
jakautua kahtia nykyhetkeksi ja menneisyydeksi, jotka eroavat toisistaan olemuksellisesti [en nature] […]. […] Aika
koostuu tästä jakautumisesta ja tämä jakautuminen, aika,
nähdään kristallissa.” (Deleuze 1989, 81).

124

Audiovisuaalisen median ja kontrollin neuroestetiikasta

Kahdentamisen tapahtumassa muodostuu Deleuzen termein
“ajan suora kuva”, sillä kuvan harhaillessa eri aikatasojen samanaikaisuudessa aika ei enää ole liikkeen mitta (aika ei ole lukuarvo). Tällöin mentaaliset suhteet, muistojen ja ajatusten keskinäiset linkittymiset, ensisijaistuvat toimeenpantujen liikkeiden suhteen. Kristallisessa toimintamallissa muotoutuu “kamera-tietoisuus”, joka määrittyy ei niinkään kyvyn seurata tai tuottaa liikettä kautta, vaan sen mukaisesti, miten se kykenee asettumaan
mentaalisiin suhteisiin (Deleuze 1989, 23).
Kristallisen toimintamallin kanssa samalla akselilla on kuitenkin kehittynyt elektronisten ja digitaalisten kuvien piisysteemiin,
jota kutsun “kuva-piiksi”, liittyvä kolmas funktio: kuinka päästä
kuvaan sisään tilanteessa, jossa kuvat kytkeytyvät toisiin kuviin ja
“jokaisen kuvan pohja on aina toinen kuva”? Tämä tietenkin on
Sielunmessun äidin eksplisiittisesti esittämä huoli, mutta äidin ja
television virtapiirin suhteen se ei ole enää perustava. Unessa tai
aktuaalisessa todellisuudessa, joiden välillä ei kristallisissa kahdentumisissa tehdä eroa, äiti on aina jo televisio tai elokuva. Näin
ollen, kun otetaan huomioon äidin psyykkinen romahtaminen,
Unelmien sielunmessun ja kuva-piin perustava funktio tai kysymys
olisikin: miten päästä kuvasta ulos? 8 Kuten Unelmien sielunmessun äiti, nykypäivän elektronisen ja digitaalisen mediakulttuurin
psykologinen automaatti ei irrottaudu koneistosta erotettavaksi
psyykeksi (Deleuze 1989, 268). Deleuze (1989, 265) onkin luonnehtinut elektronista ja digitaalista kuvaa “kaikkitahoiseksi”. Sen
rakentamat tilat ovat luonteeltaan sileitä (lisse) siinä mielessä kuin
Deleuze ja Guattari määrittelevät sileän tilan suhteessa uurteiseen
(strié) tai rei’itettyyn (troué) tilaan. Edellinen on kaikilta tahoiltaan ääretön ja avoin, vailla eroteltavaa pinta- ja kääntöpuolta sekä
keskukseton, kun taas jälkimmäinen on vähintään yhdeltä taholtaan rajattu ja suljettu, pinta- ja kääntöpuolen erotteleva; edellinen jakaa jatkuvia variaatioita, kun taas jälkimmäinen olettaa
kiintopisteitä ja alkujohteita (Deleuze & Guattari 1980, 593–
594). Biovallan painopisteiden suhteen kaikkitahoisuus voidaan
tulkita siten, että siinä missä kaiserpanoraman tai orgaanisen toi125
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mintamallin puitteissa havainto ja sensomotoriset toiminnot ovat
johdettavissa liikkuvien kuvien välisistä suhteista, nykyisessä piisysteemissä kuvien suhteet jäsentävät havainnon ja sensomotoristen toimintojen lisäksi muistia ja ajattelua.
Sielunmessun äidin ja television virtapiirissä muotoutuu spiraalimainen kiertyminen sisäänpäin kohti pistettä, jossa ainoana
vaihtoehtona on orgaaniseen yhteyteen asettumisen sijaan psyykkinen pirstaloituminen, skitsofrenia. Kokonaisuutena Sielunmessu
jäsentyy kolmen laajan ajallisen jakson mukaisesti noudattaen
vuodenaikojen vaihtumista kesästä syksyyn ja syksystä talveen,
joiden varassa Saran ja television kiertyminen sisäänpäin tapahtuu. Nämä laajat orgaaniset piirit eivät kuitenkaan ole elokuvassa
perustavia, vaan ainoastaan eräänlaisia totuttuja, mutta samalla
merkityksettömiä kehikoita toisenlaisille, perustavammille piireille, jotka orgaanisten kokonaisuuksien suhteen määrittyvät
ei-orgaanisina mikrotapahtumina. Ensiksi, Sielunmessussa ei ole
ajallisen jatkumon varassa tapahtuvaa kehitystä, vaan erilaisia esimerkiksi Saran ja television suhteen välisiä epäjatkuvia kiertoliikkeitä ja supistumisia. Toiseksi tilat, joissa supistumiset tapahtuvat,
ovat vailla keskusta tai gravitaatiopistettä: elektronisten kaksoisolentojen hypätessä äidin kodin olohuoneeseen olohuoneesta tulee
televisiostudio ja toisinpäin siihen pisteeseen saakka, jossa nämä
kaksi eivät ole enää eroteltavissa toisistaan. Sielunmessun äidin ja
television virtapiirin temporaalisuus kiteytyy yhdessä tietokoneistettujen erikoistehosteiden avulla aikaansaadussa otoksessa, joka
elokuvan tarinassa lisäksi ilmentää amfetamiinijohdannaisten
laihdutuslääkkeiden aikaansaamaa henkistä tilaa: näemme nopeutettuna Saran siivoamassa huoneistoaan samanaikaisesti, kun
kamera ajaa Saran liikkeiden suhteen eritahtisesti (hitaasti) oikealta vasemmalle. Aikaansaatu efekti on erikoinen, sillä otos liikkuu
kahdessa ajassa – (i) kappaleen (Saran) nopeutetun liikkeen ajassa
ja (ii) kameran liikkeen ajassa – “samanaikaisesti”. Efekti on niin
sanotusti paradoksaalinen, kuten esimerkiksi Yvonne Spielmann
on digitaalisia audiovisioita tutkiessaan argumentoinut: tuottaen
“liikkeitä jotka eivät ole koskaan tapahtuneet todellisina liik126
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keinä” digitaalinen kykenee “vahvistamaan sen joka on esitetty, mutta se voi myös vahvistaa sen jota ei esitetä, kuten eron”
(Spielmann 1999, 143–146). Toisin sanoen vahvistaen samanaikaisesti sen joka on ja sen joka ei ole digitaaliset audiovisiot tuottavat esiin kahden liikkeen välisen erottelun disjunktion, jolloin
kohtauksessa piirtyy esiin – siinä vahvistetaan – ajan (jakautumisen) disjunktiivinen toiminta.9 Sielunmessun otos liikkuu
kristallisen toimintamallin mukaisesti samanaikaisesti tulevaisuuden, nykyhetken ja menneisyyden nykyhetkessä (vrt. Deleuze
1989, 100). Tällöin Deleuzen sanoin “kuvapinta on itsessään
aivokalvo, jolla menneisyys ja nykyisyys, sisä- ja ulkopuoli, iskeytyvät välittömästi, suoraan toisiinsa vailla osoitettavaa etäisyyttä
[…]” (Deleuze 1989, 125).
Disjunktiivisten synteesien kautta elektronisen ja digitaalisen
audiovisuaalisen median toimintalogiikka ja kulttuurinen sekä
sosioteknologinen voima piirtyvät esiin. Elektronisten ja digitaalisten audiovisioiden syntetisoima kaikkitahoinen tila koostuu jatkuvasti uudelleenorganisoituvista kuvatasoista, epäsuhtaisten haarautumien rihmastollisista kytkeytymisistä, joiden aika
on puhdas muisti, eri aikatasojen välisten disjunktioiden synteesit. Unelmien sielunmessun otos ei avaudu maailmaan – otos on
Deleuzen sanoin “ei niinkään silmä kuin yliladatut aivot, jotka
lakkaamatta absorboivat informaatiota: se on silmä–Luonto-parin korvaava aivot–informaatio-, aivot–kaupunki-pari.” (Deleuze
1989, 267). Elektronisissa ja digitaalisissa audiovisioissa ei toisin sanoen ole kyse pelkästään liikkuvan kuvan aikaansaamista havaitsemisen tai aistimisen deterritorialisaatiosta ja reterritorialisaatiosta esimerkiksi elokuvakoneistoon, vaan kokonaisvaltaisemmin aivojen deterritorialisaatiosta audiovisuaalisessa
mediaympäristössä ja samalla reterritorialisaatiosta kontrollikoneistoon (ks. Johnston 1999, 44–48). Kuva-piin sosioteknologinen voima kytkeytyy puolestaan muistin ja laajemmin henkisen
elämän monitahoisen ajan organisoimisessa ja muokkaamisessa.
Kuva-piin toimintalogiikka perustuu nimenomaan elektronisille
kaksoisolennoille, jotka joko loikkaavat televisiosta tai eivät – sisä127
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ja ulkopuolen väliseen sulautumiseen ajan muokkaamisen tapahtumassa. Nykyisiin audiovisuaalisiin teknologioihin nojaava biovalta reguloi immanentisti sisältä, aivoista ja ruumiista käsin
(Hardt & Negri 2000, 23–24).
Kontrollikoneisto
Jos liikkuvan kuvan orgaanisen toimintamallin ja piisysteemin
väliset eroavaisuudet suhteutetaan sosioteknologiseen kontrolliin, hahmottuu audiovisuaalisen median näkökulmasta esiin
Deleuzen (1990, 240–247) artikuloima siirtymä biovallan
toiminnan painotuksissa kurinpidollisista yhteiskunnista kontrolliyhteiskuntiin. Kontrolli nimeää ensisijaisesti toisen maailmansodan jälkeiseen teknologiseen kehitykseen niveltyviä vallan mekanismeja, joita viimeaikaisessa tutkimuksessa on monellakin taholla tarkasteltu. Esimerkiksi Mark Poster (1990, 85–98) on hahmottanut tietokannoissa muotoutuvaa “Superpanoptikonin” normalisoivaa katsetta. Thomas Mathiessen puolestaan puhuu synoptisesta järjestelmästä, jossa kontrolloitu (moni) tarkkailee kontrolloijaa (harvoja); mallina tämä muistuttaa läheisesti nykyisten mediaspektaakkeleiden fenomenologiaa (ks. Elmer 2003,
232–233). Aktuaalisissa mediaspektaakkeleissa nämä kaksi käsitteellistystä – katse “ylhäältä alas” ja “alhaalta ylös” – lomittuvat kuitenkin erottamattomasti toisiinsa. Esimerkiksi Unelmien
sielunmessussa laihdutusohjelman spektaakkeli on vähintäänkin
kaksisuuntainen. Virtuaalinen yleisö – ja äiti yhtenä sen yksikkönä – muodostaa synoptisen koosteen, jossa harvat ovat tarkkailun alla. Mutta samanaikaisesti kontrolloiva osapuoli saavuttaa
äidin “ylhäältä” käsin muun muassa puhelimitse ja tietoverkoissa kiertävän yksilöllisen informaation keinoin. Mielekkäämpää
olisikin Kevin Haggertyn ja Richard Ericsonin (2000) tavoin
ottaa analyyttiseksi lähtöpisteeksi monista erisuuntaisista ja -tahoisista komponenteista sekä kytköksistä – esimerkiksi tietokoneista, kameroista, ihmisistä sekä telekommunikaatioverkostoista
– muotoutuva rihmastollinen “tarkkailukooste” tai paremminkin
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“kontrollikooste”. Lisäksi kuten edellä olen argumentoinut,
tämän koosteen sekä sen kytkösten aineksina eivät ole ainoastaan
optiseen rekisteriin, katseeseen sisältyvät elementit vaan laajemmin aivojen ja hermoverkoston sähkökemialliset sykäykset.
Tarkasteltaessa siirtymää vallan mekanismeissa on kuitenkin painotettava, että orgaaninen toimintamalli sekä panoptinen
tarkkailu ovat samanaikaisia piisysteemin sekä kontrollin kanssa.
Katsannossani jälkimmäiset ovat tulleet edellisten rinnalle, mikä
ei lainkaan tarkoita edellisten merkityksen katoamista nyky-yhteiskunnassa.10 Painotuserot ja siirtymät ovat tästä huolimatta
todellisia. Ensimmäinen Deleuzen (1990, 242–243) hahmottama siirtymä koskee biovallan toimintalogiikkaa. Kurinpidolliset
yhteiskunnat perustuvat erilaisiin poissulkemisen metodeihin,
jotka toimivat muotteina (moule) ja erilaisina ylhäältä käsin
muokkaamisina tai koulimisina (moulage), kun taas kontrolli
operoi jatkuvan itsessään muotoaan muuttavan “modulaation”
(modulation) keinoin. Kontrolliyhteiskuntien toimintamallin ja
eritoten nykyisten audiovisuaalisten medioiden kytkös on nimenomaan kyseisessä jatkuvassa modulaatiossa. Muotin ja jatkuvan modulaation välistä erottelua vastaa Deleuzen (1989,
210–214) analyysi kahdenlaisista audiovisuaalisten medioiden
parissa “eletyistä aivoista” (le cerveau vécu).11 Ensimmäinen, orgaaniseen toimintamalliin viittaava “klassinen” käsitteellistys
hahmottaa aivot aksiomaattisesti. Tämän mukaan aivot merkitsevät yhtäältä yleiskäsitteen alassa tapahtuvaa vertikaalista integraation ja eroamisen liikettä suhteessa kokonaisuuteen ja toisaalta horisontaalista kuvien assosiaatiota jatkuvuuden ja samanlaisuuden mukaisesti. Klassinen käsitteellistys ilmaisee harmonista liikettä yleiskäsitteestä kuvaan ja takaisin – kuvan ja käsitteen
identtisyyttä. Esimerkkeinä “klassisista aivoista” toimivat Sergei
Eisensteinin varhainen elokuvateoria ja hänen 1920-luvun elokuvansa. Näissä elokuvailmaisun tehtävänä on koulia elokuvissa
käyvästä massasta kommunistisen yhteiskunnan tuotantovoimien
mukaisia tietoisuuksia ja kehoja. Toinen, “moderni” käsitteellistys puolestaan hahmottaa aivot keskuksettomana systeeminä,
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jossa vertikaalinen sisä- ja ulkopuolen erottelu sulautuu samanaikaiseksi sekä samantasoiseksi sisä- ja ulkopuoleksi ja toisaalta assosiaatiot korvautuvat katkoksilla ja ainoastaan todennäköisillä
linkityksillä. Klassinen käsitteellistys viittaa siis audiovisuaalisten
aivojen organisoitumiseen jonkin ennalta asetetun “muotin” ja
yleiskäsitteen mukaisesti. Moderni käsitteellistys puolestaan tarkoittaa suhteiden ja linkitysten jatkuvaa kontingenttia variaatiota, elementtien haarautuvaa monistumista singulaarisissa suhteissa ilman edeltävää muottia tai yleiskäsitettä.
Elettyjen aivojen muutosta vastaa toinen siirtymä biovallan operaatioissa, jotka Deleuzen (1990, 244–246) mukaan
koskevat yksilöiden tulemista “dividuaaleiksi” ja joista Unelmien
sielunmessun äitiä elektronisine kaksoisolentoineen voidaan pitää
paradigmaattisena esimerkkinä. Jatkuvan moduloinnin alaisena
in-dividuaali menettää muotin, jonka mukaisesti hän määrittyy kvalitatiivisesti ei-jaettavana. Tällöin niin kutsuttu yksilö on
kuin toisiinsa laskostuvien intensiivisten erojen ylistys, jatkuvasti uudelleen organisoituvaa ainetta – monitahoiset ja keskuksettomat aivot, jotka sykäyksittäin leviävät audiovisuaalisen median
spatiumissa.12 Kuten Haggerty ja Ericson (2000, 612–613) argumentoivat, yksilön ruumis ei enää ole yksittäinen muokattava tai
kontrolloitava entiteetti, vaan nykyisten elektronisten ja digitaalisten järjestelmien tiedon kohteena se ensiksikin hajotetaan erityisiksi informaatiovirroiksi ja tämän jälkeen koostetaan erilaisissa
tietopankeissa risteileväksi yksilön elektroniseksi kaksoisolennoksi. Sielunmessussa valokuva äidistä poikansa valmistujaisjuhlissa,
hoikkana punainen mekko päällä yhdessä miehensä ja poikansa
kanssa – toisin sanoen muisto – sekoittuu äidin elektroniseen kaksoisolentoon, laskettavaan sekä välittömästi yhä uudelleen muokattavaan elektroniseen entiteettiin televisiossa. Kontrollin arkkitehtuuri ei siis yksinomaan segmentoi ja aseta tarkkailun alle
fyysisiä ruumiita tilassa. Se pitää yllä dataminuuksia kaapeleiden ja
tietoverkkojen elektronien intensiivisen aineen täyttämässä “epätilassa”, joka on puhdas muisti tai menneisyys ja täten myös valinnan, päätöksenteon, ajattelun, tuntemisen, haluamisen aika.
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Myös nykykontrollin toimintaa analysoineen D.N. Rodowickin
mukaan yksilö kahdentuu, kolmentuu ja niin edelleen omiksi virtuaalisiksi “datakuvikseen”, mitä audiovisuaalisessa ilmaisussa
vastaa siirtymä orgaanisesta yhteydestä disjunktiivisiin synteeseihin: “Juuri niin kuin kuva on irtautunut tilallisen koherenssin kriteereistä, digitaalisessa kulttuurissa yksilöllisyys ei enää ole suoran yksityisen tai ruumiillisen kontrollin alla olevan perustavan
identiteetin vaan pikemminkin ’datakuvan’ määrittävien tilastollisten muuttujien ylläpitämä.” (Rodowick 2001, 216). Käsillä olevaa muutosta voidaan tarkastella myös psykiatrian ja psykologian
historian valossa. 1800-luvun kahden viimeisen vuosikymmenen
aikana problemaattiseksi kysymykseksi kyseisten tieteiden diskursseissa muodostui oletetusti lähtökohdiltaan eheän persoonallisuuden jakautuminen ja sitä seuranneet “patologiset” mielentilat; nykypäivänä puolestaan päinvastainen, eli esipersoonallisten tekijöiden synteesi eheänä koetuksi minäksi, muodostaa tutkimusta ohjaavan ongelman (Littlewood 2002, 171, 179–181).
Sielunmessussa Data-Sara(t), joka muotoutuu elektronisten ja digitaalisten audiovisioiden vahvistavissa disjunktioissa, pysyy pystyssä erilaisten muuttuvien konjunktioiden, sarjojen välisen konvergenssin tai “perspektiivin”, avulla, joita erilaiset käsitteet koordinoivat (vrt. Deleuze 1969, 203–205). Rodowickin (2001, 226) –
samoin kuin Deleuzen (1990, 245–246) – mukaan nämä käsitteet
ovat pitkälti markkinoiden tarpeiden mukaisesti luotuja, kuten
esimerkiksi tuotteeseen kohdistuvan halun potentiaalisuus, kapasiteetti käyttää luottoa ja maksukyvyn todennäköisyys. Kuvaavaa
lisäksi on, että informaation vaihdon myötä muotoutuva kaksoisolento, “informaation lisäarvo”, on nimenomaan se, jolla yritykset ja instituutiot nykypäivänä myös enenevässä määrin käyvät
kauppaa (Haggerty & Ericson 2000, 615–616).
Ulkopuoli
Saran psyykkinen romahdus on tuhoavan voiman alainen pyrkimys pois kuvasta tilanteessa, jossa kuva-pii kykenee laskostamaan
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sisäänsä ja ohjelmoimaan käyttöönsä myös radikaaleilta vaikuttavat dekoodauspyrkimykset. Deleuzen ja Guattarin mukaan
kapitalismi haastetaan siten, että sen dekoodaus- ja deterritorialisaatioprosessit ikään kuin kiihdytetään itsensä ulkopuolelle
pikemmin kuin pysäytetään. Yksi avainkäsite tässä suhteessa on
skitsofreeninen “elimetön ruumis”, joka pyrkii toimimaan vastavoimana kapitalistisen järjestelmän tavalle organisoida ruumiita ja tuottaa subjekteja. (ks. Deleuze & Guattari 1980, 196–197;
Goodchild 1996, 82–85.) Eugene W. Holland (2002) on Saran
tilanteen suhteen osuvasti tuonut kuitenkin esille, että nykyinen,
edistyneen kapitalismin nopeavauhtinen kontrolli ei paljoakaan
hätkähdä skitsofreenisista dekoodaus- ja deterritorialisaatioprosesseista, joille Deleuze ja Guattari osoittavat suuren painoarvon vallankumouksellisina voimina tai pakoviivoina esimerkiksi
kurinpidollisissa, hidastahtisissa järjestelmissä.
Audiovisuaalisen median termein kontrollin problematiikka
koskee kuvan ulkopuolta – (kuvan) ulospääsyä, (kuvalle) osoitettua pakoviivaa kuvasta – tilanteessa, jossa kuva on jo absoluuttisesti “sisällä” ja jossa Unelmien sielunmessun Sara ei ole pelkästään
television subjekti, vaan kuten olen edellä eri puolin tuonut esille, pikemminkin television “orjuuttama” ja yksi osa virtapiirin
“sisäisiä rakennuspalikoita, ’sisään- ja ulostuloja’, feed-backejä tai
toistuvia elementtejä, jotka kuuluvat koneelle eivätkä enää koneen
tuotannon tai käytön tavalle” (Deleuze & Guattari 1980, 573).
Saran ja television virtapiirin liike ei avaudu luovalle tai tuottavalle ulkopuolelle, vaan kiertyy lopulta “mustaan aukkoon”, hiljaiseen, yksinäiseen skitsofreniaan. Absoluuttinen paon liike (kuvasta) johtaa mielisairaalan sänkyyn (kuvaan), joka puolestaan
kelluu kuin tyhjiössä jossain television painottomassa universumissa. Saran ruumis on elimetön mutta samalla tyhjä – hän on
elektronisen ja digitaalisen autiomaan nomadi, joka on deterritorialisoitunut ei-mihinkään. Mikä on tämä näkymätön mutta
äidin faktisesti kokema ei-mikään, jonka piisysteemin kontrollikoneisto olettaa itselleen siitä huolimatta, että esittää kuvan
sisäistäneen kaiken?
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Neuroestetiikan näkökulmasta kyseinen “ei-mikään” on tulevaisuus – tuleva aika (temps à-venir), jota ei ole vielä ollut eikä
vielä ole. Väitöskirjassaan Différence et répétition Deleuze (ks. erit.
1994, 70–128) käsittelee saman toistumisen sekä uuden ja singulaarisen tuottamisen, todellisen tulemisen, ongelmaa ikuisen
paluun ajan kautta. Nykyhetken ja puhtaan menneisyyden tai
puhtaan muistin lisäksi Deleuze erottaa edellisille apriorisen “ajan
tyhjän muodon”, joka toistaa toiston sinänsä, indeterminoimattoman, itsestään absoluuttisesti eroavan, eron itsessään: “Ikuinen
paluu vahvistaa eron, se vahvistaa ei-minkäänlaisuuden ja vertailemattomuuden, sattuman, moneuden ja tulemisen.” (Deleuze
1994, 300). Ikuinen paluu organisoi uudelleen nykyhetken ja
puhtaan menneisyyden järjestymisen. Se on ennustamaton kaaos
tai sattuma, joka saa aikaan erilaisia metamorfooseja, singulaarisia ennenkuulumattomia efektejä, ja tällaisena se on puhtaan
muistin suhteen absoluuttinen unohtaminen. Tällöin ihmisen ja
audiovisuaalisen median kooste ei pelkisty esimerkiksi puhtaaseen muistiin, vaan se pohjaa viime kädessä ikuiseen paluuseen,
joka eri yhteyksissä tuottaa ja luo tässä koosteessa erilaisia kontrolloimattomia muodonmuutoksia. Muutosvoimat, vastustus ja
vallankumous ammentavat nimenomaan kyseisestä audiovisuaaliseen mediaan itseensä sisältyvästä ajasta.
Kaikkitahoisellakin kuvalla on siis ulkopuoli, joka on kuvan
suhteen absoluuttinen. Mutta sinne ei päästä, sillä äärettöminä
nopeuksina, tulemisina tai metamorfooseina se ei ole asutettavissa. Kuvan ulkopuoleen laskostuva Sara on kuin tapauskertomus
siitä, mihin kontrollikoneiston nopeudet ylittävät absoluuttiset
vauhdit pahimmillaan vievät: katatoniseen hälyyn (vrt. Holland
2002). Deleuzelainen kriittinen näkökulma audiovisuaalisiin
medioihin ja kontrolliin ei kuitenkaan noudata esimerkiksi Paul
Virilion myöhempien kirjoitusten viime kädessä uskonnollisia
teesejä muun muassa ihoon tunkeutuvan teknologian implikoimasta yleisestä onnettomuudesta. Jos ja kun “ihmistä ei ole tehty
kuin epäinhimillisyyksistä” (Deleuze & Guattari 1980, 233), on
seurattava audiovisuaalisen aineen immanentteja kytkeytymi133
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siä, kokeiltava yhteisessä koosteessa koneiston kanssa. Deleuzea
ja Samuel Butleria mukaillen audiovisiot ovat aina “erewhon” –
samanaikaisesti sekä jatkuvasti uudelleen luotu tässä ja nyt että
perusteeton ei missään (ks. Deleuze 1994, xxi). Täten päätän
edellisen abstraktin käsittelyn Deleuzen “konkreettiseen” eettiseen teesiin, joka on samalla ontologinen teesi olemisen yksiäänisyyden, immanenssin, puolesta: eettinen valinta tulee suoritetuksi
singulaarisissa kytkeytymisissä ja kohtaamisissa sen perusteella,
tuottaako kohtaaminen uutta eli luoko se jotain. Neuroestetiikka
ei viime kädessä muista kuin jokaiselle tapahtumalle immanentin, mutta samalla absoluuttisesti ulkopuolisen tulevan ajan.
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Viitteet
1. Audiovisuaalisen median ymmärrän kattavan liikkuvaan kuvaan pohjautuvat teknologiat, eli ensisijaisesti elokuvan ja sen “kylkiäiset” television ja
videon, mutta yhtä hyvin myös niin kutsutut uudet mediat (esim. internet,
cd-rom) siinä määrin kuin niiden ilmaisu perustuu “elokuvallisiin” keinoihin (liikkuvaan kuvaan, ääneen, luonnolliseen kieleen ja näiden montaasiin).
Kuten myöhemmin tulee ilmi, deleuzelaisesta näkökulmasta nimenomaan automaattinen liike on elokuvan ja sen johdannaisten “olemus”.
2. Deleuze itse ei tietääkseni käytä termiä “neuroestetiikka”. Sen sijaan termiä
on käyttänyt mm. John Rajchman (2001) tarkastellessaan Deleuzen taidekäsitystä. Käsittelyni kannalta on olennaista huomioida, että neuroestetiikka
ei tietystikään rajoitu vain audiovisuaaliseen mediaan. Sille keskeiset ajatukset taideteoksesta voimien koosteena, olennaisesta suhteesta hermoverkostoon
ja mahdollisen kokemuksen ehdoista reaalisen kokemuksen ehtoina toistuvat
esimerkiksi Deleuzen teoksessa Francis Baconista ja tämän maalausten figuureista: “Figuuri on aistimukseen yhdistetty aistittava muoto; se vaikuttaa välittömästi hermojärjestelmään […].” (Deleuze 1996, 27). Ero esimerkiksi maalaustaiteen ja liikkuvan kuvan teknologioiden välille artikuloituu kuitenkin
elokuvan itseliikkeessä, automaattisessa liikkeessä, joka Deleuzen mukaan
luo uudenlaisen, liikkumattomaan kuvaan pelkistymättömän “psykomekaniikan”.
3. Debordin sanoin spektaakkeli “ei ole kuvien kokonaisuus, vaan henkilöiden välinen sosiaalinen suhde, joka on kuvien medioima” (Debord 2002,
16). Debordin mukaan kapitalistiset järjestelmät ovat spektaakkeliyhteiskuntia ja hänen kritiikkinsä kohdistuu siihen, että spektaakkeli erottaa sekä eristää
yksilöitä ja yhteisöjä elämänpiireistään ensisijaisena funktionaan “todellisen
elämän köyhdyttäminen, orjuuttaminen ja negaatio.” (Debord 2002, 205).
Debordin ajattelun taustalla on marxilainen ideologiakritiikki ja sen mukainen käsitys, että kapitalistinen järjestelmä ja valta toimivat “väärää tietoisuutta”, illuusioita, ylläpitäen. Deleuze ja Guattari eroavat tästä 1970-luvulla
vallalla olleesta käsityksestä. Heidän mukaansa on virheellistä olettaa mitään
oikeaa tai autenttista tietoisuutta, jota kapitalistinen yhteiskunta tavalla tai
toisella petkuttaisi tai harhauttaisi. Ideologian sijaan valta toimii halun kautta: se organisoi ja segmentoi haluvirtoja. Tällöin esimerkiksi tietoisuus on vallan tuottama eikä sen vääristämä. (ks. Goodchild 1996, 118–122.) Samoilla
linjoilla Deleuzen ja Guattarin kanssa on myös Michel Foucault, joka erottautuakseen 1970-luvun kapitalismianalyyseista kieltää Tarkkailla ja rangaista
-teoksessaan (2001), että hänen analysoimansa moderni yhteiskunta perustuisi väärän tietoisuuden spektaakkeleihin. Sen sijaan modernit yhteiskunnat
pohjaavat Foucault’n mukaan kurinpitoon.
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4. Kaiserpanoramasta ks. mm. Crary 1999, 136–138.
5. Psykologisen automaatin käsite juontuu Pierre Janet’lta ja liittyy näin
läheisesti elokuvan syntyajankohdan filosofian sekä psykologian ongelmanasetteluihin.
6. Erinomaisen esityksen 1800-luvun loppupuolen teknologisista muutoksista ja ajan psykologian sekä filosofian uudelleenkäsitteellistyksistä on tehnyt
Jonathan Crary (1999), Bergsonista ks. erit. 316–328.
7. Subjektia, aivoja sekä liikkuvaa kuvaa Deleuzen elokuva-ajattelussa käsittelee Patricia Pistersin väitöskirja From Eye to Brain (1998). Hyvän tiivistyksen
subjektista Deleuzella esittää myös D.N. Rodowick 1997, 34–37.
8. Lainaan tämän ajatuksen Jukka Sihvoselta, joka esitti sen “Kulttuuriset
koosteet ja koneistot: näkökulmia Gilles Deleuzen filosofiaan” -kollokviossa
(Turun yliopisto 10.5.2002) pitämässään esitelmässä “Deleuze mediakulttuurin kriitikkona”.
9. Analysoimani ajan kuva tulee julki myös nykyisen Hollywood-elokuvan
käyttämässä digitaalisten erikoistehosteiden estetiikassa, esimerkiksi Matrixin
(USA 1999) nk. “flow-motionissa”, joka perustuu kahden “ajan” samanaikaisuudelle.
10. Eri toimintamallien samanaikaisuus näkyy jo yksittäisten elokuvien tasolla. Esimerkiksi Unelmien sielunmessu (ja monet nykyiset Hollywood-elokuvat) pitää sisällään lukuisia kuva-liikkeeseen kuuluvia ilmaisupiirteitä, mutta
näiden ohella siihen sisältyy analysoimiani, eritoten digitaalisiin tekniikoihin
kytkeytyviä uudenlaisia ilmaisullisia komponentteja. Viime kädessä asioiden
näyttäminen toisilleen etäisinä ja ilman kompleksisuutta on pelkästään retorinen ja havainnollistava keino.
11. “Elettyjen aivojen” yhteydessä Deleuze viittaa myös Maurice MerleauPontyn “elettyyn kehoon” (le corps vécu): “Psykologiassa puhutaan paljon eletystä suhteesta kehoon, eletystä kehosta, mutta vähemmän eletyistä aivoista.
Eletystä suhteestamme aivoihin tulee yhä hauraampi, yhä vähemmissä määrin
’euklidinen’ […]. Aivoista tulee meidän ongelmamme tai sairautemme, intohimomme, pikemminkin kuin valtamme, ratkaisumme tai päätöksemme.”
(Deleuze 1989, 212).
Kirjassaan Francis Baconista Deleuze nostaa esiin Merleau-Pontyn eletyn
kehon käsitteen riittämättömyyden: “Fenomenologinen hypoteesi on kenties
riittämätön, sillä se nojautuu ainoastaan elettyyn kehoon. Mutta eletty keho
on vielä mitätön suhteessa syvempään ja lähes sietämättömään [invivable]
Voimaan.” (Deleuze 1996, 33). Eletyt aivot käsitteenä merkitsee nimenomaan
tasoa, jolla ihmisen fysiikkaa ja psyykettä ei välttämättä tarkastella ei-koneellisen ihmisen näkökulmasta, vaan näiden yhteisen koosteen näkökulmasta
(esimerkiksi audiovisiot voimina), kun taas eletyn kehon käsite viittaa koneellisen ja ei-koneellisen eli orgaanisen väliseen erotteluun.
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12. Deleuze (1990, 165) hahmottaa siirtymää kurinpidosta kontrolliin myös
kahdenlaisen tottumuksissa ja urheilussa esiintyvän liikkeen ja voiman käsityksen kautta. Pitkän aikaa keskiössä on ollut liikkeen, ponnistuksen ja vastuksen energinen tai mekanistinen käsitys, jossa ihminen on liikkeen alkuvoima tai lähde. Kuitenkin nykyään liike määrittyy yhä vähemmän
suhteessa lähtöpisteeseen, vaan pikemminkin kiertoradalle tai vaikutuspiiriin asettumisena. Niin kuin surfauksessa tai purjelennossa, kysymys ei koske ponnistuksen alkuperänä olemista vaan “aaltoon astumista”, johonkin –
vesi- tai elektroniaaltoon tai välittömän kommunikaation piiriin – kytkeytymistä. Bauman (1998, 51–54) näkee puolestaan eron siten, että panoptisessa
järjestelmässä pyritään yksilöiden liikkumattomuuteen, kun taas kontrolliyhteiskunnassa, jota hän Thomas Mathiessenia lainaten kutsuu “synoptiseksi”
järjestelmäksi, yksilön (ruumiillisella) liikkuvuudella tai liikkumattomuudella
ei ole merkitystä.
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Ajattelun polut: malleja isomorfisille suhteille
teknologian ja mielen välillä
Trond Lundemo

Kuinka hahmottaa elokuvan ja ajattelun välistä suhdetta? Tämä
on elokuvateorian jotakuinkin ensimmäinen ja viimeinen kysymys, äärimmäinen haaste elokuvan teorialle. Samalla se on
yksi vaikeimmista kysymyksistä esittää. Historiallisessa katsannossa kysymys avaa elokuvateorian kentän 1910-luvun puolivälissä, jolloin eri teoreetikot ponnistelivat selvittääkseen uuden
välineen henkisiä ulottuvuuksia: amerikkalaisen psykologin
Hugo Münsterbergin mukaan elokuvan ”psykotekniikka” vastaa
täydellisesti mielen toimintoja; amerikkalaisen kirjailijan Vachel
Lindsayn hieroglyfin käsite nimeää ideoiden muodostusta leikkaukseen perustuvien assosiaatioiden mukaisesti; venäläinen
kielitieteilijä Jakov Lintsbakh hahmottaa liikkeen tyyliteltyjen kuvioiden visuaalista esperantoa. Vuosikymmen tai kaksi
myöhemmin neuvostoliittolainen elokuvantekijä ja filosofi Sergei
Eisenstein pohjaa kahteen jälkimmäiseen ymmärtäessään montaasin olevan käsitteen liikettä. Samanaikaisesti Jean Epstein
käsittää elokuvan ihmisen älylle vaihtoehtoiseksi älyksi. Melko
varhaisesta vaiheesta lähtien elokuva on nähty välineenä, jolla
on suora pääsy mentaalisiin prosesseihin joko näitä esittäen tai
muodostaen, ja jossa montaasin osat (pars) palvelevat korkeampaa
kokonaisuutta (toto) käsitteellisellä tasolla.
Jos elokuvan suhde ajatteluun on myös elokuvateorian päättävä kysymys, se on sitä ohjatessaan elokuvan ja liikkuvien kuvien
tarkastelua suhteessa ”uuteen mediaan”. Teknologian filosofiassa
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elokuvateoreettiset käsitteet ovat yhä käytössä, kun lähestytään
tietokonemedian mentaalisia toimintoja. Claude Shannonin
toisen maailmansodan jälkeisen informaatioteorian tai Vannevar
Bushin kanonisen esseen ”As We May Think” (1945) jälkeenkin
elokuvan ja ajattelun ongelma leimaa aikakautta, jolla elokuvateoria on pakotettu tulemaan mediateoriaksi.
Viime aikoina elokuvan kognitiiviset prosessit – suorana jatkona 1970-luvun semiologisille pyrkimyksille – ovat herättäneet
paljon huomiota. Joskus nämä pyrkimykset nimetään harhaanjohtavasti ”post-teoreettisiksi” (elokuvatutkijoiden Noël Carrollin
ja David Bordwellin tuotannoissa) ja ne käyttävät ”arkipäivän
psykologian” käsitettä selittämään, kuinka katsoja tuottaa merkityksiä ja kokee tunteita elokuvissa. Kyseessä on kenties viimeinen turvautuminen elokuvan suureen teoriaan siitä huolimatta,
että monet kognitivistit teeskentelevät päinvastaista. Lisäksi tältä
lähestymistavalta puuttuu teoria koneistosta. Teorialle tämä on
vakava puute teknologisissa järjestelmissä tapahtuvien murrosten
aikakaudella, jollaista käymme läpi vielä nykypäivänä.
Paljon tuotteliaampi lähestymistapa liikkuviin kuviin ja
teknologisiin tilanteisiin on kehittynyt Gilles Deleuzen filosofiassa. Deleuzen kaksi elokuvaa käsittelevää kirjaa pohjaavat Jean
Epsteinin tuotantoon samoin kuin muihin käsitteellistyksiin eurooppalaisessa teoreettisessa viitekehyksessä keskeisenä kohteenaan kysymys elokuvan ja ajattelun suhteesta. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Deleuzen vaikutus elokuvateoriaan
on ollut valtava, mutta hänen käsitteistönsä esiintyy harvemmin
tietokonemediaa koskevassa keskustelussa. Sen sijaan että tarkastelisi klassisen fenomenologisen tai kognitiivisen teorian tavoin
katsojan tapaa merkityksellistää elokuvia, Deleuze kysyy ajattelun
voimia. Tässä lähestymistavassa subjektiviteetti sinänsä rakentuu
liikkuvissa kuvissa ja liikkuvien kuvien myötä, sillä havainto pohjaa kuvien valikoimiseen sekä niiden laukaisemiin reaktioihin.
Deleuzen elokuvakirjoissa kyseisiä prosesseja kehitetään ”intervallin” ja ”henkisen automaatin” käsitteillä. Kun havainto käsitetään
maailman kuvien suodatuskeinoksi, muut havainnon sekä kuvien
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väliset yhdistelmät ovat mahdollisia ja kuvat säilyttävät virtuaalisen varantonsa. Deleuzen panos teknologian ajattelemiseen (ja
teknologian ajattelemisen ajattelemiseen) on ratkaiseva, sillä se
mahdollistaa vaihtoehtoisen näkemyksen yhtenäisestä subjektipositiosta juontuvalle teknologiselle determinismille. Teknologiaa ei
myöskään monien kognitiivisten tai fenomenologisten teorioiden
tavoin vähätellä eikä jätetä huomiotta, sillä eri kuvamuodot ymmärretään subjektiviteetin modaliteeteiksi.
Rajatakseni tarkasteluani keskityn kahteen kuvan rinnastuksen figuuriin. Tarkastelen jaetun kuvan tekniikkaa sekä ristiinleikkausta vaihtoehtoisina tapoina ilmaista samanaikaisuutta, yhdistää tapahtumia tai tehdä vertailuja. Vaikka ristiinleikkaus on
kenties klassisen leikkauksen kestävimpiä figuureja, jaetun kuvan tekniikat ovat joka tapauksessa aina sisältyneet elokuvaan
mahdollisena muotona ja lisääntyneet erityisesti teknisten järjestelmien murrosten aikoina. Nykyään on yhdenlaisen murroksen
aika ja tästä syystä liikkuvien kuvien jaetun kuvan tekniikat ovat
palanneet laajassa mittakaavassa elokuvaan itseensä samoin kuin
installaatiotaiteeseen ja tietokoneympäristöihin. Pohdin, kuinka kuvan rinnastuksen ja montaasin vaihtoehtoisia tekniikoita
käytetään elokuvan ja ajattelun kysymyksen tarkastelussa.
Mentaalisia malleja
Käsitykseni on, että yleisen mielipiteen mukaan ”klassinen
Hollywood-elokuva” ”näyttää kaiken” ja jättää hyvin vähän mielen toiminnoille. Se niin sanotusti stimuloi mentaalista aktiviteettia vähemmässä määrin kuin vaihtoehtoiset ilmaisumuodot.
Mutta päinvastainen on myös aivan yhtä totta: klassinen muoto
varustaa mielen käyttöönsä laajemmassa määrin. Tai oikeammin
se perustuu jakoon ja jopa vastakkainasetteluun mielen ja silmän
välillä. Elokuvan klassiselle muodolle primaari figuuri, kuva-vastakuva, on kiinnitetty mentaalisen ja visuaalisen tason jatkuvaan vaihteluun niissä psykologisissa prosesseissa, jotka sisältyvät
elokuvaan ja joita elokuva saa aikaan.
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Kysymykset siitä, kuinka oikeellinen käsitys elokuvan ”yleisnäkemyksestä” itse asiassa on ja, jos käsitys on tosi, kuinka tämä
näkemys on syntynyt, ovat tämän artikkelin ulottumattomissa.
Visuaalisen ja mentaalisen välisille eroille asetetut arvot voidaan
jäljittää Vanhan testamentin ikonoklasmiin ja kiellettyyn kuvaan.
Tyypillisesti romanttinen ajatus ”ei-esitettävästä” assosioituu klassisen tyylin vaihtoehtoihin, olkoon sellaisina 1950-luvun taideelokuvan niin sanottu ”transsendentaalinen” tyyli (kuten Paul
Schraderin mukaan Robert Bressonin, Carl Theodor Dreyerin
ja Yasujiro Ozun elokuvissa) tai sitten monet installaatiotaiteen
käytännöt nykyään. Mutta samalla kuvan ”poissaolo” on keskeistä myös klassiselle elokuvalle. Vaikka retinaalisen poissaolon
teoretisoi alun perin Sergei Eisenstein suhteessa montaasin käsitteellisiin ominaisuksiin, sen voidaan tästä huolimatta katsoa olevan myös klassisen leikkauksen ytimessä.
Annettakoon siis tämän oletuksen toimia taustana kahden
formaalin, tyylillisen elementin vastakkainasettelulle: kuva-vastakuvan ja jaetun kuvan. Harun Farockin (2001) mukaan kuvavastakuva – joko näkökulmarakenteissa, dialogileikkauksessa tai
kaksintaisteluissa – on klassisen muodon ”arvon laki”. Toisaalta
jaettu kuva on tullut takaisin taidevideossa ja viimeaikaisissa elokuvissa sen jälkeen, kun se suhteellisesti katosi klassisen
muodon syntymisen myötä. Tämä moderni apuväline – elokuvan ominaisuus on olla moderni ennen kuin siitä tulee klassista – on vallalla erityisesti varhaisen elokuvan samanaikaisuuden
figuureissa, joissa se on esimerkiksi ”kytkeytynyt” teknologisiin
verkostoihin toimiessaan linkkinä elokuvan ja siirtomedian kuten
lennättimen ja puhelimen välillä. Näyttämällä eri tiloja samanaikaisesti valkokankaalla jaettu kuva ei nojaa toistuvaan siirtymään
nähtävän ja nähdyn välillä. Tämä siirtymä on puolestaan ristiinleikkauksen ehtona. Kuva-vastakuvassa jokainen otos nähdään
edellisen muiston läpi – poissaolevan, mieleen tallennetun kuvan. Klassinen leikkaus implisiittisesti erottelee toisistaan nähdyn ja ajatellun, sillä sen toiminnan ehtona on, että edellinen otos
muistetaan seuraavaa katsottaessa. Kyseinen malli perustuu ku142
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vien tallentamiseen myös henkisellä tasolla. Tässä mielessä klassinen jatkuvuusleikkaus – samoin kuin Eisensteinin montaasikäsitys – erottaa verkkokalvon henkisestä.
Mikä tahansa erottelu – Bernard Stieglerin (1998) jakoa seuratakseni – ”mentaalisten kuvien” ja fyysisesti läsnäolevien ”objekti-kuvien” välillä on kuitenkin problemaattinen. Kuva-vastakuva
-rakenteessa jokainen kuva on edellisten ja seuraavien ehdollistama ja muodostaa eräänlaisen nykyisen ja tallennetun välisen kaksoisvalotuksen. Yleisemmästä näkökulmasta mitkä tahansa mentaaliset kuvat ovat ympäröivien kuvateknologioiden ja visuaalisen
kulttuurin ehdollistamia (ja täten allekirjoitan historiallisen ymmärryksen näkökyvystä, jossa visuaalisuuden ennakkoehdot ovat
alisteisia historialliselle muutokselle). Tässä yhteydessä lähestyn
kuva-vastakuvan sekä jaetun kuvan välistä erottelua kyseenalaistaakseni mentaalisen kuvaston ja objekti-kuvien dualismia yleisesti ja osoittaakseni, kuinka tämä dualistinen idea on kuva-vastakuva -tekniikkaan itsessään kiinnittynyt.
Yksi teoreettisista lähtökohdistani on Deleuzen käsitys intervallista ja henkisestä automaatista. Empiirisenä kiintopisteenä toimii muun muassa Farockin Schnittstelle, installaatioteos vuodelta
1995, joka tutkii elokuvan leikkauspöydän yksittäisen kuvaruudun ja videoeditoinnin kaksoiskuvan välisiä eroja. Tällä tavoin
Farocki jatkaa Jean-Luc Godardin videoteosten, eritoten Numéro
deux’n (1975) keskustelua käyttöliittymistä. Mutta laajemmin
ottaen kyse ei ole vain videon ja elokuvan, mutta myös erilaisten videota edeltävien elokuvan ”käyttöliittymämuotojen” välisistä eroista. Samanaikaisuuden figuurin myötä varhaisen elokuvan sekä videon jaetut kuvat paljastavat tärkeitä funktionaalisia
yhtäläisyyksiä. Farockin analyysissa jaettu kuva on osa viimeisen
kymmenen vuoden aikana lisääntynyttä gallerian esitysmuotoa,
joka on puolestaan kytkeytynyt Applen kotitietokoneen GUImoniruudun syntyyn vuonna 1984. Olen vakuuttunut, että tämä
kehitys on auttanut elokuvan ja videon läpimurtoa galleriatilassa
enemmän kuin elokuvan satavuotisjuhlat, jota taideinstituutiot
itse ovat usein korostaneet.
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Vapaa navigaatio
Markkinoille niin keskeisen ”interaktiivisuuden” käsitteen remediaatio, uudelleenvälineistyminen, saattaa olla yksi mahdollinen
syy – jollei seuraus – jaetun kuvan rakenteiden lisääntymiselle
taide-elokuvissa ja -videoissa samoin kuin nykyisessä valtaelokuvassa. Jos tietokone sallii navigaation ja yksittäisten linkkien tekemisen kuvien ja tiedostojen välillä hypermediaalisessa rakenteessa, taiteilijat ja elokuvantekijät saattavat haluta käyttää tätä
hyväkseen tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuuden tehdä linkkejä kuvien välillä, vaikkakin kuvan rajaamissa mahdollisuuksissa.
Mike Figgisin Timecoden (USA 1999) markkinointi antaa ymmärtää, että kyseessä on uudenlainen elokuva, jossa on mahdollista valita, mitä henkilöhahmoja ja toimintalinjoja seurata. Tämä
on looginen seuraus täsmälleen samasta ”interaktiivisuuden” remediaatiosta televisiossa, joka useissa maissa on tarjonnut mahdollisuuden päättää seurattavasta toiminnasta eri kanavien välillä
klikkailemalla. Kenties kuuluisin tapaus oli Tanskassa, jossa projekti D-Day salli katsojien valita neljän henkilön välillä vuosituhannen vaihteen yönä. Neljä tanskalaista tv-kanavaa lähettivät
”reaaliaikaista” kuvaa neljästä eri toimintalinjasta tuoden montaasin sormenpäiden ulottuville kaukosäätimen näppäinten lävitse.
Myöhemmin Lars von Trier, keskeinen vaikutin projektin taustalla, leikkasi neljän kanavan sisällön neljäksi erilliseksi kuvaksi
videon ruudulla, ennakoiden täten Timecoden käyttöliittymää.
Palaan kysymykseen, remedioiko jaetun kuvan tekniikka interaktiivisuuden ajatusta ajallisesti lineaarisessa mediassa.
Hahmotan kuitenkin ensiksi joitakin niistä funktioista, joita tällä
tekniikalla on esiklassisessa elokuvassa. Rinnakkaisesti välinespesifille visuaalisten tapahtumien tallennukselle elokuva pyrki myös
täyttämään odotuksia, joita yleisöllä oli kuvien reaaliaikaisesta
lähetysvälineestä. Käsite, jota nykyään kutsumme televisioksi, oli
kehittynyt 1800-luvun lopun äänen lähetysteknologioiden, kuten
puhelimen ja radion, pohjalta. Tästä syystä ensimmäiset televisiopatentit ovat peräisin 1870-luvulta.1 Useimmiten jaettua kuvaa
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käytetään tuottamaan samanaikaisuutta ja se tavallisesti liittyy
nimenomaan puhelimeen. Lois Weberin ohjaama ja Vitagraphin
tuottama elokuva Suspense (1913) on yksi kuuluisa esimerkki tällaisesta liitoksesta, joka myös havainnollistaa sitä, miten jaetun
kuvan tekniikkaa käytetään vapaasti ristiinleikkauksen kanssa.
Suspense alkaa palvelijattaren irtisanoutuessa työstään eristyksissä olevassa talossa maaseudulla ja jättäessä erokirjeen yksin
lapsensa kanssa jäävälle naiselle. Samanaikaisesti naisen aviomies
kertoo puhelimessa vaimolleen, että hänen täytyy vielä jäädä töihin toimistolleen. Keskustelu esitetään diagonaalisten linjojen
triptyykissä, joka muodostaa kolme kolmikulmaista kuvaa, keskustelevat osapuolet sivuilla. Nainen menee sulkemaan ovia sekä
ikkunoita ja huomaa pelästyksissään, että talon ympäristössä hiiviskelee pummi. Tämä motivoi toisen puhelun ja toisen triptyykkiruudun, jossa pummi on nyt vasemmassa kuvassa. Ruutu yhdistää kolme erillään olevaa tilaa samanaikaisiksi, ja ensimmäinen
jaettu kuva ikään kuin ennakoi pummin tuloa mukaan kuvioon.
Näin syntyy takaa-ajo aviomiehen toimistolta, jossa miehen täytyy ylittää tilallinen etäisyys toimiston ja hänen kotona olevan
vaimonsa välillä. Mies hyppää jonkun tuntemattoman autoon ja
ajaa pois. Tämä johtaa siihen, että auton omistaja soittaa poliisille,
joka alkaa ajaa takaa oletettua varasta. Kyseinen mutkikas tilallinen rakenne – yhtäältä takaa-ajo autoilla ja toisaalta pummin
asteittainen murtautuminen taloon, jossa vaimo ja lapsi piileskelevät makuuhuoneessa – tuotetaan tilallisesti hyvin kehittyneen
ristiinleikkauksen avulla. Ristiinleikkaus yhdistää nyt neljä tilaa:
kotiin kiirehtivä aviomies sekä tätä takaa ajava poliisi, makuuhuoneessa piileskelevä nainen sekä usein lähikuvassa nähtävä portaita
nouseva pummi.
Takaapäin kuvatut otokset miehestä autossa on rajattu siten,
että auton takapeilissä näkyy lähestyvä poliisi, muodostaen täten
peilikuvan kuvassa eräänlaisena jaettuna kuvana, joka oli hyvin
yleinen kymmenluvulla. Peilejä käytettiin usein sijoittamaan vastakuvarajaus kuvan sisään, mikä vaati varsin huolellista rajausta
sekä kameran sijoittelua. Tätä voidaan itse asiassa pitää kuva-vas145
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takuvan ja jaetun kuvan välitapauksena. Kuva-vastakuvan tilallinen logiikka säilyy samalla kun kuvaruutu koostuu useista
rajauksista. Kaiken kaikkiaan Suspense osoittaa, kuinka jaetun
kuvan tekniikat ja ristiinleikkaus esiintyivät rinnakkain ilmaistakseen samanaikaisuutta esiklassisessa elokuvassa (ja myöhemmin) – ja useimmiten jaetut kuvat yhdistyivät nimenomaan
teleteknologioihin.
Jaettujen kuvien yleinen käyttö yhdessä ristiinleikkauksen
kanssa ravistelee monia selityksiä kuvaruutumuotojen historiasta
aina tietokoneteknologioihin asti. Tietokonemedian tutkija Lev
Manovich esittää artikkelissaan ”Tietokoneruudun arkeologiaa”
(1996), kuinka yhtenäisen ja jatkuvan tilan rakentavasta klassisesta kuvaruudusta on tullut dominoiva positio yhdessä renessanssi- ja perspektiivimaalauksen kanssa. Elokuvan tyypillisesti
havainnollistama dynaaminen kuvaruutu, kuvan ollessa diakroninen, alistettu liikkeelle, jakautuu Manovichin mukaan klassisen kuvan alakategoriaksi. Reaaliaikainen kuvaruutu taas on
dynaamisen ruudun alakategoria ja havainnollistuu muun muassa lääketieteellisessä SAGE-kuvaskannausmenetelmässä, tutkassa
ja televisiossa. Kysymys siitä, asettuuko jatkuvasti päivittyvä kuva
jatkumoon aikaisempien kuvaruutumuotojen kanssa, on kiistanalainen, mutta ei koske tätä artikkelia. Viimeinen muoto on tietokoneen ruutu, jota luonnehtii kuvien tai ”ikkunoiden” moneus
kuvaruudun sisällä. Tämä järjestelmän tavaramerkkimetafora
havainnollistaa hyvin sitä, kuinka se periytyy renessanssin taideteoreetikon Leon Battista Albertin sekä dynaamisen kuvan aikakaudella ranskalaisen elokuvakriitikon André Bazinin käsityksistä
kuvasta ”ikkunana maailmaan”. Huolimatta näiden fenomenologisten, realististen visuaalisuuden teorioiden keskeisyydestä erilaiset moninkertaiset kuvaruutumuodot olivat olemassa niin klassisella ajalla kuin varhaisen elokuvan dynaamisessakin ruudussa.
Jaetuilla kuvilla on historiansa, joka kulkee jatkuvalle kuvalle
rinnakkaisena läpi länsimaisen taiteen ja elokuvan historian.
Kahden figuurin samanaikainen olemassaolo Suspensessa,
samoin kuin kymmenluvun elokuvassa yleensä ja rajoitetussa
146

Ajattelun polut

määrin läpi elokuvan historian, on merkki siitä, miksi kymmenluvun elokuvateoriassa turvaudutaan havaintoon liittyviin ja käsitteellisiin malleihin. Münsterbergin (1970) mukaan ”elävät kuvat” esittävät havainnon muotoja: ristiinleikkaus representoi huomion siirtymisiä, analyyttisen leikkauksen lähikuvat edustavat
huomion keskittämistä. Lintsbakh (1995) pitää elokuvaa mallina visuaaliselle kielelle, joka suoraan representoi tietoisuuden
kuvavirtaa käyttäen hyväkseen pelkistettyjä animoituja kuvasarjoja. Vuonna 1915 Lindsay (1970) katsoo elokuvallisen leikkauksen olevan hieroglyfistä, sillä hän uskoo hieroglyfin toimivan ideoiden vapaan assosiaation kautta. Tästä syystä elokuva kykenee
esittämään kaikille yhteisiä ideoita, jotain joka tekee siitä erityisen hyödyllisen Yhdysvaltojen monikulttuuriselle ja -kielelliselle
integraatio-ohjelmalle. Lindsay käyttää hieroglyfin metodia kuvaamaan sitä, minkä hän ymmärtää kuvien väliseksi vapaaksi assosioinniksi, mutta mikä samalla on yhteistä kaikille.
Myös Eisenstein kehitti myöhemmin hieroglyfin käsitettä.
Mutta toisin kuin Lindsay, jolle elokuva on kaikkien kannattelema yleinen assosiaatiotapa, Eisenstein näkee elokuvassa työkalun
uusien ideoiden esittämistä ja ihmisten koulutusta varten. Ensin
montaasi yhdistyy hieroglyfiin ja myöhemmin sitä kehitetään
suhteessa ideogrammin toimintoihin keinona luoda uusia ajattelutapoja vakiintuneisiin ajatuksenjuoksun malleihin mukautumisen sijaan (Eisenstein 1988, 138–150). Ideat pitää synnyttää, tai rakentaa, montaasin avulla vakiintuneita ajattelutapoja
uhmaten. Tässä mielessä sekä Lindsayn että Eisensteinin mallit perustuvat molemmat merkityksellistämiseen. Tämä on keskiössä, kun Eisensteinin aikalaisteoreetikko Bela Balàzs (1984)
kritikoi Eisensteinin montaasiteorian olevan ”kuva-arvoitusten” (Bilderrätseln) järjestelmä ja kun Deleuze (1985) katsoo
Eisensteinin elokuvakäsityksen sortuvan joskus yksilön sisäiseksi
monologiksi. Elokuvan ja mielen käsitteellinen rinnastus johtaa
Eisensteinin identifioimaan montaasijakson yksityiseen käsitteelliseen kehitykseen. ”Eisensteinilla ei ole polysemiaa”, Roland
Barthes (1973, 187) kerran huomioi.
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Informaation yhdistämiseen joko segmentaarisesti tai samanaikaisuuteen perustuen keskittyy myös Vannevar Bushin (1945)
kuvaus proto-internet laitteesta nimeltä ”Memex”. Laite ennakoi tulevan informaation pakkauksen ajan navigaatioperiaatteita. Sen liittymä käyttää samoja metaforia kuin nykypäivän kotitietokoneet ja kytkee toisiinsa kuvaruudun, näppäimistön sekä
skannerit muodostaen yhdenlaisen multimedia-arkiston. Bush
pyrkii hahmottamaan periaatteita, joiden mukaisesti dokumentteja haetaan vapaaseen assosiaatioon perustuen hänen aikansa indeksikointijärjestelmien sijaan. Vaikka Bush tuo julki Lindsayta
muistuttavan uskomuksensa, että meitä kaikkia yhdistää tietty
peruspäättelytapa, hänen systeeminsä avautuu myös yksilöllisille
informaatiopoluille. Bush ilmaisee, kuinka hänen aikansa aakkosellisiin tai numeerisiin periaatteisiin nojaavat indeksikointitekniikat sekä alakategoriahierarkiat pitäisi korvata assosiationaalisilla linkeillä. Unohtaen sen tosiasian, että assosiaatiokuviot ovat myös kulttuurisesti määräytyneitä, hän esittää idean
tietokannan selailemisesta ”kirjanmerkkien” avulla. Näin Bush,
vailla kunnianhimoa uudenlaisten ajattelun polkujen luomisesta, yhtyy pitkälti siihen retoriikkaan vapaasta navigoinnista ja
interaktiivisuudesta, jota myöhemmin uuden median markkinoinnissa on käytetty.
Argumentoidessaan mentaalisiin prosesseihin paremmin sopivan ”luonnollisemman” informaation indeksikoinnin puolesta
Bush itse on riippuvainen näkemyksestä, jonka mukaan teknologia peilaa perustavia havaintoon liittyviä ja käsitteellisiä prosesseja.
Tässä mielessä hänen kirjoituksensa on jatkumoa Münsterbergin
teokselle elävistä kuvista samoin kuin hahmoteorialle, jossa
”navigointia” mallinnetaan mielen perustoimintojen mukaisesti.
Eisensteinin lähestymistapa kyseisiin kysymyksenasetteluihin on
erilainen siinä mielessä, että sen mukaan montaasijaksojen pitäisi pohjautua vastakkainasetteluun yleisön totunnaisten ajattelutapojen kanssa ja muodostaa tällä tavoin uusia ideoita. Sekä Bush
että Eisenstein kuitenkin pysyttelevät ajattelun assosiationistisen
mallin puitteissa.
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Henkinen automaatti
Kyky asettua yleistä mielipidettä, doksaa, vastaan on Deleuzen
henkisen automaatin käsitteen ytimessä. Jokapäiväisten informaation segmentoinnin periaatteiden sekä totuttuihin assosiaatiomuotoihin perustuvan linkkien muodostamisen haastaminen
tapahtuu kenties ensisijaisesti sarjamuotoisessa, aikaan perustuvassa mediassa. Mutta huolimatta uuden median ”uutuuden” retoriikasta, joka on keskeistä kaikissa remediaation prosesseissa,
meidän ”vapaa navigaatiomme” ”interaktiivisissa” ympäristöissä
tuskin virittyy luomaan uusia linkkejä ja tuntemattomia kytköksiä. Kun keräämme informaatiota tai muodostamme kertomuksia esimerkiksi tietokonepelin sallimien vaihtoehtojen kautta,
me vääjäämättä tuotamme uudestaan käsitteellisessä sekä kerronnallisessa kulttuurissamme vallitsevia assosiaatioita. Satojen
vuosien tarinankerronnan kaavat eivät pyyhkiydy pois niin helposti. Näin ollen ratkaiseva kysymys on, voidaanko näitä kaavoja vastaan asettua myös ”samanaikaisessa” jaettujen kuvien montaasissa. Jotta vastakkainasetteluja muodostuisi assosiaatioiden sijaan, myös jaettu kuva sekä moni-ikkunainen ruutu on johdatettava vastustamaan integraatiota tavanomaisiin mentaalisiin linkkeihin.
Microsoftin kuuluisa kampanja ”Mihin haluat mennä tänään?” pyrkii maalailemaan kuvaa absoluuttisen navigaation
vapaudesta, kun taas sen linkit on jo kirjoitettu joko tietokonekoodiin tai meidän tulkintatapoihimme. Vuosisatojen kuvan, tekstin ja tarinankerronnan traditiot väistämättä ohjaavat
hypermediaalisten tekstien käyttöä ja nostavat etualalle ne kytkökset ja linkit, jotka ovat jo vakiintuneet. Deleuzen (1986, 11)
esittämä kritiikki abstraktista kuvasta spontaanina ja suorana,
muodon ja havainnon alkuperänä, kohdistuu myös uuden median markkinointia pönkittävään interaktiivisuuden ja informaation vapaan keruun romantismiin. Luova teko ei synny tyhjästä
valkoisen kankaan tai ruudun edessä, vaan työläästä ja mutkikkaasta vakiintuneiden kliseiden ja totuttujen ajattelumallien pois
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pyyhkimisestä. Tämä positio, joka on muotoiltu modernistisen taiteen tyhjässä lehdessä tai kankaassa ruumiillistuvan ”negatiivisen
teologian” kritiikiksi, on hyödyllinen myös haastettaessa ideaa interaktiivisuudesta sekä vanhassa että uudessa mediassa. Lehti, tai
kangas, ei ole koskaan tyhjä eivätkä vaihtoehdot navigaatiolle ja
assosiaatiolle tietokoneohjelmassa ole koskaan uusia ja tuntemattomia. Monet kriitikot ovat osoittaneet, kuinka käsitys interaktiivisuudesta mielen vapauttamisen keinona hämärtää sen tosiasian, että me seuraamme vain toisten järjestämiä linkkejä ja assosiaatioita. Manovich alleviivaa: ”Uudet mediaobjektit vakuuttavat
käyttäjiään, että heidän valintansa – ja täten perimmäiset ajatuksensa ja halunsa – ovat ainutlaatuisia eivätkä esiohjelmoituja ja
toisten kanssa jaettuja.” (Manovich 2001, 41.)
Deleuzen intervallin käsite tarjoaa tietokoneen hypermediaalisille linkeille vaihtoehtoisen käsityksen havainnosta ja ajattelusta.
Intervalli ilmaisee kuvat ja tilat erittelevää voimaa; se kuvaa sitä,
kuinka eri tyyppiset kuva-liikkeet muodostuvat laukaisemiensa
jännitteiden ja reaktioiden mukaisesti. Intervalli merkitsee ajallista figuuria, jossa ”erityinen kuva” tai ruumiin ”indeterminaation keskus” tuottaa ärsykkeen ja reaktion välisen viiveen. Sen
sijaan että antaisi liikkeen virrata lävitsensä ilman vastarintaa tai
muuttumattomana, se muuttaa liikettä reaktioiden, poikkeamien
sekä viiveiden myötä: ”Intervalli viivyttää reaktioita antamalla
näille aikaa valikoida, järjestää ja integroida muistettua informaatiota tuottaen vastineeksi uutta liikettä.” (Rodowick 1997, 34).2
Intervalli lykkää aistimusten vastaanottamista ja muodostaa aistimuksista uutta liikettä tai uuden tapahtuman. Sen vastaanottava, aistimuksellinen puoli johtaa viiveeseen, ärsykkeiden valikoimiseen ja lykkäämiseen ja täten uusiin muotoihin. Intervalli voi
laukaista (re)aktion, kuvata kappaleiden hahmottumista (kuvahavainto) tai laatua (kuva-affektio).
Intervallin valikointiprosessi edellyttää mustan ruudun,
läpikuultamattoman pinnan, jolla maailman kuvat toimivat.
”Indeterminaation keskus” muodostaa kontingentin referenssijärjestelmän, sillä se suhteuttaa kuva-liikkeen ”toiseen erityiseen
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kuvaan, joka rajaa sen, pidättää siitä toiminnan ainoastaan osittain ja reagoi siihen pelkästään välillisesti” (Deleuze 1983, 63).
Havainto vähentää ja valikoi: maailmassa on aina enemmän
kuvia kuin havaitsemme. Tämä näkemys havainnosta aukkona, intervallina, on varsin erilainen suhteessa aikaisemmin hahmoteltuihin assosiationistisiin malleihin, joiden mukaan tietoisuus muodostaa ja valaisee maailman objektit ja tapahtumat.
Nimenomaan käsitys tietoisuudesta, joka vuoroittain valaisee
jaetun kuvan eri osia, ohjaa näkemystä vapaasta ja subjektiivisesta navigaatiosta sekä ”montaasista”. Kuvasarjat ovat kuin maisema, joka odottaa navigaation myötä tapahtuvaa valaisua ja tutkimista. Microsoftin markkinointikampanja ”Mihin haluat mennä
tänään?” hyödyntää juuri tätä näkemystä.
Deleuzen käsitys intervallista vastustaa voimallisesti kyseistä
fenomenologista selitysmallia. Deleuzen filosofiassa intervallin
hetket rakentavat subjektiviteetin. Intervalli ei nimeä teknologian avulla valintoja ja päätöksiä tekevää subjektia, vaan ”erityistä
kuvaa” jolla liikettä muutetaan, viivytetään ja siihen reagoidaan.
Toisin kuin valistuksen subjektiviteetin kuvassa, tietoisuus ei projisoi valoa maailmaan, vaan se ”pysäyttää, heijastaa tai vähentää
[valoa] pimennettynä ruutuna ja läpikuultamattomana pintana”
(Rodowick 1997, 33). Se ei ole muuta kuin intervallin kolmen
funktion järjestävä kooste. Nämä funktiot nimeävät kuva-liikkeiden tyyppejä: kuva-havaintoa, kuva-toimintaa ja kuva-affektiota.
Silloin kun katsojan ruumiin erityisen kuvan ja muiden kuvien väliset yhteydet eivät aiheuta yhtäkään kuva-liikkeen eri tyypeistä, kuvat ovat yhteensopimattomia. Kun intervallia säätelevät
jatkuvuuden sijaan kuvien katkonaiset sarjat, tiloista tulee irrallisia. Intervalli on irrationaalinen ja siitä itsestään tulee hajauttava
voima. Samalla kun kuvien väliset suhteet eivät enää ole rationaalisen intervallin kytkemiä, aika saa autonomian. Näin muodostuu
”rako” [interstice], sesuura, rytminen tauko, joka ei enää ole tilallinen ulottuvuus vaan avautuu ”kokonaisuudelle”, Ulkopuolelle.
Kyseinen modaliteetti avautuu ajalle, joka ei enää ole kuvassa ole151
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va vaan kuvien välien aika. Näiden tapausten myötä elokuva tarjoaa ajan suoran kuvan. Kuva-aika perustuu rikkoutumiin linkkien sijaan ja kuvien differentiaaliset suhteet ovat ajallisia ja virtuaalisia. (Rodowick 1997, 178–180.) ”Irrationaalinen intervalli”
toimii kuvien välisenä disjunktiona ideoiden assosiaation sijaan.
Myös henkinen automaatti muuttuu suhteessa intervallin
funktioihin. Lindsayn, Eisensteinin ja Bushin joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti peräänkuuluttama leikkauksen assosiatiivisiin linkkeihin perustuva automaatti kohtaa jännitteitä ja
disjunktioita. Ideoita synnyttävä henkinen automaatti korvautuu sellaisella automaatilla, joka kyseenalaistaa linkkien ja intervallien tuottamisen ja problematisoi ajattelun itsensä mahdollisuuden. Deleuzen henkisen automaatin käsitteessä ajattelu
kohtaa oman impotenssissa, mahdottomuuden ajatella totuttujen kaavojen mukaisesti, ja on näin ollen pakotettu uusille poluille. ”Vapaan navigaation” pienimmän mahdollisen esteen poluilla
tällaista vastustusta ei synny, koska välineen prosessit nähdään
isomorfisina ajattelun kanssa. Monien tekoäly-romantikkojen
sekä uusmediaintoilijoiden mukaan mielen kytkennät seuraavat
tietokoneohjelman linkkien kaaviota. Deleuzen käsityksessä henkisestä automaatista näitä linkkejä ei voida päättää ennalta, sillä
ajattelu vaatii liikkeelle panevaa ulkopuolista voimaa.
Henkisen automaatin käsite on paljon velkaa elokuvaohjaajan ja teoreetikon Jean Epsteinin sekä taidehistorioitsijan Elie
Fauren 1920- ja 1930-lukujen tuotannoille samoin kuin Walter
Benjaminin kanoniselle artikkelille taideteoksesta mekaanisen
uusinnettavuuden aikakaudella. Epstein ymmärtää elokuvan
suhteen ajatteluun ”subjektiivisena automaattina” ja Faure näkee elokuvassa ”aineellisen automaatin”, joka asteittain ohjaa
meidän ”intellektuaalista automaattiamme” (Epstein 1975, 63;
Faure 1976, 56). Myös Eisenstein (1987) kuvaa elokuvan mielelle tuottamaa havaintoshokkia sekä ekstaattista intensiteettiä.
Mutta siinä missä tämä käsitteellinen liike on Eisensteinin teoriassa usein subjektiivinen ulottuvuus, Deleuze ymmärtää henkisen automaatin palvelevan vakiintuneiden ajattelutapojen vas152
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tustamista. Elokuvan ajallinen ulottuvuus tekee mahdottomaksi ”ajatella omia ajatuksiaan”: kuvien jatkuva virta estää ajattelua
etenemästä totunnaisia polkujaan. Epsteinin elokuvafilosofiassa
elokuvan ”ajallisesta perspektiivistä” syntyvä ”äly” kuuluu koneelle ja on perustavanlaatuisesti yhteensopimaton ihmisälyn
kanssa. Epsteinille kuvat eivät representoi assosiaatioprosesseja tai
tuota merkityksiä, vaan pikemminkin ilmaisevat toisenlaisia aikatila-koosteita.
Voimakkaan ilmaisullisen potentiaalinsa myötä elokuva on
myös varsin sopiva totalitaarisille järjestelmille ja hyödyllinen fasismille. Benjamin näkee elokuvan kuitenkin välineenä, joka johtaa
taiteen pois sen fasistisesta käytöstä. Tämä siksi, että elokuva asettuu taideteosten kontemplaatiota ja ritualistista käyttöä vastaan.
Automaatti ei mekaanisesti muodosta ajattelutapoja. Sen sijaan se
palvelee Antonin Artaud’n ja Maurice Blanchot’n hahmottamaa
päämäärää kohdata aivot ”ajattelun kyvyttömyydellä”. Deleuze
yhtyy Martin Heideggerin Was heisst Denkenin? väittämään, että
ajattelua herättävintä ajattelussa on, että ”me emme vielä ajattele”.
Rationaalinen intervalli representoi ja synnyttää ideoita, kun taas
disjunktiiviset suhteet kuvien välillä saavat meidät kohtaamaan
ajattelun ytimessä olevan impotenssin. Rako, kuvien välinen ajalle avautuva hajauttava voima, asettaa meidät itse ajattelun ongelman eteen. Artaud’n ja Deleuzen käsitys henkisestä automaatista
ei merkitse henkistä prosessia, jossa ideat seuraavat loogisesti toisistaan, vaan näiden prosessien disjunktiota, joka on Ulkopuolen
impulssien läpäisemä (Deleuze 1985, 216).
Näkemystä, jonka mukaan elokuva – potentiaalisesti – häiritsee ajattelun etenemistä, on käytetty myös argumentoitaessa, että
elokuva ei voi olla oma taidemuotonsa. Erityisesti Hollywoodelokuvaan kohdistuva yleinen kritiikki on, että se ei anna sijaa
kuvittelulle ja että se tekee katsojista passiivisia. Elokuva ”varastaa
ajatukset”. Luulen tämän näkemyksen yhä toistuvan käsityksessä,
jonka mukaan ”elokuva ei ole yhtä hyvä kuin kirja”. Modernin
populaarin proosan lukeminen synnyttää usein mentaalisen kuvaston, joka on varsin tyydyttyvä suhteessa subjektin tarpeisiin
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todistaa oma luovuutensa, ainutlaatuisuutensa ja yhtenäisyytensä. Tämä on myös Roland Barthesin (1977) ”luettavien” (lisible)
ja ”kirjoitettavien” (scriptible) tekstien välille tekemän erottelun
funktio, jossa lukijan metafora mahdollistaa tekijän kontrollin
ulottumattomissa olevat assosiaatiot ja tulkinnat. Teoksesta tulee
teksti, joka on jokaisella ”lukemalla” erilainen. Tekijän kuoleman
myötä lukijalle, tekstin yksilölliselle käyttäjälle, myönnetään
tekijyys. Monissa tapauksissa klassinen kirjallinen kerronta kutsuu ”henkilökohtaiseen luentaan”, joka ylläpitää in-dividuaalia, toisin sanoen yhtenäistä, koherenttia ja jakamatonta subjektia. Artaud’n suuri pettymys elokuvaa samoin kuin surrealismia
kohtaan perustuu nimenomaan sen tapaan vahvistaa klassinen
näkemys yksilöstä. ”Surrealistiset” elokuvat muistuttavat liialti
unta ja täten subjektiivista maailmaa: ne eivät kykene saattamaan
ajattelua kohtaamaan ajattelun ytimessä olevaa ajattelun impotenssia.
On ratkaisevaa muistaa, että henkisen automaatin käsite
ei implikoi automatiikkaa, joka rinnastaa välineen toiminnan
mielen toimintaan. Teknologia vaikuttaa aivoihin sekä haptisesti
että käsitteellisesti, mutta mieli ei ole ohjelma. Nämä kaksi ovat
varmastikin toisistaan erottamattomia, mutta ne eivät ole uppoutuneita toisiinsa. John Rajchman huomioi aivan oikein, että
Deleuzen filosofiassa idean ja kuvan, maailman ja aivojen välinen
suhde on sellainen, jossa toista ei voida pelkistää toiseen: ”Meidän
pitäisi ymmärtää aivot ja maailma tällä tavoin: aivot eivät ole keskus, joka hallitsee maailmaa, vaan moninaisten kytkeytymisten
voima [puissance]… […] Ei ole olemassa kokonaista ja puhdasta ’henkistä automaattia’ tai puhdasta, ’autonomista’ ajattelua.
Tämä siksi, että ajattelu vaatii sen liikkeelle panevan ulkopuolisen voiman.” (Rajchman 1998, 410). Henkinen automaatti pitää
ymmärtää nimenomaan avautumisena Ulkopuolelle. Käsitteen
tärkein panos – jo Epsteinin kirjoituksissa ja Deleuzen kehittelemänä – on se, että se ei koskaan kuro umpeen mielen ja teknologian välisiä eroja. Näin se kykenee sekä lähestymään kysymystä
teknologiasta että erottamaan eri kuvamuotoja toisistaan.
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Navigaation elokuva
Teoreettisella käytännöllä, joka perustuu näkemykseen elokuvan
ja tätä myötä tietokoneohjelman isomorfisesta suhteesta mieleen,
on pitkä historia. Tämän takia ranskalainen elokuvantekijä Chris
Marker uskoo, että hypermedia on inhimillisen ajattelun pelastus. Markerin cd-rom -teoksessa Immemory (1998) ajatus tuodaan
esille siten, että käyttäjän ”leikkauksen” vapaat assosiaatiot tuovat liikkeen sinänsä liikkumattomiin kuviin. Assosiationistinen
malli jäsentää jo hänen vuodelta 1958 olevaa elokuvaansa Lettre
de Sibérie. Cd-romissa malli kuitenkin määrittää erityisesti käyttäjän henkilökohtaisia polkuja. Yksilön käsissä olevan montaasin kanssa linkit ja kytkökset nähdään identtisinä mentaalisille
assosiaatioille, ja mielestä tulee kuvien leviämisen ohjelma. Sans
soleilissa (1982) esitetyt matkamuistojen assosiationaalisen logiikan figuurit pelastetaan nyt tekijän kontrollista ja tätä vastoin alistetaan ”lukijan” kontrolliin. Tämä Markerin hypermedia-käsityksen kirjallinen aspekti on tietenkin uppoutunut retoriikkaan lukijan työstä ja epälineearisesta kehityksestä. Ajatus
tauoista, toistoista sekä ohitetuista poluista on Markerin tuotannossa tärkeä; esimerkiksi Lettre de Sibérien kohtauksen kolmessa
samanaikaisessa kommentaarissa, Sans soileilissa luetuissa kirjeissä
tai kirjeessä kuolleelle venäläiselle elokuvaohjaajalle Aleksander
Medvedkinille Le tombeau d’Alexandressa (1993). Kirje, postikortti ja alaviite ovat kaikki kuvia fragmentoituneesta kirjoituksesta ja linkkien logiikasta 1970- ja 1980-lukujen tekstin käsitteen
teoriassa ja ne sukeltavat uudelleen esiin 1990-luvun diskursseissa
”uuden median” hyperteksteistä (ks. esim. Aarseth 1997; Bolter
1991; Landow 1997; Ryan 1999).
Tästä syystä ei ole yllättävää, että jaetun kuvan tekniikat leimaavat myös Markerin galleriateoksia. Immemory esitettiin alun
perin Pariisin Centre Georges Pompidoussa ja se mielenkiintoisesti yhdistää toisiinsa fyysisen navigaation sekä galleriatilassa
että cd-romin virtuaalisessa tilassa. Galleriassa ”navigointi” on
tässä erityisen kiinnostava siksi, että gallerioiden ja museoiden
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kiertokäynti ja luettelointi on tarjonnut myös monia metaforia
digitaalisille tietokannoille. Tiedonhaun konventiot ovat lisäksi
mutkistuneet ja kenties kokonaan muuttuneet aikaan perustuvan
median asetuttua galleriatilaan viimeisen 10–15 vuoden aikana.
Marker käytti jaetun kuvan installaatiomallia kahden monitorin muodossa hyväkseen jo vuonna 1978. Quand la siècle a pris
formes pyörittää saman elokuvan kahden monitorin välillä muutaman sekunnin viiveellä. Vielä paljastavampi on vuoden 1990
installaatio Zapping Zone, jossa 13 lyhytelokuvaa esitettiin pienissä monitoreissa Pompidoun yhdessä päädyssä osana ”Passages
de l’image” -näyttelyä. Mutta Immemoryn navigoitavuuden todellinen edeltäjä on kenties Silent Movie (1986), installaatioteos, joka
koostuu laajasta 25 monitorin kasasta ja kutsuu kävijän tekemään
kytköksiä ohjelmien välille. Monitoreissa näytettävät elokuvapätkät jäsentyvät viiden eri teeman mukaisesti, mikä muistuttaa
Immemoryn viiden eri vyöhykkeen rakenteesta. Tämä teos on
monella tavoin yhteneväinen esimerkiksi Timecoden ja D-Dayn
jaetun kuvan tekniikoille, mutta se esittää ohjelmat epälineaarisemmin, sillä eri elokuvapätkät eivät ole huolellisesti synkronisoituja ja tästä syystä ne sallivat erilaisia kytkentöjä jokaisella
katsomiskerralla. Tämän toimintaperiaatteen edeltäjäksi voidaan
identifioida Andy Warholin Chelsea Girlsin (1968) kahden kuvaruudun väliset sattumanvaraiset kytkökset.
Markerin näkemystä elokuvasta assosiaatioprosessina edeltää Abel Gancen Napoléon vu par Abel Gancen (1928) ”monikatse”. Samoin kuin Markerilla, myös Gancen muu tuotanto ilmaisee käsitystä, jonka mukaan elokuva perustuu assosiaatioille
ja joka näin ollen pitää kiinni mielen ja teknologian vastaavuudesta. Eräissä Gancen kuuluisimmissa elokuvissa tulee esiin se,
minkä David Bordwell (1974) ymmärtää hyvin reduktionistisesti
taipumuksena subjektiivisten vaikutelmien visualisoimiseen ranskalaisessa 1920-luvun elokuvassa: La roue on täynnä henkilöhahmon muistoja ilmaisevia kaksoisvalotuksia tai Sisyphen sokeuden
eri asteita kuvaavia sumeita tai verhottuja otoksia; Napoléonissa
päähenkilön subjektiiviset kokemukset peräänkuuluttavat levo156
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tonta kuvausta. Bordwell virheellisesti ajattelee, että koko ranskalainen impressionismi, esimerkiksi Epsteinin tuotanto, nojaisi kyseisiin esteettisiin periaatteisiin. Tätä vastoin on tärkeää huomioida, että Gancen esimerkki on aivan toisenlainen kuin Epsteinin,
jolla on kyse umpeenkuromattomasta erosta elokuvan ja inhimillisen havainnon sekä mielen välillä.
Lineaarisen elokuvan puolesta
Jaetun kuvan tekniikat voivat myös asettua totuttuja assosiaation ja navigaation polkuja vastaan. Belgialaisen elokuvantekijän Chantal Akermanin D’Est esitettiin 24 x 5 minuutin jaksoissa
erillisillä monitoreilla Jeu de Paume -galleriassa Pariisissa vuonna 1993. Monitorit oli ryhmitetty kolmen joukkoihin ja niiden
viittauspisteenä toimi täyspitkä elokuva viimeisessä näyttelyhuoneessa. Installaation nimi, The 25th Image, alleviivaa tämän
elokuvan lineaarisen version keskeistä asemaa ja antaa ymmärtää
viimeisen huoneen olevan galleriatilan tärkein paikka. Monitorit
mahdollistavat huomion siirtymisen eri jaksojen välillä, mutta
eri kohtausten luokittelu tapahtuu lineaarisessa järjestyksessä ei
niinkään tarinan tai assosiatiivisten vihjeiden vaan paremminkin
montaasin metristen periaatteiden mukaisesti. Elokuvan mittatikku, sen niin sanottu ohjelma, on täten nähtävissä gallerian
ennalta määritellyn kulkutien päädyssä pimeässä huoneessa eikä
kävijän käsissä. Tämä toistaa keston ja pakotetun lineaarisuuden
korosteista asemaa Akermanin muussa tuotannossa, pisimmilleen
vietynä elokuvassa Jeanne Dilman, 23 Quai de Commerce, 1080
Bruxelles (1975), joka on neljän tunnin tallenne erään naisen
päivittäisistä rutiineista.
Eija-Liisa Ahtila on toinen taiteilija, joka ei tuotannossaan
ole nojautunut yksilöllisiin montaaseihin. Hänen jaetun kuvan
teoksensa esitetään galleriatilassa, mutta useimmiten siten, että
projisoidut kuvat on huolellisesti laskettu sopimaan toistensa
reunoihin. Itse asiassa teokset osoittavat täydellisesti, kuinka jaettu kuva ja ristiinleikkaus täydentävät toisiaan. Ahtila tekee usein
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myös televisiossa esitettäviä yhden ulostulokanavan versioita teoksistaan, jolloin jaetut kuvat vaikuttavat leikkaukseltaan klassisilta.
Näin tapahtuu esimerkiksi Consolation Servicessä (1997). Ahtilan
jaetuista kuvista tulee ilmeisen klassisia, kun ne leikataan kronologisesti. Kuva–vastakuva-malli on Ahtilan tuotannossa dominoiva klassinen figuuri ja se osoittaa mielenkiintoisesti, kuinka jaetut
kuvat ovat riippuvaisia vakiintuneista huomion siirtymisistä vihjeiden mukaisesti. Tässä mielessä Ahtilan tuotanto on todellakin stereoskooppista, sillä stereoskooppi – kuten Jonathan Crary
(1990) tuo esille – riippuu huomion siirtymisestä ja diakronisesta näkemisestä. Kaksi kuvaruutua tuottavat jatkuvan tilan, jossa
yksi ruutu pysäytetään toisen jatkaessa tapahtuman toimintaa.
Farockin Schnittstelle (1995) tuotettiin alun perin installaatioksi Musée d’art moderne de Villeneuve d’Asqiin ja projisoitiin
kahtena kuvarajana gallerian seinälle. Yhden ulostulon versiossa
Farocki on asettanut kuvarajat osittain päällekkäisiksi ruudulla.
Niiden fyysinen liitos vaihtelee esityksen aikana. Joskus vasemman yläosan kuvaraja limittyy oikean alaosan kuvarajan kanssa. Useimmiten reunat ovat kietoutuneet ja liuenneet toisiinsa.
Teoksen jaksoissa, joissa esitetään Farocki monitorin edessä arvostelemassa omaa teostaan, itse teos on asetettu kuvan vasempaan yläosaan ja Farockin kommentaarin kertaus sekä toisto ovat
oikeassa alaosassa. Nämä positiot vaihtuvat teoksen kuluessa.
Tämä vahvistaa kuvien välistä suhdetta, jossa kuvat ovat tiukasti
toisiinsa kiinnittyneitä ja jossa ei ole vihjeitä poikkeamille ja kiertoteille.
Ääniraita vaikuttaa kuvatasojen kohtaamiseen. Joissain jaksoissa vasemman yläosan kuva rakentuu pätkistä Farockin aikaisemmista elokuvista Nicht Löschbares Feuerista (1969) Arbeiten
Verlassen die Fabrikiin (1995). Farocki toistaa näissä elokuvissa luetun kommentaarin pienehköllä viiveellä korostaen täten
elokuvaa toiston tekniikkana samoin kuin välineen tallennuksen ulottuvuuksia. Farockin kaksi kommentaaria avaavat ajallisen
raon kuvien väliin, joskus kuukausien ja joskus 25 vuoden mittaisen. Toisin kuin Timecode, jossa ääni osoittaa huomion suun158
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nan, Farocki luo sekä historiallisen että käsitteellisen etäisyyden
kuvien välille. Tätä konfliktia ei voida ratkaista henkilökohtaisen
huomion tai assosiaation keinoin. Päinvastoin se on vastakkainasettelu ja rako kuvassa itsessään.
Farockin tuotanto keskittyy usein tilan ja ajan mediatisaatioon ja siihen, kuinka teknologiat määrittävät tapaa ajatella aikaa. Bilder der Welt Und Inschrift des Krieges (1987) tutkii,
kuinka sodankäynti ja sukupuuttoon kuoleminen ovat kytkeytyneet eri kuvateknologioihin valokuvasta elektroniseen kuvaan.
Videografisen leikkauksen kaksoiskuvan käsittely viittaa JeanLuc Godardin 1970-luvun videotuotantoon ja erityisesti teokseen
Numéro deux (1975). Godardin elokuvia käsittelevässä dialogikirjassa, jonka Farocki kirjoitti yhdessä amerikkalaisen elokuvatutkijan Kaja Silvermanin kanssa ja joka on monella tavoin yhtä
tärkeä teos Farockin oman tuotannon kuin Godardin elokuvien ymmärtämiseen, hän kommentoi kahden monitorin käyttöä
Numéro deux’ssä:
”Idea kuvan kahdentamisesta on varmastikin tullut
Godardille videon kanssa työskentelystä. Videoleikkaus
tehdään usein istumalla kahden monitorin edessä. Toinen
monitori näyttää jo leikatun materiaalin ja toinen raakamateriaalin, jonka videon tekijä saattaa lisätä tai olla lisäämättä valmisteilla olevaan teokseen. Tekijä tottuu ajattelemaan
kahta kuvaa samaan aikaan eikä jaksoittaisesti.” (Farocki
& Silverman 1998, 142).
Kysymys kahden kuvan samanaikaisuudesta on nimenomaan
aihe, jota Farocki käsittelee Schnittstellessä. Lisäksi se on keskeinen tarkasteltaessa jaettujen kuvien sekä ristiinleikkauksen
ja ajattelun välistä suhdetta. Farockin puheenvuoron jälkeen
Silverman vastaa lainauksella Godardilta: ”Elokuvassa yksi kuva
tulee toisensa jälkeen ja implisiittisesti kieltää kaiken mitä se ei
ole. Kuten Stephen Heath kirjoitti kerran, se sanoo: ’Tämä mutta
ei tuota.’ Video sallii ’tämän’ ja ’tuon’ samanaikaisesti.” (Farocki
& Silverman 1998, 142).
159

Lundemo

Nämä kommentit tuovat esille, kuinka videokuvan modaliteetit ovat kytkeytyneet käsityksiin elokuvan tekstuaalisuudesta verrattuna videoon. Elokuvateoreetikko Raymond Bellour on
argumentoinut, että videon tekstuaalisuutta määrittää kyky lainaamiseen. Elokuvallisen ”tekstin” saavuttamattomuus lingvistisen kuvailun avulla jotenkin lunastetaan takaisin videon ”pikakirjoituksella”. Video sallii tiedustelevan katseen elokuvaan.3
Mutta tämä ei tarkoita sitä, että elo- ja videokuva olisivat vailla vakiintuneita suhteita. Nämä suhteet ovat viime aikoina olleet myös
lukuisten videotaiteilijoiden tutkimusten kohteena. Esimerkiksi
Pierre Bismuth pyrkii The Party -installaatiossaan (1999) kuvien kuvailuun: Blake Edwardsin samanniminen elokuva projisoidaan yhdessä vierellä olevan kehittyvän tietokonetekstin kanssa,
joka ilmaisee hyödytöntä yritystä kuvailla sanoin kuvaa ja ääntä.
Toisena esimerkkinä ovat Fiona Bannerin tuhatsivuisen The Nam
-kirjan (1997) lukuisat tekstit, jotka kuvailevat Vietnam-elokuvia.
Näissä tapauksissa videotaide eksplisiittisesti kierrättää uudelleen
1970-luvun elokuvateoriassa keskusteltuja aiheita samoin kuin
elokuvatutkijan käytännön työtä.
Arkistomontaasi
Ei ole kenties sattumaa, että jaettua kuvaa käytetään usein gallerioissa esitettävissä elokuvissa, sillä galleriatilaa pidetään avoimena
ja taipuvaisena teosten väliseen vapaaseen navigaatioon. Yleisesti
galleriatila käsitetään elokuvan radikaalina muodonmuutoksena,
koska elokuvat kietoutuvat yhteen toisten teosten kanssa ja kävijä voi milloin tahansa lähteä ja palata takaisin. Mutta tällöin ei
huomata sitä tosiasiaa, että myös galleriassa monet teokset esitetään pimeässä, elokuvan kaltaisessa ympäristössä. Esimerkiksi
Stan Douglasin jaettuun kuvaan perustuva teos The Sandman
projisoidaan pilkkopimeässä; lisäksi sen mielekäs hahmottaminen
vaati koko teoksen läpi kestävää läsnäoloa. Ahtilan jaettuja kuvia
ei ehkä projisoida täydellisessä pimeydessä, mutta ne useimmiten
erotetaan tarkasti gallerian muista osista. Loppujen lopuksi eloku160
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van tulo galleriaan on tarkoittanut sisätilojen uudelleenrakennusta
projektiokopeiksi. Sen sijaan että galleria vapauttaisi elokuvan ja
videon peräkkäisyyteen perustuvasta katsomisesta – ja mukana on
aina käsitys, että ”korkeammat” taiteet ovat voimakkaampia – on
kenties täsmällisempää sanoa, että elokuvat ovat jäsentäneet galleriatilaa uudelleen ajallisen median logiikan mukaisesti. Media
koulii ruumista, sääntelee havaitsemisensa kriteereitä ja lopulta,
kuten Walter Benjamin ennakoi, irrottaa taidekokemuksen tutkiskelun ja vapaan navigaation rajoista. Liikkuvat kuvat sääntelevät
havaintoa aivan uudella tavoin ja ovat usein ärsyttäneet kriitikoita
ja katsojia näennäisesti sen takia, että käynti vie aikaa. Uskon, että
aikaan perustuvien medioiden koulivat voimat ovat myös galleriatilassa paljon vahvempia kuin yllykkeet vapaaseen navigaatioon ja
että romantismi ”luettavuuden” (lisible) kontrolliin on yhtä problemaattinen galleria- kuin kybertilassakin (vrt. Nash 2002).
Ehkä voimakkain tekniikka uusien kuvien välisten kytkösten
muodostamiseen sekä doksan kaltaisten henkilökohtaisten assosiaatioiden vastustamiseen löytyy digitaalisten tietokantojen uusista indeksikointiperiaatteista. Nämä voivat johdattaa uusiin ja
ennenkokemattomiin tilojen ja kuvien rinnakkainasetteluihin.
Perinteisessä arkistossa indeksikointi tapahtuu verbaalisten kriteerien (ihmisten nimien, paikkojen, objektien, organisaatioiden
jne.) perusteella, kun taas tietokoneistetut tietokannat mahdollistavat yhdistettyjen tai multimediaalisten kriteerien mukaisia
hakuja. Uudet kuvan pakkaamisen tekniikat eittämättä johtavat uusiin indeksikointiperiaatteisiin visuaalisissa tietopankeissa
ja näin ollen myös muuttavat tapojamme ajatella kuvaa. Uudet
tiedon pakkaamisen standardit ovat tehneet kotimikrosta multimediafoorumin ja valmistelevat ikonisten kriteerien mukaista indeksikointia. Mediatutkija Wolfgang Ernst ennustaa:
”Kuvista ja äänistä […] tulee laskettavia ja ne joutuvat alttiiksi hahmojen tunnistamisen algoritmeille – menettelytavoille, jotka ’kaivavat’ ennakoimattomia optisia lausumia
ja perspektiivejä audiovisuaalisesta arkistosta, joka ensim161
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mäistä kertaa voi organisoida itsensä ei ainoastaan metadatan vaan omien kriteereidensä, välineensä visuaalisen
muistin, mukaisesti.” (Ernst 2003).
Ernstin näkemys siitä, että navigaatio tietokannoissa on alisteista
hahmojen tunnistamiselle ja vääjäämättä luo uusia kuvien montaaseja sekä ”pareja”, on hyvin tärkeä huomio. Kuitenkin elokuva on aina ollut multimediaalinen teknologia ja on virheellistä
nähdä ainoastaan ikoniset kriteerit audiovisuaalisen tietokannan
järjestymisen pelastuksena. Elokuva pitää sisällään kuvien lisäksi myös puhuttua ja kirjoitettua tekstiä, ääntä ja erilaista musiikkia. Liikkumatonta kuvaa ei myöskään pitäisi sekoittaa elokuvan
visuaalisiin ennakkoehtoihin, sillä elokuva koostuu liikkeestä.
Visuaalisten liikkeiden mukaiset haut ovat vielä tulevaisuutta. Joka tapauksessa multimediaalisten hakujen synnyn myötä
tietokannat tarjoavat uusia ja ennenkokemattomia montaaseja ja
rinnakkainasetteluja.
Mitä tahansa historiallista muutosta tallennustekniikoissa
– kuten siirtymää oraalisesta tiedonsiirrosta kirjoitettuun tekstiin tai kirjoitetusta käsikirjoituksesta painettuun dokumenttiin – seuraa väistämättä informaation menetys. Hyvin yleisellä
tasolla voitaisiin väittää, että aikaisemmat kuvien indeksikoinnin periaatteet nojaavat kielellisiin kuvauksiin ja yleensä asettavat semanttiset kategoriat tai henkilöiden ja paikkojen nimet
etusijalle. Esimerkiksi elokuvien tai televisio-ohjelmien pääasiallinen indeksikointiperiaate on teosten juonirakenteen yleinen kuvaus. Tämä on tietenkin seurausta siitä, että klassisesta kertovasta tyylistä on tullut elokuvan hallitseva muoto, mikä kehityksenä liittyy kirjoitetun sanan, käsikirjoituksen, etabloitumiseen
osaksi tuotantoprosessia. Tietokonemedia puolestaan säilyttää
sanahaun periaatteen esimerkiksi internet-selaimissa. Kuitenkin
mahdollisuuksia audiovisuaalisiin kriteereihin perustuviin hakuihin kehitetään, esimerkiksi skannaamalla kuvia pikselimuotoon,
joka mahdollistaa toisenlaisia yhdistelmiä kuvajaksojen välille.
Digitaalisen tallennuksen ”random access” saa siis aikaan uusia
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ehtoja kuvien haulle. Stieglerin (1998) mukaan analogisten kuvien digitalisaatio – suuri osa digitaalisesta mediasta perustuu analogisiin kuviin – johtaa uusiin ohjelmistokriteereihin ja standardeihin tietokoneen tehtäväprosessoinnissa. Esimerkiksi MPEGstandardi perustuu kuvien analyysiin, koska kuvajaksoon itse
asiassa tallentuvat vain tiettyjen parametrien ja kriteerien mukaiset muutokset fotogrammissa (tai sen digitaalisessa vastineessa)
suhteessa aikaisempaan fotogrammiin. Jo tämä muodostaa joukon uusia sääntöjä kuvajaksojen elementtien luokittelua varten.
Lopuksi
Elokuvateoria on aina käsitellyt liikkuvan kuvan suhdetta ajatteluun. Ensimmäiset vastaukset tähän kysymykseen muotoiltiin
ennen klassisen tyylin vakiintumista ja ne kaikki keskittyivät
montaasin muotoihin käsitteellisinä työkaluina. Kuvien ja tilojen yhdistelyn ja rinnastusten muodot ovat ratkaisevia sen suhteen, miten liikkuva kuva saattaa saada meidät ajattelemaan. Olen
hahmottanut, kuinka elokuvan varhaisvuosista lähtien tyylillisiä
muotoja, kuten ristiinleikkausta ja jaettua kuvaa, on käytetty samankaltaisten samanaikaisuuden hahmojen sekä tilallisten suhteiden ilmaisemiseen. Vihjeet huomion siirtymiselle jaetun kuvan
osien välillä ovat usein samoja kuin ne, jotka jäsentävät klassista
leikkausta. Voitaisiin väittää, että ristiinleikkaus varsin suuressa
määrin ottaa haltuunsa katsojan mielen ja muistin, sillä se perustuu edellisen kuvan poissaoloon seuraavaa näytettäessä.
Ristiinleikkaus ja jaettu kuva tarjoavat relevantteja näkökulmia myös kahden myöhäisemmän muodon, nimittäin galleriassa toistuvien jaettujen kuvien ja monien eri ruutujen sekä tietokoneympäristöissä esiin tulevan navigoinnin ja interaktiivisuuden
idean analyysiin. Galleriatilan jaetun kuvan muodot, erityisesti
vallalla oleva kahden kuvan projektio, näyttävät kutsuvan katsojaa tekemään omia kuvamontaasejaan. Kuitenkin vihjeet, jotka
säätelevät huomion siirtymistä kuvien välillä, ovat usein identtisiä
klassiselle leikkaukselle ikään kuin tuloksena altistumisestamme
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näille kuvamuodoille elokuvan satavuotisen historian aikana.
Navigaatio tietokonepeleissä, websivustoilla tai tietokannoissa on
myös sellainen montaasin muoto, joka on istutettu eri kulkureittien vapaan ja ainutlaatuisen valinnan retoriikkaan, vaikka valintoja säätelevät visuaalisessa kulttuurissamme sekä tarinankerronnan perinteessämme jäsennetyt vihjeet.
Käsillä olevat ilmiöt ovat tietenkin liian rikkaita muunnelmineen sekä alamuotoineen, jotta niitä voitaisiin tiivistää tiettyihin
funktioihin. Olen sen sijaan argumentoinut, että Deleuzen käsitteellinen viitekehys tarjoaa tärkeän panoksen näiden prosessien
tarkasteluun. Vaikka Deleuzen kirjoituksia digitaalisesta kulttuurista värittää skeptinen suhtautuminen informaatiokulttuurin
doksastisiin ominaisuuksiin, hänen tuotantonsa on tärkeä esitettäessä kysymyksiä hypermediaalisista verkoista. Teknologian
filosofia ja elokuvateoria ovat usein ymmärtäneet ajattelun ja
kuvan välisen suhteen ideoiden vapaan assosiaation prosessina,
jossa teknologia on vain keino subjektin käsitteelliselle työlle.
Toiset lähestymistavat väittävät, Marshall McLuhanin kuuluisaa lausumaa lainatakseni, että ”väline on viesti” ja että tietyt
käsitteet ja ideat ovat mahdollisia vain annettujen historiallisteknologisten ehtojen puitteissa. Tämä ajattelun mahdollisuuden
teknologinen painopiste on tärkeä siinä, että se oikaisee käsityksiä, joiden mukaan käsitteellinen liike pohjaa ainoastaan subjektiin. Deleuzen intervallin ja henkisen automaatin käsitteet tarjoavat lähestymistavan, jossa moninaiset kuvamuodot ovat mahdollisia samojen teknologisten premissien puitteissa ja jossa subjektiviteetti itsessään on kuvamuotojen determinoima. Havainto
ymmärretään vastaanotetun liikkeen vastustamisena, viivyttämisenä sekä muuttamisena ruumiin ”erityisen kuvan” avulla.
Kuvien havaitseminen on täten vähentävää, riippuvaista kuvien valikoimisesta ja suodattamisesta ja avointa virtuaalisille kuvamuodoille.
Multilineaarisissa teksteissä, hypermediassa, käyttäjää kutsutaan tekemään valintoja ja päätöksiä, jotka ovat väistämättä
informaation esityksen konventioiden leimaamia. Näiden kon164
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ventionaalisten linkkien rikkominen edellyttää poispyyhkimisen
prosessia ja ajattelun altistumista omalle voimattomuudelleen.
Deleuzen henkisen automaatin käsite keskittyy nimenomaan ongelmaan ajattelussa itsessään ja pakottaa ajattelun kohtaamaan
oma impotenssinsa. Itseään vastaan asettuva ajattelu riippuu tilojen ja kuvien yhteensopimattomuudesta, sellaisesta koosteesta,
jota ei voida saavuttaa ideoiden vapaaseen assosiaatioon ja vakiintuneisiin käsitteellisiin linkkeihin nojaavan montaasin keinoin.
Henkinen automaatti ja intervalli ovat elinvoimaisia käsitteitä
teknologian filosofiassa, joka ei nojaa eheään subjektiin vaan jossa
moninaiset kuvamuodot itsessään rakentavat subjektiviteettia.
Suomentanut Pasi Väliaho
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Viitteet
1. William Uricchio valaisee aikakauden odotushorisonttia artikkelissaan
”Storage, Simultaneity, and the Media Technologies of Modernity” (ipv.). Ks.
myös Lundemo: ”The Dissected Image: The Movement of the Video” (ipv.).
2. Ytimekkään käsittelyn intervallin funktioista tarjoaa Rodowick (1997),
33–37.
3. Monet Bellourin kirjoitukset ”Texte introuvablesta” (1978) ”L’analyse
flambée’hen” (1990) koskevat näitä kysymyksiä.
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Todellisuuden intensiivisyys: Deleuze, Pasolini, Afrikka
Jukka Sihvonen

“Ilmeisesti nykyään on niin pitkästyttävää,
että ihmisillä ei ole omia elämyksiä. Ne on
korvattava lukemalla elämäkertoja, katsomalla pitkästyttäviä elokuvia, jopa väittelemällä Ernst Jüngeristä, hänhän on ollut mukana kahdessa sodassa. Ja tosi-tv:n
on näytettävä meille, toisessa todellisuudessa, miten osallistua toisten todellisuuteen. Siinä näytetään onnettomuuksia ja
kerrotaan dramaattisista rikoksista makuukamarissa. Naapurin puutarha on maailma. Pulinan sanattomuus, röntgenkatseen
sokeuttava vaikutus on järjestelmällistä.”
(Klimke 1997, 64, käännöstä muokattu.)

Tämän tekstin lähtökohta nojaa Lähikuva-lehdessä julkaisemaani
artikkeliin “Kohti pyhän praksista: Pasolini ja todellisuuden kosketus” (Sihvonen 1994), jossa kytken Gilles Deleuzen ja Pier
Paolo Pasolinin (1922–1975) ajattelua toisiinsa. Kyseinen numero sisältää myös Ville Pokkisen artikkelin “Pyhän Teresan ruumiissa: merkintöjä pyhästä St. Paolon kanssa”, jossa toistuu sama
pyrkimys (Pokkinen 1994). Myös Pokkisen tekstissä Afrikalla on
oma roolinsa, tosin pikemminkin laajempana taustakontekstina
kuin varsinaisesti “tekstinä” – kuten tässä, sillä otsikonmukaisen
pyrkimykseni lisäksi kytken käsittelyni Pasolinin Afrikka-elokuvaan Appunti per un’Orestiade Africana (1970).
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Gilles Deleuze viittaa Pasoliniin kahdessa yhteydessä. Cinéma
-teosten ensimmäisessä osassa, tarkastellessaan kuva-havainnon käsitettä ja etenkin sen kahta puolta, objektiivista (kameran
näkökulmasta epäsuorasti kerrottu tarina) ja subjektiivista (henkilön näkökulmasta kerrottu suora tarina), Deleuze käyttää esimerkkinä Pasolinin ajatuksia vapaasta epäsuorasta diskurssista
(discorso libero indiretto) (Deleuze 1986, 71–76). Objektiivinen ja
subjektiivinen ovat näin ajateltuina tietysti suhteellisia ja ne korreloivat toisiaan samaan tapaan kuin elokuvallisen sisällön piirteisiin
fokusoituva kuva-havainto korreloituu läsnäoloaan korostavaan ja
itsensä tiettäväksi tekevään elokuvakameran toimintaan. Pasolini
toimii niin ikään esimerkkinä, kun Deleuze kartoittaa Cinémateoksensa toisessa osassa elokuvan ja ajattelun välistä perinnettä.
Tässä yhteydessä hän viittaa etenkin problemaattisen ja teoremaattisen ilmaisun väliseen eroon, josta keskeisinä esimerkkeinä
ovat Pasolinin elokuvat Teorema (1968) ja Saló o le 120 giornate
di Sodoma (1975) (Deleuze 1989, 148–149). Pasolini voidaan
liittää Sergei Eisensteiniin “teoremaattisen” perinteen edelleen
kehittelyyn. Kenties vielä vahvemmin Pasolini kuitenkin tulkitsee uudelleen toista Deleuzen paikantamaa edeltäjää elokuvan ja
ajattelun traditioissa, “problemaattista” Antonin Artaud’ta.
Vapaa epäsuora diskurssi
Kehitellessään “oppia” elokuvan runoudesta (ja samalla eräänlaista elokuvan runousoppia) Pasolini rakensi havaintonsa modernin elokuvan kehityksestä juuri vapaan epäsuoran diskurssin (tai “subjektiivin”) varaan. Elokuvallisen kuvan lausumankaltainen vastine kielessä ei ollut suora tai epäsuora puhuttelu,
vaan vapaa epäsuora diskurssi. Deleuze selittää, mistä on kysymys viittaamalla Mihail Bahtiniin, jota Pasolinikin tunsi.
Sanomisakteissa ei ole useinkaan kyse kahdesta täysin hahmotettavissa olevasta subjektista tyyliin kertoja plus se, jonka kannalta asioista kerrotaan. Nämä kaksi subjektimuodostuksen tapahtumaa etenevät rinnatusten olematta silti kahteen erilliseen
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järjestelmään kuuluvan subjektin “sekoitus”. Pikemminkin ne
ovat samaan, itsessään heterogeeniseen systeemiin kuuluvan kahden subjektin eriytymistä. Kielen perusakti ei tällöin ole enää homogenisoiva metafora, vaan vapaa epäsuora diskurssi, joka aina
testaa kerronnallisen järjestelmän sulkeutuneisuutta. Kerronnassa
kohtaavat kerronnan kohteen tapa mieltää omaa maailmaansa ja
kertojan tapa kertoa kerronnan kohteesta. (Deleuze 1986, 73;
Pasolini 1988, 79–101, 167–185; Deleuze & Guattari 1988, 75–
110; Rodowick 1997, 62.)
Tällaisen vapaan epäsuoran diskurssin ja poeettisen elokuvan yhteys etenkin 1960-luvun elokuvissa näkyy Pasolinin mukaan erityisesti “neuroottisuutena” tai ainakin juuri tätä piirrettä Deleuze korostaa. Siinä todellisuuden neuroottisuus kohtaa
elokuvantekijän neuroottisuuden ja saa ilmauksensa elokuvan poeettisessa, vapaan epäsuoran diskurssin ilmaisukielessä.
Neuroottisen päähenkilön kuvista tulee visioita osana ohjaajan
tyyliä, joka näin peilautuu sankarinsa fantasioiden läpi. Tällaisen
ilmaisukielen kohdalla ei enää olla tekemisissä subjektiivisten tai
objektiivisten kuvien kanssa. Sen sijaan ilmaisu asemoi meidät
katsojina kuva-havainnon ja kameratietoisuuden korrelaatioon.
(Deleuze 1986, 74.)
Pelkistyneimmillään vapaan epäsuoran diskurssin elokuva on
objektiivis-realistisen (”läpinäkyvän” kameran) ja subjektiivisen
(henkilön “pään sisässä” olevan kameran) välissä. Tässä mielessä
esimerkiksi Pasolinin Afrikka-elokuvan maisemat ovat näkymiä
sekä 1960- ja 1970-luvun vaihteen Tansaniasta että Aiskhyloksen
tragedian tapahtumapaikoista. Tarina ei enää viittaa toden ideaaliin eli yrityksiin selvittää jotakin siitä, miten asiat todella ovat tai
olivat. Pikemminkin siitä tulee pseudo-tarina, tarinan simulaatio, tarina-jäljitelmä, sanalla sanoen runo. Objektiiviset ja subjektiiviset kuvat kadottavat erityiset luonteenpiirteensä, niitä ei voida
enää erotella toisistaan kuten ei diskurssimuodon kahta subjektiakaan. Ne menettävät identiteettinsä viitatessaan toisaalle johonkin sellaiseen, joka onkin vain viitattavissa. Ja kuten Deleuze
ja Guattari tähdentävät tuo “toisaalla” on korosteisesti myös
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jonkin tulemista (devenir, becoming) joksikin toiseksi (Deleuze &
Guattari 1988, 106).
Deleuze lukee oikeutetusti myös Pasolinin itsensä tähän
perinteeseen. Pasolinin elokuville on leimallista “runollinen
tietoisuus”, joka ei kuitenkaan ole tiukan estetistinen (kuten
Antonionilla) tai tekninen (Godard), vaan, kuten Deleuze toteaa,
mystinen ja pyhä (Deleuze 1986, 75). Juuri tällainen triviaalin ja
jalon, arkisen ja pyhän, jätteen ja ylevän vuorottelu, muuntelu ja
vaihtelu sekä niiden kautta hahmotettu rinnakkaisuus suhteessa
myyttiseen tarinarakenteeseen on Pasolinille ominaista. Suunta
toiseuteen syntyy ääripäiden symbioosissa. Afrikka-elokuvassa
niitä edustavat Aiskhyloksen trilogia, joka sijoittuu myyttiseen
menneisyyteen ja 1960-luvun Afrikka, joka pyristelee irti omasta
menneisyydestään. Runollisuuden polttoaineena on usko siihen,
että tutun ja oudon kohtaamisessa tuttukin alkaa näyttää uudelta
samalla kun outo kadottaa pelottavuuttaan. D. N. Rodowickin
mukaan Deleuze jopa näkee vapaan epäsuoran diskurssin perustavalla tavalla elokuvallisena ja filosofisena (Rodowick 1997,
61). Ja perustavana vielä lisäksi suhteessa sellaiseen elokuvaan ja/
tai filosofiaan, jonka eteen voisi liittää saman määrittäjän, jolla
Deleuze ja Guattari kuvasivat esimerkiksi Franz Kafkan tuotantoa termillä “mineur” (Rodowick 1997, 138–169). Siinä missä ilmaisu, joka on määriteltävissä termillä “majeur” voidaan luokitella olemisen, olemuksen ja pysyvyyden kategoriaan, “mineur”
-ilmaisut ovat aina potentiaalisen tulemisen diskursseja (Deleuze
& Guattari 1988, 105–106). Tästä näkökulmasta paitsi Pasolinin
elokuvatuotanto myös hänen yleisemmin elokuvaan liittyvä teoreettisempi pohdiskelunsa kytkeytyy selkeästi käsitteen “cinéma
mineur” ympärille.
Elokuva ja ajattelu 1 (Eisenstein)
Toinen laajempi yhteys, jossa Pasolini nousee esille, käy ilmi
Deleuzen kytkiessä Pasolinia siihen perinteeseen, jossa elokuvan ja ajattelun välinen suhde on korostetusti aktualisoitunut.
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Ryhtyessään hahmottelemaan tätä perinnettä laajemmin Deleuze
lähtee siitä yksinkertaisesta havainnosta, että elokuva sen alkuaikojen tekijöille ja tutkijoille merkitsi itsellistä automaattia, jossa
liike oli sen keskeisin funktio. Elokuvan ja liikkeen kannalta olennaista on, että tuo liike näyttäytyi automaattisena ja juuri tässä
automaattisuudessa syntyi kuvan taiteellinen luonne. Kuvan, automaattisuuden ja liikkeen yhteisyydestä saattoi edelleen syntyä
ajatteluun suuntautuva shokki, joka suoraan vaikutti hermostolliseen ja ajatukselliseen järjestelmään, aivoihin. Tällainen kuvan
automaattinen liike loi pohjan katsojassa olevalle henkistyneelle
liikkeelle, jossa tuo samainen liike ikään kuin uudelleen luotiin.
Tällaista kuvan kykyä, sen valtaa laajentaa vaikutusaluetta representaation ulkopuolelle, aina ajattelun alueelle asti, Deleuze kutsuu (Heideggeriin viitaten) “nooshokiksi”. (Deleuze 1989, 156.)
Hahmottaessaan ajattelun ja elokuvan perinnettä Deleuze palaa 1920-luvulle ja niihin ajatuksiin, joita tuolloin etenkin kokeellisen elokuvan alueella kehiteltiin elokuvan ja ihmisen ajatustoimintojen välille. Tässä suhteessa voidaan Euroopassa nähdä kaksi alueellisesti erottuvaa “suuntausta”: yhtäältä se elokuvateoreettis-käytännöllinen kirjoittelu, joka ilmestyi 1920-luvun
Neuvostoliitossa (Eisenstein ja kumppanit) ja toisaalta Ranskassa
(Epstein ja kumppanit). Olennaista molemmissa tapauksissa
on se, että teoria ja käytäntö lähes poikkeuksetta toimivat yhteistyössä. Näitä suuntauksia yhdistävä ajatus oli, että elokuvaan
uskottiin voitavan “istuttaa” shokinkaltainen vaikutus ja että
elokuvan uskottiin voivan “syöttää” tällainen shokkivaikutus katsojaan. Deleuzen mukaan vaarana kuitenkin oli, että elokuvan
ja sen liikeapparaatin “spirituaalinen automaatti” puettiin propagandan palvelukseen, ja mikä pahinta, tällä tavalla tehtiin väkivaltaa – ei vain oletetun yleisön omalle ajattelulle, vaan ennen
kaikkea elokuvalle ja sen mekaniikalle itselleen.
Täsmentäessään ajattelun ja elokuvan välistä yhteyttä Deleuze
palaa jo Cinéma 1:ssä käsittelemäänsä kantilaisen subliimin,
ylevän käsitteeseen, jonka hän tässä yhteydessä kytkee elokuvan
potentiaalisuuksia koskevaan kokemukseen (Deleuze 1989, 157).
173

Sihvonen

Voidaan ajatella, että elokuvallisessa kokemuksessa subliimi syntyy juuri siitä, että mielikuvitus kokee shokin, joka pakottaa sen
äärilleen ja samalla ajattelun luomaan uudenlaista kokonaiskuvaa
koko tuon mielikuvitusalueen suhteen. 1920-luvun eurooppalaisessa elokuvaperinteessä Deleuze, Kantia mukaillen, erottelee kolmenlaisia subliimi-rakenteita: matemaattisen (esimerkkinä Abel
Gance), dynaamisen (esimerkkeinä saksalaiset ekspressionistit,
mutta eritoten Murnau ja Lang) sekä dialektisen (Eisenstein)
(Deleuze 1986, 29–55; vrt. Crowther 1989). Tässä yhteydessä erityisestä, elokuvallisesta esimerkistä käy Eisensteinin dialektinen
subliimi, jossa “nooshokki” rakennetaan ja asemoidaan lähes systemaattisesti ennalta määrättyihin paikkoihin elokuvavirrassa.
Kolmiportaisessa subliimirakenteessa ensimmäinen paikka
muodostuu siirryttäessä kuvasta ajatteluun, havainnosta käsittämiseen. Tällaisessa “nooshokkien” montaasissa sekä kuvista
itsestään että niiden välisistä iskuista muotoutuu monikerroksinen kokonaisuus, joka säätelee elokuvallisen liikkeen vaikutusta
ylipäätään. Shokki vaikuttaa suoraan tajuntaan ja pakottaa ajattelemaan mahdollista kokonaisuutta. Se puolestaan onkin vain
ajateltavissa, sillä se on liikkeestä syntyvä ajan epäsuora representaatio. Tässä vaiheessa hahmotusprosessi on siis synteettinen eikä
analyyttinen.
Toinen paikka muotoutuu siirryttäessä käsitteestä affektiin, käsittämisestä sen kokemiseen ja tuntemiseen, jota kautta
ajatus ikään kuin palautetaan kuvalle. Emotionaalinen täyteys
tai “intohimo” annetaan takaisin älylliselle prosessille. Emme
voi kuitenkaan sanoa kumpi näistä on ensin, sillä kokonaisuus
tuotetaan sekä osistaan (erillisistä kuvista ja niiden shokeista) että
vastakohdista. Tuloksena on dialektinen kehä tai pikemminkin
spiraali, jossa älyllisen elokuvan korrelaattina (ei yksinomaan vastakohtana) on “aistimellinen ajattelu”. Eli kuten Deleuze sanoo
Eisensteiniin viitaten, “orgaanisen täytyy korreloida pateettisen
kanssa” (Deleuze 1989, 159).
Kokonaisuus ei ole enää ajatuksellinen logos, osasten yksinkertainen yhteen kokoamisen prosessi, vaan noissa osasissa kylpevää
174

Todellisuuden intensiivisyys

juopumusta ja paatosta. Tämä toisessa tasossa tapahtuva kylpeminen on juuri se ajattelun primitiivinen kieli, jota Eisenstein
kutsuu termillä “sisäinen monologi”. Tämä sisäinen puhe kuuluu elokuvan spirituaalisen automaatin toimintaan ja on perimmältään kinematografista, elokuvallisen ilmaisukielen toimintaan liittyvää. Tätä kautta sillä on myös kytkös – toisin kuin
yksityisellä unella – suoraan kollektiiviseen ajatteluun ja alitajuntaan. Ensimmäisessä vaiheessa siirrymme siis shokki-kuvasta muodolliseen ja tiedostettuun käsitteeseen. Toisessa vaiheessa (vaikka nämä itse asiassa ovat päällekkäisiä pikemmin kuin
peräkkäisiä prosesseja) siirrymme aina tietoisesti tajutun käsitteen mukana tulevasta alitajuisesta käsitteestä aineelliseen kuvaan
takaisin, joka sitten jälleen tuottaa uuden shokin: kuva saa affektiivisen latauksensa.
Tämäntyyppinen elokuvallista ilmaisukieltä edeltävä (ja siihen
perustuva) primitiivisen, esi- ja ei-merkityksellisen ajattelun muoto (joka lisäksi on vapaa sivistyneen kielen verbaalisidoksesta) on
selvästi läsnä Jean Epsteinin teorioissa. Mutta kuten Deleuzekin
osoittaa, juuri ranskalainen teoretisointi asetti tässä suhteessa etusijalle sellaiset primitiivisen ajattelun muodot kuten unet,
valveunet ja fantasiat. Yhtä kaikki sekin alleviivasi kuitenkin ajattelun alitajuisten mekanismien keskeisyyttä. Deleuzelle tämä antaa tilaisuuden viitata teorian tasolla metaforan ja metonymian
käsitteisiin ja siihen Roman Jakobsonin näkemykseen, jonka mukaan elokuva on metonymistä (toisin kuin metaforakeskeinen
kieli), koska sen täytyy ensin käsitteellistää kuvat (kuva käsistä
plus kuva värisevistä lehdistä = tärisevät kädet) ja luoda uusi käsite
niiden jatkumon kautta. Deleuzen mukaan tämä on totta vain jos
kuva(t) rinnastetaan kielen lausumiin, sanomistapoihin. Sen sijaan, jos elokuvan kuvat otetaan suoraan ja konkreettisesti sellaisina kuin ne ovat (eikä “ikään kuin” kielenä), ne voidaan nähdä
yhtä hyvin metaforina kuin metonymioina. Ne ovat aina sekä
suuremmasta joukosta tehtyjä valintoja että osasia jatkumoissa.
(Deleuze 1989, 160.)
Kolmikierteisen havaintospiraalin esiasteet sisältävät aisti175
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mellisen shokin, joka “kohottaa” meidät kuvista ylös tietoisen
ajattelun tasolle. Sitten “figuraalinen” ajattelu esimerkiksi sisäisen
monologin muodossa palauttaa meidät takaisin kuviin antaen
uuden affektiivisen shokin. Nämä kaksi yhdentyvät liittämällä
toisiinsa korkeimman tietoisuuden muodon ja matalimman alitajuisen muodon. Vastaanottoon suunnatun shokin kolmas paikka ei ole kuvasta käsitteeseen eikä käsitteestä takaisin kuvaan,
vaan kuvan ja käsitteen yhtenevyydessä, niiden symbioosissa. Se
toteutuu silloin, kun käsite itsessään on jo kuvassa tai kuva on
jo itsessään käsite. Tämä ei kuitenkaan ole enää orgaanista sen
enempää kuin pateettistakaan, vaan pragmaattista, praktista ja
dramaattista kuva-toimintaa, joka aina viittaa ihmisen ja maailman väliseen suhteeseen.
Yhteenvetäen, nooshokki jäsentyy (1) suhteesta kokonaisuuteen, joka voidaan ajatella vain tietoisen pohdiskelun kautta; (2)
suhteesta ajatteluun, joka voidaan hahmottaa vain kuvien alitajuisen virran muodossa ja (3) sensomotorisesta suhteesta ihmisen ja maailman sekä luonnon ja ajattelun kesken. Deleuze
tiivistää nämä kolme eisensteinilaista, ajatteluun suunnattujen
nooshokkien paikkaa käsitteisiin kriittinen ajattelu, hypnoottinen ajattelu ja toiminta-ajattelu (Deleuze 1989, 163).
Vetäessään yhteen esittelemiään Eisensteinin ajatuksia elokuvasta “iskusarjoina”, “massojen taiteena”, “uudenlaisen ajattelun
muotona” jne. Deleuze toteaa niiden kuulostavan tämän päivän
näkökulmasta ikään kuin ne olisivat “museossa olevia reliikkejä historiasta”. Laajemmin tämä kytkeytyy myös koko avantgarde-elokuvan (ja sen teorian) perinteeseen. Eikö sekin utopioineen, ihanteineen ja ajatuksineen kuulosta tänään museoidulta kokoelmalta outoja päähänpinttymiä, jotka populaarikulttuurin ja postmodernin aikakauden “objektiivinen todellisuus” on aikaa sitten todentanut pelkiksi houreiksi? Deleuze
kysyy: miten käy menneille suuruuksille, kuten Hitchcockin
suspenselle tai Eisensteinin shokille, kun ne tärveltyvät keskinkertaisten ohjaajien käsissä? Kun väkivalta ei ole enää kuvan liikkeen,
sen värähtelyjen “automaattista” väkivaltaa, vaan yksinkertaisesti
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tuon kuvan pöhöttyneen sisuksen verenpunaista epämääräisyyttä? (Deleuze 1989, 164.)
Sisältö, representoitu, on ylituotannossaan kokenut samalla
myös inflaation eikä siitä ole enää ravinnoksi ajattelulle. Elokuva
tukehtuu omiin jätteisiinsä, määrälliseen keskinkertaisuuteensa.
Tätä vain entisestään korostaa into, jolla se osallistuu massojen
kohteluun propagandan ja manipulaation asein. Määrällistyessään
elokuva ja kulttuuri samalla “fasistisoituvat”. Tässä Deleuze seuraa
Pasolinin etenkin sanomalehtikirjoittelussaan voimakkaasti esille
tuomaa ajatusta kulutusyhteiskunnan veikeästä fasismista, jonka
toimeenpanijana ja ilmentäjänä on läntisen markkinatalouden
viimeinen tukipylväs, keskiluokkaistunut porvaristo (ks. Caesar
1985). Deleuzen sanoin “spirituaalisesta automaatista” on tullut muumio (Deleuze 1989, 166). Toisaalta, jos tässä seurataan
Paul Virilion ajatuksia (joihin Deleuzekin viittaa), niin tämäntyyppinen kehitys on tietyssä mielessä vain johdonmukaista, sillä
kuva-liikkeen mekanismihan on etenkin varhaisen äänielokuvan
muodossa varsin olennaisesti yhteydessä sodan ja ylipäätään valtiollisen propagandan erilaisiin organisaatioihin (Virilio 1989).
Ideologisina kannanottoina Debordin “spektaakkelin yhteiskunta”, Deleuzen “kontrolliyhteiskunta” tai Virilion “informaatioyhteiskunta” sisältävät Pasolinin kanssa paljon yhteisiä näkemyksiä ajattelun ja audiovisuaalisen median yhteyksissä tapahtuneista muutoksista. Pasolinin näkökulmasta kenties keskeisin
noista muutoksista koskee juuri kokemuksen ja niin muodoin
myös todellisuuden intensiivisyyttä. Pasolinin “merirosvokirjoitukset” (esseekokoelma Scritti corsari ilmestyi vuonna 1975) ja
kätketymmin elokuvatkin pohtivat syitä sille vähenemiselle ja katoamiselle, joka koskee mahdollisuuksia kokea todellisuuden intensiivisyyttä.
Elokuva ja ajattelu 2 (Artaud)
Lainaus Christoph Klimken Pasolini-teoksesta tämän artikkelin
alussa viittaa juuri sellaiseen muutokseen, jonka Pasolini rekis177
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teröi entistä voimakkaampana 1970-luvun alussa ja jota Virilio on
nimittänyt “katoamisen estetiikaksi” (Virilio 1994). “Uskovana”
ja “epäilijänä” Pasolini toimii esimerkkinä tämäntyyppisen kehityskulun kannalta – etenkin sen kritikoijana (kuten viimeistään
elokuva Saló osoittaa), mutta hänellä on tässä suhteessa äänekäs
edeltäjä: Antonin Artaud, joka kiihkeästi uskoi elokuvaan ja sen
“voimaan” muutamana vuotena 1920-luvun puolivälin jälkeen.
Tässäkin mielessä Artaud ja Pasolini voidaan vaivatta sijoittaa siihen samaan elokuvateoreettiseen perinteeseen, jonka tähtäimessä
on ollut “tulevaisuuden elokuva” tai “potentiaalisuuden elokuva”.
Tuon vaihtoehtoisen elokuvan mahdollinen teoria muhii elokuvissa itsessään ja niiden pyhyyttä tavoittelevassa käytännöllisyydessä.
Artaud’n mukaan elokuvan täytyisi pystyä välttämään kahta allikkoa: abstraktia kokeellisuutta, josta hän syytti etenkin
Germaine Dulacia ja muita 20-luvun ranskalaisia avantgardisteja, sekä figuratiivista kaupallisuutta eli Hollywood-tarinoita.
Elokuvaan vielä uskovalle Artaud’lle (vuosina 1924–1928) elokuva saa aikaan neurofysiologisia värähtelyjä prosessissa, jossa kuvan
tehtävänä on antaa shokki-isku hermoihin niin, että uusi ajatus
syntyy ja lähtee liikkeelle (Deleuze 1989, 165). Näin ollen kuvan
kohteena on ajattelutoiminta. Deleuzen mielestä Artaud’n erottaa Eisensteinista se, että hänelle kuvaan liittyy olennaisesti tietty
“vallattomuus”: kuvan merkitystäyteys ja sen mahdollisuus iskeä
ajatteluun kielen ohitse tai pikemminkin ennen kieltä. Nopeasti
Artaud kuitenkin kadotti tämäntyyppisen uskonsa elokuvaan.
Viimeistään ääni – paradoksaalisesti – tuotti tuon muumion.
Kuva eli niin kauan kuin se voi olla elävällä tavalla suhteessa
ajattelemattoman, määrittelemättömän ja vain viitattavissa olevan kanssa. Ajattelu ei tällöin törmännyt unen muumioon, vaan
päinvastoin juuri tuosta muumiosta tuli ajattelun koko ydin, sen
kääntöpuoli. Niin kauan kuin Artaud vielä uskoi elokuvaan, hän
kiitti sitä – ei niinkään siitä, että se panisi meidät ajattelemaan
synteesejä, kokonaisuuksia, tarinoita, johtopäätöksiä jne., vaan
siitä, että se hajotti, tarjosi mitättömyyttä, aukkoja ilmeisyyksien
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pinnassa ja pakotti uuden ajatuksen esiin.
Artaud kääntää ylösalaisin Eisensteinin aksiooman: jos on totta, että ajattelu riippuu shokista joka synnyttää sen, se voi ajatella
vain yhtä asiaa eli sitä, että me emme ajattele vielä. Se pakottaa
esiin voimattomuuden ajatella kokonaisuutta ja itseä kokonaisuutena. Se asettaa eteemme itseensä ajattelemisen prosessiin kuuluvan paradoksaalisen piirteen, ajattelun produktiona, joka aina on
jo valmiiksi fossiili, sijoiltaan ja luhistunut. Meidät saa siis ajattelemaan ajattelun vallattomuus, mitättömyys, ajateltavissa olevan kokonaisuuden puuttuminen. (Deleuze 1989, 167.) Tällainen
sulkeutumattomuus, viitatessaan kokonaisuuden ulkopuolelle,
merkitsee problemaattista rakennetta. Deleuze erottaa elokuvaajan “kaksi matemaattista instanssia”, problemaattis-konstruktivistisen ja teoremaattis-aksiomaattisen. Edellinen korostaa
ulkoapäin tulevaa tapahtumaa ja jälkimmäinen taas sisäisiä suhteita, jotka etenevät periaatteista johtopäätöksiin. (Deleuze 1989,
174.)
Problemaattinen rakenne liittyy myös aistimellis-motoriseen
ketjuun, ihmisen ja maailman väliseen suhteeseen tavalla, josta toki Eisensteinkin oli kiinnostunut. Teoremaattinen rakenne
taas merkitsee figuureista, metaforista ja metonymioista luopumista. Deleuze näkee juuri Pasolinin ohjaajana, joka tuotannossaan toistuvasti tutki sekä problemaattisen että teoremaattisen “muodon” ominaispiirteitä. Pasolinin Teoremassa (1968)
jokainen tapaus (episodi, joiden päähenkilöinä ovat vuorollaan kaikki perheenjäsenet) muodostuu sulkeutuneeksi tarinakappaleeksi, jonka “ratkaisuun” oleellisesti vaikuttaa ulkopuolinen voima, elokuvassa Terence Stampin esittämä nimetön “vierailija”. Kyse on siis tyypillisesti problemaattisesta rakenteesta.
Salòssa (1975) taas ei ole enää mitään probleemaa, koska meille
katsojina ei anneta paikkaa suhtautua tähän kokonaisuuteen
ulkoa päin, vaan meidät pakotetaan olemaan kaiken aikaa tapahtumatilassa, kerronnassa ja sen rakenteessa sisällä. Deleuzelle
Salò onkin puhdas, kuollut teoreema, kuoleman teoreema, siinä
missä Teorema on vielä elävä probleema (Deleuze 1989, 175; vrt.
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Sihvonen 1993). Sikäli kuin Pasolinin tietty realismi tähtäsi naamioiden riisumiseen ja pyrkimykseen koskettaa todellisuutta suoraan vailla välikäsiä, Salò on nähtävissä Maurizio Vianon tapaan
“yhden periaatteen nimissä tuhottujen erilaisuuksien allegoriana”
ja “äärimmäisenä parodiana realismin vihollisista” (Viano 1993,
301–302). Toisaalta problemaattisuuden korvautuminen aksiomaattisilla teoreemoilla heijastaisi myös sitä epätoivon ja -uskon
kasvua, jonka Pasolini aivan ilmeisesti koki 1970-luvun alussa,
monellakin eri tasolla ja tavalla.
Vaikka elokuvan ja ajattelun yhteyttä hahmottelevassa teoreettisessa perinteessä Eisensteinin rooli näkyy keskeisenä, lienee
Artaud ja laajemminkin 1920-luvun ranskalainen “impressionismi” se traditio, johon Pasolinin voisi kytkeä nimenomaan “potentiaalisen elokuvan” pohtijana (vrt. Aitken 2001, 69–90). Vaikka
Pasolini itse korosti eroa omien elokuvasemioottisten teorioidensa ja elokuviensa välillä (ja tavallaan perustellusti, sillä nuo teoriathan käsittelivät enemmän “cinemaa”, kun taas elokuvat olivat
“filmejä”), lähempi yhteys löytyy siitä Pasolinin tuotannosta, joka
ikään kuin jo valmiiksi “sekoittaa” elokuvaa ja teoriaa toisiinsa.
Appunti per un’Orestiade Africana ei ole avainteos yksinomaan
tuon sekoituksen suhteen, vaan myös esimerkki siitä yhteisestä,
filosofisesta territoriosta, jolla Pasolini ja Deleuze liikkuvat.
Afrikkalainen Orestes
Dokumentaariseksi essee-elokuvaksi luonnehdittu Appunti per
un’Orestiade Africana (”Merkintöjä afrikkalaista Oresteiaa varten”) valmistui Medean (1970) tuotantoprosessin aikana Italian
televisiolle (RAI). Lähtökohtana oli Aiskhyloksen Oresteia-trilogian elokuvaaminen ja sen sijoittaminen nykypäivän Afrikkaan.
Idea rinnastaa toisiinsa myyttinen Kreikka ja Afrikka, mennyt
aika ja nykypäivä, heijasteli pyrkimyksiä, joita Pasolini oli kokeillut jo Edipo Re (Oidipus, 1967) -elokuvassa. Pasolini tuli näin
tuottaneeksi tavallaan oman klassikkotrilogiansa, johon
Euripideen Medeian (lastensa surmaajan) ja Aiskhyloksen
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Oresteen (äitinsä surmaajan) lisäksi kuului siis myös Sofokleen
Oidipus (isänsä surmaaja). Aiskhyloksen Oresteia esitettiin
ensimmäisen kerran vuonna 458 eaa ja se koostuu kolmesta näytelmästä: Agamemnon, Hautauhrintuojat (tai Haudalla
uhraajat) ja Eumenidit (eli Raivottaret; nämä sulkuihin merkityt nimet ovat Kirsti Simonsuuren käännöksestä: ks. Aiskhylos
2003). Tarinan keskushenkilönä on Orestes. Kostoksi hän
surmaa äitinsä Klytaimnestran, joka on rakastajansa kanssa
murhannut hänen isänsä, Argoksen kuninkaan Agamemnonin.
Kostonhenget vainoavat maanpaossa elävää Orestesta, kunnes
hän palaa Ateenaan ja jumalten tuomioistuimen eteen. Viimein
Ateenan suojelusjumalatar Pallas Athene julistaa vapauttavan tuomion, kostonhenget muuttuvat hyväntahtoisiksi eumenideiksi ja
trilogia päättyy juhlakulkueeseen.
Sekä Oresteian teemaan että Afrikkaan Pasolini oli tarttunut jo aiemmin. Vuonna 1960 hän oli ollut mukana sovittamassa Oresteiaa teatteriesitykseksi ja vuonna 1966 hän kirjoitti näytelmän Pylades, joka tapahtumiensa ja henkilöidensä
kannalta on suoraan kytköksissä Aiskhyloksen tragediaan (ks.
Braad Thomsen 1989, 102–110; Schwartz 1992, 550–552). Myös
näytelmään Il padre selvaggio (1963) Pasolini oli sijoittanut afrikkalaisen isän sekä hänen Eurooppaan tulleen opiskelijapoikansa,
Davidsonin ja tämän toiseksi isähahmoksi kehkeytyvän opettajan
välisen kolmiodraaman (ks. Rohdie 1995, 92–93). “Villin isän”
oli tarkoitus valmistua myös elokuvaksi, mutta La ricotta -elokuvan (1962) aiheuttama jumalanpilkkasyyte oikeudenkäynteineen
karkotti tuottajat tästä hankkeesta ja kirjanakin se ilmestyi vasta
vuonna 1975.
Pasolinin Afrikkalainen Oresteia koostuu kolmesta elementistä. Keskeisen ideologisen ulottuvuuden muodostavat Roomassa
opiskelevien afrikkalaisten opiskelijoiden ja Pasolinin käymät keskustelutuokiot. Toisen, suoremmin elokuvallisen ulottuvuuden
muodostavat Tansaniassa ja Ugandassa kuvatut dokumentaariset
ja niihin rinnastuvat fiktiiviset jaksot, joissa Aiskhyloksen tekstiä
“kuvitetaan” elokuvaksi. Kolmatta muotoa edustaa taltiointi, jos181
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sa kuvataan improvisoivaa jazz-orkesteria. Nämä elementit muodostavat kuitenkin vasta karkean hahmotuksen elokuvan moniulotteisuudesta.
Siinä missä Pasolini-tutkijoista Naomi Greene sivuuttaa
Afrikka-dokumentin lyhyellä maininnalla, Maurizio Viano pitää
sitä Pasolinin “audiovisuaalisen estetiikan” ja eritoten sen realismi-käsitysten kannalta lähes avainteoksena (Greene 1990, 128;
Viano 1993, 250–257). Myös Sam Rohdie pysähtyy Afrikkaelokuvan kohdalla pohtimaan laajalti Pasolinin todellisuus/
elokuva -käsitysten – sekä teoreettisten että konkreettisten – koko
kirjoa (Rohdie 1995, 83–116). Pasolini teki elokuvansa RAI:n
“tilaustyönä”, mutta televisiossa sitä ei hänen elinaikanaan esitetty ja ensi-iltansakin se sai pienessä venetsialaisessa elokuvateatterissa vasta samana syksynä (1975), kun Pasolini kuoli (Schwartz
1992, 552).
“Etsiessään kuvia, toisia kuvia, silmä suuntautuu Afrikkaan,
Intiaan, Jemeniin ja löytää uuden maailmanminän vieraasta
maasta” (Klimke 1997, 43). Oheinen lainaus sisältyy Christoph
Klimken tapaan luetteloida Pasolinin elokuvatarinoita tiiviinä
virkkeinä. Huomio kiinnittyy kääntäjän sanavalintaan “maailmanminä”, joka alkutekstissä on muodossa Weltwir eli “maailmame” (Klimke 1995, 43). Käsitteellisen hienosäädön voisi sivuuttaa korostamalla, että maailmana minä onkin aina kollektiivinen me. Näin on huolimatta siitä, että hyväksyisi Rohdien
ajatuksen, jonka mukaan Pasolinin elokuva ei käsittele Afrikkaa
ja afrikkalaista tietoisuutta, vaan Pasolinia itseään ja hänen poeettista tietoisuuttaan (Rohdie 1995, 97). Tuota poeettista tietoisuutta voisi kutsua “primitivismiksi” (Rohdie 1995) tai “tietyksi realismiksi” (Viano 1993) tai ylipäätään “harhaoppisuudeksi”
(Greene 1990). Afrikka-elokuvassa sen “metodologia” – analogisten asetelmien luonnostelu – on keskeiseltä osaltaan lavealti
käytössä.
Elokuvan alkujakso sisältää dokumentaarisia kuvavälähdyksiä Afrikasta (kuvat 2–7). Samalla kuullaan Pasolinin selostusääni, jossa hän kommentoi kuvissa näkyvää sekä nähdyn yhteyttä
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suhteessa hänen ideoihinsa Orestes-elokuvasta (näyttelijät, kuvauspaikat, tapahtumapaikat, jne.). Huomiota kiinnitetään erilaisiin kauppapaikkoihin ja toreihin (maaseudulla ja kaupungissa,
uudenaikaisia ja perinteisiä), joilla ihmiset kokoontuvat ja joilta
voi löytää mahdollisia – “realistisia ja tosia” – näyttelijöitä. Punaarmeijan kuoro laulaa taustaäänenä venäjäksi “Eespäin, eespäin
tiellä taistojen, rintamaamme yhtykää te siskot, veikot...” samalla,
kun näemme kuvia tehtaasta, josta työläistytöt ovat poistumassa
ja koulusta, jonka pihalla poikaoppilaat ovat kuokkimassa, ja sitten sisällä oppitunnilla (kuva 8).
Tämän runsaat 20 minuuttia kestävän jakson jälkeen siirrytään valkokankaan kuvan kautta elokuvan esitystilanteeseen
(kuvat 9–10): ikään kuin Pasolini olisi juuri näyttänyt tämän
jakson ja haluaisi keskustella siitä Roomassa opiskelevien afrikkalaisten opiskelijoiden (noin 20 miestä) kanssa. Pasolinin kysymys
Aiskhyloksen näytelmän ajallisesta sijoittamisesta kirvoittaa keskustelun Euroopan ja Afrikan keskinäissuhteista laajemminkin.
Keskustelu täsmentää Afrikan jakautumisen kansoihin, heimoihin, kyliin, sekä siihen, kuka näiden alueiden rajat oikeastaan on
kartoittanut ja määritellyt: yleensä eurooppalainen näkökulma on
ollut territorion piirtäjänä. Onko moderni Afrikka siis jo itsessään
liian eurooppalaistunut?
Keskustelun jälkeen palataan Afrikka-kuvien pariin. Nyt
pääosassa on maisema: Pasolini antaa afrikkalaisille puille (akaasioille, erilaisille palmuille, jne.) erinyitä, fuurioita eli raivottaria
esittävän roolin (kuva 11). Fuurioita Aiskhylos kutsuu “ikuisen
yön lapsiksi” ja Sofokles “Maan ja Varjojen Tyttäriksi” (Viano
1993, 255–256). Tartaroksessa, antiikin helvetissä, “on fuurioilla, koston jumalattarilla, tyyssijansa, ja sieltä he nousevat elävien
maailmaan lyödäkseen uhrejaan kulkutaudeilla ja kärsimyksillä”
(Henrikson 1993, 344). Pasolini mieltää heidät hirviömäisiksi,
pelottaviksi, hiljaisiksi, syviksi. Heissä on läsnä ihmisen eläinulottuvuus, kuten haavoittuneessa naarasleijonassakin, josta on useita kuvia (kuva 12). Surmattuaan Klytaimnestran Orestes kohtaa
fuuriat Aiskhyloksen tekstissä näin:
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“Aah! Aah! Nyt mitä näen? Gorgon muotoisia naishahmoja, on viitta musta, käärmeet pään ympäri! Aah, paeta mun
täytyy. (Aiskhylos 1961, 121.)
Oo oo oo! Näen kammottavia naisia, ovatko ne palvelijoita! Ne tulevat! Gorgon hahmoisia, mustia, kiiltäviä viittoja,
käärmeitä sikiävät päät! En voi jäädä tänne!” (Aiskhylos
2003, 143–144.)
Pasolini puhuu muinaisen Afrikan, “fuurioiden ajan”, katoamisesta. Taustalla soi Gato Barbierin jazz. Puiden ohella kuvat
keskittyvät afrikkalaisiin maisemiin ja eritoten savuun niissä.
Mukana on myös dokumenttivälähdyksiä sotilaskoulutuksesta
sekä katkelmia Biafran sodan uutisfilmistä. Pasolini kytkee ne
Kreikan ja Troijan välisen konfliktin kautta edustamaan abstraktia sotaa yleensä, jossa pääosassa ovat kansat, ihmiset (kuvat 13–
18). Esitysmuoto on näissä yhteyksissä aina ehdollinen ja tulevaan
mahdollisuuteen viittaava: “Tämä voisi olla Troijan palo, tämä
voisi olla Pylades, tässä voisi olla Agamemnonin hauta, hän voisi
esittää Elektraa, jne.” (Vrt. Rohdie 1995, 113.) Haavoittuneiden
sotilaiden kuvat viittaavat myös yleiseen kärsimykseen, kuolemaan, suruun. Koska nämä kokemukset ovat yleisinhimillisiä,
yleismaailmallisia, miksei siis antiikin tragedian voisi aivan hyvin
kuvittaa afrikkalaisin kuvin surusta ja tuhosta?
Noin elokuvan puolivälissä on merkillinen, runsaan kymmenen minuutin mittainen poikkeama: viitattuaan afro-amerikkalaiseen perinteeseen Pasolini siirtyy kuvaamaan jazz-trion (Gato
Barbieri, Donald Moye, Marcello Melio) ja kahden laulusolistin (Yvonne Murray, Archie Savage) studiossa taltioitua esitystä (kuvat 19–22). Improvisoitu laulu (jonka sanoitukset ovat
Aiskhylosta englanniksi) ja ultramodernistinen jazz muodostavat
aluksi lähes koomisen luonnehdinnan tyypillisestä 1960-luvun
performanssitapahtumasta. Kun perinne vietiin Afrikan mantereelta Amerikkaan, tämäkö siitä tuli? Kytkös on kuitenkin
syvempi, sillä Yvonne Murray laulaa mm. Kassandran vuorosanoja. Hän on Agamemnon-tragedian hahmo, vangiksi otettu troijalainen kuninkaantytär, joka surmataan yhdessä Agamemnonin
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kanssa. Kassandran lauluun sisältyy olennainen ennustus:
“Jumalten unohtamana en kuole kuitenkaan. Kostajani
nousee, poika isänsä surman äidinsurmin kostaa.
Maanpakolainen, tuetta hän harhaa, vaan kääntyy kotiin,
kruunaa suvun turmat; isänsä ruumis hänet tänne kutsuu.
(Aiskhylos 1961, 52.)
Kuolemme, vaan jumalilta ei jää maksamatta mikään: tulee pian eräs meidän puolestamme kostamaan, poika joka
tappaa äidin, isän tähden verta vuodattaa. Kulkuri ja pakolainen, tästä maasta karkotettu tulee, kärsimyksen kivet
panee paikoilleen, auttaa ystäviä. Tämän suuren valan vannoivat jumalat: kun isä makaa maassa, poika tulee takaisin.” (Aiskhylos 2003, 68.)
Poikkeaman jälkeen palataan Afrikkaan, jazz-musiikin edelleen
soidessa taustalla. Jälleen uutisfilmin kaltainen taltiointi kuvaa,
ilmeisesti vangiksi saadun ja valkoisilla köysillä puuhun sidotun vihollissotilaan teloitusta (kuvat 23–24). Laukausten jälkeen kuva keskittyy kuolevan vangin sidottuihin väriseviin käsiin. Tämän jälkeen kuvat siirtyvät hautaamiseen keskittyen haudalla valittavaan naiseen (kuva 25). Ääniraidalla Pasolini puhuu
Agamemnonin kuolemasta ja hänen haudastaan. Tapahtuma
johtaakin elokuvan aiempaa suoremmin tasolle, jossa vapaa epäsuora diskurssi määrittää sen tyylilliset ratkaisut. Seuraa jakso,
jota varten Pasolini on pyytänyt löytämänsä haudan luona olevan majan asukkaita näyttelemään hautauhrin tuomiskohtauksen
(kuva 26). Kuvakertomuksen aikana Pasolini lukee Aiskhyloksen
tekstiä. Tätä seuraa toinen jakso – kuvattuna ikään kuin se olisi
jo valmiista, aiotusta elokuvasta – Oresteesta saapumassa isänsä
haudalle. Tuulessa heiluvat puut osoittavat, että raivottaret ovat
heränneet eloon ja vainoavat nyt Orestesta (kuvat 27–29).
Aiskhyloksen Orestes palaa Ateenaan ja Pallas Athenen temppeliin – Pasolinin tapauksessa Dar es Salaamiin. Siellä Pasolini
valitsee tapahtumapaikaksi uuden yliopistokampuksen, koska se
edustaa tyypillistä anglosaksista ja neokapitalistista arkkitehtuu185
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ria. Täällä nuoria afrikkalaisia koulutetaan tulevan uuskapitalistisen maailman malleja, arvoja ja ihanteita varten. Pasolini pysäyttää Oresteen yliopiston kirjakaupan luo: kyltti oven yläpuolella
kertoo, että se on Kiinan kansan ja -tasavallan lahja Tansanialle
(kuva 30). Toisaalta, kuten Pasolini osoittaa, kirjat itse kaupan ikkunassa kertovat aivan jostain muusta. Ne ovat englannin ja englanninkielisen maailmankulttuurin oppikirjoja (kuva 31). Tämä
jänneväli, jossa yhtäällä on kommunistinen Kiina ja toisaalla
englanninkielinen, kapitalistinen Länsi, on Pasolinille merkkinä
“uudesta kaupungista” (kuva 32). Sen piirteitä löytyy niin Dar
es Salaamista, Kampalasta, kuin Kigomastakin. Oresteelle nämä
uudet muodot merkitsevät loputonta ihmettä. Varsin kuvaava
on panorointi, jossa Orestes seisoo seinustalla niin, että seinässä
oleva teksti – NATIONAL – näkyy selvästi, kunnes hän ryhtyy
kävelemään ja häntä seuratessaan kamera paljastaa sanan, johon
aiemmin nähty liittyi: BANK (kuva 33).
Tämän jälkeen palataan vielä keskusteluun afrikkalaisten
opiskelijoiden kanssa. Keskustelu käsittelee muutosta, transformaatiota: miten tarinassa fuuriat muuttuvat inhimillisiksi olennoiksi, miten afrikkalaiset muuttuvat eurooppalaisiksi, miten
mennyt muuttuu uudeksi. Keskustelun jatkeeksi Pasolini palaa
vielä Afrikkaan kuvaten esimerkkejä menneen ja uuden kytkeytymisistä toisiinsa. Kansantanssiesityksen taltiointi sekä toistaa
muinaisen riitin että on simuloitua hauskanpitoa. Hääkulkueen
ja koko hääseremonian merkit viittaavat menneeseen, maagiseen
maailmaan, vaikka siinä on läsnä monia modernejakin piirteitä
(kuvat 34–36). Myös Aiskhyloksen trilogia päättyy juhliin ja
juhlakulkueeseen. Jumalat ovat vapauttaneet Oresteen, erinyit
ovat muuttuneet hyväntahtoisiksi eumenideiksi, “luonnollisen”
kostonkierteen tilalle on tullut sivistyneen kaupungin demokraattinen oikeus. Aiskhyloksen Pallas Athenelle antamin sanoin:
“Minä sydämeni pohjasta ilahdun, kun kuulen, minkä auvoisan suosion he maalleni lupaavat. Jumalallista ylistän
katsetta Peithon, jonka lumovalta kieltäni ja suutani johti,
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Erinyit rajun, tiukan kun antoivat kiellon. Vaan Zeus,
Rauhanpuolustaja, oli voitokas, ja sävyisä kilpamme voittaa. (Aiskhylos 1961, 169.)
Iloitsen lupauksista joita jumalat täyttävät näin anteliaasti tälle maalleni. Mikä onni että Peithon silmät vahtivat kieltäni ja suuni puhetta kun he hyökkäsivät hurjasti!
Mutta Zeus, puhujien jumala, oli vahvin, niin että hyvä
voittaa meidän kiistamme, ikiaikoihin asti.” (Aiskhylos
2003, 196–197.)
Loppujaksossa puna-armeijan kuoron “Eespäin, eespäin...” kuvitetaan pellolla kuokkivan miehen, naisen, kokonaisen, samaan
tahtiin työskentelevän joukon kuvilla (kuva 37). Uusi maailma
on syntynyt. Mutta eroaako tämä agraarinen lopultakaan sen urbaanista vastineesta? Tässä ympäristössä venäläinen vallankumousmarssi on yhtä vieras melodia kuin länsimais-latinalainen
jazz. Ankkuroimalla länsimaisen filosofian juuret nimenomaan
Kreikkaan, Deleuze ja Guattari osoittavat myös laajemman
yhteyden, jonka Pasolinin elokuva saattaisi hyvinkin allekirjoittaa – jo siksi, että siinä on oma ironiansa:
“Näillä taloudellisilla, poliittisilla ja sosiaalisilla perustoilla
kapitalismi reaktivoi kreikkalaisen maailman. Se perustaa
uuden Ateenan. Kapitalismin ihminen ei ole Robinson,
vaan Odysseus, viekas plebeiji, suurkaupunkien keskivertokansalainen, alkuasukasproletaari tai siirtolaismuukalainen, joka lähtee äärettömään liikkeeseen – vallankumoukseen. Kautta kapitalistisen maailman kaikuu ei
yksi, vaan kaksi tunnushuutoa, jotka kumpikin sitten
tuottavat saman pettymyksen: Kaikkien maiden siirtolaiset, yhtykää... Kaikkien maiden proletaarit... Amerikassa
pragmatismi, Venäjällä sosialismi toteuttavat kumpikin
oman Odysseuksen paluunsa: veljien ja tovereiden uudet yhteiskunnat toistavat kreikkalaisen unelman, palauttavat “demokratian arvon ja arvokkuuden”.” (Deleuze &
Guattari 1993, 103–104.)
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Oresteian uusimpaan käännökseen kirjoittamissaan selityksissä
Kirsti Simonsuuri toteaa, että “Raivottaret eivät olleet sodanjumalia; heidän uhkakeinonsa olivat taudit, ympäristön saastuminen ja hedelmättömyys” (Aiskhylos 2003, 263). Trilogian loppu
todistaa raivottarien muuttumisen hyväntahtoisiksi “eumenideiksi”: “Loppukuorojen sanoissa on runsaasti eu-alkuisia sanoja
(’hyvä’, ’hyvin’)” (Aiskhylos 2003, 267). Tämän sekä yhteyden
että muutoksen Deleuze ja Guattari ottavat esiin luonnehtiessaan
Mitä filosofia on? -teoksensa loppuluvussa filosofian, tieteen ja taiteen suhdetta ensinnäkin toinen toisiinsa ja toisekseen kaaokseen,
joka niitä omalla tavallaan yhdistää: “Lyhyesti: kaaosta leikkaavat
tasot lahjoittavat sille kolme tytärtä: Kaoiidit taiteen, tieteen ja
filosofian, jotka ovat ajattelun tai luomisen muotoja. Kaoiideiksi
sanomme nimenomaan kaaosta leikkaavilla tasoilla tuotettuja realiteetteja.” (Deleuze & Guattari 1993, 213.) Deleuzen
ja Guattarin Kaoiidit ovat siis “hyväntahtoisiksi muuttuneita
Raivottaria” eli Eumenideja, joissa julki tuleva muutoksen aspekti on kiinnostanut Deleuzea myös toisaalla: sekä osana “tuomitsemisen” kirjallista perinnettä (Deleuze 1997, 128) että merkkinä
“henkistyneen eläimellisyyden” läsnäolosta Francis Baconin kuvataiteessa (Deleuze 2003, 21).
Virtuaalisen ja aktuaalisen välissä
Antonin Artaud’n muuttuvat käsitykset 1920-luvulla ja Pasolinin
siirtymä elävistä probleemoista kuolleisiin teoreemoihin 1970luvulla ovat esimerkkeinä juuri sellaisesta luopumisesta, jota voisi kutsua “uuteen kaupunkiin” kiteytyvän aineellisuuden voitoksi. Myyttisenä, henkistyneenä, ylevänä ja pyhänä ajateltu muuttui ikään kuin materiaalisen gravitaation voimasta kulutustavaran kaltaiseksi vaihdettavaksi tuotteeksi. Elävä, haasteellinen,
dialoginen ja toiseuksia ruokkiva muutosenergia menetti elintilansa sitä mukaa kuin sen käyttömahdollisuudet katosivat, kuolivat pois. Artaud’lle se konkretisoitui 1920-luvulla mm. synkronoidun (puhe)äänielokuvan ja Pasolinille taas 1970-luvulla
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ylikansallisen kulutus- ja massakulttuurin valtaannousussa. Sille
uskollinen järki ei tuhonnut ainoastaan menneisyyden myyttejä, vaan ylipäätään todellisuutta (vrt. Rohdie 1995, 89–90).
Pasolinin yhteydessä käsite “todellisuus” liittyy saumatta käsitteeseen “elokuva”, mutta nimenomaan sen toisessa eli cinema-merkityksessä (Sihvonen 1991, 81–89). Elokuva (cinema) todellisuuden
esi-kielenä ja elokuva (film) konkreettisina diskursseina rinnastuu Deleuzen ja Guattarin tapaan suhteuttaa virtuaalinen ja aktuaalinen toisiinsa. Laaja ongelmakenttä voidaan tämän artikkelin tarpeisiin tiivistää seuraavaan kuvioon (Deleuze & Guattari
1993; DeLanda 2002):
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Jaottelussa “Kaoiidit” filosofia, taide ja tiede muodostavat kehikon, jonka puitteissa Deleuze ja Guattari teoksessaan Mitä
filosofia on? hahmottelevat filosofian alueen suhteessa ei-filosofiaan eli tieteeseen ja taiteeseen. Käsitteet aktuaalinen, intensiivinen ja virtuaalinen puolestaan nousevat esiin erityisesti Manuel
DeLandan tavassa tarkastella Deleuzen ajattelun matemaattista
ulottuvuutta (DeLanda 2002, 51). Pasolinille elokuva merkityksessä “cinema” on virtuaalinen ja vastaavasti merkityksessä “film”
se on aktuaalinen ilmiö. Kun elokuva mielletään kokemuksena ja prosessina – tai kuten Pasolini itse ehdottaa, rytmeemeinä
– ilmiö jäsentyy intensiivisyydeksi, johon virtuaalinen ja aktuaalinen ikään kuin “omilta suunniltaan” kytkeytyvät ja avautuvat
(Pasolini 1988, 291; vrt. Sihvonen 1991, 86–89). Yhtenäinen kuvajakso eli sekvenssiotos on virtuaalinen (mutta silti aina läsnä) siinä missä leikkauksen keinoin toteutettu otosten peräkkäisyys on
saman aktuaalinen ilmentymä ja ulottuvuus. Intensiivinen tässä
on sitä “energiaa”, joka kytkee virtuaalisen ja aktuaalisen toisiinsa
esimerkiksi juuri rytmin kautta. Tyypillinen esimerkki voisi olla
Pasolinin Afrikka-elokuvan lopusta jakso, jossa kyläläisiä kuvataan pellolla kuokkimassa. Samassa tahdissa tapahtuvaa kuokkimista on kuvattu kameralla, jonka liike korreloi työnteon rytmin
kanssa. “Kolmannen” rytmisen äänen kokonaisuuteen tuo sitten
venäläinen kuorolaulu.
Pasolinin mallissa fysio-psykologisen peräkkäisyyden merkki on “seemi”, joka edellä esitettyyn, Deleuzen ja Guattarin
kolmikenttään suhteutettuna paikantuisi aktuaalisen alueelle.
“Kineemi” taas on audio-visuaalisen peräkkäisyyden merkki ja
siten virtuaalisen vyöhykettä. “Rytmeemi” merkitsee ajallis-tilallista peräkkäisyyttä ja välittömimmin intensiivisyyden ominaisuuksia. Kolmen kentän leikkauspisteeksi Deleuze ja Guattari sijoittavat aivot: “Näiden kolmen tason saumakohta (ei niiden ykseys)
ovat aivot” (Deleuze & Guattari 1993, 213). Pasolini puolestaan
kutsuu tuota “keskipistettä” Charles S. Peircen käsitteellä rheme
eli “reemi”, jos kohta hän antaa sille samantyyppisen merkityksen
kuin Deleuze käsitteelle reume (Pasolini 1988, 288–292; Deleuze
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1986, 80). Alaviitteessä (nro 13) Deleuze toteaakin sekä soveltavansa että korjaavansa Pasolinin käsitettä: reume liittyy virtaukseen, ei Peircen käsitteistöön (Deleuze 1986, 229). Tällöin käsite
tarkoittaa kuva-havaintoa, jossa on molekulaarinen, tulemiseen ja
niin muodoin myös problemaattiseen liittyvä merkitys. Rajatun
kuvan reunojen yli virtaava havainto (eli Deleuzellä kuva-havainnon “secondness”) korreloi sen kanssa, miten Pasolini näkee “reemin” roolin: “otoksen on noudatettava sekä itsessään että suhteessa toisiin otoksiin peräkkäisyyden sääntöjä, eli sen täytyy virrata niin kuin tekevät todellisuus ja elokuva (myös kuviteltuina).”
(Pasolini 1988, 291.)
Manuel DeLandan mukaan Deleuze antaa intensiivisen käsitteelle kolme toisiinsa kytkeytyvää käyttöä. (DeLanda 2002, 158–
159). Ensinnäkin sillä viitataan prosesseihin, joiden sisäisiä eroja ei ole eliminoitu esimerkiksi niin, että tavoitteena olisi homogeeninen kokonaisuus. Toiseksi sillä viitataan kykyyn muodostaa
koosteita hyvin heterogeenisessa ympäristössä. Kolmanneksi se
viittaa peräkkäisyyksiksi järjestyvien kokonaisuuksien välitiloihin. Intensiiviset ominaisuudet lisäävät virtauksia prosessien sisällä, prosessien kesken ja niiden välissä. Kuvatessaan 1920-luvun
ranskalaista impressionismia Deleuze kirjoittaa siitä, miten tuolloin syntyi havainto, jolle solidi ei enää ollut sen enempää kohteena, ehtona kuin ympäristönäkään. Sitä vastoin syntyi “hienovaraisempi ja laajempi havainto, ’kino-silmälle’ erityinen molekulaarinen havainto.” (Deleuze 1986, 80.) Toisin sanoen, syntyi intensiivinen havainto, jonka fysio-psykologista, audio-visuaalista
ja ajallis-tilallista luonnetta Pasolini omassa tuotannossaan tutki
ja kehitti edelleen.
Moninaisuuksia ja erilaisuuksia tuottavana sekä toisiinsa kytkevänä pyrkimyksenä intensiivisyys liittyy myös affektin käsitteeseen. Deleuzelle ja Guattarille “taideteos on aistimusblokki, toisin sanoen tietty perseptien ja affektien sommitelma” (Deleuze &
Guattari 1993, 168). Siinä missä persepti on “maisema”, affekti
on virtuaalisen tulemista aktuaaliseksi ja päinvastoin (Deleuze
& Guattari 1993, 173; Zourabichvili 1996; Massumi 1996).
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“Voimat persepteinä ja tulemiset affekteina liittyvät ja kytkeytyvät toisiinsa” (Deleuze & Guattari 1993, 187) ja noiden kytkentöjen tekijänä taiteilija “hakee kaaoksesta variointeja eli muunteluita” (Deleuze & Guattari 1993, 207). Aistimussommitelmien
muunnelmissa on kyse kolmen tason rytmittämisestä toisiinsa ja nuo tasot koostuvat yksinkertaisten aistimusten värähtelyistä, niiden syleilystä eli vierekkäisyydestä ja lopulta niiden
perääntymisestä, jakautumisesta, venymisestä: “Panna aistimus
värähtelemään – kytkeä aistimus toiseen – avata tai halkaista aistimus, kovertaa sitä” (Deleuze & Guattari 1993, 173). Pasolinin
tapa määritellä elokuvan tilallis-ajallinen peräkkäisyys rytmeemin käsitteellä viittaa samaan. Molemmissa tarkastelutavoissa
rytmin modulaatioilla on keskeinen rooli. Omalla tavallaan tämä
käy ilmi myös Afrikka-elokuvan halkaisevassa jazz-taltioinnissa.
Kuvallisen ja äänellisen rytmin epäsuhta jakson sisällä ja suhteessa elokuvan muihin osiin tuottaa lähes kontrapunktin kaltaisen
anomalian, jolle Rohdie kuitenkin löytää perustelunsa: vakavahenkinen taidemusiikki vertautuu elokuvan lopun Wa-gogoheimon musiikki- ja tanssiesitykseen uuden ja vanhan sekä eroavuuden että toisiinsa kytkeytyneisyyden kautta. (Rohdie 1995,
107–108.) Yhtäällä ovat siis Wa-gogon “raivottaret” ja toisaalla
Gato Barbierin “eumenidit”.
“Aistimellinen tuleminen on teko, jossa jokin tai joku koko
ajan tulee toiseksi (silti itsenään pysyen): auringonkukaksi,
Ahabiksi. Käsitteellinen tuleminen taas on teko, jossa tapahtuma välttää, pakenee sitä mitä se on.” (Deleuze & Guattari 1993,
182.) Molemmat tulemisen muodot ovat eri muunnelmina hyvin
esillä Pasolinin elokuvassa. Kuvatessaan haavoittunutta naarasleijonaa Pasolini puhuu fuurioista ja lopussa niiden tulemisesta inhimillisiksi, tavallaan käänteisesti suhteessa Deleuzen ja Guattarin
ajatuksiin affekteista: “Affektit ovat juuri ihmisen tulemista ei-inhimilliseksi, ja perseptit (kuten kaupunki) puolestaan luonnon eiinhimillisiä maisemia” (Deleuze & Guattari 1993, 174). Dar es
Salaam ja etenkin sen yliopisto on puolestaan hyvä esimerkki perseptistä edellä viitatussa merkityksessä. Tässä mielessä Pasolinin
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elokuva on essee, jossa tuotetaan (audiovisuaalisia) analogioita
myös Deleuzen ja Guattarin filosofisille käsitteille. Siinä siis toteutuu myös tuon filosofian “käsitteellinen tuleminen”. Näin
Pasolini toteuttaa audiovisuaalisessa esseessään tulemisen-filosofiseksi: “Tulemisten diagnosointi kulloisessakin ohimenevässä
nykyhetkessä oli se tehtävä, jonka Nietzsche antoi filosofille: ’sivilisaation lääkärinä’ eli uusien immanentin olemassaolon muotojen keksijänä.” (Deleuze & Guattari 1993, 117.) Deleuzen estetiikassa näin määrittyvä “diagnostikko” kehkeytyy jopa eräänlaiseksi taiteilijaihanteeksi (Deleuze 1997).
Todellisuus sellaisenaan on itsensä potentiaalinen immanenssin taso. Sen ominaisuudet ovat aktualisoitavissa intensiivisyyksinä, joissa ajan ja tilan eri tasot rytmittyvät toisiinsa vastaavuuksiksi. Antiikkinen valtataistelu ja siihen sisältyvä kostonkierre
ilmenee 1960-luvun Afrikassa. Sen ihmiset ja maisemat nähdään
pintoina, joissa arkaainen sulautuu moderniin, tarinaksi puetun
myytin asetelmat toistuvat sivistyksen nimissä tehtyjen muutosten seurauksissa.
Pasolinin “kotielokuva” (Viano 1993, 253) ei tyydy taltioimaan tai dokumentoimaan noita sulautumia ja seurauksia.
Pikemminkin se pyrkii rinnastustensa avulla tuomaan esiin maisemia sekä ihmisen ja maailman välistä suhdetta määrittäviä voimia. Afrikka ei ole enää kadotetun paratiisin, sivistyksen ulottumattomissa uinuneen villin ja viriilin alkuperän metafora – jos
se edes sellainen Pasolinille koskaan oli ollutkaan. Se on kosketuskohtia, kuvia, ääniä, rytmejä ja maisemia, jotka kuitenkin antavat vielä mahdollisuuden kuvitella. Ensiksi sitä, miltä myytti
voisi näyttää elokuvallisina kuvina (ja ääninä). Toiseksi sitä, miten näkemällä (ja kuulemalla) aktuaalisessa monikerroksisia intensiteettejä, voimia ja tulemisia, voi vielä saada aavistuksen virtuaalisen läsnäolosta. Deleuze saattaisi kutsua tätä myös poliittiseksi elokuvaksi (Deleuze 1989, 216; vrt. Marks 2000, 55–56).
Tässä mielessä Pasolinin elokuva ei ole pelkästään osa “cinéma
mineureä”, vaan se myös tuottaa sen teoriaa sananmukaisesti pyrkimällä sitä kohti. Deleuzen ja Guattarin Kafka-teoksen otsikko
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Pour une littérature mineure (1975) resonoi jo Pasolinin elokuvan nimessä Appunti per : “[…] käyttökieli on tässä, välineellinen kieli on kaikkialla, referentiaalinen kieli on tuossa, myyttinen
kieli on tuolla puolen” (Deuleze & Guattari 1986, 23). Kuitenkin
myös niin, että lopulta kyse ei ole kielten systeemistä, vaan niiden
sekoittumisesta toisiinsa (Deleuze & Guattari 1986, 24). Siinä
missä Kafkalla tuo sekoittuminen tapahtuu tilan kautta, Pasolini
pohtii sen tapahtumia yli ajan ja tilan tavalla, jossa muutoksen,
metamorfoosin ja tulemisen problematiikka ei ole vain sisältöön
vaan myös ilmaisuun ja tyyliin liittyvä piirre. Eipä siis ihme, että
pian Afrikka-elokuvan jälkeen Pasolini saattoi kirjoittaa: “Tästä
syystä, kenties, ’rytmeemin’ tutkimus onkin perustavaa laatua
elokuvalle, kuten jo olin arvellutkin, kuitenkaan siihen tarkemmin paneutumatta.” (Pasolini 1988, 284.) Rytmeemin käsitteellä
Pasolini siirtää tarkastelunsa painopisteen elokuvan audiovisuaalisuudesta sen ajallis-tilalliseen intensiivisyyteen. Runsas vuosikymmen myöhemmin Deleuze kirjoitti tämän teorian seuraavat
luvut kuva-liikettä ja kuva-aikaa käsittelevissä teoksissaan.
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Elokuva
Appunti per un’Orestiade Africana (1970)
Käsikirjoitus ja ohjaus: Pier Paolo Pasolini
Kuvaus: Giorgio Pelloni, Mario Bagnato, Emore Galeassi
Leikkaus: Cleofe Conversi
Musiikki: Gato Barbieri
Tuotanto: Gian Vittorio Baldi IDI Cinematograficalle
Levitys: Mystic Fire Video Inc. (englanniksi dubattu videoversio, 1989)
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1990-luvun alussa kirjoittamassaan artikkelissa “Videoinstallaation taide: ruumis, kuva ja välitila” (1998 [1993])1 Margaret
Morse pyrkii luomaan käsitteellisiä työkaluja videoinstallaation
tilan kokemuksen kuvaamiselle. Morsen mukaan videoinstallaatio on käsitteellinen, figuraalinen, ruumiillinen ja ajallinen
tila, joka murtaa sen taustana (ground ) toimivan näyttelytilan.
Installaation suhde sijoittumisensa paikkaa kohtaan vaihtelee
toisten installaatioiden ollessa ”paikkaerityisempiä” ja toisten paikasta riippumattomampia.2 Kokemus videoinstallaatiosta muodostuu ruumiiden tai figuurien läpikulusta tilassa. Tämä kehkeytyy Morsen mukaan erityiseksi ”välitilaksi” (space-in-between),
joka jää tavoittamatta muun muassa silloin, kun videoinstallaatiota yritetään dokumentoida kaavion, valokuvien, videonauhan tai kielen avulla. (Morse 1998, 157–158.) Tässä tarkastelen
videoinstallaation kokemusta lähtökohtanani Morsen artikkeli
ja Gillles Deleuzen elokuvafilosofia. Käytän videoinstallaatiossa
kävijästä Morsen termiä ”vierailija” (visitor) korostaakseni videoinstallaation kokemukseen liittyvää lyhytaikaisuutta. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi katsoja, kävijä tai kokija. Minua miellyttävät ”vierailijan” sivuaman sanan ”vieras” sivumerkitykset, liittyen Deleuzen viittaamaan elokuvan mahdollisuuteen herättää
”vieras ajattelija meissä” (Deleuze 1985, 220, 232–233). Samalla
tavalla kuin me olemme vieraita videoinstallaatiolle, videoinstallaatio on meille vieras, joka vierailee lyhyen ajan meissä, avautuen ajattelullemme ja tunteillemme. Samalla videoinstallaatio tuo
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näkyviin liikkuvan kuvan ja konkreettisen tilan keskinäisen vierailun suhteen.
Morsen välitilan käsite liittyy läheisesti sellaisiin audiovisuaalisen ilmaisun ja kokemuksen muotoihin sekä aikatila-koosteisiin,
joita Gilles Deleuze hahmotti kuva-ajan käsitteellään. Keskiössä
on kuvien sekä kokijan välinen ”rako” tai avautuma. Kuva-ajan
käsite viittaa murtumaan elokuvallisen ilmaisun perustoissa
”klassisen” ja ”modernin” elokuvan välillä. Klassisessa kuva-liikkeen elokuvassa aika määrittyy epäsuorasti. Kuvat integroituvat
elokuvan avoimeen kokonaisuuteen asettuen yhteyteen toistensa
kanssa luoden orgaanisen ja sensomotorisen suhteen maailman
ja ihmisen, luonnon ja ajattelun välille. Toisen maailmansodan
jälkeisessä modernissa kuva-ajan elokuvassa nämä yhteydet ovat
kuitenkin katkenneet ja kuvien välinen irrallisuus nousee esiin.
Kuva-aika kohtaa ”ajattelun ulkopuolen”. Modernin elokuvan
katsoja ei kysy enää ”Mitä seuraava kuva näyttää?”, vaan ”Mitä
kuvassa näkyy?”. (Deleuze 1985, 205–212, 279, 356, 362.)
Kyseisellä murtumalla on seurauksia kaikelle liikkuvalle kuvalle
ja seuraukset näkyvät myös videotaiteessa.3
Elokuva- ja videoinstallaation lyhyt historia
Chrissie Iles jakaa 1960-luvulta alkavan elokuva- ja videoinstallaatiotaiteen yhteisen historian kolmeen vaiheeseen: a) fenomenologiseen ja performatiiviseen, b) veistokselliseen ja c) elokuvalliseen (cinematic) vaiheeseen. (Iles 2000, 252.) Tässä tarkemmin
tarkastelemani esimerkkiteokset (tekijöinä muun muassa EijaLiisa Ahtila, Pierre Huyghe, Pipilotti Rist, Gary Hill, Douglas
Gordon) sijoittuvat pääasiassa kolmanteen vaiheeseen, mutta käsittelen myös ensimmäistä (esimerkiksi Bruce Nauman) ja toista (esimerkiksi Nam June Paik) vaihetta. Ilesin jako ei ole täysin kronologinen, sillä kaikkien vaiheiden edustajia voi löytää jo
elokuva- ja videotaiteen yhteisen historian kahdelta ensimmäiseltä
vuosikymmeneltä. Niiden tunnuspiirteet voivat myös sekoittua ja
esimerkiksi videomonitorin veistosmaisen ulottuvuuden voi ym200
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märtää nousevan esiin jo 1960-luvulla. Silti Ilesin jaottelu sopii
varovasti soveltaen myös eri vuosikymmenien videotaiteen painopisteiden seuraamiseen ja erottamiseen.
Ilesin mukaan 1970-luvun performatiivinen ja fenomenologinen elokuva- ja videoinstallaatio toi psykedeelisiä sekä utopistisia ulottuvuuksia painottaneen 1960-luvun ”laajentuneen elokuvan” rinnalle uudenlaisen pyrkimyksen kohti antispektakulaarista
ja analyyttista tilan kokemusta. (Iles 2000, 253–255.) Tähän liittyy Bruce Naumanin, Vito Acconcin, Robert Morrisin, Carolee
Schneemannin ja Dan Grahamin kaltaisten tekijöiden kiinnostus tilan katsomiskokemuksen fragmentoimiseen sekä sosiaalisten ja psykologisten tilanteiden luomiseen. Esimerkkinä välineen
mahdollisuuksista voidaan mainita taiteilijan omaa ruumista ja
ääntä hyödyntävät videokameralle tehdyt studioperformanssit
(Nauman, Vito Acconci, John Baldessari, Joan Jonas) sekä livekameran käyttö performanssiesityksessä (Jonas, Nauman). 1970luvun videoinstallaatioissa tapahtuu myös siirtymä taiteilijan studiossaan tekemästä performanssista kohti galleriatilassa tapahtuvaa vierailijan kokemusta.
Veistoksellinen vaihe vakiinnutti 1980-luvulla videoinstallaation gallerioissa ja museoissa esitettäväksi taidemuodoksi, jolla on
omat erityispiirteensä. Videoinstallaatiotaiteen filosofisten, mediakriittisten ja utooppisten ulottuvuuksien lisäksi videon erityinen suhde televisioon oli keskeisessä roolissa sekä videotaiteen käytännöissä että sen roolista kirjoitetuissa artikkeleissa.
Television kautta välittyvien kuvien sämpläykseen perustuva,
usein poliittinen scratch-video on hyvä esimerkki 1980-luvun
videotaiteen mediakriittisestä käytännöstä. Scratchia installaatiomuodossa toteutettuna edustaa esimerkiksi Marikki Hakolan
varhainen videoinstallaatio The Time is Right For... (1984). Siinä
Coca Cola -mainoselokuvien kuva- ja äänimaailma on editoitu
koosteeksi, joka esittäytyy seinällä olevassa monitorissa, joka on
peitetty paperisilppurin läpi käyneillä paperiliuskoilla peitetyllä
seinällä. Televisiokuvien lomassa nähdään kuvia silppurin läpi
kulkevasta toimistopaperista.
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Eräs piirre videoinstallaation veistoksellisessa vaiheessa on
televisiomonitorin näyttäytyminen eräänlaisena kuolevaisena
ruumiina. Morse viittaa Wolf Vostellin happeningin TV DéCollage (1961) fyysiseen hautaamisaktiin ja Ant Farm -kollektiivin mediaperformanssiin Media Burn (1975) todetessaan, että
varhaiset televisioveistokset ”eivät pyrkineet ikuisuuteen vaan sitoutuivat kuolevaisuuden prosesseihin eräänlaisessa kirjaimellisessa dekonstruktiossa, jossa kohde alistettiin hävitykselle, hajoamiselle ja katoamiselle” (Morse 1998, 165 [1993, 115]). Tälle
katoamiselle vastakkainen suunta toteutuu kuitenkin Nam June
Paikin 1980-luvun videoveistoksissa, esimerkiksi Video Flag
-sarjan teoksissa Video Flag X (1985), Video Flag Y (1986) ja Video
Flag Z (1986). Paikin pyrkimys oli hajottamisen sijaan rakentaa
yhä laajempia videoyksiköitä. Näitä olivat esimerkiksi Paikin robottiperhe Family of Robot (1986) sekä erilaiset monitorien avulla muodostetut veistokselliset ja arkkitehtoniset kokonaisuudet
(monitoriseinät- ja lattiat, jotka muodostivat erilaisia suorakulmaisia, kolmiomaisia, diagonaalisia ym. kuvioita). (Morse 1998,
165–166; Decker-Phillips 1998, 94–122.)
Paik tähdentää yhdessä avantgarde-sellisti Charlotte
Moormanin kanssa tekemiinsä teoksiin viitaten veistoksellisuuden sijaan enemmän live-esitysten lihallisuutta, ajallisuutta ja
katoavuutta – videotaidetta elämäntapana ja tähän liittyvää totuudellisuuden ideaa. Paik siirtää monitorit Moormanin vaatetukseksi teoksessa TV Bra for Living Sculpture (1969) todeten
Moormanin ruumiille kiinnitettyjen tv-monitorien merkitsevän
”live-videotaiteen kirjaimellista ruumiillistumista”. Hän toteaa,
että ”elävä videotaiteeni Charlotten kanssa on kallista, kömpelöä,
taideobjektina sitä on miltei mahdoton myydä – kuten totuutta.
On korkea aika tehdä ero videotaiteen ja videonauhoitetun taiteen välillä.” (Paik 1993, 76; Morse 1998, 165 [1993, 115].)
Nietzscheä lukevan Deleuzen mukaan ruumis ei ole kiinteä
kappale mutta ei myöskään voimien tai taistelun kenttä, väline
tai välitysaine. Ruumis määrittyy aktiivisten ja reaktiivisten voimien toimesta näiden voimien suhteiden vasta rakentaessa esi202
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merkiksi kemikaalisen, biologisen, sosiaalisen ja poliittisen ruumiin. (Deleuze 1983b, 39–40.) Vostellin tv-ruumiin hajottavien
taidetekojen vastapainona Paikin voi katsoa kohtelevan televisiomonitori-ruumista erottamattomana sen läpäisevistä voimista,
nopeuksista ja intensiteeteistä. Tv-veistosten voi näin nähdä tuovan esiin sähköisen viestimen potentiaalin muodostaa erityisinä
”aivot-ruumiina” uusia ajatuksia ja aistimuksia kehkeyttäviä kytköksiä ja koosteita.4
Videoinstallaatiotaiteen kolmannelle, elokuvalliselle vaiheelle oli luonteenomaista mediateollisuuden ja -todellisuuden suuren vaikutuksen huomioonottaminen. Musiikkiteollisuuden
promootiokanava MTV (Music Television), CNN, muut satelliittikanavat ja internet laajentuivat maailmanlaajuisiksi ilmiöiksi. 24-tuntiset satelliittikanavat kuvastivat kuvien ja äänten
pysähtymätöntä sähköistä kiertoa5. Siegfried Zielinskin mukaan
MTV:n ”attraktioiden montaasi” muodostaa unissakävelijän
kokemusmaailmaan verrattavan kokonaisuuden siinä ilmenevien
keinojen – hidastusten, liioiteltujen kameranliikkeiden, häipyvien ja monikerroksisten kuvien, ajallisesti pilkottujen jaksojen sekä
saduista ja tarinoista lainattujen hahmojen – avulla. (Zielinski
1999, 234.) Videotaiteen kriittiset kommentit olivat hetken
vaarassa häipyä näkymättömiin musiikkivideoissa, tv-mainoksissa ja elokuvissa ilmenevän audiovisuaalisen ilmaisukielen yhä
kiihtyvän kierrätyksen alle. Installaatioissa kehkeytyi kuitenkin
uusia tapoja kytkeytyä uudelleen myös elokuvalliselle alueelle.
Esimerkiksi Pierre Huyghen teoksissa tarkastellaan usein
elokuvahistoriaa tai elokuvan tuotantokoneistoa erityisen sosiaalisen aspektin kautta. Huyghen videoinstallaatio Third Memory
(2000) kommentoi Sidney Lumet’n pankkiryöstödraamaa kuvaavan elokuvan Hikinen iltapäivä (Dog Day Afternoon, USA 1975)
suhdetta todellisiin tapahtumiin. Huyghe on lavastanut ja kuvannut uudelleen kohtauksia elokuvasta yhteistyössä todellisessa
pankkiryöstössä mukana olleen John Wojtowiczin kanssa.
Douglas Gordon puolestaan projisoi äärimmilleen hidastamiaan
elokuvia erilaisiin arkkitehtonisiin tiloihin (useimmiten galleria203
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ja museokontekstissa), palauttaen tarinan (pitkä, kertova elokuva), kontrollin (lääketieteellinen elokuva) ja perversion (pornografinen elokuva) ulottuvuudet kuva-liikkeen ilmenemisen pelkistetyimmälle tasolle. (ks. Gordon 1998.)
Liike ja kesto
Jotkut videoinstallaatiot lamaannuttavat sensomotorisen kokemuksen, toiset taas toimivat kontemplatiivisemmin. Yhteistä on
kineettisyys, joka ilmenee joko ruumiin liikkeenä tilassa tai videomonitorien ja projisoitujen kuvien muodostamien käsitteellisten kenttien liikkeenä. Morse vertaa videoinstallaation kokemusta amerikkalaisen pragmaatikon John Deweyn näkemykseen
kinesteettisestä todellisuussuhteestamme, joka perustuu ”sisällä olemiseen ja toimimiseen”. (Morse 1998, 156 [1993, 109].)
Videoinstallaation kokemuksessa kinesteettisyys ja elokuvallisuus (cinematic) liittyvät läheisesti yhteen. Sanakirjamääritelmässä
kinematiikka (la cinématique) on mekaniikan osa, joka ”kuvaa
kappaleiden liikettä puuttumatta niiden aiheuttajiin”. François
Albera muistuttaa, että ranskalainen kronofotografian kehittäjä
Étienne-Jules Marey kuvasi tällä termillä eläinten ja ihmisten
motoriikkaa ja että elokuvaa sivuavassa teoreettisessa ajattelussa
on Ricciotto Canudosta ja Sergei Eisensteinista lähtien kutsuttu
kinemaattiseksi kaikkea sellaista, jossa elokuvan keinojen käyttö
tavalla tai toisella ilmenee. (Albera 1997, 51.)
1910- ja 1920-luvuilla elokuvasta käydyssä keskustelussa keskeisellä sijalla oli kysymys, tuottaako elokuva suoranaisesti ”liikkuvan ja näin edes minimaalista kestoa luovan kuvan […] vai
onko kyse vain liikkeen illuusiosta tai vaikutelmasta annetun (eli
ilmiöiden toteutumisen) ajan kulussa.” (Albera 1997, 56.) Muun
muassa kirjailija ja filosofi Julien Benda, fotodynamismin käsitteen luoja, futuristi Anton Giulio Bragaglia, musiikki- ja elokuvakriitikko Emile Vuillermoz ja elokuvaohjaaja Marcel L’Herbier
pohtivat ongelmaa, jonka eräänä tärkeänä viittauskohtana oli
Henri Bergsonin ”inho ’kinematografista mekaanisuutta’ (eli epä204
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jatkuvuutta, virtaamattomuutta) ja hetkeä (keston sijasta) kohtaan.” (Albera 1997, 56.) Bergson nimittää ajattelun kinematografiseksi mekanismiksi tietoisuuden toimintaa, joka koostuu sarjasta liikkumattomia kuvia eikä se pysty tavoittamaan todellista
liikettä eli kestoa. (Bergson 1998, 306.) Mutta Bergsonin tuomioon liikkuvalle kuvalle liittyy implisiittisesti myös oletus siitä,
että ”liikkuvan kuvan teknologioiden ja henkisten toimintojen
välillä on perustava yhteys.” (Väliaho 2003a, 24.)
Kirjansa Matière et mémoire ensimmäisessä luvussa Bergson
esittää maailman näyttäytyvän aisteillemme kuvien läsnäolossa ja -olona. Kuvat reagoivat toisiinsa kaikilla puolillaan. Kuva
on enemmän kuin idealistin tarkoittama representaatio mutta
vähemmän kuin realistin puolustama asia (la chose). Tässä kuvaliikkeiden maailmassa myös oma ruumiini ja aivoni ovat kuva –
vaikkakin etuoikeutettu kuva. (Bergson 1988, 8, 17, 25; Deleuze
1983a, 85–90.) Bergson haluaa Edmund Husserlin tapaan ylittää
eron subjektin ja objektin, havainnoijan ja havaitun välillä. Mutta
kun Husserl oletti, että ”kaikki tietoisuus on tietoisuutta jostakin”, Bergsonille ”kaikki tietoisuus on jotakin”. (Deleuze 1983a,
83–84, 89.) Jo aineen alkeellisimmalla tasolla muodostuu eräänlaisia mikroaivoja. On olemassa myös kuvia ja liikkeitä, jotka
eivät toteuta pelkästään ennakoituja liikesarjoja. Elävät olennot
toimivat kuva-liikkeiden maailmankaikkeudessa ”määrittelemättömyyden keskuksina”, jotka reagoivat ulkoisiin liikkeisiin antaen
niitä kiinnostamattomien ulkoisten vaikutteiden ohittua; elävien
olentojen erottamista liikkeistä sen sijaan muodostuu havaintoja.
Olemisen ja jatkuvasti havaittuna olemisen välillä on vain asteero, toteaa Bergson. (Bergson 1988, 36–37.)
Deleuzen (1983a, 12, 33) mukaan Bergsonin hahmottamaa
liikkeen universaalia variaatiota on mielekästä soveltaa elokuvan
ymmärtämiseen. Esimerkiksi liikkuva otos elokuvassa merkitsee
bergsonilaisen liikkeen tapaan muutosta sekä tilaan levittyvien suljetun joukon osien välillä että liikkeitä määrittävän keston kokonaisuudessa. Varhaista elokuvaa leimasivat liikkumaton
kamera, muuttumaton rajaus ja vaikutelma, että liikkeet liittyi205
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vät suoraan niitä suorittavien hahmojen ominaisuuksiin. Tässä
”primitiivisessä vaiheessaan” elokuva ei vielä ilmaissut kuitenkaan varsinaisesti omimpaansa, kuvaa, joka on itsessään liikettä.
(Deleuze 1983a, 39–40.) 6 Tämä tapahtuu vasta liikkuvan kameran ja montaasin myötä. Havainnot, affektit ja toiminnat näyttäytyvät erityyppisissä kuvissa, jotka puolestaan muodostuvat erityisistä piirteistä tai merkeistä (Deleuze 1983a, 94–97).7 Lopulta
elokuva tavoittaa myös liikkeen tuolle puolen yltävät, ajan kestoa
sinänsä ilmaisevat kuvat sekä reaalisen ja imaginaarisen väliseen
yhä monimutkaistuneempaan suhteeseen liittyvän aktuaalisen
ja virtuaalisen välillä tapahtuvan vaihdon. (Deleuze 1983a, 22;
1985, 93–97.)
Bergson esittelee keston käsitteen ensimmäisen kerran kirjassaan Essai sur les données immédiates de la conscience määritellen
sen ajan psykologiseksi kokemukseksi, joka eroaa ratkaisevasti
ajan käsittämisestä mitattavana suureena. (Bergson 2002, 62–
63.) Kuitenkin esimerkiksi L’Évolution créatrice -teoksessa kesto
osoittautuu ihmisestä riippumattomaksi ja siitä tulee universumin ajallisen olemisen koossapitävä voima. Konkreettisena esimerkkinä tästä Bergson esittää vesilasin, johon sekoitetaan sokeria.
Sokerin sulamisesta muodostuu tapahtuma, jossa vesi, lasi, sokeri,
sokerin veteen sulamisen prosessi ja sulamista odottava Bergson
läpikäyvät muutoksen. (Bergson 1998, 9–10.) Sulamistapahtuma
toimii esimerkkinä siitä, miten jokainen rajattu joukko on keston
myötä yhteydessä universumin avoimeen kokonaisuuteen ja miten jokainen ajallinen jakso tai kokemus aina ilmentää muutosta
kestossa. Kokonaisuuteen, joka avautuu kestossa, muodostuu erityinen ulottuvuus, joka ilmenee vaiheesta vaiheeseen etenevänä
puhtaana taukoamattomana tulemisena. (Deleuze 1983a, 22.)
Suljetussa joukossa esineet tai kappaleet vaihtavat keskinäisiä
sijoittumisiaan, mutta kokonaisuuden muuttuminen, tai laadullinen muutos, tapahtuu niiden välisten suhteiden muutoksen tuloksena. (Deleuze 1983a, 21.) Videoinstallaatio eri elementteineen
voidaan ymmärtää suhteellisen suljetuksi joukoksi, jonka kesto
liittää avoimeen kokonaisuuteen. Elokuva- ja videoinstallaatios206
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sa kokemistilanteen ennakkoehdot on asetettu siten, että vierailija tulee projisoitujen tai monitoreissa esiintyvien kuvien, tilaan
mahdollisesti sirottuvien muiden valo- ja äänifiguurien sekä kappaleiden lisäksi tietoiseksi omasta ruumiistaan ja toisten katsojien
ruumiiden liikkeestä tilassa. Lisäksi elementeissä ilmenee jatkuvaa variointia intensiteettien tasolla – muuttuvuutta, joka eroaa
kappaleiden keskinäisissä suhteissa tapahtuvista muutoksista.
Kuvan irrottautuminen ruumiista
Morsen mukaan keskeisin ero installaation ja muiden tässä-janyt -teosten kuten performanssin välillä on se, että installaatiossa taiteilija ei ole itse paikalla (ellei kysymyksessä ole myös performanssi). Sen sijaan esittäjän paikan saa vierailija: ”Vierailija
on sisällä teoksessa, teoksen kokemuksellisena subjektina, jonka
suhde teokseen ei perustu samastumiseen vaan ruumiilliseen läsnäoloon.” (Morse 1998, 158 [1993, 110].) Videoinstallaatiossa
näyttämö ei siis erotu katsomosta. 1970-luvun videoinstallaatioissaan Nauman ja Acconci johdattelivat useissa installaatioteoksissaan vierailijaa toistamaan sen teon, jonka teoksen aikaisemmissa videonauhaversioissa on studiossa tehnyt taiteilija
itse. Esimerkiksi Naumanin teoksen Performance Corridor (1969)
lähtökohtana on alun perin taiteilijan studiossa kuvattua videoteosta Walking with Contraposto (1969) varten rakentama lavaste.
(Iles 2000, 259–260; Benezra 2002, 125.) Nauman on itse todennut videoinstallaation muodon auttaneen häntä siirtymään pois
häntä kahlinneesta ”taiteilija-hovinarrin roolista” ja siirtämään
vastuun performanssista katsoja-osallistujalle. (Hansen 1999, 8.)
Kirjoittaessaan Naumanin videoinstallaatioista Mark Hansen
viittaa Walter Benjaminin huomioon siitä, miten elokuva fragmentoi näyttelijän ruumiin. Videoinstallaatiossa Hansenin mukaan fragmentoinnille puolestaan altistuu vierailijan oma ruumis.
(Hansen 1999, 9.) Live-kameran ja siihen liittyvän reaaliaikaisen
kuvaruudun ”suljetun piirin” järjestelmä hajottaa minän ja ruumiin kuvan keskinäisen yhteyden. Monet 1960- ja 1970-lukujen
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vaihteen videoinstallaation tekijät saivat vaikutteita fenomenologisen filosofian ja psykologian teorian piiristä (Naumanin lisäksi
esimerkiksi Peter Campus, Vito Acconci, Dennis Oppenheim ja
Dan Graham) ja aikakauteen liittyi myös taidetuotannon ja taideteoksen vastaanoton mallien kehittely ja pohdinta. (Iles 2000,
254; Jones 2000, 333.) Sosiologiseen teoriaan liittyvän situaation
pohtiminen oli kiinnostuksen kohteena esimerkiksi Grahamilla
ja Acconcilla.8 Acconcin viittauskohta on usein Erwin Goffmanin
ja Kurt Lewinin kenttäteoria, jossa inhimillistä käyttäytymistä
tutkitaan osana yksilön oman situaation ja ympäristön struktuuria ja dynamiikkaa. Esimerkiksi Naumanin videoympäristöt
ohjaavat vierailijaa muodostaen siten ”kontrolloidun vaikutuksen
ympäristöjä.” (Iles 2000, 255.)
Naumanin vuosien 1968 ja 1970 välillä tekemät videokäytävät
ovat tiloja, joissa katsoja haastetaan sekä fyysisesti että psyykkisesti. Näitä videokäytäviä ovat Performance Corridorin lisäksi esimerkiksi Live-Taped Video Corridor (1970) ja Corridor
Installation (Nick Wilder Installation) (1970), joista jälkimmäistä
kuvailen seuraavassa yksityiskohtaisemmin.
Alun perin Los Angelesissa sijaitsevassa Nicholas Wilderin galleriassa vuonna 1970 esillä ollut Corridor Installation muodostuu
kuudesta väliseinin jaetusta käytävästä, joista vain kolmen läpi voi
kulkea. Näiden käytävien seinien päälle on sijoitettu kolme livevideokameraa, jotka kuvaavat käytäviä yläkulmasta. Pisintä, loppua kohden kapenevaa käytävää kävelevä vierailija näkee perällä
kaksi monitoria, jotka näyttävät valvontakameroiden välittämää
kuvaa pienellä viiveellä. Yksi kuvista näyttää tyhjän käytävän,
toinen satunnaisia muita kokijoita. Seinien kapenevuus ja monitorissa näkyvien hahmojen loittonevuus saavat aikaan häiritsevän
havaintokokemuksen. Katsoja näkee ruumiinsa kuvan monitorin elektronisessa kentässä ”vieraana” figuurina. Mitä lähemmäs
monitoria hän kävelee, sitä kauemmas hän tuntuu joutuvan tästä
vieraaksi tulleesta oman ruumiinsa kuvasta. (Hansen 1999, 8;
Dercon 1997, 103.) Los Angeles Times -lehden kriitikko William
Wilson kirjoitti Naumanin Corridor Installationin yhteydessä
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teoksen tuottamasta eriytymättömän ”uhan” ja näkymättömyyden tunteesta. (Benezra 2002, 126.) Eri vierailijoiden lausuntoja yhdistämällä Corridor Installation tuntuukin antavan kuvan ruumiin irtautumisesta minästä, kokemuksen oman ruumiin
”toiseudesta”. Aika ja tila repäistyvät irti toisistaan ja ulkopuolen
kokemus tuntuu sietämättömältä.
Morse kuvailee kokemustaan eräästä vuonna 1968 esillä olleesta Naumanin videokäytävästä: ”Minusta tuntui kuin ruumiini olisi irrotettu sen kuvasta, kuin tilassa tapahtuvan orientoitumiseni perusta olisi repäisty altani.” (Morse 1998, 155–156 [1993,
109].) ”Minä on toinen”, kuten runoilija Arthur Rimbaud’n
kuuluisa muotoilu kuuluu, tai ”on aika sijoiltaan”, kuten
Shakespearen Hamletissa asia ilmaistaan. (Deleuze 1992, 69–
70.) Nauman saattaa katsojan kokeilemaan, millaisia muutoksia
video voi uutena ajan teknologiana aiheuttaa ruumiin kokemukselle. Aiheuttaessaan Corridor Installationissa häiriön ruumiin ja
sen kuvan suhteeseen, Nauman saa näkyviin minä-kokemukseen
liittyvän skitsofreenisen ulottuvuuden. Katsojan sensomotorinen yhteys kuvaansa katkeaa vertautuen myös Sigmund Freudin
kumman (unheimlich) kokemusta kertaavaan anekdoottiin, jossa
tämä junassa istuessaan ei hetkeen tunnista omaa peilikuvaansa
luullen sitä joksikin toiseksi henkilöksi. (Hansen 1999, 10.)
Immanuel Kantin filosofian eräs merkitys Deleuzelle on siinä, että tällä aika astuu subjektin sisään erottaakseen minuuden
ja minän. Aika näyttäytyy sisäisenä muotona ja tila ulkoisuuden muotona sisäisyytemme leikatessa meidät jatkuvasti kahtia.
(Deleuze 1992, 71.) Tällä on yhteytensä myös bergsonilaiseen
muotoiluun. Bergsonin mukaan psykologia tulkitsee ”puhtaan
muistin” eräänlaisen materialisoituneen muistin ja idealisoidun
aistimuksen hypoteesin logiikan mukaisesti. Tästä seuraa muistikuvan ymmärtäminen eräänlaiseksi havainnon jäljeksi, heikentyneeksi ja itsessään voimattomaksi havainnoksi. Muistin ja
havainnon välillä on kuitenkin radikaali laadullinen ero. (Bergson
1988, 139–140; 2002, 144–145.) Tästä johtuu esimerkiksi déjàvu -kokemukseen, jota Bergson kutsuu ”vääräksi tunnistamisek209
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si”, liittyvä hetkellinen sekaannus aktuaalisen ja virtuaalisen välisessä samanaikaisuudessa: minä kokee hetken aikaa itsensä ikään
kuin jakautuneeksi kahteen erilliseen puoleen, joista toinen tarkkailee toista. Toinen näistä puolista on kuin näyttelijä, joka esittää
näyttämöllä roolia, ja toinen katsoja, joka katselee kohtausta sen
ulkopuolelta. (Bergson 2002, 149.)
Ajan kristallit
Bergsonin mukaan jokaiseen havaintoon kytkeytyy havaintoa vastaava mutta laadullisesti erilainen virtuaalinen ”nykyhetken muisto”. Tätä eräänlaista jatkuvaa ”kahdennettua olemista”
Deleuze vertaa tilanteeseen, jossa peilikuva, valokuva tai postikortti heräisi eloon ja aktuaalinen kuva palaisi samalla takaisin paikalleen vapautuksen ja vangitsemisen keskeytymättömässä
kaksoisliikkeessä. (Deleuze 1985, 93–95.) Bergsonin Matière et
mémoire -kirjassa esiintyvät lukuisat kaaviot havainnollistavat eri
tavoin aktuaalisen ja virtuaalisen välillä tapahtuvaa jatkuvaa vaihtoa. Eräs kaavioista kuvaa muistin toimintaa kärjelleen käännetyn ylösalaisen kartion muodossa (ks. kuva s. 121.)
Deleuzen mukaan Bergsonille menneisyys itsessään ei ole
tietyn nykyhetken menneisyys vaan ontologinen elementti,
ikuinen ja kaikkien aikojen menneisyys, joka on välttämätön ehto
jokaiselle erityisen nykyhetken ”kauttakululle” (Deleuze 1988,
56). Nykyhetken aktuaalisuudessa ”puhdas muisti” ei-psykologisena kokonaisuutena supistuu jatkuvasti virtuaalisesta aktuaaliseen sekä laajenee aktuaalisesta virtuaaliseen. S on jatkuvassa
liikkeessä oleva nykyhetki, jossa mennyt tiivistyy äärimmilleen
tuoden oman sisältönsä nykyhetkeen. S yhdistää muistin kartion tasoon P, joka puolestaan edustaa aktuaalisuutta. (Bergson
1988, 152–153, 162–164; Ansell Pearson 2002, 179.) Kartion kehät A´B´, A´´B´´ jne. edustavat kartion läpäisevää puhdasta muistia AB, joka on Deleuzen käyttämien termien mukaisesti virtuaalinen, ei-aktiivinen ja tiedostamaton. Kuten Deleuze huomauttaa,
jokainen edellä olevista sanoista on vaarallinen, näin erityisesti
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”tiedostamaton”, joka Freudin jälkeen on tullut tulkituksi erottamattomaksi psykologisesta olemassaolosta. Tästä ei Bergsonilla
kuitenkaan ole kyse, vaan Bergsonille ”tiedostamaton tarkoittaa
nimenomaan ei-psykologista todellisuutta – olemista sellaisena
kuin se itsessään on”. (Deleuze 1988, 55–56.)
Bergson ymmärtää ajan olevan jatkuvasti itsensä virtuaalisesti säilövä kokonaisuus. Se muodostaa virtuaalisen menneen,
joka pitää sisällään kaiken aikaisemmin tapahtuneen. Jos aika
elääkin meissä, myös me elämme ajassa. Uimme menneisyydessä
kuin kalat, mutta tarttuaksemme muistikuviimme ja tuodaksemme ne aktualisaation tasolle, meidän on tehtävä ”hyppy”
(saut) nykyhetkestä ”puhtaan muistin” alueelle. (Deleuze 1988,
56.) Valokuvaamisesta muistuttavaa kielikuvaa käyttäen Bergson
toteaa, että muistikuvamme ovat kuitenkin vielä virtuaalisia ennen kuin tarkennamme ne aktualisoimista varten. Deleuzen mukaan aktuaalisen ja virtuaalisen samanaikaisuudessa on kyse ajan
kristallisesta luonteesta myös eräänä kuva-ajan elokuvan keskeisimpänä piirteenä. Elokuvan ilmaistessa ajan kristallisen luonteen se paljastaa ”ajan kätketyn perustan, sen eriytymisen ohi
kulkevien nykyhetkien ja itseään säilövien menneisyyksien kahdeksi virraksi.” (Deleuze 1985, 129.)
Deleuze tuo tällaisina ajan suhteiden erityisinä ilmentäjinä
esiin esimerkiksi Alain Resnais’n elokuvat. Itse näkisin ajan kristallisuuden ilmenevän myös videoinstallaatiotaiteessa, erityisesti
1990-luvun elokuvallisen vaiheen teoksissa. 1990-luvun elokuvallista vaihetta edustava Eija-Liisa Ahtilan Jos 6 olis 9 (1995) on triptyykkimuotoinen teos aiheenaan teini-ikäisten tyttöjen seksuaaliset kokemukset. Triptyykin samanaikaisuus mahdollistaa yksittäin, kaksittain tai ryhmässä esiintyvien tyttöjen erottumisen
ja yhdistymisen toisistaan. Teoksessa Tänään (1997) triptyykin
muoto on puolestaan peräkkäinen. Sen kolme jaksoa (”Tänään”,
”Vera” ja ”Faija”) heijastuvat toisiinsa nähden kulmittain
sijoitetuille valkokankaille, vierailijan asettuessa neljännen valkokankaan paikalle. Tänään muodostaa eräänlaisen tilallistuneen
kristallin.9 Lähtökohtana on perheessä tapahtunut onnettomuus.
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Pihalla palloa heittävä teinityttö kertoo isänsä ajaneen autolla edellisenä iltana oman isänsä yli niin, että tämä on kuollut.
Tapahtunutta käyvät läpi omissa monologeissaan tyttö, autoa
ajanut ja teoksen alussa taukoamatta itkevä isä sekä vanhempi
nainen, Vera, jonka suhde muihin perheenjäseniin jää määrittelemättömäksi. Vain hetkeä ennen Veran henkilöhahmon ilmaantumista teoksessa on kohta, jossa tyttö on ilmoittanut olevansa
66-vuotias ja istuvansa tuolissa. Tästä ei kuitenkaan rakennu kerronnallisen elokuvan tapaan näkökulman ja ajallisen nykyhetken
vaihdosta (tyttö vanhemman naisen muistikuvana itsestään teiniikäisenä) vaan kysymyksessä on monimutkaisempi suhde, joka
kyseenalaistaa teoksessa esiintyvien henkilöhahmojen yhtenäisyyden mutta luo samalla heidän välilleen uuden yhteyden.
Henkisiä automaatteja
Liikkeen automatisminsa ja ajallisten figuureidensa vuoksi elokuva tuottaa Deleuzen mukaan henkisiä automaatteja. Käsitteen
henkinen automaatti Deleuze lainaa Spinozalta, joka halusi sen
avulla tuoda esiin, miten tajunta toimii omien lakiensa mukaan.
(Bogue 2003, 166.) Moderni elokuva tuo esiin erityisesti sen, että
ajattelu joutuu tunnistamaan oman voimattomuutensa ja avautumaan kohti ulkopuolta. (Deleuze 1985, 216–218.) Näin tapahtuu
myös videoinstallaatiossa, jossa pyrkimys saattaa ajattelu kohtaamaan uuden välineen tuottama ei-inhimillinen ajattelu – ravistella henkinen automaatti esiin – näkyy fenomenologis-performatiivisessa vaiheessa Naumanin videokäytävien aiheuttamassa ”aistien epäjärjestyksessä”. Paikin videomonitoreista koottu antropomorfinen robottiperhe ja television ymmärtäminen ruumiina
on puolestaan veistoksellisen vaiheen konkreettinen esimerkki.
Ulkopuolisen ajattelijan ajattelussamme voi ymmärtää tarkoittavan myös ympärillämme olevan audiovisuaalisten kuvien maailman sekoittumista omaan kokemukseemme. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat 1990-luvun elokuvallisen vaiheen videoinstallaatiotaiteessa esiintyvät karaokelaulun ja koe-esiintymisen teemat.
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Videoinstallaatiossa henkinen automaatti muodostaa koosteen, joka pitää sisällään sekä vierailijan että valkokankaan.
Kahden toisiinsa nähden kulmittain sijoitetun projisoinnin videoinstallaatiossa Sip my Ocean (1996) Pipilotti Rist luo elektronisen pinnan, joka ruumiillistaa halun rajattomuutta ja virtaavuutta Ristin (ja Anders Guggisbergin) äänen laulaessa karrikoidun punkhenkistä karaoke-versiota Chris Isaakin laulusta
Wicked Game. Chris Isaakin sanat kertovat rakkauden ja maailmaan uskomisen mahdottomuudesta. Rist laulaa välillä ensimmäisessä, välillä kolmannessa persoonassa: ”The world was
on fire, no-one could save me but you / Strange what desire will
make foolish people do...” Lopun toteava, ilmaan jäävä säe kuuluu: ”Nobody loves no-one.” (Phelan 2001, 66.) Lause ei tunnu
lohduttomalta päätelmältä rakkauden mahdollisuuksista maailmasta. Pikemminkin lause tuntuu painottavan, että kukaan yksittäinen tahtoja ei koskaan voi omia rakkautta. Teoksessa rakkautta ilmentävätkin henkilökohtaisen tunteen ylittävät voimat
tai voimien liikkeet, jotka saavat ilmaisunsa kameran ja editoinnin avulla. Eteenpäin suuntaava, usein veden alla tapahtuva
peilautuva liike kahdelle seinämälle ”taitetulla” valkokankaalla
muodostaa symmetrisen muodostelman, joka muuttuu vierailijan vastaanottavaksi ajatteluksi ja aistimuksiksi, kun tämä asettuu osaksi tätä koostetta.
Karaokelaulajan lisäksi koe-esiintyjän figuuri ilmestyy 1990luvun taideteoksiin, esimerkiksi Pierre Huyghen ja Ahtilan töissä.
Koe-esiintyjän figuurissa on piirteitä ”vapaasta epäsuorasta diskurssista”, jossa näyttelijät lausuvat vuorosanansa kuin he olisivat
joku kolmas henkilö. Koe-esiintymisen idean kehittelyä löytyy jo
kuva-ajan elokuvista, esimerkiksi Jean-Luc Godardin yhteistyöstä
Anna Karinan kanssa elokuvissa Pikku sotilas (Le Petit Soldat,
Ranska 1960) ja Elää elämäänsä (Vivre sa vie, Ranska 1962),
Jean Rouchin cinéma vérité -elokuvista sekä elokuvista, joissa on
käytetty amatöörinäyttelijöitä. 1990-luvulla Huyghe on käsitellyt
koe-esiintyjän figuuria useissa teoksissaan. Esimerkiksi teoksessa
Casting (1995) Huyghe pyysi amatöörinäyttelijöitä osallistumaan
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Pier Paolo Pasolinia käsittelevän elokuvan osajakoon ja valintaan
milanolaisessa galleriassa. Kolmen päivän ajan he harjoittelivat,
esiintyivät ja odottivat galleriavieraiden ja osallistujien osittain
sekoittuessa keskenään. (Huyghe 1999, 180.)
Ahtilalla koe-esiintyminen on keskeisenä esillä videoinstallaatiossa Aki, Anne ja Jumala (1998). Sen taustalla on haastattelu, jossa psykoosiin sairastunut mies (Aki) on nähnyt Jumalan
ilmestyvän itselleen ”kolmiulotteisessa elokuvassa”. Tämä on
kertonut miehellä olevan tyttöystävän, joka on aerobic-ohjaaja
nimeltään Anne Nyberg. Installaatiossa esiintyy viisi Akia esittävää miestä viidessä eri monitorissa ja seitsemän Annea erityisellä
valkokankaalla. Jokaista Annen osaan hakevaa on haastateltu, ja
haastattelut ovat osa teosta videoinstallaatiossa erillisellä valkokankaalla. Mukana oli myös yksi Annen osaa hakenut nainen
näyttelytilassa fyysisesti läsnä olevana hahmona.
Keskeiselle paikalle Akin sängyn yläpuolelle on sijoitettu iso
valkokangas. Valkokankaalla esittäytyy Jumala kahdessa peräkkäisessä jaksossa, joiden välillä on runsaasti aikaa. Ensimmäisessä
jaksossa Jumala on rauhallisen ja luotettavan tuntuinen raskaana
oleva nainen. Toinen jakso näyttää hänet myöhäiskeski-ikäisenä
miehenä. Nämäkin näyttäytymiset muistuttavat koe-esiintymisiä. (Silverman, 2002, 193.) Naisen poistuttua valkokankaalle astuu toinen ”koe-esiintyjä”, arkipäiväisyydessään hieman
teatraalinen mies-Jumala, jonka avulla Ahtila onnistuu Kaja
Silvermanin mukaan erillistämään ”paternaalisen funktion yhteensopimattomat osat” poistettuaan ensin ”fantasian kaikkivoivasta äidistä”. Ahtila käsittelee teoksessaan Jumalan kuoleman
jälkeistä tilaa, jota Friedrich Nietzsche julistaa kirjansa Iloinen
tiede mielipuolen suulla. Nietzschen mielipuoli tuo esille sen mahdollisuuden, että ”Jumala on komponenteista muodostuva entiteetti, ja koska me emme ole vielä hajottaneet tätä entiteettiä sen
olennaisiksi osiksi, Jumala tuntuu yhä olevan elossa.” (Silverman
2002, 194.) Jumalan kuoleman ”valtava tapahtuma” jatkuu yhä
Jumalan kuolleen ruumiin ollessa vielä virtuaalisesti läsnä vaikkakin ehkä mätänemisen tai hajoamisen tilassa. Tapahtuma ver214
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tautuu kuva-liikkeen sensomotorisen yhteyden katkeamiseen
(liikkeestä tulee harhailevaa) ja kuva-ajassa ilmeneviin muutoksiin. Silvermanin tulkinta tuo mieleen myös Naumanin teoksen
Poke in the Eye/Nose/Ear Edit 3/8/94 (1994) lähikuvineen nenään
ja korviin piinallisen syvälle tunkemista sormista. Alberan mukaan ne antavat hitaudessaan ja vääjäämättömyydessään vaikutelman maanjäristyksestä tai ruumiin hitaasta hajoamisesta. (Albera
1997, 58.)
Mielenkiintoisen aseman Aki, Anne ja Jumala -teoksessa saa
näyttelytilassa fyysisesti läsnä oleva Anne, näyttelijä, joka esittää
tätä roolia. Hänestä tulee inkarnoitunut kuvitteellinen figuuri,
joka asuttaa samaa komposition tilaa vierailijan kanssa. Deleuzen
mukaan yhtäältä Blaise Pascalin ja toisaalta Nietzschen suorittama tietyn tiedon mallin korvaaminen uskolla merkitsee käännekohtaa filosofian historiassa. Usko voi kuitenkin korvata tiedon ainoastaan silloin, kun siitä tulee uskoa ruumiiseen ja tähän
maailmaan. Deleuzen mielestä Carl Theodor Dreyer ja Roberto
Rossellini tekevät ehkä elokuvillaan saman käänteen kuin Blaise
Pascal ajattelun historiassa, mutta viimeistään Godardilla on
nähtävissä sokraattisen tiedon ihanteen lopullinen romahtaminen: ”hyvät” (vallankumouksellinen, feministi, filosofi, elokuvantekijä…) eivät saa osakseen sen parempaa kohtelua kuin ”pahatkaan” ja maailmaan, ennen kaikkea ruumiiseen uskominen
asettuu keskiöön. Elokuvissaan Passion (Ranska 1982) ja Etunimi
Carmen (Prénom Carmen, Ranska 1984) Godard etsii diskurssien
takaista ruumiista, ruumista ennen sanoja. (Deleuze 1985, 224–
225.) Näissä elokuvissa ruumis on erottumaton maailmasta ja
maailma ruumiista.
Moderniin henkiseen automaattiin liittyvä toiseuden, uskon
ja ruumiin problematiikka on keskiössä Ahtilan lisäksi muun
muassa Bill Violan ja Gary Hillin tuotannoissa. Violan videoinstallaatiossa Tiny Deaths (1993) täysin tummaan huoneeseen on
sijoitettu kolme, alussa tuskin erottuvaa projisointia. Asteittain
niistä alkaa erottua ihmisfiguureja, joihin liittyy hiljaista puhetta. Satunnaisin välein valon määrä osassa kuvista alkaa nopeasti
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lisääntyä koko huoneen valaisevaan purkauksenomaiseen kirkkauteen asti. Se kuluttaa pois kyseisessä kuvassa olevan figuurin
häivyttäen hetkeksi näkyvistä myös muut projisoinnit. Teos
tuo ulkopuolen voiman näkyviin kirkkaana, sokaisevana valona. Gary Hillin videoinstallaatio Tall Ships (1992) on puolestaan näyttelytilaan rakennetussa pimeässä käytävätilassa tapahtuva 12-kanavainen vuorovaikutteinen videoinstallaatio. Vierailija
kohtaa pimeässä käytävässä hänen ”luokseen” kävelevät projisoidut hahmot. Materiaali ja ilmennettävä näyttäytyvät toisistaan erottumattomina pimeyden aiheuttaessa vaikutelman sisätilan laajenemisesta joka suuntaan. Hahmot ovat eri-ikäisiä ja eri
sukupuolta olevia ihmishahmoja. Kun vierailija aktivoi projisoinnin kohdalla olleen sensorin, jokin hahmoista kävelee kaukaa
kuvasta hänen luokseen, pysähtyen hänen eteensä. Hahmo katsoo kohti, aiheuttaen vierailijassa tunteen häntä tarkastelevasta
tietoisuudesta. Jonkin ajan kuluttua hahmo kävelee kuitenkin hitaasti takaisin kuvaan. Tall Ships eristää figuurin ympäröivän tilan pimeyden avulla tehden siitä eräänlaisen figuurin muotoisen
valkokankaan, joka tervehtii vierailijaa. ”Kuka-tahansa-figuuri”
kohtaa ”kenet-tahansa-vierailijan”.
Lopuksi
Deleuzen mukaan moderni elokuva löytää itsensä tilanteesta,
joka muistuttaa Pascalin näkemystä valinnan tekemisestä kahden olemisen muodon välillä: sen, joka uskoo (nyt kuitenkin
enemmän maailmaan tai ruumiiseen kuin Jumalaan) ja sen, joka
ei usko. (Deleuze 1985, 230–231.) Problematiikka ei ole vieras
videoinstallaatiotaiteellekaan, joka seuraa 1990-luvulla kuvataiteen yleistä suuntaa teoksen rakentamiseksi eräänlaiseksi yksilöllisen kokemuksen ja sosiaalisen tapahtuman yhdistelmäksi. 1990luvun video- ja elokuvainstallaatioita yhdistää 1970-luvun teoksiin niissä avautuva mahdollisuus sekä esteettisen että sosiaalisen tilan radikaaliin uudelleenarviointiin. (Iles 2000, 262.)
Painotuksissa on kuitenkin huomattavia eroja. ”Toisin kuin
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kuusikymmenluvun utooppiset laajennetun elokuvan ympäristöt,
tämä installaatio ilmenee demokraattisena ja pragmaattisena toimien jossain olohuoneen, elokuvan, ja kadun välillä”, toteaa Iles
esimerkiksi Douglas Gordonin teoksesta Between Heaven and
Hell. (Iles 2000, 261.)
Kun vierailija saapuu videoinstallaatioon, videoinstallaation
ja välitilan tapahtumasta muodostuu kokonaisuus, joka käsittää
hänet, videoinstallaation ja videoinstallaatiossa liikkuvat muut
vierailijat. Deleuzea soveltaen tapahtuman voidaan sanoa tuottavan tuottavan pään sisäisen ”tuntemattoman ruumiin”, ajattelemattoman, joka jo on ajatuksissa, katseelta kätkeytyneen näkymättömän näkyvyyden. (Deleuze 1985, 262.) Videoinstallaatio
toteutuu erityisenä läsnäolon ja poissaolon, yksityisen ja julkisen
sekä singulaarisen ja pluraalisen yhdistävänä tapahtumana, joka
käsittää siinä ilmenevien audiovisuaalisten figuurien lisäksi myös
tietyllä paikalla ja hetkellä teoksen tapahtumaan tarttuneiden
keiden-tahansa-kokijoiden ruumiit, tuoden nämä osaksi tapahtumaa. Kukin näistä liikkuvista aivot-ruumiista toimii välitilan
aktivoivana määrittelemättömyyden keskuksena. Vaikka videoinstallaation etuoikeutetuin ”valkokangas” on vieraileva kokija,
hän on samalla myös sen korvautuvin, vaihdettavin komponentti,
”kuka-tahansa-vierailija”.
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Viitteet
1. Morsen artikkeli on julkaistu suomeksi antologiassa Video Taide Media
(1993). Eräät artikkelista lainaamani kohdat ovat kuitenkin tarkennettuja
versioita tästä käännöksestä. Viittaan artikkelin englanninkieliseen versioon
(Morse 1998). Suomenkielisen käännöksen sivunumerot on laitettu sulkeisiin englanninkielisen artikkelin sivunumeroiden perään niissä kohdissa, joissa olen käyttänyt suoria lainauksia.
2. ”Paikkaerityinen” (engl. site-spesific) on taideteoriassa vakiintunut termi. Morse käyttää artikkelissaan siitä johdettua termiä ”paikasta riippumaton” (site-independent). Paikkaerityinen merkitsee tiettyyn maantieteellisen
ja/tai arkkitehtoniseen paikkaan sijoittunutta installaatiota. Miwon Kwonin
mukaan teoksen uudelleenkokoamisen ja tuottamisen (refabricating) nykyiset museologiset ja kaupalliset käytännöt ovat kuitenkin asettaneet sovellettavuuden ja liikuteltavuuden uusiksi normeiksi paikkaerityisille teoksille.
Tähän liittyen Kwon siteeraa Susan Hapgoodia, jonka mukaan paikkaerityisyys merkitsee nykyään lähinnä ”liikuteltavaa oikeissa olosuhteissa”. (Kwon
2000, 49.)
3. Videon ja elokuvan ajan teknologia on kuitenkin erilainen. Elokuvan liikkuva kuva muodostuu yksittäin valottuneista ruuduista, jotka ovat itsessään
liikkumattomia. Ne saatetaan tasaiseen keskinäiseen seuraantoon, joka antaa illuusion liikkeen jatkuvuudesta havainnolle. Televisiokuva puolestaan on
vaakasuorista pikselijuovista koostuva sähköinen kuva, joka muodostuu elektronisuihkun pyyhkäistessä pikselijuovia tietyn ajan kuluessa (esimerkiksi 25
kertaa sekunnissa). Tämä television fysiikka tuo esiin televisio- ja videokuvan
elokuvan tapahtumisesta eroavan ajallisuuden. Ronald Boguen (2003, 195)
mukaan televisiota voidaan tästä syystä ajatella erityisenä kuva-ajan tyyppinä.
4. Deleuzen käsityksestä aivoista ks. esim. Deleuze & Guattari 1993, 206–224
sekä elokuvan yhteydessä erityisesti Deleuze 2003; Lambert 2000; Väliaho
2003b.
5. Satelliittiyhteyksiä käytettiin myös osana videotaiteen taktiikoita.
Tammikuun 1. päivänä 1984 Pariisin Pompidou-keskuksesta välittyi Paikin
järjestämä satelliittilähetys Good Morning Mr. Orwell samanaikaisesti
Ranskaan, Yhdysvaltoihin, Alankomaihin, Koreaan ja Saksaan. (ks. DeckerPhillips 1998, 174–179.) Lukuisten aikalaistaiteilijoiden kontribuutiot sisältävä
mutta Paikin oman visuaalisen estetiikan mukaan rakentunut lähetys oli kommentti elektronisen kuvan välittymisen valtaviin, etäisyydet kutistaviin nopeuksiin.
6. ”Primitiivisestä elokuvasta” ks. Gunning 1994.
7. Kirjassaan Deleuze on Cinema Ronald Bogue (2003, 70–71) esittää kaksi
taulukkoa, joihin on koottu yhteen nämä kuva-liikkeen ja kuva-ajan kuvalajit
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yhdessä niihin liittyvien komposition ja kehkeytymisen merkkien kanssa.
8. Tammikuussa 1980 amerikkalainen Artforum-lehti palasi otsikolla
”Situation Esthetics: Impermanent Art and the Seventies Audience” 1970luvun taiteilijoiden, muun muassa Acconcin, Grahamin sekä Robert Morrisin
ja Michael Friedin merkityksellisiin kirjoituksiin puntaroiden tuona aikana
taiteen kentässä tapahtuneita muutoksia. (Jones 2000, 333–335.) Morsen mukaan videoinstallaatio tässä-ja-nyt -taiteena liittyy muihin 1960-luvulla esiin
nousseisiin uusiin taiteisiin, joita ovat muun muassa happening, performance,
käsitetaide, body art, maataide ja installaatio laajempana kategoriana. (Morse
1998, 159.)
9. Ahtilan liikkuvan kuvan installaatioiden suhteesta Deleuzen kristallikuvan
käsitteeseen ks. Birnbaum 2002, 199.
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Haluavat, persoonattomat ja rajattomat ruumiit:
Gilles Deleuzen ajattelu ruumiillisuuden ja
kuvataiteilijoiden tutkimuksessa
Atte Oksanen

“Kaikilla tavoilla meillä on sellainen (tai
useampia), ei siinä määrin, että se edeltäisi meitä tai tulisi meille annettuna, vaikka
se tekeekin näin toisinaan, vaan koska kaikilla tavoilla tuotamme toiminnassamme
sen emmekä voi haluta ilman sitä […]. Se
ei ole termi tai käsite vaan ennen kaikkea
käytäntö, kokoelma käytäntöjä. Elimetöntä
ruumista ei voi saavuttaa eikä sitä saa kiinni: se on raja. Kun kysytään, mikä elimetön
ruumis on, ei tajuta, että se on jo osa meitä, jolla matelemme kuin syöpäläiset, haparoimme kuin sokeat ja juoksemme kuin
hullut autiomaiden vaeltajina ja arojen nomadeina.”
Deleuze & Guattari
(1980, 185–186. Käännös AO.)
“Taiteilija voi toimia näkijänä, kokijana,
tutkijana, tietäjänä tai kysyjänä.”
Timo
(Filosofia–taide–tiede -kurssi 3.12.2000.)
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Kuvataiteilijoille on annettu supersubjektin asema länsimaisessa individualismia painottavassa perinteessä, jossa taiteen ja taiteilijan välillä on nähty tiukka ja yhdenmukainen side. Taide
on nähty taiteilijan tapana löytää itsensä. Tässä artikkelissa
muotoilen empiirisen aineiston pohjalta vaihtoehtoista subjektiviteetin teoriaa kuvataiteilijoiden ruumiillisuuksista ja subjektiviteeteista.1 Lähtökohdat kumpuavat aineistosta, joka on kerätty Lahden Ammattikorkeakoulun Taideinstituutista kahdessa
otteessa. Talvelle 1998–1999 ajoittunut esitutkimusvaihe lähti
liikkeelle perinteisillä teemahaastatteluilla. Nämä ohjasivat tuottamaan varsinaisen pääaineiston, Filosofia–taide–tiede -kurssin
(FTT), joka muodostui metodiseksi kokeiluksi talvella 2000–
2001. Tarkoituksena oli syventyä kuvataiteilijoiden luovuuden ja
ruumiillisuuden kokemuksiin. (Ks. Oksanen 2001a, 7–22.)
Empirian avaamisessa ja teorian kehittelyssä käytetään apuna
Gilles Deleuzen ajattelua, joka mahdollistaa subjektiivisen liikkeen, muuntuvuuden ja dialogisuuden tarkastelun.2 Deleuzen
taidekäsitys on modernistinen. Hän arvostaa kirjallisuutta, kuvataidetta, musiikkia ja elokuvaa, joka rikkoo rajoja ja avaa uusia tapoja nähdä todellisuuden. Deleuzelle taiteilijat ovat paitsi
näkijöitä myös tulijoita siinä määrin, että taiteilijasta tulee taiteilija vain avautuessaan yleiseen ja pystyessään toimimaan persoonattomasti (Deleuze & Guattari 1991, 161). Claire Colebrookin
(2002, 155) mukaan Deleuzelta ei olisi herunut sympatiaa esimerkiksi postmodernia kirjallisuutta kohtaan, sillä sen suosima
metafiktio ei avaa mahdollisuuksia elämän avaamiseen persoonattomuudessaan. Vaikka Deleuzen taiteilijakäsitys onkin romanttinen, ei siinä nähdä psykoanalyyttisten taiteilijatulkintojen
tapaan yksilöä autonomisena ja autistisena potilaana – traumataiteilijana, joka tekee taidetta vain omasta itsestään. Taiteilijan
työ ei muodostu diagnoosiksi hänestä itsestään vaan diagnoosiksi
sosiaalisesta todellisuudesta. (Oksanen 2002, 18–19; 2003a, 18–
20; 2003b, 5–6.) Deleuzelle taiteilija on fabuloija, joka voi asettaa
todellisuuden uuteen valoon ja hahmottaa murtumia ja tulevaisuuksia. (Deleuze 1993, 11–17.)
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Deleuzen taidekäsityksessä kiteytyy myös tämän artikkelin kitka. Vaihtoehtoisen subjektiviteetin teorian kirjoittaminen
edellyttää perinteisen ultraindividualistisen nerotaiteilijan kritiikkiä. Taiteilijan supersubjektiviteetti olisi purettava. Tästä huolimatta taiteilijoita tarvitaan, jotta voidaan ylipäätään muotoilla
subjektiviteetin teoriaa. (Vrt. Polan 1994, 230–231.) Taiteilijat
näyttävät empiirisenkin aineiston valossa pääsevän pidemmälle
ja syvemmälle pohjustavanlaatuisiin tuntemuksiin, joiden kuvaamisessa Deleuze ja Félix Guattari joutuvat käyttämään käsitteellisinä henkilöinä taiteilijoiden ohella narkomaaneja, alkoholisteja, skitsofreenikoita ja masokisteja. Tämän artikkelin puitteissa kuvataan juuri taiteilijoiden avulla ruumiillisuuden liminaaliluonnetta, joka ei välttämättä konkreettisessa arjessa paljastu. Haluavat ruumiit leikkaavat subjektiivisen ja objektiivisen
ohi postdualistiseen liikkeeseen, jossa rajattomuus ja persoonattomuus ovat keskeisellä sijalla.
Nomadinen ajattelu metodina
Tutkijan ja tutkimuskohteen välisen suhteen voi hahmottaa
eri tavoilla. Voidaan puhua tutkijan katseesta, joka pyrkii paljastamaan objektiivisen tiedon. Tutkija katsoo ja asettuu neutraaliksi havainnoijaksi. Metodin tehtävänä on tässä vaiheessa varmistaa, että tietäjästään riippumaton tieto on mahdollista (Harding 1986, 228; 1998, 134). Tällainen ajatus tiedosta
muistuttaa läheisesti Jeremy Benthamin suunnittelemaa panoptikonia. Kyse on rakennelmasta, jonka keskellä on valvontatorni. Vankisellit ovat kehässä tämän ympärillä. Jokaisessa sellissä
on kaksi ikkunaa, yksi ulos ja yksi sisäpihalle. Idea on siinä, että
vastavalon vuoksi vanki ei näe tarkkailijaansa, mutta sisäpihan
tornissa tarkkaileva vahti näkee vangin. (Foucault 1975, 233–
234.)
Jos panoptikon nostetaan tieteen malliksi, tullaan väistämättä etsineeksi pysyvyyttä ja universaalisuutta (vrt. Foucault
1975, 241–242). Samalla korostetaan näköaistin keskeisyyttä
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tietämisessä (Blumenberg 1993; Jay 1986, 176–177). Panoptikon
on Jumalan katse, joka etsii identiteettiä ja samuutta eron kustannuksella (vrt. Haraway 1991, 188–196). Se haluaa pelkistää ja
pysäyttää todellisuuden objektiiviseen kuvaansa; tutkimus etsii
pysäytyskuvia – Medusan katsetta. Deleuzen filosofia rakentui
jo 1960-luvulta alkaen tällaisen käsityksen kritiikiksi. Deleuzen
(1962, 52–55; 1968, 59–60) Nietzsche-luennassa “ikuinen paluu”
onkin aina paluuta erilaiseen, ei koskaan samaan ja identtiseen.
Ikuisen paluun ajatus toteutuu rihmaston käsitteessä. Deleuze
ja Guattari (1980, 9–37) rakentavat käsitteensä vastarintapositioksi strukturalismille, jota he luonnehtivat puun metaforalla.
Toisin kuin puussa, jossa on juuret, runko, oksat ja lehdet, rihmastossa ei ole lainkaan pysyviä positioita, on vain liikettä ja
murtumia. Jos rihmaston katkaisee, se alkaa uudestaan. Eläin- ja
kasvikunta ovat täynnä rihmastoja, mutta Deleuzen ja Guattarin
todellinen haaste on ajatella sosiaalista todellisuutta rihmaston
avulla. Tutkimus, joka ottaa tällaisen haasteen vastaan, muodostuu väistämättä labyrinttiseksi, mutta ei siinä merkityksessä,
että olisi löydettävissä yksi ratkaisu tai totuus. Paremminkin rihmastollinen tutkimus on borgesilainen haarautuvien polkujen
puutarha – tai metropoli, jonka sykkeessä ei koskaan palata samaan virtaan. (Oksanen 2003a, 11–13.)
Päätyminen deleuzelaiseen metodologiaan on ennen kaikkea
pragmaattinen tutkijan tekemä valinta, ei niinkään kaunokirjallinen tai filosofinen retki eikä myöskään oma suljettu teoreettinen universuminsa. Tutkimukseni kuvataiteilijoiden parissa alkoi teemahaastatteluilla. Näitä kertyi marraskuulta 1998
helmikuulle 1999 yhteensä kymmenen kappaletta. Haastateltavat
olivat Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituutin erikoistumisopiskelijoita. Joukossa oli niin nuoria vastavalmistuineita
kuin taiteen kentän konkareita.
Marja-Liisa Honkasalon (1994, 20) mukaan tutkijoilla on tapana rakentaa muuria tutkimuskohteen ja itsensä väliin. Pyrin välttämään tätä ja mahdollisuuksien, tilanteen ja
ajan salliessa noudattamaan naistutkijoiden suosimaa tapaa,
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jossa myös tutkija kertoo itsestään (ks. Reinharz 1992, 32–34).
Keskustelunomaisuudessaan osa varsinkin pidemmistä haastatteluista lähenikin syvähaastattelua. Ongelmana on kuitenkin
empiirisen tutkimuksen perusongelma: mitä vaikeammin kielellistettäviä kokemukset ovat, sitä enemmän vaaditaan tutkimusmetodilta. Taiteentekijöiden elämäkertoja tutkinut Maaria
Linko (1998a, 360) huomioi, että kontekstuaalisia asioita on paljon helpompi kuvata kuin itse taiteen tekemisen prosessia.
Teemahaastattelu ei ole paras metodi taiteen tekemiseen liittyvien ruumiillisten ja affektiivisten kokemusten tutkimiseen.
Pysäytyskuvaan pyrkiminen olisi tässä tilanteessa pahinta, mitä
tutkija voisi tehdä. Olisin voinut esimerkiksi analysoida diskurssianalyyttisesti tutkittavien lausuntoja ja kuvata sitä kautta,
kuinka he rakentavat itsensä. Taiteilijat eivät kuitenkaan kertoneet mitään, mitä en olisi jo etukäteen tiennyt taiteilijatutkimuksia ja -elämäkertoja lukeneena. Samalla tavalla antropologit ovat huomanneet, että heidän tutkittavansa kirjoittavat, lukevat ja tulkitsevat kulttuuristaan tehtyjä hahmotelmia (Clifford
1986, 117). Teemahaastatteluidenkin tapauksessa tutkija ja tutkittavat liikkuivat saman diskurssin sisällä, jota metodinen valinta, teemahaastattelu, oli vahvistamassa. Teemahaastattelu pysäytti kuvan taiteilijoista eikä mahdollistanut dialogia heidän kanssaan.
Diskursiivisten pysäytyskuvien etsimisen sijaan etsin pikakelausta, nomadista ajattelua, jossa lähdetään liikkeelle todellisuuden pohjimmaisesta sosiaalisesta luonteesta. Panoptikonin sijaan
lähtökohdaksi valitaan tori. Tori täyttyy äänistä, siellä vaihdetaan
juoruja, keskustellaan, käydään kauppaa. Se on täynnä yhteisöllisyyttä. Torin metafora kuvaa tutkijan ja tutkittavan välistä dialogia; se pyrkii murtamaan monologisuuden, joka liittyy panoptiseen
tieteen malliin. Näkemisen sijaan kuuleminen nousee keskeiseksi:
kuuleminen korostaa tiedon muuntuvuutta; ääni muuttuu ilmassa
ja se tulkitaan – ei ole puhdasta havaintoa (Ronkainen 1999, 110–
111). Tori tuo esiin tutkijan sijoittautuneisuuden. Kuulijana tutkija joutuu olemaan kasvotusten todellisuuden kanssa.
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Nomadinen ajattelu ei merkitse ajelehtimista tai loputonta
vaeltamista. Nomadit eivät välttämättä liiku, vaan hajottavat rajat paikaltaan. Ulkoisen liikkeen sijaan voidaan puhua sisäisestä
liikkeestä. (Deleuze 2002a, 362; vrt. Deleuze & Guattari 1973,
100–101.) Tästä huolimatta tutkija ei saa hukuttaa itseään – rajojen rikkomistakin on ankkuroitava, kuten feministitutkija Rosi
Braidotti (1994, 32–36) huomauttaa. Tutkija on Ariadne ilman
lankaa kohdatessaan todellisuuden labyrinttimaisen monimutkaisuuden (vrt. Deleuze 1968, 79, 83) Deleuzelainen nomadi ei
kuitenkaan ole Jacques Derridan kaltainen sofistinen dandy, joka
kaataa torilta kojun toisensa perään rakentamatta mitään raunioiden päälle. Kun Derridan ajattelu kiteytyy haluksi olla sanomatta mitään (ks. esim. Tuohimaa 2001), nomadinen ajattelu on
lähtökohtaisesti pragmaattista. Se etsii uusia lähtöjä ja luo siltoja.
Ajattelua ei irroteta materiaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta
maailmasta. Torista tulee tutkijan eletty nomos.3
Nomadisen ajattelun käytännön soveltaminen merkitsee metodista kokeilua. Päätin hylätä koko ajatuksen neutraalista haastattelijasta ja esittää omia teoreettisia hahmotelmiani taiteen tekemisestä. Tarkoituksena oli haastaa taiteilijat dialogiin. Käytännön
puitteet tarjosi Lahden Ammattikorkeakoulun Taideinstituutti,
jossa pidin 14 erikoistumisopiskelijalle Filosofia–taide–tiede
-kurssia talvella 2000–2001. Kurssilla esitin teoreettisia alustuksia, joista käytiin kriittistä keskustelua. Ryhmä itsessään otti aktiivisesti osaa keskusteluun ja esitti omia näkemyksiään erilaisten teoreettisten ideoiden toimivuudesta. Jokainen erikoistumisopiskelija piti myös oman alustuksensa joko tieteellisen tai kaunokirjallisen tekstin pohjalta. Heillä oli myös aktiivinen osa teorioiden eteenpäin kuljettamisessa. Tässä mielessä heitä voidaan
pitää kanssatutkijoina. Kurssitilanteesta muodostuikin teoreettinen kokeilukenttä, jossa koeteltiin teorioiden rajoja ja etsittiin
uusia tapoja hahmottaa todellisuutta.
Pohjimmiltaan kurssi toimi kysymisen välineenä.
Deleuzelaisesta lähtökohdasta käsin on tärkeää kysyä, ei vastata – liikkua, ei pysähtyä (Deleuze 1966, 4). Tutkija on kokeilija
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suhteessa rihmastolliseen tutkimuskohteeseen. “Kokeilkaa, älkää
koskaan tulkitko”, Deleuze kirjoittaa (Deleuze & Parnet 1977,
60). Myöhemmin Deleuze ja Guattari toistavat (1980, 20, 307):
tehkää rihmastoja, kokeilkaa. Tutkijasta tulee karttojen tekijä.4
Hän ei vangitse todellisuutta eikä pyri sen haltuun ottamiseen,
jäljentämiseen ja representointiin vaan luonnosteluun ja haastamiseen. Hän poimii esiin kytköksiä, viitteitä, linkkejä ja havaintoja, jotka eivät palaudu puhtaasti subjektiivisiin kokemuksiin tai
objektivoituun todellisuuteen.
Tällaisessa kartografisessa lähestymistavassa mielikuvitusta
ei ole erotettu järjestä (Braidotti 2002, 9). Nomadinen ajattelu
vaatii aina hivenen demonista anarkismia, joka vastustaa staattisia teoreettisia ja metodisia asetelmia (vrt. Deleuze 1968, 54–55).
Filosofia–taide–tiede -kurssi toimi ajatuskokeena tai leikkikenttänä, joka onnistui nostamaan esiin kysymyksiä, joita en olisi
muuten osannut kysyä. Persoonattomuus ja värien syöminen nousivat esiin ryhmän keskusteluissa, jotka syventyivät kerta kerralta
pidemmälle kuvataiteilijoiden ruumiillisuuksiin dialogisen suhteen kautta. Tutkijan sosiaalinen sijoittuminen torin kaltaiseen
tilaan ja labyrintin haaste vaativat uudenlaisia tutkimusmenetelmiä, jollaiseksi Filosofia–taide–tiede -kurssi muodostui (vrt.
Oksanen 2001b, 49).
Virtuaalinen subjektiviteetti
Ilman muistia emme tietäisi keitä olemme. Muisti kytkee meidät aikaan ja paikkaan ja voi antaa meille tunteen identiteetistä.
Luovuustutkimuksessa muistia on korostettu negatiivisesta suunnasta lähtien. On haluttu palata alkuperään – lapsuuden traumaan tai suruun – jota taiteen tekeminen kompensoi (Haavikko
1984; Hägglund 1984; Ruth 1984.). Taustalla on Freudin psykoanalyysin alkuvaiheessa esittämä käsitys luovasta toiminnasta sublimaationa. Taiteilija on neurootikko, joka on pakotettu luomaan
kompensoidakseen sisäisiä ristiriitojaan, aggressioitaan ja syyllisyyden tunteitaan. (Ks. Haavikko 1984, 242; Hägglund 1984,
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129; Lepistö 1991, 169–171; Pansini 2000, 79–80.) Aineistossa
tällaiset negatiiviset kokemukset eivät nouse esiin. Päinvastoin
kysymyksiini lapsuuden muistoista suhtauduttiin paikoin ironisestikin. Taiteilijat eivät halunneet selittää lapsuuden leikkien
avulla taiteilijan ammattiin päätymistä. Silti lapsuudesta nousee
esiin vahvasti ruumiillistuneita muistoja.
“Mulla oli mun isovanhempien luona [...] öljyvärimaalaus,
missä oli myrskyävä meri, haaksirikko – vähän sellainen
Edelfeltmainen. Just joku tällainen, mä edes tiedä, kun mä
en ole nähnyt sitä myöhemmin. [...] Se sali oli muuten aina
tyhjä. [...] Mä koin aina siinä, että mä rupeen huojumaan
tai että se on niin voimakas, että siellä tuulee. Mä pitkään
luulin, että kuvia tehdessä jotenkin tuulee tai että siihen
kuuluu sellainen. Se ollut osa sitä, se on niin semmoinen –
että on kylmä tai jotenkin.” (Päivi, FTT 3.12.2000.)
Deleuzella subjektin ruumiillisuus ja muisti nivoutuvat yhteen
(Braidotti 2000, 159). Käyttäessään Henri Bergsonin filosofiaa
Deleuze (1966, 68–69) korostaa, että muistojen on tultava ruumiillistuneiksi, jotta ne voisivat aktualisoitua. Aktuaalisen ja virtuaalisen käsitteet ovat olennaisia Deleuzen muistia koskevassa
luennassa. Mennyt on virtuaalista, joka pyrkii aktualisoitumaan
(Deleuze 1966, 51). Aktualisoitumisessa mennyttä tapahtumaa
ja siitä jäänyttä muistoa ei samasteta. Aktualisoituminen toimiikin eron ja luovuuden periaatteella (Deleuze 1968, 273–274).
Mennyttä ei pitäisi ajatella yksinkertaisesti kerran tapahtuneena
eikä myöskään pelkästään nykyhetken valossa piirtyvänä kuvana
kerran olleesta (Deleuze 1966, 53).
Päivin lapsuuden muisto merimaisemasta kertoo muistojen elävyydestä. Kuva aiheutti niin elävän ruumiillisen tunteen,
että myöhemmin se palasi koettuna tunteena. Maaria Lingon
(1998a, 325) analysoimassa elämäkerta-aineistossa nousee esiin
vastaavanlainen kokemus: ”Sellaista sinistä ei ollut koskaan ollut missään. Neljävuotias ei osaa sanoa, että onpa upea taide-elämys; laatikon sini vaan hehkui ja loisti ja painui iäksi mieleeni.
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[…] [J]otain sen sinisyydestä jäi minuun.” Aineistossani Helena
kuvaa vastaavanlaisen muiston 4-5-vuotiaana liitutaululle piirretystä perspektiivistä, joka näyttäytyi niin kuin seinään olisi avautunut reikä ulkomaailmaan (FTT 18.11.2000).
Antti: ”Tavallaan se, että jos sä työstät jotain duunia, senhän vois ajatella, että silloin muistat sen asian, mitä sä käsittelet. Se on tavallaan pakkokin muistaa.”
Laura: ”Niin tai se, että ajaa sitä muistoa takaa ja etsii sitä
käänteisestikin.”
[...]
Antti: “Kyllähän muisto liittyy siinäkin mielessä, jos ajatellaan kuvanveistoa tai tällaista, missä käytetään kaikenlaisia
materiaaleja, niin sit joku tällainen esimerkiksi materiaalintunto tai sellaiset fyysiset tuntemukset jotenkin automaattisesti liittyy muistoihin. Kyllä mä ainakin ite käytän sitä
ihan tietoisesti, kun tekee jotakin. Rupeaa muistelemaan.”
(FTT 3.12.2000.)
Taiteilijoilla muistojen aktualisoituminen hahmottuu tärkeäksi
osaksi tekemisen prosessia. Päivi kuvasi varhaisia kokemuksiaan
piirtämisestä, näyttelemisestä ja laulamisesta. Hän kuvasi näihin
liittyvää voimakasta läsnäolon tunnetta, jota hän on myöhemmin halunnut muistella taidetta tehdessään. (FTT 3.12.2000.)
Taiteilijoiden kuvauksia menneisyydestä luonnehtii liikkuvuus.
Mennyt ei näyttäydy staattisena ja pysyvänä. Muisti ja menneisyys eivät ole sama asia vaan paremminkin muisti hahmottuu
nykyisyyden keinoksi päästä menneisyyteen (Grosz 2000, 223).
Muistamista ei tule kuitenkaan palauttaa ajattelevaan ja intentionaaliseen subjektiin, joka muistelee. Deleuze (1966, 51–52;
1968, 100, 107) korostaa muistista kirjoittaessaan sen persoonatonta puolta. Toisin sanoen emme pelkästään muistele vaan mieleemme muistuu.
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Virtuaalinen ja aktuaalinen muodostavat omat todellisuutensa. Virtuaalinen ei ole mitenkään vähemmän totta kuin aktuaalinen. Se ei ole toden vastakohta vaan todellisuutta omilla puitteillaan. (Deleuze 1968, 269.) Ajan lineaarisuuden sijaan menneisyys
ja nykyisyys lomittuvat toisiinsa – ne kanssaelävät (Deleuze 1966,
54–56). Tällaisessa tilanteessa subjektiviteetin teoria ei hahmotu odysseiaksi, jossa haikaillaan alkuperäiseen Ithakaan, vaan
paremminkin muistot ovat jatkuvassa liiketilassa. Menneisyys
tulkitaan ikuisessa paluussa aina uudestaan – löydämme uuden
lähdön muistoihin, uuden assosiaation ja muunnoksen (Deleuze
1968, 122–123).
”Se mikä on mun mielestä parasta siinä tekemisessä, on se
että sä et ole kukaan ja sä et ole mikään persoona, eikä sulla
ole mitään egoistisia pikkujuttuja. Ne on ihan yhdentekeviä. Se on ihan sama kuka sitä tekis. Sitten kun lopettaa
sen tekemisen, niin mä olen tässä ja mun nimi ja tälleen mä
käyttäydyn ja mä reagoin tällä tavalla näissä tilanteissa ja
näiden ihmisten kanssa. Kaikki semmoiset tulee sitten siinä hetkessä.” (Eija, FTT 27.1.2000.)
Subjektia ja tämän muistoja ei tässä eroa ja moninaisuutta painottavassa lähtökohdassa pelkistetä yhteen. Elämää voidaan verrata
pyhään kirjaan, joka sisältää hyvin erilaisia ja ristiriitaisia aineksia. Virtuaalisesti koko elämän kirjo on läsnä. Identiteetti toimii
tässä kuviossa konstruktiona, tarinana tai vallankäytön välineenä
– fundamentalistisena luentana elämän moninaisuuteen; juuriaan haikaileva subjekti etsii identiteettiä, lankakerää, jolla
merkitä tiensä. Samankaltaisuutta etsitään pisteen A ja pisteen
B välillä samaan tapaan kuin teoriat luovuudesta, jotka lähtevät
liikkeelle alkuperäiseksi esitetystä negatiivisesta kokemuksesta tai
traumasta. Luovan prosessin luonne näyttäisi kuitenkin aineistoni valossa rikkovan tällaista kulkua. Monille taiteilijoille taiteen
tekeminen merkitsee askelta kohti jotain toista ja itselle vierasta.
Sen sijaan identtisyys itsen ja töiden välillä saattaa merkitä persoonallista kriisiä.
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”Mulla oli kouluaikana yksi opettaja, joka harrasti tällaista
psykologista puoskarointia. Musta se oli aivan hirveätä,
koska taiteen tekeminen oli mulle sitä, että mä voin ikään
kuin leikkiä olevani joku toinen tai haen jotain toista, mihin mä sijoitan. Sitten se katso niitä töitä, ei tavallaan puhunut taiteesta koskaan, vaan haki niistä mun töistä sitä,
kuka mä olen psykologisesti; miten se kuvastaa näitä ja
näitä sun luonteenpiirteitäsi. Mä menin aivan lukkoon siitä, koska sitten mä en voi tehdä mitään, koska mulla on
aina sellainen olo, että mä olen täysin paljas. Se on tosi traumaattista. […] [S]e tavallaan hajotti sen mun perustan, mitä
tää taiteen tekeminen mulle on.” (Päivi, FTT 3.12.2000.)
Humanistinen ja psykoanalyyttinen kuvataideterapia jakavat ajatuksen siitä, että kuvia tehdessään subjekti ulkoistaa itseään ja
tuntemuksiaan töihinsä. Toisin sanoen työt toimivat eräänlaisina indekseinä subjektista. (Ks. Dalley & al. 1987; Heikkilä & al.
2000; Liebmann 1992; Mantere 1991; Rees 1998.) Terapioiden
tapaan Päivin opettaja samasti hänet teoksiin. Tulkinnassaan
opettaja yritti väkivalloin pakottaa Päivin takaisin alkuperään,
josta identiteetti tai samankaltaisuus olisi löydettävissä. Opettaja
ei nähnyt subjektiviteetin moninaista virtuaalisuutta – sitä että
meistä on moneksi.
Luovuuden aallot
Virtuaaliset subjektiviteetit ovat virtaavia siinä määrin, että ne
avaavat aina sivuväyliä, halkeamia ja pakoreittejä, joita ei voida
palauttaa alkuperään tai juureen.5 Subjektiviteetti ei palaudu yhteen vaan pitää itsessään sisällään potentiaalisen moneuden ajatuksen. Virginia Woolf kuvaa Aalloissa subjektiviteetin sulautuvuutta:
”Kaikki on pehmeää, myötäävää. Seinät ja kaapit muuttuvat valkoisiksi ja taivuttavat kaarelle keltaiset levynsä joiden
pinnalla kiiltää valkea lasi. Nyt mieleni voi vuotaa ulos mi233
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nusta. Voin ajatella laivastojani jotka purjehtivat korkeilla
aalloilla.” (Woolf 1979, 19.)
Kuvataiteilijoiden luovassa prosessissa muotoutuu samanlainen
lainehdinta, jota luonnehtii liike kohti toista. Subjektia ei juurruteta niin kuin fundamentalistinen luenta haluaisi tehdä. Luovuus
muodostuu leikin kaltaiseksi tilaksi, matkaksi ja reitiksi – virraksi.
”Se on mielenkiintoinen, miellyttävä vaihe. Voisi jopa ajatella, että siinä projektissa astuu leikin kaltaiseen maailmaan; mennään niihin toisiin rooleihin, ei nyt sisään, mutta mennään ajaan tiettyjä reittejä, etsimään tiettyjä paikkoja. Se on antoisaa, se on mukavaa. Saa heittäytyä ei-suomalaiseksi ja mennä tekemään, mitä ikinä haluaa tehdäkin. Se
on antoisaa.” (Timo, FTT 3.12. 2000.)
Timon hahmottamaa leikin maailmaa voidaan kartoittaa
Deleuzen ja Guattarin ”tulemisen” käsitteen (ransk. devenir, engl.
becoming) avulla. Tuleminen on prosessi, jossa ei ole selkeää alkua
eikä loppua – ei sidottuja pisteitä, ei pysähdystä. Se on rihmastollinen tila, joka rikkoo ajatuksen identifikaatiosta – laineet eivät
palaa rantaan, prosessissa, jossa subjekti tulee joksikin toiseksi.6
Toiseksi tuleminen ei etsi identiteettiä muistista vaan se on paremminkin anti-muisti (Deleuze & Guattari 1980, 360). Ajatus tulee toisessa muodossa esiin jo Deleuzen Bergson-luennassa, jossa
oleminen ja tuleminen erotetaan toisistaan. Bergsonille ajallisuus
mahdollisti inventiot – nykyhetkeä leikkaavat erilaiset tulemiset
eikä niinkään oleminen ja samastuminen. (Deleuze 1966, 49–50;
vrt. Casey 1999, 91). Taiteilijoiden halua muistella ja kaivaa esiin
tuntemuksia voidaan hahmottaa tulemiseksi. Muistin kautta
purjehditaan kohti jotain toista ja avaudutaan toiseksi tulemisen
prosessiin, joka rikkoo muistin pysyvyyden. Tällä tavoin toiseksi
tuleminen toimii muistia vastaan. Se avaa muistin rihmastollisesti
menneen ja tulevan leikkauspisteessä.
Toiseksi tuleminen edellyttää aina astumista suhteeseen kol234
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mannen osapuolen kanssa (Grosz 1995, 184). Subjektin ja objektin sijaan tätä prosessia voitaisiin kuvata trajektin käsitteellä;
olennaiseksi muuttuu se, mikä on liikkeessä (vrt. Virilio 1995,
37).7 Esimerkiksi Timon mainitsema rooli tarkoittaa toista, johon mennään sisälle – tullaan toiseksi, muttei silti identifioiduta
toisen kanssa. Timo ei muutu ei-suomalaiseksi, vaan ei-suomalaisuus tulee taideteokseksi, joka kolmantena tekijänä vaikuttaa
takaisin tekemisen prosessiin. Päätepistettä ei ole. Taiteilija voi
katkaista rihmaston päättämällä teoksen, mutta rihmasto jatkaa
eloaan gallerian seinällä, ajatuksissa ja seuraavissa töissä.
Päivi: ”Mä olen kanssa käyttänyt valokuvassa itseäni.
Huomasin, että mulle se on hirveen hankala asia siitä syystä, että jos mä olen siinä itse ikään kuin vaikka jossakin
roolissa, mä en osaa katsoa sitä niin objektiivisesti. Mä en
pysty näkemään sitä kuvaa samalla tavalla, koska mulla
sekoittuu siihen, mitä mä tiedän, koska mä olen itse siinä.
Mä näen enemmän kuin muut. Tai mä voin kuvitella siitä
työstä jotakin sellaisia asioita, mitä siinä ei näy, koska mä
olen itse siinä. Se hämärtää sitä just liittyen tohon valokuvan muka totuudellisuuteen. Sit kun mä katson itseäni,
niin must se on vaikeeta. Jos mä teen henkilökohtaisista
asioista, musta on helpompi, että mä otan siihen jonkun
näyttelemään itseäni tai että mä projisoin sen johonkin toiseen, jolla mä voin katsoa, miltä se näyttää. Mä en pysty
katsomaan itseäni.”
Laura: ”[…] Musta taas, kun mä tein yhden […] [projektin, missä] mä käytin itseäni mallina. Musta oli helpompi
mennä siihen, kun mä tunsin, mä tiesin. Mä mietin sitä,
että otanko mä siihen mallin. Mun piti ottaa siihen malli. Sitten mä koin, että mä en kykene ohjaamaan sitä taas
tarpeeksi.” (FTT 3.12.2000.)
Päivin ja Lauran valinnat hahmottuvat konkreettisesti erilaisiksi,
mutta molemmissa edetään kohti toista. Päivi vapautuu tulemisen
prosessiin käyttämällä näyttelijää, joka mahdollistaa hänelle irtio235
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ton itsestä. Näyttelijän avulla hän pystyy astumaan rihmastolliseen tilaan, jossa ei ole kyse hänestä eikä näyttelijästä vaan näiden
kahden välillä kulkevasta prosessista. Laura puolestaan käyttää
itseään päästäkseen prosessiin sisään. Muutoin näyttelijä jäisi objektiksi ja hän subjektiksi eikä tulemisen liminaalisuus avautuisi.
Edellä lainatusta huomiosta käy ilmi, että toiseksi tuleminen voi kytkeytyä prosessiin, jossa oman minän rajat liukenevat
hetkeksi kokonaan. Tällaisessa paljaassa virtaavuudessa taiteilijasubjektista tulee ei-persoona, ei-kukaan. Myös Tuuli halusi määritellä taiteen tekemisen persoonattomuuden ja itseettömyyden kautta. Muut eivät ilmaisseet asiaa näin suoraan. Sen
sijaan sekä haastatteluissa että Filosofia–taide–tiede -kurssilla
puhuttiin heittäytymisestä ja uppoutumisesta taiteen tekemiseen.
Ajantajun katoamiseen viitattiin runsaasti. On myös syytä todeta,
että kokemukset ovat ainakin osittain tekniikkaspesifejä, sillä erityisesti maalarit ja kuvanveistäjät korostivat ruumiillisia ja upottavia kokemuksia.
Ajantajun katoamisen ja persoonattomuuden kokemukset
ovat yhdistettävissä siihen, mitä Deleuze ja Guattari kutsuvat
“elimettömäksi ruumiiksi” (ransk. corps sans organes, engl. body
without organs).8 Elimetön ruumis on yritys ylittää jaottelut: se
on välitila, joka viittaa inhimillisten, eläimellisten, tekstuaalisten,
sosiokulttuuristen ja fysikaalisten ruumiiden eroamattomuuteen
(Grosz 1994, 201–202). Käsite kannattaa ymmärtää suhteessa
psykoanalyyttisiin ja fenomenologisiin tulkintoihin, jotka yhdistävät ruumiillisuuden subjektiivisiin merkityksiin. (Vrt. Deleuze
& Guattari 1980, 200–201; Lash 1991, 269). Näistä poiketen
elimetön ruumis on persoonaton ruumiillisuuden perustaso,
merkityksiä hajottava materiavirta, ruumis ilman fantasiaa, projektioita ja representaatioita. Elimetön ruumis on luonteeltaan nomadinen ja hajottaa jatkuvasti koodaavia pyrkimyksiä (Deleuze
& Guattari 1973, 15–17).
Elimettömät ruumiit eivät tule aina konkreettisesti esiin arkielämässä, vaikka subjektit toimivatkin niiden kautta. Deleuze
ja Guattari nostavatkin esiin poikkeusyksilöinä skitsofreenikot,
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narkomaanit ja masokistit, joiden ruumiillisuus on alkanut toimia
pelkästään elimettömän ruumiin kautta. Narkomaani tuntee
ruumiinsa vain huumeen kautta, masokisti silloin kun hänet on
sidottu kiinni. Ruumiilta riistetään subjektiiviset merkitykset
ja se yhdistyy yleiseen. (Deleuze & Guattari 1980, 186–188;
1973, 21–22.) Subjekti toimii toisen kautta – tulee toiseksi.
Tulemiset virtaavat elimettömien ruumiiden lävitse. (Deleuze &
Guattari 1980, 196, 200–201.) Samaan tapaan Deleuze puhuu
kirjoittamisen ja taiteen tekemisen kohdalla voimakkaasti toiseksi
tulemisesta, joka yhdistää taiteilijan tai kirjailijan elimettömään
ruumiiseen (Deleuze 1993, 11–12; Deleuze & Parnet 1977, 54–
56).
Filosofia–taide–tiede -kurssilla käsitin uppoamisen enemmän
ongelmalliseksi, eräänlaiseksi fiktiiviseksi, fantasian maailmaksi,
joka muodostaisi uhan, jos subjekti ei pystyisi tarvittaessa
erottautumaan siitä. Tuuli huomioi kuitenkin: ”Onks se fiktiivistä
ja onks se epäterveellistä? Musta se on todella terveellistä.” (FTT
27.1.2001.) Uppoaminen, toiseksi-tuleminen pitäisikin ennen
kaikkea ymmärtää todellisena. Tässä on sen terapeuttinen
voima. Se ei ole fiktiota, fantasiaa, vaan todellista (Deleuze &
Guattari 1980, 291). Taiteen tekemisen mahdollisen terapeuttisen
voiman voikin olettaa tapahtuvan juuri elimettömän ruumiin
ja toiseksi-tulemisen yhteydessä. Aineistosta tulee esiin myös
taiteen tekemisen mahdollinen välittömyys, jonka nähtiin
toimivan terapeuttisesti. Toiseksi tuleminen mahdollistaa
subjektille kokemuspinnan, jota hän ei saa lukiessaan elämäänsä
fundamentalistisesti – mutta se on silti täydellisesti totta.
Halun intensiteetit
Toiseksi tulemiseen ja persoonattomuuteen liittyy voimakkaita
aistimerkityksiä. Yleisesti ottaen taiteilijat kuvaavat katsovansa värejä, muotoja ja varjoja aina häiritsemiseen asti (FTT
18.11.2000). Halu investoituu subjektiin. Deleuze ja Guattari
(1973, 34, 50, 138; 1980, 191) muotoilevat halun tuottavak237
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si, myöntymisen, moninaisuuden ja muutoksen voimaksi, josta
ei puutu mitään.9 Halut realisoituvat niin sanottujen “halukoneiden” (machine désirante) avulla.10 Halukoneita on kaikkialla ja ne voivat kytkeytyä niin sosiaaliseen kuin materiaaliseen
todellisuuteen (Bogue 1989, 91). Deleuzen ja Guattarin (1973,
39) mukaan taideteos muodostuu taiteilijalle halukoneeksi, jota
vasten taiteilija hahmottuu kohti rajattomuutta ja räjähdysaltista
sulautuvuutta.
“Nuorempana koin värit vieläkin intensiivisemmin kuin
nykyisin. Joskus alle kaksikymppisenä näin ihan vain television välityksellä – ehkä sitä oli niin vastaanottavainen
– ison ryhmän buddhalaisia munkkeja voimakkaan oranssin värisissä vaatteissaan. [...] Se oli sellainen fyysinen reaktio, jonkinlainen huumauksen tunne siitä paljaasta väristä,
joka inspiroi. [...] Mutta sitten opiskeluaikana [...] olin
Tukholmassa käymässä ja siellä oli museon yhteydessä –
olikohan se Kansallismuseo – tällainen ikonimaalausosasto, vanhoja venäläisiä maalauksia. Sit mie satuin olemaan
aika yksin siellä. Mulla tuli silloinkin jonkinlainen kuumeentapainen tunne niistä tauluista, niiden tunnelmasta.
Minuun vaikuttaa tunnelma vahvasti. Sitten se meni niin
pitkälle, että mun oli pakko ruveta itkemään. Silmät rupesi
valumaan, rupesin itkemään kauheesti. Se oli niin vahva se
tunne siinä tilassa, kun olin siinä yksin niiden maalausten
kanssa.” (Leena, FTT 18.11.2000.)
Halussa ei ole kyse siitä, että subjekti haluaa, vaan paremminkin
siitä, että halu laittaa subjektin toimimaan. Leenalle buddhalaisten munkkien oransseista kaavuista ja vanhoista ikonimaalauksista kanavoituu kuumeen tapainen tila. Paljas oranssi on primaarinen affekti, jota voidaan lähestyä Deleuzen ja Guattarin
intensiteetin käsitteen avulla. Intensiteetit viittaavat aistikenttien kohtaus- ja leikkauspisteisiin, joista tunteet juontuvat.
Niiden puitteissa muotoutuu eroa esimerkiksi kylmän ja kuuman, pimeän ja valoisan, kovan ja pehmeän välillä. (Patton 2000,
72.) Elimetön ruumis on intensiteettien jatkumo, jonka läpi halut
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leikkaavat (Deleuze ja Guattari 1980, 199). “Elimetön ruumis on
halu; se on mitä halutaan ja jonka avulla halutaan.” (Deleuze ja
Guattari 1980, 203.)
“Väriharmonian kurssilla oli satoja niitä papereita. Sen jälkeen, kun se kurssi oli ohi, mun oli ihan pakko levittää
sinne mun työhuoneeseen kaikki ne paperit ja katella niitä,
järjestellä, pinota ja vielä – tiedättekö – imeä sitä, nuuhkia
sitä ja imeä sitä väriä itseeni, niitä kaikkia mahdollisia. [...]
Ihan jo pelkästään se niitten kattelu, varsinkin silloin, kun
oli tää jalka, tää toipilasvaihe, eikä pystynyt vielä mitään
tekemään. Minä menin vaan sinne mun työhuoneeseen
olemaan. Minä nukuin siellä ihan sen takia, että mulle tulisi parempi olo. Mä vaan kattelin ja hipelöin niitä väriliituja, ehkä vähän tälleen näin (piirtää ilmaan) pikkusen jollekin paperille väritin ja vaan tuijottelin niitä. Se kuitenkin
ihan siis se värin läsnäolo jo tuottaa sellaista mielihyvää.”
(Helena, FTT 18.11.2000.)
Vappu Lepistö (1991, 187) on tehnyt huomion siitä, että luomisprosessin huippuhetkinä taiteilijan voimat kasvavat merkittävästi. Gunnar Pohjola kertoo, kuinka hänen näkökykynsä paranee
niin, ettei hän tarvitse silmälaseja, joita hän käyttää normaalioloissa. Taiteen tekemisen prosessi intensifioi aistit. Helena etsii
värin läsnäolosta lohtua silloin, kun hän ei toipilasvaiheensa takia
pysty tekemään taidetta. Deleuze kuvaa Francis Bacon: Logique
de la sensation -teoksessaan maalauksen voimaa tuottaa läsnäoloa.
Maalaus laittaa silmän liikkeelle, ei itsenäisenä elimenä, vaan virtuaalisesti määräytymättömänä ja sulautuvana aaltona: “Maalaus
laittaa silmämme kaikkialle: Korvaan, vatsaan, keuhkoihin (maalaus hengittää...).” (Deleuze 2002b, 52–54.)
Maria: “Minulle haju on tärkeä ja se liittyy muistoon, haju
ja kuva. Jos haistan, tulee mieleen kuvia, vanhoja, vanhoja
kuvia. Mutta monilla ihmisillä hajuaisti ei toimi hyvin. Jos
se olisi yhtä tärkeä kuin silmä, niin monista ihmisistä voisi
sanoa, että he ovat sokeita. [...] Tämä on ongelma nykyai239
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kana, hajuaisti ei toimi, no minulla toimii. Minulla oli aina
ongelma ja minä sanoin, ’tämä haisee kuvia’, äidilleni esimerkiksi. Minä sanoin, minä en pidä kirkosta, koska siellä
on barokkihaju ja hän luuli, että minä olen totaalisesti hullu. Aina oli tämä ongelma, koska minä sanoin kuvia, mitä
tuli hajusta, mutta kukaan ei ymmärtänyt.”11
Päivi: “Kuvataiteesta puhutaan, että se on näkemisen taidetta. Mä ajattelen kyllä, että mulla on keskeistä kosketusaisti ja se on se, mitä mä myöhemmin vasta tajusin, että
sitähän mä olen aina yrittänyt tehdä visuaalisesti näkyväksi. Esimerkiksi, mä ajattelen, että jos kouluissa tehdään jollain litkuilla vesiväreillä, niin sellainen ihminen, jolla on
fyysinen ja tällainen kosketussuhde, jotenkin sellainen materiaalinen kanssa, se ei saa maalaamisesta kiinni ennen
kuin se saa kunnon värit – paksut värit. Se löytää sen siitä.”
(FTT 3.12.2000.)
Silmä menee korvaan ja nenään. Toisin päin voi ajatella: korva
ja nenä virtaavat silmään. Marian tapaan myös Eija huomautti kurssilla, kuinka hajut muodostuvat ensisijaisiksi. Anne
puolestaan totesi, että hänellä muistot toimivat enemmän äänien kuin kuvien pohjalta. Marian mainitsema kuvien haistaminen ja Päivin esiintuoma tuntoaistin visuaalisuus ovat synesteettisiä ilmiöitä. Ritva Haavikon (1984, 75) mukaan luovassa prosessissa eri aistinalueet ylitetään; siirrytään kohti arkaaisempia
aisteja kuten kosketusta ja tuntoa.
Psykoanalyyttisessa tulkinnassa synestesia liittyy varhaislapsuuteen. Se häipyy lapsen astuessa symboliseen kielen maailmaan. (Stern 1998.) Sen sijaan Deleuzen materiaalisessa filosofiassa kielenkin maailma on ruumiillisesti välittynyt. Ruumiin
primaarinen taso – elimetön ruumis – on läsnä aikuisenakin.
Taiteilijoille aistit ovat työvälineitä, minkä vuoksi halut kulkevat niiden läpi tavallista voimakkaammin. Tämän vuoksi aistit myös valtaavat toistensa alueita helpommin. Modernissa
arkielämässä subjekti huomaa aistien olemassaolon vasta,
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kun niiden alue alkaa ylikorostua, esimerkiksi, kun ääni- tai
hajuaistimus ylittää havaintokynnyksen. Taiteilijan aistit eivät
ole koodautuneet niin voimakkaasti erilleen. Kuvataiteessa
on jäljellä hysteriaa, joka mahdollistaa aistien sekoittumisen.
Elimettömän ruumiin tasolla aistit kohdataan välittömästi läsnäolossa. Aistimukset kulkevat synesteettisesti toistensa läpi.
(Deleuze 2002b, 49–53.)
Eija: “Mulla tulee sellainen, silloin kun mä maalaan, että
mun tekis mieli syödä niitä värejä. Mul teki mieli maistaa
sitä väriä. Mulla tulee sellainen, että tekis aina mieli laittaa
sitä suuhun. Siinä jotakin huvittavaa, että jos mä en tietäisi,
että se on myrkyllistä, niin mä tunkisin sitä suuhuni. Se
tuntuu niin ihanalta. Se on tavallaan tuntemus siitä
väristä.”
Anne: “Silloin kun mä maalasin, niin mulla oli kyllä ihan
oikeasti himo niihin väreihin aina kun mä otin niistä tuubeista. Mä en kyllä onneksi syönyt niitä koskaan, kun mä
tiesin, että ne on myrkyllisiä. Olisin ihan mielellään syönyt
niitä. Sit kanssa, että mä en raaskinut hirveesti sekoittaa.
Mä maalasin semmoisilla perusväreillä, kun ne oli musta
jotenkin, tykkäs tunnustella niitä. Sit kanssa, että mielellään läträs sormillaan.”
Annika: “Mulla oli kanssa punainen. Mä muistan vielä,
kun kurssilla oli kadmiumin punaista pigmenttiä ja mä lättäsin käteni siihen. [Opettaja] tulee repimään, että älä nyt
se on kauhean myrkyllistä. Mun oli pakko vaan sitä. Se oli
se punainen, sen mä oon huomannut, että punainen on se,
mihin on pakko koskea jotenkin. Se niin sellainen, että ei
voi mitään.”
Anne: “Yhdessä vaiheessa mä käytin noita pigmenttejä,
niin kun värijauheita. Silloin mä käytin kaikkia suojaimia,
käsineitä, jotta mä sain käsitellä niitä.” (FTT 18.11.00.)
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Hysteerinen halu on ylimääräytynyt. Taiteen tekemisen tuottama
tunne on niin voimakas, että väriainetta halutaan syödä. Halu
ei ole fantasiaa. Halu tuottaa ja on täydellisesti totta. Deleuze
ja Guattari haluavat hylätä psykoanalyyttisen kytköksen halun,
fantasian ja unen välillä (Olkowski 1999, 114–115). Ei ole yllätys, että halu syödä värejä muodostui juuri maalareilla. Haluavat
koneet toimivat tehokkaimmin hajoamalla, jakautumalla ja yhdistymällä toisiinsa. Ne vastustavat yhteneväisyyksiä. (Deleuze
& Guattari 1973, 12–15, 43–44.) Maalaus ei pidä sisällään teknisesti niin paljon subjektia koodaavia vaiheita kuin esimerkiksi
grafiikka, valokuva tai mediataide, joissa puhtaasti tekniset vaiheet ankkuroivat luovaa prosessia ja nostavat taiteilijan pinnalle ennen kuin työ on valmis. Maalaus sen sijaan heittää taiteilijan rajattoman sulautumisen ja virtaavuuden kokemukseen (vrt.
Deleuze 2002b, 53). Taidekone alkaa yhdistyä aistikoneisiin: korva näkee kuvia, haju maalaa, suu janoaa väriä.
Suojaavat ankkurit
Muistojen takaa-ajaminen, persoonattomuus ja värien syöminen ovat empiirisestä aineistosta esiinnousseita esimerkkejä siitä, kuinka käsitteelliset ratkaisut, jotka suosivat staattisuutta
eivät välttämättä toimi kuvataiteilijoiden tutkimuksessa. Rosi
Braidotti (2002, 1) on tehnyt vastaavanlaisen huomion korostaessaan transformaatioiden, mutaatioiden ja prosessien keskeisyyttä nyky-yhteiskunnassa. Haasteena onkin ajatella prosesseja
käsitteiden sijaan. Vähintäänkin entiset kiinteät ja staattiset käsitteet olisi korvattava juoksevilla käsitteillä, jotka lainehtivat todellisuuden moninaisen liikkeen myötäisesti (Canevacci 1999, 171–
197). Kuvataiteilijoiden ruumiilliset kokemukset eivät rajoitu
oman fyysisen ruumiin piiriin. Luovuuden paradoksi on se, että
tullakseen luovaksi subjektin on irrottauduttava persoonastaan.
Ruumis virtaa rajattomasti ja persoonattomasti. Halu hyökyy yli
subjektin, jota ei enää tulkita tietoisuuden avulla: desidero ergo
sum korvaa cogito ergo sumin (Braidotti 2002, 20).
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Subjektiviteettien vapaalla virtaavuudella on rajansa. Deleuze
käyttää usein taiteilijoita esimerkkinään huomauttaessaan rajattomuuden tuottamasta tuhon mahdollisuudesta (Deleuze &
Guattari 1973, 39, 157–158; Deleuze & Parnet 1977, 50). Onkin
syytä korostaa, ettei Deleuzen ajattelu romantisoi puhdasta rajattomuutta vaan tunnustaa siinä piilevät riskit. Subjektin kerrostuminen ja juurtuminen ei ole pahinta, mitä voi tapahtua.
(Deleuze & Guattari 1980, 199.) Rihmastollisen aaltoilun ja
puiden ja juurien staattisuuden välillä on dialoginen suhde.
Virginia Woolf (1979, 33) kirjoittaa: “Nyt vuorovesi alenee. Puut
laskeutuvat maahan. Rivakat aallot, jotka takovat kylkiluitani,
vaimenevat ja sydämeni lepää ankkurissa kuin purjevene jonka purjeet hitaasti laskeutuvat valkoiselle kannelle.” Sosiaalinen
todellisuus ei koskaan leikkaudu subjektista irti. Rajojen rikkomisen ohella subjektit paikantuvat sosiaaliseen kenttään, joiden
osina heidän on toimittava.
“Se terapeuttisuus saattaa kyllä murentua siinä vaiheessa,
kun saa työnsä valmiiksi ja asettaa sen tavallaan taideyhteisön ehdoille ja se teilataan täysin. Kyllä se vaatii aikamoista henkistä voimaa ottaa vastaan ne tyrmäävätkin
kritiikit ja se, että viedään täysin pohja pois. Aina vaan
katsotaan, että ei toi nyt ole hyvä, ei oo nyt ajan hengessä
tai miten sitä nyt määritelläänkin, kuitenkin jotenkin sillä
tavalla, että sysätään sivuun tai katsotaan yliolkaisesti. Ei
mun mielestä siinä silloin voi laskea sen terapeuttisuuden
varaan ollenkaan. Päinvastoin pitää olla tosi vahva, hakea
sitä terapiaa kyllä jostakin muualta sitten.” (Helena, FTT
3.12.2000.)
Ammattitaiteilijoille taiteen tekeminen on pohjimmiltaan sosiaalinen prosessi. Vaikka uppoaminen tekemiseen koetaan nautinnollisena, vapauttavana ja terapeuttisenakin, seuraa sitä karu
paluu arkeen. Esimerkiksi Maaria Lingon (1998a, 330–335; ks.
myös 1998b, 53–56) huomiot taiteen harrastamisen toimimisesta itseterapiana näyttävät aineistoni valossa toimivan ammat243
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titaiteilijoilla varsin huonosti. Taiteilijan on pakko oppia ankkuroimaan itsensä julkaistessaan teoksensa. Eija puhui tässä yhteydessä jopa siitä, että jokin kuolee siinä vaiheessa, kun teokset
asetetaan muille. Kun prosessi on ohi, taiteilija suuntaa tarmonsa
muihin asioihin tai uusiin projekteihin. Pintaan tulo – laskuvesi
– merkitsee kykyä irrottautua.
Subjekti tarvitsee Ariadnen lankojaan ja ankkureitaan. Tässä
mielessä identiteettiä ei tule hylätä käsitteenä kokonaan, mutta
elämän virtuaalisuutta ei voida palauttaa sen piiriin. Subjekti
koostuu sekä koodaavista että dekoodaavista voimista. Subjekti
on prosessi, joka koostuu halun ja sosiaalisten paineiden tyrskyissä, valinnan ja valitsemattomuuden välisessä häilyvyydessä
(Braidotti 2002, 75–76). Jokaisessa fundamentalistissakin piilee kerettiläisen rikka. Aallonmurtajat nousevat rannoille vain
tuhoutuakseen myrskyissä. Subjekti virtaa juurtuneenakin.
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Viitteet
1. Artikkeli on uudelleenluenta sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmani
(ks. Oksanen 2001a) aineistosta, metodologiasta ja teoreettisista päätelmistä.
Kiitän Ilkka Levää ja Jussi Turtiaista siltoja ja lähtöjä luovista kommenteista.
2. Artikkelissa puhutaan pääsääntöisesti Deleuzesta. Tästä huolimatta ei
ole syytä unohtaa kirjoittajakumppanin Félix Guattarin merkitystä. Vaikka
Guattari olikin yhteistyön alkaessa 1970-luvun alussa kirjoittanut Deleuzeen
nähden vain vähän, hänen pyrkimyksensä yhdistää psykoanalyysi ja poliittinen teoria on olennainen osa skitsoanalyysin varhaishistoriaa. (Bogue 1989,
85–89.)
3. Deleuze ja Guattari (1980, 457–459) erottavat toisistaan kaksi tieteen mallia nojaten Platonin erotteluun comparsin ja disparsin välillä. Compars tai logos
tähtää lakiin ja vakioiden etsimiseen, vaikka vakiot olisivatkin vain asioiden
välisiä suhteita. Dispars tai nomos keskittyy muodon sijasta voimakenttiin ja
rihmastollisiin eroihin, joita ei eroteta aistitodellisuudesta. Nomos perustuu
todellisuuden loputtomaan juoksevuuteen.
4. Kartan käsitteen Deleuze ja Guattari ovat lainanneet Michel Foucault’lta
(1994, 725), joka kutsuu itseään kartantekijäksi (ks. myös Deleuze 1986, 51).
5. Deleuze ja Guattari (1980) kuvaavat tällaisia nomadisia virtaavuuksia “paon
viivan” käsitteellä (ransk. ligne de fuite, engl. line of flight).
6. Hyvä esimerkki tulemisesta on Kapteeni Ahabin valaaksi tuleminen
Herman Melvillen romaanissa Moby Dick. Metsästäessään pakkomielteisesti
yhtä ja ainoaa valasta Ahab tulee valaaksi ja valas tulee puolestaan valkoiseksi.
(Deleuze 1993, 100–101; Deleuze & Guattari 1980, 298–300.) Toisena kaunokirjallisena esimerkkinä voidaan mainita Gregor Samsan hyönteiseksi tuleminen Franz Kafkan “Muodonmuutoksessa”. Gregor ei jäljittele hyönteistä
eikä liioin samastu siihen. Paremminkin hän on välitilassa, tulossa hyönteiseksi; hän on miehen ja hyönteisen välillä olematta kumpaakaan. (Deleuze
& Guattari 1975, 24–28.) Deleuzelaisia sovellutuksiani tulemisen käsitteestä
ovat esimerkiksi kuolleeksi tuleminen raskaassa rockissa (Oksanen 2003a,
80–84; Oksanen 2003b, 15–16) ja naiseksi tuleminen Kalervo Palsan taiteessa (Oksanen 2002, 25–26).
7. Paul Virilion ja Deleuzen ja Guattarin ajattelun välillä on merkittäviä
yhtymäkohtia. Ajattelijat jakavat ajatuksen trajektiivisesta liikkeestä, joka ylittää subjektiivisuuden ja objektiivisuuden kysymykset. (Vrt. Virilio 2001, 40.)
8. Käsitteenä elimetön ruumis juontuu Antonin Artaud’n runosta (ks. Deleuze
& Guattari 1973, 15). Deleuze aloittaa käsitteen hahmottelun Logique du sens
-teoksessa (1969, 106–114), jossa hän esittelee sen avulla teoriaa siitä, kuinka
skitsofreenikot kokevat kielen välittömänä ja materiaalisena todellisuutena.
L’Anti-Œdipessa Deleuze ja Guattari (1973) käsittelevät termiä marxilaisem245
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min antiproduktiona ja muotoilevat samalla uusiksi Freudin kuolemanvietin
käsitettä. Mille plateaux’ssa (1980) paino siirtyy puolestaan tulemisen ja liikkeen tarkastelulle. Elimettömästä ruumiista muodostuu entistä selkeämmin
ruumiillisuuden perustaso.
9. Paitsi että Deleuzen ja Guattarin halun määrittely on poliittinen painottaessaan halun vallankumouksellisuutta, se asettuu myös vastarintaan Jacques
Lacanin psykoanalyyttisen teorian kanssa. Lacanilla halu pohjautuu puutteelle (manque). (Vrt. Holland 1999, 49–51.) Deleuzen filosofiassa halu on
lähtökohdiltaan positiivinen ja tuottava. Deleuze kritisoi filosofian valtavirtaa,
joka on Platonista alkaen määritellyt halun puutteeksi. Deleuze etsii omaan
anti-platonistiseen halun määritelmäänsä lähtökohtia niin Nietzscheltä kuin
Spinozalta. (Bogue 1989, 89; Goodchild 1996, 41; Patton 2000, 74–75.)
10. Haluavan koneen käsite on peräisin Guattarilta, joka oli kehitellyt sitä
lacanilaisen psykoanalyysin pohjalta ennen yhteistyötään Deleuzen kanssa. Yhteistyön myötä psykoanalyyttiset piirteet karistettiin termistä. (Bogue
1989, 88.)
11. Maria on ulkomaalainen taiteilija. Hän kommentoi Filosofia–taide–tiede
-kurssilla sekä suomeksi että englanniksi.
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Skitsoanalyysiä keltanokille
Eli kuinka välttää sosiaalisen kentän libidinaalisen käytön
paranoidis-fasistinen muoto ja vapauttaa kentän skitsovallankumouksellinen libidinaalinen käyttö
Janne Toivoniemi

Nyt kun olet selvinnyt maailman kammottavimmasta alaotsikosta, niin voimme vakuuttaa, että enää ei ole luvassa yhtä uuvuttavia lukukokemuksia. Usein meiltä skitsoanalyytikoilta kysytään,
mitä skitsoanalyysi on. Ja yhtä usein vastauksen antamiseen menee ikä ja terveys. Tämä nyt ei ole mikään harvinainen ilmiö.
Pelkkä kysymys: ”Mitä kuuluu?”, voi aiheuttaa yhtä tuskastuttavan urakan. Varsinkin, jos kysyjä on psykoanalyytikko tai joku
muu samaan kastiin kuuluva tiedostamattoman poliisi.
Skitsoanalyysiä keltanokille? – Niin. Yritämme selittää, mitä
skitsoanalyysi on. Yksinkertaistamme terminologiaa ja vältämme
snobbailevaa asennetta. Riittää, kun pääsemme edes vähän tekemisen makuun. Tätä tekstiä ei ole tarkoitettu luettavaksi uudestaan ja uudestaan. Tekstiämme ei ole tehty neuroottista toistoa
varten. Tämä on manuaali, jonka tarkoituksena on tulla heitetyksi seinään. Vain pyhiin teksteihin palataan kerta toisensa jälkeen
tarkistamaan, menikö tulkinta oikein. Skitsoanalyytikoiden teksteihin voitte vapaasti merkitä marginaaliin punakynällä ”väärin”.
Sitä vähemmän se meitä kiinnostaa. Meidän tekstimme on tarkoitettu unohdettavaksi tarpeettomana, kun on ymmärretty miten se toimii.
Tehdään kaksi asiaa selviksi heti kättelyssä. Skitsoanalyysi ei
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ole vaihtoehtoinen hoitomuoto psykoanalyysille tai -terapialle
(Deleuze & Guattari 1972, 371–373). Skitsoanalyytikot eivät
ole terapeutteja, jotka yrittävät piiloutua tiedostamattomalta sohvan taakse ja leikkivät, että siitä jotain ymmärtäisivät (Guattari
1979, 202). Ei tiedostamattomalta voi piiloutua. Se osaa huijaamisen taidon siinä missä kaikki muutkin. Skitsoanalyytikot
ovat kriitikoita. He kritisoivat kaiken maailman terapeuttien ja
mielenterveyden konsulttien edellyttämiä terveyden mittoja ja
edellytyksiä. Tämän lisäksi skitsoanalyysi on filosofiaa, politiikkaa ja elämäntyyliä. Toiseksi, vaikka skitsoanalyytikot puhuvat
paljon mielisairaista ja mielisairaudesta, niin he eivät romantisoi
kumpaakaan. Esimerkiksi skitsofrenia on vakava sairaus ja skitsofreenikko vakavasti sairas. Vaikka skitsoanalyysin mukaan skitsofrenia on seurausta romahduksesta yhteiskunnan sisältämien
kurinpidollisten käytäntöjen edessä, niin olisi raukkamaista väittää mielisairauden olevan pelkästään psykiatrian keksimä myytti.
Tällainen edesvastuuton silmien ummistaminen todellisilta ongelmilta jättää yksinäisen ihmisen oman onnensa nojaan ongelmineen (vrt. Genosko 2002, 32–33). Nykyinen ”lääkepurkki
kouraan ja kadulle” -tyylinen avohoito ei ole skitsoanalyytikoiden
päämääränä.
Skitsoanalyysin kehittivät filosofi Gilles Deleuze ja psykiatri
Félix Guattari (1930–1992). Parivaljakosta ensimmäistä on
käsitelty aivan tarpeeksi tässä teoksessa, joten hypätään suoraan jälkimmäiseen. Félix Guattari toimi ennen Deleuzen kanssa aloitettua yhteistyötä psykiatrina radikaalissa la Borden mielisairaalassa (Clinique de la Borde). Psykiatrin ammatin lisäksi
hänet tunnettiin lukemattomista yhteistyöprojekteistaan ja poliittisesta aktiivisuudestaan. Hän oli ajamassa milloin vasemmistolaisten militanttien asemaa, milloin homoseksuaalien oikeuksia, milloin äärivasemmistolaisten terroristien oikeudenmukaista oikeuskäsittelyä – muutamia mainitaksemme. Viimeisinä
vuosina Guattari keskittyi kehittelemään uutta ekologista maailmanjärjestystä.
Vaikka Félix Guattari oli ehtinyt vakiinnuttaa asemansa rans252
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kalaisten älymystön edustajien joukossa, niin häntä pidettiin aikalaistensa toimesta enemmänkin aktivistina kuin intellektuellina.
Tähän vaikutti varmasti paljon Guattarin kesken jääneet opinnot
filosofiassa ja lääketieteessä (ks. Genosko 2002, 1–28). Aktivistin
leimaa Guattarin otsassa voimisti hänen voimakas rooli Pariisin
opiskelijamellakoissa keväällä 1968, joka tuli muulle älymystölle
täytenä yllätyksenä. Älymystöllä ei ollut suurtakaan osaa yli miljoonan työläisen yleislakoksi laajentuneissa mellakoissa. Nekin
älymystön edustajat, jotka olivat alusta asti mukana, jäivät shown
varastaneen Jacques Lacanin populistisen imagon varjoon tapahtumien loppupuolella.
Deleuzelle ja Guattarille ”toukokuun vallankumous” paljastui
suureksi pettymykseksi. Spontaanisuudesta ja anarkistisesta leimahtamisesta huolimatta kapina politisoitui nopeasti ja se tukahdutettiin lopulta gaullistisen hallituksen väkivaltaisella kampanjalla. Viimeinen niitti opiskelijoiden rivien hajoamiselle oli syyslukukauden alku, joka vei keväällä kapinoineet mielenosoittajat
kiltisti takaisin luentosalien seinien sisäpuolelle kuria ja järjestystä
opiskelemaan.
Opiskelijoiden mielet vallannut auktoriteettirakkaus ja oman
sorron hurma antoi Deleuzelle ja Guattarille aiheen tutkimukselle, jonka kohteena oli kapitalistisen tuotantotavan ja yhteiskunnan sisältämä henkinen itsekastraation mekanismi. Tarkemmin
sanottuna, Deleuzea ja Guattaria ei kiinnostanut niinkään tämä
mekanismi, vaan sen alkuperä – mistä se tulee ja miten se saa
meidät alistumaan vallan edessä. Tämän tutkimustyön päätöinä
pidetään teoksia l’Anti-Œdipe (1972) ja Mille plateaux (1980),
joiden yhteinen alaotsikko on ”Kapitalismi ja skitsofrenia”. Tässä
kirjoituksessa tulemme lähinnä keskittymään ”Kapitalismi ja
skitsofrenian” ensimmäiseen osaan.
Skitsofrenia prosessina
L’Anti-Œdipe’n kaksi kritiikin kohdetta ovat psykoanalyysi ja
marxilainen teoria. Ensimmäisen kohdalla Deleuze ja Guattari
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pureutuvat voimakkaasti psykoanalyyttisen teorian perusolettamukseen oidipuskompleksin universaalisuudesta. Marxilaisen
teorian kohdalla Deleuze ja Guattari katsovat, että se ei kykene
selittämään kapitalismin alkuperää. Kummatkin – psykoanalyysi ja kapitalismi – ovat toisistaan erottamattomia. Ne tarvitsevat toinen toisensa ollakseen olemassa. Aloittakaamme korvien
välissä tapahtuvasta vehkeilystä.
Freudilainen psykoanalyysi katsoo, että ihmisen on käytävä
läpi oidipaalinen kriisi eheytyäkseen yhtenäiseksi minuudeksi.
Yksinkertaistetusti psykoanalyysin ytimen voidaan sanoa muodostuvan keskeneräiseksi jääneen oidipuskompleksin loppuunsaattamisesta (ks. esim. Freud 1993, 74–79). Varhaisessa kehitysvaiheessa lapsi ja äiti muodostavat symbioottisen suhteen, jota
psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa kutsutaan dyadiseksi kehitysvaiheeksi. Ennemmin tai myöhemmin tämä symbioottinen tila
särkyy isän astuessa kuvaan kolmanneksi osapuoleksi. Siirrytään
dyadisesta triadiseen kehitysvaiheeseen.
Häiritseväksi tekijäksi tullut isä herättää lapsessa vihaa tätä
kohtaan. Viha isää ja himo äitiä kohtaan kasvaa ajan myötä ylitsepääsemättömäksi kriisiksi, joka lapsen tulee ratkaista. Hän ei
voi saada äitiä eikä tulla isäksi isän tilalle. Isän astuminen lapsen
kokemusmaailmaan aloittaa yliminän muodostumisen. Se alkaa toimia idealisoituna kuvana omana itsestä. Tämä idealisoitu
minä auttaa lasta kanavoimaan viettiyllykkeitä ja säätelemään niitä ympäröivän maailman hyväksymin keinoin. Freud sanoikin
yliminän toimivan näiden viettiyllykkeiden asianajajana (Freud
1993, 143–144). Psykoanalyyttisen teorian mukaan neuroosien takana vaikuttaa yleensä liian voimakas ja ankara yliminä. Viettiyllykkeet eivät löydä ulkoista kohdetta johon sitoutua, koska idealisoitu minä ei tyydy ulkoisiin realiteetteihin.
Traditionaalinen psykoanalyyttinen teoria on katsonut, että
lapsen on läpityöskenneltävä tämä oidipaalinen kriisi, jotta hänen
egonsa etenisi eriytymisen ja eheytymisen tiellä. Vuosina 1915–
1917 pidetyissä johdantoluennoissaan (suom. Johdatus psykoanalyysiin) Freud katsoo jokaisen neurootikon olevan Sofokleen
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tragedian Oidipus, joka ei ole kyennyt ratkaisemaan oidipuskompleksiaan – neurootikko on jäänyt isän vangiksi (Freud 1981,
292–293).
Psykoanalyyttisen teorian mukaan skitsofreenikolle ei ole
muodostunut tätä viettiyllykkeitä säännöstelevää ideaalia.
Skitsofreenikko ei ole päässyt oidipaaliseen kehitysvaiheeseen.
Tästä johtuen viettienergia palautuu takaisin lähteeseensä eli
minään. Tämä energian palautuminen minään vääristää dramaattisesti minän todellisuuskäsitystä. Hallusinaatiot, auditiot ja muut aisti- ja ajatusharhat syntyvät tästä minän ja ulkomaailman välillä vallitsevasta ratkaisemattomasta ristiriidasta.
Skitsofreniassa minä alkaa pirstoutua, koska viettiyllykkeet eivät
identifioidu yhteen selkeään idealisoituun minään. Liian monet
ja voimakkaat samastumisen kohteet eivät asetu koherentiksi kokonaisuudeksi, vaan ne pysyvät yhteensovittamattomina minää
eri puolille repivinä voimina (Freud 1993, 140). Lyhyesti sanottuna, vastustaessaan identifioitumista skitsofreenikon yliminä ei
pääse kehittymään ja täten se ei kykene sovittamaan viettipohjasta (id ) kumpuavia viettiyllykkeitä ja ulkomaailman vaatimuksia
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Deleuzen ja Guattarin mukaan freudilainen psykoanalyysi on
alusta asti väärässä. He ristivät Freudin viettienergian uudestaan
haluksi (le désir). Deleuze ja Guattari katsovat, että tämä psyykkinen energia ei pidä itsessään mitään synnynnäisiä suuntautumisia tai pyrkimyksiä (Deleuze & Guattari 1972, 33–34). Halu
on kaiken psyykkisen toiminnan perusta, jota kulttuuriset rakenteet (tavat, päämäärät, perinteet jne.) ohjaavat erilaisiin suuntiin.
Skitsofrenia ei tässä mielessä ole psyykkinen invaliditeetti, vaan
merkki meidän kulttuuriamme vastaan nostetusta protestista. Se
on psyykeen alkukantaisen perustan kapinaa sitä ohjaavia tekniikoita ja ahdasmielisyyttä vastaan. Skitsofrenia sairautena taas
on Deleuzen ja Guattarin mukaan romahdus näiden tekniikoiden
edessä – keskeytynyt kapina.
Skitsofrenia on siis merkki ja oire alkukantaisesta elämänvoimasta psyykkisessä perustassamme. Skitsofreeniset koke255
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mukset eivät ole meille mitenkään vieraita. Meistä jokainen on
voinut kokea jonkinlaisia ”mikropsykooseja” esimerkiksi unissa tai äärimmäisen väsymyksen tilassa. Tuolloin pääsee läpi jotain, joka valvetilassa tai valveutuneessa tilassa pysyy ”aloillaan”.
Sulkeistamalla skitsofrenia psykoanalyyttisen tulkinnan häkkiin meiltä peitetään ikkuna tuohon psyykkiseen perustaan.
Skitsofreenikon harhat tulkitaan aina häiriöiksi ja hänen tuntemukset luokitellaan invaliditeetiksi. Hänen harhojaan ei oteta vakavasti. Deleuzelle ja Guattarille skitsofrenia on lääketieteellisen
lisäksi myös poliittinen ongelma. Jotta skitsofreniassa tukahtunut prosessi pääsisi etenemään, meidän tulee skitsofrenisoida
ympäristöämme. Näin skitsofrenia ja skitsofreeniset kokemukset
olisivat muuta kuin sairautta ja harhoja. Skitsoanalyysi on tätä filosofista kritiikkiä, joka tuo vakiintuneiden ja ummehtuneiden
rakenteiden tuhoamisen kautta hieman raitista ilmaa elämään.
Mitä ympäristön skitsofrenisoiminen tarkoittaa? Meitä skitsoanalyytikkoja vaivaa välillä turhan korkealentoinen ja abstrakti
esittämistapa. Tulemme sanoneeksi turhan vähän konkreettista
(tämä on selkeä deleuzelainen siemen meissä). Yritetään kuitenkin hieman konkretisoida toimintaamme. Vaikka me tässä
olemme puhuneet paljon psykoanalyysistä, psykiatriasta ja skitsofreniasta, niin olisi epäreilua sanoa psykiatrian kentän olevan
niin huonossa tilassa kuin mitä tekstimme välillä antaa olettaa.
Erilaisia terapioita on kehitetty viimeisten vuosikymmenien aikana huimasti. Perinteistä psykoanalyysiä ei taida harjoittaa enää
kukaan terapeutiksi kouluttautunut henkilö. Nykyään jopa skitsofreenikoita ymmärretään huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin. Skitsofrenia ei ole enää niin lamauttava sairaus kuin
mitä se vielä vuosia sitten oli.
Skitsoanalyysin todelliset kritiikin kohteet löytyvä sieltä, missä
psykoanalyyttinen teoria elää ja voi hyvin sen vanhakantaisimmassa muodossa. Näillä kohteilla tarkoitamme esimerkiksi historiaa, kirjallisuustieteitä ja koko laajaa median kenttää (Buchanan
2000, 17). Nämä kulttuurimme osa-alueet harjoittavat piilopsykoanalyyttista praktiikkaa, jossa oidipuskompleksin universaalisuus
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on vieläkin kyseenalaistamaton periaate. Media varsinkin harjoittaa voimakasta yleisön oidipaalistamista pitämällä yllä vanhoja ja
kangistuneita psykoanalyyttisiä virhekäsityksiä psyykestä ja sen
rakentumisesta. Näiden piilopsykoanalyyttisten rakenteiden ja
käytänteiden paljastaminen, kritisoiminen ja muuttaminen on
skitsoanalyyttistä ympäristön skitsofrenisoimista parhaimmillaan. Mediasta on kasvanut meidän aikakautemme Freud, joka
valvoo yliminän vaatimusten kasvamista saavuttamattomaksi. Se
kuuntelee meidän uniamme, fantasioitamme, mielihalujamme ja
tyydyttämättömiä tarpeitamme selkämme takana. Kertomalla
viimevuoden missin ja jääkiekkoilijapoikaystävän uskomattomasta parisuhdeseikkailusta se sanoo meille, kuinka parisuhteemme
on kriisissä ja kuinka siitä päästään yli tai jäädään paikoilleen.
Media kauppaa ja mainostaa meille uusia samastumisen kohteita. Se luo meille yliminien markkinat, jossa itse ei enää tarvitse
vaivautua oidipaaliseen kriisiin. Yliminä voidaan ostaa, kuluttaa ja vaihtaa uuteen (vrt. Massumi 1992, 134–135). Media tarjoaa meille varoittavat ja palkitsevat esimerkit. Se varmistaa, että
oidipaalistaminen ei lähde minnekään kapitalistisesta yhteiskunnasta. ”Samastu meidän luomaamme kuvaan. Osta itsellesi uusi
identiteetti. Vaihda vanha ja kulunut minä uuteen. Usko logoon ja
tuotemerkkiin. Ne ovat yliminäsi tästä lähtien.” Nämä piilopsykoanalyyttiset praktiikat pitävät siis yllä kapitalistisen yhteiskunnan
vallalla olevia tapoja ja tottumuksia. Ilmiasu voi vaihtua, mutta
sisältö pysyy samana ummehtuneena oidipaalistamisen projektina. Toimiakseen kapitalistisen järjestelmän onkin tuotettava
loputon oidipaalistettujen minuuksien virtaus.
Deleuzen ja Guattarin mukaan skitsofrenia on prosessi, joka
on pysäytetty ulkoisten tekijöiden toimesta (Deleuze & Guattari
1972, 146–147). Skitsofreenikon hallusinaatiot, auditiot ja muut
aistiharhat ovat seurausta positiivisen pyrkimyksen katkaisemisesta. Skitsofrenian määritteleminen ei kuitenkaan ole näin helppoa. Uusimpien kuvausmenetelmien ja psykofarmakologisten
löydösten perusteella voidaan skitsofreniaa sairastavien keskushermoston toiminnasta löytää poikkeamia, joita sitä sairasta257
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mattomilla ei esiinny. Nämäkään löydökset eivät kuitenkaan
kykene selittämään jäännöksettä skitsofreniaa. Mitkään sähkökemialliset poikkeamat keskushermostossa eivät selitä sitä, miksi
monilla skitsofreenikoilla toistuvat samanlaiset aisti- ja ajatusharhat. Olisi typerää väittää, että keskushermoston välittäjäaineista voitaisiin löytää erityisiä sisältöjä, jotka selittäisivät, miksi paranoidikko luulee FBI:n tai CIA:n vainoavan häntä salaisilla radiolähettimillä hänen hampaissaan ja sen seurauksena hän
kaappaa metron Helsingissä paetakseen sillä Norjaan. Deleuze
ja Guattari pyrkivät omalla skitsoanalyyttisellä kritiikillään
pääsemään niiden ennakkoehtojen tuolle puolelle, jotka estävät
meitä ymmärtämästä skitsofreenista kokemusta. Näin heidän
projektiaan ei tule nähdä nykyisen psykiatrian vastaisena, vaan
sitä täydentävänä. Skitsoanalyytikko ei tulkitse skitsofreenikon
psykooseja todellisuustajun lamautumisena tai ajatuksellisena invaliditeettina. Skitsofrenian ymmärtäminen projektina pakottaa
meidät katsomaan psykoottisia tiloja pyrkimyksinä tuottaa todellisuutta. Nämä ilmiöt ovat skitsoanalyytikoille aivan yhtä todellisia kuin meidän ei-skitsofreenikoiden kokemuksetkin (olettaen,
että emme ole skitsofreenikoita). Skitsofreniassa keskeytynyt
prosessi tulee saada uudestaan käyntiin ja antaa edellytykset sen
loppuunsaattamiselle. Tämän takia Deleuze ja Guattari katsoivat,
että he eivät ole vielä nähneet yhtään skitsoa (Deleuze & Guattari
1972, 456; Deleuze 1990, 33). Skitsofreniassa on ainoastaan keskeytyneitä prosesseja ja uupuneisuutta kapitalistisen kurimatriisin edessä. Skitsoanalyysi on skitsoelämän filosofiaa ja tyyliopas
– manuaali kohti skitsoa.
Kapitalismi
Kuten aikaisemmin jo mainitsimme, Deleuzen ja Guattarin
mukaan psykoanalyysi ja kapitalismi kävelevät käsi kädessä.
Täten skitsoanalyytikot eivät voi puhua toisesta ja vaieta toisesta. Skitsoanalyysissä ei tyydytä perinteiseen kapitalismin
määritelmään. Kapitalismin kuvaaminen pelkkänä tuotannollis258
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ten rakenteiden kokonaisuutena ei riitä. On tutkittava myös tuotannollisten rakenteiden keskellä elävän ihmisen psyykeen rakentumista sekä niitä mentaalisen tuotantotavan infrastruktuureja,
jotka ovat erottamaton osa kapitalistista yhteiskuntaa.
Deleuze ja Guattari laajentavat tuotannon käsitettä aineellisten tuotteiden tuottamisesta kohti psyykkistä tuotantoa. He
kutsuvat tätä psyykkistä tuotantoa halutuotannoksi (la production
désirante). Skitsoanalyysin kuva ihmisen psyykestä on koneellinen. Siinä ei tähdätä yksilön vapauttamiseen tukahduttavien instituutioiden ikeestä, vaan skitsoanalyysi hylkää irrallisen yksilön
ajatuksen kokonaan (Deleuze & Guattari 1972, 30). Psyyke on
Deleuzelle ja Guattarille ennemminkin kompleksinen käytäntöjen ja tapojen muodostama ”yhteisö”, kuin joidenkin tarkasti
määriteltyjen periaatteiden mukaan järjestäytynyt ja muodostunut tietoisuus (Marks 1998, 53, 94). Kaikki psyykkinen toiminta
on sosiaalista. Halutuotanto on kaikkea aineellista ja järjestäytynyttä tuotantoa edeltävä tuotannon muoto. Aineellisten tuotteiden tuotanto ja luonnon voimavarojen käyttö on samalla
tämän psyykkisen tuotannon ohjailemista ja kanavointia.
Erilaiset tuotannon muodot tarvitsevat tietynlaisen psyyken,
joka on kanavoitu Deleuzen ja Guattarin edellyttämästä halutuotannosta. Ihmisen psyyke on muokattava tuotannolle sopivaksi. Täten skitsoanalyysin kapitalismia ei voida määritellä tavanomaisen kapitalismi–kommunismi -jaottelun mukaisesti.
Skitsoanalyytikoille Neuvostoliitto oli aivan yhtä kapitalistinen
kuin Yhdysvallat on tänä päivänä. Kapitalismi on alusta asti ollut maailmanlaajuista. Globalisaatio on johdonmukainen seuraus
kapitalismista, ei mikään uusi ja yllättävä ilmiö. Tilanne ei
kuitenkaan ole niin epätoivoinen kuin miltä se saattaa kuulostaa.
Kapitalismiin sisältyy tietynlainen skitsofreeninen lataus, jota sen
on rajoitettava säilyttääkseen itsensä (Deleuze & Guattari 1972,
42). Tämän takia sen tulee edellyttää siinä eläviltä yksilöiltä
yhte-näinen ja eheä minuus. Kapitalismi tarvitsee yksilöllisyyttä
korostavan ideologian ja ihanteen. Se keksii ajatuksen yksityisestä ihmisestä, joka myy markkinoilla työtään siitä parhaimman
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hinnan tarjoavalle. Toisin sanoen kapitalismi tarvitsee taustalle
ideaalisen kuvan vapaasta työläisestä (Deleuze & Guattari 1972,
41). Vapaana virtaava halu tulee tukahduttaa pääoman virtauksella.
Synnyttääkseen vapaan työläisen, kapitalismin on taltutettava
yksilön vapaana virtaava halu. Identiteetille on asetettava selkeät
ja terävät rajat, joiden sisäpuolella sallitaan hieman ”vapautta”
(vrt. Deleuze & Parnet 1977, 96–97). Yksilöllä on oltava nimi,
sosiaaliturvatunnus, osoite tai vähintäänkin postilokero. Hänen
on kyettävä paikallistamaan itsensä byrokraattiselle koneistolle ja hänen on oltava tavoitettavissa kun koneistolla on hänelle
asiaa. Vapaan työläisen on herättävä aamulla (ajoissa!) samana
henkilönä, jona hän edellisenä iltana (ei liian myöhään!) meni
nukkumaan. Kaikki vallankumouksellinen ja skitsofreeninen
aines on ulkoistettava elämästä mahdollisimman tehokkaasti.
Toimiakseen moitteettomasti kapitalistisen järjestyksen on tuotettava jatkuvasti sen mittapuiden mukaisia yksilöitä tuotantonsa
palveluun. Tällaisten yksilöiden tuotantoyksikkönä toimii perhe.
Sen takia siitä tehdään yhteiskunnan perusyksikkö. Vain perhe takaa kapitalistisen järjestyksen voittokulun nyt ja jatkossa.
Perheessä vallitseva oidipaalinen isä-äiti-minä nousee ihanteelliseksi ja kritisoimattomaksi minäkuvaksi (Deleuze & Guattari
1972, 30). Tämä perheessä vallitseva triadinen järjestäytyneisyys toistuu instituutiosta toiseen muistuttaen täten niiden seassa elävää yksilöä siitä, että hänen tulee oidipaalistaa vapaana virtaava halu (ainahan voi sattua, että se pääsee unohtumaan –
esimerkiksi päihtyneisyyden tilassa).
Mitä sitten skitsoanalyytikoiden mielestä työpaikalla tapahtuu? Päällisin puolin katsottuna työpaikka tarjoaa yksilöille
mahdollisuuden tehdä työtä ja saada siitä korvaukseksi palkkaa.
Mutta kuten jo totesimme, pelkkä tuotannollisten rakenteiden
tutkiminen ei paljasta kapitalismin ”luonnetta”. Skitsoanalyysin
näkökulmasta työpaikan ”sisältö” muodostuu työläisten virtauksesta, jonka kautta heidän halunsa – elämän energia – valjastetaan tuotantokoneiston muottiin tuottamaan lisää tuotantoa
(kulutushyödykkeitä tai palveluita). Tuotantokoneistolla on omat
260

Skitsoanalyysiä keltanokille

arkkitehtoniset rakenteensa, jotka ulottavat lonkeronsa työntekijän psyykkiselle alueelle. Johtaja on koko työpaikan suuri isä-hahmo, joksi työläisellä ei ole mahdollisuuttakaan tulla. Johtajalla on
myös kadehdittava suhde äidilliseen pääomaan, johon työläisellä
ei ole vapaata pääsyä. Ainoa mitä työläiselle jää, on oidipaalistaa
itsensä työpaikan kurimatriisin mukaisesti ja alistua asemaansa.
Mutta työpaikkaa ei kyetä selittämään pelkästään tällaisena yksinkertaisena ylhäältä-alas -suhteena. Mikä on työpaikan todellinen subjekti? Se ei ole työläinen, ei johtaja eikä edes äidillinen
pääoma. Todellinen subjekti löytyy niiden rakenteiden, käytänteiden ja mekanismien kokonaisuudesta, joka varmistaa kapitalistisen järjestäytyneisyyden uusintamisen työpaikalla. Se on
Deleuzen ja Guattarin abstrakti kone (vrt. Massumi 1992, 24–
27). Tämän koneen ”uhreja” ovat kaikki sen sisällä toimivat subjektit. He kaikki toistavat perherakenteessa istutettua isä-äitilapsi -rakennetta työskennellessään työpaikalla. Pääoma, johtaja ja työläinen ovat kaikki oidipaalistettuja ja osallistuvat omalta
osaltaan kapitalistisen järjestyksen ylläpitoon. Kaikkien halu on
kanavoitu kulkemaan ennalta määrättyjä raiteita pitkin.
Keskeisin väline halun kanavoinnissa on raha (Massumi 1992,
128–130). Rahan voima perustuu yksityisomaisuuden ajatukselle. ”Se on minun omaisuuttani ja minä teen omalla omaisuudellani mitä haluan. Kenelläkään ei ole oikeutta sanoa minulle
kuinka rahojani käytän.” Koko rahan luonne huutaa: ”MINÄ
MINÄ MINÄ! ” Kun tämä ”minä” hajoaa, rahan kapitalistista
järjestystä ylläpitävä voima lakkaa vaikuttamasta. Raha menettää
kaikkein kalleimman arvonsa.
Kapitalismi on skitsoanalyysin mukaan lokerointiin ja eristämiseen johtava sosiaalinen koneisto. Kaikki tulee jaotella pienempiin ja pienempiin osasiin. Liukuhihnatyön vaiheittaistaminen on tämän prosessin äärimmäinen muoto. Yksittäinen
työntekijä ei välttämättä näe koskaan valmista tuotetta kokonaisuutena. Hänellä ei ole harmainta aavistustakaan siitä, mitä
hän työkseen tekee. Missään nimessä kapitalismissa ei saa tietää
mitään laumasta. Minä tulee palauttaa villinä vaeltavasta laumas261
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ta yhdeksi selkeäksi identiteetiksi. Laumaeläimiäkin tulee tutkia
yksittäisinä eläiminä, ei laumana. Onko laumastaan erotettu susi
enää susi? – Täysin mielipuolinen kysymys kapitalistisen koneiston näkökulmasta katsottuna (ks. Deleuze & Guattari 1980, 38–
52). Kapitalismi ei voi sietää laumoja eikä mielipuolisuutta. Se ei
voi sietää skitsoja.
Halu
Filosofisessa ja psykoanalyyttisessa keskustelussa ”halun” käsite
on jäänyt hyvin ranskalaiseksi ilmiöksi. Ranskalaiseen keskusteluun sen toi venäläinen emigrantti Alexandre Kojève (1902–
1968), joka piti vuosina 1933–1939 Pariisissa seminaareja G. W.
F. Hegelin Phänomenologie des Geistes -teoksen pohjalta. Kojèven
seminaarit koottiin oppilaiden toimesta teokseksi Introduction
à la lecture de Hegel (1947), jolla oli merkittävä vaikutus toisen
maailmansodan jälkeiseen Hegel-luentaan ja koko filosofiseen
keskusteluun Ranskassa. Seminaareissa Kojève keskittyi kehittämään filosofista antropologiaa Hegelin herra–orja -dialektiikan
pohjalta, jossa itsestään tietoisen ihmisen halu on aina kohdistuneena toiseen itsetietoisen ihmisen haluun, synnyttäen sosiaalisuuden ihmisten välille (Kojève 1947, 12). Ihmisen minä muodostuu suhteessa toiseen minään ja on täten rakentunut. Minä ei
ole annettu tai jonkin synnynnäisen subjektiivisuuden ilmiasu.
Tästä halusta muodostuu Kojèvelle ihmisen minän ensisijainen
ontologinen pohja ja määre. Samoin ihmisen olennaisimmat piirteet (inhimillisyys) eivät ole ennalta määräytyneitä samalla tavalla kuin ruumiilliset tarpeet. Ruumiilliset tarpeet ovat osa ihmisen
eläimellisyyttä.
Ranskassa psykoanalyyttiseen keskusteluun ”halun” käsitteen toi Jacques Lacan (1901–1981). Lacanin ”halu” on miltei
identtinen Kojèven käsitteen kanssa (ja tämä ei ollut ainoa asia,
jonka Lacan plagioi muilta). Lacanin näkemyksen mukaan ihmissubjektin halu lähtee kehittymään siinä pisteessä, jossa fyysisten tarpeiden tyydyttäminen ei enää kykene täyttämään tyy262
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dytystä (Lacan 1971, 174). Halun suuntautumista alkaa ohjata
perustavanlaatuinen puutteen tunne, joka ei löydä tyydytystään
tästä maailmasta. Lacanin mukaan tämä puutteen muodostama
halu on myös aina suuntautunut toiseuteen. Hämäristä sananväännöksistä ja muusta koukeromielisyydestä tunnettu Lacan
muotoilee asian seuraavasti: ihmisen halu on aina toisen halua
(ks. esim. Lacan 1973, 38). Tämä on vielä ymmärrettävä genetiivin kummassakin merkityksessä – sekä haluna toiseen että toisen
haluna. Lapsen psyyke on Lacanin mukaan alussa suhteessa
äitiin (tai hänen korvikkeeseensa). Äitiä määrittää kuitenkin
täydellisyyden puute. Hän ei kykene täyttämään lapsen rajatonta vaatimusta välittömään tarpeentyydytykseen. Puutteen
saapuminen äidin ja lapsen väliseen suhteeseen auttaa lasta itsenäistymään ja eriytymään äidistä itsetietoiseksi subjektiksi.
Puute halussa määrittää itsetietoisuutta koko loppuelämän ajan
ja se saa päätepisteensä vasta kuolemassa.
On kai sanomattakin selvää, että ”halun” suhteen Deleuze ja
Guattari katsoivat Lacanin olevan väärässä alusta asti (Deleuze &
Guattari 1972, 32–33). Lacanin käsite ei kuvaa heidän mielestään
ihmisen synnynnäistä ja annettua psyykkistä perustaa. Lacan
olettaa ihmisen psyykkiseen perustaan rakenteita, jotka ovat
kulttuurisidonnaisia. Hän sortuu mystifikaatioon. Lacan pyrkii
naturalisoimaan länsimaisen kulttuurin (ja kuvan sen edellyttämästä psyykestä) kaikkien kulttuurien (ja psyykeiden) mitaksi.
Lacanin ”halun” käsite edellyttää, että ihmisen kokemusmaailma
jakautuisi luonnostaan sisä- ja ulkopuoleen. Tässä jaossa psyyken
synnynnäisenä taipumuksena olisi muodostaa ulkomaailmasta
sisäinen (imaginaarinen) kuva eli fantasia. Halu ei siis kohdistuisi
maailmaan vaan fantasiaan.
Deleuzelle ja Guattarille halu on todellinen ja todellisuutta
tuottava perusta ihmisessä. Ainoa puute, mikä halun vapaassa virtauksessa on, on selkeästi määriteltävän subjektin puuttuminen (Deleuze & Guattari 1972, 34). Ilman tätä ”skitsohalua” me irtaantuisimme fantasioiden, myyttien ja muiden heijastusten muodostamaan uneen. Halulla ei ole mitään kohdetta
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eikä suuntaa, jotka määrittelisivät sen. Haluun ei kuulu mitään
isä-äiti-minä -rakenteita. Ne muodostuvat sen rajoittamisesta ja
kanavoinnista.
Deleuzea ja Guattaria (kuten meitä kaikkia skitsoanalyytikkoja) on myös syytetty lacanilaisesta sanojen vääntelystä ja
koukeroisista ilmauksista, jotka jäävät usein perinteiseen filosofiseen ja akateemiseen argumentaatioon tottuneilta henkilöiltä
ymmärtämättä. Moni putoaakin kärryiltä heti ensimetreillä. Vai
mitä sanotte näistä l’Anti-Œdipe’n ensimmäisistä riveistä:
”Se toimii kaikkialla. Milloin keskeytyksettä, milloin katkonaisesti. Se hengittää. Se lämpenee. Se syö. Se paskantaa. Se nussii. Mikä erehdys on ollutkaan sanoa se. Koneita
kaikkialla, ei metaforisia – koneiden koneet kytkentöineen
ja yhdistämisineen. Elin-kone on kytketty lähde-koneeseen: toinen laskee virtausta, jota toinen katkoo.” (Deleuze
& Guattari 1972, 1).
Tällaisen tekstuaalisen revittelyn jälkeen on uskomatonta, että
joku voi edes odottaa akateemista argumentaatiota. Luulisi
tulleen jo selväksi, että tässä ei ole kyse akateemisesta esityksestä.
Mutta kaikkein mielikuvituksettomin ja typerin lukija on juuri
akateeminen lukija. Hän kykenee harvoin, jos koskaan, katsomaan maailmaa akateemisen kurikoneen ulkopuolelta. Varsinkin
kirjoitetun sanan kohdalla akateeminen lukija on täysin kyvytön
astumaan ulos tuosta koneistosta edes hetkeksi.
Deleuzen ja Guattarin tarkoituksena ei kuitenkaan ollut tuottaa epäselvää käsiterunoutta ilman sen merkittävämpää sisältöä.
He pyrkivät kuvaamaan tuota psyykkistä perustaa, mistä teksti yrittää puhua. Teksti siirtyy välillä assosiaatiosta toiseen
kuin tajunnanvirtatekniikalla kirjoitettu kaunokirjallinen teos.
Keskeytyksetön tekstuaalinen virtaus jatkuu sivulta toiselle, jonka sisällölliseen avautumiseen voi tarvita useamman lukukerran.
Päämääränä on saavuttaa tekstin sisällön ja muodon välillä vastaavuus, joka pyrkii kyseenalaistamaan tietyn ennalta-asetetun
järjestäytyneisyyden aseman jo esitysmuodossa. Tätä on monen
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vaikea tajuta edes rautalangasta vääntämällä. Deleuze ja Guattari
ihmettelivät itsekin sitä, että heitä ymmärtävät parhaiten teinit.
Teinit ymmärtävät välittömästi sen, mistä skitsoanalyysi pyrkii
puhumaan. Tässä piileekin skitsohalun vaikeus ja helppous: se
muistuttaa meitä siitä jostain kummallisesta kyvystä sulautua
maailmaan, kyvystä, joka nujerretaan ja taltutetaan kapitalistisen
koneiston toimesta. Ensin lastentarha, sitten koulu ja lopulta työ.
Kaikkialla meitä ympäröi oidipaalistamisen virkamiehet opettajiksi, poliiseiksi, johtajiksi ja ties miksi pukeutuneina. On aivan
turha lyödä tuota valepukua, koska subjekti ei sijaitse siellä. Se
on koko koneisto, jossa oidipaalistaminen toteutuu lakkaamatta.
Skitsofrenisoimalla ympäristöä voidaan tuohon koneistoon hakata pikkuhiljaa säröjä ja hajoamisia. Suuret vallankumoukset on
tuhottu epäonnistumaan jo ennen kuin ne alkavat. Todellinen
vallankumous on aina mikrovallankumousta, paikallista.
* * *
Olemme päässeet manuaalimme loppuun. Kuten heti alussa tuli
jo todettua, manuaalin tarkoitus on oppia tulemaan toimeen ilman sitä. Kun ostat DVD-soittimen, niin tarvitset sen mukana
tulevaa manuaalia hetken aikaa oppiaksesi käyttämään uutta
laitettasi. Jos käyttäjä joutuu palaamaan manuaalin luokse kerta
toisensa jälkeen, niin joko laite on hänen tarpeisiinsa nähden liian monimutkainen tai sitten käyttäjä on epäkunnossa. Voi myös
olla niin, että itse manuaali on sekava ja huono (kuten elämästä
vieraantunut filosofia tai psykoanalyysi).
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Deleuzen aikana, Deleuzen jälkeen: katsaus kirjallisuuteen
Teemu Taira & Pasi Väliaho

Deleuze julkaisi elinaikanaan useita teoksia yksin ja yhdessä Félix
Guattarin kanssa. Ensimmäiset teokset ovat Deleuzen kirjoittamia, mutta myöhäistuotannosta osa on kirjoitettu Guattarin
kanssa. Näiden lisäksi on ilmestynyt myös haastattelukirjoja ja
artikkelikokoelmia. Julkaisutoiminta ei päättynyt filosofin kuolemaan, sillä sen jälkeen on ilmestynyt teoksia, joihin on koottu
erillisiä, toisinaan hankalasti jäljitettäviä artikkeleita, haastatteluita ja esipuheita. Tässä emme pyri tyypittelemään Deleuzen
tuotantoa, vaan tarkoituksemme on esitellä sitä. Lisäksi pyrimme
opastamaan asiasta kiinnostuneita löytämään sopivia lähtökohtia
intressiensä mukaisesti. Siksi luomme katsauksen Deleuzea
esitteleviin johdantoteoksiin ja tarkastelemme sitä, miten hänen ajatteluaan on käytetty eri oppialoilla, erityisesti filosofian
ulkopuolella. Painopisteemme on englanninkielisissä sekä suomalaisissa julkaisuissa, jotta myös ranskaa taitamattomat voisivat
paneutua Deleuzen ajatteluperintöön. Rajauksen vuoksi myös
laajahko saksankielinen kirjallisuus on jätetty tämän katsauksen
ulkopuolelle.
Suomenkielisen katsauksen Deleuzen tuotantoon ovat kirjoittaneet myös Markku Koivusalo, Turo-Kimmo Lehtonen ja Mika
Ojakangas artikkelissaan ”Gilles Deleuze. Katsaus tuotantoon”
(Tiede & edistys 2/96). Siinä kirjoittajat esittelevät Deleuzen keskeisimmät teokset tässä esitettyä laveammin.
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Deleuzen teokset
Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine
selon Hume, 1953 (engl. Empirism and Subjectivity: An essay on
Hume’s Theory of Human Nature, 1991). Deleuzen ensimmäinen mutta tärkeä David Humen radikaalia empirismiä käsittelevä teos.
Nietzsche et la philosophie, 1962 (engl. Nietzsche and Philosophy,
1983; suom. Nietzsche ja filosofia, tulossa). Jo aikanaan vaikutusvaltainen Nietzsche-kirja Ranskassa. Deleuzen filosofinen
läpimurtoteos, jossa Nietzscheä tarkastellaan systemaattisena
voimien filosofina.
La philosophie critique de Kant. Doctrine des facultés, 1963
(engl. Kant’s Critical Philosophy and the Doctrine of Faculties,
1984). Kantin kolmen kritiikin ja transsendentaalisen metodin
käsittelyä. Deleuze luonnehti lyhyehköä teostaan kirjaksi vihollisesta, jonka toimintatapoja siinä selvitetään.
Marcel Proust et les signes, 1964 & 2. laajennettu painos 1970
nimellä Proust et les signes (engl. Proust and Signs, 1972; perustuu toiseen painokseen). Deleuzen mukaan Proustin tuotannossa
ei keskeistä ole muisti vaan merkki. Teoksessa tarkastellaan merkkiä filosofisena käsitteenä.
Le Bergsonisme, 1966 (engl. Bergsonism, 1988). Virtuaalisuuden
ja keston ajatukset ovat teoksen keskeisiä teemoja kuin myös ero
liikkeen positiivisena logiikkana.
Présentation de Sacher-Masoch avec le texte integral de la
Venus à la fourrure, 1967 (engl. Masochism: An Interpretation of
Coldness and Cruelty; Together with the entire text of Venus in Furs
by Leopold von Sacher-Masoch, 1971). Analyysi masokismille nimen antaneen Leopold von Sacher-Masochin romaanista Venus
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im Peltz (1870). Deleuze vastustaa käsitystä, jonka mukaan sadismi ja masokismi muodostavat yhden psykopatologisen entiteetin.
Différence et répétition, 1968 (engl. Difference and Repetition,
1994). Deleuzen haastava väitöskirja, jossa ammennetaan laajasti
filosofian historiasta. Deleuze tarkastelee toistoa ja eroa itsessään
sekä selvittää filosofisia ajattelun kuvia.
Spinoza et le problème de l’expression, 1968 (engl. Expressionism
in Philosophy: Spinoza, 1990). Deleuzen toinen väitöskirja, jossa
ilmaisemisen idea asetetaan Spinozan filosofisen järjestelmän keskiöön.
Logique du sens, 1969 (engl. Logic of Sense, 1990). Deleuzen tapahtumafilosofian, ajan filosofian ja merkitysteorian esitys, jossa
ammennetaan mm. Lewis Carrollin ja Antonin Artaud’n teksteistä.
Spinoza. Textes choisis, 1970. Ks. ”Spinoza. Philosophie pratique”.
& Félix Guattari: L’anti–Œdipe. Capitalisme et schizophrénie,
1972 (engl. Anti-Oedipus. Capitalism and Schizophrenia, 1983).
Ensimmäinen yhdessä Guattarin kanssa kirjoitettu, halun tuotantoa käsittelevä teos, jossa psykoanalyysi (Freud, Lacan) ja poliittinen taloustiede (Marx) muodostavat kapitalismin analyysin
lähtökohdan ja kritiikin kohteen.
& Félix Guattari: Kafka. Pour une littérature mineure, 1975
(engl. Kafka: Toward a Minor Literature, 1986). Teos, jossa
Kafkan tuotantoa tarkastellaan kieltä omalaatuisella tavalla käyttävänä sekä oidipaalisia malleja liioittelevana, ja siksi haastavana,
”vähemmistökirjallisuutena”.
& Félix Guattari: Rhizome. Introduction, 1976. Varhaisempi versio Mille plateaux’ssa julkaistusta tekstistä.
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& Claire Parnet: Dialogues, 1977 (engl. Dialogues, 1987). Muun
muassa politiikkaa, anglo-amerikkalaista kirjallisuutta ja psykoanalyysia käsittelevä, Deleuzen ja Parnetin dialogien myötä
muotoutunut teos. Uusi painos sisältää myös Deleuzen tekstin virtuaalisuudesta (ranskaksi vuonna 1996 samalla nimellä,
englanniksi vuonna 2002 nimellä Dialogues II ).
& Carmelo Bene: Superpositions, 1979. Sisältää Deleuzen kommentaarin italialaisen teatteri- ja elokuva-alan aktiivin Carmelo
Benen näytelmään Richard III.
& Félix Guattari: Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2,
1980 (engl. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia,
1987). Neljästätoista erillisestä mutta toisiinsa limittyvästä tasosta koostuva idearikas rihmastollinen kirja, jota Deleuze piti
tärkeimpänä teoksenaan.
Francis Bacon. Logique de la sensation (2 vol.), 1981 (engl. Francis
Bacon: The Logic of Sensation, 2003). Kirja Francis Baconin maalauksista, joita Deleuze analysoi voiman estetiikan näkökulmasta.
Spinoza. Philosophie pratique, 1981 (engl. Spinoza: Practical
Philosophy, 1988). Muutettu versio teoksesta Spinoza: textes
choisis (1970). Lyhyt opastus Deleuzen tapaan käyttää Spinozan
filosofiaa. Sisältää myös Deleuzen selitykset Spinozan keskeiskäsitteistä.
Cinéma 1. L’image-mouvement, 1983 (engl. Cinema 1: The
Movement-Image, 1986). Deleuzen ensimmäinen kirja eloku-vasta. Siinä tarkastellaan elokuvaa automaattisen liikkeen taiteena
sekä erilaisten kuvatyyppien ja niiden merkkien kokoelmana.
Polttopisteessä on elokuvallinen subjektifikaatio.
Cinéma 2. L’image-temps, 1985 (engl. Cinema 2: The TimeImage, 1989). Toinen elokuvaa käsittelevä kirja, jossa pohdi270
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taan elokuvan ajallisia ulottuvuuksia sekä toisen maailmansodan
jälkeisen elokuvan kehityslinjoja. Keskiössä ovat myös elokuvan ja
aivojen väliset suhteet.
Foucault, 1986 (engl. Foucault, 1988). Deleuzen kunnianosoitus
hengenheimolaiselleen Michel Foucault’lle. Foucault’n tuotannosta esillä ovat erityisesti kysymykset tiedon, vallan ja subjektin
ehdoista.
Le pli. Leibniz et le baroque, 1988 (engl. The Fold: Leibniz and
the Baroque, 1993). Toisinaan Deleuzen vaikeimmaksi kirjaksi
sanottu teos, jossa tarkastellaan Leibnizin ja barokin ajan ”poimun” käsitettä. Tämän lisäksi Deleuze selventää tapahtuman filosofiansa lähtökohtia.
Périclès et Verdi. La philosophie de François Châtelet, 1988.
Lyhyt tarkastelma ystävänsä filosofiasta.
Pourparlers 1972–1990, 1990 (engl. Negotiations 1972–1990,
1995). Artikkeleista ja haastatteluista koostettu teos, jossa täsmentyvät monet Deleuzen käsitykset filosofiasta, Foucault’sta,
psykoanalyysista ja tenniksestä. Teoksessa esitellään ajatuksia
myös kontrolliyhteiskunnasta.
& Félix Guattari: Qu’est-ce que la philosophie?, 1991 (engl.
What is Philosophy?, 1994; suom. Mitä filosofia on? , 1993).
Viimeinen yhteisjulkaisu Guattarin kanssa. Teoksessa filosofia
määrittyy käsitteiden luomiseksi, käsitteellisten tapahtumien
tuottamiseksi vastustaakseen kapitalismia filosofian immanenssina. Teoksessa filosofian paikkaa määritetään suhteessa taiteeseen ja tieteeseen.
& Samuel Beckett: Quad et autre pièces pour la télévision,
suivi de L’Épuisé, 1992. Teos sisältää Deleuzen esseen Samuel
Beckettistä.
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Critique et Clinique, 1993 (engl. Essays Critical and Clinical,
1997). Deleuzen kirjallisuutta käsitteleviä esseitä yhteen kokoava
teos, jonka englanninkielinen painos sisältää Daniel W. Smithin
pitkän johdannon Deleuzen ”kriittisen ja kliinisen” projektiin.
L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953–1974, 2002
(engl. Desert Island and Other Texts, 2004). Kokoelma Deleuzen
artikkeleita ja haastatteluja. Ranskalainen painos sisältää myös artikkelibibliografian 1953–1974.
Deux régimes de fois. Textes et entretiens 1975–1995, 2003.
Toinen kokoelma Deleuzen artikkeleita ja haastatteluja.
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Deleuzea suomeksi
Deleuzelta on suomennettu kaksi teosta ja kaksi artikkelikokoelmaa sekä muutamia artikkeleita. Olemme koonneet tähän vain
sellaisia artikkeleita, joita ei ole julkaistu kirjoituskokoelmien
osana.
Teokset:
Autiomaa. Kirjoituksia vuosilta 1967–1986. (Gaudeamus 1992).
Jussi Kotkavirran, Keijo Rahkosen ja Jussi Vähämäen toimittama
ja suomentama kirjoituskokoelma.
& Félix Guattari: Mitä filosofia on? Suom. Leevi Lehto
(Gaudeamus 1993). Suomenkielinen painos sisältää Hannu
Siveniuksen esipuheen.
Tapahtuman filosofia. Suom. Jussi Vähämäki (Tutkijaliitto tulossa). Valikoima Deleuzen artikkeleita.
Nietzsche ja filosofia. Suom. Tapani Kilpeläinen (Summa tulossa).
Artikkelit:
“Halu ja nautinto” – Désir et plaisir, suom. Jussi Vähämäki
(1996). Tiede & edistys 21(2): 149–157.
”Lopettakaamme puhe tuomiosta” – Pour en finir avec le jugement,
suom. Merja Hintsa (1996). Tiede & edistys 21 (2): 142–148.
”Bartleby ja sanamuoto” – Bartleby ou la formule, suom. Pia
Sivenius (1999). Teoksessa Herman Melville: Bartleby (ai-ai),
68–113.
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”Kirjallisuus ja elämä” – La littérature et la vie, suom. Kaisan
luokka (1997). Nuori Voima 6/1997, 29–31.
”Angloamerikkalaisen kirjallisuuden ylemmyydestä” – De la
supériorité de la littérature anglaise-américaine. Première partie,
suom. Janne Porttikivi (2002). Nuori voima 1/2002, 3–8.
”Mitä on barokki?” – Qu’est-ce qui est baroque?, suom. Janne
Porttikivi (2002). Nuori Voima 2/2002, 7–13.
”Aivot ovat valkokangas” – La cerveau, c’est l’écran, suom. Pasi
Väliaho (2003). Lähikuva 2/2003, 10–16.
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Kirjallisuutta Deleuzesta
Deleuzen kuoleman jälkeen englanninkielistä kirjallisuutta on
ilmestynyt runsaasti. Erilaisilla hauilla löytyy jo satoja teoksia.
Jos sekundaarikirjallisuuden on tarkoitus sekä antaa kohdallinen kuva kohteestaan että täyttää tehtävänsä kohteeseensa johdattelevana teoksena, voimme varovasti suositella muutamia
teoksia haluamatta toimia mainostajina. Lopultakin lukijat itse
tietävät parhaiten, mistä Deleuzen ajattelun puolesta ovat kiinnostuneita. Se ohjaa sekundaarikirjallisuutta koskevia valintoja. Tarkoituksena tietenkin on madaltaa kynnystä tarttua itse
Deleuzen kirjoituksiin.
Varhaisimpiin johdantoteoksiin kuuluu Ronald Boguen
Deleuze and Guattari (Routledge 1989), joka ei kirjoitusajankohtansa vuoksi kata ajattelijoiden koko tuotantoa. Claire
Colebrookin teoksessa Gilles Deleuze (Routledge 2002) käsitellään ymmärrettävästi, ja johdantoteosta ajatellen sopivasti yksinkertaistaen, Deleuzen filosofiaa ja keskitytään sen antiin kirjallisuuden tutkimukselle. Colebrook korostaa erityisesti elokuvakirjojen merkitystä Deleuzen tuotannossa. Colebrookin toisessa
johdantoteoksessa Understanding Deleuze (Allen & Unwin 2002)
ote on filosofisempi ja painopiste asettuu eron ongelman filosofiseen taustoittamiseen ja tarkasteluun. Colebrook asemoi onnistuneesti Deleuzen kysymyksenasettelujen suhteet aikansa älyllisiin virtauksiin, kuten hegeliläis-kojèvelaiseen filosofiaan ja strukturalismiin. Teos sisältää myös osion, jossa selitetään lyhyesti keskeisimmät käsitteet affektista virtuaaliseen.
Philip Goodchildin Deleuze and Guattari: An Introduction to
the Politics of Desire (Sage 1996) on selkeä, Deleuzen ja Guattarin
yhteistyöhön painottuva teos. Se antaa hyvän kuvan Deleuzen ja
Guattarin halun politiikasta, mutta myös suhteesta sekä Deleuzen
innoittajiin (Hume, Bergson, Spinoza, Nietzsche) että nykyajan vallitseviin teoriaryppäisiin (strukturalismi, dekonstruktio,
marxismi, psykoanalyysi, nietzscheläisyys, Foucault, feminismi, postmodernismi). Goodchildin perustava ajatus on, että jat275
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kuvan deterritorialisaation ja nomadisuuden sijaan Deleuzen ja
Guattarin ajattelun ytimessä on käsitys maailman muuttamisesta
kollektiivisen toiminnan avulla.
Michael Hardtin Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy
(UCL Press 1993) on erityisesti filosofian ja poliittisen filosofian
näkökulmasta kirjoitettu ja Deleuzen varhaistuotantoon paneutuva erinomainen teos. Teos alkaa keskustelulla Hegelin filosofiasta ja jälkistrukturalismista taustoittaen Deleuzen yritystä päästä eroon hegeliläisyydestä. Bergsonilainen ontologia,
nietzscheläinen etiikka ja spinozalainen käytäntö muodostavat
Hardtin mukaan Deleuzen varhaisfilosofian kulmakivet, jotka pätevät myös myöhemmässä tuotannossa. Hän siis korostaa
Deleuzen ajattelun jatkuvuutta ja evolutiivisuutta.
John Marksin Gilles Deleuze: Vitalism and Multiplicity (Pluto
1998) on erinomaisen kokonaisvaltainen johdanto Deleuzen ajatteluun. Teoksessa käsitellään Deleuzen tuotantoa tasapuolisesti,
esitellen ja eritellen, mutta sitä myös kontekstualisoidaan aikansa
intellektuaaliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen ilmapiiriin. Lisäksi
Marks kirjoittaa jonkin verran Deleuzen elämästä ja Deleuzen
ajattelua kohtaan esitetystä kritiikistä.
Deleuze eri oppialoilla
Jos perinteinen ajatus käyttöalan moninaisuudesta on klassikon
merkki, voidaan Deleuzea hyvin perustein kutsua sellaiseksi.
Deleuzelle olikin tyypillistä käsitellä aiheita, jotka eivät suoraan
asetu perinteisiin oppialajakoihin. Silti Deleuze piti omaa työtään
filosofiana alusta loppuun saakka, mutta kyse on sellaisesta filosofiasta, joka avautuu ja kytkeytyy useisiin eri suuntiin.
Deleuze kertoi olevansa ”vailla varastoja” työskentelevä, yhteen
asiaan kerrallaan paneutuva filosofi, ja siten jotain muuta kuin aikansa tyypillinen intellektuelli. Silti hän ei kaihtanut puhumasta mitä erikoisimmista asioista. Hän onkin todennut, että ei tarvitse olla lääkäri puhuakseen lääketieteestä, jos siitä puhuu kuin
koira; eikä tarvitse olla addikti puhuakseen huumeista, jos niistä
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puhuu kuin lintunen. Kyse on pikemminkin filosofisista kokeiluista, joita eri aloilla toimivat voivat käyttää tai olla käyttämättä.
Kun Deleuzelta kysyttiin, mihin genreen hän luokittelisi Mille
Plateaux’n, kirjallisuuteen, musiikkiin, etnologiaan, etologiaan
vai politiikkaan, hän vastasi ”filosofiaan, ei mihinkään muuhun kuin filosofiaan sanan perinteisessä merkityksessä.” (Deleuze
teoksessa Ronald Bogue, ”Deleuze and Guattari”, Routledge
1989, 154–155).
Koska Deleuze yhdisteli erikoisella tavalla erilaisia aiheita filosofiansa osaksi, ei ole ihme, että hänen ajatteluunsa johdattelevien teosten lisäksi on siis olemassa useiden eri tieteenalojen lähtökohdista kirjoitettuja, Deleuzen ajattelua filosofian ulkopuolelle
kytkeviä teoksia. Seuraavassa esittelemme näistä muutamia. Ne
osoittavat osaltaan Deleuzen ajattelun hyödyntämisen mahdollisuuksien kirjon. Tässä esitettävä katsaus eri alojen kirjallisuuteen ei kuitenkaan ole täydellinen englanninkielisten tai edes
suomenkielisten julkaisujen osalta, puhumattakaan laajasta
Deleuzea koskevasta ranskankielisestä tai saksankielisestä kirjallisuudesta. Seuraavassa käsittelemme lyhyesti, miten Deleuzea
on sovitettu esimerkiksi kirjallisuustieteeseen, naistutkimukseen,
kulttuurintutkimukseen, sosiologiaan, teologiaan, uskontotieteeseen, poliittiseen filosofiaan (tai politiikan teoriaan) ja elokuva- ja
mediatutkimukseen.
Deleuzen ja Guattarin vastaanotosta angloamerikkalaisella
kielialueella pääsee selville Gary Genoskon toimittamasta, mutta
poikkeuksellisen kalliista neliosaisesta kirjasarjasta Deleuze and
Guattari: Critical Assessment of Leading Philosophers (Routledge
2000). Ylipäätään Deleuzea filosofisesti käsitteleviä teoksia on lukuisia, mutta niihin emme mene tässä tarkemmin.
Kirjallisuustieteessä Deleuzea on käytetty yllättävän vähän, jos
ajatellaan sitä, kuinka paljon Deleuze itse kirjoitti filosofiaansa
kirjallisuudesta lainaten. Hän julkaisi teokset Marcel Proustista
ja Sacher-Masochista sekä Kafkasta (yhdessä Guattarin kanssa),
kirjoitti useita artikkeleita alalta ja viittaili jatkuvasti runoilijoihin
ja romaanikirjailijoihin. Eräänä selityksenä voisi olla Deleuzen
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vähäinen kiinnostus tekstien merkitysten tulkintaan. Deleuze
piti kirjaa eräänlaisena koneena, jota ei tullut tulkita, vaan jonka kanssa tuli muodostaa uusia affektiivisia ja ruumiillisia suhteita ja jota tuli nimenomaisesti käyttää. Kuten Guattari on asiasta
todennut, ”Mitään ei ole tehtävissä teksteille, jotka eivät toimi.
Mutta ne, jotka toimivat, moninkertaistavat toimintamme. Ne
tekevät meistä hulluja; ne saavat meidät värähtelemään.” (”Soft
Subversions”, Semiotext(e) 1996, 62.)
Kirjallisuustieteessä Deleuzen käytölle voidaan määrittää
useita lähtökohtia: angloamerikkalaista kirjallisuutta koskevat
ylistykset, merkin rakenne, käsitys kirjallisuudesta sosiaalisena
diagnoosina tai kielen suhde sosiaalisiin instituutioihin ja ei-diskursiivisen alueeseen. Mutta ennen kaikkea kokoelma kirjallisuutta koskevia artikkeleita eli ”kritiikki ja klinikka” -projekti
on toiminut kirjallisuustieteen deleuzelaisen käytön kiintopisteenä, kuten Ian Buchananin ja John Marksin toimittamasta
Deleuze and Literature -teoksesta (Edinburgh UP 2001) voidaan
päätellä. Eri puolia Deleuzen mahdollisuuksista kirjallisuuden
tutkimukselle korostavat esimerkiksi Eugene W. Hollandin
Baudelaire and Schizoanalysis: The Sociopoetics of Modernism
(Cambridge UP 1993), John Hughesin Lines of Flight: Reading
Deleuze with Hardy, Gissing, Conrad, Woolf (Continuum 1997),
Ronald Boguen teokset Deleuze and Guattari (Routledge 1989)
ja Deleuze on Literature (Routledge 2003). Myös Jean-Jacques
Lecerclen esitys Deleuzen kielifilosofiasta, Deleuze and Language
(Palgrave 2002), toimii oppaana Deleuzen tapaan lukea kaunokirjallisia tekstejä.
Naistutkimuksesta on muodostunut viime vuosina eräs hedelmällinen paikka Deleuzen ajattelun sovellutuksille. Deleuze
ja Guattari pitivät naisliikkeen nousua osoituksena onnistuneesta
halun investoinnista. He viittailivat mieluusti Virginia Woolfiin,
käsitteellistivät ruumiin sen kykyjen ja yhteyksien efektiksi, purkivat käsitteitä olemuksistaan (eli ei ole ensimmäistä ja toista tai
kahta sukupuolta vaan tuhansia) ja loivat naiseksi-tulemisen käsitteen. Heihin on kohdistunut myös voimakasta feminististä
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kritiikkiä. Ian Buchananin ja Claire Colebrookin toimittama
Deleuze and Feminist Theory (Edinburgh UP 2000) on tyypillinen kirjoituskokoelma Deleuzen annista feministisen teorian käytännöille. Erityisesti Elizabeth Groszin teoksissa Volatile
Bodies. Toward a Corporeal Feminism (Indiana UP 1994) ja Space,
Time, and Perversion: Essays on the Politics of Bodies (Routledge
1995) on runsaasti Deleuzeen pohjaavaa käsittelyä. Samoin Rosi
Braidottin työ on paljossa velkaa Deleuzelle. Siitä katso esimerkiksi Patterns of Dissonance (Polity 1991; suom. Riitasointuja,
Vastapaino 1993), Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual
Difference in Contemporary Feminist Theory (Columbia UP
1994), Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming
(Polity 2001). Katso myös Constantin V. Boundasin ja Dorothea
Olkowskin toimittama Gilles Deleuze and the Theater of Philosophy
(Routledge 1994). Erilaisissa yhteyksissä on käsitelty Deleuzen ja
feministiajattelijoiden suhdetta. Tamsin Lorrainen Irigaray and
Deleuze: Experiments in Visceral Philosophy (Cornell UP 1999) on
esimerkki tällaisesta kirjallisuudesta. Dorothea Olkowskin Gilles
Deleuze and the Ruin of Representation (University of California
Press, 1999) yhdistää mainiosti useimmat näistä keskusteluista.
Lisäksi teoksessa tarkastellaan Mary Kellyn taidetta, jonka kautta pyritään osoittamaan representationaalisen näkökulman rajoittuneisuus. Teos sisältää myös perusteellisen erittelyn Deleuzesta
kriittisesti kirjoittaneiden feministien argumenteista (muun muassa Rosi Braidotti, Judith Butler, Alice Jardine, Luce Irigaray).
Monet kulttuurintutkimuksen piirteet ovat sellaisia, että ne on
helppo leimata ”anti-deleuzelaisiksi”. Jatkuvat keskustelut representaatiosta ja ideologiasta jatkavat ja työstävät osaltaan sitä perinnettä, jonka Deleuze pyrki muotoilemaan toisin tai hylkäämään
kokonaan. Silti kulttuurintutkimuksellisissa keskusteluissa
Deleuze on viime vuosina tullut tutummaksi. Erityisesti muutamien tuotteliaiden kulttuurintutkijoiden työ seuraa leimallisesti
hänen ajatteluaan. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Lawrence
Grossberg, Meaghan Morris, Ian Buchanan ja Elspeth Probyn.
Kulttuurintutkimuksen saralla Deleuzea on käytetty esi279
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merkiksi populaarimusiikin tutkimukseen, jossa affektiivisuus
on nostettu musiikin ideologisuutta koskevia kantoja haastavaksi
piirteeksi. Ylipäätään Deleuzen sovittaminen musiikin tarkasteluun on ollut pitkälti kulttuurintutkimuksellista ja populaarimusiikkiin keskittyvää. Hieman toisenlaisesta musiikintutkimuksesta kirjoittaa Ronald Bogue teoksessaan Deleuze on Music, Painting
and the Arts (Routledge 2003). Katso myös Ian Buchanan &
Marcel Swibodan toimittama Deleuze and Music (Edinburgh UP
2004), jossa käsitellään muun muassa jazzia, metallia ja elektronista musiikkia Deleuzen kautta.
Myös kulttuurintutkijoiden kehittelemä artikulaatioteoria on paljossa velkaa Deleuzen ja Guattarin kirjoituksille koosteista, konnektioista ja konjugaatioista. Erityisesti Lawrence
Grossberg on omassa artikulaatioteoreettisessa kehittelyssään korostanut teoriansa lähtevän Deleuzen filosofiasta. Näitä ja muita
puolia käsitellään tarkemmin esimerkiksi seuraavissa teoksissa:
Ian Buchananin Deleuzism: A Metacommentary (Duke 2000)
– erityisesti teoksen toisen osan sovellukset ja kytkentä Fredric
Jamesonin kulttuuriteoriaan – ja Buchananin toimittama A
Deleuzian Century? (Duke 1999), Elspeth Probyn: Sexing the Self.
Gendered Positions in Cultural Studies (Routledge 1993) ja Carnal
Appetites: FoodSexIdentities (Routledge 2000), Lawrence Grossberg:
We Gotta Get Out of This Place (Routledge, 1992), Mielihyvän
kytkennät (Vastapaino 1995), Dancing in spite of Myself (Duke
1997) ja Bringing it All Back Home (Duke 1997), Jennifer Daryl
Slack (ed.): Animations (of Deleuze and Guattari) (Peter Lang
2003), Charles J. Stivale: The Two-Fold Thought of Deleuze and
Guattari (The Guilford Press 1998) ja Disenchanting les bons temps
(Duke 2003), Cultural Studies -lehden erikoisnumero Deleuzesta
ja Guattarista (2/2000). Myös kulttuurimaantieteeseen sijoittuva Nigel Thriftin teos Spatial Formations (Sage 1996) hyödyntää
Deleuzen tilatematiikkaa kulttuurintutkimuksellisesti kiinnostavalla tavalla.
Suomessa Deleuzea on sovittanut kulttuurintutkimuksellisiin
keskusteluihin esimerkiksi Timo Siivonen teoksessaan Kyborgi.
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Koneen ja ruumiin niveltymisiä subjektissa (Nykykulttuurin tutkimusyksikkö 1996), Aki Järvinen teoksessaan Hyperteoria.
Lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle (Nykykulttuurin
tutkimusyksikkö 1999) ja Jussi Parikka artikkelikokoelmassaan Koneoppi. Ihmisen, teknologian ja median kytkennät
(Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2004). Kulttuurintutkimuksen alalla on korostettu Deleuzen
tapaan ajatusta sekä käsitteiden luomisen keskeisyydestä että teoriasta käytäntönä. Myös kulttuurintutkimuksen kontekstualismia koskevissa keskusteluissa on pohdittu Deleuzen antia (Urpo
Kovala: Anchorages of Meaning, Peter Lang 2001; Teemu Taira:
”Deleuze ja kontekstualismi”, Kulttuurintutkimus, 4/2003).
Angloamerikkalaisessa sosiologiassa Deleuze on jäänyt takaalalle, vaikka Ranskassa onkin tehty erilaisia rekonstruointeja
Deleuzen yhteiskuntateoriasta. Mistään täysin Deleuzen sosiologiseen luentaan perustuvista ”käännöksistä” tai sovelluksista
emme ole tietoisia. Suomessa sosiaalipsykologian ja sosiologian
osalta Deleuzen ajattelua ovat kuitenkin hyödyntäneet esimerkiksi
Turo-Kimmo Lehtonen väitöskirjassaan Rahan vallassa. Ostoksilla
käyminen ja markkinatalouden arki (Tutkijaliitto 1999) ja Atte
Oksanen sosiaalipsykologisesti raskasta rockia käsittelevässä teoksessaan Murheen laakso. Mies ja kuolema raskaassa suomenkielisessä
rockissa (TANE 2003).
Deleuzesta on haettu vauhtia myös teologisiin ja uskontotieteellisiin keskusteluihin. Deleuzen kirjoitusten kytköksiä uskonnollisiin ideoihin ja käsitteellistyksiin on selvitetty Mary Brydenin
toimittamassa teoksessa Deleuze and Religion (Routledge 2000).
Postmodernin teologian alalla Charles E. Winquist on teoksessaan Desiring Theology (University of Chicago Press 1994)
esittänyt Deleuzen ja Guattarin avulla, että teologiaa voitaisiin nykykulttuurissa ajatella valtakulttuurin kieltä muuttamaan
pyrkivänä ”vähemmistökirjallisuutena”. Philip Goodchildin
läpeensä deleuzelaisessa teoksessa Capitalism and Religion: The
Price of Piety (Routledge 2002) tarkastellaan kapitalismia uskonnonfilosofisten kysymyksenasettelujen kautta. Uskontotieteessä
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Deleuzen käyttö on ollut vähäistä, mutta häntä on käsitelty erityisesti foucault’laisten näkökulmien yhteydessä, esimerkiksi Jeremy
R. Carretten teoksessa Foucault and Religion: Spiritual Corporality
and Political Spirituality (Routledge 2000) ja Gavin Floodin kirjassa Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of Religion
(Cassell 1999).
Poliittisen filosofian ja politiikan teorian osalta Paul Pattonin
Deleuze and the Political (Routledge 2000) toimii yleisenä johdantona alaan, vaikka teos painottuukin esimerkeissään ”vähemmistöpolitiikkaan”. Michael Hardtin Gilles Deleuze: An Apprenticeship
in Philosophy (UCL Press 1993) selvittää Deleuzen varhaistuotannon antia poliittiselle filosofialle. Michael Hardtin ja Antonio
Negrin myyntimenestys Empire (Harvard UP 2000) siirtää painopistettä ”imperiumikapitalismia” koskevan teorian rakentamiseen. Myös muut Antonio Negrin teokset ja Hardtin ja Negrin aikaisempi yhteistuotos Labor of Dionysus (University of Minnesota
Press 1994) kehittelevät Deleuzen avulla spinozalais-vasemmistolaista poliittista filosofiaa. Nicholas Thoburnin Deleuze, Marx and
Politics (Routledge 2003) käsittelee nimensä mukaisesti Deleuzen
suhdetta Marxiin ja poliittiseen filosofiaan yleensä. Suomessa
Deleuzen ajattelua on tällä saralla hyödyntänyt esimerkiksi Jussi
Vähämäki sekä väitöskirjassaan Elämä teoriassa. Tutkimus toimettomasta tiedosta kommunikaatioyhteiskunnassa (Tutkijaliitto 1997)
että muuttuvaa työelämää käsittelevässä teoksessaan Kuhnurien
kerho. Vanhan työn paheista uuden hyveiksi (Tutkijaliitto 2003).
Elokuvatutkimukseen ja laajemmin visuaalisen kulttuurin tutkimukseen Deleuzen panos on etenkin viimeisten vuosien aikana
ollut suuri. Kattavan sekä selkiyttävän kommentaarin Deleuzen
elokuvafilosofiasta esittää D. N. Rodowick teoksessaan Gilles
Deleuze’s Time Machine (Duke 1997). Deleuzen ajattelun pohjalta
lähtevät kysymyksenasettelut ovat varsin laaja-alaisia ja ulottuvat
elokuvateorian historiasta, elokuvan ontologiasta, representaation
kritiikistä tai subjektifikaation ongelmasta kysymyksiin elokuvan
ja median yhteiskunnalisesta ja sosiaalisesta voimasta. Deleuzen
elokuvan filosofiaan ja estetiikkaan keskittyvät muun muassa
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Steven Shaviron The Cinematic Body (University of Minnesota
Press 1993), Gregory Flaxmanin toimittama The Brain is the Screen:
Deleuze and the Philosophy of Cinema (University of Minnesota
Press 2000), Barbara M. Kennedyn Deleuze and Cinema: The
Aesthetics of Sensation (Edinburgh UP 2002) sekä Ronald Boguen
Deleuze on Cinema (Routledge 2003). Suoremmin elokuvan ja
median yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kytkentöihin keskitytään
esimerkiksi teoksissa Patricia Pisters (ed.): Micropolitics of Media
Culture: Reading the Rhizomes of Deleuze and Guattari (Amsterdam
UP 2001), Patricia Pisters: The Matrix of Visual Culture: Working
with Deleuze in Film Theory (Stanford UP 2003), Laura U. Marks:
Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses
(Duke 2000). Myös Jonathan Crary tarkastelee visuaalista kulttuuria ja modernisaatiota Deleuzen ja Foucault’n tarjoaman käsitteellisen apparaatin valossa teoksissaan Techniques of the Observer:
On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (MIT 1991) ja
Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture
( MIT 2001).
Suomessa erityisesti Jukka Sihvosen elokuvateoreettinen
väitöskirja Exceeding the Limits: On the Poetics and Politics of
Audiovisuality (SETS 1991) on yritys osoittaa Deleuzen avulla
audiovisuaalisuuden olevan energian elektroninen tila eikä vain
konstruoitu diskurssi. Tuore esimerkki Deleuzen sovittamisesta
elokuvatutkimukseen aivojen ongelmallistamisen näkökulmasta
on Jussi Parikan ja Pasi Väliahon toimittama Lähikuvan 2/2003
teemanumero ”Aivot ja elokuva”.
Näiden erityisalojen lisäksi on olemassa sellaista vahvasti
Deleuzen ajatteluun perustuvaa tutkimusta, jota ei voida luokitella
minkään erityisalan osaksi eikä selkeästi filosofiaksi. Esimerkiksi
Manuel DeLandan teoksissa yhdistyvät vapaasti eri tieteenalat ja filosofia. Sama voidaan sanoa John Rajchmanista, Brian
Massumista, John Protevista ja vain väljästi Deleuzea seuraavaksi luokiteltavissa oleva, ”tieteen antropologiksi” itseään kutsuva
Bruno Latour. Näistä katso esimerkiksi Manuel DeLandan War
in the Age of Intelligent Machines (Zone Books 1992), A Thousand
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Years of Nonlinear History (Zone Books 1997), Intensive Science
and Virtual Philosophy (Continuum 2002), John Protevin Political
Physics: Deleuze, Derrida and the Body Politic (Continuum 2001),
John Rajchmanin The Deleuze Connections (MIT Press 2001),
Brian Massumin A User’s Guide to Capitalism and Schizophrenia
(MIT Press 1992), Parables for the Virtual (Duke 2002) ja
Massumin toimittama, likeisemmin taiteentutkimuksen kenttään
asettuva A Shock to Thought: Expressions After Deleuze and Guattari
(Routledge 2001). Bruno Latourin laajasta tuotannosta erityisesti
We Have Never Been Modern (Harvester Wheatsheaf 1993) kantaa deleuzelaisia teemoja mukanaan, mutta myös muista teoksista
on löydettävissä Latourin velka Deleuzelle. Myös Jukka Sihvosen
Konelihan värinä. Johdatus kytkeytymisen maailmankuvaan (Like
2001) voidaan katsoa kuuluvaksi tähän joukkoon.
Deleuze internetissä
Lisätietoa etsivien ei kannata unohtaa verkkoympäristöä.
Internetistä on saatavilla lukuisia Deleuzen tekstejä ja häntä
koskevia artikkeleita. Näiden joukossa on kuitenkin muutama “tukikohta”, joissa kannattaa vierailla, mikäli haluaa apua
Deleuzen lukemiseen. Nämä ovat:
Hyvä ranskankielinen sivusto, josta löytyy Deleuzen pitämiä esitelmiä sekä luentoja litteroituina ja myös englannin- sekä espanjankielisinä käännöksinä: http://www.webdeleuze.com/
John Protevin verkkosivusto, joka sisältää artikkeleita ja kurssimateriaalia: http://www.artsci.lsu.edu/fai/Faculty/Professors/Protevi/
Michael Hardtin muistiinpanot Anti-Oidipuksesta ja Mille
plateaux’sta: http://www.duke.edu/~hardt/Deleuze&Guattari.html
Charles J. Stivalen runsas verkkosivusto, jossa artikkeleita ja käännöksiä (mm. Deleuzen videohaastattelun ”L’Abécédaire de Gilles
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Deleuze” referaatti englanniksi). http://www.langlab.wayne.edu/
CStivale/index.html
Alan Taylorin kokoama Deleuze ja Guattari -sivusto. http://
www.uta.edu/english/apt/d&g/d&gweb.html
Verkkokeskustelijolle sopiva Spoon kollektiivin Deleuze ja
Guattari -keskustelulista. http://lists.village.virginia.edu/~spoons/
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Vastarintaa nykyisyydelle Taira & Väliaho (toim.)

Gilles Deleuze (1925–1995) on eräs ranskalaisen nykyfilosofian
kärkinimiä. Elämänsä aikana hän kirjoitti vaikutusvaltaisia teoksia
filosofian historian merkkihenkilöistä, ontologiasta, kapitalismista,
psykoanalyysista ja semiotiikasta mutta yhtä hyvin avasi ajatteluaan
esimerkiksi elokuvaan, kirjallisuuteen ja maalaustaiteeseen.
Vastarintaa nykyisyydelle: Näkökulmia Gilles Deleuzen ajatteluun
kartoittaa nykykulttuurin ja -yhteiskunnan ilmiöitä Deleuzen ajattelun
sekä hänen filosofisen käsitteistönsä tarjoamasta näkökulmasta.
Artikkelikokoelma keskittyy siihen, kuinka Deleuzen ajattelu avautuu
eri alueille ja toimii samalla vastarintana niille nykyajan voimille,
jotka kontrolloivat ja rajoittavat ruumiillista ja henkistä elämää.
Artikkelien aihealueet ulottuvat kontrolliyhteiskunnan
problematiikasta kysymyksiin ruumiillisuudesta koneiden
aikakaudella, taiteen tarkoituksesta ja median roolista
nykykulttuuria jäsentävänä keskuksena.
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