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2019
OUT THERE
by Miriam Lausegger and Joonas Lahtinen
Basis.Kultur.Wien / SHIFT at Altes Landgut, Vienna

► Review by B. Reisch:

Augustin, Issue 491 (2019)

Translated excerpt:
For their project, the artist and curator duo Miriam Laussegger and Joonas Lahtinen chose a
site known for continuous movement, noise, and asphalt, and broke this notorious dynamic
with large-scale contemplative photo montages mounted on construction site fences. This is
a wonderful form of “misuse” of the fences – instead of keeping the passers-by at a distance,
the fences now invite them to come closer.
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► Article by Lara Ritter:

wien.orf.at, 25.08.2019
https://wien.orf.at/stories/3009194/
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Translated excerpt:
This unbuilt site was planned to host hotels and restaurants. However, all plans
concerning Altes Landgut in the district of Favoriten (Vienna) were put on hold.
Now the site offers room for an exhibition about “landscapes” (…) Altes Landgut
is a ‘non-place’, a kind of corridor that enables movement from place A to
place B but does not invite anyone to stay. This tension makes it an interesting
location for an artistic intervention.
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R.I.P. SERVICES
by onemorequestion
WUK performing arts / Kunsthalle Exnergasse, Vienna

► Review by Helmut Ploebst

Der Standard, 07.01.2019

Translated excerpt:
Dying assistance available
Well-made yet unambiguous performance by Joonas Lahtinen at WUK in Vienna
Everyone of us will die eventually. Most of us accept this fact but there are also people who let their
bodies become cryonized in hope of being prepared for a better future and an eternal life. The FinnishAustrian artist Joonas Lahtinen and his group onemorequestion think more realistically; they offer a
kind of “terminal care service“ in their participatory performance now playing at WUK in Vienna (...)
The audience takes part in an exemplary workshop that includes smooth wordings (...) yoga exercises
and a sweet-tasting “closing drink“ enjoyed together. (...) We hear about many of the well-known soft
brutalities about the economic burdens for the society, such as ageing, illness and dying. Lahtinen
has built a “cool“ service center in the gallery of Wuk that, as a functional space, embodies the logic
of pragmatism and strongly portrays the human being as an expense factor. The insistingly friendly
way of communication employed in the performance reminds me of the innumerable services that
we become bombarded with everywhere. (...) The performance remains so unambiguous and easily
accessible that it would definitely work as a creative educational service.
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► TINFO, 12.12.2018

https://www.tinfo.fi/fi/Kuolemaesitys_RIP_Services_syntyy_uudelleen_Wienissa

Translated excerpt:
Death performance R.I.P. SERVICES re-emerges in Vienna
Two years after its premiere in Helsinki, the performance/installation R.I.P. SERVICES offers solutions
for death-related problems in a gallery environment in Vienna (...) the local co-operation partner is
WUK – an art and culture centre located in a former locomotive factory squatted in 1980 (...) besides
WUK, Joonas Lahtinen has previously also co-operated with brut Wien, another renowned centre in
the performance arts field in German-speaking Europe (...) Lahtinen’s previous project EIN.KÜCHEN.
BAU about the fitted kitchen was a real “hit“ that toured Austria, Germany and Switzerland as part of
the Freischwimmer Festival 2012-2013, and subsequently in Stage Festival in Helsinki. Lahtinen’s
and onemorequestion’s Finnish production partners include also Kiasma-teatteri, Mad House Festival
and URB Urban Art Festival that also co-produced R.I.P. SERVICES.
The projects of the Finnish-Austrian collective onemorequestion are often site specific and play
with the spatial and architectural specifics of the performance venue; their performances have
taken place, for instance, in an air raid shelter, in the crypt of a Baroque Church and in an industrial
building. The artists view their projects as performance-installations in which the site, and the relation
between the spectators and the site, are as important as the performers.
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► Interview

WUK Magazin, 19.12.2019
https://www.wuk.at/magazin/2018/rip-services/

7

Translated excerpt:
It’s not a nice and easy theme but one that all of us have to confront: dying and death. (...) How do
you work on this theme performatively?
Joonas Lahtinen: Dying is an issue that arouses a lot of negative connotations and, of course,
there are broad historical, art historical, and popular cultural imageries about death. However, we
did neither want to merely show visual representations about dying, nor to devise a one-dimensional
“horror show“ (...) Even though we employ meditation exercises in R.I.P. SERVICES in a subtly
humorous manner, we think that it is important to train oneself in “letting go“; in the best case, such
simultaneously bodily and performative techniques may really help us to face death and dying at a
personal level.
<<< We employ several formats in R.I.P. SERVICES. One of them is a “crash course on dying
preparation“; we asked ourselves why, in our culture, birth preparation courses are a commonplace
but there are practically no dying preparation courses available?

8

2016
R.I.P. SERVICES
by onemorequestion
URB 16 Festival / Kiasma Theatre / Finnish National Gallery, Helsinki
► Review by Sirpa Puhakka

Kansan Uutiset, 05.08.2016
http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3582453-urb-festivaaleilla-katsoja-pohtii-kuolemaaosallistumalla-installaatioon

SIMO KARISALO, KANSALLISGALLERIA

Katsojalta kysytään, että miten sinä haluaisit kuolla. Siinäpä sitten mietit ohuella patjalla maaten.

Päätät elämästäsi. Mikset päättäisi myös kuolemastasi?
Näin provokatiivisesti kysyy onemorequestion -kollektiivin R.I.P. services -esitysinstallaatio. Se
kuuluu parhaillaan Helsingissä menossa olevien URB festivaalin ohjelmistoon.
Urbaanin taiteen URB sukeltaa kaupunkimaisemaan ja yhteiskuntaan aikalaiskokemusten
kautta. Se lupaa sekä vapauttavia että ahdistavia tunteita nostattavia kokemuksia. Katsoja voi
osallistua teosten tekemiseen, olla seuraaja tai osallistua työpajoihin.
R.I.P. services -esitysinstallaatio lupaa auttaa varautumaan kuolemaan yksilöllisesti ja tahtoasi
kunnioittaen. Voiko kuolemaa tuotteistaa ja miten pitkälle? Lääketiede mahdollistaa
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aikaisempaa pidemmän elämän. Vastuu vanhuudesta ja elämänlopun päätöksistä siirtyy yhä
enemmän itselle.
Joonas Lahtisen johtaman itävaltalais-suomalaisen taidekollektiivin esityksessä jokainen katsoja
johdatellaan miettimään reilun tunnin ajaksi kuolemaansa.
Lähestymistapa on analyyttinen, jopa kliininen: Ryhmä on tehnyt kuolemiseen liittyvät
kotiläksynsä hyvin. Esitys käsittelee kuolemaa kuin mitä tahansa tuotetta. Se purkaa myös
sellaisten ihmisten kokemuksia, jotka ovat olleet lähellä varmaa kuolemaa. Kuoleman hetken
fyysisiä seurauksia kuvataan prosessina. Kuoleman kohtaamisen tunnetilat kiteytetään viiteen
erilaiseen aina vihasta ja epäoikeudenmukaisuuden tunteista lähtien. Kuoleman lähestyminen,
vakava sairaus, pysäyttää ja pistää arvioimaan elämää uudella tavalla.
Jo esitykseen sisään ohjaaminen on yllätyksellinen. Katsojia pyydetään jättämään
henkilökohtaiset tavaransa ja kenkänsä hänelle varattuun ruskeaan laatikkoon. Päälle laitetaan
nimilappu.
Symbolisesti minuus riisuttuna ohjataan ”suureen saliin”, tyhjään tilaan. Esitys onkin sidoksissa
tilaan, anonyymi, urbaani tila keskellä kaupunkia.
Videoinstallaatiossa pyörivät tuulimyllyt saavat uutta merkitystä yhdistettynä äänitteeseen, joka
kertoo kuolemasta. Jokainen kuolee. Tässä yhteiskunta kohtelee tasa-arvoisesti, vaikka
elämässä tai kuolemassa näin ei ole.
Esityksessä otetaan kantaa myös rahaan. Se on rajallinen resurssi ja vanhenemisen myötä
tuleva raihnaisuus ja sairastaminen maksavat yhteiskunnalle. Ja kuinka kauan yhteiskunta
maksaa sairastamisen? Moni kuolee ulkoistettuna, ei omassa kodissaan läheistensä
ympäröimänä.
Katsojalta kysytään, että miten sinä haluaisit kuolla. Siinäpä sitten mietit ohuella patjalla
maaten.
Osa osallistujista kuulutetaan nimellä asiakashaastatteluun, jossa kysytään kuolemanpelosta.
Kysymykset pohjautuvat saksalaiseen psykologiseen testiin kuolemanpelosta ja arkisten
asioiden kokemisesta, kuten miten paljon pelkäät muiden armoille joutumista, syöttämistä,
raihnaisuutta tai kuoleman jälkeisiä tapahtumia.
Testin tulokset jokainen saa mukaansa. Teatterikollektiiviin kuuluva haastattelija kertoo, että
mitään kyselyn tuloksia ei tallenneta eikä niitä käytetä hyväksi.
Esitys on korostetun tunteeton ja ilmeetön, mutta samalla hyvin arkinen. Katsoja pysäytetään
miettimään kuolemaansa etäännyttämällä se faktoiksi, luvuiksi ja prosesseiksi. Faktateatteria se
ei kuitenkaan ole. Se on eräänlainen performance, jonka kollektiivi ja osallistujat tuottavat reilun
tunnin kuluessa.
Esitykseen voi suhtautua myös mustana huumorina, nähdä sen koomiset piirteet.
onemorequestion -kollektiivin R.I.P. services –esitysinstallaatio on kiinnostava kokemus.
Kuolemaakin voi käsitellä ikään kuin kepeästi ja ulkoistaen, mutta samalla avata kuolemaan
liittyviä pelkoja ja tabuja. Tunteiden kokeminen jää katsojalle itselleen.
onemorequestion –kollektiivi: R.I.P. services
Alppitalo, Helsinki
Käsikirjoitus, esitys: Joonas Lahtinen
Dramaturgia, käsikirjoitus: Luzie Stransky
Esitys, käsikirjoitus: Mikko Niemistö
Ensi-ilta 4.8 ja esitykset 5. – 7.8.

Translation:
Installation at the URB festival urges spectators to ponder on death
You decide on your life. Why not decide on your death, too?
The R.I.P. Services performance/installation by the onemorequestion collective asks us this
provocative question. It is part of the programme of the ongoing URB festival in Helsinki. The
URB festival of urban art offers us contemporary perspectives on the urban landscape and the
society. It promises to provide the visitors experiences that may arouse both emancipatory and
distressing emotions. The visitors can view performances and also take part in workshops and
devising processes of certain projects.
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The performance/installation RIP Services promises to help us prepare for dying and death
individually, respecting one’s individual wishes. Is it possible to productivize death, and if so, to
what extent? Medicine makes it possible for us to live longer than before. We are required to
take more and more responsibility for our retirement care and end-of-life decisions.
The responsibility of getting older is becoming more and more one’s own responsibility.
The Austrian-Finnish art collective, led by Joonas Lahtinen, invites each spectator to reflect on
his death in this performance that lasts a bit over an hour.
The approach here is analytical, even clinical; the group has done their background research
about dying well. The performance addresses death as if it were a product like any other. It also
discusses experiences of people who have been very close to death. The physical aspects of
dying are described as processes.
In the performance, the mental states of encountering death get crystallized into five different
emotions that range from anger to the feeling of injustice. The approaching death, or a severe
illness, makes us halt for a moment and urges us to assess our life in a new way.
Already the entrance situation is surprising. The spectators are asked to leave their personal
belongings and shoes in brown boxes reserved for them. Each box gets nametagged with the
spectator’s name.
Having symbolically “stripped” off my identity, I am guided into a “big hall”, into an empty room.
The performance is site-specific; it takes place in an anonymous urban building in the middle of
the city.
The rotating windmills in the video installation get laden with new significance in connection
with the audio recording about death. Everyone will die. The fact that all of us will die makes us
equal, yet the society does not treat us equally during our life, or in the end of our life.
The performance also addresses the issue of money. Money is a limited resource; the decay
and illnesses that result from our getting older cost the society. How long does the society cover
our medical expenses? Many of us die in an “outsourced” institution, not at home, surrounded
by our close ones.
The spectator is asked how he wants to die. Well, that is certainly something to think about
when you are lying on a thin mattress.
Some spectators are called by their name to come to a customer interview about the fear of
death. The questions are based on a German psychological test about the fear of dying and
about more mundane issues, such as: how much you are afraid of having to rely on others; of
having to be fed; of bodily decay; and of what might happen to you after you die.
Everyone gets his results to take home with her. The interviewer – who is part of the theatre
collective – says that none of the results will be archived or exploited in any way.
The performance is – on purpose – emotionless and expressionless yet, at the same time, very
mundane too. The spectator is halted and urged to reflect on her death by “distancing” it into
facts, numbers, and processes. Yet this is not documentary theatre but kind of a performance
that the artist collective and the spectators produce together during the hour-long event.
The performance can also be viewed with dark humour and see its comic traits. The installation/
performance R.I.P. SERVICES by the onemorequestion collective is an interesting experience.
It is possible to address even such a topic as death in a seemingly airy and distanced manner
and yet, simultaneously, discuss fears and taboos that are related to it. The performance leaves
room for the spectator to experience emotions by himself, for himself.
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► Review by Raisa Rauhamaa

Teatteri & tanssi + sirkus, 5/2016
page 42
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Translated excerpts:
URB presented the extremes of performance-making to us
I took part in two performance events at URB 16. Both of them participated the audience in a
friendly and gently manner. … R.I.P. SERVICES, by the onemorequestion group, managed to
“deal with” death in an hour and offered us efficient services in a white clean office environment
… R.I.P. SERVICES offered us one surprise after another; it was a very detailed crash course
on dying prepation.
R.I.P. SERVICES discussed the position of death – to the point of bodily decay – in our society
that admires youth. The performance also took a stance on the issue of artificial prolonging of
life as part of healthcare business.
In the beginning, we had to take off our personal belongings and shoes, and put them in
nametagged cardboard boxes, like in a retirement home. The performance made me think
about how I want to face my own death.
Did I feel distressed? Not at all, because the seducing soundscape, the precise script, the
intriguing video projections, and the breathing exercises that we did together gently led us
to reflect on these issues. Even though we cannot smell, taste, or feel death on our skin, it
inevitably touches everyone of us.
The performance succeeded to pierce the untouched mental “foil” in the human mind that
keeps the fear of death away. As the darkened office windows were opened in the end of the
performance, our concentration on death helped us see the beauty of the summer evening more
clearly. Carpe diem; our experience of the richness of life relies on the recognition that everyone
of us will inevitably lose his life in the end.
The hour-long performance also included humour. It offered “personal trainers” for “death
management” through the e-mail address “contact@rip-services.fi”. The service that chaffed at
life-coaching businesses was, I would say, a frighteningly brilliant idea.
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► Radio feature: live 30-minute-interview with Joonas Lahtinen and Mikko Niemistö
YLE Puhe, Puheen Päivä, 03.08.2016, aired at 12:50
http://areena.yle.fi/1-3648350

Translation:
“When should we switch off the respiration machine?”
You decide on your life. Why not on your death as well?
Among other projects, Kiasma Theatre’s URB 16 festival presents us the performance R.I.P.
Services. It discusses life, death, healthcare business and the ethos of optimization that reigns
in our contemporary society. What happens when a human being gets torn away into the
nothingness, into death?
The makers of the performance, Joonas Lahtinen and Mikko Niemistö of the onemorequestion
collective, were our guests.
-We are pretty much interested in finding out what the state does for the wellbeing of the
citizens. Would it be possible for me, for instance, to outsource the end-of-life issues of my own
life?
Hosted by Jarmo Laitaneva and Silja Raunio.
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► Radio feature about “death” in recent contemporary theatre productions shown in Helsinki:
“R.I.P. SERVICES” by onemorequestion and “Gespenster” by Markus und Markus
YLE Radio 1, Kultakuume, 24.08.2016, aired at 15:05
http://areena.yle.fi/1-3541901

Translation excerpt:
A decent, assisted stage death. Two new theatre performances address death. Stage deaths
have conventionally been dramatic, bloody Shakespearean murders but now, assisted suicides
have replaced them.
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► Review by Matti Tuomela

Mustekala Kulttuurilehti, 3/2016, Vol. 64
http://mustekala.info/node/37763

Teksti: Matti Tuomela
Hyvinvointi on jokaisen moraalinen velvollisuus. Tämä on keskeinen teesi Carl Cedeströn ja André
Spicerin teoksessa The Wellness Syndrome (2015), jossa he kritisoivat kulttuurissamme vallitsevaa
hyvinvoinnin tavoittelua (2015, 1—4.) Hyvinvoinnista on tullut ideologia – kaikki, mikä ei edistä yksilön
hyvinvointia, on tarpeetonta. Ilmiöön liittyy keskeisesti oletus, jonka mukaan ihminen on varustettu
massiivisella piilevällä potentiaalilla, joka on mahdollista vapauttaa ja tulla siten täydemmäksi,
onnellisemmaksi ja tuottavammaksi. Ajatus on, kuten Cedeström ja Spicer toteavat, viehättävä (2015,
12—14.) Ja kuten useiden kirjakauppojen hyllyiltä näkyy, ilmiö on onnistuttu tehokkaasti kapitalisoimaan
self-help-kirjallisuudella, jota ovat kirjoittaneet maailmankuulut elämäntapavalmentajat, life-coachit, joille
eittämättä maksetaan suuria summia myös live-esiintymisistä. Kukapa ei olisi valmis maksamaan
löytääkseen sisäisen supersankarinsa? Talouslehti Forbesin vuonna 2012 julkaisemassa life-coacheja
käsittelevässä lyhyessä artikkelissa on hyvä sivuhuomio siitä, miten life-coachien menestys on kulkenut
osittain käsi kädessä finanssikriisin ja sen aiheuttaman yleisen epävarmuuden kanssa.
Niin&Näin-lehdessä viime juhannuksena julkaistu Ajatushautomoista innovaatiokumppanuuksiin -raportin
(Huhtala&Syrjämäki&Tuusvuori, 2016) johdanto-osuus kietoo kiehtovasti ja poleemisesti yhteen
hyvinvointi-ideologian, elämäntapavalmennuksen sekä positiivisen psykologian nousun kriittisen ajattelun
alasajoon. Raportissa hyvinvointi-keskustelua keskeisemmäksi nousevat kuitenkin vastakkainasettelut
sanojen "positiivinen" ja "kriittinen" välillä. "Positiivista pöhinää" agitoiva kulttuuri ei ymmärrä kriittisyyttä
minään muuna kuin lannistavana ja kaiken luovuuden tuhoavana pahana. Ajatushautomo-raportissa on
tarkasteltu laajaa otantaa self-help-, yritysvalmennus- ja johtamisopaskirjallisuudesta ja havaittu, että
kaikkia teoksia yhdistää niiden kielteinen suhtautuminen kriittiseen ajatteluun. Joko koko käsite
'kriittisyys' loistaa poissaolollaan tai sitten sitä ei vain haluta ymmärtää harkitsevana, totuuteen pyrkivänä
puntarointina (2016, 34—46.)
The Wellness Syndromessa kehotetaan suhtautumaan skeptisesti life-coachaukseen. Sen sanotaan
palauttavan yksilöiden ongelmat takaisin heille itselleen. Valmentaja ei ole terapeutti, joka kuuntelee ja
auttaa "potilastaan", vaan valmentaja tuputtaa ajattelumallia, jonka mukaan onnellisuus on oma valinta.
Implisiittinen kääntöpuoli kyseiselle ajatukselle on tietenkin se, että tällöin kaikesta epäonnistumisesta
saa pääsääntöisesti syyttää itseään (2015, 9—16.) Näkisin, että tämä yhdistettynä ympäristön
vaatimuksiin ja paineisiin luo hyvät markkinat niille, jotka myyvät ihmisille takaisin heidän omia
fantasioitaan. Vielä jos ajatellaan, että subjekti on eräällä tapaa singulaari, että mieli on rajaton, ei sillä
rahastaminenkaan tunne rajoja. Voiko onnellisuus ja hyvinvointi koskaan saavuttaa absoluuttista
maksimipistettä?
Kritiikittömyys, positiivisuus, hyvinvoinnista puhuminen ja ehkä myös kaikenlaisen semi-henkisyyden
lisääntyminen nivoutuu osaksi politiikkaa, taloutta, kulutusta, käyttäytymistä ja sanalla sanoen kulttuuria.
Hyvinvointivalmentajia on edellä mainituissa teoksissa syytetty esimerkiksi sosiaalisten suhteiden
välineellistämisestä: niin ystävyyssuhteita kuin myös ihmisten oikeudenmukaista kohtelua perustellaan
yksilön siitä saamalla hyödyllä. [1] Positiivisuus- ja hyvinvointiajattelussa etualalle nouseekin kerta
toisensa jälkeen yksilön hyvinvointi. En näe mitään syytä sille, miksei taidekin imeytyisi osaksi samaa
diskurssia. Taiteen äärelle kannattaa hakeutua, koska se palvelee yksilöä tarjoamalla tälle nautintoa,
elämyksiä ja oivalluksia. Oivallukset voivat toki parhaimmillaan olla myös aidosti kriittisiä, mutta
valitettavan usein se edellyttää jo lähtökohtaisesti saman arvomaailman jakamista teoksen tekijän
kanssa. Yhtä kaikki puheet taiteen välineellistymisestä lienevät osaksi totta. En kuitenkaan usko, että
kyse on niinkään teosten ominaisuuksista sinänsä, kuin siitä, minkälaisessa diskurssissa reseptio
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tapahtuu. Toki on myös taidetta, joka nimenomaan pyrkii hyvinvointivaikutuksiin ja sovellettavuuteen,
mutta se ei ole tämän tekstin osalta olennaista.
Mitä tämä merkitsee taidekriitikoille, jotka katsovat ja kokevat teoksia ennen kaikkea ammatin, ei vain
henkilökohtaisten elämysten, vuoksi – ja vieläpä esittävät niistä julkisia arvioita? Taidekritiikki ei
välttämättä elä kukoistuskauttaan, ja tähän löytyy varmasti lukuisia syitä niin median, työmarkkinoiden,
taidekentän kuin asenteidenkin osalta. Voisiko yksi syy kriitikoiden pinteeseen löytyä 'hyvinvoinnista'?
Miksi kriittinen, rationaalinen ja asioita suhteuttava ajattelu koetaan epäkorrektiksi? Tässä esseessä
lähestyn hyvinvoinnin ideologiaa kahden esityksen kautta. Näistä ensimmäinen osoitti, miten pitkälle
ihmismieltä, sen primaarimpia puolia, voi tuotteistaa yksilöllisen hyvinvoinnin kustannuksella. Toinen
esityksistä raastoi todellisuuden pintaa onnistuneesti ja palautti minut ajattelemaan hyvinvointituotannon
piileviä mekanismeja. Lopulta ajatukseni palautuvat siihen, mikä kritiikissä koetaan niin vastenmielisenä.
R.I.P. Services
URB-festivaalien yhteydessä Alppitalossa esitettiin onemorequestion-kollektiivin teos R.I.P. Services,
jonka avainkysymys oli, voiko kuolemalla tehdä voittoa. Stage-festivaaleilla esitetty Teater 90°:n
näytelmä WunderKinder käsitteli työelämää, tarkemmin neoliberaalissa kontekstissa tapahtuvaa luovan
luokan työtä. Näiden esitysten avulla voidaan hyvinvointi-ideologiasta rajata käsiteltäviksi joitain keskeisiä
johdannaisilmiöitä. Samalla syy siihen, miksi hyvinvoinnin kohdalla ylipäätään voidaan puhua
ideologiasta, saa pientä induktiiviseen päättelyyn nojaavaa tukea.
R.I.P. Services on moniaistinen esitys, joka osaltani tapahtui Alppitalossa kauniina loppukesän iltana.
Esitystilaan saapuessa katsojilta takavarikoitiin henkilökohtaiset tavarat. Itse tila oli avara, laaja,
valkoinen ja miltei tuskastuttavan kuuma (koska aurinko paistoi sisään suurista ikkunoista). Tilassa
liikuttiin vapaasti. Lattiaan oli merkattu tasainen joukko suorakulmioita, jotka esityksen teeman myötä
assosioituvat hautapaikkoihin. Keskellä huonetta oli valkokangas, johon projisoitiin kuvaa tuulivoimalasta.
Näin hautausmaa kaikkine merkityksineen mieltyi osaksi energiantuotantoa. Yhdellä seinällä, ikkunoiden
alla, oli kuulokkeita, joiden ääniraidat käsittelivät kuolemaa: miten se on kaikille tasapuolinen tilastollinen
fakta. Lopulta esiintyjät vetivät yleisölle meditatiivisen harjoitteen, joka johdatti ajattelemaan kuolemaa
ja sen vääjäämättömyyttä. Kesken esitykseen osallistumisen katsojia pyydettiin henkilökohtaiseen
haastatteluun, jossa selvitettiin katsojan suhtautumista kuolemaan. Tulokset sai esityksen jälkeen
mukaansa ja testi vaikutti erittäin huolella laaditulta. R.I.P Servicen loppupuolella juju alkoi hahmottua:
kyseessä oli eräänlainen myyntipuhe. Olimmekin kokemassa fiktiivistä mainosta, jossa meille kaupattiin
(esityksen nimen mukaisesti) palvelua, joka tekisi kuolemastamme mahdollisimman miellyttävän
kokemuksen.
Miten R.I.P. Services osallistuu hyvinvointikeskusteluun? Selvästikin se edustaa mustaa huumoria
tehdessään kuolemasta bisnestä. Teoreettisessa mielessä esitys pyrkii paikkaamaan Michel Foucault'n
(1926-1984) biovalta-käsitteen jättämää porsaanreikää. Biovallalla viitataan yksinkertaistetusti vallan
kykyyn kurinalastaa yksilön ruumis tuottavaksi. Toisaalta tähän liittyvät makrotasolla väestön
kontrollointi, instituutiot ja hierarkiat. Helppo esimerkki biovallan mekanismista on oikeuslaitos: rikollisia
ei enää teloiteta, vaan heidät pyritään "parantamaan", tekemään yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi –
eräällä tavalla siis vallan palvelijoiksi. Kuolema taas on, kuten Foucault asian ilmaisee, vallan raja. Kuollut
ruumis ei ole tuottava. Tässä mielessä kuolema on rikos valtaa vastaan. Kapitalismi edellyttää biovaltaa,
joka järjestää elämän tuottavaksi (1976, 99—106.) R.I.P. Services, kenties myös yleisenä
kulutuskriittisenä kommenttina, vitsailee ajatuksella, että juuri tuon valtaa pakenevan rajan, elämän ja
kuoleman rajan, voisi tuotteistaa.
Suhteessa hyvinvointikeskeisyyden lieveilmiöihin R.I.P. Services tarjoaa kiinnostavia paralleeleja ja
kyseenalaistuksia. Jo pelkkä ajatus "hyvästä" tai "paremmasta" kuolemasta on sarkasmia nykykulttuuria
kohtaan. Esitys propagoi väitettä, jonka mukaan kuolema pelottaa, koska siihen liittyy niin paljon asioita,
joihin ei voi itse vaikuttaa, kuten esimerkiksi häpeä alleen laskemisesta kuoleman hetkellä. Samalla esitys
kysyy: entä jos voisit vaikuttaa? Fiktiivinen palvelu, jota esitys markkinoi, muistuttaa tässä mielessä lifecoachien palveluja: tuote, jota se myy, on ostajassa itsessään, se pitää vain ottaa hallintaan, "tarttua
kiinni, päättää itse". Hyvää kuolemaa tarjoavan palvelun lähtökohtana on ostajan kuolemanpelko. Se ei
kuitenkaan pyri poistamaan kuolemanpelkoa, vaan tarjoamaan erilaisia palveluja sen hillitsemiseksi.
Jälleen kerran mielen tila on ääretön: voiko kuolemaa koskaan täysin hyväksyä? Jos ei, voidaan sillä
rahastaa loppuun saakka. Elämäntapavalmennuksen periaate on sama, mutta käänteisessä
merkityksessä: maksua vastaan yksilöä kannustetaan saavuttamaan hänessä itsessään piilevä teho tai
onni tai minkä tahansa. Mutta missä ovat näiden niin kutsuttujen potentiaalien lakipisteet?
R.I.P. Servicessa kuluttajan ostotarve on ilmeinen: kaikki kuolee joskus. Se kytkeytyy myös osaksi
hyvinvoinnin ohjaamaa kuri- ja kontrolliyhteiskuntaa. Aktiivisuusrannekkeet, sykemittarit ja miljoonat
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urheilusuorituksia mittaavat applikaatiot ovat hyvinvoinnin oheistuotteita, jotka tarjoavat apua ruumiin
kurinalaistamiseen. Oman itsensä tutkiminen ja suoritusten mittaaminen ovat nekin mainioita esimerkkejä
paitsi subjektiin kohdistuvasta biovallasta myös siitä kuinka tuotamme dataa itse itsestämme.
Luonnollisesti nettisivujen ja applikaatioiden yksilöistä tekemät tiedonkeruut ovat osa prosessia, joka
pyrkii kapitalisoimaan itse harjoittamaamme tiedontuotantoa. Yhtä kaikki työ, oman itsensä tarkkailu ja
siitä johdettava itsekuri ovat asioita, jotka ainakin useiden urheiluun ja painonhallintaan keskittyvien
televisio-ohjelmien mukaan edeltävät hyvinvointia. Taannoin alkoi televisiossa pyöriä sarja, jossa
maankuulu hyvinvointivalmentaja Jutta Gustafsberg auttaa tukevavartaloisia ihmisiä toteuttamaan
unelmiaan, kuten poliisikouluun pääsyä tai uskallusta esittää omaa musiikkiaan yleisön edessä. Avain
unelmien saavuttamiseen on tässä(kin) tapauksessa kovalla työllä laihduttaminen. R.I.P. Services esityksessä tehty kuolemanpelkotesti liittyy mielestäni olennaisesti juuri tähän itsetarkkailun, -kurin ja kontrollin trendiin. Omalla kohdallani testitulos osoitti, että pohdin kuolemaa epänormaalin paljon ja että
minun pitäisi mahdollisesti hakeutua terapiaan tai jotain. Esityksessä esiintynyt mies mainosti yleisölle,
että palvelu on räätälöitävissä juuri itselle sopivaksi: palvelun ostajasta kerätään tietoa, jotta hänelle
voidaan tarjota (leikkisästi) hänen unelmiensa kuolema.
WunderKinder
Työelämän raadollisuuteen keskittyvä WunderKinder-esitys tarjoaa hyvän alustan kritiikittömyyden
pohtimiselle. Niin ikään sairaalloisen kliinisessä toimistoympäristössä tapahtuva näytelmä esitteli katsojille
maailman, jossa loisteputket eivät koskaan himmene. Esityksen sisäinen tapahtuma-aika saattoi olla mitä
tahansa tunnin, kvartaalin tai vaikka kymmenen vuoden välillä. Jotkut tuttavani ovat kuvailleet esitystä
ymmärrettävästi jopa ahdistavaksi. Itselläni ahdistuksen ylitti esityksen visuaalisuuden, tekstin, äänen ja
koreografian tarjoama oivallusten ilo. WunderKinderin näyttelijöiden kasvoilla oli ihonväriset naamiot ja
heidän puheensa tuli suoraan nauhalta. Helsingin Sanomien arviossa esityksen hahmojen fyysistä
olemusta verrattiin osuvasti Sims-pelisarjan hahmoihin. Esityksen varsinaiset tapahtumat olivat lähes
kehämäisiä. Joukko luovan luokan arkkityyppejä yritti kehitellä työntekoon kannustavia ilmauksia. "Work
hard and be nice to people" luki käsiohjelman kannessakin ja on nasevuudessaan yksi esityksen
mieleenpainuvimmista repliikeistä. Toimistoon saapui aika ajoin harjoittelija, joka palautesyklin
seurauksena päätyi itsemurhaan kenenkään kiinnittämättä siihen huomiota. Ainoastaan siivooja korjasi
kyllästyneenä ruumin pois.
Pelkästään esityksen formaalien piirteiden suhteesta nykykulttuuriin voisi kirjoittaa esseekokoelman.
Lähtökohtaisesti esitys näyttäisi kritisoivan neoliberaalia työelämää ja tekeekin sen onnistuneesti. Se
myös palautti mieleeni Pirjo Ståhlen artikkelin “Itseuudistumisen dynamiikka – Systeemiajattelu
kehitysprosessien ymmärtämisen perustana” (2004). Systeemiteorioita käsittelevä teksti antaa hyviä
eväitä yhteiskunnalliseen ja kulttuurikriittiseen pohdintaan. Tekstissä esitellään muun muassa biologiasta
peräisin olevaa autopoieettista eli itse itseään tuottavaa systeemiä, jonka perustavana ajatuksena on,
että sekä itse systeemi että sen rajat muodostuvat suhteista ja vuorovaikutuksesta. Komponentit
muodostavat siis kokonaisuuden ja kokonaisuus komponentit. Sosiaalisessa katsannossa autopoieettisen
systeemin suhteet ja vuorovaikutus ovat systeemin jäsenten välistä kommunikaatiota, joka myös
määrittelee systeemin rajat. Systeemiin kuuluminen edellyttää vuorovaikutusta sen kanssa, mikä
tarkoittaa, että systeemin jäsen muuttaa systeemiä samalla kun systeemi muuttaa itse jäsentä. Systeemi
ei tuota staattista olemista, vaan jatkuvaa prosessia ja uudistumista, jonka avulla se pitää itseään
kasassa. Tiedetäänhän, että lähtökohtaisesti kaikki systeemit ovat hajoamistilassa, matkalla kohti
entropiaa (2004, 237—241.)
Autopoieettista systeemiä epävakaamman, itseorganisoituvan systeemin toiminta perustuu sen kykyyn
tuottaa ja vähentää entropiaa. Tässä yhteydessä entropia merkitsee näennäisen hyödytöntä
informaatiota, joka ajaa systeemiä tasapainottomaan tilaan. Iteraatio on vaihe, jossa systeemi käsittelee
hukkainformaatiota. Sosiaalisessa systeemissä tämä merkitsee informaation pohjalta käytävää dialogia.
Ennen pitkää saavutetaan bifurkaatiopiste, jossa valtaosa käsitellystä informaatiosta on poistettava, jotta
systeemi palautuisi tasapainoon. Usein kyseessä on monelle tuttu kill your darlings -tilanne, jossa myös
hyvääkin informaatiota on poistettava, jotta uusi asia kirkastuisi. Ståhle vertaa luovaa työtä ja aivoriihiä
itseorganisoituvaan systeemiin: ensin "brainstormataan" ideoita, sitten keskustellaan ja lopuksi tehdään
päätöksiä (2004, 229—237.)
WunderKinderissä on monia systeemiteorioiden piirteitä, osin siksikin, että kyseiset teoriat ovat olleet
keskeisessä osassa organisaatioiden kehitystä. Tasapainoskootterilla kaarteleva nuori aikuinen heittää
ilmoille työntekoon motivoivia sloganeja ja yrittää hoitaa sosiaalisen median näpräämiset samalla.
Joogahetkeä muulle tiimille pitävä työpari "ottaa kopin" ideasta ja pyörittelee sitä hetken. Harjoittelijan
ideat eivät herätä innostusta, ne eivät "resonoi" muissa. Yksi työntekijöistä potee muuten vain jatkuvaa
väsymystä. WunderKinder on kuin loputon aivoriihi: pelkkää entropian tuotantoa ilman päätöksiä, ilman
bifurkaatiota. Systeemi, jonka pitäisi toimia itseorganisoituvasti, toimiikin autopoieettisesti, tuottaen vain
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omaa olemassaoloaan. Mielestäni juuri tämä piirre laajentaa WunderKinderin konttoriparodiasta koko
länsimaista kulttuuria syväluotaavaksi kuvaksi. Loppujen lopuksi kukaan ei tee mitään: ihmiset vain
elävät työtään, määrittelevät itsensä työn ja sitä estetisoivan kielen kautta. Ehkä jotain tämän tapaista
Jon McKenziekin hahmotteli kirjassaan Perform or Else (2001) ennustaessaan, että esitys, performance
(ymmärrettynä myös suorituksena/ suorittamisena) tuottaa uudenlaista subjektia aikaisemman kurisubjektin tilalle. McKenzieläinen subjekti ei ole stabiili vaan pikemmin fragmentaarinen, virtuaalinen ja
hajautunut (2001, 17—19.) Tätä ovat myös WunderKinderin subjektit.
Ilon kautta
WunderKinderin ehkä mieleenpainuvimmassa kohtauksessa yksi henkilöistä pitää motivaatiopuhetta
itselleen ja yleisölle. Hänellä on kädessään Steve Jobsin elämänkertakirja ja hän selittää kuinka Jobs oli
visionääri, joka "rikkoi sääntöjä". Koko Jobs-oodin tärkein viesti tietenkin oli, ettei koskaan pidä kuunnella
mitä muut sanovat. Jobs ei uskonut kriitikoita, vaan hän uskoi itseensä. Hän toteutti visiota sinnikkäästi ja
muutti maailman, teki siitä paremman kuin kukaan koskaan. Tämä on se mantra, jolla WunderKinderin
yksilöt piiskaavat itseään ja toisiaan, ja sen myötä palaamme tekstissä takaisin positiivisuuden ja
hyvinvoinnin ilmiöihin.
Positiivisuuden lähtökohtia ovat vaikeudet. Suomi on talousvaikeuksissa. Kaikki on sic vaikeuksissa.
Vaikeuksien voittamiseksi tarvitsemme sankareita, visionäärejä, tsemppaajia, lohduttajia, rohkeita ja
hyviä tyyppejä; ihmisiä, jotka "painavat huolella duunia ja ovat kivoja kaikille". Me emme tarvitse
valittajia, pummeja, työkyvyttömiä, heikkoja, sairaita emmekä varsinkaan kriitikoita, ilonpilaajia.
Ei ole vaikea jakaa edellä olevaa listaa karrikoidusti tuottavien ja ei-tuottavien yksilöiden kuvauksiin.
Pahoinvointi ja kurjuus assosioituvat paitsi tuottamattomuuteen, ja tuottavien yksilöiden taakkana
olemiseen, myös heidän työnsä väheksymiseen, siis suoranaiseen mulkkuuteen. Kaiken tämän
vastakohtana on tietysti terve, hyvinvoiva ja tuottava ihminen. Niin sanottu hyvä tyyppi. The Wellness
Syndrome tarkentaa kritiikkinsä juuri tähän tendenssiin siteeraamalla filosofi Alenka Zupancicin
mietteitä hyvinvoinnista moraalisena velvollisuutena. Zupancic käyttää termiä bio-moraali puhuessaan
siitä, kuinka nykykulttuurissa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiamme arvotetaan moraalisesti.
Onnettomuus ja negatiivisuus nähdään moraalisina vikoina. Zupancicin mukaan näin päädytään
ajatteluun, jossa pahoinvoiva ihminen on paha, kun taas hyvinvoiva ihminen on hyvä (2015, 4—6.) Tämä
tuntuu osittain jopa vastaavan McKenzien subjektikäsitystä. Eräällä tapaa sama asetelma on ollut
kuitenkin olemassa jo vuosikaudet: melko usein nimenomaan supersankaritarinoissa antagonistit ovat
käyneet läpi tuskaisen kokemuksen, josta he yhä kärsivät, ja ovat siksi pahoja ja katkeria. Samaten
protagonisti on usein myös kiirastulensa läpäissyt, mutta hänen tuskansa on jalostunut hyvyydeksi eli hän
on päässyt siitä yli ja haluaa siksi auttaa muita. Hyvis menee eteenpäin.
Startup on pyhää. Yrittäjä sijoittaa suuret summat life-coachaajaan, joka herättää hänessä uinuneen
supersankarin. Illat ahmitaan johtajuudesta kertovaa self-help-kirjallisuutta. Kun innovaatio lopulta
keksitään, viimeisin asia, mitä halutaan kuulla, on kritiikki. Itse asiassa usko omaan visioon on niin luja,
ettei se kaipaa edes mitään järkiperäistä tulkintaa tai puntarointia. Yrityksestä saa puhua vain
“haippaamalla”, ettei tule vahingossa osoittaneeksi kateutta. Jollain tavalla nykytilanne muistuttaa
systeemiteoriasta juonnettua aivoriihtä. Heitellään ideoita ja rahoitetaan niitä. Huonoja yrityksiä ei ole
ennen bifurkaatiopistettä, jonka kuluttajat ennen pitkää määrittelevät. Tässä mielessä kriittisyys häiritsee
markkinavoimia, mikä tekee siitä olemuksellisesti epätuottavaa, “älä osta”.
Ja sama pätee taidekritiikkiin. Hyvinvointi-ideologiassa ja niin kutsutussa luovassa taloudessa taiteen
arvostus on ennen kaikkea luovuuden arvostamista. Taitelijat tekevät siistejä juttuja, jotka kiillottavat
maiden ja kaupunkien brändejä eli tuottavat immateriaalista arvoa. Taideteos itsessään on vain
luovuuden muistomerkki. Tärkeintä on, että jotain uutta syntyi, kenties jotain innovatiivista. Taiteen
pariin hakeudutaan, koska se ruokkii mieltä ja kannustaa näkemään maailman uudella tavalla. Vähän
kuten Steve Jobskin näki. Tällä tavoin taidekokemus välineellistyy osaksi yksilön oman edun tavoittelua –
jota tietysti perustellaan sankarimaisesti halulla auttaa muita. Ja jälleen kriitikko on liemessä. Taiteen
harkitseva ja analyyttinen pohtiminen on luotaantyöntävää, koska se sivuuttaa siitä olennaisimman:
luovuuden – sen että joku keksi jotain. Joku edes yritti jotain.
Hyvinvointi edeltää menestystä – häviäjät ovat pahoinvoivia kriitikoita.
Tunteet ovat aitoja – harkinta teennäistä.
Luovuus synnyttää, kriittisyys tappaa – pahimmillaan siihen riittää veltompikin analyyttisyys, aivan kuten
ajatushautomoraportin synkkä näkemys antaa ymmärtää. Murhanhimoisten kriitikoiden on kuitenkin
pysyttävä lujina, etteivät he positiivisuuden ahdistamina ala liiaksi valikoimaan teoksia, joista kirjoittavat.
Vaara on olemassa sikäli kun freelancerit voivat itse päättää, mitä arvioivat. Pahimmillaan ilmiö vähentäisi
taiteen monimuotoisuutta ja vaientaisi fiaskot, joista olisi joskus voinut tulla uusia sankaritarinoita siitä
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kuinka joku jossain kriitikoista huolimatta uskoi kaistapäisesti itseensä... Pitäähän tulevienkin sukupolvien
päästä mehustelemaan kriitikoiden erehtyväisyydellä.
Ei ole lainkaan epäoleellista kysyä, mitä vikaa on hyvinvoinnissa. Hyvinvoinnissa ei ole mitään vikaa. Eikä
hyvinvointivaltion ideassa. En myöskään epäile, etteikö moni itseään valmennuttanut tai self-helpiä
opiskellut kokisi hyvinvointiaan aidoksi, varmasti kokevat. Konflikti on itse asiassa hyvin klassisessa
yksilön ja rakenteen välisessä ristiriidassa. Hyvinvointia yksilön omalle vastuulle sysäävän bio-moraalin tai
hyvinvointi-ideologian päämäärä on yksilön epäpolitisointi ja tuottavuuden lisääminen. Omassa
hyvinvoinnissaan joogaava hyvä tyyppi ei voi sietää sanaa "rakenne", koska ei usko, että hänen
hyvinvoinnillaan voisi olla mitään yhteyttä jossain muualla tapahtuvaan pahoinvointiin puhumattakaan
siitä, että hän olisi osa jotain ulkoa käsin analysoitavissa olevaa poliittista kokonaisuutta. Mutta ehkä
kaikessa on kyse juuri siitä: systeemin ylläpidosta, sen autopoieettisuudesta. Ehkä positiivinen pöhinä
onkin valkoista kohinaa, jota voimistetaan, jottei seinän takaa kuuluva maailman parku häiritsisi.
Alaviite
[1] Katso esim. Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin s. 150-154.
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Translated excerpt:
Fair of “good feelings”
R.I.P. Services is a multisensory performance that took part in Alppitalo, in my case in a
beautiful late summer evening … We could move freely on the site. There was a number of
precise rectancle-shaped “boxes” marked on the floor that I associated with graves. In the
middle of the room, a projection screen showed us footage of a wind turbine. This “cemetery
setting” with all its associations made me think of the cycle of energy production. Little by little
towards then end of R.I.P. Services, I realized what the “catch” of the performance was: it was
sort of a fictitious advertisement event that aimed to sell us (as the name of the performance
tells) a service that will make our death as pleasant an experience as possible.
How does R.I.P. Services take part in the debate on wellbeing? Surely, it includes dark humour
when making business about dying. In a theoretical sense, the performance can be seen to “fill”
the loophole in Michel Foucault’s (1926-1984) concept “biopower”. In general terms, biopower
refers the power to discipline and subjugate one’s body into a productive entity. Also, at the
macro-level, biopower is linked to the control of populations, institutions, and hierarchies. An
easy example of biopower is the justice system: our society does not execute criminals anymore
but, instead, tries to “cure” them, make them into decent citizens – in a sense, into servants of
power. Death, as Foucault puts it, is the limit of power. A dead body is not a productive body. In
this sense, death is a crime against power. Capitalism requires biopower that organizes life into
productive activity (1976, 99—106.) R.I.P. Services, perhaps also as a general critical comment
on the consumerist society, toys with the idea that we may be able to productivize this ultimate
limit that escapes power – the limit between life and death.
R.I.P. Services offers interesting parallels and challenging views regarding the side effects
of our fixation on ”wellness”. Already the thought of a “good” or a “better” death is a sarcastic
notion about our contemporary culture. The performance propagates the view that we are afraid
of the process of dying and death because it includes many issues that we cannot control, such
as pissing one’s pants at the moment of death. At the same time, the performance asks: what
if you had the chance to decide? The fictitious service marketed by the performance reminds
me of the services of life-coaches: the “product” being sold is located within the spectator; you
just have to take control over it, “grasp it, decide yourself”. The starting point of the service that
offers a “good death” is the customer’s fear of death. However, this service does not aim to
erase that fear but to offer various ways to keep it under one’s control. Once again, the “space”
of the human mind is infinite: can we ever really accept death? If we cannot, it is possible to
cash in with it until the very end. The principle of life-coaching follows the same logic, only
in the contrary meaning: towards a fee, the individual is “trained” to reach e.g. the potential
or happiness or whatever that resides in him. But where are the apexes of these so-called
“potentials”?
In R.I.P. SERVICES, the customer’s need to buy the service is evident: all of us will die
eventually. This need also relates to the control and disciplinary society. Activity wristbands,
heart rate monitors and the millions of apps that help us measure our sport performances are
side products of wellbeing; they are ways for disciplining our bodies. Indeed, introspection and
the myriad ways to measure our performance in various areas are good examples, first, of
biopower directed at subjects and, second, of how we produce data about ourselves. The data
acquisitions made by websites and apps are part of the process that aims to capitalize on the
knowledge production that we, as individuals, have done about ourselves. … I think that the
test about the fear of death is essentially connected to the current trend of introspection, selfdisciplining, and self-control. … The male performer told us that we can tailor the service to suit
our individual needs: the company gathers data about the customer so that they can give him/
her (playfully) the perfect dying situation.
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EIN.KÜCHEN.BAU
by Joonas Lahtinen u.a.
in cooperation with Margarete Schütte-Lihotzky Club
Soho in Ottakring Festival 2016, Vienna

► TV:
ORF 2, Wien heute, 02.06. 2016, 19:00
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► TV:
Wien live, Nachrichten, 02.06. 2016, 17:00
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► Article:
Schaufenster DiePresse.com, 02.06.2016
http://schaufenster.diepresse.com/home/wohnen/5000657/CreativeClass_UrKuche-Einbaukuche
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► “Where to go“ recommendation:
APA Austria Presse Agentur, 02.06.2016

APA0379 5 KI 0569 CI

Do, 02.Jun 2016

Festival/Essen und Trinken/Nahrungsmittelindustrie/Wien

Kunst-Kost: SOHO in Ottakring mit Halal-Würstel und essbaren Storys
Wiener Kulturfestival stellt mit dem Motto "In aller Munde" diverse Aspekte des Essens in
den Mittelpunkt – Sprechende Küche, Supermarkt-Performance oder Kochkurse von 4. bis
18. Juni
Wien (APA) - SOHO in Ottakring kredenzt ab Samstag wieder Kunst-Kostproben - im wörtlichen Sinn.
Denn getreu dem Motto "In aller Munde" geht es heuer vorrangig ums Essen. Zwei Wochen lang sollen
etwa Halal-Würstel, essbare Geschichten oder eine sprechende Einbauküche Appetit auf das Wiener
Kulturfestival im 16. Bezirk machen. Allerdings werden auch weniger schmackhafte Details beleuchtet.
"Essen ist ein sinnliches und ästhetisches Vergnügen, aber auch ein politischer Akt", sagte der
künstlerische Leiter Hansel Sato am Donnerstag in einer Pressekonferenz. All diesen Aspekten will man
im und rund um den in der Zwischenkriegszeit errichteten Gemeindebau Sandleitenhof, wo das Festival
zum inzwischen zweiten Mal beheimatet ist, gerecht werden. Rund 80 Künstler warten mit 26 Projekten
auf. Und der Mitmach- bzw. Mitessfaktor soll nicht zu kurz kommen. "Wir legen viel Wert auf
Partizipation", so Sato.
Möglich ist das etwa mit einem Besuch des Halal-Würstelstands, für den der kurdische Koch Sakir
Turan Frankfurter und Debreziner nach islamischen Speisevorschriften - also nur Fleisch, das nicht vom
Schwein kommt und nach einer speziellen Methode geschlachtet wurde - kreiert hat. Eine vegetarische
Version wird ebenfalls feilgeboten. Das Besondere: Als Verkaufspersonal fungieren Flüchtlinger, womit
gleichzeitig auf die eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten jener Menschen verwiesen werden soll.
Geöffnet hat der Stand jeweils von Donnerstag bis Samstag.
Direkt vor bzw. in der Festivalzentrale im Alten Kino des Sandleitenhofs macht sich bereits jetzt eine
"Küchenskulptur" in Form eines 100 Meter langen Holztischs breit. Er dient als "Ort der Gastlichkeit",
wenn etwa bei "Pierogi to go" Teigtaschen aus aller Welt verkostet werden oder Kochkurse von
Asylwerbern stattfinden. Gleichzeitig wird die Installation schrittweise rückgebaut. Aus den Brettern
können sich Gäste nach Anleitung einen Hocker bauen.
Die Frage, wie Heimat schmeckt, stellt sich das Projekt "Taste of Home". Besucher können auf Zettel
schreiben, welche Geschmäcker sie besonders mit ihrem Zuhause verbinden. Das Künstlertrio Anna
Ilona Misovicz, Angela Gog und Ferenc Forrai sammelt diese Geschichten in Einmachgläsern und
versucht dann, aus den beschriebenen Erinnerungen essbares Gebäck zu machen. Im Alten Museum
ums Eck wird indes Margarete Schütte-Lihotzkys revolutionäre Frankfurter Küche aus den 1920erJahren in die Gegenwart weitergedacht. Fertigprodukte und eine Mikrowelle stellen die Frage, wie weit
Vereinfachung gehen kann, um überhaupt noch von Kochen sprechen zu können, und welche
Auswirkungen das auf die Nahrungsmittelqualität hat. Die begehbare Installation "Ein.Küchen.Bau" kann
auch sprechen: Wer Kästen und Laden öffnet, kommt in den Genuss diverser Interviewausschnitte - u.a.
von Schütte-Lihotzky selbst.
Nahrungsmittelindustrie, Globalisierung und Produktionsweisen werden bis zum 18. Juni ebenfalls
hinterfragt. Die Installation "In Memoriam" thematisiert die bedrohte Sortenvielfalt infolge von
Monokulturen und Megakonzernen. "Skyberries - Food for the City" versucht einen Blick in die Zukunft
und präsentiert via Ausstellung die teils bereits Realität gewordene Idee von "vertical farming" - also
urbane Landwirtschaft, die sich senkrecht ausbreitet. Nicht unspannend klingt auch eine Aktion im
nahegelegenen Interspar. Dort werden Teile des Sortiments nach Aspekten wie Wasserverbrauch,
Transportwege oder Fairness umgeschlichtet. Auch hier ist Mitmachen erwünscht. Ziel von "Nachhaltig
ordnen" ist die Erstellung eines "Nachhaltigkeitsregals".
Diverse Diskussionen, Filmvorführungen und Aktionen ergänzen das Programm. So gut wie alle
Veranstaltungen sind gratis.
(S E R V I C E - SOHO in Ottakring, 4. bis 18. Juni in und rund um den Sandleitenhof in WienOttakring; alle Programminfos und genauen Adressen unter http://www.sohoinottakring.at )
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I BLAME YOU, TONY BLAIR!
by Joonas Lahtinen u.a.
Kiasma Theatre / Finnish National Gallery, Helsinki

► “Where to go“ recommendation:
Helsingin Sanomat / NYT, 11.-17. March 2016
page 13
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► Review by Martin Welander:
HBL Hufvudstadsbladet, 13 March 2016
page 40

Translation excerpt:
An artist’s lament as a monologue
We hear Tony Blair’s speech from 1997, held right after his landslide victory, from the loudspeakers. This
was the beginning of New Labour’s path to power and Blair, intoxicated by his success, talked about
changing the world in the near future. This opening scene was a rather spooky one, since Blair’s vision of
the future echoed over the stage whose emptiness got emphasized through the light stripes that frame it
… Artists are not “daydreamers” anymore but “makers and doers”, says Jokesch with exuding sarcasm …
Art has always been a means of political resistance and today, the critique is often posed at the financial
policy. It is natural that the performance criticizes the “marginalization” of art but, at the same time, it feels
that Lahtinen and Jokesch do not have really new perspectives to offer to us … The need of having to sell
oneself as an artist becomes the most interesting part of the performance, as Jokesch describes the press
photo of the performance as a perfect exemplary of the “selling ethos” … the empty stage becomes a protest against art as something that has to be spectacular and sexy. Also the final scene, in which Jokesch
finally comes to the stage, can be seen as an ironical commentary on the clichés of contemporary performance. Without saying anything, he stuffs a couple of metres of red raspberry candy thread into his mouth
and chews it, and then walks out of the room. A frustrated roar ends the performance.
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► Interview:
TEATTERI & TANSSI + SIRKUS, 2/2016
page 21
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Translation excerpt:
Breaking free from forced entrepreneurialism
I BLAME YOU, TONY BLAIR! premiered in Vienna. In your opinion, what differences are there between the performance art scene in Vienna and that in Finland?
Vienna is a city of nearly two million inhabitants and there are more potential audience than in Finland. In
Vienna, the arts – including experimental art practices! – are regarded as an essential part of the society.
Compared to Finland, art is much more present in the Austrian media.
In Vienna, there are several internationally renowned performance art centres such as brut, with which we
have realized projects within the last few years. In addition, museums and festivals include performances in
their programmes and there are smaller artist-led performance spaces all over the city. The cultural budget
of the City of Vienna is big, yet the majority of the funds are given to established artforms and institutions.
Your performance is political. What role does politics play in your everyday life?
The performance is not only about blaming Tony Blair but, rather, we criticize the contemporary societal situation to which the political ethos propagated by him has led us. Blair “instilled” the market ethos in social
democratic and Leftist politics and public social services. The ethoses of efficiency, result-orientedness and
optimization are a commonplace in today’s political decision-making processes. In arts funding policies,
you can see these ethoses in the growing emphasis on the instrumental value of art: art should empower
its participants and beholders; to be financially profitable; or, for instance, strengthen the “country brand”.
Artists are forced to act like “contents producers” and service providers. The deterioration of the welfare
state ideology and the emphasis on individualism and individual responsibility in the society are crucial
themes both in my daily life and in my artistic practice.
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► Review / Essay:
Mustekala Kulttuurilehti, 16 June 2016
URL: http://mustekala.info/node/37724

Teksti: Matti Tuomela 16.6.2016
Keskisormi. Kiasman instagramissa tottelemattomuuskoululaiset näyttävät keskaria, mutta kenelle?
Varmaankin systeemille, järjestelmälle tai valtaapitäville. Kameran linssi on systeemin silmä. Se
tarkkailee, valvoo ja kerää todistusaineistoa. Kun uhoaa kameran abstrahoimalle vastaanottajalle, uhoaa
periaatteessa kaikelle. Lukuisten kulttuurivirtausten ristiaallokossa keskisormen näyttäminen kameralle ei
enää tunnu kovin uhmakkaalta, vaan se on pikemminkin infantiili yritys korostaa omaa vapautta ja
riippumattomuutta ja ehkä myös alleviivata individuaalisuutta osoittamalla ero itsen ja muun maailman
välillä... vähän kuin vanhemmistaan irtautuva teini. Toki joissain hurmostiloissa se voi tuntua
vapauttavalta. Nykytaidetähti Ai Weiwei on kääntänyt keskisormi-asetelman päälaelleen. Hän näyttää
keskisormea konkreettisille asioille niin, että herjan kohde näyttäytyy katsojalle ensimmäisestä
persoonasta. Twisti on nokkela, mutta Eduskuntatalo ja muut maamerkit ovat edustuksellisesti yhtä
abstrakteja kuin edellä mainitut systeemi ja järjestelmä (ja valta ja kulttuuri ja rakenteet... abstraktien
määreiden kirjo on laaja).
No joo. Paska systeemi. Paskat rakenteet. Taidemaailmaan itseensä sekä yhteiskuntaan, talouteen ja
politiikkaan (suosituimpana ehkä taide- ja talouspolitiikka) kohdistuva kritiikki on tärkeää ja
ajankohtaista, joskin usein melko löysää. Muotia on tehdä (valta)rakenteet näkyviksi. Kun se on täytetty,
esirippu laskeutuu. Valaistunut yksilö poistuu katsomosta (tai galleriasta tai jostain) tietoisena siitä, että
häntä ohjaavat sittenkin suuremmat voimat eikä edes ateismi auta. Kunnon taideteos ei kuitenkaan jätä
kokijaansa apatiaan, vaan ilmoittaa lopuksi, että muutos on mahdollinen. Asiat voivat olla paremmin,
”things can [...] get better”, on vain ryhdyttävä toimiin rakenteiden nyrjäyttämiseksi. Mutta mistä
aloittaisi? Arkipäivän pienet valinnat… Sisäinen muutos… Luopuminen itselleni ja ympäristölle
vahingollisista kulutustottumuksista… Miten voisin ilmaista kantani ja todistaa, että olen tietoinen
systeemin dominoivuudesta ja siksi osannut asettua sen ulkopuolelle? Että olen vapaa… Ja ehkä myös
vähän vihainen – vähän vaarallinen ja anarkistinen, mutta kuitenkin hyvän asian puolesta kapinoiva…
Päätän näyttää keskisormea kameralle. Minä vastaan maailma.
Keskisormi. Keski-ikäinen mies, jonka hiukset ovat olkapäihin asti, näyttää keskaria kameralle. Paidassa
lukee ”I Blame You, Tony Blair!” Melkein tekisi mieli sanoa, että ”eih, taas näitä” ja ”näiden takia meitä
vihataan”. Sen sijaan huomio kiinnittyy nimeen Tony Blair, Ison-Britannian entinen pääministeri ja
työväenpuolueen puheenjohtaja. Mistä häntä syytetään? Ja kun Briteissä vastakkain ovat konservatiivit ja
työväenpuolue, eikö hän nimenomaan ole ”hyvien” puolella?
Kyseessä on Joonas Lahtisen ohjaama esitys. Pressikuvassa keskaria näyttävä mies on esitystaiteilija
Harald Jokesch. Se, mikä erottaa Lahtisen teoksen ja Jokeschin keskisormen muista vastaavista jutuista
on Tony Blair. Olkoonkin, ettei teosta ole kohdennettu niinkään hänelle kuin hänen politiikalleen, on
teoksen nimi I BLAME YOU, TONY BLAIR! jo itsessään niin napakka, että se riittää palauttamaan jotain
keskisormen kadotetusta uhmakkuudesta. Kansainvälinen käsimerkki on kohdistettu toiselle ihmiselle, ei
pelkästään ”vallan” kaltaiselle abstraktiolle.
Poliitikon syyttäminen miltei mistä tahansa ei lähtökohtaisesti ole kovinkaan erikoista, pikemminkin
banaalia, oli siihen aihetta tai ei. Jos Suomessa tehtäisiin esitys, ”Syytän sinua, Sipilä”, se tuntuisi
laiskalta… Osin siksi, että se olisi varmaan aika helppo tehdä. Tony Blair on kuitenkin ainakin minulle
henkilökohtaisesti jo sen verran etäinen hahmo, että nimi tuntuu kiinnostavalta, enkä osaa yhdistää
häneen mitään kovin tarkkoja määreitä. Blair ei siis edusta minulle mitään tiettyä ideologiaa,
toimintamallia tai habitusta. Minulla ei ole olemassa stereotypiaa ihmisestä, joka äänestäisi Blairia. Siksi
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Lahtisen teos tuntuu erittäin omakohtaiselta, melkein kuin hän tuntisi Blairin henkilökohtaisesti.
Kiasma-teatterin mustalle näyttämölle on rakennettu suuri, kolmiulotteinen, tasakulmaisen
puolisuunnikkaan mallinen kehikko. Kehikko koostuu valoletkuista tai -putkista. Ensivaikutelmani on, että
ne luovat näyttämön näyttämön sisään. Tai muuten vain jonkinlaisen boxin tai metatilan. Näyttämöllä on
jokin pieni punainen kasa, josta en saa selvää. Päädyn kuvittelemaan tunnistamattoman materiaalin
pikkuhousuiksi. Taustalta kuuluu kun joku pitää puhetta ja yleisö hurraa. Päättelen, että kyseessä on
tallenne esityksen nimihenkilön pitämästä virkaanastujaispuheesta. Hurmoksellinen puhe jatkuu tovin.
Esitystilanne muistuttaa installaatiota. Mietinkin, minkälaisessa kontekstissa teosta on aiemmin esitetty.
Ääni vaihtuu ja oletan kuulevani Harald Jokeschin. Ääni kuiskaa jotain sen suuntaista, että luovan
talouden aave vaanii meitä ja koko Eurooppaa. Luovan talouden käsite tarkoittaa juuri sitä, miltä se
kuulostaakin: se on luovista aloista syntyvää taloudellista hyötyä – eli immateriaalisia hyödykkeitä,
brändejä, tekijänoikeuksia, muotoilua… ja miksei vaikka esitystaidetta. Luovalla taloudella kiillotetaan
maa- ja kaupunkibrändejä. Arabia. Fazer. Design-Helsinki. Naantali. Muumit. Tom of Finland. Angy Birds.
Rovio. Nightwish. Lordi...
Esitys siis syyttää Blairia luovan talouden idean levittämisestä. Jokeschin ääni tilittää katkerasti, kuinka se
on johtanut taiteen välineellistymiseen. Hän imitoi Blairin virkaanastujaispuheesta kohtaa, jossa sanotaan,
ettei kukaan tule jäämään [systeemin] ulkopuolelle, vaan jokaisella on merkitystä – jokainen antaa
panoksensa yhteiskunnalle. Tästä tietenkin seuraa, että taiteilijat arvotetaan sen mukaan, miten suuri
vaikutus heillä on yhteiskuntaan. Sen vuoksi taiteilijoiden(kin) pitää olla tekijöitä, ei uneksijoita. Pitkälti
tämän teeman ansiosta I BLAME YOU, TONY BLAIR! ei voisi olla enempää ajankohtaisempi.
Tyhjällä näyttämöllä kaikuva Jokeschin ja Blairin ”dialogi” saa eteerisyydessään ajattelemaan kritiikin
ongelmallisuutta – etenkin kun kyse on vanhasta kunnon valtaapitävien kritiikistä – mutta mitään
varsinaista nähtävää ei ole. Kliseemäisesti esitys heittää pallon katsojalle. Tulen hyvin tietoiseksi itsestäni.
Kuuntelen, mutta en opi mitään. En tiedä pakeneeko teos minulta, vai vetääkö se päinvastoin puoleensa
kaiken mitä olen tähän asti ajatellut. Yritän keksiä yhtäläisyyksiä, aasinsiltoja. Ei onnistu. On vain tyhjää.
Pikkuhiljaa juju alkaa kuitenkin hahmottua: mitään esitystä ei ehkä olekaan tulossa sellaisena kuin sen
teatteriin kuvittelee. Teko ei tuntuisi niin radikaalilta, ellen alkaisi epäillä, onko kyseessä edes live-teos.
Ketään ei näy missään. On täysin mahdollista, että olemme saapuneet esitystilaan kuuntelemaan
tallenteen. Että Joonas Lahtinen painaa play-nappulaa jossain takahuoneessa ja se siitä. Olisi sekin
statement!
Esityksen teksti käsittelee luovan talouden ongelmat suhteessa taiteilijoihin lyhyesti ja tarkoituksellisen
yksipuolisesti. Jokesch kertoo, kuinka nousevat taiteilijat ovat luovan talouden kannalta kiinnostavimpia
uusine ideoineen ja innovaatioineen ja miten hänenlaisensa ”vanhat pierut” eivät kiinnosta ketään. Eikä
hänen aikanaan taidekoulussa opetettu itsensä markkinoimista tai yrittäjyyttä. Jokeschin kaltaiset
käsityöläiset ovat yksinkertaisesti putoamassa kelkasta ja tämä aspekti tekee esityksestä yllättäen jopa
koskettavan.
Vähemmän koskettava osio muodostuu resitatiivissa lausutuista vaatimuksista hyvälle taiteelle. Lista ei
sisällä yllätyksiä, vaan esillä ovat kaikkein ilmeisimmät kärjistykset taiteen välinearvon korostumisen
uhista. ”Taide on hyvää, jos se on X ja Y.” On helppo jämähtää tulkintaan, jossa esityksen anti
kristallisoituu näihin väitteisiin. Se ei kuitenkaan olisi kovin hedelmällistä. Kiinnostavampaa on tarkastella
teosta kriittisen taiteen metakritiikkinä, joka kyseenalaistaa taiteen, ja etenkin esitystaiteen,
mahdollisuuden minkäänlaiseen kriittisyyteen luovassa taloudessa.
Jokesch lausuu sanapareja kuten ”offer / demand” ja ”input / output”. Lopuksi hän luettelee kirjaimia,
jotka muodostavat sanan ”efficiency” eli tehokkuus. Tehokkuuden kritisointi ja tehokkuudesta
irtisanoutuminen ovat nykyskenessä melko yleisiä lähtökohtia. Kyse on luultavasti siitä, että yhteiskunta
ja kulttuuri koetaan liikaa tehokkuutta vaativiksi. Luovassa taloudessa luoviltakin aloilta vaaditaan
tehokkuutta. Koska esitykset ovat ajassa eteneviä kokonaisuuksia, rakentuvat ne (tehottomuuteen
pyrkivinäkin) usein dramaturgisista syistä binaaristen jännitteiden varaan, jolloin niistä löytyy alku ja
loppu, ongelma ja ratkaisu, protagonisti ja antagonisti, kritisoija ja kritiikin kohde. Yleensä näiden
jännitteiden purkautuminen generoi voiman (ns. voimautumisen) tunteen – eikä ole olemassa luovan
talouden kannalta huonoa voimaa. Voima synnyttää toimintaa ja toiminnasta voidaan johtaa kulutusta.
Tehokkuus puolestaan on voiman ja toiminnan välinen suhde. Hyvä esitys on tehokas esitys. Kriittinen
esitys, jos se on hyvä, on tehokas esitys.
I BLAME YOU, TONY BLAIR! -esityksen installaatiomaisuus tuntuu vastustavan alun ja lopun välille
latautuvaa jännitettä. Noin puolituntinen teos kuitenkin huipentuu Blairin kampanjalauluun Things can
only get better. Lopussa Jokesch saapuu viimein näyttämölle ja laulun soidessa hän tarttuu maassa
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lojuneeseen punaiseen kasaan, joka paljastuu Snöre–mansikkakaramelliksi (eli se sellainen punainen
makeisnauha). Jokesch alkaa syödä nauhaa – punaista lankaa, pajunköyttä, tuotetta… vai syökö hän
kenties sanansa? Näin esitys päätyy kyseenalaistamaan oman merkityksensä: autonomisen taiteen
puolustamisesta tulee paradoksaalisesti yksi luovan talouden tuotteista. ”Taide on hyvää, jos se puolustaa
taidetta.” Kontrasti kyynisyyden ja Blairin kampanjalaulun välillä on surkuhupaisa. Teit mitä tahansa,
kritisoit, puolustat, kapinoit, haistattelet, ylistät – things can only get better, eli kaikki on eteenpäin,
kaikki on plussaa. Mitään ei ole purettavissa.
Jossain kohtaa Jokesch kertoo, että hyvän pressikuvan saamiseksi tarvitsee vain panna taiteilija
tekemään jokin loukkaava ele kameralle. ”Everyone will remember me as the old fart giving the finger”,
hän sanoo. Pressikuva. Keskisormi. Paska systeemi. Kuten jo mainittu, esityksen alussa Jokesch irvaili
Blairin virkaanastujaispuheelle, jossa julistettiin, ettei ketään jätetä ulkopuolelle – taiteilijoidenkin pitäisi
olla tekijöitä, ei uneksijoita. Luovassa taloudessa taiteilijoilta edellytetään lausuntoja, osallistumista ja
”uusia avauksia”. Taiteilijat ovat tärkeitä, koska heillä on pokkaa sanoa asioita. Siinä missä IT-firmat
palkkaavat hakkereita paljastamaan järjestelmiensä tietoturva-aukkoja, kartoittavat taiteilijat
yhteiskunnan epäkohtia. Se on paitsi hyödyllistä, myös liki välttämätöntä. Se on osa systeemin
dynamiikkaa. Tietenkään kritiikki ei sinänsä ole olennaista, vaan osallistuminen ja reagoiminen;
jyrähtäminen, älähtäminen, kommentointi, kannanotto... Muistuu mieleen Janne Porttikiven
suomentaman Slavoj Žižekin Väkivalta-teoksen loppuosa, jossa Žižek toteaa, että nykyisin suurin uhka
[vallitsevalle järjestelmälle] ei ole passiivisuus vaan pseudoaktiivisuus, joka vaatii jatkuvaa osallistumista:
”Ihmiset puuttuvat koko ajan erilaisiin asioihin, 'tekevät jotain' – – Ainoa todella vaikea asia on astua
tästä kaikesta ulos, vetäytyä. Valtaapitävät tietenkin pitävät jopa 'kriittistä' osallistumista, vuoropuhelua,
parempana kuin hiljaisuutta – he haluavat saada kaikki osallistumaan tähän dialogiin murtaakseen
meidän pahaenteisen passiivisuutemme.” [1]
Luovassa taloudessa jopa ihmisten arvomaailmojen väliset jännitteet jalostuvat energiaksi, tehokkuudeksi
– brändiksi, lifestyleksi, kulutustuotteiksi. Kärjistäen: jos pyytää kaupasta Soldiers of Odinia, voi saada
joko katupartio-krääsää tai sitä vastustavaa glitter-krääsää. Asenne on kulutustavaraa. Tässä yhtälössä
taiteellakin on loputtomasti mahdollisuuksia. Taide on välttämätöntä. Taide on hyödyllistä. Taide on sitä.
Taide on tätä.
Taide on – Taide off.
I BLAME YOU, TONY BLAIR! muistuttaa aiheellisesti, kuinka haasteellista on aikaansaada aito kriittinen
teko, joka olisi jotain muutakin kuin keskisormea kameralle. Toisaalta, se ei silti tunnu väheksyvän
keskarilla uhoajia, vaan pikemminkin ymmärtävän heitä. Kun ruumiit ovat poissa, aaveet ovat läsnä. Ehkä
kyseessä onkin dystopia kasvulle uhratusta luovuudesta, jossa ilmaisu on kuihtunut tyhjällä näyttämöllä
kaikuvaksi poliittiseksi debatiksi, joka kykenee enää viittaamaan vain itseensä. Se on kuin kone, joka
tekohengittää merkityksetöntä elämäntapaamme. Taideteoksesta jää jäljelle vain juosten kustu
käsiohjelma, taiteltu A4:n, jossa väsynyt esitystaiteilija näyttää keskisormea kameralle. Things can only
get better!
I BLAME YOU, TONY BLAIR!
Joonas Lahtinen & co. Kiasma
Linkki esitykseen: https://vimeo.com/163732905
[1] Sitaatti Slajov Žižekin teoksesta Väkivalta 2012/2008. New York: Picador
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Translation excerpt:
Performance of frustration
[–] Fuck the system. Fuck the structures. The critique that is posed at the art world, the society, economy, and politics [–] is important and acute but, mostly, quite shallow. It is in fashion to make the (power)
structures visible through the artwork. After that, the curtain falls. The enlightened individual leaves the
theatre auditorium (or gallery) knowing that he is controlled by higher powers and that even atheism will
not help him. A good artwork, however, does not push its beholder into apathy but states, in the end,
that change is possible.
…
The black box stage of Kiasma Theatre has now a large, three-dimensional box made of light pipes
or strings. My first impression is that they create a stage within a stage. [–] The performance situation
reminds me of an installation. I start to ponder on which kind of contexts this performance has been
shown before.
…
The “dialogue” between [performer] Jokesch and Blair that halls in the empty stage makes me think of
the problem of critique, especially of the critique that is posed on those who are in power. But there is
nothing special to see here. [–] I become very aware of myself. I listen but I don’t learn anything. I am
not sure whether the performance escapes my grip or, vice versa, whether it brings together everything
that I have been thinking before. Little by little, I get the idea: we won’t probably see a theatrical theatre
performance here.
…
In the “Creative economy”, also creative fields need to be “efficient”. As performances are entities that
move forward in time and space they are – due to dramaturgical reasons – often structured around binary tensions (even when they try to escape efficiency): there is a beginning and an end; a problem and
a solution; a protagonist and an antagonist; the one who criticizes and the object of critique. Mostly, the
release of these tensions generate a feeling of energy (that is, a feeling of empowerment) – and there is
no “bad” power or energy from the perspective of Creative economy. Energy creates action and action
leads to consumption. Efficiency, for its part, is the relation between energy and action.
…
The installationality of I BLAME YOU, TONY BLAIR! seems to resist the tension built between a beginning and an end. However, the half-an-hour long performance culminates in Tony Blair’s campaign song
“Things can only get better”.
…
Jokesch starts to eat thread – eat red thread, “draw the long bow”, consume a product… or does he eat
his own words? Thus, the performance questions its own meaning: the call for autonomy in art turns
paradoxically into a product of Creative economy [–] No matter what you do – criticize, defend, rebel,
give the finger, praise – things can only get better, every action is a forward move; every action creates
(sur)plus. You can’t deconstruct anything.
…
In Creative economy, artist are required to be participative, give statements and suggest “new openings”. Artists are important because they have the guts to say things. Where IT companies hire hackers
to reveal the data security problems in their systems, artists map the problems of the society. This is not
only useful but even crucially important. This is part of the dynamics of the system.
…
I BLAME YOU, TONY BLAIR! reminds us, with good reason, how difficult it is to make a truly critical
act; something that would not be only about giving the finger at the camera. On the other hand, the
performance does not seem to depreciate this kind of rebels but, rather, understand them. When the
bodies are away, the ghosts are present. Perhaps the performance is a dystopia in which creativity has
been sacrificed to growth and expression has withered into a political debate that can only refer to itself
anymore, echoing on the empty stage. The performance is like a machine that breathes our meaningless way of life.
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Ei	
  ranking-‐mantraa	
  
Yliopistot	
  kamppailevat	
  rakenteellisen	
  kehittämisen	
  ja	
  leikkausten	
  kurimuksessa.	
  
Rakenteellista	
  kehittämistä	
  tehdään	
  sekä	
  yliopistojen	
  sisällä	
  että	
  niiden	
  välillä.	
  
Yksikkörakenteita	
  mietitään	
  uusiksi,	
  kenen	
  kanssa	
  mennä	
  kimppaan	
  isommiksi	
  yksiköiksi.	
  
Yliopistoissa	
  työskentelevät	
  ovat	
  kovilla.	
  Saavutuksia	
  pisteytetään,	
  vaikuttavuutta	
  mitataan.	
  
Erilaista	
  ranking-‐listaa	
  riittää.	
  
Kansainvälisellä	
  kilpailukyky-‐,	
  innovaatio-‐	
  ja	
  huippututkimuslogiikalla	
  humanistiset	
  ja	
  
yhteiskuntatieteet	
  voi	
  lopettaa	
  saman	
  tien,	
  lyödä	
  pienten	
  yliopistojen	
  ja	
  vähän	
  suurempienkin	
  
hynttyyt	
  yhteen	
  ja	
  ryhtyä	
  ostamaan	
  huippuja.	
  

► Newsletter:
TINFO-tiedote,
10/2016, 17 March
2016
Taidealan	
  
RAKE-‐selvityksessä	
  
todetaan,	
  
ettei	
  ole	
  järkeä	
  kilpailuttaa	
  taidealalla	
  toimivia	
  
URL: http://www.tinfo.fi/fi/TINFO-tiedote_10__1732016#hanna

yliopistoja	
  keskenään.	
  Sen	
  sijaan	
  on	
  huolehdittava	
  siitä,	
  että	
  ”Suomi	
  tunnistetaan	
  
kansainvälisen	
  taiteen	
  ja	
  luovuuden	
  kärkimaana”,	
  löydetään	
  Suomen	
  kehittämiseen	
  ”uusia,	
  
luovia	
  ja	
  ennakkoluulottomia	
  näkökohtia”	
  tai	
  että	
  innovaatioajattelua	
  laajennetaan	
  taiteella,	
  
TINFO-‐tiedote	
  
10	
  /	
  17.3.2016	
  
luovuudella	
  ja	
  kulttuurisella	
  osaamisella”.	
  Lisäksi	
  Taide-‐RAKEn	
  mielestä	
  pitäisi	
  selvittää	
  
	
  taiteentutkimuksen	
  ja	
  taidekasvatuksen	
  tilanne.	
  Tällaista	
  selvitystähän	
  oli	
  turha	
  etsiä	
  torsosta	
  
humanististen	
  tieteiden	
  
RAKEsta.	
  
MERKINTÖJÄ	
  
HANNA	
  
HELAVUOREN	
  TYÖPÄIVÄKIRJASTA	
  
	
  

Tasa-‐arvoista	
  
päivää	
  –	
  Minna	
  
Canthia	
  ttarvitaan	
  
edelleen	
  
Luovuus,	
  tuotteistaminen,	
  
innovaatio,	
  
alouskasvu,	
  
vaikuttavuus	
  
Hyvää	
  
Minna	
  
Canthin	
  ja	
  otasa-‐arvon	
  
päivää,	
  jota	
  
vietetään	
  
maaliskuuta!	
  
Ei	
  mieltä	
  ylentäviä	
  
Taiteesta	
  
ja	
  kulttuurista	
  
n	
  tullut	
  2000-‐luvun	
  
kuluessa	
  
osa	
  1t9.	
  
aloutta	
  
ja	
  innovaatioihin	
  
uutisia:	
  Laskimme	
  
VOS-‐puheteattereiden	
  
ja	
  Suomen	
  
Kansallisteatterin	
  
kotimaisten	
  
perustuvaa	
  
kilpailukykyajattelua.	
  
Tony	
  Blairin	
  
New	
  Labour	
  
toi	
  luovat	
  alat	
  
osaksi	
  puolueensa	
  
kantaesitysten	
  näytelmäkirjailijoiden	
  
ja	
  käsikirjoittajien	
  
myääriä	
  
sukupuolen	
  
mukaan.	
  tuli	
  juuri	
  
kulttuuripolitiikkaa.	
  
Tässä	
  nyt	
  sitten	
  sinnitellään.	
  
I	
  blame	
  
ou,	
  Tony	
  
Blair!	
  Kiasmassa	
  
sopivaan	
  
saumaan.	
  
tarvitaan	
  
taiteilijoiden,	
  hH
umanistien	
  
ja	
  yhteiskuntatieteilijöiden	
  
Tarkastelussa	
  
olivat	
  Kvohta	
  
iisi	
  viimeistä	
  
näytäntökautta.	
  
ämmentävää.	
  
Näytäntökautena	
  2014–
2015	
  49	
  %	
  (71	
  kpl)	
  
kotimaisista	
  
kantaesityksistä	
  
oli	
  mkiehen	
  
tai	
  useampien	
  
miesten	
  
kirjoittamia,	
  
suojeluohjelma.	
  
Uhanalaisia	
  
lajeja.	
  
Tässä	
  artikkelissa	
  
ritisoidaan	
  
taloudellista	
  
toimeliaisuutta	
  
naisen	
  tai	
  useiden	
  
naisten	
  kirjoittamia	
  
oli	
  3k1	
  ateissa,	
  
%	
  (44),	
  tloput	
  
livat	
  työryhmien.	
  
askevalla	
  
korostavaa	
  
yrittäjyyseetosta.	
  
Kansalaisuus	
  
ilalla	
  iohmiset,	
  
jotka	
  ovat	
  Litse	
  
itsensä	
  
käyrällä	
  nEaisten	
  
osuus,	
  miesten	
  nousevalla.	
  
yrityksiä.	
  
ttä	
  sillee.	
  
	
  Onko	
  naisen	
  teksti	
  suurempi	
  riski	
  kuin	
  miehen?	
  Onko	
  nainen	
  suurempi	
  riski	
  kuin	
  mies?	
  Onko	
  
mieskirjailija	
  
unnetumpi	
  kuin	
  naiskirjailija?	
  Valitsevatko	
  miesjohtajat	
  ja	
  miesohjaajat	
  miesten	
  
Taide	
  
uhan	
  atlla	
  
kirjoittamia	
  tekstejä?	
  
Translation excerpt:
Muusikoiden	
  
ja	
  säveltäjien	
  ilmaisuvapautta	
  puolustava	
  Freemuse	
  on	
  julkaissut	
  vuosittaiset	
  
	
  tilastonsa.	
  Vuonna	
  2015	
  kolme	
  taiteilijaa	
  kuoli,	
  15	
  uutta	
  vankeutta,	
  31	
  jatkaa	
  vankeuttaan,	
  
Art and culture have become part of the financial ethos that emphasizes innovation as the driving
fyysisiä	
  
syytteitä,	
  
292	
  New
sensuuritapausta.	
  
Suomen	
  
Kyökkäyksiä,	
  
ansallisteatterin	
  
ohjalla	
  
ja	
  TLabour
aikateatteri	
  
Outsider	
  
Kolumbiassa	
  
force of hcompetitiveness.
TonyPBlair’s
adopted13:n	
  
the creative
sector
into the culture policy

the party. Well, here we are now, trying to survive. I Blame you, Tony Blair! was shown in Kiasma
	
   of
Bogotássa	
  
Kolumbiassa	
  järjestetään	
  joka	
  toinen	
  vuosi	
  yksi	
  maailman	
  suurimmista	
  
just at the right moment. Soon we will need a “protection plan” for artists and researchers in humaniteatterifestivaaleista,	
  
Iberoamericano	
  
de	
  Tspecies”.
eatro.	
  Festivaali	
  kohdistaa	
  tänä	
  vuonna	
  
ties and social
sciences.Festival	
  
They are
indeed “endangered
Näyttelijä	
  
ja	
  robotit	
  
katseensa	
  Pohjoismaihin.	
  Tälle	
  tarkkaan	
  kuratoidulle	
  festivaalille	
  on	
  Suomesta	
  valittu	
  kaksi	
  
AlphaGO	
  K-‐ovassa	
  
tekoäly	
  sveurassa	
  
oitti	
  GO-‐lautapelin	
  
maailmanmestarin.	
  
esitystä.	
  
ollaan.	
  Taikateatteri	
  
13:n	
  (Janne	
  Raudaskoski)	
  Outsider-‐esitykset	
  on	
  
festivaalilla	
  
jo	
  nlaittoi	
  
ähty.	
  m
Hyvä	
  
tunnelma	
  
ja	
  vkastaanotto!	
  
Janne	
  
Tämä	
  uutinen	
  
iettimään,	
  
miten	
  
aikin	
  tavoin	
  Ptohjalla-‐esityksen	
  
ekoäly	
  voi	
  matkia	
  (ohjaus	
  
ihmisen	
  
hermostoa.	
  
Tutkijat	
  miettivät,	
  
mitä	
  onn	
  
äyttelijät	
  
voivat	
  yohteensä	
  
pettaa	
  roboteille	
  
vuorovaikutuksesta.	
  
–	
  Human	
  
Reinikainen)	
  
matkassa	
  
12	
  näyttelijää,	
  
27	
  ihmistä.	
  
Ensimmäinen	
  veto	
  HeRI	
  
nsi	
  
Robot	
  Interaction.	
  
keskiviikkona	
  
23.3.	
  K”iehtovaa!	
  
If	
  you	
  have	
  never	
  seen	
  this	
  classic	
  piece	
  by	
  Maxim	
  Gorky,	
  this	
  Finnish	
  
mise-‐en-‐scène,	
  
unbridled	
  and	
  poetic,	
  will	
  only	
  force	
  you	
  to	
  love	
  it.”	
  	
  
	
  

Melkoinen	
  
hteinen	
  
voimanponnistus	
  
oli	
  saattaa	
  Pohjalla	
  Bogotáan.	
  Vierailun	
  rahoitus	
  tuli	
  
Kirjallisuus	
  yilman	
  
rajoja	
  
–	
  suorana	
  verkkolähetyksenä	
  
pääosin	
  pohjoismaisista	
  rahastoista.	
  Useilla	
  mailla	
  on	
  tämäntyyppisiä	
  vierailuja	
  varten	
  erillistä	
  
Monikielisyysnäkökulmaa	
  
kansallista	
  
tukea.	
  Ei	
  meillä.	
  tarvitaan.	
  Kirjallisuus	
  ilman	
  rajoja	
  -‐seminaari	
  18.3.	
  on	
  täynnä.	
  Ei	
  
ihme,	
  ohjelma	
  on	
  suunnattoman	
  mielenkiintoinen.	
  Seminaarin	
  voi	
  onneksi	
  nähdä	
  suorana	
  
	
  
Maailman	
  teatteripäivä	
  27.3.	
  
Maailman	
  teatteripäivä	
  osuu	
  tänä	
  vuonna	
  pääsiäissunnuntaihin.	
  Niinpä	
  viestiä	
  kaiutetaan	
  jo	
  
aikaisemmin.	
  Tämän	
  vuoden	
  julistuksen	
  on	
  kirjoittanut	
  Anatoli	
  Vasiljev.	
  Julistuksensa	
  lopuksi	
  
hän	
  puhuu	
  teatterista,	
  jota	
  emme	
  tarvitse:	
  ”On	
  vain	
  yhdenlaista	
  teatteria,	
  jota	
  kukaan	
  ei	
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tarvitse:	
  poliittisten	
  pelien,	
  poliittisten	
  ”hiirenloukkujen”,	
  poliitikkojen	
  ja	
  politiikan	
  teatteria.	
  Ei	
  
tarvita	
  yksilöiden	
  tai	
  yhteisöjen	
  päivittäisen	
  terrorin	
  teatteria,	
  ei	
  ruumiiden,	
  veristen	
  katujen	
  ja	
  

2015
YOYO - You are On Your Own
by onemorequestion / Joonas Lahtinen u.a.
brut Wien, Vienna

► Radio feature: “Where to go“ recommendation and interview with Joonas Lahtinen and Luzie Stransky
Ö1 Kulturjournal, 03.02.2015, aired at 5:10 pm
https://oe1.orf.at/artikel/398698

Kulturjournal, 03.02.2015
Sebastian Fleischer

Wiener brut präsentiert "YOYO"
Der nukleare Super-GAU, der Zusammenbruch des kapitalistischen Systems, der
Dritte Weltkrieg: Wie kann man sich auf die ultimative Katastrophe vorbereiten?
Dieser Frage widmet sich eine Performance des finnisch-österreichischen
Künstlers Joonas Lahtinen mit dem Titel "YOYO - You are On Your Own".
Luzie Stransky

Die Koproduktion des Theaters brut Wien erlebt heute Abend ihre ÖsterreichPremiere in der Gruft unter der Kirche Sankt Ursula in der Wiener Innenstadt.
Die Gewölbe dienten der Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg als Schutzraum.
Draußen scheint die Sonne, alles ist ruhig. Doch ein junger Mann traut dem
Frieden nicht. Mit einem großen Wasserkanister auf den Schultern führt er seine
Gäste in den Keller, lässt sie Platz nehmen und beginnt, umgeben von den
Grabnischen der Kirchengruft, den Inhalt seiner Überlebens-Box zu präsentieren:
Sorgsam platziert er Konserven in Plastikdosen am Boden, rollt eine Luftmatratze
aus und stellt LED-Lampen in jedes Eck. Immer wieder setzt er sich aufs
Fahrrad, um Strom zu generieren.
Im Katastrophenfall werden nicht die Starken, sondern die Cleveren überleben,
lautet ein Credo des Survivalism, einer Bewegung, die im 20. Jahrhundert
angesichts verschiedener Bedrohungsszenarien entstanden ist. Doch der 1984
geborene Performancekünstler Joonas Lahtinen bemerkt auch in seiner
Generation eine zunehmende Angst vor dem Verlust hoher Lebensstandards und
das Bedürfnis, für den Ernstfall vorzusorgen.
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Mit viel Ironie beleuchtet die Performance "You are On Your Own" die Ängste
eines jungen Künstlers, die ihn in die Isolation treiben. Dahinter steckt freilich
eine düstere Bestandsaufnahme der heutigen Gesellschaft: Wer anstatt auf die
Straße zu gehen und für einen Wandel zu protestieren, lieber schon jetzt seine
Überlebenskapsel einrichtet, hat den Glauben an Politik und Gesellschaft vollends
verloren.
Nicht nur sein körperliches, sondern auch sein psychisches Überleben hat der
junge Mann mitbedacht. Motivationsvideos für die Mahlzeiten und
Meditationseinheiten finden sich in seiner Sammlung ebenso wie
Erinnerungsstücke an sein früheres Leben. Man sieht Videos von seiner leicht
genervten Frau Reka, beim Frühstückmachen oder im Urlaub. Jetzt mag sie ja
noch gesund und munter sein, doch wer weiß, was nach dem Super-GAU ist?
In der Gruft von Sankt Ursula
Letzten Sommer wurde "You are On Your Own" in Helsinki uraufgeführt. Einen
passenden Ort zu finden war nicht schwer, denn die finnische Hauptstadt hat
noch aus Zeiten des Kalten Kriegs ein ausgeklügeltes Bunkersystem - anders als
Wien. Hier war das koproduzierende Theater brut Wien bei der Standortsuche
behilflich: Schauplatz des Projekts ist nun die Gruft von Sankt Ursula in der
Seilerstätte. Hier, wo immer noch Gräber belegt sind, suchten die Menschen
schon im Zweiten Weltkrieg Schutz vor den Bombenangriffen. Der künstlerische
Leiter Joonas Lahtinen ist sich der Geschichte des Raums bewusst und hat sie in
seine Performance eingebaut.
Die innovative Kellereinrichtung in der Gruft von Sankt Ursula versteht sich als
Prototyp: Sie ist für jeden Ort geeignet und lässt sich individuell gestalten. Ob
das eine sehr beruhigende Botschaft ist, bleibt freilich jedem Betrachter selbst
überlassen.
"YOYO - You are On Your Own" - die Performance in der Gruft unter Kirche Sankt
Ursula
in Wien
ist noch bis 7. Februar zu sehen.
Translation
excerpts:
https://oe1.orf.at/artikel/398698
It is sunny outside, everything seems calm. However, one young man does not trust this
peaceful atmosphere. Carrying a big water canister, he takes his visitors to the basement, lets
them take their seats and, surrounded by the tombs in the walls of the crypt, begins to present
the contents of his survival box: he places canned food in plastic boxes on the floor carefully,
opens an air mattress and installs LED lights at every corner. Every now and then he sits on the
saddle of his bike in order to produce energy.

In a catastrophe situation, it is not the strongest but the most clever people who will survive;
this is the credo of Survivalism, a movement that was born in the 20th century, as a response
to various threat scenarios. However, the performance artist Joonas Lahtinen, born in 1984,
has noticed that also people in his generation get more and more afraid of the loss of their high
quality of life and who thus start to prepare for the case of emergency.
With a lot of irony, the performance YOYO – You are On your Own sheds light on the fears of
a young artist; fears that drive him to isolation. Indeed, the performance shows us a gloomy
portrait of our contemporary society: he, who chooses to prepare his survival shell instead of
going to protest on the streets for a political change, has completely lost the belief in politics and
the society.
This young man has also thought about his mental fitness. His collection includes motivational
videos for the mealtimes and meditation units, too. In the videos, we see his annoyed wife
Riikka making breakfast and having a vacation. Now she may be healthy and alert, but who
knows what happens after the ultimate disaster?
The innovative basement interior design in the crypt of the church St. Ursula is a prototype: it
can be applied to any site and has room for individual modification. Of course, it is up to each
spectator to decide whether that is a truly calming message or not.
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► Radio feature: “Where to go“ recommendation and interview with Joonas Lahtinen and Luzie Stransky
Radio FM4, 03.02.2015, aired in the morning and in the afternoon, 3:18 min

► “Where to go“ recommendation:
der Standard, 03.02.2015
page 23

Translation excerpts:
Paradise in the basement
Optimism is going through
a recession. This does
not harm the economy
since in pessimistic times,
people tend to seek for
compensation through
“consolatory” consumption.
A real utopia, an ideal state,
waits us under the Music
University. What is more,
YOYO – You are On Your
Own takes place in an old
church crypt; at a site where
the dead waited for the Last
Judgement to take place.
This gives a sacral touch to
the apocalyptic atmosphere
that many of us only know
from Hollywood films.
Mikko Niemistö shows us
how to “make it cosy” in the
claustrophobic environment,
in order to remain as sane
and healthy as one has
been before descending to
the shelter. And how nice it
might be to see this “shelter
existence” as a metaphor
for the contemporary
attitude towards life.
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► Review by Ditta Rudle:

tanz.at, 03.02.2015
http://www.tanz.at/kritiken/kritiken-2015/1195-yoyo-you-are-on-your-own-brut-in-der-krypta.html

Yoyo, You are On Your Own – brut in der Krypta
AutorIn: Ditta Rudle
03. Februar 2015

Als internationale Koproduktion zeigt der finnische Performancekünstler Mikko Niemistö, wie
man sich auf die Katastrophe vorbereitet und auch danach gut leben kann. Idee und Konzept
stammen von Joonas Lahtinen, in Wien und Helsinki lebender Bühnenkünstler und Regisseur.
Dem Thema entsprechend hat das Team der Gruppe „onemorequestion“ die Krypta unter der
Kirche St. Ursula als Spielort ausgewählt.

Was braucht man, um sich auf den Supergau (Weltkrieg oder Tsunami, Erdbeben oder
Atombombe) vorzubereiten und sich auch als Überlebender behaglich zu fühlen?

Nicht nur genügend Wasser und Instantnahrung (samt einem Tauchsieder) und ein Fahrrad, um
Strom zu erzeugen, sondern auch Voraussicht, Gelassenheit (Yoga üben!) und Selbstvertrauen
(Coaching buchen!). Und natürlich Erinnerungen an bessere Zeiten (Bilder von der Liebsten, ein
Video vom Strandurlaub samt Vogelgezwitscher und Meeresrauschen aus dem Lautsprecher
(fleißig treten nicht zu vergessen), einen Rasenteppich samt Blumenschmuck aus dem
Möbelhaus und einen Beamer, der an die Decke des Schutzbunkers den blauen Himmel
zaubert. Man könne sich schon wohl fühlen in diesem Ambiente, wenn nicht die mahnende
Stimme aus dem Off wäre, die an von anderen erlebte Katastrophen erinnert und vor neuen
warnt.

Die gute Stunde im rauen, kalten Keller, dessen unverputzte Wände durch die
Erinnerungsvideos mit seltsamen Fresken geschmückt werden, lebt von der verschmitzten
Darstellung Mikko Niemistös. Sorgsam und betulich im Sinne der züchtigen Hausfrau richtet er
sich im Gewölbe ein, reflektiert mit freundlichem Blick ins Publikum die reale
Aufführungssituation und hüllt das surreale Katastrophenszenario in milde Ironie. Eine sanfte
Satire, die das Abrüsten, Abregen, die Gelassenheit und die Möglichkeit das Beste aus jeder
Situation heraus zu holen, gegen Aufregung und Aufrüstung, gegen die Angst und Pessimismus
setzt. Sympathisch und entspannend.

onemorequestion
/ Joonas Lahtinen, Mikko Niemistö und andere: “YoYo – You are On Your
Translation excerpts:

You might really feel at ease here, in this ambience, if you didn’t constantly hear the
admonishing voice from the off that reminds us about past and upcoming catastrophes.1 / 2
The hour that we spend in the rugged and cold basement whose walls get decorated
through curious fresco-like memory videos, lives from Mikko Niemistö’s mischievous
performance. He furnishes the vaulted crypt carefully and leisurely, like a prudish
housewife, reflects on the performance situation and gives friendly glances at the
audience, thereby wrapping the surreal catastrophe scenario in soft irony.
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2014
YOYO - You are On Your Own
by onemorequestion / Joonas Lahtinen u.a.
URB 14 / Kiasma Theatre / Finnish National Gallery, Helsinki
► Interview:

Translation:

Aamulehti,19.06.2014
page B13

Catastrophe performance in an evacuation
shelter – will it be an intimidating experience
for the spectators?
YOYO – You are On Your Own introduces the audience to
Survivalist thinking and outlines various future threats from
nuclear disaster to Third World War. The performance that
premieres in Helsinki in August takes place in an authentic
evacuation shelter that can host up to 40–50 spectators.
What is YOYO about, performance artist Joonas
Lahtinen?
-It will be an odd presentation of a special shelter interior
prototype. It might be characterized as a very curious
lecture performance but we won’t use any Powerpoints
etcetera – it is an art project.
What do you want to say with the performance?
-YOYO reflects on the changing parameters of
“preparedness“ and of our “essential“ needs; what would
we really need in order to survive long periods of time in
a closed and claustrophobic environment, without all the
experience horizons that we’ve got used to? It can be that
water, bread and shelter won’t be enough for us. We may
also need things that help us maintain our mental health
and strength. That’s what our interior design plays with.
Will it be an intimidating experience for the spectators
to take part in the performance?
-Well, we’ll create some kind of “unconventional“ or
odd ambiences. But although our theme is naturally a
serious one, there will also be humourous moments in the
performance. YOYO is not a simple horror story.
Was it difficult to get permission to use an authentic
shelter for an art project?
-It took quite a while to find a suitable site but after getting
to hear about the Punanotko evacuation shelter things
started to work out. As far as I know, the shelter has been
in rescue use in the past and is still on standby. Until this
summer, an opera group used it as their rehearsal space
and a dance school will move in after us.
Are catastrophies a productive theme for art?
-Yes. Difficult and multifaceted issues that you can’t quite
control or make sense of urge you to think creatively and
avoid the everyday paths of thought.
What do you think, what kind of catastrophe will
destroy our planet?
-Well, if we don’t change our current way of life – that is,
if the gap between the very wealthy and the very poor
continues to grow and if we continue to exploit the natural
resources like we are doing today – we will face some
kind of a serious global catastrophe. Natural catastrophes
and social and political problems are and will be tightly
intertwined.
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► Review by Marja Silde:

Teatteri & tanssi+sirkus, 05/2014
page 47

Translation excerpts:
The performance concept
is powerful. It blurs the
borders between the
performance situation and
reality in an engaging way
... Here, survival is not
assured through power
and strength but by using
advance planning, brains
and serenity ... the FinnishAustrian collective that
created the performance is
a definitely interesting new
acquaintance.
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lentoharjoituksia.
Vierotuksen jälkeen tuntui ylevältä mennä teatteriin. Teatteri Takomossa Noora Dadun ja
Joanna Haartin ystävyystrilogian kolmannelle osalle Estella ja Sofia hypnoosissa voi vain
antautua. Dadu, Haartti ja Minna Harjuniemi (yhteisohjauksen kolmantena kumppanina) vie
hengen (tai hengellisen) ja maailmallisen kamppailuihin, joita nämä Sophien ja Estellan
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seurasin Punanotkon väestönsuojassa survivalpilottia. Miten selvitä hengissä katastrofin
jälkeen 3 x 3 metrin tilassa? YOYOn Pelle Peloton -hahmo on käsittämätön yhdistelmä
kylmäjärkistä insinööriajattelua, maanista survivalismia ja herkkyyttä. Tässä
selviytymispaketoinnissa kalpenee Ikeakin. YOYO jatkaa Ein.Küchen.Bau – Tehtävänä
keittiön linjalla. YOYOssa survivalistin henkilökohtainen tarina nivoutuu globaaleihin
katastrofiuhkiin. Urbaanin tila politisoituu tälläkin tavalla.
Oulussa voi kokea Tornadon menemällä kotibileisiin omakotitaloon Parkkisenkankaalle.
”Kannattaa lähteä tänne sillä mielellä kuin tulisi juhliin. Hesseläinen maagisen teatterin
matka voi olla hyvä asenne”, on ohjaaja Ossi Koskelaisen opastus tähän viiden oululaisen
ja ex-oululaisen Tornado-reissuun. Aika mahtavaa, että joku antaa kotinsa esityskäyttöön.
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► “Where to go“ recommendation:

Helsingin Sanomat / Nyt-liite 31/2014, 01.08.-07.08.2014
page 3
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► Radio interview with Joonas Lahtinen and Mikael Aaltonen:
YLE Puheen Aamu, 01.08.2014, aired at 7:45 am, 29 min
http://areena.yle.fi/radio/2345164

Puheen Aamu
Urb - taide pohtii tilan käyttöä
Kiasman Urb - festivaali on jokavuotinen ubaanin
taiteen ja kulttuurin juhla. Festivaalia on järjestetty
vuodesta 2000 alkaen. Festivaali esittelee 10 päivän
aikana urbaanin taiteen moninaisuutta ja rikkautta
kotimaisten ja kansainvälisten taiteijoiden teosten ja
pr ojektien kautta. Juuso Pekkisen vieraana festivaalin
ohjelmasta ja tuotannosta vastaava Mikael Aaltonen,
sekä yksi festivaalin taiteilijoista Joonas Lahtinen.
Esitetty: Pe 1.8.2014 , klo 8.55 , 29 min, Yle Puhe

http://areena.yle.fi/radio/2345164
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I BLAME YOU, TONY BLAIR!
by Joonas Lahtinen u.a.
imagetanz 2014 / brut Wien, Vienna

Falter/Woche
Koproduktionshaus Wien

Ausgabe 10/2014 / Seite 2 / 5. März 2014 / Gesamtauflage: 63000

► “Where to go“ recommendation:

Das Beste
der Woche
Falter:
Woche, 10/2014, 05.03.2014

page 2
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► “Where to go“ recommendation:

Finnland.at, 06.02.2014
http://www.finnland.at/public/default.aspx?contentid=298272&nodeid=35813&culture=fi-FI

imagetanz 2014 mit Arttu Palmio und
Joonas Lahtinen
imagetanz 2014 – Festival für Choreographie, Performance und Care

„Imagetanz 2014 nimmt in diesem Jahr eine der menschlichen Kernkompetenzen ins Visier:
Care! Mit dem zweischneidigen Motto „Who cares?” oder „Wen kümmerts?” im Hinterkopf
präsentiert imagetanz radikale und spielerische Positionen von lokalen und internationalen
KünstlerInnen. Während Wien in Sachen Gesundheits- und Sozialwesen in internationalen
Umfragen Spitzenplätze einfährt, legen die KünstlerInnen Schlupflöcher dieser vermeintlichen
Rundum-Fürsorge des Staates frei. Sie erforschen Paralelluniversen des Systems und gehen
den sozialen und performativen Dynamiken von Zwischenmenschlichkeit auf den Grund. Mit
dem Motto „Who cares?“ spannt das imagetanz Festival einen Bogen von persönlichen und
öffentlichen Themen bis hin zu soziopolitischen und künstlerischen Fragestellungen. Die
performativen Formate, die von intimen Begegnungen bis zu ortsspezifischen Projekten reichen,
sprechen das Publikum auf jeweils ganz eigene Art und Weise an. Nach der langjährigen Leitung
von Bettina Kogler ist das diesjährige imagetanz Festival erstmals von Katalin Erdödi kuratiert,
die im April 2013 die Künstlerische Leitung des Festivals übernahm.“

Mit Arttu Palmio und Joonas Lahtinen hat imagetanz in diesem Jahr auch zwei finnische Künstler
im Programm:

Arttu Palmio lädt sein Publikum in Welcome in One-to-One Performances zum Zwiegespräch um
zu erfahren, von welchen materiellen oder immateriellen Sorgen es sich befreien möchte. Daraus
entwickelt er individuelle Performances für die einzelnen BesucherInnen.

Ausgehend von einem leicht naiven Kreuzzug eines alternden Performancekünstlers kombiniert
Joonas Lahtinen u.a. in I BLAME YOU, TONY BLAIR! Fakten, Fiktionen und von Nostalgie geprägte
Zukunftsängste. Ein facettenreicher Kommentar von zwei Generationen Kulturschaffender zu
den Problemen zeitgenössischer Kunstproduktion und -rezeption.
(Text: imagetanz)
18.3.2014 17:00 - 22.3.2014 22:00
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► Interview / “Where to go“ recommendation:
Teatteri & tanssi+sirkus, 02/2014
page 9

Translation:
Artists, reclaim the arts!
Joonas Lahtinen (29) is a performance artist moved to Vienna whose Ein.Küchen.Bau delighted audiences at the Stage Festival in Helsinki last summer. It reflected on the ethos behind the fitted kitchen
and opened up wise views on our whole contemporary way of life.
Now, the group Joonas Lahtinen u.a. delves into the European art policy in their premiere of I blame
you, Tony Blair!. Its protagonist Harald Jokesch (in the photo) has been working in the German-speaking theatre field since the early 1980’s and personally experienced changes in the funding and
production structures of art. The performance combines fictitious and biographical elements from
Jokesch’s career.
“We’re making a bittersweet and humorous monologue by an aging performance artist, with an installational character as to the soundscape and set design,“ says Lahtinen.
“To the character Harald Jokesch, Tony Blair and the ’creative economy’ logic propagated by him are to
blame for these developments. Harald feels that because of Blair’s politics, especially freelance artists
have to work and think more and more like service providers,‘creative entrepreneurs.‘“
Joonas Lahtinen u.a. urges us to think about what the creative economy can offer to older performance
artists who don’t want to or who don’t have the skills to adopt the “marketing spirit.“
“What role does the theatre as an institution play in the contemporary society that worships efficiency,
measurability and profitability?“
I blame you, Tony Blair! premieres at the Imagetanz festival organized by the Brut Wien art centre. The
theme of this year’s festival is “Who cares?“ that refers to the different forms of art-making and caring.
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2012 - 2013
EIN.KÜCHEN.BAU
by Joonas Lahtinen u.a.
STAGE Helsinki Theatre Festival 2013
► Article:

Teatteri & tanssi + sirkus 6/2013
page 23-24
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Translation:
One of the most interesting works at Stage was Joonas Lahtinen’s small-scale EIN.
KÜCHEN.BAU that seemed to be the only performance art production in the festival program. The performance showed us a lone guy dabbling about in a 1970’s
styled fitted kitchen; it looked as if he had transformed into an efficient and hygienic
part of a “world-machine” envisaged by architects and community planners. EIN.
KÜCHEN.BAU that has been touring Europe was a funny and illustrative performance about the odd human utopias to make the world a better place.
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EIN.KÜCHEN.BAU
by Joonas Lahtinen u.a.
Freischwimmer Festival 2012/13:
Sophiensaele Berlin, brut Wien, Gessnerallee Zurich, Mousonturm Frankfurt,
FFT Dusseldorf, Kampnagel Hamburg

► RADIO FEATURES AND INTERVIEWS
rbb Kulturradio, 27.10.2012, 10:45, duration 05:08 min
Feature about the Berlin premiere of EIN.KÜCHEN.BAU at Sophiensaele Berlin
Ö1 Kulturjournal, 09.11.2012, 17:05, duration 05:58 min
“Where to go“-recommendation and feature about the rehearsals of EIN.KÜCHEN.BAU at brut Wien
Radio Orange, Sweetspot, 14.11.2012, 20:00, duration 45:07 min
Feature about the Freischwimmer-Festival at brut Vienna including a 10-minute-interview with Joonas
Lahtinen and Luzie Stransky
Radio X, Sisu-Radio, 13.01.2013, 11:00, duration 60:00 min
Joonas Lahtinen and Luzie Stransky as live guests in the expat Finnish radio show due to the ”EIN.
KÜCHEN.BAU“ premiere at Mousonturm Frankfurt
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► Review by Hans-Christoph Zimmermann:
Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf
24.01.2013
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► Review by Alexandra Kedves:
Tagesanzeiger, Zürich
24.11.2012
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Der Standard/Bundesland
Koproduktionshaus Wien

Seite 36 / 8. November 2012 / Gesamtauflage: 104004

► “Where to go“ recommendation:

Standard,
Vienna
"Houston,Der
wir haben
ein Problem"
08.11.12

5781%

Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer persönlichen Information. Die Weitergabe oder Übermittlung an Dritte ist nicht gestattet

► “Where to go“ recommendation:
Die Presse, Vienna
09.11.12

Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer persönlichen Information. Die Weitergabe oder Übermittlung an Dritte ist nicht gestattet
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► Review by Maija Karhunen

Mustekala, 17.12.12
http://www.mustekala.info/node/37078

Keittiö kodin sydämessä ja vallan ytimessä - Joonas Lahtisen
installaatioperformanssi EIN.KÜCHEN.BAU
Maija Karhunen 17.12.2012
Joonas Lahtisen installaatioperformanssi EIN.KÜCHEN.BAU on osana
performanssista ja live artista koostuvaa Freischwimmer!-festivaalia, joka kiertää
saksankielisissä maissa helmikuuhun 2013 saakka.
Saksan kielen sana Einbauküche (englanniksi fitted kitchen) viittaa länsimaiseen
teolliseen keittiöön, joka koostuu kaapeista, hyllyistä ja erilaisista laitteista, joilla
kaikilla on oma tarkasti mitoitettu paikkansa keittiötilassa. Mieleeni muistuu oma
yläasteaikainen kotitalousopettajani, jonka mukaan käytännöllisessä keittiössä lieden,
hellan ja jääkaapin väliin piirtyvän kolmion laidat ovat mahdollisimman lyhyet. Ajatus
standardisoidusta keittiöstä on peräisin itävaltalaiselta arkkitehdiltä Margarete
Schütte-Lihotzkylta hänen vuonna 1926 julkaisemasta teoksesta Frankfurt Küche.
Schütte-Lihotzkyn tavoitteena oli vapauttaa naisten aikaa loppumattomien
keittiötöiden ikeestä kehittämällä mahdollisimman tehokkaan ja kätevän keittiön.
Kuitenkaan Schütte-Lihotzkyn keksintö, tai edes sodanjälkeisen kulutusyhteiskunnan
myötä länsimaissa yleistyneet kodinkoneet eivät häivyttäneet mielikuvaa keittiöstä
naisten valtakuntana. Naiset tekevät edelleen valtaosan kotitaloustöistä vielä 2010luvun Suomessa.

Ein Küchen Bau (copyright Florian Rainer)
Margarete Schütte-Lihotzky pohti aikanaan teoksessaan Frankfurt Küche myös
arkkitehdin valtaa elämämme ja olemisemme määrittelyssä. Kun ihminen haluaa
nauttia kirjallisuudesta, hän lukee kirjan, tai kun hän haluaa altistua kuvataiteelle,
hän menee näyttelyyn. Arkkitehtien, näiden kaupallisen rakennusteollisuuden ja
taiteellisen näkemyksen rajapinnalla työskentelevien tekijöiden luomukset vaikuttavat
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meihin Schütte-Lihotzkyn mukaan kuitenkin paljon voimakkaammin. Eri taiteenlajien
vaikuttavuus on ehkäpä monimuotoisempi kysymys kuin Schütte-Lihotzky antaa
ymmärtää, mutta emme varmastikaan aina tiedosta arkkitehtuurin valtaa määritellä
paitsi käsitystämme esteettisestä tai toimivasta ympäristöstä, myös fyysisen
toimintamme rajoja. Lähtökohtana on standardiksi mielletty keho, jolle pyritään
luomaan mahdollisuus toimia ”luontevissa” asennoissa. Esimerkiksi teollisen keittiön
työtason syvyys määrittyy käsivarren pituudella, korkeus kyynärpään oikealla
kulmalla. Länsimainen käsitys ergonomiasta on tosissaan erilainen verrattuna
vaikkapa (ei-länsimaalaistuneeseen) aasialaiseen, jossa on luontevaa laittaa ruokaa
kyykkyasennossa ja syödä lattialla istuen.
Rationaalinen keittiötuote ja itseään toteuttava kodin hengetär
EIN.KÜCHEN.BAU -teoksessa kapitalistisen teollisuuden keittiötuote on paikka, jossa
unelmayksilö niin ikään kapitalistisen yhteiskunnan luomuksena voi kaikkivoipana,
ainutlaatuisena persoonana toteuttaa itseään luovasti ja vapaasti. Esitys tuokin esiin
kaksi erilaista ympäristömme rakentumisen tapaa. Esityksen ensimmäisessä
vaiheessa teollinen keittiö rakennetaan paikoilleen ennätysvauhdissa ja
persoonattomasti kylmien loisteputkien valossa. Lahtinen ja Andreas Wiesbauer
toimivat työmiehinä sinisissä rakentajan haalareissaan täsmällisesti ja
persoonattomasti metronomin säksättäessä taustalla. Välillä Lahtinen pauhaa
megafoniin ihanteellisen keittiön ominaisuuksista kuin paraskin propagandisti. Keittiö
rakentuu rationaalisin perustein, mittojen, toimivuuden ja ekonomisuuden mukaan.
Rakennusvaiheen jälkeen Lahtinen pukee ylleen kotimekon ja alkaa hyräillen asetella
paikoilleen keittiötarvikkeita, lämmintä valoa hehkuvia pikkulamppuja, nostalgisesti
rätisevän radion ja toinen toistaan kitchmäisempiä pitsikoristeita. Keittiöstä tulee
henkilökohtainen, kodikas ja omaa makua ilmentävä. Kodin hengetär Joonas Lahtinen
on kuitenkin vain tiettyyn rajaan asti, sillä kaapit hän täyttää muovipakkauksiin
pakatuilla mikroaterioilla!

Ein Küchen Bau (copyright Deniz Sözen)
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Rakennusesityksen lisäksi EIN.KÜCHEN.BAU –teos on esillä itsenäisenä installaationa.
Lämpöinen ja valoisa keittiö lepää ylhäisessä porvarillisessa yksinäisyydessään
keskellä näyttämöä. Se eristäytyy tiukasti muusta tilasta, berliiniläisen Sophiensaelen
pimeästä, kylmänkolkosta entisestä teollisuussalista. Keittiö on yksityinen tila, joihin
ulkopuolisilla on asiaa vain kutsuttuna. Keittiönkaappeihin on kirjoitettu erilaisia
lauseita, esimerkiksi ”Meine Küche. Mein Reich.” Keittiössä yksilö on vapaa oman
elämänsä valtias, jolle keittiö on hallittavissa oleva valtakunta. Kätevä ja toimiva
keittiö tuo hyvänolon tunteen. Keittiössä toteutetaan yksilön itsemääräämisoikeutta ja
rakennetaan identiteettiä paistamalla pihvejä tai karjalanpiirakoita. Installaatioon
kuuluvassa äänimateriaalissa ihmiset kertovat keittiösuhteestaan ja videolla nähdään
erilaisia keittiöitä asukkaineen. Keittiössä kaikki on hyvin, se on leppoisan touhuilun,
levon ja rentoutumisen paikka. Kodin sydämessä ihminen voi olla kaikessa
rauhassaan, hänen ei tarvitse suorittaa tai esittää muuta kuin itseään. Hyllyssä lepää
myös Banana Yoshimoton teos Kitchen, jonka päähenkilölle Mikage Sakuralille
ruuanlaitto toi tyhjään ja yksinäiseen elämään sisällön ja merkityksen. Lahtinen tekee
installaatioon myös lyhyitä interventioita: lämmittää valmisaterian, juo kaljan ja
pohdiskelee, miksi hyllyllä lojuvassa, 2000-luvulla julkaistussa arkkitehtuurin
perusteoksessa keittiö määritellään vielä ”Frauensacheksi”, siis naisten asiaksi.
Installaation rikkaasta materiaalista olisi varmasti voinut ammentaa esityksellisesti
vielä lisääkin. Joonas Lahtisen teoksessa EIN.KÜCHEN.BAU arkinen keittiö tulee esiin
herkullisen rikkaana ja moneen suuntaan assosioituvana tilana. Se on yksityisen ja
yleisen, henkilökohtaisen ja poliittisen, maskuliiinisen ja feminiinisen, teollisen ja
personoidun rajalla. Lahtisen luomassa keittiössä ideologiat ja valtasuhteet tulevat
epämukavan näkyviksi ja keittiössä otetut askeleet paljastuvat tarkasti
koreografioiduiksi.

Ein Küchen Bau (copyright Deniz Sözen)
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