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• Haku uudenlaiseen esitys- ja 
performanssitaiteen hankkeeseen 
on käynnistynyt. LADAFin Hau-
tumo on kymmenen kuukauden 
mittainen sparrausohjelma, joka 
tarjoaa osallistujilleen valmiuksia 
kansainvälisellä taidekentällä toi-
mimiseen.

– Performanssitaide on laji, jos-
sa teos vaatii sen, että taiteilija on 
läsnä teoksen esityspaikalla. Tä-
män takia kansainvälinen osaami-
nen on käytännössä välttämätön-
tä, jos haluaa levittää taidettaan 
maan ulkopuolelle, selittää esi-
tystaiteen läänintaiteilija Mari-
ka Räty, yksi hankkeen vetäjistä.

Taiteilija ja pedagogi Aapo Kor-
keaoja korostaa hankkeen tarjoa-
maa ennenkuulumatonta mahdol-
lisuutta esitystaiteilijoille ja esitys-
taiteen liepeillä työskenteleville.

– Kaikenlaista täydennyskou-
lutusta on totta kai tarjolla, mut-
ta Suomessa ei tähän asti ole ol-
lut tämäntyyppistä sparraustoi-
mintaa. Maailmanlaajuisestikin 
vertaillen Hautumo on aika lailla 
omaa luokkaansa.

Korkeaojan mukaan hanke 
mahdollistaa oman työn kehit-
tämisen tavalla, joka olisi mah-
dotonta ilman vertaistukea.

– Tyyppiesimerkki on se, että 
taiteilija työstää omalla työhuo-
neellaan teosta, joka saa esitys-
tilanteessa suppean palautteen 
ja mahdollisen julkisen kritiikin. 
Tämä on ainoa palaute, jonka hän 
saa pitkän prosessin päätteeksi, 
Korkeaoja jatkaa.

– Tässä hankkeessa lähdetään 
järjestelmällisesti avaamaan am-
mattimaisia prosesseja vertaistu-
en ja mentoroinnin avulla. Oman 
työn kehittämisessä päästään 
ihan toiseen sfääriin.

HautuMossa kootaan viiden 
osallistujan iskuryhmä, joka työs-

kentelee sekä yhdessä että erik-
seen. Ohjelmaan kuuluu viisi re-
sidenssiviikonloppua eri puolilla 
Satakuntaa. Niiden aikana hanke 
tarjoaa ryhmälle workshoppeja 
ja mentorointia alan ammatti-
laisilta.

Hanke huipentuu Isoon-Britan-
niaan suuntautuvaan vierailuun, 
jonka aikana ryhmä joko toteut-
taa valmiin esityksen SPILL-fes-
tivaalilla tai työskentelee muulla 
tavoin oman osaamisen edistä-
miseksi.

Suuntaviivat pidetään tarkoi-
tuksellisen väljinä, sillä koko-
naisuus määrittyy sen mukaan, 
millaisia osaajia ryhmään vali-
koituu.

Valitsijat korostavat, että ha-
ku ei ole suunnattu pelkästään 
taiteilijoille, vaan keille tahansa 
esitystaiteen kentällä ja sen lä-
hellä toimijoille, kuten kuraat-
toreille, tuottajille tai media-
alan osaajille.

– Ainutlaatuista tässä hank-
keessa on sekin, ettei ole mitään 
tiettyä agendaa, johon tähdä-
tään. Olennaista on ryhmän si-
säinen sekä ryhmän ja mentorin 
välinen kuuntelevuus. Koska tä-
mä on pilottihanke, tämä todella 
räätälöidään valitulle ryhmälle 
sopivaksi, Räty painottaa.

Korkeaoja ja Räty rohkaisevat 
kokeilemaan kepillä jäätä, jos tun-
tee hanketta kohtaan kiinnostus-
ta mutta ei ole varma omasta so-
veltuvuudesta.

– Me emme anna pisteitä ansio-
luettelon mukaan, vaan ansioluet-
telo auttaa luomaan kokonaisku-
vaa hakijasta. Tavoitteemme on, 
että ryhmä olisi mahdollisimman 
heterogeeninen, Räty jatkaa.

– On meidän etumme, että mu-
kaan tulee tyyppejä kaikenlaisista 
taustoista ja erimittaisilla histo-
rioilla alan parissa. Jos siis tun-
tuu, että olisi hankkeelle jotain 
annettavaa, kannattaa ehdotto-
masti hakea.

Haku päällä 
toisiin sfääreihin

●● Esitystaiteen osaamista on Satakunnassa ja 
Suomessa runsain mitoin, mutta kenttä on  
hajanainen ja huonosti organisoitu.

●● Hautumo on pilottihanke, joka tarjoaa alan  
tekijöille uudenlaisen mahdollisuuden kehittää  
työtään kansainväliseen suuntaan.

Pilottihanke

LADAFin  
Hautumo

  • Hakuaika LADAFin  
Hautumo -hankkeeseen on 
alkanut. Hakuaika  
päättyy 27. marraskuuta.

  • Hautumo on Suomessa  
toimiville performanssi- ja 
esitystaiteen ammattilaisille 
tarkoitettu mentorointiohjelma.

  • Se tarjoaa osallistujilleen 
valmiuksia kansainvälisellä  
taidekentällä toimimiseen.

  • Ohjelmaan kuuluvat  
yhteiset työpaja- ja sparraus-
viikonloput satakuntalaisissa 
residensseissä joka toinen 
kuukausi.

  • Näiden välissä tapahtuu 
itsenäistä etätyöskentelyä 
ohjelman mentorina toimivan 
esitystaiteilija Essi Kausalaisen 
tuella.

  • Hautumoon voi hakea  
esitys- tai performanssitaiteen 
kentällä toimiva ammattilainen 
– yksityishenkilö tai työryhmä.

  • Työskentelyaika on  
tammi–lokakuussa 2017, ja 
ensimmäinen kontaktijakso 
Raumalla 13.–15. tammikuuta.

  • Ryhmä käy tutkimus-,  
työskentely- ja esiintymis- 
matkalla Isossa-Britanniassa.  
Sisältö määrittyy ryhmän  
tarpeiden ja toiveiden mukaan.

  • Hakuohjeet ja muu  
informaatio: www.liveart.fi

”Kaikenlaista täyden-
nyskoulutusta on totta 
kai tarjolla, mutta Suo-
messa ei tähän asti ole 
ollut tämäntyyppistä 
sparraustoimintaa.”
AApO KORKEAOjA

Villinä rehottava esitystaiteen kenttä tarvitsee tuekseen pysyviä rakenteita.             Niitä tarjoavat LADAFin Hautumo -hankkeessa Aapo Korkeaoja, Marika Räty ja juha Mehtäläinen.

HautuMo-HaNkkEEN ja koko LA-
DAF-organisaation eli Live Art 
Development Agency Finlandin 
taustalla on se tosiseikka, että 
esitystaidetta tukevat rakenteet 
ovat Suomessa hyvin heikot ver-
rattuna muihin taiteenlajeihin. 
Osaamista on, mutta alan teki-
jät jäävät aivan liian usein yksin 
ja tyhjän päälle.

Aapo Korkeaoja pohjusti nyt 
aktivoituneen LADAFin syntyä 
käynnistämällä vuonna 2008 Pre-
sentaatio-tiedotuskeskuksen aja-
maan esitystaiteilijoiden asiaa.

– Sille oli silloin valtava tarve. 
Alalla oli iso liuta erilaisia toimi-
joita, festivaaleja, koulutusta ja 
niin edelleen, mutta ei mitään tai-
teen kentälle tyypillistä organi-
saatiota, Korkeaoja kertoo.

– Esitystaiteen kenttä oli ja on 
edelleen yksilöitten kautta raken-
tuva, hajanainen ja huonosti tuo-
tettu. Tuotantorakenteiden huo-
nous tuli vastaan kaikessa. Oli pe-
rusolettamus, että taiteilijat eivät 
saa palkkaa esityksistään, koska 
ei ollut taustalla olevaa rahoitus-
mallia.

LADAF syntyi jo tuolloin esitys-
taiteilijoiden asiaa ajamaan, malli-
naan Iso-Britanniassa menestyk-
sekkäästi toimiva LADA. Järjestö 
jäi kuitenkin vuosiksi naftaliiniin, 
kunnes esitystaiteen läänintaitei-
lijaksi valittu Marika Räty otti sii-
tä kopin keväällä 2016.

HautuMoN vEtÄjÄt vierailivat 
vastikään Isossa-Britanniassa, 
joka on esitystaidetta tukevi-
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”Performanssitaide on 
katoavaa taidetta, ja 
myöhemmin julkaista-
vat kirjat, tutkimukset 
ja dokumenttielokuvat 
nojaavat siihen materi-
aaliin, joka on taltioitu.”

Juha Mehtäläinen

Villinä rehottava esitystaiteen kenttä tarvitsee tuekseen pysyviä rakenteita.             niitä tarjoavat laDaFin hautumo -hankkeessa aapo Korkeaoja, Marika Räty ja Juha Mehtäläinen.
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en tuotantorakenteiden osalta 
maailman huippua. 

Ipswichissä tapahtuva SPILL-
festivaali teki puitteiltaan suu-
ren vaikutuksen, mutta muis-
tutti samalla, että suomalaisilla 
ja satakuntalaisilla tekijöillä ei 

ole mitään hävettävää.
– Satakunnassa on valtavan 

hyvä kasvualusta ja suuri määrä 
osaavia taiteilijoita. Hautumon 
avulla he pystyvät verkostoitu-
maan ja saamaan tukea kansain-
väliselle toiminnalle. Taiteelli-
nen taso on aivan riittävä, mutta 
sen avuksi tarvitaan tuotannol-
lista osaamista, Korkeaoja ja Rä-
ty korostavat.

Vaikka LADAFin Hautumo 
keskittyy Satakuntaan, on haku 
suunnattu alan tekijöille kautta 
maan ja jopa maan rajojen ul-
kopuolelle.

Satakunnan vahva rooli ei 
suinkaan merkitse nurkkakun-
taisuutta, vaan keskittyminen 
auttaa esitystaiteen kenttää ko-
ko Suomessa.

– Kun esitystaiteen raken-
teet kumuloituvat Satakunnas-
sa tietyn pisteen yli, toiminta 
saa jatkuvuuden ja jalansijan, 
josta hyötyvät kaikki muutkin.

EsITysTaIdE on hetken taidetta, 
joten esitysten taltiointi on alal-
la erityisen tärkeää. Dokumen-
tointi on ollut hajanaista ja yk-
silöiden varassa. LADAF pyrkii 
keskittämään myös tätä tärkeää 
osa-aluetta.

Juha Mehtäläinen on mukana 
arkistoimassa esitystaiteen do-
kumentteja D-ark -hankkeessa ja 
taltioi myös Hautumo-prosessia 
eläväksi kuvaksi.

– Suomessa ei ole arkistoi-
tu esittävää taidetta ja perfor-
manssitaidetta järjestelmällises-

ti oikeastaan minkään instituu-
tin kautta. Yksityisiä kokoelmia 
on kertynyt mittava määrä jo 
1980-luvulta lähtien, Mehtäläi-
nen kertoo.

Tehdas ry:n ja Porin taidemu-
seon yhteishankkeena toimiva 
D-ark on rajoittunut Satakunta-
kontekstiin, mutta Mehtäläinen 
uskoo LADAFin olevan väylä ar-
kistoinnin laajentamiseen maa-
kunnan ulkopuolelle.

– Performanssitaide on katoa-
vaa taidetta, ja myöhemmin jul-
kaistavat kirjat, tutkimukset ja 
dokumenttielokuvat nojaavat sii-
hen materiaaliin, joka on taltioi-
tu. Dokumentointi ja arkistointi 
ovat siis keskeisessä roolissa esi-
tystaiteen pysyvien rakenteiden 
kehittämisessä.

Kirja
Graeme 
thomson:  
George 
harrison
Like Kustan-
nus, 2016. 
574 sivua. 
Suomentanut 
Kirsi Luoma.

•George Harrison oli beat-
leista ristiriitaisin. Hiljainen 
takarivin poika, jonka elämä 
oli jatkuvaa tempoilua hillit-
tömän hedonismin ja hartaan 
kieltäymyksen välillä.

Poikana Harrison ei halun-
nut kuin soittaa kitaraa. Nuo-
rukaisena hän ei halunnut kuin 
päästä lähelle jumalaa. 

Aikuisena hän päätyi kui-
tenkin tekemään paljon muu-
takin. 

Mantran, meditaation, puu-
tarhanhoidon ja askeettisen 
elämää voimaan uskoneen 
Harrisonin Beatlesin-jälkeis-
tä elämää olisi voinut kuvailla 
munkkimaiseksi, elleivät koka-
iini, alkoholi, seksi, irtosuhteet 
ja nopeat urheiluautot – noin 
alkajaisiksi – olisi olleet siinä 
niin merkittävässä roolissa. 

Ja ellei hänen 25 hehtaarin 
tontillaan sijainneessa uus-
goottilaisessa palatsissa olisi 
ollut 120 huonetta.

Harrison oli sydämellinen 
– ja julma. Hän oli katkera 
– mutta empaattinen. Sitä – 
mutta myös tätä.

Hän oli aina valmis jaka-
maan omaisuuttaan muil-
le, olivat he sitten Krishnan 
palvojia tai koomikkoystäviä 
Monty Pythonista. Mutta Bri-
tanniassa tuskin on lakitupaa, 
jossa hän ei olisi käynyt tais-
telemassa puntiensa puolesta.

Harrison koki tukahtuvan-
sa The Beatlesin rivijäsenenä. 
Mutta kun hän vihdoin ”va-
pautui” yhtyeen kahleista, luo-
vuuden liekki paloi kirkkaana 
vain muutaman vuoden ajan. 
Suuret tekonsa Harrison oli 30 
ikävuoteen mennessä tehnyt.

Muun muassa Elvis Cos-
tellon ja Willie Nelsonin elä-
mänkerrat kirjoittanut Grae-
me Thomson tarkastelee Har-
risonin monitahoista persoo-
naa tarkkanäköisesti.

Hän ei jää kronologian tai 
tyhjyyttään kumisevien anek-
doottien vangiksi vaan pyörit-
telee Harrisonin persoonaa 
monelta kantilta, kiitosta ja 
kritiikkiä perustellusti jaellen.

aNTTI LÄhdE

Munkki, 
mutta 
kokaiinilla 
kuorrutettu

Legendaarinen hard rock & blues -yh-
tye Peer Günt viettää tänä vuonna 
40-vuotisjuhlavuottaan ja juhlakier-
tue kaartaa Porin Bar Kinoon perjan-
taina 11. marraskuuta. Yhtyeellä on 
takanaan yli 2 500 soitettua keikkaa ja 

tunnetuimpia kappaleita ovat muun mu-
assa Backseat, Bad Boys are Here, Barten-
der ja I Don’t Wanna Be a Rock’n’Roll Star.

Kouvolasta kotoisin oleva Peer Günt pe-
rustettiin vuonna 1976 ja Rockin SM-voit-
to heltisi vuonna 1984. Sen jälkeen levyjä 

ilmestyi tasaiseen tahtiin aina 1990-luvun 
puoleenväliin saakka. Vuonna 2006 yhtye 
palasi esiintymislavoille uudella kokoon-
panolla ja on levyttänyt sen jälkeen kol-
me levyä, tuorein Live Today, Gone To-
morrow (2011).

40-vuotias rockjyrä


