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• Poriginal-gallerian yläkerrassa 
yleisö pääsee kurkistamaan tai-
teilijoiden työhuoneelle ja työ-
hön. Täällä ei kohtaa taidemaala-

ria maalaustelineineen tai esitellä 
grafiikan painamista.

Sen sijaan siellä näkyy leluak-
vaarion päällä pyörivä kynsilak-
kapullo, jumppapallo, strobova-
lo, pieni ananas, paljettimekko ja 
muuta sekalaista tavaraa. Seinään 

on kirjoitettu suunnitelmia, os-
toslistoja ja niitattu ruokakasseja.

Johannes Klaus Koskinen lii-
maa muovisia silmäkoristeita 
nänneihinsä. Viljami Nissi keit-
tää kahvia, tutkii erilaisia valon-
lähteitä ja kerää esineitä huoneen 
keskelle: banaaneja, ketsuppia, jä-
tesäkkejä, astioita, läpinäkyvää 
muovia.

Äkkiä Nissi paiskaa tennarit ja-
lastaan ja vetää korkeakorkoiset 
sandaalit jalkaansa. Johannes pe-
see kädet käsidesillä ja hioo sillä 
banaaninkin.

 Nissi nitoo sukkahousut pyl-
vääseen, vetää ne päänsä ja har-

teidensa yli ja alkaa venyttää tie-
tään irti pylväästä.

Kohta banaanit saavat kyytiä 
niin muovikääreessä kuin suk-
kahousujen sisällä. Nissi iskee 
sukkahousuissa roikkuvilla ba-
naaneilla raivoisasti puupylvästä.

ViErailija, oletko hämmentynyt? 
kysytään galleriassa vierailijoilta 
näyttelymateriaalissa.

– Omasta mielestämme teem-
me normaaleja asioita, mutta toi-
sista ne ovat ehkä omituisia. Vä-
hän jännittää, kun sisään kävelee 
ihmisiä. Tulee halu selitellä, mitä 
olemme tekemässä, Koskinen ja 

Nissi kertovat.
Selitetään siis. Kankaanpään 

taidekoulussa opiskelevat per-
formanssitaiteilijat ottavat täs-
sä tuntumaa erilaisiin materiaa-
leihin. Spontaanissa harjoituk-
sessa on esityksen tuntua: vah-
vaa läsnäoloa, yllättäviä käänteitä 
ja huumoria.

Ideana on, että yleisö saa kä-
vellä sisään seuraamaan taiteili-
joiden työtä, ja heille voi esittää 
kysymyksiä. Duo Johannes & Vil-
jami ei esitä nyt performansseja 
vaan suunnittelee ja valmistelee 
niitä sekä tekee niihin liittyviä 
harjoituksia ja demoja.

Tervetuloa taiteilijan työmaalle
●●  Tämä työhuone ja siellä 

työskentely saattavat  
hämmentää vierailijaa.  
Onneksi kysellä saa luvan kanssa.
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Mikä?

Kokeileva  
työtila

  • Live Art Development 
Agency Finland LADAF:n 
performanssi- ja esitystai-
teen kokeileva työtila Porigi-
nal-galleriassa 4.–28.6.

  • Poriginalin alakerrassa on 
esillä kansainvälisen video-
performanssin helmiä.

  • Yläkerrassa yleisö voi seu-
rata esitystaiteen taiteellista 
työskentelyä kesäkuun ajan. 
Galleriassa työskentelevät 
7.6. Johannes Klaus Koski-
nen ja Viljami Nissi, 8.–9.6. 
Asta Honkamaa ja Dooris-
koira, 10.6. Mimosa Pale, 
11.–12.6. Tuomas Laitinen, 
13.–16.6. Tiia-Mari Kolibri.

  • LADAF on elävän taiteen 
managerointiprojekti, joka 
käynnistyi keväällä Porissa.

  • Poriginal-galleria avoinna 
tiistaista sunnuntaihin 11–18 
osoitteessa Eteläranta 6, 
Pori.

”Vähän jännittää, 
kun sisään kävelee 
ihmisiä. Tulee halu 
selitellä, mitä olem-
me tekemässä.”
KosKINEN & NIssI

Performanssitaiteilijat  
Johannes Klaus Koskinen ja  
Viljami Nissi (taustalla) ottavat 
tuntumaa materiaaleihin vähän 
erilaisessa taiteilijan työhuonees-
sa Poriginal-galleriassa.

Viljami nissi inspiroituu pylvääseen niittaamistaan sukkahousuista.

VEErA KorHoNEN/SK

He ovat valmistautuneet tapaa-
maan vieraita, kuten muutkin sa-
massa tilassa työskentelevät tai-
teilijat. Kyse on gallerian valloit-
taneesta performanssi- ja esitys-
taiteen kokeilevasta työtilasta.

sEINÄN vuokaaviossa näkyy Kos-
kisen ja Nissin kesän performans-
seihin liittyvää ideointia. Usein 
ne saavat alkusysäyksen jostain 
erikoisesta ideasta, kuten halusta 
kylpeä nuudeleissa tai glitterissä 
tai sulattaa pääsiäispupu liedellä.

Miksi ruoka ja alastomuus liit-
tyvät niin usein performanssei-
hin?

– Arjessa alastomuuteen ja ruo-
ankäyttöön liittyvät niin selvät 
normit. Tutut, arkipäiväiset asi-
at käännetään päälaelleen yleisön 
edessä. Se paljastaa paljon maail-
man rakenteesta, duo vastaa.

Performanssitaiteilijalle oma 
keho on ykköstyökalu. Keho hie-
rotaan siirapilla, kääritään kel-
muun ja saadaan tarvittaessa ok-
sentamaankin. Nissiä on seuran-
nut vieretysten itkua pidättelevä 
katsoja ja toinen joka nauraa.

Duo kertoo, etteivät he pyri 
shokeeraamiseen.

– Se estää muiden tunteiden 
tuntemisen ja ajattelun, Koski-
nen sanoo.

Transmies Koskinen kertoo ko-
keneensa pahaa kehoristiriitaa ja 
purkaneensa sitä itseään häpäise-
viin performansseihin. Esitykset 
ja kokemus kehosta ovat kuiten-
kin muuttuneet.

PaRhaaT performanssit ovat hei-
dän mielestään säväyttäviä, itse-
ironisia, idearikkaita ja oivalta-
via. Ne ovat esiintyjilleen oma-
kohtaisia ja antavat katsojillekin 
voimakkaan tunnetilan. Nissiin 
uppoaa se, että esiintyjä laittaa 
itsensä täysin likoon ja tekee nä-
ennäisen brutaaleja asioita.

Nissi sanoo, että jotkut ajatte-
levat kenen tahansa pystyvän sa-
maan. Se ei ole totta.

– Tässä joutuu tekemään pitkän 
treenin sen suhteen, että pystyy 
olemaan oma itsensä, Koskinen 
sanoo ja jatkaa:

– Oman haavoittuvaisuuden 
osoittaminen, inhimillisyys, se 
että tulee asiansa kanssa ihmis-
ten eteen ja on sitä, mitä on. Se 
on aina voimauttavaa molemmin 
puolin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
myönsi yli miljoona euroa tukea 
taiteen ja kulttuurin harrastustun-
tien järjestämiseen koulupäivän 
yhteydessä sekä 800 000 euroa tai-
teen perusopetuksen saatavuuden 
parantamiseen. 

Porin kaupunki sai 50 000 euroa 
harrastetuntien (sanataide, eloku-
va, arkkitehtuuri ja kulttuuriperin-
tö) järjestämiseen ja Nakkila 5 600 
euroa (elokuva). Ulvila sai 18 900 
euroa taiteen perusopetuksen saa-
tavuuden parantamiseen.

Tukea Porin ja Ulvilan koululaisille

Musiikki
• GIUsEPPE VERdI: 
MEssa da REqUIEM
5.6. Eurajoen Kustaa Aadolfin  
kirkossa. reetta Haavisto  
sopraano, Niina Keitel mezzo- 
sopraano, Tuomas Katajala tenori,  
Mika Kares basso ja Ilpo Laspas 
urut. Eurajoki Bel Canto 5.–12.6.

Solistinen loisto kukoisti en-
simmäisen kerran Verdin Re-
quiemin ensiosan Kyriessä, kun 
tenori Tuomas Katajala ka-
jautti Kyrie eleison ja heti pe-
rään basso Mika Kares Christe 
eleison. Sopraano Reetta Haa-
viston ja mezzosopraano ja 
Niina Keitelin Herra armah-
da ei jäänyt hehkussaan yhtään 
miesten äänten varjoon.

Sielunmessun esittämisen 
lähtökohdat eivät olleet kum-
moiset. Eurajoki Bel Cantolla 
ei ole käytettävissään kuoroa 
eikä säestävää orkesteria. Re-
quiem-osasta oli jätetty pois 
Tuba mirum ja Sanctus, jonka 
kaksoiskuoro laulaa. Dies Irae-
ta oli typistetty ja samoin pää-
tösosaa Libera me.

Kuoron syvän soinnin kor-
vasi elinvoimaisesti laulava 
solistikvartetti. Ilpo Laspas 
uruissa otti hyvällä maulla ir-

ti soittimesta sen verran kuin 
oli mahdollista. Ristinmuotoi-
sissa suomalaisissa puukir-
koissa urut yleensä eivät juu-
ri voimallaan kirkkoa täytä. 
Toisaalta piti huolehtia, että 
laulu kuuluu. Parvelta se kuu-
lui erinomaisesti.

Requiem-osan a cappella 
-kuoro soi neljällä laulajalla 
täyteläisesti. Vaikka Dies ira-
essä tuomiopäivän pasuunat 
puuttuivat, niin vihan päivän 
tuomitseva kauhistus tuli to-
deksi Mika Kareksen komeas-
sa soolossa.

Niina Keitel säväytti Liber 
scriptus -osassa tummanpu-
huvalla mezzosopraanollaan, 
joka kiipesi vaivattomasti ma-
talaan rekisteriin. Tuomas Ka-
tajalan soolo Ingemisco-osassa 
sai yleisön lämpenemään vo-
kaalisella soinnukkuudella.

Äänellisen hehkutuksen hui-
pennus oli Reetta Haaviston 
soolo päätösosassa Libera me. 
Sopraano soi lyyrisdraamalli-
siin äänenpainoin saavuttaen 
taiturillisen notkeasti kimmel-
tävän ylärekisterin.

Katolisen kuolinmessun 
oopperaväritteisen satsin aisti 
vuolaana koko teoksen ajan.

KaIja hUIda

Solistikvartetti 
lauloi voitokkaana

• hELsINKI. Kansallisooppe-
ran entinen johtaja, kapel-
limestari ja pianisti Juhani 
Raiskinen on kuollut. Hän 
kuoli sunnuntaina sairauskoh-
taukseen 78-vuotiaana, vahvis-
tetaan Kansallisoopperasta.

Raiskinen kuoli sunnuntai-
iltana kesken puutarhatöiden 
kesäasunnollaan Jämsässä, 
kertoo pitkäaikainen ystävä, 
Yleisradion entinen musiik-
kipäällikkö Antero Karttu-
nen STT:lle. Hänen mukaan-
sa Raiskisella oli sydänvika.

Raiskinen oli Kansallisoop-

peran johtaja 1974–1984 se-
kä 1997–2001. Hän on ollut 
myös muun muassa kapelli-
mestarina Tampereen kau-
punginorkesterissa ja Tam-
pereen Teatterissa sekä mu-
siikillisen näyttämöilmai-
sun professorina Göteborgin 
Operahögskolanissa.

Juhani Raiskinen sai sävel-
taiteilijain valtionpalkinnon 
1983. sTT

Oopperajohtaja 
Juhani Raiskinen 
on kuollut

Juhani Raiskinen 1937–2016

• NaaNTaLI. Naantalin mu-
siikkijuhlille saapuu aikamme 
merkittävimpiin säveltäjiin 
lukeutuva Krzysztof Pende-
recki, joka johtaa ensi viikon 
perjantaina maineikasta puo-
lalaista Sinfonietta Cracoviaa. 

Orkesteri esittää muun mu-
assa Pendereckin alttoviulu-
konserton.

Tämän viikon torstaina juh-
lilla esiintyy Sinfonia Lahti, jo-
ta johtaa Okko Kamu. Kon-
sertti on Kamun viimeinen 
orkesterin ylikapellimestari-
na. sTT

  6 Musiikkijuhlat alkavat  
tiistaina ja päättyvät 18.6. 

Penderecki johtaa 
puolalaisorkesteria 
musiikkijuhlilla


