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K ierrän nykytaiteen näyttelyssä ja astun 
saliin, jossa vartijoita näyttää olevan yli 
tarpeen. Juuri kun olen tehnyt tämän 
huomion, kolme miestä pompahtaa 
tanssimaan ja laulamaan: ”Oh, this is 

so contemporary, contemporary, contemporary!” Tämä on 
niin nykyaikaista! Vartijoiden nopeatempoinen tanssi ja 
innostunut laulu sekä säikäyttää että riisuu aseista. Teos 
on olemassa lyhyen välähdyksen ajan, kunnes tanssijat 
vaikenevat, palaavat paikoilleen ja näyttelykierros jatkuu.

Niin nykyaikaista!
This Is So Contemporary on Tino Sehgalin (s. 1976) teos, 
joka esitettiin ensi kertaa Venetsian biennaalissa vuonna 
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2005. Sittemmin sen on voinut kokea eri museoissa, 
viimeksi Berliinin Gropius Baussa osana näyttelyä Welt 
ohne außen. Immersive Spaces since the 1960s. Saksalais-
englantilainen Sehgal on tunnettu teoksista, joita hän 
itse kuvailee rakennetuiksi tilanteiksi. Niihin liittyy 
olennaisesti katoavaisuus. Museo ei saa dokumentoida 
teosta valokuvin tai muutoin. Myös hankintasopimukset 
tehdään suullisesti notaarin läsnä ollessa. 

Mitä tarkoittaa olla niin nykyaikaista? Sehgalin 
teoksen nimen voisi tulkita irvailuiksi nykytaiteen maa-
ilmalle. Se tuntuu osoittavan kriittisesti kohti taidemaa-
ilmaa, jossa uusimpien trendien seuraaminen, oikeiden 
muotisanojen löytäminen ja taidekokemuksen jaka-
minen toisille juuri oikeaan aikaan on tärkeää. Sehgalin 
teoksessa kohdattu uusi asia ei ole kiinnostavaa, uutta, 
tärkeää, coolia, vaan nimenomaan contemporary – tässä 
ajassa kanssasi. 

Mediateorian ja estetiikan professori Knut Ebeling 
kirjoittaa esseessään There Is No Now: An Archeology of 
Contemporaneity (2017) siitä, miten Sehgalin teos tuntuu 
irvailevan aikalaisuuden käsitteelle. Teoksessa lausuttu 
toteamus paljastuu tyhjäksi tautologiaksi – ei ole ole-
massa mitään normatiivista määrettä sille, mitä on olla 
contemporary.1

Erontekoa vai yhteisyyttä?
Suomen kielessä on totuttu käyttämään sanaa ”nyky-
taide” kuvaamaan oman aikamme taidetta. Englannin 
kielen contemporary art on sävyltään hieman erilainen. 
Se sisältää ajatuksen yhdessä toisten kanssa ajassa olemi-
sesta. Mutta kenen ajasta on kyse? Mikä nykyisyys on 
tarpeeksi nykyistä?

Nykytaiteen historian näkökulmasta rajanveto mo-
dernin ja nykytaiteen välillä on hankalaa. Eri insti-
tuutiot ja tutkijat ovat ehdottaneet eri vuosia ja vuo-
sikymmeniä. Filosofi Peter Osborne kirjoittaa teok-
sessaan Anywhere and Not At All. Philosophy of Contem-
porary Art (2013), miten käsitteen ’nykytaide’ käyttö 
yleistyi toisen maailmansodan jälkeen. Sen avulla 
kiinnitettiin huomio juuri siihen hetkeen. Osbornen 
mukaan varhainen nykytaide ei kuitenkaan sisältänyt 
niin voimakasta eroa moderniin, vaan pikemminkin 
näyttäytyi modernin uusimpana osana.2 Suomessa 
Maire Gullichsen ja kumppanit perustivat Nykytaide- K
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yhdistyksen jo vuonna 1939. Sen tehtävä oli tuoda 
Suomeen ajankohtaisia kansainvälisen taiteen näytte-
lyitä.3 Myös pesäero vanhaan oli ilmassa.

Toisena vahvana ehdokkaana modernin ja nyky-
taiteen rajalle on pidetty 1960-lukua, jolloin erkaan-
tuminen alkoi voimistua. Tuo vuosikymmen oli myös 
pitkään Nykytaiteen museo Kiasman ja Ateneumin vä-
lisen työnjaon rajapyykki. 1960-luvun taiteen nähtiin 
ottavan etäisyyttä modernin perinteeseen: taide haastoi 
tekijyyden, taideobjektin, yleisön ja instituution muun 
muassa käsitetaiteen, poptaiteen, performanssin, maa-
taiteen ja instituutiokriittisen taiteen keinoin. 

Yksi keskeisistä keskusteluista modernin ja sitä seu-
ranneen ajan taiteen välillä on liitetty minimalismiin. 
Michael Friedin näkökulmasta modernin taiteen ko-
rostama taiteen autonomia ei ollut minimalismille 
tärkeää. Se oli päinvastoin kiinnostunut tutkimaan mah-
dollisuuksia venyttää taideteoksen rajoja. Tapa, jolla mi-
nimalismissa pyrittiin kiinnittämään katsojan huomio 
teoksen objektiluonteeseen, ja miten teokset tarvitsivat 
katsojaa ja tämän liikettä tullakseen koetuksi, oli uhka 
taiteen autonomialle. Vuonna 1967 julkaistussa artikke-
lissaan ”Taide ja esineellisyys” Fried hyökkääkin minima-
lismin teatterillisuutta vastaan.4 

1960-luvulla yleistyneet uudet taidemuodot ja ko-
keilut ovat nykytaiteen itseymmärryksen kannalta mer-
kittäviä. Tottuneelle 2000-luvun katsojalle ajatus katsojaa 
huomioivasta teoksesta, joka on paikkasidonnainen ja 
instituutiokriittinen, on peruskauraa. Modernismin nä-
kökulmasta tällainen teos ottaa tarpeettomasti huomioon 
esitystilan, katsojan ja taidemaailman valtarakenteet, eikä 
täten ole autonominen. Mutta 1960-luvusta ja sen mul-
listuksista on jo aikaa. Olisiko nykytaiteen rajaa syytä 
hilata lähemmäksi tätä päivää?

Viimeisin ehdotus modernin ja nykytaiteen rajanve-
doksi on vuosi 1989, jolloin Berliinin muuri murtui ja 
kylmä sota oli ohi. Osbornen mukaan vuodesta 1989 al-
kaneet muutokset merkitsevät uusliberalistista pääoman 
globalisaatiota. Kuten John Rajchman kirjoittaa, tuohon 
aikaan yhdistyy myös taiteen ja populaarikulttuurin vas-
takkainasettelun murtuminen, taiteen ja kritiikin käsit-
teiden muuttuminen sekä ’nykytaiteen’ käsitteen globaali 
leviäminen:

”Aikaisemman kriitikon roolin sekä siihen liittyvän ylei-
sön syrjäytti uudenlainen kuraattori, joka matkustaa usein 
lentokoneessa paikasta toiseen ja yrittää väsymättä toimia 
uusien keskustelujen aloittajana samalla kun on koko ajan 
pakotettu siirtymään uusin paikkoihin. [...] Nykytaide 
kääntyi suurten näyttelyiden, kuten biennaalien, taidemes-
sujen, huutokauppojen ja uusrikkaiden keräilijöiden puo-
leen.”5

Nytkö jo?
Suomen kielen käsite ’nykytaide’ on yhtä aikaa armolli-
sempi ja ankarampi kuin englannin kielen contemporary 
art. Nykytaide ei sisällä samaa ongelmaa, josta Osborne 

on puhunut: se ei tee minusta väkisin toisen aikalaista. 
Nykytaide korostaa vain uusinta uutta, nykyisyyttä – ja 
samalla synnyttää paradoksin. Uusin päivittää itseään 
koko ajan.

Rajchmanin maalaama kuva nykytaiteen suurista 
näyttelyistä, keräilijöistä ja superkuraattoreista on kovin 
kyyninen, muttei käy kiistäminen, ettei esimerkiksi 
1990-luvun jälkeen perustettujen biennaalien sekä ku-
raattorien ja yksityisien keräilijöiden määrä olisi kas-
vanut. Lisäksi taidemaailman uutuuden jano on jatkuva. 
Sehgal tuntuu yhtä aikaa solahtavan tähän maailmaan, 
joka etsii seuraavaa uutta spektaakkelia, ja samalla ha-
raavan sitä vastaan. Sehgalin rakennetut tilanteet ovat 
vaikeita keräillä, sosiaalisen median kannalta täysin 
epäonnistuneita – kuvauskielto! – ja erittäin kalliita to-
teuttaa, sillä teosten ihmisiä ei voi korvata koneilla. 

This Is So Contemporary palaa nykytaiteen perus-
taviin aiheisiin: esittämisen ja läsnäolon kysymyksiin. 
Jos René Magritten maalaus Kuvien petollisuus eli Ceci 
n’est pas une pipe vuodelta 1929 pakotti katsojan miet-
timään maalauksen, maailman, representaation ja kielen 
välisiä suhteita, Sehgalin teos houkuttelee miettimään, 
mitä katsomme, kun katsomme nykytaidetta. Tai mistä 
puhumme, kun puhumme nykytaiteesta. Tyhjään näytte-
lysaliin saapuva katsoja kohtaa vartijat, jotka ovat perin-
teisesti jotain teoksen liepeillä sijaitsevaa, korkeintaan sen 
kehykseen kuuluvaa, virallista ja mahdollisimman huo-
maamatonta. Vartijat on asetettu valvomaan katsojaa ja 
teoksia. Kun he pompahtavat tanssiin ja tunnustavat in-
nostuneisuutensa taiteen äärellä, teos tapahtuu esiintyjien 
ja katsojan kohtaamisessa, ja samalla viittaa jonnekin saa-
vuttamattomaan. This Is So Contemporary on sekä naiivi 
että moniselitteinen. Se antaa katsojalle ainutlaatuisen 
hetken, läsnäolon ja kohtaamisen kokemuksen. Teok-
sessa ollaan hetki yhdessä samassa ajassa, mutta tietäen, 
että tuo läsnäolo on aina vääjäämättä vajaata, ja jo aikaa 
sitten kadonnutta. 
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