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Riikka Niemelä

Jaettuja ruumiillisia rytmejä

Lokakuun alussa osana kokeelliseen mu-
siikkiin keskittyvää Tulkinnanvaraista-
sarjaa järjestetty Äänitaiteen ilta kietoi hie-
nosyisellä tavalla yhteen neljän vokalistin, 
Thomas Bucknerin, Sanni Orasmaan, 

Outi Pulkkisen ja Juha Valkeapään yksilöllisten instru-
menttien soinnin. Ensi kertaa yhdessä esiintyneiden 
äänen taitajien improvisoitu esitys Myymälä2-gallerian 
tiloissa Helsingissä oli samalla Juho Laitisen kuratoiman 
sarjan ensimmäinen konsertti. 

Esitys sysäsi galleriassa liikkeeseen spontaanin äänten 
assemblaasin: vaimeita luonnonääniä, rajun voimal-
lisesti kirskuvia huutoja, ääntelyn rytmejä, pehmeitä 
jazz-soundeja, hyräilyä, rummutusta, kuiskauksia. 
Myymälä2:n neljä erilaista huonetta pintoineen, mate-
riaaleineen ja esineineen tarjosivat esitykselle akustiset 
puitteet, joissa ääni kantautui, kaikui ja heijastui eri-
laisin tavoin. Illan esitys rakentui samanaikaisista ääni-
tapahtumista eri puolilla galleriaa. Esiintyjät liikkuivat 
huoneesta toiseen ja tuottivat ääntä niiden eri kohdissa: 
lähellä puisia lattialautoja, lattiaa peittävällä tekstiilite-
oksella, huoneen nurkkaan kääntyneenä, kasvotusten 
yleisön kanssa tai näkymättömissä seinän toisella puolen. 
Intiimisti yleisön joukossa esitetty äänimateriaali tuotti 
voimakkaan kehollisen kuulijakokemuksen, jossa ääni 
tuntui ja kosketti. 

Äänitaiteen ilta nosti esille ennen kaikkea verbaalista 
kieltä perustavamman foneettisten ja affektiivisten mer-
kitysten tason. Sanojen poissaolo, tai tarkemmin ottaen 
niiden asettuminen äänivirrassa tasavertaisesti toisen-
laisten äänteiden rinnalle toi korostuneesti esille äänen 
ilmaisuvoiman, erilaisten äänenkäytön tapojen kommu-
nikoivuuden. Sanojen sijaan esiintyjien vuorovaikutus 
rakentui kielen paralingvistisin keinoin äänen painojen, 
korkeuksien ja voimakkuuksien sekä ilmeiden ja eleiden 
yhdistelminä. Ääni sai esityksessä samalla näkyvän 
muodon kehonkielenä, kuten lihasjänteytenä, kasvojen 
eksessiivisinä liikkeinä, pehmeästi sulkeutuvina silminä 
tai hengityksen rytmeinä. 

Äänteiden suhde kielen sopimuksenvaraisiin 
merkityksiin kiinnosti myös ranskalaisfilosofi Maurice 
Merleau-Pontya. Monissa 1940- ja 1950-luvun kieltä tai 
eleitä koskevissa huomioissaan hän hahmotteli puhutun 
kielen perustaa somaattisessa ruumiissa pohtien puheen 
fysiologian, yksilöllisen kehollisen ilmaisun ja kielen 
konventionaalisten merkkien rajapintoja. Bucknerin, 
Orasmaan, Pulkkisen ja Valkeapään esitys konkretisoi 
koettavaksi juuri tämän vaikeasti määrittyvän viestimisen 
alueen, äänteiden ja soinnin ilmaisevuuden. Lisäksi esi-
tyksestä saattoi etsiä muistumia niin dadan äänirunoihin 

otteita ajasta

kuin 1900-luvun puolivälin sattumanvaraisuutta ja ta-
pahtumaa korostavaan taideteoriaan. 

Sanojen ja niiden foneettisen rakennusaineksen li-
säksi Äänitaiteen illassa sekoittuivat keskenään äänen, 
laulun ja musiikin kategoriat. Esityksen viehättä-
vimpiä piirteitä olikin sen tapa väistellä tarkkarajaisia 
lokerointeja. Äänten kokonaisuudessa oli tunnista-
vinaan piirteitä eri musiikkityyleistä. Baritonin, jazz-
laulajan, kansanmuusikon sekä ääni- ja esitystaitelijan 
yhteisesityksessä toisiinsa lomittuivat vangitsevalla 
tavalla erilaiset musiikin tyylilajit, äänenkäytön 
kulttuuriset repertuaarit ja tekniikat sekä yksilölliset 
keholliset ilmaisutyylit.

Tarkempaa käsitteellistä tai temaattista sisältöä esi-
tykselle antamatta Äänitaiteen ilta vaikutti tarkentavan 
ääneen kehollisena ja välittömästi aistittavana. Elävän 
ääniesityksen heijastama ihmisyys ja voimakas tun-
neilmaisu virittivät siitä emotionaalisen kokemuksen. 
Levollisessa, mutta väkevässä esityksessä Bucknerin, 
Orasmaan, Pulkkisen ja Valkeapään akustisesti artiku-
loimien tunnetilojen skaala vaihteli hienovaraisesta ja aa-
vistuksenomaisesta äärimmäiseen ja liioiteltuun. 

Harjaantuneiden esiintyjien yhteistyössä äänilähdettä 
oli alussa paikoin vaikeakin erottaa toisesta. Gallerian 
eri huoneisiin levittäytyessään esitys toi sen sijaan esille 
tavan, jolla ääni ohjaa tarkkaavaisuuden suuntaa tilassa, 
kiinnittää huomion esiintyjästä toiseen esimerkiksi vaih-
tuvin rytmein tai voimakkuuksin. Liikkumalla galleriassa 
yleisö saattoi jäsentää eri tiloissa yhtä aikaa tapahtuvista 
esityksistä oman yksilöllisen teoskokemuksensa. Äänten 
keskinäisistä kytköksistä muotoutui esityshetkessä 
ainutkertainen ja katoava soiva teos. K
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