
 

Vietin syksyllä 2019 kolme viikkoa Delnicessä, pienessä kaupungissa Kroatiassa. Pyrkimyksenäni oli luoda 
suhde paikkaan, sen tarinoihin ja ideoida teosta, joka oli määrä toteuttaa keväällä 2020. Kolmessa viikossa 
ei paljon ehdi tapahtua. Oman irtonaisuutensa ehtii ehkä havaita ja ehtii kysyä, miten ruumiini on tai voisi 
olla täällä? Mihin se voisi osallistua? Mistä vaikuttua? Mitä koskea?  

Jokin ehtii ehkä tuossa ajassa vetää puoleensa, jokin vierastuttaa.  

Tapaamieni paikallisten ihmisten kertomuksissa kuului huoli ja murhe siitä, että heidän yhteisönsä katoaa, 
kun muuttoliike verottaa pienen paikkakunnan väestöä. Ehkä taiteilijat voivat ehdottaa uudenlaisia 
sururituaaleja tai tapoja luoda entistä intiimimmän yhteyden siihen, mitä jää jäljelle kun toiset lähtevät. 
Upean mutta huonokuntoisen metsän ympäröimässä Delnicessä metsä on keskeinen elinkeino. Nyt 
katoamassa eivät ole ainoastaan ihmisten perinteet vaan myös kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuus. 
Kehollisen tiedon, avoimuuden ja empatian vaaliminen tuntuu tärkeältä suhteessa tähän kehitykseen.  

Jokin aktivoitui ja herkistyi minussa, kun astuin lähellä sijaitsevan Lokvarkan luolaston suuaukosta sisään. 
Jokaisen katosta tippuvan pisaran saattoi kuulla kuljettavan kalsiittia paikasta toiseen. Joka puolella minua 
kehittyi käsittämättömällä hitaudella uusia mineraalimuodostelmia, vaikka ensisilmäyksellä luola antaa 
jähmeän ja muuttumattoman vaikutelman.  

Luola on eläväinen seuraus kalkkikiven ja happaman veden miljoonien vuosien intiimistä 
vuorovaikutuksesta. Se on oikeastaan jatkuva luova prosessi. Luolan sisällä, sen elimistössä, tunsin kehoni 
olevan suorassa suhteessa aikaan — hetkellinen ja pieni. Se sai minut uhmakkaaksi sitä ankaruutta 
kohtaan, jolla ruumiillisuuteen ja suorituskykyyn länsimaisessa kulttuurissa suhtaudutaan. Luolan 
alastomuus kevensi minussa jotain: kasaan painava häpeä ja riittämättömyyden tunne väistyivät, oloni oli 
pitkästä aikaa leikkisä. Pohdin mitä halun vapauttaminen voisi tarkoittaa. Haaveilin välittömyydestä ja 
radikaalista avoimuudesta erilaisissa kohtaamisissa. Ajattelin fluidia seksuaalisuutta, queereja 
tulevaisuuksia. Ajattelin normien ylläpitämisen ja purkamisen toisiaan kuluttavaa liikettä Ajattelin sitä 
väistämätöntä kohtaa ihmissuhteen syventyessä, jolloin paljastuu omassa haavoittuvuudessaan, ja 
millaista kivettymistä siitä saattaa seurata.  

Sitten ajattelin vettä.  

Katselin veden taukoamatonta työtä, jolla se oli satojen tuhansien vuosien ajan tehnyt kallioon tilaa. 
Ajattelin veden kädenjälkeä. Kuinka se on nuollut, siloittanut, valellut, kostuttanut, painautunut, imeytynyt, 
syövyttänyt, erottanut ja huokoistanut. Veden toiminnan hellä itsepintaisuus kosketti minua, ja halusin 
jollain tavalla koskettaa sitä takaisin. Halusin kuvitella miten läheisyys syntyy ja muuntuu. Halusin kuvitella, 
miten halu nousee pintaan noissa erityisen kauniissa tiloissa.  
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