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Tämä teksti on yhtä aikaa sekä ajatusleikki, yritys valottaa historian kautta joitain laajennetun,
kokeellisen kentän käytäntöjä että ohjelmakokeilu – elokuvan, elokuvateatterin ja festivaalin
toteuttamista kokeellisen diskurssin monivivahteisena laboratoriona. Experi–Mentalities
(molekyylitasoa lähentelevä käsite, joka on pian jakautumassa atomeihinsa) tarkastelee
kokeellisuutta laajassa merkityksessä ja nostaa esiin ruotsalaisen elokuvan poikkitieteellisen
kentän. Elokuvallisissa kokeiluissa ja eksperi-mentaliteeteissa, joita Porin elokuvafestivaalilla 2021
näytetään, paljastuu käsitteen kahtia jakautunut luonne laajassa puoliavointen ja puolisuljettujen
tilojen kirjossa, joihin lukeutuu sirkus, vapaakaupunki, toimisto ja laboratorio. Näissä eksperimentaalisissa mikrotopoksissa kokeellisuus ja mentaliteetti kulkevat yhdessä tai päätyvät
konfliktiin, ja taiteellinen tarkoitusperä voi olla yhtä kokeellinen kuin metodi: trial and error,
hypoteesi ja evidenssi, avoimia parametrejä, lukemattomia muuttujia tai puhtaita rasituskokeita.
Täällä tieteelliset, taiteelliset ja sosiaaliset kokeet kohtaavat, tänne mahtuvat hallitut illuusiot,
prototyypit ja stuntit yhdessä spontaanien epäonnistumisten ja toimintahäiriöiden kanssa. Kyse on
yhtä aikaa taistelusta päästä kokeen sisään sekä pois siitä, yhtä paljon komediasta kuin
tragediasta. Mutta juuri tässä kokeellisessa väljyydessä uudet todellisuudet, totuudet ja
tulevaisuudet voivat tulla näkyviksi kriittisenä massana, jolla on potentiaalia erilaisiin ja
enigmaattisiin tiedon muotoihin.
Kuvataiteessa ja taide-elokuvassa kokeellisuus on pitkään ollut vain jossain määrin mukana, ei
pelkästään erottamassa kokeellista elokuvaa näytelmäelokuvasta tai dokumentista, mutta myös
korostamassa omaleimaisuuttaan – usein synonyyminä modernistisille ajatuksille genrejä ja
tyylilajeja uhkaavasta avantgardesta. Ruotsalainen kokeellinen elokuva1 hyödyntää nimensä
mukaisesti paljon erilaisia kokeiluja, joita 1950–70-lukujen loistoajan merkittävät taiteilijat ja
elokuvantekijät tekivät2. Useimmilla heistä3 oli tausta Arbetsgruppen för film -ryhmässä4 tai Svensk
experimentfilmstudiossa, joka perustettiin Tukholmassa vuonna 1950 ja joka vaikutti Ruotsissa
hyvän elokuvakokeilukulttuurin puolesta. Nykyään sen perijä, Filmform-säätiö5, edistää
ruotsalaista elokuvataidetta ja kokeellista elokuvaa keräämällä ja säilyttämällä elokuvia,
tarjoamalla niitä saataville sekä levittämällä tietoa niin laajalle yleisölle kuin asiaan perehtyneille
Ruotsissa ja muualla maailmassa. Sodanjälkeisenä aikana kehittyi kolmenlaisia kokeiluja
samanaikaisesti eri sfääreillä: luonnontieteelliset kokeilevat menetelmät (joista esim. kokeellinen
fysiikka on tullut jäädäkseen); taiteellinen muoto- ja genrerajat ylittävä kokeilu, joka sisältää myös
teknologiset kokeilut6; sekä kokeiluja uusiksi yhteiskunnallisen ja kollektiivisen järjestäytymisen
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muodoiksi. Ehkä kyse on naiivista historiankirjoituksesta, mutta kokeilemisen verbinä ja vuoroin
vapaamuotoisena, vuoroin hallittuna metodina, nähdään kulkevan käsikkäin progressiivisen
kulttuuri-, yhteiskunta- ja tutkimuskäsityksen kanssa. Tieteelliset havainnot, mittaukset ja
menetelmät täsmällisten ongelmien ratkaisemiseksi ja siinä sivussa sosiaalisten suhteiden
uudelleenkäsittely sekä yritys taiteelliseen läpimurtoon vaikuttivat 1960–70-luvuilla suurissa osissa
koko Amerikkaa, Länsi-Eurooppaa ja samoin Pohjolaa. Kyse ei ollut seksuaalisesta
vallankumouksesta, kuulaskeutumisesta tai spektaakkelimaisesta tapahtumasta, vaan enemmän tai
vähemmän vapaamielisestä ja välillä väkivaltaisesta kokeilusta yhteiselon, teknologian ja
esteettisten hallintojärjestelmien uusilla muodoilla.
Kokeilun kautta kehittymisen metodilla on Ruotsissa ja muualla Pohjoismaissa vahva yhteys
”maallistuneen uskon” kulttuuriin – välillä se rajoittuu yhteen mielenlaatuun. Sarjan nimen alkuosa
Experi- (latinan sanasta experior) pitää sisällään kokemuksen (eksperienssi) ja yrityksen
(eksperimentti), ekspertin ja kokeen johtajan – koekaniineista puhumattakaan. Sana mens (latinan
sanasta mentālis tai mēns) viittaa etymologialtaan ’henkeen’, ’ideaan’ tai ’ajatukseen’, ja se on
helpoiten ymmärrettävissä englanninkielisen sanan mind kautta. Mieleen viittaavalla osalla
sanoissa mielisairaala ja mielentila on usein synkkä pohjasävy sellaiselle henkilölle, joka on
pitkään vaalinut itsekuvaansa ja pitänyt tavoitteenaan olla järjellinen ihminen ja kouluttautunut
kansalainen. Pohjolassa asuvan ”maallistunut usko” sekä vahvistaa että kumoaa
mentaliteettikäsityksen, eli sen, että eri ihmisillä tai ihmisryhmillä olisi olemassa vallitseva ajatteluja käyttäytymismalli. Sanomalla pysyvänsä kaikenlaisten mentaliteettien ulkopuolella voi
kollektiivisesti katsottuna näyttäytyä juuri omana mentaliteettinaan. Berggrenin ja Trägårdhin7
kiistanalainen tutkimus Är svensken människa? (’Onko ruotsalainen ihminen?’) määrittää
ruotsalaisen yhteiskunnallisen sopimuksen henkiseksi ytimeksi ruotsalaisen valtioindividualismin,
eli ”yhteisöprojektin, joka tavoittelee yksilön vapauttamista ihmistenvälisestä riippuvuudesta”8.
Ehkäpä mentaliteettikäsitys ja valtioindividualismi tulisi ymmärtää korkeintaan kokeellisina
projekteina, jotka ovat matkalla kohti ratkaisua tai jotka muotoillaan uudelleen nykyajan
globaalissa jälkiantroposeenissa ajassa. Juuri tässä väljyydessä mahdollinen siirtyminen kohti
kokeellisuutta tai eksperimentaaliteettia tulee esiin.
Tapahtuma, joka nosti kokeellisuuden käsitteenä, formaattina ja metodina eräänlaisesta
ruususenunesta viime vuosituhannen loppupuolella ja antoi sille uusia nykytaiteellisia merkityksiä,
oli Antwerpenin Provinciaal Fotografie Museum -valokuvamuseon vuoden 1999 näyttelyprojekti
Laboratorium9 10, jonka kuratoivat Barbara Vanderlinden ja Hans-Ulrich Obrist. Eri puolille
Antwerpenia ja etenkin sen laboratorioihin levinnyt ja siten kokeellinen laajemmassa
poikkitieteellisessä näyttelymuodossaan ollut Laboratorium toteutti taiteilijan työpaikan11 jossain
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näkökulmanaan tietämys, poikkitieteelliset käytänteet ja taiteellisen tutkimuksen vakiinnuttaminen
akateemisena alana, jolla on omat metodologiset vaatimuksensa.

ateljeen ja labran välimaastossa. Orbistin mukaan laboratorio kokeen luonnollisena ympäristönä ei
muotoillut uudelleen pelkästään käsitystä taiteilijan työpajasta, vaan jopa museosta julkisena
uusien metodien ja formaattien kokeilemisen tilana. Experi–Mentalities-sarjan tavoitteena on
ajankohtaistaa laboratorio itse elokuvan, elokuvateatterin ja festivaalin paikkana ja moottorina –
iskien samalla silmää analogisen elokuvatuotannon historialliselle kuvalaboratorioiden tarpeelle
filmien kehittämiseksi.
Jos elokuvataiteen kentällä on olemassa yleisesti matka kokeellisesta kokeilevaan, ei välttämättä
taide- tai elokuvahistoriallisesti eikä myöskään muotoon tai formaattiin sidotussa merkityksessä,
se vie pohjan kokeilujen vastustamiselta, etenkin mentaaliselta näkökannalta – joskus dialogina,
joskus konfliktina. Kuten tämä teksti on yrittänyt kokeilla poikkitieteellisillä sisällöillä sekä
eksperimentin että mentaliteetin osalta, on myös olemassa puhtaasti kokeellisia johtopäätöksiä,
hypoteeseja ja metodeja, jotka synnyttävät lisää kysymyksiä. Liikkuvat kuvat Experi–Mentalitiessarjassa tuovat siten esiin hiipiviä liikkeitä ”elokuvasta kokeiluna” ”kokeiluun elokuvana”;
kokeellisen elokuvan muotoa tutkivista kokeiluista, jotka venyttävät elokuvamedian rajoja,
eräänlaisiin väärätietoisiin yrityksiin poisoppia ”tiedon jälkeisessä” ajassa, puhtaasti
väärinymmärtää tai tarkoituksellisesti päätellä, joskus laboratiivisesti ja esittävästi kohti sietokyvyn
rajaa. Samaan aikaan katse suuntautuu kohti itse kokeilemisen materiaalisia, kehollisia ja
sosiaalisia premissejä ja prosesseja. Tässä väljyydessä uudet todellisuudet, totuudet ja
tulevaisuudet voivat tulla näkyviksi kriittisenä massana, jolla on potentiaalia erilaisiin ja
enigmaattisiin tiedon muotoihin.
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Swedish Experi-Mentalities in Short
Sarjassa Swedish Experi-Mentalities in Short tehdään kokeiluja humanoidin ja posthumaanin
inhimillisessä rajamaastossa yhtäällä naiskehon halkaisulla ja toisaalla prosteettisen naisen
massatuotannolla, ikään kuin ruumiinlämmön intersubjektiivisena jälkenä toisissa kehoissa.
Sarjassa on kokeellista yhteiskunnallista järjestäytymistä, jossa osallistujat kehittävät uusia taitoja
ja sopimuksia toistensa kanssa, ikään kuin kokeiluna itse kokeilemisen kanssa.

Tova Mozardin The Mismade Girl (2020) pyyhkii pölyt ”kahtia sahatusta naisesta” koekaniinina –
ei paljastaakseen tempun salat, vaan valaistakseen sen hiipuvaa hohtoa sekä symbolista halua
halkaista naisvartalo. Ikääntyneet silmänkääntäjät Chuck Jones ja Jan lämmittelevät temppuja
kohtauksen useissa toistoissa, mutta esityksen energia purkautuu hitaasti, ja se muuttuu
kömpelöksi rutiiniksi. Sekä illusionistisella hengellä ja tempun nostalgisella kunnianosoituksella
katsoja pakotetaan omalla mielikuvituksellaan ”täydentämään” naisen maaginen mutta näkymätön
jakautuminen.
Ennen Peter Weissin kansainvälistä läpimurtoa saksalaisena pakolaiskirjailijana hän tuotti vuosien
1952–1961 aikana mm. Arbetsgruppen för film -ryhmälle neljätoista elokuvaa, jotka kulkivat
eksistentiaalisista kokeista dokumentaarisiin puheenvuoroihin. Teos Ateljéinteriör/The Studio of
Dr Faust12 (1956) on kaksoismerkityksensä ansiosta edelleen kokeellinen: värielokuvan
mahdollisuudet inspiroivat Weissin kokeiluun, jossa lasiprismojen valot ja värit toimivat toistensa
vastanäyttelijöinä. Se oli silmänisku Faustille/Mefistoteleelle ja eräänlainen tiedon
kohtalonäytelmä, minkä vuoksi siitä tuli samalla hänen ainoa värielokuvansa.
Marte Aasin elokuvan Francine Was a Machine (2019) lähtökohtana on vahvistamaton kertomus
René Descartesin mekaanisesta nukesta, joka muistuttaa hänen kuollutta tytärtään, Francinea.
Merimies löytää laivamatkallaan nuken ja heittää sen mereen. Filmin raa’at väläykset silikonisista
ruuminosista AI-seksinukkeja valmistavassa tehtaassa kietoutuvat yhteen unenomaisten
mustekaloja merenpohjassa kuvaavien otosten kanssa. Tieteen järkevyyden varjo antaa
hämärässä himossaan merkityksen teoksen omalaatuiselle kokeellisuudelle.
Martina Hoogland Ivanowin Interbeing (2018) onnistuu vangitsemaan inhimillisen kosketuksen
sellaisena, joka ei ala pelkästä kehosta tai pääty siihen. Lämpökameran avulla silmälle
näkymättömät lämpötilan nyanssit tulevat näkyviin yhtä monimutkaisina kuin häilyvä verkko, joka
koostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Hoogland Ivanow mittaa lämmön fyysisen
kosketuksen jälkikuvasta laboratorisella tarkkuudella. Kuin valokuvallisena ja kehollisena muistona
toisistaan lämpövarjo elää omaa puolielämäänsä.
Tomas Sjögrenin elokuva Hellburner Diaries (2021) raottaa ovea kokeelliseen maailmaan, joka
on yhtä aikaa pahaenteinen ja taianomainen. Sjögrenin hersyvä ekosysteemi elollistaa
postnaturalistisia olentoja: unelmoiva herneenpalko juhannussalon alla, puoliksi näkymätön
hammaskeiju ja verta vuotava kita transsissa kuuluvat hänen postdigitaalisiin luomuksiinsa faunan
ja flooran sekä materian ja ilmiön ulkopuolella, puhtaasti tämän maailman muodostavien
pikseleiden ja algoritmien ulkopuolella.
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Magnus Bärtasin lähes mikroskooppisissa ja mikrokosmisissa salamavalon välähdyksissä Anna,
var är Paulina idag? (1999) kohdataan lasten aamunavauksessa konttorin projektitiimi lähes
absurdissa läsnäololeikissä. Jotain paljastuu näennäisen leikillisestä mutta tyhjästä
kokeellisuudesta sekä Waldorf-nukkeleikissä että ryhmätapaamisen sosiaalisissa hierarkioissa.
Mårten Nilssonin ja Gunilla Heilbornin elokuvassa This is Alaska (2009) kohtaamme pienen
ryhmän ihmisiä, jotka ovat jättäneet yhteiskunnan etsiäkseen vapautta paikassa, jonka kerrotaan
olevan Alaska. Viisi omavaraista henkilöä kertovat omista elämänvalinnoistaan, unelmistaan ja
ajatuksistaan ja solmivat huomaamattomalla tavalla sekä uuden sosiaalisen sopimuksen toistensa
kanssa että henkisen sopimuksen katsojan kanssa: voimmeko hyväksyä, että on olemassa uusi
Alaska ja että tämä on sosiaalisen utopian alku? Kokeilu voi alkaa.

Swedish Experi-Mentalities at Large
Sarjassa Swedish Experi-Mentalities at Large kaksi kokeellista suhtautumistapaa kohtaavat pitkän
formaatin muodossa eri sukupolvien välillä. Gunvor Nelsonin ensimmäisen kollaasielokuvan
Frame Line (1983) auteur-pohjainen työ animaatiopöydän ääressä asetetaan vasten Emanuel
Almborgin kollektiivista prosessia teoksessa Nothing is Left to Tell (2011), jossa on piirteitä
ulkoilmaelämästä ja Kommune 1 -yhteisöstä13. Nelsonin elokuvassa tutkitaan Tukholmaa ja
Ruotsia useiden Kaliforniassa vietettyjen vuosien jälkeen, ja Almborgin elokuvassa tutkitaan
tilannetta ”autiolla saarella” ohi kielen samalla, kun elokuva toimii muistiinpanolehtiönä kartan ja
territorion välillä. Molemmat näennäisen satunnaiset visuaaliset tapahtumat ja rakenteiset
sosiaaliset muuttujat limittyvät toistensa kanssa. Pidempi formaatti mahdollistaa meditatiivisen
kehityksen, joka vuoroin vieraannuttaa tutun, vuoroin mukautuu tuntemattomiin ehtoihin.
Molemmille juonille on ominaista suuri koskemattomuus ja tarkkaan punnittu kokeellisten
resurssien taloudellisuus huolimatta siitä, onko kyse filmiruuduista, laudoista vai
kommunikaatiosta.

Swedish Experi-Mentalities Forever
Tietyt kokeilut vaativat äärimmäistä kehollista kestävyyttä tai vimmattua henkistä läsnäoloa.
Sarjan Swedish Experimentalities Forever installaatioissa – Lars Siltrbergin teoksessa Man with
balls on hands and feet - Man on Water (1999) ja Anna-Karin Rasmussonin elokuvassa Jag
letar i ditt kök (2019) – on käynnissä näennäisen päättymättömiä kokeiluja, joissa keho on
työkalu ja subjekiobjekti. Näennäisen mahdottomia tehtäviä on sijoitettuna tilallisesti ja henkisesti
rajattuihin tiloihin, ja katsojan on mahdotonta erottaa onnistunut tulos epäonnistuneesta. Täällä
vallitsee itse yrittäminen metodina – kokeilu, joka ei koskaan pääty, kuin Sisyfos, jonka Zeus
tuomitsee vierittämään painavaa kiveä suuren vuoren päälle vain nähdäkseen sen vierivän alas
toisella puolella. ”Sisyfosta voidaan pitää onnekkaana”, sanoo eksistentialisti Albert Camus14.
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