Perttu Rastas:
Perplexing visual stories
We can easily distinguish the technical differences of film and video. With film,
the light coming through a camera aperture exposes a frame of film, causing
changes to the light-sensitive grains of the film emulsion. The illusion of
motion is created by projecting the film on a screen at 24 frames per second.
With video, an image captured by a camera is formed electro-magnetically on
an iron oxide coating of tape at a speed of 25 frames per second.
But what is the difference between film Art and video Art? Film art derives
from literary and theatrical traditions where text plays a central role. A film is a
visualized text dominated by the laws of drama. A video is, however,
something else. Video art is writing with images. Gene Youngblood, a scholar
and the writer of Expanded Cinema, a well-known book published in 1970,
said on his only visit to Finland that video art is characterized by an essay and
collage form instead of a novel form.
However, in the digital age, film and video increasingly embrace each other in
a way that makes the technical differences insignificant. In fact, the social and
spatial differences are now more visible. A film is a film when it is watched in
the context of a cinema. Video art still lives, under the slightly amused gaze of
its more serious elder brother, outside cinemas and finds temporary exhibition
spaces in museums, galleries, and on streets.
Harri Larjosto belongs to the generation of Finnish artists that entered the
arena in the 1980s and for whom the use of different media has offered a
natural way to develop their own artistic expression. Larjosto has made
performances and been involved in several collaborative projects starting with
the activities of the famous Group Ö. His numerous photographic works, and
particularly his photo series, are so close to the world of video that they are
like two sides of the same coin.
The photo and video artist Harri Larjostoʼs works strongly subscribe to the
essayistic and collage nature of video art. Larjosto is a writer of visual stories.
No one talks or acts in his works, they only perform or remain quiet.
Performativity is found throughout his works. His video work Winter Way
(1998) is based on a photo series and uses a compressed time scale, easy to
achieve with video, where the filmed events take place as the seasons
change. Aino (2002) is a small-scale work based on a performance that, for
Finnish people, is very simple yet fundamental: going in and out of water. The
womb and the primeval life of water make us come out of our urban shells.
This simple rite is one of the most central metaphysical journeys into Finnish
nature. In his recent video, Saunajazz (2006), Larjosto shows the ritualistic
performance of going to a sauna as it reveals Finnishness in its most
beautiful: the family sauna, submitting yourself to the spirit of the steam,
cleansing, an enjoyable improvisation of the hot and cold.
One can easily find in Larjostoʼs works signs of strong visual symbolism and
an absurd, almost surrealistic touch. At times, behind the black humour of the
works lies a middle-aged manʼs serious concern over the world; a concern
easier to bear as an absurd gesture rather than as politics searching for
solutions. Examples in this compilation include Wire (1993-96) and Curating

Scene (2002). There is so much to interpret in the works that you could easily
discuss them over several drinks. Larjosto does not explain or make things
easy. He does not involve himself with obscure, arty images but with a clear
realistic surface. But under the surface swells a different current of possible
interpretations, and questions are needed before diving in.
If we were to find one repeated theme that runs throughout his work, it could
be an ecological point of view or a visual challenge, backed by a strong
ecological consciousness, that invites us to think about the realities of our
world. However, Larjosto is not a green evangelist or a dark prophet of doom.
There is always abstract hope in the midst of all logic. This is particularly
evident in the oldest work of the compilation, Apple (1990) which, by showing
fresh apples being picked from a rubbish dump, draws parallels between the
fruit from the tree of knowledge of good and evil and the problems of todayʼs
world.
Larjostoʼs video works examine two kinds of environments. The first human
environment – water – acts as the central stream of natureʼs power and is
often shown physically as a landscape, and also as a central element within it.
It is not surprising that one of the most pivotal works of his repertoire is Water
Stories (1999), a work combining documentary with video art, which has a
structure based on peopleʼs experiences of water as an element.
The central metaphors of the second kind of human environment – culture –
are department stores and their display shelves that Larjostoʼs camera shows
in many of his works. In Fitting (1999) the biggest crime of western consumer
culture is committed, something that should make the Finnish Trade
Association issue an instant death penalty, shame the offenders and banish
them to the countryside. A man and an woman are strolling in a department
store, returning their items of clothes to shelves, and ending up in the roles of
Adam and Eve. The return to paradise is not left unpunished in this world.
It is worth noting that Larjostoʼs works are technically of high quality. He is an
experienced photographer himself but has used other professionals in his
large-scale works and, also in other ways, a lot of attention has generally
been paid to the cinematography. He does not consider video as a medium
for self-expression where shaky camera movements and unfocused, badly-lit
images would be indications of artistic existence.
Larjosto comments on his nature as a maker, “Iʼm too introverted to be a
politician, too much of an artist to be a philosopher, and too pragmatic to be
an artist…” This kind of ambiguity and the use of different media are not wise
policies for grant applications in a professional personʼs life in a system that
tries to pigeonhole artists and their lives. But for Harri Larjosto this ambiguity
is a natural home in an unstable world.
Perttu Rastas
Hämmentäviä kuvatarinoita
Me osaamme helposti sanoa miten elokuva ja video eroavat tekniikaltaan.
Lyhyesti sanoen ensimmäisessä kameran kautta valotettu filmiruutu tarttuu
valoherkälle materiaalille muodosten illusoorisesti liikkuvan kuvan edetessään

kankaalle heijastettuna 24 ruutua sekunnissa. Videossa kameran kuva
muodostuu sähkömagneettisesti rautaoksidikalvolle 25 kuvaa sekunnissa
vauhdilla.
Mutta mitä eroa on elokuvaTaiteella ja videoTaiteella? Elokuvataide on
kirjallista ja teatterista omattua perintöä jossa tekstuaalinen osuus on
keskeinen. Elokuva on kuvitettu teksti, draaman laki hallitsee. Video on jotain
muuta. Videotaide on kuvilla kirjoitamista. Kuuluisan 1970 -luvulla julkaistun
Expanded Cinema kirjan kirjoittaja, tutkija Gene Youngblood sanoi ainoalla
Suomen vierailullaan että videotaidetta luonnehtii romaanin sijaan
esseistisyys ja kollaasimaisuus.
Tosin digitaalisella aikakaudella elokuva ja video syleilevät yhä tiiviivimmin
toisiaan siten että tekniset eroavuudet ovat merkityksettömiä. Itse asiassa
sosiaaliset ja tilalliset erot ovat näkyvämpiä. Elokuva on elokuva kun se
katsotaan elokuvateatterikontekstissa. Videotaide asustaa vieläkin
vakavamman isoveljensä vähän huvittuneen katseen alla teatterien
ulkopuolella löytäen väliaikaisia esityspaikkoja niin museoista, gallerioista kuin
kadultakin.
Harri Larjosto kuuluu maassamme jo 1980-luvulla aloittanneeseen
taiteilijasukupolveen, jolle erilaisten medioiden käyttö tarjonnut luontevan
tavan kehittää omaa taiteellista ilmaisua. Larjoston on tehnyt performansseja
ja osallistunut lukuisiin yhteistyöprojekteihin muiden taiteilijoiden kanssa
alkaen kuuluisan Ö-ryhmän toiminnasta. Hänen lukuisat valokuvateoksensa ja
erityisesti valokuvasarjansa ovat niin lähellä videoiden maailmaa että ne ovat
usein saman asian kääntöpuolia.
Valokuva- ja videotaiteilija Larjoston teoksissa allekirjoitetaan vahvasti
videotaiteen esseistisyys ja kollaasimaisuus. Larjosto on kuvatarinoiden
kirjoittaja. Hänen teoksissa ei puhuta tai näytellä vaan esiinnytään ja ollaan
hiljaa. Performatiivisuus näkyy hänen videoissaan kautta linjan. Hienossa
Talvitie (1998) videossa, joka perustuu valokuvasarjaan, toimii videolla
helposti toteutettava tiivistetty ajan haltuunotto, jossa kuvattava tapahtuma
ajoittuu luonnonkierron eri vaiheille. Pienimuotoinen Aino (2002) perustuu
ehkä suomalaiselle niin yksinkertaiseen mutta eräänlaiseen
perusperformanssiin, veteen menoon ja rantautumiseen. Veden kohtu ja
alkuelämä vie meidät kauas urbaanista kuorestamme. Tämä yksinkertainen
riitti on niitä keskeisimpiä metafyysisiä matkoja suomalaisuuteen. Tuoreessa
videossa Saunajazz (2006) Larjosto esittää saunomisen ritualistisen
performannssin sellaisena kuin se kauneimmillaan suomalaisuutena esiintyy;
perhesauna, nöyrtyminen löylyn hengelle, puhdistauminen, kuuman ja viileän
nautinnollinen improvisaatio.
Larjoston teoksista löytää helposti vahvan kuvallisen symbolisimin
tunnusmerkkejä ja absurdin, melkein surrealistisen otteen. Joskus teoksiin
sisältyvä mustan huumorin takana on keski-ikäisen miehen vakava murhe
maailmasta, jota on parempi kestää absurdina eleenä kuin ratkaisua
hakevana politiikkana. Näistä esimerkkejä kokoelmassa ovat vaikkapapa
Lanka (1993-96) ja Kuratointi rintamaa (2002) Teoksissa riittää tulkittavaa
toisellekin lasilliselle. Larjosto ei selitä eikä helpota. Larjosto ei harrasta
hämärää taidekuvaa vaan selkeää realistista pintaa. Mutta pinnan alla käykin

sitten erilainen mahdollisten tulkintojen virta, joka usein vaatii alkuun
kysymysten avannon.
Jos yrittäisi kuitenkin hakea kantavan, toistuvan teeman hänen
videotuotannostaan se voisi olla ekologinen näkökulma tai vahvan ekologisen
tietoisuuden taustoittama visuaalinen haaste pohtimaan maailmamme
todellisuuksia. Hän ei kuitenkaan ole vihreä saarnaaja ja tuhon synkeä
ennustelija vaan kaiken loogisuuden keskellä on aina abstraktia toivoa. Nämä
näkyvät erityisesti kokoelman vanhimmassa teoksessa Omena (1990), joka
rinnastaa hyvän ja pahan tiedon puun hedelmän nykymaailman ongelmiin,
jossa kuitenkin jätteiden kaatopaikalta poimitaan eläviä terveitä omenia.
Larjoston videot jakautuvat kahden luonnon tutkimiseen. Ihmisen
ensimmäinen luonto, fyysisenä maisemana ja sen keskeisenä elementtinä
usein esiintyvä vesi toimii luonnon voiman keskeisenä virtana. Ei ole siis ihme
että yksi hänen tuotantonsa keskeisiä teoksia on dokumenttia ja videotaidetta
yhdistävä Vesikertomuksia (1999), jonka rakenne perustuu ihmisten
vesielementtikokemuksiin. Ihmisen toisen luonnon eli kulttuurin keskeisenä
vertauskuvana ovat mm. tavaratalot, niiden myyntihyllyt, joiden reunoja
Larjoston kamera kuvaa useassakin teoksessa. Videossa Sovitus (1999)
tehdään länsimaisen kulutuskulttuurin suurin rikos, josta pitäisi seurata
Suomen kauppamiesyhdistyksen langettama välitön kuolemanrangaistus,
häpäisy ja maallekarkoitus. Mies ja nainen astelevat tavaratalossa, luovuttaen
vaatteita takaisin hyllyköihin päätyen onnellisesti Aataminen ja Eevan
rooleihin. Paratiisiin paluu ei jää tässä maailmassa rankaisematta.
Eräs huomionarvoinen seikka hänen teoksissaan on että ne ovat teknisesti
korkeatasoisia. Vaikka hän on kokenut valokuvaaja, hän on isoimmissa
videoteoksissaan käyttänyt alan ammattilaisia ja muutenkin kuvauksen
laatuun on yleensä kiinnitetty poikkeuksellista huomiota. Hän ei pidä videota
itseilmaisun välineenä, jossa heiluva kamera ja epätarkka huonosti valaistu
kuva on osoitus taiteilijuuden läsnäolosta.
Larjosto sanoo itse tekijäluonteestaan seuraavaa: “olen liian introvertti
ollakseni poliitikko, liian taiteilija ollakseni filosofi ja liian pragmaattinen
ollakseni taiteilija...” Tälläinen monimielisyys taiteilijana ja monimediaisuus
välineissä ei ole viisasta apurahan anomispolitiikkaa tukitoimintojen
karsinoimassa ammattilaisen elämänhallinnassa. Mutta Harri Larjostolle se on
luonteva koti epävakaassa maailmassa.

