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Intermediaalisuus, kirjallisuus, kokeellisuus

Juha-Pekka Kilpiö & Laura Piippo

Miksi intermediaalisuu�a? Miksi nyt?

Medioiden sekoi�uminen ja sekoi�aminen on yksi nykyistä mediakul�uuria näkyvimmin
leimaavista piirteistä. Intermediaalisuus on kaikkialla ja kaiken välissä. Kuten syyskuussa julkaistu
artikkelikokoelma Intermediaalinen kirjallisuus (h�p://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9386-
3) johdannossaan määri�elee: ”Laajimmillaan intermediaalisuus vii�aa kaikkiin sellaisiin ilmiöihin,
joihin tavalla tai toisella lii�yy useampi kuin yksi media. Media, latinan sanasta medius, ’keskellä’,
’välissä’, on sananmukaisesti kaikkialla, keskiössä. Etuliite inter– vii�aa periaa�eessa samaan asiaan,
sillä sekin merkitsee ’välissä’, ’seassa’ tai ’keskuudessa’.” (Piippo & Kilpiö 2022, 7.) 

Median käsi�een määri�ely on tunnetusti ollut hankalaa, mikä on johtanut sen laajaan mu�a
epätäsmälliseen käy�öön. Intermediaalinen tutkimus on usein o�anut lähtökohdakseen ajatuksen,
e�ä on olemassa konventionaalisessa mielessä erillisiä medioita. Tämän kaltaiset ero�elut ovat
teoree�isesti tuote�uja, mu�a niillä voi silti olla käytännöllistä arvoa. Intermediaaliset teokset voivat
esimerkiksi tukeutua vakiintuneisiin mediaalisiin kehyksiin, hyödyntää oletuksia ja konventioita,
joi�en mukaan medioita erotellaan, ja toimia niitä vasten tai vastaan (Rajewsky 2010, 62–65).
Käsi�eelliset jao�elut voivat siis au�aa tuo�amaan ja tunnistamaan erilaisia intermediaalisuuden
tilanteisia muotoja lukitsema�a kuitenkaan medioiden rajoja olemuksellisesti. Irina Rajewsky (mt.,
53) muistu�aakin tarpeellisesti, e�ä vastaano�aja kohtaa aina yksi�äisen teoksen, ei median käsite�ä
tai jonkinlaista yleistä mediaa kaikkineen.

Kirjallisuus kieleen ja tekstiin erityisen vahvasti kiinni�yvänä taiteenlajina tarjoaa kiinnostavan ja
tutkimuksen kannalta hedelmällisesti rajautuvan näkökulman intermediaalisuuteen.
Intermediaalinen kirjallisuus puolestaan lii�yy osaksi pitkää perinne�ä. Samalla se muu�uu
nykykul�uurissa aina vain keskeisemmäksi ilmiöksi. Kanna�aa siis varoa kahta merihirviötä: ”tämä
muu�aa kaiken” ja ”onhan tätä jo nähty”.
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Jos ajatellaan aivan yksinkertaista tapausta, medioiden tai taideteosten representaatiota
kirjallisuudessa, voi aloi�aa viimeistään kirjoitetun kirjallisuuden alusta eli Homeroksen Iliaasta.
Akhilleuksen kilven taonta 18. laulussa on esimerkillinen ekfrasis, sanallinen kuvaus
kuvataideteoksesta.

Vielä suuremmalla syyllä samaa ilmiötä kanna�aa tutkia nykykirjallisuudessa, jossa se vie�ää
laajempiin kysymyksiin, kuten siihen, miten ja millaisena teknologiaa esitetään. On vaikea kuvitella
nykyistä aikalaisromaania, jossa ei viita�aisi mihinkään toiseen mediaan. Jopa postapokalypsin
keskellä löytyy aina mediamenneisyyden fragmen�eja: piirroksia, valokuvia, parhaassa tapauksessa
toimiva View-Master.

Tuollainen vii�aus voi saada aikaan toden tuntua ja toimia realismin palveluksessa. Niin on aivan
hyvä. Se osoi�aa, e�ä kaikkeen kirjallisuuteen voi o�aa intermediaalisen näkökulman.
Intermediaalisuus on silti vahvemmin yhteydessä kaikkeen kokeelliseen ja muototietoiseen. Se johtaa
kirjallisuuden raja-alueille ja hämärävyöhykkeille. Luovimalla medioiden välissä luodaan uusia
muotoja. 

Transmediaalinen esimerkki tällaisesta luovivasta tekniikasta on kollaasi, jonka “syntyhistoriassa
yhdistyvät sekä maalareiden e�ä runoilijoiden, sekä kuva- e�ä sanataiteen työt, ideat ja oivallukset”
(Keskinen ym. 2018, 8). Sen alkuperä on niin kutsutuissa cento-runoissa noin 300-luvulla. Centon
materiaalina käyte�iin eri lähteistä poimi�uja runon säkeitä, joista kooste�iin uusi teksti. Suosituin
lähde oli Vergilius. Eriperäisten ainesten kytkeminen on mahdollista monessa mediassa, ja
nykymerkityksessään kollaasi paikannetaan yleisesti Pablo Picasson (1881–1973) ja Georges Braquen
(1882–1963) käy�ämiin sommi�elutekniikoihin. 

Näitä vakiintuneina esiintyviä määritelmiä on myös haaste�u. Harri Kalha huomau�aa, e�ä 1800- ja
1900-lukujen tai�een postikor�itaiteessa, joka rakentui valokuvien ja niiden osien yllä�ävälle
sommi�elulle, ”kollaasi kehi�yi moderniksi ilmaisukeinoksi paljon ennen” Picasson ja Braquen
kokeiluja (Kalha 2012, 206). Samassa hengessä on kiinnite�y huomiota ajan sanomalehtiestetiikan
kollaasimaisuuteen (Banash 2004), jolla taas on ollut vaikutuksensa maalaustaiteeseen. Si�emmin
kollaasista on tullut vakiokalustoa kirjallisuuden, visuaalisten taiteiden ja elokuvan kentillä.
Ylipäätään transmediaalinen tarkastelu au�aa suhteellistamaan keinojen historiaa ja niihin liite�yjä
uutuusoletuksia.

Vaikka perinteiset mediarajat eivät enää ole esimerkiksi digitaalisessa mediassa vedenpitäviä, itse
median kategoriaa ei kannata hei�ää pesuveden mukana. Nyt kun mediat pyrkivät sulautumaan
kaikkeen elämään entistä sauma�omammin, muu�umaan läpinäkyviksi ja ”luonnollisiksi” (vrt.
Roine & Piippo 2021, 7), ei sekoi�uminen itsessään tuota samanlaisia vaikutuksia kuin aiemmin
eivätkä kaikki rajanylitykset ole pelkästään ihanteellisia. Siksi pitäisi pyrkiä aivan päinvastaiseen.
Mitä oudommaksi, näkyvämmäksi ja hankalammaksi media tehdään, sen parempi.

*

Intermediaalisen aja�elun historiasta löytyy kelpo viitepisteitä myös nykykeskusteluun. On syytä
nostaa esiin muuan hahmo, joka on suo�a kadonnut näköpiiristä, nimi�äin Dick Higgins (1938–
1998), yksi Fluxus-ryhmän perustajajäsenistä (ks. myös Eskelinen 2022, 253–266). 

Jopa siinä joukossa Higginsin tuotanto on harvinaisen monialainen: siihen kuuluu kuvataide�a
grafiikasta maalauksiin, kirjallisuu�a visposta runogeneraa�oreihin, Fluxus-ju�uja performansseista
tapahtumanuo�eihin (event scores). Hän yhdisti luontevasti tutkimusta ja taiteellista toimintaa ja
kirjoi�i muun muassa perusteellisen kuvarunoushistoriikin Pa�ern Poetry. Guide to an Unknown
Literature (1987). Higginsin perustaman Something Else Press -kustantamon listalla on keskeisiä
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Fluxus- ja muita 1960–70-luvun kokeellisia teoksia, kuten Bern Porterin Found Poems, Daniel
Spoerrin The Anecdoted Topography of Chance ja Emme� Williamsin Anthology of Concrete Poetry,
samoin Gertrude Steinia, Marshall McLuhania ja Jackson Mac Low’tä.

Higgins kehi�i 60-luvulla intermedia-termin kuvaamaan teoksia, jotka osuvat tunne�ujen medioiden
väliin. Se on eri asia kuin vaikkapa sekatekniikka (mixed media). Intermediassa komponentit
sulautuvat niin perusteellisesti, e�ei niitä voi enää hahmo�aa erillisinä. 1960-luvulla edustavin tapaus
on happening, jossa yhdistyvät kollaasi, musiikki ja tea�eri mu�a ilman ennalta asete�uja sääntöjä.
(Higgins 2018, 24–28.)

Laskennallisen kirjallisuuden ystävät: Luonto (2022, Oodi). Kuva: Kiiltomato-Lysmasken.

Hyvä esimerkki viimeaikaisesta kategorioi�en sekoi�elusta on digitaalinen teos Luonto, jonka
Laskennallisen kirjallisuuden ystävät -työryhmä pysty�i Oodiin toukokuussa 2022 (ks. myös Piippo
2022; Sallinen 2022). Ryhmään kuuluvat Tatu Pohjavirta, Eino Santanen ja Pekka Uronen. Teos on
tulossa uudelleen esille keväällä 2023.

Teos perustuu haasta�eluaineistoon, jossa viisi helsinkiläistä kertoo luontokokemuksistaan.
Henkilöiden kertomukset kuullaan nauhalta, ja sama materiaali kulkee li�eroituna kahdella
näy�öseinällä siten, e�ä lukija/kuulija/käy�äjä voi ohjailla tekstin liike�ä. Lisäksi mukana on jonkin
verran löyde�yä materiaalia sekä Eino Santasen kirjoi�amaa tekstiä. Luontokertomukset –
lemmikkikissan luonnekuvasta perinteikkääseen kalastuslastuun – ovat kiinnostavia ja
sympaa�isia, inhimillisiä sanan kaikissa merkityksissä.

Kieli on läsnä puheena, tekstinä, animoituna ja installoituna. Kuten kybertekstiteoria ope�aa, ei ole
olennaista, mitä yhtä mediaa teos edustaa, vaan miten teksti käy�äytyy ja miten sitä käytetään.

Luonto kommentoi hauskasti ajatusta luonnollisesta käy�ölii�ymästä. Käy�äjälle ei tarjota erityisen
aktiivista roolia, mu�a ratkaisu on temaa�isesti mielekäs. Käy�äjä ei voi lisätä teokseen omaa
tekstiään eli luoda uu�a luontoa. Viime kädessä kaikki hänen toimintansa, kuten tekstin
manipulointi, vain häiritsee luonnon omaa prosessia.



2/3/23, 5:30 PM Intermediaalisuus, kirjallisuus, kokeellisuus | FAM

https://finnishavantgardenetwork.com/2023/01/20/intermediaalisuus-kirjallisuus-kokeellisuus/ 4/7

Hilpeää kyllä, mukana on jopa hieman 60-lukulaista intermediaa happeningin mielessä. Kun tilaan
tulee muita ihmisiä, he muu�uvat osaksi teosta. Osa Luonnon viehätystä on seurata, miten ihmiset
käy�äytyvät tekstin äärellä: fetisisti hieroo seinää koko ruumiillaan, paranoidi etsii keskusyksikköä
seinän takaa, kirjallisuudentutkija yri�ää kuvata ja nauhoi�aa kaiken, jo�a voi kirjoi�aa artikkelin
kymmenen vuo�a myöhemmin… Ja jos välillä on hauskempaa katsella la�ialla ryömivää vauvaa
kuin seinällä ryömivää tekstiä, teos kestää senkin.

*

Intermediaalisesti kiinnostavia tuloksia saadaan niinkin, e�ä tarjolla on vähemmän käyte�ävää tai ei
käyte�ävää lainkaan. Mediarajoja voi yli�ää mu�a median voi myös rikkoa.

Näin tapahtuu Mika Taanilan teossarjassa Film Reader (2017). Sarjan teoksia on parhaillaan esillä
samannimisessä näy�elyssä Turun Ars Novassa. Raaka-aineena on elokuva-aiheisia kirjoja, joita
Taanila on muokannut esimerkiksi leikkaamalla ja kaivertamalla. Joukkoon kuuluu hakuteoksia,
elämäkertoja, elokuvatutkimuksia, ohjekirjoja elokuvantekijöille ja vastaavaa. Mitään ei ole lisä�y,
materiaalia on vain vähenne�y. Osaa on käsitelty pikkutarkasti skalpellilla, osaa hyökkäävämmin
ampuma-aseella.

Mika Taanila: Tongue (2017, from the series Film Reader, 218x145x28 mm). Kuva: Johnny Korkman.

Garre� Stewartin termein voi sanoa, e�ä kirjat on demedioitu. Stewart analysoi muunneltuja kirjoja
(altered books), joissa kirjoista muokataan veistoksen kaltaisia esineitä ja asetetaan ne näytille
kuvataiteena, mu�a hän paino�aa termillään vielä sitä, e�ä teksti ei ole lue�avissa vaan se on
neutraloitu, jolloin jäljelle jää materiaalinen alusta (Stewart 2010).
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Tämä kuvaa hyvin Taanilan teoksia, mu�a niissä mukaan tulee ylimääräinen kytkentä. Ne ovat ensin
intermediaalisia ja si�en demediaalisia. Elokuviin viitataan kirjoissa tekstin ja still-kuvan keinoin.
Kirjat on puolestaan muoka�u kuvataiteeksi. Lopputuloksessa säilyy silti jälkiä elokuvista.

Tekniikka tuo ilmi erikoislaatuisia näkymiä. Varsinkin runsaasti kuvitetut niteet tuo�avat montaasin
tai kollaasin kaltaisia vaikutelmia, kun eri sivujen kuvat kohtaavat uudessa yhteydessä. Painetusta
kirjasta vapautuu potentiaalia, joka ei paljastuisi normaalisti lehteillessä.

Yllä�ävin seikka on se, miten aineellinen tuntu vahvistuu, vaikka teokset ovat näy�eillä veistosten
tapaan eikä niihin kuulu koskea. Kirjaveistokset tulevat ilmi konkree�isina esineinä toisin kuin
niiden entisessä elämässä, jossa aineellisuus palvelee käy�öä eikä sillä ole merkitystä itsessään.

Dick Higgins muistu�aa intermedia-terminsä avulla siitä, e�ä avantgarde, kokeellisuus ja uutuus
ovat suhteellisia määritelmiä. Jokin intermediana alkanut ilmiö voi kohta vakiintua omaksi lajikseen.
Siksi intermediaalinen aja�elu johda�aa etsimään aina uusia yhdistelmiä. Intermedia ei ole sinänsä
parempi kuin jokin toinen muoto, mu�a se osoi�aa, millaisia mahdollisuuksia on käyte�ävissä.
Intermediaalinen aja�elu ja uuden etsintä lupaavat paljon, niin taiteelle kuin sen tutkimuksellekin. 

Intermediaalinen kirjallisuus (2022) vastaa osaltaan tähän tutkimustehtävään. Teoksen johdanto
esi�elee tutkimusken�ää ja sen keskeisiä termejä. Sen jälkeen kokoelma on kooste�u niin, e�ä kukin
artikkeli käsi�elee kirjallisuu�a suhteessa johonkin toiseen mediaan. Heta Mar�inen tarkastelee
Veera Salmen ja Emmi Jormalaisen Puluboi ja poni -lastenkirjasarjaa (2012–). Kirjoissa kuvaillaan
monia medioita, mu�a ne ovat itsekin graafisesti monimuotoisia ja metamediaalisia. Asetelmaa
laajentaa vielä kirjojen sovitus televisiosarjaksi. Oskari Rantala yhdistää intertekstuaalista ja
intermediaalista analyysia kohdeteoksenaan Alan Mooren ja Kevin O’Neillin
sarjakuvasarja Kerrassaan merkillisten herrasmiesten liiga (1999–2019), jossa kirjallisuuden klassikoista
lainatut henkilöhahmot on tuotu osaksi yhteistä tarinamaailmaa. 
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Jarkko Toikkanen esi�elee oman mallinsa intermediaalisen kokemuksen analysointiin ja soveltaa sitä
ekfrasikseen H. P. Lovecraftin novellissa ”Pickman’s Model” (1927). Kauhugenre lisää klassiseen
kuvataide-ekfrasikseen erityisen twistin. Virpi Vairinen laajentaa ekfrasista analysoimalla
performanssin kuvauksia Don DeLillon pienoisromaanissa Esi�äjä (2001). Mikko Keskinen kallistaa
korvansa hiljaisuuksille Heinrich Böllin novellissa ”Tohtori Murken kootut tauot” (1955) ja sen
radiosovituksissa. Hiljaisuus ei tarkoita sisällön poissaoloa, vaan taukokohdissa medioiden
ominaispiirteet pääsevät selvemmin esiin.

Juha-Pekka Kilpiö tutkii, miten elokuvia kuvaillaan Robert Cooverin novellikokoelmassa A Night at
the Movies (1987). Kuten postmodernismissa usein, elokuvat muodostavat fiktion sisään omia
pienoismaailmojaan mu�a raja elokuvien ja varsinaisen tarinamaailman välillä on häilyvä. Juri
Joensuu katsoo läheltä Eino Ruutsalon elokuvaa ABC 123 (1967), joka sisältää monenlaista
tekstimateriaalia, mukaan lukien Ruutsalon kirjoituskonerunou�a. Vilkasrytminen elokuva
dynamisoi runoilmaisua entisestään.

Kokoelman pää�ää Hanna-Riikka Roineen teoree�inen artikkeli, jossa hän pohtii, mitä vaatimuksia
verko�unut ja ohjelmoitava media ase�aa kirjallisuustieteelle, varsinkin narratologialle, ja millaiset
menetelmät sopisivat parhaiten uuden tyyppisiin kohdeteksteihin.

Vaikka kukin tapaustutkimus muodostaa oman kokonaisuutensa, voi nostaa esiin muutaman
juonteen, jotka yhdistävät useampaa artikkelia. Kolme artikkelia käsi�elee ekfrasista ja sen
avartunu�a alaa, kuvataiteesta performanssin kau�a elokuvaan (Toikkanen, Vairinen, Kilpiö).
Multimodaalisuu�a havainnoidaan kirjallisuudessa (Mar�inen) ja sarjakuvassa (Rantala).
Kirjallisuuden ja elokuvan suhteita lähestytään kahdesta suunnasta: miten elokuvaa kuvaillaan
kirjallisuudessa (Kilpiö) ja miten varsinaiseen elokuvaan on sijoite�u kirjallista materiaalia (Joensuu). 

Samanlaisen kokoelman voisi toteu�aa muilla aloilla: Intermediaaliset pelit, Intermediaalinen
sarjakuva, Intermediaalinen tea�eri ja niin edelleen. Teidän siirtonne.
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