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niistä ole jaksanut innostua kukaan 
missään. DVD-koosteen kökköys 
pistää laiskempaankin silmään. Eri-
tyisen räikeää on Deightoniin vetoa-
minen. DVD-pakettiakin koristaa 
iskulause ”Perustuvat Len Deigh-
tonin romaaneihin”, vaikka kolmi-
kosta vain 60-luvun teos pohjautuu 
Deightonin tekstiin. Ultimaattius 
tarkoittaa siten tässä kokonaisuudessa 
sekä perimmäisyyttä (eka Palmer) 
että pahnanpohjimmaisuutta (vikat 
Palmerit).

Etenkin Bullet to Beijingin suo-
menkieliset tekstit ovat yhtä säh-
läkääntöä: ruplat muuttuvat rubii-
neiksi, pääkonnan empirekauden 
palatsi vinoutuu perintötaloksi ja 
viittauksesta Palmerin IPCRESS-
menneisyyteen tulee viittaus ”siihen 
pressi-juttuun”. Yhteys traditioon 
on totta vie poikki. Voi kuvitella 60-
luvun Palmer-fanin, jonka silmä itkee 
90-luvun pätkien äärellä. Ponnet-
tomat käsikirjoitukset niihin rykäisi 
jo lähes 80-kymppinen Harry Alan 
Towers, musiikit hoiteli progehörhö 
Rick Wakeman ja ohjaajan lippikseen 
sonnustautuivat vuorollaan kanada-
laiset rutiinipurkittajat Mihalka ja 

Jackson. Sivuosaan neuvostoagentiksi 
pestattu vaisuuden ruumiillistuma 
Jason ”Seanin poika” Connery vain 
alleviivaa koko konseptin väkinäistä 
postpostmodernismia.

Vai onko kaikki ihan väkinäis-
täkään. Uusien Palmerien koko 
juju lienee ollut mennä avautuneen 
rautaesiripun taakse noutamaan vii-
meisiä säväreitä mailleenmenevästä 
kylmästä sodasta ja sen lajityypeistä. 
Autenttisuutta haettiin Afganis-
tanin sodasta kertoneen Афганский  
изломin (1990) tuottajana läpi-
murron tehneen Aleksandr Golutvan 
avulla. Voitiin ikään kuin yhtaikaa 
juhlia reaalisosialismin loppua ja 
kylvää uusvanhoja slavofobioita ko-
rostamalla Venäjän mafiaa pahuutena 
v sebe. Ja eiköhän vain Pietarin ja 
Moskovan kaduilla poplarissaan kö-
pittelevä Mi!ka Caine onnistu taas 
välittämään puolivahingossa vivah-
duksen tosiasiallisista historiallisista 
murroksista keskellä heppoisinta se-
pitettä.

Moni joka tapauksessa katsoo nä-
mäkin elokuvat yhdestä syystä, jonka 
nimi on Mr. todentuntu Michael 
Caine. Joku odottaa Sofian maailman 

filmatisointia, jossa jo pari vuotta on 
huhuttu olevan Jumalan rooli Cai-
nelle. Moni katsoo uudelleen Tunnit 
Ritan kanssa (1983) vain kuullakseen, 
miten humalainen Caine lausuu 
sanan literature. Moni katsoo eestaas-
perään Sleuthin molemmat versiot 
(1972 & 2007) vain nähdäkseen 
Cainen sitkeän sirkeyden. Moni 
katsoo toistamiseen The Handin 
(1981) vain nauttiakseen siitä hy-
västä näyttelijästä, joka on ollut use-
ammissa huonoissa elokuvissa. Moni 
katsoo kerta kerran jälkeen Hannah 
ja sisaret (198) kuullakseen Cainen 
repliikit I’m walking on air ja I don’t 
know what the hell I’m talking about. 
Jos ensimmäisen Harry Palmer -fil-
matisoinnin huippuhetkiä ovat 
kaikki Cainen eri tavoin fraseeraamat 
sir-päätteiset vuorosanat, eivät 90-
luvun kalpeat tusinatyötkään noin 
vain ohi liu’u. Kun Peking-eloku-
vassa Michael Gambonin tulkitsema 
pääpahis selittää vaarallisen aineen 
koostumusta, Caine kysyy niin kuin 
vain Caine osaa: ”Mitäs se binää-
risyys tarkoittaa?”

”Tyhjiön kokeminen ei ole 
tyhjyyttä: siinä ei ole kyse ei-
mistään tai poissaolosta”, pal-

jastaa kuraattori Mathieu Copeland 
Pariisin Pompidou-keskuksessa. 
Viime kevättalvinen takautuva 
näyttely Vides (tyhjiöt, tyhjyydet) 
koostui uudelleen rakennetuista 
näyttelytiloista, jotka alunperin esi-
teltiin tyhjinä. Näyttely ruoti esit-
tämisen rajoja kuvataiteissa pelkkää 
instituutiokritiikkiä syvemmin.

Negatiivisen määritteleminen on 
– länsimaisiin olemisen filosofioihin 
tottuneille – hienovaraista nuoral-
latanssia erityisesti kielen ongelmal-
lisuuden vuoksi. Kieli tuottaa ei-
millekään valheellisen sisällön, jonka 
myötä sitä pidetään ”jonakin” eli fyy-
siseen todellisuuteen vertautuvana. 
Myös ajattelu tuottaa saman harhan: 

ei-mikään edellyttääkin ajattelutavan 
muutosta tavalla, jossa tietoisuus py-
ritään hävittämään. Tähän prosessiin 
keskiaikaiset mystikotkin viittaavat 
usein ajattelun ”unohtamisena”.

Heidän tekstejään hyödynsi 
myös ensimmäinen tyhjä näyttely, 
joka sijoittui 1958 Pariisin Galerie 
Iris Clertiin. Yves Kleinin teos la 
Spécialisation de la sensibilité à l’état 
matière première en sensibilité pic-
turale stabilisée (Tuntemiskyvyn eri-
koistuminen prima materian tilasta 
tasapainotetuksi kuvalliseksi tunte-
miskyvyksi)1 oli tyhjä huone, joka 
nimellään viittasi sekä alkemiaan 
että aristoteeliseen ja skolastiseen fi-
losofiaan. Prima materian käsitettiin 
olevan läsnä kaikissa muodoissa po-
tentiaalina, vaikka se ei itse voinut 
ilmetä. Sillä selitettiin muutosta fyy-

sisessä maailmassa, esimerkiksi puun 
kasvamista taimesta.

Kleinin käsitys prima materiasta 
kommentoi tyhjiä näyttelyjä kuva-
taiteellisessa mielessä. Kuvataide läh-
tökohtaisesti esittää, jopa ei-esittävä 
taide esittää itsensä. Tyhjässä huo-
neessa siis on esittämisen mahdol-
lisuus. Copelandia mukaillen: ei-
mikään ei ilmene tyhjissä huoneissa, 
vaan ne ovat pikemminkin potenti-
aalisia tiloja, jotka problematisoivat 
esittämisen, taiteen ja havainnon ka-
tegorioita.

Tyhjiön kokemisessa onkin kyse 
eräänlaisesta perspektiivin käännöstä. 
Samoin kuin John Cagen sävellys 
4’33” koostuu yleisön luomasta ää-
nimaisemasta, on tyhjän huoneen 
tyhjyys vertauskuvallista.

Jos ajattelemme duchampilai-
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sittain ”tilan tekevän taiteen”, niin 
teoksena toimiva tyhjä huone on 
taiteen mahdollistava perusehto. Tila 
puolestaan on havaittavissa vain rajo-
jensa kautta. Tässä mielessä tyhjien 
huoneiden valkoiset seinät ovat vält-
tämättömyys, jotka pyrkivät viemään 
mahdollisimman vähän huomiota 
rajaamaltaan tilalta. Esittämisen ob-
jekti itsessään on näkymätön.

Vides perustuukin havaitsijan ja 
tilan vuorovaikutukseen. Jotta tilan 
”tyhjyys” voitaisiin havaita, on kat-
sojan oltava tilassa eikä se siten ole 
tyhjä. Näyttely pyrkii kiinnittämään 

huomion havaitsijaan, joka käsit-
teellistää tilan ja oman havaintopro-
sessinsa. Taatakseen havaitsijan itse-
tiedostuksen Roman Ondák varusti 
2006 teoksensa More Silent Than 
Ever kuuntelulaitteilla. Tyhjässä huo-
neessa jopa hiljentämätön ajatuksen 
ääni tekee näkymättömästä objek-
tista läsnä olevan.

Havainnon korostuminen myös 
muuttaa teoksen tapahtumaluontei-
seksi. Jokainen havaitsija merkityk-
sellistää teoksen tuottaen autenttisen 
kokemuksen. Tyhjän tilan sijaan 
tyhjän kokeminen on ratkaisevaa, 

kuten Copeland painottaa. Ajattelun 
taustakohinaa ei voi vaientaa.

Sami Sjöberg

Viite
1 Matière première voi viitata sekä raaka-

materiaaliin että prima materiaan. Lisää 
jälkimmäisestä tulkinnasta ks. Kiyohiko 
Kitamura & Tomoyuki Kitamura, An 
Aesthetics of Matter. International Year-
book of Aesthetics. Vol. 6 (2002), 85–101.

would prefer not to, vastaa 
kirjuri Bartleby työnantajansa 
esittämiin pyyntöihin Herman 

Melvillen kertomuksessa. Hän jät-
täytyy kaiken neuvottelun ja työpaik-
kapolitikoinnin ulkopuolelle. Koko 
työpaikan järjestys menee sekaisin ja 
Bartleby mielisairaalaan. Jäljelle jää 
omalaatuisen kiellon kummallinen 
kaiku.

Helsingin yliopiston Tutkijakol-
legiumin kesäkuussa järjestämässä se-
minaarissa ”Insistence of the Theolo-
gico-Political. How and Why Did 
Modern Political Philosophy and 
Theory Become Engaged with the 
Theological?” kyseltiin tapoja, joilla 
moderni poliittinen järjestys – siis 
periaatteessa sekulaariksi itsensä ym-
märtävä järjestys – ylittyy ja ylittää 
itsensä jatkuvasti uskonnon alueella. 
Teologis-poliittisen kysymyksen 
hellittämättömyys on eräänlainen 
modernin politiikan ennakkoehto: 
teologia on aina piiloutunut poliit-
tisiin käsitteisiin. Kolmipäiväisen 
seminaarin parikymmentä puhujaa 

lähestyivät aihepiiriä lukuisista eri 
näkökulmista.

Seminaarin yksi toistetuimmista 
ajattelun aiheista oli Carl Schmittin 
tunnettu huomio kaikkien keskeisten 
poliittisten käsitteiden teologisesta 
alkuperästä. Uskonto muodostaa 
politiikalle kuitenkin myös vastin-
parin, joka ei ainoastaan sulaudu sen 
käsitteistöön, vaan jättäytyy todella 
ulkopuolelle. Ihme ei ole ainoastaan 
poikkeus, joka vahvistaa suvereni-
teetin (Jumalan, hallitsijan, kansan) 
vallan, vaan on ajoittain myös jotain 
todella muuta.

Bartleby on hyvä kirjallinen 
esimerkki suvereniteetin tulemi-
sesta toiminnan piiriin. Bartleby on 
kirjuri, joka Giorgio Agambenin 
mukaan ”ei lopeta yksinkertaisesti 
kirjoittamista, vaan ’on mieluummin 
kirjoittamatta’” ja joka ”ei kirjoita 
mitään muuta kuin voimansa olla 
kirjoittamatta” – suvereniteetti itse, 
joka ei tarvitse poikkeuksia ollakseen. 
Bartleby suhtautuu kirjoittamiseen 
hellittämättömästi ja kirjoittamisen 

teemaan kirjallisuudentutkijakin 
luontevasti tarttuu.

Hent de Vries (Johns Hopkins 
-yliopisto) kartoitti ihmeen politiikan 
mahdollisuutta palestiinalaisen Sari 
Nuseibehin filosofian kautta. Nusei-
behille islamilaisen filosofian perinne 
tarjoaa vaihtoehdon länsimaisten po-
liittisten ja filosofisten käytäntöjen 
vaihtoehdottomuudelle. Jumiutu-
neissa poliittisissa konflikteissa on 
käännyttävä uudella tavalla messi-
aaniseen ajatteluun, joka tarkoittaa 
myös kielen kritiikkiä. Nuseibehin 
filosofiassa maailmallisten käsitteiden 
dekonstruktio ja poliittinen toiminta 
yhdistyvät ihmeen politiikaksi.

Messiaanisuuden politiikka tai 
”messiaaninen käänne” poliittisessa 
teoriassa kuului seminaarin kiin-
nekohtiin. Philip Goodchild (Not-
tinghamin yliopisto) käsitteli rahaa 
modernin talouden ja taloustieteen 
universaalina lupauksena, jota nykyi-
sessä kriisissä määritellään uudelleen, 
puretaan ja vahvistetaan. Rahatalous 
muistuttaa uskontoa monella tavalla, 
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