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Kaksi naista saarnaa kovaäänisesti gallerian 
seinään heijastetulla videolla. Naiset julis-
tavat seksuaalisen vapauden manifestiaan 
palolla ja itsepintaisesti: lesbot ovat ”kaik-
kien naisten raivo tiivistyneenä räjähdyspis-
teeseen”. Videon eteen on ryhmitelty kuusi 
kokovartalomuotokuvaa itsetietoisesti posee-
raavista naisista, joiden t-paitojen rinnusteksti 
osoittaa yhteisen sanoman:  ”Sappho wants 
to save you” – Sapfo haluaa pelastaa sinut. 

Teoksen sanoma on ilmipoliittinen. Kai-
uttimista tunkeutuva saarna ja valokuvamuo-
tokuvien naisrintama esittävät painokkaasti 
lesbo-identiteetin ulottuvuuksia. Sanat ja 
kuvat kertovat lesbojen käymästä poliittises-
ta kamppailusta, joka yhdistyy saarnatekstin 
myötä 1970-luvun seksuaaliseen vallanku-

“SAppho wANTS To SAve yoU”

IdeNTITeeTTIpolITIIKASTA MIKrolIIKKeISIIN

Katve-Kaisa Kontturi & Ilona hongisto

moukseen – kyseessä on yhdysvaltalaisen 
Radicalesbians ryhmän manifesti Naisi-
dentifioitunut nainen (1970). Teos operoi 
identiteettipolitiikan alueella tuoden julki 
kamppailun sosiokulttuurisia ja henkilöhisto-
riallisia kytköksiä. Tämä tapahtuu tekstuaalis-
kuvallisella tasolla: tekstuaalisina viitteinä ja 
tunnistettavina ruumiinkuvina eli ilmeinä ja 
asentoina.   

Marjukka Irnin (ent. Nissi) Turun Titanik-
galleriassa syksyllä 2010 esillä ollut Sappho 
wants to save you  -installaatio (2007–2010) 
avaa mahdollisuuden pohtia taiteen poliitti-
suutta uudella tavalla. Esitämme nimittäin, 
että Irnin teoksen poliittisuus on radikaaleim-
millaan helposti tunnistettavien sanojen ja 
kuvien, merkitysten ja kontekstien ulkopuo-

Kuva 1: valokuvamuotokuvia Sappho wants to save you -installaatiota varten 
(c) Marjukka Irni
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lella. Sappho-installaatio ei palaudu ainoas-
taan ilmeiseen poliittiseen sanomaansa. Pe-
rustamme väitteemme teoksen kohtaamiseen 
galleriatilassa: ripustus, saarnaavien naisten 
eleet ja äänenpainot sekä videon kuvaustyyli 
tuovat installaatioon vaikeasti havaittavissa 
olevan poliittisen tason. Se ei ilmene niin-
kään tekstuaalis-kuvallisesti kuin teknis-
materiaalisesti – esimerkiksi muotokuvien 
materiaaleissa, poseeraamisen dynamiikassa 
ja teoksen ripustuksesen.1

Olemme kiinnostuneita siitä, miten tek-
nis-materiaaliset valinnat haastavat teoksen 
identiteettipoliittista ilmiasua ja miten ne 
kytkeytyvät installaatiokokemukseen omilla 
mikroliikkeillään. Katsomme, että juuri näi-
den lähes havaitsemattomien liikkeiden kautta 
voidaan monipuolistaa käsitystä taiteen poliit-
tisuudesta. Samoin ehdotamme, että tällainen 
havaitsemattoman politiikka voi myös viedä 
lesbo- tai queer-politiikkaa uusiin suuntiin.

Tässä mielessä vastaamme haasteeseen, 
jonka Mikko Tuhkanen (2005) esitti Nais-
tutkimus-lehden artikkelissaan ”Judith But-
ler,  Gilles Deleuze ja tulemisen kysymys”. 
Tuhkanen kysyy, onko Judith Butlerin perfor-
matiivisuus, ”joka on kiistattomasti noussut 
queer-teorian tärkeimmäksi yksittäiseksi työ-
kaluksi” (mt., 5) sittenkään suotuisin väline 
moninaisten seksuaalisuuksien teoretisointiin. 
Nimittäin, kuten Tuhkanen toteaa, performa-
tiivisuudella ”on vaikeuksia käsitteellistää 
tulemista”, ja siten myös seksuaalisuutta, 
”radikaalisti avoimena ja arvaamattomana 
prosessina” (mts.). Performatiivisuudessa 

kumoukselliset toisin toistamiset tapahtuvat 
tiettyjen mahdollisuuksien rajoissa. Tulemi-
nen ei sitä vastoin tapahdu jotakin vasten tai 
toisin toistaen. Se on radikaalia avoimuutta, 
joka nousee lähes havaitsemattomista poten-
tiaalisuuksista.

Työstämme artikkelissamme tulemisen 
kysymystä erityisesti mikropolitiikan näkö-
kulmasta. Siinä missä politiikka ja poliittinen 
vaikuttaminen mielletään yhä tunnustamisen 
ja tunnistamisen akselilla, Gilles Deleuze ja 
Félix Guattari (1987, 213) korostavat mik-
rotason roolia poliittisessa toiminnassa. He 
esittävät, että jähmeän ja säännönmukaisen 
makrotason rinnalla tulisi huomioida pienten 
värähtelyjen mikrotaso, joka tunnistettavuu-
den sijaan toimii tulemisen ennakoimattoman 
logiikan mukaisesti. 

Esimerkiksi mies ja nainen kahtena su-
kupuolena on tunnistettavaksi jähmettynyt 
makrorakenne, Deleuzen ja Guattarin sanoin 
molaarinen asetelma eli molariteetti. Molaari-
nen asetelma ei kuitenkaan ole koskaan lopul-
linen tai pysyvä. Sukupuolta, kuten muitakin 
molaarisia jähmettymiä, läpäisee aina mole-
kulaarinen mikroliikkeiden taso, joka hajot-
taa molariteetteja sisältä käsin. Niin sanotulla 
molekulaarisella tasolla sukupuolia on paljon 
enemmän: ”tuhansia pikkuruisia sukupuolia” 
(mt., 213), jotka pakenevat molaaristen posi-
tioiden otteesta niitä omalla liikkeellään jat-
kuvasti haastaen. Mikä tärkeintä Deleuzen ja 
Guattarin ajattelussa korostuu molekulaarisen 
ja molaarisen tason samanaikaisuus. Mole-
kulaariset vuodot ja virrat eivät olisi mitään, 

1 Sappho wants to save you -installaatio oli ensimmäisen kerran esillä Turku Biennaalissa Ars Nova ja 
Aboa Vetus -museossa kevät-kesällä 2007. Tämän artikkelin ensimmäiset ideat syntyivät suhteessa Ars 
Novan näyttelyyn ja Katve-Kaisa Kontturin (2007) siihen liittyen kirjoittamaan katalogi-tekstiin. Irnin 
teos on osa Kontturin taidehistorian alan väitöskirja-aineistoa ja tämän artikkelin keskeiset argumentit 
ovat osa hänen englanninkielistä väitöskirjakäsikirjoitustaan Following the Flows of Process. Towards 
A New Materialist Account of Contemporary Art. Myös Titanikin näyttely liittyy Kontturin tutkimuk-
seen. Siksakkia taiteesta teoriaan – ja takaisin -niminen kokonaisuus esitteli Kontturin keskeisiä teo-
reettisia väittämiä ja käsitteitä suhteessa teoksiin, joiden kanssa nämä käsitteet on muotoiltu. Kuten tätä 
artikkelia, myös Kontturin väitöskirjassaan kehittelemää uusmaterialistista tutkimusotetta jäsentävät 
kysymykset prosessuaalisuudesta, osallistumisesta ja taiteen kanssa kirjoittamisesta (ks. myös Hongis-
to 2011). Haluamme kiittää artikkelikäsikirjoituksemme refereitä hyödyllisistä ja osuvista huomioista, 
joiden myötä artikkeli sai lopullisen muotonsa. Kiitos myös Paula Kuosmaselle monista inspiroivista 
Deleuze ja feminismi -keskusteluista.
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elleivät ne kytkeytyisi molaarisiin rakenteisiin 
ja järjestäisi uudelleen niiden säännönmukai-
suuksia, ja toisinpäin (mt., 216  –217). Kartoi-
tamme artikkelissamme siirtymää identiteetti-
positioista mikroliikkeisiin nimenomaan siitä 
näkökulmasta, että installaation vaikuttavuus 
ja siten myös sen poliittisuus muodostuu tun-
nistettavan lesbouden sulautuessa lähes ha-
vaitsemattomiin mikroliikkeisiin.

MATerIAAlISIA MUUToKSIA?

Artikkelimme liittyy materiaaliseksi, affek-
tiiviseksi, ja ontologiseksi luonnehdittuihin 
käänteisiin, jotka ovat puhutelleet feminististä 
tutkimusta viime vuosina. Sellaiset kokoel-
mateokset kuin Material Feminism (Alaimo 
& Hekman 2008) ja New Materialisms. On-
tology, Agency, and Politics (Coole & Frost 
2010) esittävät feministisen nykykeskuste-
lun yhdeksi ajankohtaiseksi teemaksi mate-
riaalisuuden tuottavana, alati muuttuvana ja 
ennakoimattomana voimana.2 Tällainen dy-
naaminen materiaalisuus-käsitys täydentää ja 
haastaa kiinnostavasti sosiaalista konstrukti-
onismia, jossa muutosta on teoretisoitu ensi 
sijassa tekstuaalisuuden, diskursiivisuuden 
ja representaatioiden, uudelleen esittämisen 
ja toisin lukemisen kautta. Myös feministi-
sessä taiteentutkimuksessa muutosvoima on 
yhdistetty nimenomaan edellä mainittuihin 
elementteihin ja metodeihin. Tämä koskee 
erityisesti visuaalisen kulttuurin tutkimusta, 
jossa kysytään esimerkiksi millaisia suku-
puolisuuksia mainokset tuottavat tai millai-
sia käsityksiä vastaan kuvat vikuroivat. (Ks. 
Rossi 2003; Vänskä 2005.) Mutta entä miten 
taide sitten voi muuttaa maailmaa materiaa-
lisuuden näkökulmasta? Miten sen politiikka 
silloin toimii? 

Vastataksemme näihin kysymyksiin ma-
teriaalisuus on kytkettävä affekteihin ja on-
tologiaan. Nojaamme tässä ensi sijassa filo-
sofi Elizabeth Grosziin (1993; 2004; 2005; 
2008ab; 2010). Hän on deleuze-guattarilaisen 
tutkimuksen feministinen edelläkävijä, joka 
1990-luvun alussa tarttui ajatukseen tuhan-
nesta pikkuruisesta sukupuolesta (ks. myös 
Braidotti 1994; Olkowski 1999, 32–58). 
Groszin kiinnostusta Deleuzen ja Guattarin 
ajatteluun jäsentää materialismi, josta affektit 
ja ontologia ovat erottamattomia. 

Groszille affektiivisuus ei merkitse niin-
kään tai ainoastaan kulttuurisia tuntemuksia, 
vaan erilaisten ruumiiden kykyä muuttua, 
antaa ja ottaa vastaan affekteja, affektoida ja 
affektoitua. Oleellista on se, etteivät ruumiit 
tarkoita ainoastaan ihmisruumiita – ne voivat 
olla mitä tahansa materiaalisia koostumia, ku-
ten kirjoja, eläimiä, kollektiiveja, jopa ideoita 
(Deleuze 1988, 127). Yksinkertaistaen voisi 
sanoa, että affektit ovat materian liikettä ja 
muutosta. Ihmiselle affektit ilmenevät tun-
tuna.3 (Grosz 2008a, 72–82.) Tämä viitoittaa 
feministisen taiteentutkimuksen sellaisille 
jäljille, joista se on halunnut pitkään irtisanou-
tua: estetiikkaan. Sen sijaan, että suuntaisim-
me mielenkiinnon perinteiseen estetiikkaan, 
joka sublimoi ja transsendentalisoi esteettisen 
kokemuksen, eli ei-ruumiillistaa sen, käsitte-
lemme tuntuja ruumiillisena liikkeenä sekä 
ruumiiden välisenä liikkeenä ja suhteena, 
joka ei koskaan tapahdu kulttuurisessa tyhji-
össä. Juuri tuntujen kautta mietimme, millai-
sia tulevaisuuksia Irnin installaatio ehdottaa 
lesbo-identiteetille. Tunnut, ruumiiden liike ja 
niiden yhteisyyden voima ovat niin ikään se 
kehys, jossa yhdistämme Sappho wants to sa-
ve you’n naisten mielenosoitusten historiaan.

Myös perinteinen näkemys ontologiasta 
oppina pysyvästä ja olevasta kyseenalaistuu, 

2 Ks. myös vastaavankaltaiset mutta taiteentutkimuksellisesti painottuneet keskustelunavaukset Suo-
messa, esimerkiksi Kontturi & Tiainen 2004 & 2007a.
3 Tuntu on englanniksi ja ranskaksi ’sensation’, joka on suomennettu myös tuntumieleksi. Tämä onnis-
tuneesti ruumis–mieli-dikotomian ylittävä suomennos on käytössä Mariaana Fieandt-Jäntin ja Heikki 
Jäntin suomentamassa Félix Guattarin (1995/ 2010) teoksessa Chaosmosis eli Kaaosmoosi.
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kun materiaalisuudelle ja affekteille anne-
taan olennainen sija. Kysymys on tulemisen, 
muutoksen tai jopa ”uuden” ontologiasta (ks. 
esim. Coole & Frost 2010, 7–15; Grosz 2009). 
Kun ontologian ymmärtää tällä tavoin, se voi 
avata feministiselle taiteiden tutkimukselle 
uusia suuntia. Kun muutosta ei etsitä merki-
tyksistä tai taiteen luomista representaatioista, 
voi näkökulma tai tuntu uuteen avautua siitä, 
miten taideteos tulee, toisin sanoen miten se 
affektoi.4 Näin taiteen politiikka liittyy siihen, 
miten taide on olemassa: miten se tapahtuu, 
millaisia uusia olemisen ja tulemisen mah-
dollisuuksia se avaa. 

IroNIASTA hUUMorIIN

Installaatiohuoneen takaseinällä pyörivä vi-
deo on tallenne Turun ydinkeskustassa tou-
kokuussa 2006 toteutetusta performanssista, 
joka syntyi vastineena samalla kävelykadul-
la vuosia saarnanneille nuorille ja kiivaille 
kristillisille evankelistoille. Installaatio jatkoi 
tuolloin käynnissä ollutta yhteisötaideprojek-
tia, jossa Irni yhdessä Åbo Akademin ja Turun 
yliopistojen naistutkimus-oppiaineiden työn-
tekijöiden kanssa pyrki kääntämään monia 
ohikulkijoita ahdistaneen kovaäänisen mes-
suamisen affirmatiiviseksi kokemukseksi.5 

Ensivaikutelma on, että galleriahuoneen 
täyttävä saarnaus tuntuu hämmästyttävän 
samanlaiselta kuin kävelykatua hallinnut us-
konnollinen käännytys. Videolla saarnaavat 

naiset lukevat manifestiaan sekä suomeksi 
että englanniksi, ja heidän sanansa välitetään 
kovaäänisten kautta. Näin toimivat myös kris-
tilliset evankelistat. Uskonnollinen saarna on 
korvattu amerikkalaisen Radicalesbians-ryh-
män (1970) Naisidentifioitunut nainen -ma-
nifestilla, joka sitoo installaation identiteet-
tipoliittiseen kamppailuun. Naiset julistavat: 

Mikäli hän ei kykene irrottautumaan yhteis-
kunnan vahvasta sosialisaatiosta, jolla hänet 
on kasvatettu naiseksi, hän ei koskaan pysty 
löytämään todellista itseään. Hän on solmussa 
kahden ristiriitaisen näkemyksen välillä, joko 
hän hyväksyy yhteiskunnan näkemyksen itses-
tään, jolloin hän ei voi hyväksyä itseään, tai 
sitten hän alkaa ymmärtää mitä tämä seksisti-
nen yhteiskunta on tehnyt hänelle ja miksi se 
on yhteiskunnan kannalta ollut tarkoituksen-
mukaista. Ne meistä, jotka lähtevät tälle kriit-
tiselle polulle, löytävät itsensä lopulta, joskus 
vuosikymmeniä kestäneen kiduttavan matkan 
jälkeen. Tämän matkan, joka on antanut näke-
mystä, johtanut vapautumiseen, sisäiseen rau-
haan ja todelliseen rakkauteen itseä ja muita 
naisia kohtaan; tämän matkan me haluamme 
jakaa kaikkien muiden naisten kanssa, koska 
olemme kaikki naisia.

Kovaääninen ja kaikkialle tunkeutuva 
manifesti sekä galleriatilaa hallitsevat muo-
tokuvat tuntuvat jopa liian alleviivatuilta. 
Teoksessa esitetty lesbous on ylikorostettua: 
muotokuvien naiset ovat asennoissaan va-
kaita ja pontevia, historiallinen teksti kadulla 
saarnattuna tuntuu liioitellulta. Lisäksi video 

4 Tutkimusote liittyy Deleuzen ja Guattarin (1987, 4) postuloimaan hankkeeseen tutkia merkitysten 
sijaan sitä, miten taide toimii. Esimerkkejä tuoreesta feministisestä taiteentutkimuksesta, joka paneutuu 
affekteihin deleuze-guattarilaisesta näkökulmasta, ovat Katve-Kaisa Kontturin (2010) maalausta ja va-
lo-tilainstallaatiota käsittelevä artikkeli, Milla Tiaisen ooppera-tutkimukset (2007; 2009; 2011), Hanna 
Väätäisen (2007) monografia yhteisötanssista ja Ilona Hongiston (2011) dokumentaarista elokuvaa uu-
delleen käsitteellistävä väitöskirja, joka osaltaan hyödyntää Rosi Braidottin (2006) ajatuksia subjektin 
kestävyydestä (sustainability). Ks. lisäksi Marsha Meskimmonin (2002; 2010) ja Susan Bestin (2011) 
kuvataiteen ja nimenomaan naisten tekemän taiteen tutkimukset, joissa affektiivisuus otetaan itsestään 
selväksi osaksi analyysia.
5 Affirmatiivisuuden merkityksestä feminismille ks. esimerkiksi Grosz haastattelussa Kontturi & Tiai-
nen 2007b, 255–256: ”Feminismissä on ollut liikaa kyse siitä, mitä vääryyksiä meille on tehty. Meidän 
täytyy affirmoida sellaisen elämän voima ja ilo (joyousness), jota tavoittelemme. Taiteen voima ja ilo, 
ajattelun mielihyvä – feminismin täytyy palata johonkin, joka tekee siitä onnellisemman ja tuotteliaam-
man. Ilo, affirmointi ja mielihyvä eivät ole esteitä itseymmärryksellemme, ne ovat itseymmärryksen 
muotoja.” Affirmatiivisuuden kritiikistä ks. Ahmed (2010)The Promise of Happiness.
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lainaa suoraviivaisesti televisiossa esiinty-
vien evankelistojen eli tele-evankelistojen 
esiintymisstrategioita. Installaatio muuntaa 
uskonnollisen käännytyksen metodit osaksi 
lesbojen lähetystyötä. Tämä ilmenee myös 
teoksen nimessä. Sappho wants to save you 
on mukaelma Jesus wants to save you -isku-
lauseesta. Kyseisen sloganin teki tunnetuksi 
niin sanottu Jesus Movement eli Yhdysvaltain 
länsirannikolta 1960–1970-lukujen taitteessa 
alkanut kristillinen herätysliike, jolla oli yh-
teyksiä hippiliikkeeseen ja joka oli samanai-
kainen lesboliikkeen kiihkeimmän vaiheen 
kanssa. 

Edellä mainittujen elementtien avulla teos 
ottaa ironisen position suhteessa kävelykadun 
saarnaajiin ja heidän työhönsä. Lainaamalla 
heidän kristillisen propagandan strategioi-
taan installaatio ironisoi evankelistoja mutta 
myös stereotyyppisiä lesbouden merkkejä. 
Marjukka Irnin mukaan projekti toteutettiin 
pilke silmäkulmassa (Nissi 2007).

Sappho wants to save you -teoksen po-
liittisuus liittyy siis yhtäältä kysymykseen 
ironisesta etäisyydestä. Claire Colebrook 
(2002, ix–xix) huomauttaakin, että ironian 
oivaltaminen edellyttää aina kontekstuaa-
lista tietoa. Sapphon kohdalla ironia ja sen 
mukana tulevat identiteettipoliittiset sanomat 
toteutuvat, jos installaation kokija tunnistaa 
käytettyjen lainausten avulla tapahtuvan epä-
suoran kritiikin.       

Sappho-installaatio ei kuitenkaan tyhjen-
ny ironiseen kritiikkiin tai toisin luentaan. 
Teos toimii myös tasolla, jota ei voi palauttaa 
tekstuaalisiin strategioihin ja identiteettipo-
litiikkaan. Gilles Deleuzen (2004, 154, 156) 
mukaan ironia on aina ”valmisteltu etukäteen” 
siten, että se on tunnistettavissa ja kriittisesti 
analysoitavissa. Huumori puolestaan muo-
dostuu vasta affektiivisessa kohtaamisessa. 
Siinä missä ironia on yläpuolelle nousemista 
ja sitä kautta valtarakenteiden haastamista, 
huumori on laskeutumista ja tunnistettavien 
elementtien ”häiritsemistä”. (Deleuze 2004, 
154–160; Garnett 2010, 176–179, 183–186.) 

Ehdotamme, että teoksen teknis-materiaa-
liset valinnat, kuten videon esittämä saarnaa-
minen ja muotokuvien paikallaanolon liike, 
joihin paneudumme seuraavaksi, eivät toteuta 
ironian edellyttämää etäisyyttä. Sen sijaan ne 
avaavat teoskokemukseen tason tai tunnun, 
joka toimii eri tavoin kuin tunnistettavuu-
teen perustuva identiteettipolitiikka. Sappho 
wants to save you -installaatiossa tasot ovat 
kuitenkin vankasti toisissaan kiinni: häiritse-
mällä ”etukäteen valmisteltuja” ja tunnistet-
tavia lesboidentiteettejä installaation teknis-
materiaalisuus tekee teoksesta humoristisen. 

AFFeKTIIvINeN SAArNAAMINeN

Videolla saarnaavat naiset lukevat Radicales-
bian-ryhmän manifestia vuorotellen – ensin 
englanniksi ja sitten suomeksi – kävelykadun 
evankelistoja jäljitellen. Vastaava simultaa-
nitulkkaus on tyypillistä kansainvälisissä 
uskonnollisissa kokouksissa. Näissä tapahtu-
missa jälkimmäinen saarnaaja ei ainoastaan 
käännä evankelistan puhetta kirjaimellisesti, 
vaan myös imitoi ensimmäisen saarnaajan 
äänteitä ja ruumiinliikkeitä (Coleman 1996, 
121). Saarnaamisesta tulee näin alleviivatun 
performatiivinen tapahtuma: sanoman kirjai-
mellinen kääntäminen ei riitä, sillä saarna ei 
ole ainoastaan teksti vaan myös hengellinen ja 
ruumiillis-affektiivinen tapahtuma, jossa saar-
naaja on monitasoisesti Jumalan välikappale.    

Sappho-installaation saarna kuitenkin 
myös poikkeaa massoille suunnatusta ver-
baalis-ruumiillisesta jumalallisen sanoman 
välittämisestä. Irnin taltioinnissa korostuvat 
kunkin saarnaajan erityiset eleet ja äänteet. 
Saarnaajanaisilla on omat rytminsä, sointin-
sa ja korostuksensa – erityiset tekniikkansa 
tuottaa ääntä. 

Suomeksi saarnaava nainen artikuloi sa-
nansa selkeästi ja voimakkaasti. Hänen var-
talonsa ei juuri liiku, mutta se tuntuu olevan 
täynnä energiaa; energiaa, joka kanavoituu 
kuuluvan ja selkeän äänen tuottamiseen. Hä-
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Kuva 2: Kaksi saarnaajaa. Still-kuva videosta.
(c) Marjukka Irni

nen esiintymisensä näyttää vaivattomalta. 
Vakuuttava puhe virtaa voimalla läpi hänen 
ruumiinsa. Englanniksi saarnaava nainen 
sen sijaan kompastelee lievästi sanoissaan ja 
joutuu kamppailemaan saadakseen sanoman 
kulkemaan. Hänen ulosantinsa on eleiltään 
suomeksi saarnaavaa teatraalisempaa. Vie-
raalla kielellä saarnaaminen saa tuekseen 
voimakkaita ruumiillisia liikkeitä. 

Toisistaan poikkeavat esiintymiset osoit-
tavat korostetusti, ettei luettu teksti itsessään 
tee saarnaamistapahtumasta vaikuttavaa. 
Pikemmin tekstiin kietoutuva ruumis – sitä 
kannatteleva ääni ja sitä korostavat vartalon-
liikkeet – tekevät saarnatapahtumasta erityi-
sen, ainutkertaisen. Vaikka ruumis vaikuttaisi 
olevan paikallaan, niin kuin suomeksi saar-
naavan naisen tapauksessa, se on silti jatku-
vasti työssä. Lihakset, kudokset ja hermosto 
ottavat vastaan ärsykkeitä ja lähettävät niitä 
eteenpäin. Koko ruumis varpaista aivoihin 
osallistuu performanssiin: aivot antavat ja 
vastaanottavat käskyjä ja varpaat työstävät 
saarnaajan ryhdikästä asentoa.    

Saarnaa seuraavan näkökulmasta tämä 
tekstuaalisen tason ylittävä ruumiillinen per-
formanssi korostuu erityisesti silloin, kun 
saarnaaminen tapahtuu vieraalla kielellä.6 
Kun kieli on vieras ja sanoma jää epäselväk-
si, huomio kiinnittyy helpommin saarnaan 
kietoutuviin ei-kielellisiin ulottuvuuksiin. 
Saarnaajan vartalon jatkuva työskentely – 
esimerkiksi puheen tauotukset ja painotukset 
– vaikuttavat katsojaan. Ja vaikka kieli olisi-
kin tuttu ja sanoma selvä, ruumiinliikkeiden 
rytmin vaikutus ei suinkaan katoa: siitä tulee 
ainoastaan havaitsemattomampaa.     

Taidehistorioitsija David Morgan (2007, 
204, 217, 222–223) esittää, että saarnaajien 
karismaattinen suullisuus (engl. charismatic 
orality) on riippuvainen ruumiista. Karis-
maattinen verbaliikka muotoutuu teatraali-
sesti ja siihen kuuluvat niin eleet kuin äänen 
voimakkuudet ja painotkin. Morgan (2007, 
223) lisää hieman provokatorisesti, että ”ka-
risma on eräänlaista energiaa, joka on sukua 
sähkölle”. Kuten sähkö, karisma tarvitsee 
toimiakseen virtapiirin ja ulostulon. Saarna-
tapahtumassa ihmisruumiit muodostavat vir-
tapiirin, jossa energia liikkuu. Samat ruumiit 
ovat myös tuon virtapiirin ulostuloja siinä 
mielessä, että energiankierto tulee näkyväksi 
heidän kauttaan.  

Vaikka Morgan korostaa ihmisruumiin 
olevan karisman keskeisin työkalu, hän tar-
kentaa, että media toimii usein ruumiinjatkee-
na. Saarnojen DVD-tallenteet ja niitä ennen 
VHS-kasetit ja radionauhoitukset ovat erittäin 
suosittuja, sillä niiden kautta – ainakin tallen-
teiden levittäjien mukaan – on mahdollista 
palata affektiiviseen kokemukseen yhä uudes-
taan ja uudestaan. Tallennettu pyhä sana antaa 
katsojalle mahdollisuuden kytkeytyä suoraan 
jumalalliseen virtapiiriin (Morgan 2007, 225; 
Coleman 1996, 121). Tele-evankelismi luot-

6 Ks. Deleuzen tunnettu teoretisointi änkytyksestä affektiivisena voimana (Deleuze 1998, 107–114). 
Änkytyksen voi nähdä myös valtakieltä haastavana ’vähemmistökielenä’ (ks. Deleuze and Guattari 
1987, 105–107).
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taa nimenomaan tähän välittömän kytkeyty-
misen lupaukseen.          

Sappho wants to save you -saarnavideo 
on monella tapaa verrattavissa tele-evanke-
lismiin. Kamera keskittyy kahteen saarnaa-
jaan ja kuten varsinaisissa uskonnollisissa 
tapahtumissa, kamera käy välillä seuraamassa 
yleisön reaktiota. Saarna vie videota eteen-
päin eikä sitä keskeytetä edes (ylimääräisillä) 
leikkauksilla. Videon lopussa ei myöskään 
ole krediittilistaa, joka korostaisi tallenteen 
representatiivista luonnetta. Simon Coleman 
(1996, 120–121) toteaa osuvasti, että tele-
evankelismi tekee kaikkensa tuottaakseen 
katsojissa välittömän läsnäolon tunteen. 
Taidemaailmassa installaatioita on kuvailtu 
vastaavalla tavalla: “Sen sijaan, että installaa-
tiotaide representoisi tekstuuria, tilaa, valoa 
ja niin edelleen, se tarjoaa meille suoran ko-
kemuksen näistä. Tämä … painottaa aistimel-
lista välittömyyttä ja fyysistä osallistumista.” 
(Bishop 2005, 11.)

Sappho wants to save you -teoksessa 
installaatiotaide nivoutuu karismaattiseen 
saarnaamiseen välittömyyden, läsnäolon ja 
ruumiillisen osallistumisen kautta. Tele-evan-
kelismissa katsoja kytkeytyy pyhän piiriin 
laittamalla kädet televisiovastaanottimelle 
(Morgan 2007, 223; Coleman 1996, 119). 
Vaikka installaatiotaidetta saa harvemmin 
koskea yhtä konkreettisesti, katsojan odo-
tetaan kuitenkin tarkastelevan teosta likeltä, 
jopa osallistuvan siihen. Irnin installaation 
kohdalla pieni galleriatila edesauttoi katso-
jan asettumista osaksi teosta ja sen ”virtapii-
riä”. Etäisyyttä ottava ja esimerkiksi ylhäältä 
alaspäin suuntautuva katse oli pienessä tilassa 
mahdottomuus. 

Irnin teos kuitenkin eroaa karismaattises-
ta saarnaamisesta lähes yhtä selvästi kuin se 
ottaa haltuun sen metodeja. Siinä missä tele-
evankelismissa korostuu puheen häiriötön 
ja katkoton virta, Sappho-saarnaajat saavat 
kompastella sanoissaan. Eikä häiriöttömästi 
virtaava saarna välttämättä ole kokemukse-
na sen voimakkaampi tai tehokkaampi kuin 

kangerteleva saarna. Filosofi Brian Massumin 
(2002, 39–44) mukaan nykivä ja änkyttävä 
ilmaisu saattaa jopa tuottaa suoremman affek-
tiivisen yhteyden kuin sujuvasti soljuva puhe. 
Massumi rakentaa argumenttinsa esimerkkiin 
presidentti Ronald Reaganista. Reagan, jota 
moitittiin epäselvästä artikuloinnista ja epä-
loogisista assosiaatioista, onnistui tästä huo-
limatta voittamaan merkittävän osan kansasta 
puolelleen. Toistuvat kompuroinnit ja säröt 
avasivat Reaganin puheen monille kosketus-
pisteille ja mahdollistivat monenlaisten yh-
tymäkohtien rakentumisen. Näin Reaganista 
tuli ”monta asiaa monille ihmisille” (Massumi 
2002, 41). Toisin sanoen Reaganin suosio ei 
ole selitettävissä yksin jaetulla ideologisella 
sanomalla tai suoraviivaisella poliittisella 
suostuttelulla. Suosion takaa löytyy myös 
ei-merkityksellistävä (a-signifying) ilmaisun 
taso, jonka myötä Reaganista tuli ihmisille yh-
tymäkohta niihin moninaisiin asioihin, joita 
he kuvittelivat tarvitsevansa.

Kangerteleva saarnaaja ja änkyttävä 
presidentti antavat mahdollisuuden ajatella 
affektiivisuutta ja ruumiiden välille synty-
viä välittömiä suhteita irrallaan merkitysten 
välittämisestä. Ensimmäisessä tapaukses-
sa kompastelut kontribuoivat siihen, miten 
installaatiokokemus rakentuu selkeistä identi-
teettipositioista ja niihin liittyvistä lausumista 
irrallaan ja toisessa siihen, miten poliittinen 
valta-asema saavutetaan ideologisten asetel-
mien tuolla puolen.

pAIKAllAANoloN lIIKe 

Siinä missä seinälle projisoitu saarnatallenne 
on luonteeltaan äänekäs ja affektiiviselta voi-
maltaan erityisen aktiivinen – puhe hyökyy 
saarnaajien suusta, leikkaa ilmaa ja kytkey-
tyy tilassa kulkeviin ihmisiin – installaation 
toinen osa on huomattavasti rauhallisempi. 
Kuusi katosta ripustettua muotokuvaa on 
tulostettu kevyelle kankaalle ja ne roikkuvat 
hiljaisina kahdessa rivissä. Rivien välistä kuu-
luu saarnauksen pauke. 
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Kuva 3: Sappho-marssi. (c) Taina Erävaara

Muotokuvat muodostavat hiljaisen rin-
taman videon eteen. Kuvien muodostelma 
rinnastuu performanssiin, joka toteutettiin 
samaisella kävelykadulla saarnaosuuden 
kanssa. Performanssissa joukko naisia kulki 
hiljaisena rintamana läpi vilkkaan kävelykatu-
alueen ilman iskulauseita tai johtajaa. Heidän 
liikkeensä oli määrätietoista, mutta rintamaa 
vastaan kävelleet päästettiin kulkemaan muo-
dostelman läpi. Hetkelliset aukot rintamassa 
korjattiin välittömästi. 

Läpikotaisen ruumiillinen mutta rau-
hanomainen marssi asettuu kiinnostavaan 
suhteeseen feminismin historiassa tärkeiden 
passiivisten ja väkivallattomien mielenosoi-
tusten kanssa (ks. Roszell 2009). Greenha-
min naisten mielenosoitus yhdysvaltalaisen 
ydinasevaraston ympäristössä Walesissa kesti 
vuodesta 1982 aina vuoteen 2000. Naiset lei-
riytyivät lähes kahden vuosikymmenen ajan 
Greenham Commonissa tukikohdan aitojen 
ulkopuolella. Leiriytyminen ei ollut suun-
niteltua, vaan se kehkeytyi jatkeena rauhan-

marssille ydinaseita vastaan. Naisten toiminta 
oli jopa niin rauhanomaista, ettei se saanut 
juuri mediahuomiota. Vasta joidenkin osan-
ottajien kahlittua itsensä aitoihin käsiraudoin 
media löysi paikalle. (Roseneil 2000; Your 
Greenham.)

Greenhamin naiset tekivät passiivista ruu-
miillista vastarintaa ydinaseita varastoivalle 
sotakoneistolle asumalla alueella vuosikau-
sia. Pelkkä naisten läsnäolo häiritsi alueen 
sotilastoimintaa. He myös järjestivät ”halaa 
tukikohtaa” -mielenilmauksen (engl. embrace 
the base), jossa yli 30000 naista asettui tuki-
kohdan ympärille syleilemään sitä ja toisiaan. 
Vaikka naisten passiivisten aktioiden tarkoitus 
oli saada median huomio ja sitä kautta asian 
edistäminen, leiriasumiseen liittyi myös yh-
teisöllisyys. Yksi leiriläisistä onkin todennut, 
että keskeistä oli kokemus yhdessäolosta 
(Your Greenham). Kiinnostavasti eräs Sappho 
wants to save you -performanssin marssija 
vastasi samansuuntaisesti, kun häneltä ky-
syttiin kokemuksia kävelykadun passiivisesta 
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valtaamisesta. Hän totesi yhdessä kävelemi-
sen olleen tapahtuman keskeisiä anteja (Ni-
metön tiedonanto 20.11.2009).7

Toinen Sappho-marssiin rinnastuva ruu-
miiden läsnäoloon ja niiden yhteisyyden 
voimaan perustuva mielenosoitus, on ar-
gentiinalaisen naisryhmä Madres de Plaza 
de Mayon järjestämät viikoittaiset hiljaiset 
kokoontumiset Buenos Airesin hallitusraken-
nuksen edessä. Kokoontumiset saivat alkunsa 
laajamittaisista kidnappauksista 1970-luvun 
sotilasdiktatuurin aikaan ja niiden poliittinen 
funktio oli saada perheiltään riistetyt lapset 
palautetuiksi. Kun paikallinen poliisi huo-
mautti, että kokoontumiset olivat lainvastai-
sia, naiset alkoivat hiljalleen kävellä raken-
nuksen eteen pystytetyn obeliskin ympäri. 
He muodostivat hitaasti liikkuvan ympyrän 
rauhan tunnukseksi pystytetyn obeliskin ym-
pärille. Naisten päät oli verhottu valkoisiin 
huiveihin, joista tuli myöhemmin pysyvä 
symboli, kun obeliskin ympärille maalattiin 
valkoisten huivien sarja. Pysyvien symbolei-
den vaikutusta vahvistavat edelleen jokaviik-
koiset hiljaiset kävelymielenosoitukset, joissa 
naiset kokoontuvat ympyrämuodostelmaan. 
(Madres) Hitaasti liikkuvien naisvartaloiden 
välille ja välissä kehkeytyvä intensiteetti il-
maisee hiljaista, havaitsematonta voimaa.  

Näiden feminismin historiaan kuuluvien 
esimerkkien kautta on mahdollista lähestyä 
Sappho wants to save you -installaation poliit-

tisia mikroliikkeitä. Sekä Greenhamin naiset 
että Madres de Plaza de Mayo ovat saavutta-
neet passiivisella vastarinnallaan paljon myös 
rakenteellisella makrotasolla – ohjusvarasto 
lopetettiin vuonna 2000 ja satoja lapsia on 
palautettu vanhemmilleen. Vaikka Sappho-
installaatio ei ole makrotasolla verrannollinen 
näiden saavutusten kanssa, yhteinen politii-
kan alue löytyy kuitenkin mikrotasolta; ta-
solta, jolla mielenilmauksiin osallistujien tai 
installaation ja sen katsojan välillä kehkeytyy 
intensiivinen voima, jolla voi olla kauaskan-
toisia ja radikaaleja vaikutuksia. Greenhamin 
naisten ja Madres de Plaza de Mayon pas-
siivisesta ja pitkäkestoisesta vastarinnasta 
kehittyi rakenteita muokkaava prosessi, kun 
taas Sappho-installaation teknis-materiaaliset 
valinnat liikuttavat katsojaa ja teoksen esittä-
miä identiteettipositioita tavalla, joka voi po-
tentiaalisesti muuttaa lesboutta ja seksuaali-
identiteettejä koskevia käsityksiä. 

Installaatiossa kadulla marssivat naiset 
ovat muuttuneet kuudeksi muotokuvaksi, 
jotka on painettu kevyille kankaille. Valo-
kuvamuotokuvat on ripustettu katosta niin, 
että kuvien alareuna viistää maata asettaen 
kuvien naiset katsojan kanssa samalle tasol-
le. Lankojen varaan rakennettu ripustus on 
niin hienovireinen, että ohikulkijoiden liike 
ja ilmastointi liikuttavat muotokuvia hiljaa. 
Siinä missä aiemmin kuvatuissa tapahtumis-
sa pääosassa oli hiljainen vastarinta, jonka 

7 Molempia mielenilmauksia voisi kuvata oma-rytmisiksi. Greenhamin naiset loivat aivan omanlai-
sensa päivärytmin, jota tahditti juoksevan veden ja sähkön puute, ja kävelykadulla marssinut Sappho-
rintama puolestaan liikkui rauhassa vilkkaalla ja kiireisellä ostoskadulla. Julia Mahler (2008, 65–78) 
kuvailee vastaavaa omaehtoista ja välitöntä ajallisuutta termillä ’passiivinen aika’, jonka hän juontaa 
Gilles Deleuzen ’ajan passiivisesta synteesistä’. Tässä yhteydessä ajan passiivinen synteesi viittaa sii-
hen, miten menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kietoutuvat toisiinsa affektien ja intensiteettien kautta 
representaatioiden tuottamien aktiivisten synteesien sijaan (Deleuze 1994, 90–125). Mahlerille pas-
siivinen aika tarkoittaa pysähtyneeltä vaikuttavaa aikaa, joka on kuitenkin täynnä intensiivisiä mikro-
liikkeitä. Passiivista aikaa ei voi kvantifioida tai nopeuttaa, siinä on kyse laadusta, hitaasta tulemisen 
prosessista. 

Passiivisen ajan näkökulmasta keskeistä on näissä kokoontumisissa tapahtuneet tulemisen prosessit, 
hitaat laadulliset muutokset, joissa mennyt, nykyhetki ja tuleva laskostuvat toisiinsa. Passiivisen ajan 
käsite yhdistää Sappho-marssin ei-länsimaisten kulttuurien rituaaleihin. Mahler (2008, 92–107) puhuu 
muun muassa guatemalalaisista katolisista rituaaleista, joissa maallinen ja jumalallinen kytkeytyvät 
toisiinsa aikatasot lävistäen. Tunteja kestävillä rituaaleilla on toki kvantifioitavissa olevat struktuurinsa 
– samoja rituaaleja toistetaan vuodesta toiseen – mutta itse rituaalissa kehkeytyvä laadullinen muutos 
on ennakoimaton. Mahlerin (2008, 107) mukaan hitaus ja tiettyjen eleiden toistaminen tapahtui se sit-
ten arkipäivän hitaissa ruuanlaittorituaaleissa tai tuntikausiksi venyvissä seremoniallisissa marsseissa 
mahdollistavat siirtymän aktuaalisesta ajasta passiiviseen, jossa aika ei ole niinkään lineaarista, lasken-
nallista kuin affektiivista.
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Kuva 4: Sappho wants to save you -installaatio, Siksakkia taiteesta teoriaan – ja takaisin -näyttely, 
Titanik-galleria, Turku (c) Marjukka Irni

voima kehkeytyi naisten ruumiiden välisessä 
liikkeessä, installaatiossa muotokuvat ottavat 
ihmisruumiiden paikan.

Muotokuvien naiset seisovat jämäkästi 
paikallaan, tukevissa asennoissa. Kahdella 
naisella on kädet lanteilla, kaksi seisoo kä-
det puuskassa. Identiteettipoliittisesta nä-
kökulmasta naiset tuottavat stereotyyppisen 
positiivista lesbo-identiteettiä, johon kuuluu 
itsevarmuus, rohkeus ja omanarvontunto. 
Heidän paikallaanolonsa – kameran tallen-
tamat poseeraukset – ilmaisee halua ja yri-
tystä ottaa haltuun tietynlainen identiteetti. 
Mutta teknis-materiaalisesti ja affektiivisesti 
muotokuvat ovat kuitenkin jatkuvassa liik-
keessä. Valokuviin tallennettujen asentojen 
värähdellessä huoneessa identiteettipositiot 
alkavat liikkua. Taiteilija ja taiteenfilosofi 
Erin Manningin (2009, 43) toteamus siitä, 
että paikallaan pysyminen edellyttää liikettä 
on tässä yhteydessä osuva. Manningin (mts.) 
mukaan jäykät asennot ovat itse asiassa dy-
namiikkoja, joissa pienenpienet mikroliikkeet 
liikkuvat läpi paikallaanolon tunteen.   

Poseeraajaan näkökulmasta paikallaan 
seisominen vaatii jatkuvaa balanssin etsimis-
tä, pieniä liikkeitä, joilla paradoksaalisesti 
saadaan aikaiseksi pysähtynyt asento. Vastaa-
vasti installaatio-kokemus ei ole palautetta-
vissa ainoastaan teoksen tiukkoihin identiteet-
tipositioihin. Päinvastoin Irnin installaatio luo 
tunnun siitä, että tiukoinkin identiteettipositio 
on jatkuvaa liikettä.

hAvAITSeMATToMAN polITIIKKA

Ilmipolitiikan kannalta tarkastellen Sappho 
wants to save you -installaatiossa on kyse 
parodisista identiteettiesityksistä ja ironi-
sessa sävyssä esitetystä kritiikistä. Jyrkkä 
lesbopolitiikka kuitenkin kyseenalaistuu 
installaatiossa humoristisesti ja teos puhuu 
lopulta enemmän tiukkoja identifioitumisia 
vastaan kuin niiden puolesta. Essentialisoiva 
mutta historiallisesti tärkeä Naisidentifioitu-
nut nainen -manifesti avautuu kahden kielen 
ja lukijan sekä erilaisten äänenpainojen, pu-
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heen ja ruumiin rytmien risteyksessä affektien 
mikropolitiikaksi. 

Mikropolitiikka kytkeytyy taiteen teknis-
materiaaliseen liikkeeseen, toisin sanoen 
teknis-affektiivisuuteen, sillä tunnistettavien 
identiteettiesitysten sijaan etualalle nousevat 
ne lähes havaitsemattomat liikkeet, joilla teos 
toteaa identiteettipositioidemme häilyvyyden, 
niiden jatkuvan liikkeen. Installaation muo-
tokuvien hienoinen värinä, kuten myös saar-
naajien ainutkertaiset ja osin rakoilevat mani-
festiluennat, sysäävät liikkeelle tuntemuksen 
siitä, että vakaiksi kokemamme positiot ovat 
alati muuttuvia. 

Näin ollen poliittinen kamppailu siirtyy 
uudelle alueelle. Taistelu näkyvyydestä ja hy-
väksynnästä kääntyy kamppailuksi affektiivi-
sista voimista, jotka edeltävät identiteettejä ja 
subjekteja ja toisaalta läpäisevät ne. Elizabeth 
Grosz (2005, 194) ehdottaa, että: 

[s]ellaisen tunnistamisen politiikan sijaan, 
jossa alistetut ryhmät ja vähemmistöt kamp-
pailevat saadakseen laillistetun ja varmistetun 
paikan julkisessa elämässä, feministisen poli-
tiikan pitäisi, näin uskon, nyt harkita [...] ha-
vaitsemattoman politiikkaa, joka jättää jälkiä 
ja vaikutuksia kaikkialle, mutta jota ei koskaan 
voida identifioida yhteen ihmiseen, ryhmään 
tai järjestöön. (Ks. myös Grosz 2009.)

Näin Grosz tuo feministisen politiikan 
alueelle Deleuzen ja Guattarin (1987, 293) 
ajatuksen ”pakoviivoista” (engl. line of 
flight), jotka eivät ole palautettavissa esimer-
kiksi miehen tai naisen tai homon ja heteron 
kategorioihin. Deleuze ja Guattari puhuvat 
pakoviivoista tulemisena, joka ei koskaan 
ole tulemista joksikin – se ei ole siirtymää 
vähemmistöstä enemmistöksi tai toisinpäin. 
Heille tulemisessa on kyse ’vähemmistön’ ja 
’enemmistön’ kategorioiden haastamisesta, 
niiden läpäisemisestä tavalla, joka paljastaa 
kategorioita ylläpitävät mekanismit. Pako-
viivat ovat kategorioiden välissä tapahtuvaa 
havaitsemattoman politiikkaa, joka läpäisee 
niin marginaaliset kuin normiksi nousseet 
identiteettipositiotkin.    

Näin ollen feministinen havaitsemattoman 
mikropolitiikka on kamppailua liikkuvien, 
joustavien, sulavien (engl. fluid) ja muuto-
sorientoituneiden naissubjekti-hahmotusten 
puolesta (Grosz 2005, 193). Groszin (2005, 
195) mukaan havaitsemattoman politiikka ei 
heikennä seksuaalipolitiikkaa vaan ainoas-
taan avaa ja vahvistaa sitä oli kyseessä sitten 
feministinen, queer- tai mikä tahansa muu 
kamppailu. Havaitsemattomat voimat läpäi-
sevät sukupuolittuneet subjektit, instituutiot 
ja sosiaaliset käytännöt:

Nämä voimat, nämä mikrotoimijuudet takaa-
vat, että seksuaalisuus ja identiteetti itsessään 
ovat perustavanlaatuisesti mosaiikkimaisia 
kenttiä, jotka ovat muodostuneita linkittyneistä 
mutta erillistä elementeistä, energioista, tavoit-
teista ja haluista. Nämä ruumiit eivät niinkään 
tarvitse tunnustusta tai validiointia kuin mah-
dollisuuden toimintaan: seksuaalisuutemme ja 
identiteettimme ei ole yksi, vaan moninaisuus 
erillisiä haluja, intressejä, orientaatioita, joka 
tänä historiallisena hetkenä on yhdistynyt tie-
tynlaiseksi identifioituaan seksuaaliselle ha-
lulleen kohteen [...] mutta joka on perustavasti 
moninainen, vertaamaton (mts).

Tällainen havaitsemattoman politiikka 
sallii huomattavan laajan seksuaalisuuksien 
variaation ja ohjaa sukupuolieron politiikkaa 
radikaalisti avoimempaan suuntaan. Tähän sa-
maan suuntaan viitoittaa katsojaansa Marjuk-
ka Irnin Sappho wants to save you -installaa-
tio, joka ei sinänsä asetu identiteettipositioita 
vastaan, vaan pikemmin teknis-affektiivisesti 
kritisoi niitä yksioikoisia tapoja, joilla lesboi-
dentiteettiä tuotetaan. 

FL Katve-Kaisa Kontturi työskentelee as-
sistenttina Turun yliopiston taidehistorian 
oppiaineessa.
katkon@utu.fi

FT Ilona Hongisto toimii yliopistonlehtori-
na (ma.) Turun yliopiston mediatutkimuksen 
oppiaineessa.
anilho@utu.fi
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AbSTrAcT

“SAppho wANTS To SAve yoU”
FroM IdeNTITy polITIcS To MIcroMoveMeNTS

In this article, Marjukka Irni’s installation Sappho wants to save you (2007–2010) brings 
the authors to think about the ways in which art can contribute to queer politics. Inspired by 
Gilles Deleuze and Félix Guattari’s postulation of “a thousand tiny sexes” the article sug-
gests a queer politics of affective micromovements. In line with Elizabeth Grosz’ “politics of 
the imperceptible”, the authors argue that queer art can be particularly effective on the level 
of tiny material movements that are felt as sensations in the viewer’s body. Thus, the article 
contests the established understanding of queer politics as identity politics. 


